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Geven door te schenken
De functie van wijngeschenken in Leiden (14de-16de eeuw)*

Albrecht Dürer maakte in de twintiger jaren van de 16de eeuw een reis door de Nederlanden. In een
schriftje noteerde hij nauwgezet met wie hij ontmoetingen had en welke geschenken hij met hen uitwis-
selde. Zo genoot hij tijdens zijn verblijf in Antwerpen een uitgebreide maaltijd met enkele schilders en
hun echtgenotes. Na de maaltijd kwam de deurwaarder van het stadsbestuur langs en schonk aan de
bekende schilder vier kannenwijnmet demededeling dat dit geschenk ter ere van de gast was en dat hier-
mee de goede wil van de stad getoond werd. Dürer dankte de deurwaarder en bood hem zijn diensten
aan. Vervolgens schonk de stadstimmerman meester Peter twee kannen wijn aan Dürer en bood tegelij-
kertijd zijn diensten aan.1 De wijn diende niet alleen ter ere van de bezoeker maar ook om hem gunstig
te stemmen omdat er eventueel diensten van de bezoeker verwacht werden. Er was dus een daadwerke-
lijke uitwisseling van materiële goederen en te verlenen diensten.

Het aanbieden van wijn aan lieden met een zekere sociale positie die vanwege privé-om-
standigheden of vanwege hun functie een stad met een bezoek vereerden, was een gewoon-
te geworden in heel West-Europa. Het was een gebaar van hoffelijkheid en gastvrijheid dat
zelfs zou teruggaan op Karolingische en Merovingische tradities.2 Zoals blijkt uit het voor-
beeld van Dürer boden ook stadsbesturen in de Nederlanden prominenten en hoogwaar-
digheidsbekleders wijn aan als zij de stad bezochten. Het wijngeschenk was de manier
waarop een stad eer betoonde aan een bezoeker en diende als blijk van erkenning voor de
diensten die hij in het verleden had verricht of in de toekomst nog zou verrichten voor de
stad.3 Het beginsel van reciprociteit is dus van toepassing op deze geschenken.

Sinds de studie van de Franse antropoloog en socioloog Marcel Mauss in de jaren twintig
over de uitwisseling van geschenken in archaïsche samenlevingen, hebben vele sociale we-
tenschappers aandacht besteed aan deze materie. Geschenken zouden volgens Mauss een
belangrijke functie hebben voor het ontstaan en voortbestaan van sociale netwerken en we-
derzijdse solidariteit tussen leden van een gemeenschap. Geschenken hebben in zijn ziens-
wijze een verplichtend karakter: een geschenk zal altijd ‘beantwoord’ worden met een te-
gengeschenk. Dit is het hiervoor genoemde reciprociteitsbeginsel.4 De socioloog Marshall

Mario Damen

* Dit artikel verscheen eerder in het Engels onder de titel ‘Giving by pouring. The function of gifts of wine in the city of Lei-
den (14th-16th centuries)’, in: J. van Leeuwen (red.), Symbolic Communication in the Late Medieval Town (Leuven 2006) 83-100.

1 Albert Dürers dagverhaal zijner Nederlandsche reize in de jaren 1520 en 1521, met belangrijke aanteekeningen opgehelderd (Den Haag
1840) 25-26.

2 A. Derville, ‘Pots-de-vin, cadeaux, rackets, patronage. Essai sur les mécanismes de décisions dans l’État bourguignon’,
Revue du Nord 56 (1976) 341-364, aldaar 342; J.G. Smit, Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late middeleeu-
wen (Leuven 1995) 333-334.

3 A. Derville, ‘Les pots-de-vin dans le dernier tiers du XVe siècle (d’après les comptes de Lille et de Saint-Omer)’, in: W.P.
Blockmans (red.), 1477. Het algemene en de gewestelijke privilegiën van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden (Kortrijk-Heu-
le 1985) 449-471, aldaar 451. Zie verder over wijngeschenken in de Nederlanden: M. Boone, ‘Dons et pots-de-vin, aspects
de la sociabilité urbaine au bas Moyen Age. Le cas gantois pendant la période bourguignonne’, Revue du Nord 70 (1988)
471-487; R. van Uytven, ‘Vers un autre colloque: hiérarchies sociales et prestige au moyen age et aux temps modernes’,
in: W. Prevenier, R. van Uytven en E. van Cauwenberghe (red.), Sociale structuren en topografie van armoede en rijkdom in de 14e
en 15e eeuw. Methodologsche aspecten en resultaten van recent onderzoek (Gent 1986) 157-175, aldaar 160, 174-175.

4 M. Mauss, The gift. The form and reason for exchange in archaic societies (Londen en New York 1990; vertaling door W.D. Halls
van Essai sur le don).



Salins heeft de theorie van Mauss verder verfijnd. Hij maakte onderscheid tussen algemene
reciprociteit (‘generalized reciprocity’), waarbij de tegengift niet gespecificeerd is en het
ook niet duidelijk is of en wanneer die er ooit zal komen, en uitgebalanceerde reciprociteit
(‘balanced reciprocity’), waarbij de tegengift relatief snel te verwachten is en waarvan de
waarde ongeveer gelijk is aan de gift.5 Wijngeschenken zijn typische voorbeelden van alge-
mene reciprociteit.

In dit artikel wil ik bekijken hoe het stadsbestuur van Leiden in de Late Middeleeuwen het
wijngeschenk inzette in zijn contacten met de buitenwereld en welke functie wijn speelde bij
verschillende rituelen en ceremonies in de stad. Leiden was een van zes hoofdsteden van het
graafschap Holland en was na Dordrecht en Haarlem de derde stad van deze regio. De stad
kende rond 1500 zo’n 12.000 inwoners en had een bloeiende economie die met name steun-
de op de lakennijverheid en de bierbrouwerij.6 Samen met Haarlem is Leiden een van de best
gedocumenteerde steden van het laatmiddeleeuwse Holland. Voor dit artikel heb ik gebruik
gemaakt van de stadsrekeningen. Uitgangspunt was de oudst overgeleverde stadsrekening
van het jaar 1391/92. Afhankelijk van de beschikbaarheid heb ik met tussenpozen van twin-
tig jaar de stadsrekeningen bestudeerd tot en met het jaar 1572/73. Elk rekeningjaar begint
met de wisseling van de burgemeesters op Sint-Martijnsavond, 10 november, en eindigt een
jaar later. De onderzochte periode beslaat zo’n 160 jaar en hierdoor kon ik veranderingen in
het gebruik en de functie van het wijngeschenk vaststellen.

Een (ge)schenkcultuur
In Leiden bestond net als in andere steden van de Nederlanden een geschenkcultuur met een
reikwijdte van eenvoudige wijngeschenken tot zilverwerk en van kleine nieuwjaarsgiften tot
formidabele geldbedragen. Al deze geschenken worden in de stedelijke administratie als
hoofsheden aangeduid.7 Het begrip eerbaarheid wordt ook vaak gebruikt in de stadsreke-
ningen en staat in nauwe relatie tot de hoofsheden. Wijn wordt geschonken, maaltijden
worden geoffreerd en kado’s worden aangeboden, alles in ‘eerbairheit van der stede’.8 Door
het aanbieden van hoofsheden werd de reputatie van de stad verhoogd. De laatmiddeleeuw-
se samenleving was doordrongen van het begrip eer: men streefde naar publieke erkenning
en eerverlies moest tot het minimum beperkt worden. Van Oostrom heeft in zijnWoord van
eer het Hollands hofmilieu rond 1400 als een schaamtecultuur gekenschetst.9 In het stedelijk
milieu blijken noties van eer evengoed te gelden. Zo speelden geschenken en hoofsheden
een belangrijke rol in het hooghouden van het aanzien van de stad en functioneerden zij als
een smeermiddel in het maatschappelijk verkeer.10

Het smeermiddel bij uitstek was wijn. Bij gebrek aan zuiver water werden bier en wijn in
de Middeleeuwen op grotere schaal dan nu geconsumeerd. Het diende niet alleen als dorst-
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5 M. Salins, ‘On the sociology of primitive exchange’, in: A. Komter (red.), The gift: an interdisciplinary perspective (Amsterdam
1996) 34-35.

6 Een recent overzicht biedt J.W. Marsilje (red.), Leiden. Een geschiedenis van een Hollandse stad I. Leiden tot 1574 (Leiden 2002).
7 Zie hierover M. Damen, ‘Corrupt of hoofs gedrag? Geschenken en het politieke netwerk van een laat-middeleeuwse Hol-

landse stad’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 2 (2005) 68-94 en A. van Steensel, ‘Giften aan vrienden en in-
vloedrijken. Schenkgewoonten van de stad Haarlem gedurende de Bourgondische en Habsburgse periode’, Holland 37
(2005) 1-22.

8 Zie bijvoorbeeld Regionaal Archief Leiden, Secretarie-archief I (hierna RAL, SA I) inv.nr.523 f. 68r, 69r-v.
9 F.P. van Oostrom, Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400 (Amsterdam 1987) 287-288.
10 W.P. Gerritsen, ‘Wat is hoofsheid? Contouren van een middeleeuws cultuurverschijnsel’, in: R.E.V. Stuip en C. Vellekoop

(red.), Hoofse cultuur. Studies over een aspect van de middeleeuwse cultuur (Utrecht 1983) 26-30, 39-40.



lesser maar ook ter begeleiding van de maaltijd. Aangezien wijn een hogere status had (en
heeft) dan bier, was dit de drank die een rol kon spelen in het politieke verkeer.11 Zo heeft Va-
lentin Groebner erop gewezen dat geschenken in Bazel bijna altijd in vloeibare vorm werden
gepresenteerd; zelfs als ze niet letterlijk vloeibaar waren (zoals bier en wijn) dan hadden ze
wel een connectie met drank, hetzij in de vorm (zilveren bekers of schenkkannen, soms ge-
vuld met geld) hetzij in de terminologie (drinkgeld).12

Hoezeer wijn en bier aan verschillende sociale categorieën gekoppeld waren, komt dui-
delijk naar voren in 1512. Boven in de toren van de Leidse Pieterskerk (afb. 1) lagen alle pri-
vileges van de stad opgeslagen. Dit leek een veilige plaats, maar de toren was niet bestand
tegen de zware maartstorm van dat jaar. De toren stortte in en alle rechten van de stad lagen
verspreid tussen de brokstukken. Een groep Leidse vollers, echte mannetjesputters, werd
aan het werk gezet om ‘die peijn ende steen van den gevallen thoern wech te dragen ende be-
vonden die previlegien van der stede die in den thoern gestaen hadden’. Zij togen met de be-
langrijke vondst naar het huis van de schout, Willem van Coulster, waar het Gerecht bijeen
was gekomen. De magistraat vierde de vondst door 25 kannen wijn (bijna 22 liter) uit te
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11 R. van Uytven, ‘“Wijn es goet dranc …” Het middeleeuwse wijndiscours’, in: idem,De zinnelijke middeleeuwen (Leuven 1998)
23-51, aldaar 23-25.

12 V. Groebner, Liquid assets, dangerous gifts. Presents and politics at the end of the Middle Ages (Philadelphia 2002) 64-66.

Afb. 1 De Pieterskerk om-
streeks 1500, toen nog met
toren. Stedelijk Museum De
Lakenhal, Leiden. Foto uit:
R.C.J. van Maanen (red.),
Leiden. De geschiedenis van een
Hollandse stad, deel 1: Leiden
tot 1574 (Leiden 2002) 51.



schenken, aan zichzelf wel te verstaan. De vollers kregen als beloning twee vaten bier ge-
schonken, ter waarde van dertig stuivers (twee pond Hollands).13

Het schenken van wijn aan gasten was zodanig geïnstitutionaliseerd dat in Leiden, net als
in de meeste andere steden in de Nederlanden, de wijngeschenken een apart hoofdstuk in
de stadsrekening kregen. Terwijl dit hoofdstuk in de Beierse periode nog ‘Van ghesceync-
ten wijn’ werd genoemd, werd het in de Bourgondische-Habsburgse periode afgekort tot
‘Scheyncken’.14 Het aardige is dat dit zowel het overhandigen van een geschenk als het uit-
schenken van een vloeistof betekent.15 Het is niet duidelijk of er in Leiden een aparte functi-
onaris was die, zoals in Gent, speciaal belast was met de distributie van de erewijnen en het
verstrekken van de overige geschenken.16 Terwijl de presentmeester in Gent geen onder-
scheid hoefde te maken tussen de wijngeschenken en de overige geschenken in natura of
geld, was dat in Leiden wel het geval. Andere geschenken dan wijn of maaltijden worden in
de stadsrekeningen doorgaans in het hoofdstuk ‘allerhande uitgaven’ ondergebracht. In het
wijnhoofdstuk stonden aanvankelijk alleen de occasionele wijnschenkingen (in stadskan-
nen) aan gasten, terwijl de reguliere schenkingen van wijn op bijvoorbeeld de dag dat de
nieuwe burgemeesters gekozen werden (Sint-Martijnsdag) en Sacramentsdag (Corpus Chris-
ti) apart werden vermeld. In de loop van de 15de eeuw werden deze posten steeds meer in
het hoofdstuk geïntegreerd.

In het hoofdstuk ‘Cost opten huyse’ stonden doorgaans ook kosten voor wijnschenkin-
gen genoteerd naast versnaperingen en maaltijden. Het een en ander werd genuttigd als het
gerecht op het stadhuis vergaderde waarbij soms ook gasten werden getrakteerd. ‘Opten
huyse’ moet men niet al te letterlijk nemen; ook staan hier nogal eens maaltijden en drank
geconsumeerd door het stadsbestuur en zijn gasten in een herberg of in het huis van een
stadsbestuurder vermeld. Met andere woorden: terwijl de wijn onder ‘Scheynken’ primair
was bestemd voor de gasten, werden onder ‘Cost’ de consumpties gerubriceerd die samen
met de gasten op het stadhuis genuttigd werden.

Het tijdstip van het bezoek aan het stadhuis en van de overhandiging van de kannen wijn
wordt gewoonlijk niet vermeld; het sprak blijkbaar voor zich wanneer er geschonken werd.
Soms wordt er wel specifiek vermeld dat er op een bepaalde, dus afwijkende, tijd geschon-
ken wordt. Dat is dan doorgaans ’s morgens, ’s avond of zelfs ’s nachts.17 We mogen daar-
om aannemen dat de wijn normaliter ’s middags werd geschonken.

De wijn werd aangeboden in tinnen ‘stedecannen’, schenkkannen met een inhoudsmaat
van 4,85 liter (zie afb. 2). Op het deksel van de kan was het wapen van de stad gegraveerd,
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13 RAL, SA I inv.nr. 592 f. 68r. De vollers werden in dat jaar nogmaals bedankt voor hun diensten door het gerecht: zij kre-
gen op Ommegangsdag nog een ‘gelach’ vergoed dat bijna 15 pond Hollands kostte: ibidem, f. 70v. Zie over het instor-
ten van de toren en de gevolgen voor de Leidse privileges: J.C. Overvoorde en J.W. Verburgt, Archief der secretarie van de stad
Leiden 1253-1575 (Leiden 1937) xxii-xxiii en F. van Mieris, Beschryving der stad Leyden I (Leyden 1762) 26: ‘[de privileges] die
waarschynlyk veele door den val verpletterd zyn, zonder dat de zelven weder in de voorige gedaante konnen hersteld wor-
den, niet tegenstaande de naarstigheid en vlyt door die van den Gerechte, daar toe aangewend, welke het geheele Am-
bacht van de Volderye gebruikte om de puin te doorzoeken en te ruïnen, op dat bewaard wierde, ’t gene door den val niet
geheel vernield mogt zyn’. Met dank aan Ed van der Vlist voor deze verwijzingen.

14 RAL, SA I inv.nr. 523 f. 77r, nr. 563 f. 82r, nr. 592 f. 49r
15 Analoog aan het Duitse voorbeeld geconstateerd door Groebner, Liquid assets, 22.
16 Boone, ‘Dons et pots-de-vin’, 473.
17 Enkele voorbeelden: A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden, 1390-1434 I (Amsterdam 1913) (hierna ME I)

25-26: eerst ’s nachts aan de heer van Wassenaar en vervolgens ook nog eens ’s ochtends; ME I, 27-28: ’s ochtends aan
raadsheren en vervolgens ook nog eens ’s avonds. RAL, SA I inv.nr. 523 f. 80v: ‘gescheynct tsavonts 2 stedecannen wijns’;
RAL, SA I inv.nr. 549 f. 73v: specifiek vermeld dat de protonotaris ’s avonds kwam en wijn geschonken kreeg.



zodat er geen twijfel bestond over de aanbieder van het geschenk en de eigenaar van de kan.
De wijn werd direct geconsumeerd door de ontvanger en zijn gevolg en niet meegenomen
naar huis. De kan werd weer teruggegeven aan het stadsbestuur zodat deze bij een volgen-
de gelegenheid opnieuw kon worden gebruikt.

Het betrof over het algemeen witte Rijnwijn, die het meest gangbaar was in de Noordelij-
ke Nederlanden.18 De iets goedkopere rode wijn werd maar zelden geschonken, vermoedelijk
als de witte wijn op was of als de gast rode wijn prefereerde.19 Slechts voor speciale hoge we-
reldlijke of geestelijke gasten, als de burggraaf van Wassenaar, de graaf van Holland, de stad-
houder of de pauselijke legaat, of bij speciale meer intern stedelijke gelegenheden, zoals bij-
voorbeeld het afhoren van een rekening, de verkiezing van poort- of burgemeesters, de
uitspraak van een vonnis in een rechtszaak waarbij andere steden betrokken waren, werd er
op duurdere zoete wijn uit landen rond de Middelandse Zee (‘romanie’, ‘malvoisie’, ‘musca-
del’ of ‘clareyt’) getrakteerd. In de 16de eeuw heb ik deze wijn echter niet meer aangetroffen.

Een kwantitatieve analyse
Om meer algemene uitspraken te kunnen doen over het schenkbeleid van het stadsbestuur
heb ik getracht de geschonken wijn te kwantificeren. Natuurlijk betreffen deze cijfers
slechts een selecte steekproef en elke conclusie heeft niet meer dan een indicatief karakter.
Toch worden er tendensen zichtbaar. Zo blijkt uit tabel 1 dat in 1433/34 het meeste geld (424
pond Hollands van dertig groten) werd uitgegeven aan wijn en maaltijden. In dat jaar telde
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18 Bijna nooit wordt expliciet vermeld dat het om Rijnwijn gaat behalve in RAL, SA I inv.nr. 563 f. 82r.
19 ME I, 240: de tresorier van Holland krijgt twee kannen rode wijn; in juli 1452 krijgt de president van de Raad van Vlaan-

deren rode wijn (RAL, SA I inv.nr. 523 f. 81r); gedeputeerden uit Gouda krijgen in december 1492 rode wijn (Ibidem, 563,
f. 82v).

Afb. 2 Tinnen schenkkan met het wapen van Leiden op het deksel, ca. 1525-1575. Stedelijk
Museum De Lakenhal Leiden, inv.nr. 165.



ik niet toevallig de meeste gelegenheden waarbij gasten op wijn en maaltijden werden ge-
trakteerd (tabel 2). Hoewel de kosten voor wijn en maaltijden nominaal in dat jaar het hoog-
ste waren, drukten deze lasten dat jaar maar voor 1,7% op de totale uitgaven. In 1391/92 werd
nominaal weliswaar minder uitgegeven maar procentueel drukten de kosten toen voor 10%
op de begroting. Zowel de absolute als de relatieve hoeveelheid geld die aan wijn en maaltij-
den werd gespendeerd zou in de komende anderhalve eeuw gaan dalen, met als dieptepunt
1532/33 toen er maar 74 pond Hollands werd uitgegeven, hetgeen een schamele 0,18% van
de totale uitgaven betekende.

Men kan niet anders concluderen dan dat de stad in de loop van de tijd steeds minder wijn
en maaltijden schonk aan hoogwaardigheidsbekleders: gebeurde dit in de Beierse en Bour-
gondische periode (tot 1477) gemiddeld één tot drie keer per week, in de Habsburgse pe-
riode was het niet meer dan één tot drie keer per maand (zie de laatste kolom van tabel 2).
Deze daling is mogelijk te verklaren uit het feit dat tijdens de Habsburgse periode gewoon-
weg minder bezoekers langskwamen. Zeker op het politieke vlak werden de zaken mogelijk
vaker ‘centraal’ geregeld, hetzij tijdens een vergadering van de Staten van Holland die in de
Habsburgse periode in toenemende mate in Den Haag werd gehouden,20 hetzij tijdens over-
leg met de stadhouder en de Raad eveneens in Den Haag, hetzij tijdens overleg met verte-
genwoordigers van het centrale gezag in Brussel of elders. Een andere factor die mogelijk
heeft meegespeeld is dat de stad in de Habsburgse periode de broekriem strakker moest
aanhalen. Vanwege de moeilijkheden met de betaling van lijf- en erfrenten werd er ook
streng op het financiële beleid van de stad toegezien.21 Gezien de relatief geringe kosten voor
de stad kan dit evenwel niet de grootste belemmering zijn geweest.

Tabel 1 De kosten van wijn en maaltijden (in ponden Hollands van 30 groten22)
Totale kosten wijn en maaltijden Totale uitgaven Percentage

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1391/92 172 1.727 1 0 %
1412/13 355 13.068 2 , 7 %
1433/34 424 25.117 1 , 7 %
1451/52 328 24.534 1 , 3 %
1472/73 266 41.726 0 , 6 4 %
1492/93 255 25.514 1 %
1512/13 131 55.690 0 , 2 3 %
1532/33 74 40.229 0 , 1 8 %
1555/56 264 31.591 0 , 8 4 %
1572/73 35 37.671 0 , 0 9 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Als we kijken naar de aantallen kannen die werden geschonken (tabel 2), dan valt op dat 213
maal (dat is zestig procent van het totaal van 356) de aangeboden wijn in twee kannen werd
geschonken, terwijl 32 procent geschenken van vier kannen betrof. De resterende acht pro-
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20 In de periode 1477-1494 werd er gemiddeld drie keer per jaar een Statenvergadering in Leiden gehouden, waarbij Leiden
bovenaan de vergaderplaatsen van Hollandse steden stond na Den Haag, terwijl dat in de periode 1506-1515 gemiddeld nog
maar één keer per jaar was. H. Kokken, Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië
en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494) (Den Haag 1991) 131 en J.P. Ward, ‘The cities and states of
Holland (1506-1515). A participative system of government under strain’ (onuitgegeven dissertatie; Leiden 2001) 87.

21 J.W. Marsilje, Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode ± 1390-1477 (Hilversum 1985) 89.
22 Voor 1555/56 en 1572/73 zijn de bedragen in de rekeningen, gesteld in ponden van 40 groten, omgerekend in ponden van

30 groten.



cent werd verdeeld over de andere hoeveelheden. Hieruit mogen we concluderen dat het
standaardgeschenk in Leiden twee of vier kannen wijn betrof en dat bij uitzondering een an-
der aantal werd geschonken. Het aantal kannen dat iemand geschonken kreeg, hing samen
met zijn positie in de sociale hiërarchie. Hoe hoger men op de maatschappelijke ladder ge-
plaatst was, hoe groter het gevolg, hoe meer kannen wijn men geschonken kreeg. Hoewel
in andere steden ook wel tien of twaalf kannen werden geschonken, was in Leiden acht kan-
nen het maximum.

Tabel 2 Aantal kannen wijn en maaltijden geschonken aan gasten
Aantal 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal AG/ Totaal
kannen M* generaal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1391/92 2 47 – 11 – – – – 60 15 7 5
1412/13 – 39 1 16 – – – 8 64 26 9 0
1433/34 4 22 – 11 1 2 1 – 41 110 1 5 1
1451/52 – 17 1 10 – 1 – – 29 25 5 4
1472/73 – 38 – 24 – 1 – – 63 10 7 3
1492/93 – 17 – 9 – 1 – – 27 13 4 0
1512/13 – 4 – 10 – – – 1 15 7 2 2
1532/33 – 8 – 8 – 1 – – 17 3 2 0
1555/56 – 16 – 15 – – – 2 33 2 3 5
1572/73 – 5 – – – – 2 7 3 1 0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 6 213 2 114 1 6 1 13 356 196 5 5 2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Anders geschonken / Maaltijden

De vorst en zijn dienaren
Op een miniatuur uit het midden van de 15de eeuw zien we hoe stedelingen aan een vorst en
zijn gevolg geschenken aanbieden (afb. 3). De vorst, vooraan op zijn witte paard, krijgt zil-
verwerk aangeboden terwijl zijn drie hovelingen worden getrakteerd op wijn. Hoewel deze
scène concreet verwijst naar graaf Boudewijn IX van Vlaanderen en de stad Gent aan het be-
gin van de 13de eeuw is hij ook voor later tijden representatief. 23 Altijd als de vorst een stad
bezocht, kreeg hij een bijzonder onthaal. Bij zijn inhuldiging, de eerste officiële ontmoeting
tussen de vorst en zijn onderdanen, tastte het stadsbestuur diep in de buidel voor een kost-
baar geschenk. Dat kon zilverwerk zijn zoals op de miniatuur is te zien, maar ook een paard
of kostbaar laken.24 Bij andere vorstelijke bezoeken was wijn het belangrijkste geschenk.

In de onderzochte jaren hebben alleen Willem VI in 1413 en Karel de Stoute in 1473 de
stad Leiden bezocht. Beide vorsten kwamen de stad vragen om een bijdrage in de bede. De
vorst, de persoon met de hoogste sociale en politieke status in het graafschap, kreeg tradi-
tioneel de meeste wijn toebedeeld. Zo kreeg Willem VI acht kannen wijn (38,8 liter) ge-
schonken, terwijl Karel een heel vat wijn (271,6 liter) aangeboden kreeg.25 Was het vorstelij-
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23 E. Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas bourguignons (Turn-
hout 2004) 3-4.

24 M. Damen, ‘Princely entries and gift-exchange in the Low Countries, 14th-16th centuries’, Journal of Medieval History 32
(2006) ter perse.

25 ME I, 239-243; RAL, SA I inv.nr. 549 f. 71r.



ke wijngeschenk aan inflatie onderhevig of herinnerde Karel de stad aan het stadsrecht dat
Floris V in 1266 aan Leiden verstrekte, waarin werd verordonneerd dat de stad bij elke her-
bevestiging aan de vorst een vat wijn moest schenken?26 Hoewel de schenking overeenkomt
met de bepaling in het stadsrecht moet eerder aan het eerste gedacht worden.

De vorst kwam namelijk niet alleen en een groot gedeelte van de wijn zal door zijn gevolg
zijn opgedronken. Toen Karel de Stoute de stad op 5 februari 1473 bezocht, kregen vijftien be-
langrijke lieden uit zijn gevolg ook nog apart wijn geschonken. Opvallend is het verschil dat de
stad aanbracht tussen de rechtsgeleerde raadsheren, andere ambtenaren en enkele jonge ede-
len enerzijds (zij ontvingen twee kannen) en enkele topambtenaren als hofmeester Guillaume
deBische en topedelen als deheren vanBrederode,Montfoort, Kruibeke enNassau anderzijds
die vier kannen ontvingen. De plaatsvervanger van de vorst in Holland en Zeeland, stadhouder
Lodewijk van Gruuthuse (afb. 4), een edelman uit Brugge, kreeg zes kannen geschonken.27
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26 Marsilje (red.), Leiden, 59; Smit, Vorst, 334.
27 RAL, SA I inv.nr. 549 f. 71r-72r.

Afb. 3 Boudewijn IX en zijn
gevolg krijgen in Gent wijn en
geschenken aangeboden.
Miniatuur in het Grand livre des
privilèges et statuts de Gand et du
comté de Flandre,Österreichi-
sche Nationalbibliothek
Wenen, Cod. 2583, f. 120v.

Grafiek 1 Benefianten van
wijn en maaltijden in Leiden
(1392-1573)



Op uitnodiging van het Gerecht, kwam de stadhouder de volgende dag opnieuw langs om
een maaltijd te nuttigen aangezien hij zo’n lange tijd uitlandig was geweest. Zijn zoon Jan
en de heer van Kruibeke, die de vorige dag ook al wijn geschonken hadden gekregen, waren
ook weer van de partij evenals de bekende Leidenaar Jan van Boshuizen, een vertrouweling
van Karel de Stoute. Samen met enkele prominenten uit de vroedschap werd een maaltijd
voor bijna 12 pond Hollands verorberd, een bedrag waarvoor een meester timmerman zo’n
35 dagen moest werken.28 Maar deze kosten wogen voor het stadsbestuur ongetwijfeld niet
op tegen de baten. Men wilde in voortdurend contact blijven met belangrijke hovelingen en
ambtenaren en wat betreft Gruuthuse moesten de betrekkingen duidelijk weer even worden
aangehaald. Een paar dagen daarvoor hadden de Staten van Holland aan Karel een bede toe-
gezegd. De vorst kwam naar Leiden om persoonlijk het antwoord van de stad te horen. Na
de toezegging van een bede kwam de verdeling van de lasten, een taak waarbij de stadhou-
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28 RAL, SA I inv.nr. 549 cost (folionummer op microfilm onleesbaar).

Afb. 4 Portret van Lodewijk
van Gruuthuse, stadhouder van
Holland en Zeeland en schoon-
zoon van Hendrik van Borselen.
Hier is hij afgebeeld als lid van
de Orde van het Gulden Vlies. In
1461 werd hij tot dit selecte ge-
zelschap toegelaten. Koninklij-
ke Bibiotheek Den Haag, ms.
76 E 10, f. 69r.



der een coördinerende rol speelde. Het was daarom belangrijk dat de stadhouder de stad
gunstig gezind was.

Ook in latere jaren zien we terug dat de stad duidelijk investeerde om de relaties met top-
ambtenaren te verstevigen. Uit grafiek 1 blijkt niet voor niets dat vorstelijke ambtenaren als
de hiervoor genoemde stadhouders, maar ook hovelingen, raadsheren, rekenmeesters, se-
cretarissen uit de bovengewestelijke en gewestelijke instellingen, en lokale domein- en ge-
rechtsofficieren de belangrijkste groep beneficianten was van de wijnschenkingen (39 pro-
cent van de beneficianten).

Een maaltijd met vorstelijke hoogwaardigheidsbekleders was niet altijd in algemene zin
bedoeld om de banden aan te trekken, maar kon ook de intentie hebben om een concrete
dienst verleend te krijgen. Dat bleek bijvoorbeeld in 1434. Verschillende Leidse poorters,
onder wie burgemeester Wermbout Jansz., hadden schade opgelopen door de activiteiten
van Engelse kapers. Het leek Wermbout daarom een goed idee om enkele raadsheren uit
Den Haag op dit probleem te wijzen. Maar liefst vijf keer nodigde hij ze uit voor een diner en
om de kwestie bij de hoge heren voor het voetlicht te brengen. De kosten van deze diners,
totaal 10 pond Hollands, werden gedragen door het stadsbestuur omdat het poorters van de
stad (onder wie de burgemeester zelf) betrof. Het stadsbestuur behartigde dus in feite par-
ticuliere belangen van haar eigen leden en droeg daar zelf de kosten voor.29

Privé en publiek belang liepen voortdurend door elkaar heen. De elite van stad en land
kende elkaar van officiële gelegenheden en onderhield daarnaast wederzijdse informele
banden. Men was bereid elkaar te helpen ook al stond er altijd iets tegenover deze dienst-
verlening, die vaak de ambtelijke verhoudingen oversteeg. Zo was thesaurier-generaal Roe-
land le Fèvre op 3 september 1513 in de stad om het geschil tussen de stad en de schout Wil-
lem van Alkemade op te lossen. Het was niet voor niets dat Le Fèvre werd ingeschakeld: hij
was namelijk gehuwd met Hase van Heemstede, dochter van Jan van Heemstede en Beatrix
van Alkemade. Via zijn partner had hij in al in 1486 de heerlijkheid en het kasteel van Heem-
stede kunnen overnemen van Lodewijk van Gruuthuse. Bovendien had zijn schoonzoon Jan
van Zwieten het schoutambt tot zijn dood in 1509 vervuld.30

Ondanks zijn goede connecties kon Le Fèvre geen consensus bereiken en hij vertrok naar
Rijnsburg, waar hij waarschijnlijk in het klooster verbleef. Op maandag 5 september ging de
stadspensionaris hem daar melden dat men tot een akkoord was gekomen en dat hij ‘mit zij-
ne vrienden’ van harte was uitgenodigd om ’s avonds in de stad ‘goede siere te maecken mit-
ten gerecht ende goede mannen’. Op 6 september wordt inderdaad in de stadsrekeningen
drie maal een ‘eerlike maeltijt’ geboekt die de tresorier samen met enkele leden van het Hof
van Holland genoten had ten huize van Joost van Grieken ‘ter eeren van der stede weegen’.
Hij kreeg ook nog eens een bedrag van 24 Rijnsgulden (32 pond Hollands) ‘in danckbaer-
heijt van der voers. dienste ende andere vorgaende diensten’ die hij voor de stad gedaan
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29 A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden, 1390-1434 II (Amsterdam 1914) (hierna ME II) 315: ‘Wermbout Jansz
ende meer van onsen poorteren hadden schade ende verlies van den Engelscen, dair si lange tijt om vervolchden om troest
ende bestandicheit te hebben van mijns genadichs heren rade, sodat Wermbout Janszoen tot vier of 5 tiden dairom so-
mige van mijns genadichs heren te eeten badt om onser poorteren wille die den schade hadden, om den heren te onder-
wisen hair gebrec, dair Wermbout voir ende na van der stede wegen om te cost gedaen heeft, so die sake onsen poorte-
ren androich 10 lb.’

30 J.W. van Groesbeek,Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, hun bewoners en bewogen geschiedenis (Haarlem 1981) 39; F.J.W.
van Kan, ‘Het middeleeuwse riddermatige geslacht van Zwieten (tweede stuk)’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genea-
logie 38 (1984) 49-96, aldaar 75.



heeft ‘ende noch dagelix doet’. Le Fèvre beloofde namelijk dat de stad het recht zou behou-
den om zelf zijn schepenen te kiezen. Later die maand bleek dat de dienstverlening van de
topambtenaar niet ophield bij het oplossen van een ambtelijk geschil en bemiddeling bij het
verkijgen van een privilege, maar dat hij zich ook nog persoonlijk kon inzetten voor het fi-
nanciële wel en wee van de stad. Op 22 september reisde de stadspensionaris naar de treso-
rier-generaal te Antwerpen om met zijn hulp aldaar en in Mechelen kopers te vinden voor de
nieuwe lijfrenten die de stad uitschreef.31 Voor een man met zo’n uitgebreid financieel net-
werk als Le Fèvre moet dat een peuleschil zijn geweest.

De stad had echter niet alleen met topambtenaren als Van Gruuthuse en Le Fèvre te ma-
ken. In de dagelijkse praktijk had zij veel meer te stellen met lokale vorstelijke ambtenaren
die rond Leiden actief waren. Ten eerste was daar de baljuw van Rijnland, de gerechtsoffi-
cier op het platteland. Vervolgens had men te maken met de rentmeester van Noordholland,
die verantwoordelijk was voor het middeleeuwse Noordholland, het grafelijk domein dat
het tegenwoordige Zuid-Holland omvatte minus het gebied rond Dordrecht. Tenslotte
kwam men ook in aanraking met de houtvester van de Haarlemmerhout, de grafelijke wil-
dernis tussen Leiden en Haarlem. Ook met deze ambtenaren moest men een goede ver-
standhouding zien op te bouwen. Het is daarom niet verwonderlijk dat op 26 december 1391
de baljuw van Rijnland twee kannen wijn kreeg geschonken nadat hij ten overstaan van de
graaf verantwoording had afgelegd voor zijn financieel beleid en werd herbenoemd in zijn
functie, en dat twee weken later de nieuwe rentmeester van Noordholland een zelfde trakta-
tie kreeg.32

Het schenken van wijn aan deze lokale functionarissen kon ook een concreet doel heb-
ben. Zo trakteerden de burgemeesters in 1434 de baljuw van Rijnland tot drie maal toe op
wijn opdat hij in de zaken van enkele poorters ‘vorderlic wilde wesen’.33 In hetzelfde jaar
kreeg Hendrik van Borselen (afb. 5), toen houtvester van de Haarlemmerhout, een verge-
lijkbare behandeling. Van Borselen verbleef toen in de stad om onderzoek te doen naar Leid-
se poorters die in de vorstelijke wildernis zaken hadden gedaan die het daglicht niet konden
velen. De burgemeesters betaalden zijn kosten en dineerden regelmatig met hem in ver-
schillende herbergen ‘omdat ’t scarpste op hem niet soeken en soude’.34 De houtvester
moest dus een oogje dichtknijpen bij zijn onderzoek.

Edelen en geestelijken
In grafiek 1 vormen edelen (17 procent) een speciale categorie. Deze groep is als enige aan
de hand van een sociaal criterium samengesteld. Het is in die zin verwarrend dat de edelen
die in dienst van de vorst waren, bij de vorstelijke ambtenaren zijn opgenomen. In werke-
lijkheid werden er dus meer edelen getrakteerd dan hier is weergegeven. Van de edelen heb
ik verder de burggraaf van Leiden en zijn familie uitgezonderd. De burggraaf speelde na-
melijk een aparte rol in de stad. In 1340 verwierf Filips III van Wassenaar (†1343) via koop
het burggraafschap dat kort daarvoor was teruggevallen aan de grafelijkheid. De burggraaf
bekleedde tot 1420 een speciale positie omdat hij het recht had om de schout aan te stellen
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31 RAL, SA I inv.nr. 592 f. 42r, 50r-v De kok van Roeland kreeg op 7 september ook nog eens een gouden gulden aangebo-
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en jaarlijks (op 25 juli) de acht schepenen te benoemen. Hij had dus directe invloed op het
dagelijks bestuur en de rechtsuitoefening in de stad. Alleen met de verkiezing van de vier
burgemeesters (op 10 november) had de burggraaf geen directe bemoeienis.35

Het is al met al niet verwonderlijk dat de burggraaf in de Beierse periode een frequente be-
zoeker was van het stadhuis. Zo kregen burggraaf Filips van Wassenaar en zijn directe fa-
milieleden – zijn broer Dirk en zijn moeder – in 1391/92 bij zeven gelegenheden wijn ge-
schonken, doorgaans twee kannen.36 In februari 1413 werd Hendrik van Wassenaar, de zoon
van de burggraaf, vrijgelaten uit gevangenschap van de heer van Arkel. De stad had op aan-
dringen van de burggraaf meebetaald aan het losgeld. Toen vader en zoon op het stadhuis
kwamen moest dat natuurlijk gevierd worden; zij werden hartelijk ontvangen en kregen bei-
den twee maal acht kannen wijn geschonken.37 Uitzonderlijk, want normaal kregen zij sa-
men twee of maximaal vier kannen. De relatie met de burggraaf moest onderhouden wor-
den omdat hij immers directe bemoeienis had met de samenstelling van het stadsbestuur;
degenen die hem wijn aanboden had hij zelf aangesteld. Op zijn beurt kon de burggraaf, een
van de meest invloedrijke edelen aan het hof van graaf Willem VI, de zaken van de stad bij de
vorst behartigen.

Onder de overige edelen die wijn geschonken kregen, domineren de grote adellijke ge-
slachten: Van Assendelft, Van Arkel, Van Brederode, Van Egmond, Van Montfoort. Van de
Zeeuwse adel zien we alleen die edelen die op een of andere manier een rol speelden in het
landsbestuur: de Van Borselen en de Van Kats. Ook hier trad in de loop van de tijd inflatie
op in het aantal kannen dat men kreeg aangeboden Was dat in de Beierse periode nog twee
dan wel vier kannen, in de Bourgondische periode werd dat steeds vaker vier kannen, een
enkele uitzondering daargelaten zoals de Zeeuw Frank van Borselen, graaf van Oostervant,
en de eerder genoemde adellijke stadhouders die zes kannen kregen. In de Habsburgse pe-
riode kregen de meeste edelen vier kannen geschonken. Gedurende het laatst onderzochte
jaar kregen de heren van Borselen en Batenburg zelfs acht kannen geschonken.38

Onder de edelen vinden we ook de enige vrouwen die wijn aangeboden kregen. De moeder
van de burggraaf werd in mei 1392 op twee kannen getrakteerd, terwijl de jonkvrouw Van
Kleef in april en mei 1413 tweemaal vier kannen kreeg. Ook andere adellijke vrouwen die de
stad met een bezoek vereerden, doorgaans zonder hun echtgenoot, kregen wijn geschon-
ken.39 Het paste niet alleen bij hun status, het was ook belangrijk dat de partners van hoge
edelen die belangrijke posten in het landsbestuur bekleedden, de stad gunstig gezind waren.

Hoe divers het gezelschap aan geestelijken was dat de stad bezocht, blijkt wel in 1555/56.
De proost van Arnhem en de minister van de orde der Minderbroeders (Franciscanen) kre-
gen ieder twee kannen geschonken, de domproost van Utrecht en de abdis van Rijnsburg ie-
der vier kannen, terwijl de bisschop van Utrecht twee maal acht kannen gepresenteerd
kreeg.40 Uit deze opsomming wordt duidelijk dat de hiërarchie binnen de geestelijkheid veel
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duidelijker gedefinieerd was dan die bij de wereldlijke gezagsdragers. Verder komt naar vo-
ren met welke geestelijke instellingen een stad als Leiden te maken had: niet alleen met het
lokale klooster van de Franciscanen, maar ook met de abdis van het belangrijkste vrouwen-
klooster van Holland in het nabijgelegen Rijnsburg. Tenslotte waren er natuurlijk relaties
met het geestelijk bolwerk Utrecht, waar niet alleen de grootste en meeste kapittels zetelden
maar ook de bisschop. Zelden wordt expliciet vermeld waarom deze geestelijken het stad-
huis met een bezoek vereerden. Soms waren ze op doorreis, soms verbleven ze in de stad in
verband met juridische zaken.

Binnen de stad onderhield de stad een innige relatie met de Minderbroeders (Francisca-
nen). Deze orde vestigde zich in 1445 net buiten de stadsmuren in De Waard, vlakbij de Ho-
gewoerdsche poort. Het stadsbestuur was de Minderbroeders zeer gunstig gezind. Niet al-
leen werd financieel een steentje bijgedragen aan de reparaties van het klooster, de
Minderbroeders ontvingen jaarlijks bij verschillende hoogtijden (Kerstmis, Pasen, Pinkste-
ren, Ommegangsdag en Sint-Franciscusdag) twee kannen en later zelfs vier kannen wijn.
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Bovendien schonk het stadsbestuur in ieder geval vanaf 1465 de miswijn.41 In 1473 bijvoor-
beeld werd maar liefst 209 mengel ‘malvezij’ geschonken.42 De kosten hiervan liepen echter
dusdanig op, dat in 1475 werd besloten om jaarlijks een vast bedrag van 16 pond Hollands
te betalen.43 In 1499 werd dit bedrag verhoogd tot 24 pond Hollands ter compensatie van het
schrappen van de wijnschenkingen bij hoogtijdagen. Er mocht alleen nog wijn geschonken
worden als er hoge functionarissen van de orde op bezoek kwamen.44

Natuurlijk stelden de Minderbroeders iets tegenover deze begunstigingen. Allereerst
werd het gerecht jaarlijks op de dag van Sint-Fransiscus, 4 oktober, uitgenodigd om de
maaltijd op het klooster te komen nuttigen.45 Verder waren de broeders essentieel voor het
geloofsleven in de stad omdat ze regelmatig en op diverse plaatsen preekten. Tenslotte had-
den de Franciscanen vaak een speciale band met de stedelijke milities en zongen ze mis bij
de vernieuwing van het stadsbestuur.46 Ook bij de wijngeschenken aan deze geestelijken is
daarom het reciprociteitbeginsel van toepassing.

Stedelijke gedeputeerden
Gedeputeerden van andere steden kwamen regelmatig op bezoek in Leiden. Zij voerden hier
niet alleen bilateraal overleg, maar reisden ook af in het kader van een vergadering (dag-
vaart) van de Staten van Holland. Deze groep profiteerde van 17 procent van de wijnge-
schenken en diners (zie grafiek 1). Er werd wijn geschonken als er juridische geschillen wa-
ren tussen poorters van beide steden, maar ook wanneer overleg werd gepleegd over te
volgen strategie bij het onderhandelen over een nieuwe bede. Het wijngeschenk had hier een
duidelijke functie: het bevestigde het bijleggen van de geschillen en diende ter beklinking
van het volgen van een gezamenlijke politieke lijn. De registratie van de wijnen die uitge-
deeld werden tijdens een dagvaart, weerspiegelt de volgorde van de steden die in de stads-
rekening worden genoemd, namelijk de volgorde waarin de Hollandse hoofdsteden stads-
rechten hadden gekregen: Dordrecht voorop, gevolgd door Haarlem, Delft, Amsterdam en
Gouda. Met uitzondering van Dordrecht waren dit ook de steden waarvan het vaakst verte-
genwoordigers op bezoek kwamen.

In vergelijking met de tot nu toe behandelde beneficianten zijn er enkele duidelijke ver-
schillen te constateren ten aanzien van de wijngeschenken aan de stedelijke gedeputeerden.
Ten eerste bleef het aantal van twee geschonken kannen in de onderzochte periode con-
stant. In tegenstelling tot de andere groepen beneficianten trad hier dus geen inflatie van het
wijngeschenk op. Verder zijn dit de enige geschenken die gedaan werden aan lieden die op
precies dezelfde plaats op de maatschappelijke ladder stonden. Daarom spreken we hier van
uitgebalanceerde reciprociteit; immers als Leidse gedeputeerden bij een ander stadsbestuur
op bezoek kwamen, konden zij een geschenk van vergelijkbare waarde verwachten. Ten-
slotte kregen gedeputeerden niet als afzonderlijke individuen maar als een naamloze groep
wijn aangeboden. In de stadsrekeningen wordt doorgaans gesproken van ‘de stad’ of ‘het
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gerecht’ of ‘de gedeputeerden’ en slechts zelden worden de namen van de gedeputeerden
vermeld.

De stedelijke elite
De stad schonk niet alleen wijn aan zijn bezoekers maar was ook genereus voor zijn eigen
bestuurders en dienaren. Jaarlijks waren er diverse momenten waarop de Leidse politiek eli-
te zichzelf fêteerde. Twee gelegenheden springen eruit: de verkiezing van de nieuwe burge-
meesters op Sint-Martijnsavond en de viering van Sacramentsdag, de tweede donderdag na
Pinksteren, waarop de instelling van het sacrament van de eucharistie wordt herdacht. Op
deze dagen kreeg een grote groep mensen wijn geschonken, op Sacramentsdag 1556 zelfs
537 personen47 (zie grafiek 2): de leden van de vroedschap, van het gerecht en andere stede-
lijke dienaren zoals de pensionaris, de klerk, de boden, en knechten op het stadhuis maar
ook de schoolmeesters en de chirurgijns, de trompetter en de drie ‘pipers’ (schalmeispelers)
van de stad en andere ondergeschikte dienaren, en tenslotte de hand- en voetboogschutters,
numeriek de belangrijkste groep.

Uit grafiek 2 blijkt dat het aantal mensen dat wijn geschonken kreeg op Sint-Martijns-
avond gestaag toenam in de 15de eeuw. In de 16de eeuw stokten de schenkingen echter. Men
schakelde over op een goedkoper systeem van presentiegelden waarbij de ontvanger zelf de
wijn moest kopen in een plaatselijke herberg. Voor Sacramentsdag handhaafde men voor-
lopig de wijnschenkingen. Ook hier zien we een toename, een verdrievoudiging in ander-
halve eeuw. In beide gevallen is deze toename toe te schrijven aan een stijging van het aan-
tal deelnemende schutters (naar 300 aan het einde van de 15de eeuw).

Om een indicatie te krijgen van de hoeveelheden wijn die de stad alleen al op deze twee
dagen schonk, heb ik de gegevens geanalyseerd voor het jaar 1473. In dat jaar werd er rela-
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tief veel wijn geschonken. Op Sint-Martijnsavond en Sacramentsdag werd er 568 mengel of-
tewel bijna 690 liter wijn aangeboden. In hetzelfde jaar werd aan de bezoekers in totaal 178
kannen, oftewel 712 mengel, geschonken plus nog eens 209 mengel voor de Minderbroe-
ders en het vat wijn voor hertog Karel de Stoute (224 mengel). Dat komt in totaal op 1145
mengel oftewel bijna 1390 liter. Dat betekent dat men op de twee feestdagen alleen al de
helft van de hoeveelheid wijn schonk die men gedurende het hele jaar voor bezoekers en
hoogwaardigheidsbekleders reserveerde.

Het uitdelen van de wijn op deze dagen had verschillende functies. Allereerst was men
hierdoor verzekerd van een grote opkomst: niemand liet zich ruim een liter gratis wijn ont-
gaan. Op deze wijze werd de gehele politieke elite van de stad betrokken bij de festiviteiten,
hetgeen de cohesie zou kunnen versterken. Door de (jaarlijkse) regelmaat van de geschen-
ken werd de relatie tussen de stad en zijn voornaamste dienaren, zowel de politici als de
ambtenaren, voortdurend hernieuwd en bevestigd. Het was een manier waarop de stad zijn
werknemers aan zich bond. Men moet overigens bedenken dat de wijn ongeacht de gele-
verde arbeid werd geschonken en slechts een kleine aanvulling op het salaris betekende.48

Maar de reikwijdte van de geschenken ging verder dan de muren van het stadhuis. Voor het
oog van alle stedelingen werd namelijk de politieke orde gelegitimeerd. Op Sint-Martijns-
avond werden zowel de afgetreden als de nieuwe burgemeesters getrakteerd, waardoor de
overdracht van bevoegdheden naar een groter publiek werd gecommuniceerd, ook al bestond
dat publiek hoofdzakelijk uit de politieke elite van de stad.49 Op Sacramentsdag werd dat gro-
tere publiek wel bereikt. Al degenen die op deze dag wijn kregen geschonken, hadden name-
lijk deelgenomen aan de processie waarbij het Heilig Sacrament werd meegedragen (afb. 6).
Dit Corpus Christi wordt wel geïnterpreteerd als ‘metafoor van de maatschappelijke orde, als
symbool van het “openbaar lichaam” van de stad, waarvan iedereen deel uitmaakte’.50

Met andere woorden, het lijkt er opnieuw op dat de geschenken dienden ter legitimatie
van de politieke orde in de stad. Daarom is ook te verklaren dat de schutters zo’n belangrij-
ke rol speelden op beide dagen. De schutterij vervulde namelijk een cruciale taak in de stad.
Zij kon door het gerecht opgeroepen worden om onrust in de stad te beteugelen of de stad
te verdedigen tegen aanvallen van buitenaf. Het was voor het stadsbestuur daarom van be-
lang om op goede voet te staan met deze gewapende milities; zij konden zich immers ook
tegen de gevestigde orde keren en dit was in het door partijtwisten verscheurde Holland niet
ondenkbaar. De jaarlijkse wijnschenkingen bevestigden en verstevigden de relatie tussen
stadsbestuur en schutterij. Natuurlijk mag niet vergeten worden dat de wijn een beloning
was voor de deelname van de schutters aan de stedelijke ceremonies. Wellicht werd het ge-
bruik zelfs ingezet als lokmiddel voor de schutters die altijd in waren voor een verzetje. Zo
beschrijft een 16de-eeuwse Amsterdamse kroniekschrijver dat de schutters al tijdens de pro-
cessie wijn kregen geschonken. Ironisch meldt hij dat ‘het buycksken wert altemet vol al eer
de processie gedaen is: dit is haere devotie die sy hebben.’51

Naast de wijn leverde de stad ook een belangrijke financiële bijdrage aan de schuttersgil-
den, om de kosten te kunnen dragen voor de vereiste schutterskledij (kaproenen) en voor de
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organisatie van een groots feest als het papegaaischieten.52 Dit jaarlijkse festijn was de offi-
ciële opening van het schuttersjaar, waarvoor van oudsher ook de graaf van Holland of zijn
plaatsvervanger, de stadhouder, werd uitgenodigd. Zo participeerde Willem VI in 1413 aan
het feest. Bij die gelegenheid liepen de kosten zo hoog op dat het stadsbestuur 40 pond Hol-
lands doneerde aan de schutters. 53

Voor de stad was het belangrijk dat het landsheerlijk gezag deelnam aan het schutters-
festijn. Zo was stadhouder Lodewijk van Gruuthuse in 1473 onverwachts naar Vlaanderen
vertrokken, terwijl men al een dure schutterstabberd voor hem had laten maken. Daarom
reisden op 31 juli speciaal twee burgemeesters af naar Den Haag om de twee zoons van de
stadhouder in diens plaats uit te nodigen, evenals de raadsheren ‘soe dat costumelic is’.
Blijkbaar werd de uitnodiging geaccepteerd, want op 2 augustus reisden de burgemeesters
met een escorte van drie wagens volgeladen met schutters opnieuw naar Den Haag om de
hoge heren op te halen. Na het papegaaischieten was er natuurlijk een gezamenlijke maal-
tijd waarvoor het stadsbestuur nog eens 16 pond Hollands doneerde.54 Op informele wijze
onderhield de stedelijke elite zich met de topambtenaren en dit kon altijd van pas komen,
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met name in het jaar waarin de lasten van een omvangrijke bede verdeeld moesten worden.
Voor de onderzochte jaren uit de Habsburgse periode heb ik echter geen vermeldingen meer
gevonden van de deelname van landsheerlijke ambtenaren aan schuttersfeesten.

Conclusie
Het wijngeschenk leeft nog steeds voort in onze samenleving. Als men bij vrienden gaat eten
is het meest gebruikelijke geschenk een fles wijn, die eventueel direct tijdens het diner ge-
consumeerd wordt. Het gaat hier om onmiddellijke en uitgebalanceerde reciprociteit. Ook
als relatiegeschenk of nieuwjaarsgeschenk behoort de fles wijn nog steeds tot de toppers.
Hier is sprake van algemene reciprociteit omdat het gaat om het instandhouden of bevor-
deren van een relatie waarbij de tegenprestatie nog niet direct duidelijk wordt. De wijn die
de stad Leiden in de Late Middeleeuwen aan bezoekers schonk moet in het kader van derge-
lijke relatiegeschenken worden gezien. In het algemeen probeerde de stad hiermee name-
lijk zijn reputatie hoog te houden. Bovendien verwachtte de stad dat deze materiële ge-
schenken in een of andere vorm aan de stad werden terug gegeven. Zoals ik heb aangetoond,
rekende het stadsbestuur op een tegengeschenk vooral van de kant van de vorstelijke diena-
ren. Maar ook de relatie van het stadsbestuur met de Franciscanen werd gekenmerkt door
een effectieve uitwisseling van materiële goederen tegen diensten.

Het Leidse stadsbestuur gebruikte het wijngeschenk voor het onderhouden van zijn ex-
terne en interne relaties. Vooral in de 15de eeuw werd er aan steeds meer mensen meer wijn
geschonken waardoor de kosten van deze vorm van public relations een hoge vlucht namen.
In de 16de eeuw was er daarentegen juist een scherpe afname van het aantal bezoekers en
bijgevolg van de uitgaven met betrekking tot de geschenkwijnen en maaltijden. De vorst,
vorstelijke dienaren en stedelijke gedeputeerden, samen goed voor 60 procent van de totale
wijngeschenken, vertoonden zich minder in de stad omdat de zaken nu vaker in Den Haag
of elders werden geregeld. Verder werden de jaarlijkse wijnuitdelingen op Sint-Martijns-
avond en Sacramentsdag steeds meer vervangen door vaste bedragen waarmee men zijn be-
hoeften diende te bevredigen. Bij deze gelegenheden, maar ook bijvoorbeeld in het geval van
de wijngeschenken voor de Franciscanen, veranderde het karakter van de geschenkenuit-
wisseling; geschenken in natura werden vervangen door geschenken in geld.

De distributie van wijn tijdens politieke en religieuze festiviteiten was voornamelijk gericht
op de politieke elite van de stad. Deze elite speelde de belangrijkste rol tijdens de machts-
overdracht op Sint-Martijnsavond en trad op de voorgrond in de processie op Sacraments-
dag. Op deze manier werd de cohesie binnen de politieke elite versterkt en de steun bevestigd
van zijn belangrijkste verdedigers, de leden van de schuttersgilden. Bovendien werd de poli-
tieke orde van de stad gelegitimeerd en gecommuniceerd naar een breder publiek.
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Leidse Ietsen
Orangistische en patriotse propagandastrijd in Leiden (1784-1786)*

Leugens, scheldnamen, beledigingen, valse geruchten: zelden hebben Nederlanders elkaar in de pers zo
zwart gemaakt als in de jaren tachtig van de 18de eeuw. De politieke controverse tussen orangisten en
patriotten was toen uitgemond in een propagandastrijd waarin geen enkel middel werd geschuwd. In
Leiden verscheen een bonte reeks van Ietsen. Het waren, op één uitzondering na, pamfletten met het
woord ‘Iets’ in de titel, waarin anonieme, geëngageerde Leidenaars propaganda maakten voor hun po-
litieke ideologie. Over de identiteit van de makers is weinig met zekerheid te zeggen, maar vermoedelijk
kwamen ze uit dezelfde kringen als hun slachtoffers. Dat waren vooral predikanten, boekverkopers en
publicisten.

Het sterk gepolariseerde Leiden werd in 1784 opgeschrikt door de verschijning van Iets voor
Leyden. Dit acht pagina’s tellende pamflet was ondertekend door ‘een getrouwe schutter’, in
Leiden geen onbetekenend detail. Een jaar eerder hadden de patriotten daar eindelijk toe-
stemming gekregen om onafhankelijk te exerceren met hun vrijkorps Voor Vrijheid en Vader-
land. In hun ogen was de neergang van de Republiek als internationale grootmacht volledig
te wijten aan de stadhouder. Deze kon dan ook geen goed meer doen. Zij wensten een her-
vorming van de staat in democratische zin en beschouwden het als het recht van iedere bur-
ger omnet als de door de overheid aangestelde schutterij de staatmet wapens te verdedigen.
De orangisten stonden in hun opvattingen lijnrecht tegenover de patriotten. Zij hielden vast
aan het Oranje-regime. Aan het verval der natie kon volgens hen alleen een halt worden toe-
geroepen indien de macht van de stadhouder werd vergroot en de officiële schutterij ver-
sterkt. De orangisten vonden het exercitiegenootschap daarom een belediging aan het adres
van het gevestigde gezag, in casuWillem V.
De anonieme orangistische Iets-schrijver trok fel van leer tegen zijn politieke tegenstan-

ders. ‘Of iemand uwer wel eens weet om wat reeden gy de wapens draagt, en als dolle men-
schen zaamen rot’, vroeg hij zich af.1 Vervolgens gaf hij zijn analyse van het politieke spec-
trum weer. Patriotten, en zeker de leden van het vrijkorps, werden zijns inziens opgestookt
door de rijke kooplieden die zelf buiten beeld bleven. Bovendien beschouwde hij de patriot-
se strijd als een coup van de doopsgezinden, bedoeld om de hervormde kerk te benadelen.
Verder werden jongelui volgens hem opgestookt om tegen hun wijze ouders in opstand te
komen. En, o gruwel, er bevonden zich heel wat roomsen onder de patriotten, die eindelijk
de kans schoon zagen om een overheidsbaantje te bemachtigen. ‘Die arme wurmen schur-
ken ’er van als zy maar op Officies denken’.2 Relschoppers waren het, ‘moordrot’, zo luidde
het oordeel over de patriotten.
Deze Iets is bij lange na niet de enige die in de jaren tachtig het licht zag. Een eerste zoek-

tocht in de Short Title Catalogue Netherlands en deNederlandse Centrale Catalogus leverde voor
deze periode zo’n 70 titels op. Opvallend is dat ruim een kwart hiervan betrekking heeft op

Rietje van Vliet

* Dit artikel is een bewerking vanmijn lezing over Leidse Ietsen, gehouden op 20mei 2006 voor de leden van de Vereniging
Oud Leiden en de Vereniging Jan van Hout.

1 Een getrouwe schutter, Iets voor Leyden (Amsterdam, Hendrik Arends etc. [1784]) 1.
2 Ibidem, 5.



Leiden (afb. 1). Ook voor de Utrechtse burgerij waren er zoveel Ietsen bestemd. Andere ste-
den, zoals Amsterdam, Dordrecht en Amersfoort, kenden slechts enkele ‘eigen’ Ietsen.
In dit artikel schets ik een beeld van de weinig subtiele manier waarop geëngageerde Lei-

denaars zich in hun Ietsen uitspraken over de politieke constellatie van hun tijd. Ik probeer
de identiteit van deze doorgaans anonieme Iets-schrijvers te achterhalen en daarbij hunmo-
tieven bloot te leggen. Zij maakten met behulp van een rijk arsenaal aan instrumenten – va-
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Afb. 1 Collage van Leidse Iet-
sen. Regionaal Archief Leiden.



riërend van leugens, scheldnamen, zwartmakerijen, valse beschuldigingen, stereotyperin-
gen tot satirische samenspraken – propaganda voor hun orangistische dan wel patriotse
ideologie.3 De Ietsen hebben een sterk incidenteel karakter enmaken stuk voor stuk deel uit
van een keten aan reacties op elkaar. De auteurs vuurden hun pijlen vooral af op plaatsge-
noten uit de beroepsgroepen die voor de publieke meningsvorming belangrijke ‘actoren’
vormden. Dat waren – net als zijzelf – met name dominees, boekverkopers en publicisten,
die in het publieke debat herkenbaarwaren als patriot danwel orangist, en dus voor de hand
liggende doelwitten.

Het publieke debat
Hoewel de eerste tijdschriften al in de 17de eeuw het licht zagen, werd dit medium pas echt
ontdekt in de eeuw die daarop volgde. Dankzij de sterke toename van het aantal koffiehui-
zen, salons, genootschappen, musea, bibliotheken, kranten en tijdschriften was er een pu-
bliek domein ontstaan dat voor alle burgers toegankelijk was.4 In beginsel was het voor
iedereen mogelijk om aan publieke debatten deel te nemen. Desondanks werden die nog
niet langs de gestroomlijnde banen gevoerd zoals we die tegenwoordig kennen. In koffie-
huizen en genootschappen waren politieke discussies verboden. Kranten hadden nog geen
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3 D.R. Horst, De Opstand in zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 1566-1584 (Zutphen 2003) 15-18; A. van der
Meiden, Propaganda (Muiderberg 1988) 15-17.

4 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (Frankfurt 1991); T.C.W. Blanning, The culture of power and the power of culture.
Old Regime Europe 1660-1789 (Oxford 2002) 5-14, 136-161. Cf. V. Price, Public opinion (Londen etc. 1992) passim.

Afb. 2 Naarmate de politieke onrust groeit, neemt de leeshonger onder de burgerij toe. Op deze
gravure worden pamfletten gegooid uit het raam van de Amsterdamse boekwinkel Yntema en
Tiboel (1768). Atlas van Stolk, inv.nr. 4187.



opiniepagina’s; tijdschriftredacties kregen wel brieven toegezonden maar die werden
slechts mondjesmaat gepubliceerd. Eind jaren zeventig van de 18de eeuw begon de politie-
ke belangstelling echter dermate te groeien, dat publicisten een eigen platform zochten om
hun lezerspubliek te kunnen bedienen.5 Ze begonnen daarom zelf een tijdschrift of ze ven-
tileerden, als het om een incidentele reactie op een gebeurtenis ging, hun opvattingen in de
vorm van een pamflet (afb. 2).
Met dit laatste medium, waarmee de burger al sinds de uitvinding van de drukpers ver-

trouwd was, probeerde men de publieke mening over actuele kwesties te beïnvloeden. De
dikwijls anonieme schrijvers gebruikten daartoe allerlei stilistischemiddelen, waardoor het
genre, voor zover daar wegens hun uiteenlopende inhoudelijke en formele eigenschappen
van gesproken kan worden, zich als een kameleon in de geschiedschrijving manifesteert.6

Pamfletten varieerden sterk in omvang en werden in grote oplagen gedrukt: 1000 tot 1250
exemplaren was geen uitzondering. De kwaliteit van het drukwerk verraadt veelvuldig de
haast waarmee de makers het pamflet op de markt wensten te brengen. Ook het papier is
vaak van inferieure kwaliteit. Desalniettemin werd er doorgaans goed aan verdiend, vooral
wanneer het controversiële onderwerpen betrof.7 Het verbod van politieke pamfletten op de
leestafels van koffiehuizen zal oplage en opbrengst beslist in gunstige zin hebben beïn-
vloed.8

In de onrustige jaren tachtig van de 18de eeuw voerden schrijvers van divers pluimage in
een enorme hoeveelheid tijdschriftjes en pamfletten hun politieke kruistochten. Het resul-
taat is voor de hedendaagse onderzoeker een bijna onontwarbare kluwen van reacties op re-
acties. De Leidse Ietsen, vrijwel allemaal pamfletten, zijn slechts een bescheiden rode draad
waarmee de verbale erupties ten tijde van de patriotse revolutie in beeld gebracht kunnen
worden.
De benaming ‘Iets’ is opmerkelijk. We zijn geneigd ‘Iets’ als nietszeggend af te doen,

maar de titel had voor de contemporaine lezer wel degelijk een betekenis. De auteurs wilden
met deze absurdistische, sterniaans klinkende titels een bijdrage leveren aan een discussie.
De Ietsen boden de schrijver een veel vrijer format dan de ‘brieven’, die evenzeer in groten
getale het licht zagen.9 Soms verschenen de Ietsen zelf ook in briefvorm,maar andere keren
bevatten ze namenlijsten, gedichten of satirische samenspraakjes met dialect sprekende
boeren (steevast orangisten) of bijvoorbeeld de koeterwaals brabbelende Leidse patriotse
journalist François Bernard.10 Het stilistisch procédé heeft iets paradoxaals: aan de ene kant
blaast de schrijver zich op door zijnmeningmet argumenten omkleed uiteen te zetten,maar
aan de andere kant cijfert hij zich weg door te suggereren dat het slechts om een fragment,
een ‘iets’ gaat. Het fenomeen Ietsen kwam overigens ook in Groot-Brittannië en Frankrijk
voor, waar in de tweede helft van de 18de eeuw stapels Fragments van de persen kwamen.
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5 N.C.F. van Sas, ‘Opiniepers en politieke cultuur’, in: F. Grijzenhout en N.C.F. van Sas (red.), Voor Vaderland en Vryheid. De
revolutie van de patriotten (Amsterdam 1987) 97-129.

6 P. Verkruysse, ‘“Gedruckt in seghwaer, op de pars der lijdtsaemheyt”. Boekwetenschap en pamfletliteratuur’, in: J. de
Kruif e.a. (red.), Het lange leven van het pamflet. Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-
1900 (Hilversum 2006) 31-43.

7 R. van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting (Nijmegen 2005), 436; T. Jongenelen, ‘De volmaakte Hol-
landse broodschrijver Jan Willem Claus van Laar’,Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001) 104-116.

8 P.J.H.M. Theeuwen, Pieter ’t Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (1781-1787) (Hilversum 2002) 75.
9 M. Meijer Drees, ‘Pamfletten: een inleiding’, in: Het lange leven van het pamflet, 9-18.
10 F.L.W.M. Buisman-de Savornin Lohman, Laurence Sterne en de Nederlandse schrijvers van c. 1780-c. 1840 (Wageningen 1939);

A.J. Hanou, ‘Literaire en politieke vrijheidsstrijd 1780-1800: raakvlakken?’, De achttiende eeuw 28 (1996) 61-74.



Anonieme Iets-schrijvers
In het Regionaal Archief Leiden bevindt zich een van de mooiste collecties tijdschriften en
pamfletten uit de revolutionaire jaren tachtig. Het betreft de collectie van Johannes le Francq
van Berkheij, lector aan de Leidse universiteit, publicist en een van de vurigste pleitbezor-
gers van de stadhouder (afb. 3). Hij heeft als een ware boekhouder des levens zijn gelegen-
heidsgedichten, pamfletten en andere geschriften, samenmet reacties daarop in kranten en
pamfletten, bijeen laten binden. Ook zijn eigen aantekeningen zitten daarbij, somsmet op-
merkingen over wie volgens hem de auteurs waren van de anonieme pamfletten. Het is een
verzameling van ruim honderd banden waarin het complete politieke debat waar Berkheij
bij betrokken was, is samengevoegd.11

Ook de Leidse Ietsen zijn in deze collectie opgenomen. Logisch, want heel Leiden ver-
moedde dat Berkheij degene was die achter de eerste Iets voor Leyden schuilging. Zijn naam
wordt dan ook herhaaldelijk in de Ietsen genoemd: voor hem redenen te over om deze pam-
fletten te verzamelen. In de achttien pagina’s tellende Tweede iets voor Leyden werd de aanval
op hem frontaal geopend. Een ‘oprecht en vreedzaam Burger’ persifleerde de plechtstatige
stijl van zijn voorganger door in de tale Kanaäns de Leidse burgers te waarschuwen tegen
Berkheij, die met de Ietsen zou zijn begonnen. ‘Ô Mannen van Leyden’, raasde deze tweede
Iets-schrijver, alsof Berkheij Beëlzebub in hoogst eigen persoon was,
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11 De collectie Le Francq van Berkheij is nauwelijks ontsloten. Wel heeft Ton Jongenelen er een eerste inventaris van ge-
maakt, die in de studiezaal van het Regionaal Archief Leiden (RAL) raadpleegbaar is.

Afb. 3 Portret van Johannes le Francq van Berk-
heij, lector te Leiden en fanatiek pleitbezorger
voor Oranje. Uit diensNatuurlyke historie van Hol-
land I (Amsterdam 1769, foto: UBNijmegen).



laat u niet langer verleiden door [zijn] wartaal [...]. Keert weder, in Gods naam, keert
weder! nog is het tyd! maar de dagen zullen haast komen, dat gy niet dan met schaam-
te en schande zult kunnen wederkeeren.12

De anonieme auteur kon echter niet weten dat Berkheij van de prins geen kwaad wist. Ster-
ker nog, ook Berkheij tastte, net als zijn opponenten, in het duister waar het de identiteit van
de eerste Iets-schrijver betrof. In zijn eigen exemplaar noemde hij als kandidaten de Leidse
predikant Jacobus Dagevos of ene J.D. Woltering, lidmaat van de hervormde kerk.13 Of een
van hen inderdaad de auteur was, is niet bekend.
Er verscheen nog een Derde iets voor Leyden, met als ondertitel: in een samenspraak tusschen de

Leydsche Louw en Krelis.Weer anoniem, twintig pagina’s groot dit keer.Met dit patriotse pam-
flet is iets bijzonders aan de hand. Op de titelpagina staan de boekverkopers genoemdwaar
het te koop was. Op zichzelf is daar niets vreemds aan, ware het niet dat alle vermelde boek-
verkopers, met de Leidse compagnie van Elie Luzac en Jan Hendrik van Damme voorop, in
het geheel niet patriots waren (afb. 4). Integendeel. Samen met Jacobus Perk, eveneens in
het colofon genoemd als verkoopadres, behoorden Luzac en Van Damme tot de meest fa-
natieke oranjegezinde boekverkopers van Leiden. Die vonden het natuurlijk niet leuk wan-
neer klanten door toedoen van dit valse impressum in hun winkel om deze patriotse Iets zou-
den vragen.
Deze derde Iets bevat een pagina’s lange waslijst met namen van Leidse orangisten, die
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12 Tweede iets voor Leyden, 4.
13 RAL, LB collectie Le Francq van Berkheij, band 22-7.

Afb. 4 Portret van de
orangistische boekverkoper,
rechtsgeleerde en publicist
Elie Luzac. StedelijkMuseum
De Lakenhal Leiden, inv.nr.
S 1049.



hun de schrik op het lijf moest jagen. Bakkers, apothekers, chirurgijns: het leek alsof de pa-
triotten zich klaar maakten voor bijltjesdag.14 Alweer moest Berkheij het ontgelden. Die zat,
om het excercitiegenootschap te treiteren, steevast voor zijn raamwanneer het voorbij mar-
cheerde, aldus de auteur. Dit was een van de manschappen te gortig geworden. Hij had
Berkheij een brief gestuurd met de mededeling dat ze de eerstvolgende keer dat hij tijdens
het voorbij marcheren weer ostentatief naar buiten koekeloerde, hem pardoes overhoop
zouden schieten.Wat een lafaard toch,meende de derde Iets-schrijver, wat een schreeuwle-
lijk, want Berkheij had daarop zijn concubine, ‘die Pop’ voor zijn schuifraam gezet.15

De Vierde iets voor Leyden zou volgens de aantekeningen van Berkheij geschreven zijn door
de patriotse boekverkoper Cornelis van Hoogeveen junior. Argumenten hiervoor heeft
Berkheij niet gegeven. Deze Iets is wederom een samenspraak, tien bladzijden groot en een
vervolg op de twee voorgaande patriotse Ietsen.16 Wie met de sprekende personages – do-
minee Zeepöor, Hiop (Job) de Palmboom, alias de Spekvreeter, Jan Knor en Pieter Spinagie
– bedoeld worden, is niet duidelijk. Mogelijk stond dominee Dagevos, degene vanwie Berk-
heij dacht dat hij de eerste Iets voor Leyden geschreven zou hebben, model voor Zeepöor. Pie-
ter Spinagie kan herleidworden tot Pieter Bendervoet, een uitdrager die in de lokale pers fre-
quentmet sodomiepraktijken in verbandwerd gebracht. JanKnor, volgens de Politieke nalezer
ook wel genoemd ‘Jan den Hoerendop’, is waarschijnlijk Berkheij.17

Het gezelschap sympathiseert met de stadhouder, zo blijkt uit hun gesprek, en stuk voor
stuk houden ze van een stevig glas Oranjebitter. Ze pimpelen er lustig op los, ‘verzeld met
een gestadig geluid, van een Varken die aan zyn trog staat’.18 Meewarig spreken ze over de
truc die de schrijver van de Tweede iets had uitgehaald met het valse impressum: ‘dan zetten
zy op de titel, braaven lieden, by voorbeeld, onze Luzac en van Damme, omonze vroomeOran-
je Vrienden te misleiden, intusschen zyn die schandelyke blaadjes by Boekverkoopers te be-
koomen die mede onder ’t moordrot hooren.’19

De samenspraak tussen de volkse karakters wordt in de Vyfde iets voor Leyden niet voortge-
zet. Dit patriotse pamflet bestond uit een brief, gericht aan de sprekers uit de Derde iets, de
Leidse Louw en Krelis. Aanleiding was de achtste aflevering van de Verzaamelaar, een tijd-
schrift van eveneens patriotse signatuur uit 1785, waarvan de 30 afleveringen bij de Amster-
damse uitgever Johannes Weege zijn verschenen. Uit de bewuste aflevering bleek, aldus de
auteur van deze laatste Vyfde iets, die zich achter het pseudoniem Jan Helpgraag schuilhield,
‘dat de Oranje Lui ’er een eer in stellen om by de heeleWaereld voor Oranje Mannen te Boek
te staan.’20 En dus kwam ook hij, net als zijn voorganger in de Tweede iets, met een lange lijst
namen van oranjeklanten op de proppen. Opnieuw is het een bonte stoet van Leidse am-
bachtslieden en kleine middenstanders en weer is sprake van een vals impressum, met de
Leidse orangistische boekverkopers Luzac en Van Damme voorop.
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14 Derde iets voor Leyden, in een samenspraak, tusschen de Leydsche Louw en Krelis: (dienende tot een tweede vervolg op het eerste) (Leiden,
Elie Luzac & Jan Hendrik van Damme etc. [vals impressum] [1784]) 4-6.

15 Ibidem, 9.
16 Vierde iets voor Leyden. Zynde een gehouden conversatie, tusschen Dom. Zeepöor, Hiop de Palmboom of de Spekvreeter, Jan Knor en Pieter

Spinagie, ten huize van de eerstgemelde (z.p. z.n. [1785]).
17 Ibidem, 6-8. Cf. De Politieke nalezer van oude en nieuwe stukken (Leiden, C.F. Koenig), nr. 7 (11-12-1784) 50.
18 Vierde iets voor Leyden, 6.
19 Ibidem, 6.
20 Jan Helpgraag, Vyfde iets voor Leyden, of Brief van Jan Helpgraag aan zyn goeje vrienden de Leydsche Louw en Krelis (Leiden, Elie Lu-

zac & Jan Hendrik van Damme etc. [vals impressum] [1785]) 4.



De predikant als propagandist
Hoewel ze inhoudelijk en stilistisch sterk van elkaar verschillen, vormen de vijf genoemde
Ietsen dankzij hun doorlopende nummering een afgebakend corpus. Met uitzondering van
de eerste zijn alle Ietsen patriots. De auteurs gingen niets en niemand ontziend te werk om
propaganda te maken voor de goede zaak. Orangisten deden overigens niet onder voor hun
tegenstanders, zo bleek reeds uit de eerste Iets. Zij hadden het, ook in de Ietsen die hier nog
niet ter sprake zijn gekomen, veelvuldig gemunt op dominees die hun patriotse opvattingen
van de kansel predikten en boekverkopers die hun drukpersen ten dienste stelden voor het
vervaardigen van patriotse geschriften.
Uit hun midden kwam bijvoorbeeld voort Iets voor Edam, Leyden, enz. (1784), dat in de

vorm van een open brief eveneens de vrijcorpsen ter discussie stelde.21 De Leidse ‘Socini-
aanschen’ doopsgezinde Franciscus Adrianus van der Kemp, die zijn toga had ingeruild
voor een vrijkorpsuniform, werd als ketterse verleider afgeschilderd (afb. 5). Ook de ‘Pel-
lagiaanschen’ hoogleraar godgeleerdheid Carolus Boers werd als zodanig zwartgemaakt.
Met het gedicht ‘Aan GOD!’ persifleerde de orangistische Iets-schrijver het ‘schandelyk
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21 Iets voor Edam, Leyden, enz. (Amsterdam, Hendrik Arends etc. [1784]).

Afb. 5 De patriotse predikant F.A. van der Kemp, half als vrijkorporist, half als dominee op de
kansel van een patriotse tempel der Vrijheid. Atlas van Stolk, inv.nr. 4678.



Libel’ Aan God, geschreven door de Leidse ‘profaneerenden’ patriottenvoorman Pieter
Vreede.22

Het orangistische pamflet Iets voor de patriotten (1785) bevat een lange brief, geschreven
door de ‘Sluipwyksche Turfboer’ Ary Veen, achter wie Berkheij om onbekende redenen een
inwoner van Hazerswoude vermoedde.23 Blijkbaar was het in de dorpen rond Leiden net zo
onrustig. In Sluipwijk was het dominee Kluwe die zijn preken doorkneeddemet het patriot-
se gedachtegoed. Hij voerde als blijk van zijn politieke stellingname een degen onder zijn
toga, hetgeen zijn kerkgangers en zeker zijn orangistische dorpsgenoten beslist niet was
ontgaan. In 1787, toen Pruisische troepen in de Republiek orde op zaken kwamen stellen,
werd hij als vergelding door de huzaren mishandeld (afb. 6) en als krijgsgevangene naar de
Pruisische garnizoenstadWezel afgevoerd.24 Hoewel het decor van deze Iets dat van de pro-
vincie is, met steden als Gouda, Woerden en Haastrecht, werd ook een aantal Leidse patri-
otten in kwaad daglicht gesteld. Zo werd een heel klinkdicht gewijd aan ‘de booze en slink-
sche Boers’, waarin in niet mis te verstane woorden werd gesuggereerd dat hij sociniaan
was, een atheïst.
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22 Ibidem, 7, 11-12. Reactie hierop: Harmodius Friso [=Pieter Vreede], Iets voor den schryver van het Godt [...] lasterend libel. Ge-
tyteld Iets voor Edam, Leyden enz. (z.p. z.n. [1784]).

23 Iets voor de patriotten (Amsterdam, Hendrik Arends etc. [1785]). Het pamflet wordt ten onrechte aan Berkheij zelf toege-
schreven. Cf. Arpots, Vrank en Vrij, 242.

24 J. Rosendaal, De Nederlandse revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799 (Nijmegen 2005) 58-59.

Afb. 6 De Sluipwijkse predikant Kluwewordt
door Pruisische huzarenmishandeld. Uit: Vader-
landsche historie XVII (Amsterdam 1795).



Niet alleen in Iets voor Edam, Leiden, enz. had Boers als zodanig onder vuur gelegen. Ook in
de felle Patriotsche consideratiën (1784), gericht tegen patriotse predikanten die van hun kan-
selpositiemisbruikmaakten,was zijn naam in diskrediet gebracht.25 Toen had hij zijnmond
gehouden, maar deze keer werd het hem te gortig. Het verspreiden van atheïstische ideeën
werd nog altijd gezien als een ernstig delict waar mensen voor konden worden opgepakt.
Als rector van de universiteit en tevens lid van de academische vierschaar kreeg hij het voor
elkaar dat de burgemeesters van Leiden Iets voor de patriotten op 24 december 1785 verboden.26

Boers had steun gekregen van de Leidse gelegenheidsdichter Jacob ’t Hooft Jz., die in het
gedicht Aen den lasteraer zijn afschuw uitte over de aantijgingen jegens de prominente Leide-
naar.27 Maar de orangisten lieten zich niet onbetuigd en heropenden de aanval. Deze keer bij
monde van een andere turfsteker, namelijk Cornelis Turf, in een geschrift met als titel Iets
voor de nieuwbakken patriotten, te Sluipwyk en Reeuwyk (1786). Ook ene W. ’t Goy (een schuil-
naam?) voelde zich geroepen te reageren. Hij schreef een Tweede iets voor de patriotten, of ver-
volg van den Sluipwykschen turfboer (1786).28

De boekverkoper aan de schandpaal
De drukkers, uitgevers en boekverkopers van de Ietsen lieten in het colofon hun naam
meestal achterwege. Desondanks dachten de Leidenaars wel degelijk te weten wie de grote
‘boosdoeners’ waren. De orangistenwezenmet beschuldigende vinger voortdurend naar de
roomskatholieke Frans de Does, boekverkoper op de Hooigracht, bijgenaamd ‘Fransjen
Verneuker’. Deze ‘schobbejak’, aldus de schrijver van Iets voor Edam, Leiden, enz., was een
groot schijnheilige, wiensware karakter nodig onthuldmoestworden.DeDoes had immers
dikwijls bij de burgemeesters protest aangetekend tegen de verkoop van allerlei orangisti-
sche werken buiten de stadsmuren, onder de rook van Leiderdorp.29 En dat terwijl hijzelf de-
gene was die het opruiende en staatsondermijnende tijdschrift De Batavier verspreidde:

Daar dit Blaadjen [Iets voor Edam, Leiden, enz.] voornamenlyk is ingericht aan de zoge-
naamde Patriotssen, enmen demond zo lasterlyk vol heeft over de recht Vaderlandsche
blaadjes, Iets voor Leyden, Iets voor de Republiek, en Iets voor Edam en Leyden, om dat
ze onder Leyderdorp verkocht worden; zoo kunnen wy niet afzyn om van de intrigues
en schelmeryen van denBatavier, welke by de schobbejak deDOESworden gedrukt, iets
te zeggen.30

De boodschap was duidelijk: de stadhoudersgezinden waren de onvervalste vaderlandslie-
vende patriotten terwijl de oproerkraaiers die zich nu patriotten noemden, met Frans de
Does voorop, liegers en bedriegers waren.
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25 Een lidmaat der Hervormde Kerk [=J.D. Woltering], Patriotsche consideratiën, nopens het gedrag van alle hoog- en wel eerwaarde
heeren proffessooren en predikanten, welke de vryheid en vaderlandsliefde in hunne gemeentens zoeken voort te planten (z.p. z.n. 1784) 5,
8, 21 e.v.

26 Iets voor de patriotten, 9; Van Vliet, Elie Luzac, 637.
27 J. ’t Hooft Jz., Aen den lasteraer, schrijver van het zogenaemde klinkdicht geplaetst in het stukjen, betijteld: Iets voor de patriotten. Keer-

dicht (z.p. z.n. [1786]).
28 W. ’t Goy, Tweede iets voor de patriotten, of vervolg van den Sluipwykschen turfboer. – Echt en omstandig verhaal, weegens het voorge-

vallene tusschen Cornelis de Keizer, en den grooten held Leendert Voorby, op maandag den 16. may 1785. te Waddinxveen (’s-Herto-
genbosch, Jacobus Palier etc. [1786]).

29 R. van Vliet, ‘Leiden and censorship during the 1780s. The Overraam affair and Elie Luzac on the freedom of the press’,
in: J.W. Koopmans (ed.), News and politics in early modern Europe (1500-1800) (Leuven/Parijs/Dudley 2005) 203-218.

30 Iets voor de patriotten, 8.



Vooral in De Leydsche Burgerhart en Resoluten Samenspreker, over Ietsen, moest De Does het ont-
gelden.31 In dit satirisch samenspraakje schildert de anonieme auteur, achter wie Van Door-
ninck ten onrechte Berkheij vermoedt,32 de boevenbende die de patriotse boekverkopers in
zijn ogen zijn.Omdat zij zeggenschap hebben over de drukpers, hebben zij demacht in han-
den om propaganda te voeren voor de patriotse ideologie. Dat was in 1747/48 al het geval,
zo constateerde de Resoluten Samenspreker, toen verschillende Leidse boekverkopers hun
persen ten dienste stelden om Oranje weer in het zadel te helpen. Een van hen was Piet de
Does, alias ‘dronke Does’:

Deze Does liep met dezelve van ’s morgens tot ’s avonds om ze maar gedrukt te krygen,
hy spargeerde [verspreidde] dezelve in zyn geboorte hoek deOranjeGracht, hy doorliep
kroegen en Herbergen en hitste door deze Vaarsen, Liedjes en Gedichten het gemeen
tot oproer gelyk het ’er toe gekomen is.33

Enig opportunisme was hem blijkbaar niet vreemd, zoals ook zoonlief Frans de nodige on-
derkruiperigheid verweten kon worden.34 Maar dergelijke roomse karaktertrekken had de
schrijver van de eerste Iets voor Leyden ook al gesignaleerd. De Resoluten Samenspreker had
het duidelijk niet voorzien op de patriotse boekverkopers. Leendert Herdingh, alias ‘de Po-
litieke Minnist’ [sic], kreeg een sneer en Christoffel Frederik Koenig kreeg dankzij zijn
weekblaadje de Politieke Praatvaar, de bijnaam ‘de Praatvaar’ toebedeeld.
Ook de boekverkopers Cornelis van Hoogeveen junior (afb. 7) en Cornelis Heyligert,

‘de twee Apekeesjes’,35 waren mikpunt van de scherpe pen der orangisten. Zij waren grote
gangmakers in Leiden, zowel in politiek als in cultureel opzicht, en hadden door hun ge-
nootschapactiviteiten toegang tot de letterminnende Leidse burgerij. De Resoluten Samen-
spreker trok hun nobele bedoelingen echter in twijfel, wijzend op hun uitstekende bedrijfs-
resultaten. ‘Wat heeft dat Kunstgenootschap hen niet lang op de been gehouden?’ verzuchtte
hij, ‘wat hebben zy eenMenschen by de Neus om geleidmet haar PapierenWindNegotie?’36

Orangisten zochten naarstig naar mogelijkheden om het nijvere tweetal flink te treffen. Er
werd zelfs herhaaldelijk gezinspeeld op het feit dat Heyligert in 1776wel erg enthousiast sa-
menmet de Leidse sodomiet Pieter Olivier had staan wateren. Het was omOlivier uit de tent
te lokken, maar toch was het voorval verdacht. Omdat niet bewezen kon worden dat Olivier
zich had schuldig gemaakt aan anale penetratie, bijmannen als de hierboven genoemde Pie-
ter Bendervoet, was het niet mogelijk hem tot de galg te veroordelen, maar wel zou Olivier
door toedoen van Heyligert uit Leiden zijn verbannen.37

Leidse Ietsen 299

31 De Leydsche Burgerhart en Resoluten Samenspreker, over ietsen (Breda, W. van Bergen etc. z.j.).
32 J.I. van Doorninck, Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudoniemen (DenHaag [1871]), nr. 5931; R.P.L. Arpots, Vrank

en Vry. Johannes le Francq van Berkheij (1729-1812) (Nijmegen 1990) 242.
33 Leydsche Burgerhart, 4.
34 Ibidem, 10.
35 A.J. Hanou, en W.R.D. van Oostrum, ‘Cornelis Heyligert: Apekees, en het faillissement van een Leidse boekdrukkerij in

1792’, Spektator 4 (1974-1975) 290-295.
36 Leydsche Burgerhart, 7.
37 Leydsche Burgerhart, 8-9; Burgerhart enWaarmond, zynde een vervolg op de zamenspraak tusschen de Leydsche Burgerhart en Resolute Sa-

menspreeker, over Ietsen. Een stukje, het welk voor al dient geleezen te worden van allen die eenig belang in den grooten J. le Francq van Berk-
hey stellen (z.p. z.n. 1785) 9; Vierde Iets voor Leyden, 6-7.



Publicisten onder vuur
De Leidse patriotten hadden het op hun beurt vooral gemunt op het orangistische boekver-
kopersduo Luzac en Van Damme. We zagen al dat de valse impressa van patriotse Ietsen
steevast hun namen vermelden. Voor een deel heeft dit te maken met het feit dat Elie Luzac
zich eveneens als orangistisch schrijver roerde. Anders dan Berkheij was hij meer een par-
tij-ideoloog en had hij het in zijn vele geschriften nauwelijks voorzien op concrete personen.
Het maakte hem alleen maar meer gehaat onder zijn politieke tegenstanders. Ook Luzac
werd in de schandaalpers gedemoniseerd en zelfs werd hij in Utrecht bedreigd en achterna
gezeten door een groep patriotten.38

Zoals te verwachten was, lag ook Berkheij onder vuur. Hij was een van de weinigen die
zich openlijk durfde te uiten enmoest dit dan ookmet allerlei pesterijen bekopen. Openba-
re colleges geven werd hem onmogelijk gemaakt, anonieme schendbrieven werden bij hem
thuisbezorgd, aan zijn deurknop werd een verbrand oranjelint gehangen, ruiten werden in-
gegooid, deuren en ramenwerdenmet uitwerpselen besmeurd en zijn dochtertje werd in el-
kaar gemept.39

Er waren zelfs Ietsen speciaal tegen hemgericht. In 1785 verschenen er drie: Iets voor Jan,40

300 Leidse Ietsen

38 Van Vliet, Elie Luzac, 408-422.
39 Arpots, Vrank en Vry, 132-134.
40 Een Leydsch burger, Iets voor Jan, bij gelegenheid dat hij zich van de notulen, gehouden op de vergadering van gewapende burger corp-

sen binnen de provintie Holland, te Leyden op dingsdag den 4 October 1785. op een zeer schelmachtige wijze had meester gemaakt (in Hol-
land 1785).

Afb. 7 Portret van de patriotse
boekverkoper Cornelis van
Hoogeveen junior. Privé-bezit.



Iets voor Nederland41 en Iets voor Leydens burgery en in het byzonder voor den heere J. le Francq van Berk-
hey.42 Het laatste was een reactie op Berkheijs Voor Leydens burgery, een openbare brief die in
1784 bij de Amsterdamse uitgever Hendrik Arends was verschenen.43 ‘Wat ik van Berkheij
vind?’, vroeg de anoniem gebleven auteur van deze laatste Iets zich af. ‘Ik stel dien grooten
Man [...] thans gelyk aan de Honden, die dol geworden zynde, hunne eigene Meesters en
Weldoenders byten.’44

Berkheijs patriotse evenknie was de evenzeer gehate Franse inwijkeling François Ber-
nard, alias ‘de Jezuïet’ of ‘Loyola’. Deze uitgetreden priester sprak nauwelijks Nederlands
maar roerde zich als geen ander om de kost te verdienen. Hij schreef het door Frans de Does
uitgegeven blad De Batavier en was volgens de schrijver van de Leydsche Burgerhart zo opportu-
nistisch als een goede katholiek maar zijn kon:

ô, de Patriotisme, zeide de Fransmanne, se keeve veul, ô de Droelie, kyk se maar myne
Fluweele Rokke, kykke myn Vrouw en al de Kind, zy zyn kekleed ’er van; ô ik ebbe laate
drukke ô zo veul; se kryg keld voor de Skryf en ze laat my Kinders de Exemplairs pre-
sente doen by de Patriotte, ô ze ben Ryk, ze ben goed, ze keef d’un een Kulde, d’autre un
Actentwintige pour de present, ô dat’s braaf, laat jy le Francqe loop et is te slekte Kerele,
jy oefte niet te vrees, jy kunt altyd werd vinte doormy, worde Patriottes, gy zult worde de
kroote Manne.45

De ideologie aan de man gebracht
Eén Leidse Iets is tot nu toe onvermeld gebleven: Iets gewigtigs voor Leyden. Geen eenmalig
pamflet dit keer, maar een Leids politiek tijdschrift waarvan in 1786 tien wekelijkse afleve-
ringen zijn verschenen. Ieder nummer telde acht pagina’s en kostte anderhalve stuiver. Het
is niet bekendwie het blad heeft uitgegeven en bij welke patriotse boekverkopers het te koop
lag. Het auteurschap leverde zoals gebruikelijk stof tot speculatie. Berkheij vermoedde dat
de ‘bedrieglyken Emeritus Mennoniet ds. [Cornelius] van Engelen’ erachter stak, maar het
literair-esthetische en wijsgerige oeuvre van deze publicist is moeilijk in overeenstemming
te brengenmet dit Leidse tijdschrift.46 De 19de-eeuwse Leidse historicus P.J. Blok wijst naar
mr. Franciscus Gualtherus Blok, lid van de vroedschap en voorman van de patriotse partij,
maar naar zijn argumentatie moeten we gissen.47 Knuttel noemt beide kandidaten als sa-
menwerkende auteurs, waarbij Blok alleen de eerste aflevering voor zijn rekening genomen
zou hebben. Hoe dan ook, het eerste nummer, de ‘inleidende aanspraak’, is aanmerkelijk
retorischer opgesteld dan de overige afleveringen:

Burgers van Leyden! Vrienden! Broeders! Gy, diemetmy ééne Stad tot een plek hebt on-
zer geboorte, terwyl wy gezamentlyk onder malkanders oogen zyn opgegroeid. Zinne-
loos verdeelden! hoe beklaag ik uwen toestand!
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41 Iets voor Nederland, en in ’t byzonder voor de stad Leyden. Betreffende eenige vraagen aan den schryver van den voorloopige missive, van
een echten vrank en vryen Batavier (Leiden, Luzac & Van Damme etc. [vals impressum] [1785]).

42 J. Vaderlander, Iets voor Leydens burgery en in het byzonder voor den heere J. le Francq van Berkhey; dienende tot opheldering van veele
intressante zaaken, rakende de Republiek der Vereenigde Nederlanden (in Holland 1785).

43 Ibidem, 11.
44 Ibidem, 3.
45 Leydsche Burgerhart, 11.
46 N.C.H. Wijngaards (red.), Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793) (Zutphen [1972]) 126.
47 P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad III (’s-Gravenhage 1916) 362.



Opmerkelijk is de enigszins verzoenende toon die uit het blad spreekt. ‘Yverige Prinsgezin-
den!’ oreerde de schrijver, ‘Gy dwaalt, zoo gy my aanziet voor een hater van het Doorlugtig
Orangehuis.’ In de volgende alinea heette het echter: ‘Verstandelooze voorstanders van het
volstrekt Staatsbestier! denkt niet, dat Gy in my vinden zult eenen voorstander der onbe-
grensde Volksregeering.’48 Voortdurend verzocht de auteur de politieke facties een pas op de
plaats te maken, omdat het anders slecht met het vaderland, en met Leiden, zou aflopen.
Maar wel drukte hij de burger op het hart de rechten en privileges te verdedigen, waar in de
Tachtigjarige Oorlog zo hard voor gestredenwas. ‘Onverschillig te zyn voor zyne Privilegien
en Regten, is met harde schreden de vryheid vaarwel zeggen.’49

Het was de auteur te doen om de politieke belangstelling van de Leidenaars, zonder dat
zij elkaar onmiddellijk in de haren zouden vliegen. De verhitte toon die uit de ‘gewone’ Iet-
sen sprak, is hier helemaal afwezig. De Leidse burger diende bij de les gehouden te worden.
Geduldig werd uitgelegd op welke beginselen de rechtsstaat rustte en waarom bepaalde
macht- en gezagsverhoudingen onwenselijkwaren.Het betoog leidde tot de slotsomdat het
opperbestuur niet in handen mocht zijn van Oranje, maar dat een volledig regentenbestuur
evenzeer te kort zou doen aan de rechten van het volk. Alleen een representatief bestuur le-
verde voldoende waarborgen op voor het geluk en welzijn van het volk.50

Ziet daar dus de Aristocratie gevestigd, erkend en begeerd dat de regeringswezen zoo
veelmogelykmoet verbonden blyven, in de handen der aanzienlyksten, der gegoedsten;
ziet daer bepaeld, dat zymoet berusten zoo als onze Stad, Privilegien zeggen, in handen
van de notabelsten, de eerbaarsten, en rekkelyksten, maar ziet daar ook tevens die Aris-
tocratie verenigd, met een hoeveelheid Volks invloed [...].51

Het was een pleidooi voor volksvertegenwoordiging, aangevuld met een uiteenzetting over
de manier waarop de verkiezingen zouden moeten worden georganiseerd.
Een gelijkenis met het overigens radicalere Leids ontwerp, dat het jaar daarvoor in een op-

lage van enkele duizenden exemplaren was verspreid, doemt op.52 Dit programma voor
staatkundige hervormingen was gepubliceerd naar aanleiding van de eerste Hollandse Ver-
gadering van Gewapende Burgerkorpsen, die in oktober 1785 in Leiden had plaatsgevon-
den. Ook de hierboven genoemde mr. Blok had aan het debat deelgenomen, hetgeen zijn
betrokkenheid bij het tijdschrift Iets gewigtigs voor Leyden aannemelijker maakt. Het feit dat
het Leids ontwerp de status van discussiestuk nooit is ontgroeid, zou voor Blok en de zijnen
reden geweest kunnen zijn om het beginsel van volksinvloed op de verkiezingen en contro-
le op de regenten op een andere manier onder de Leidse bevolking gemeengoed te laten
worden.53 Bovendien waren er kritische reacties op verschenen, die een nieuwe bijdrage aan
de publieke opinievorming noodzakelijk maakten. Zo werd in het tijdschrift Iets gewigtigs
voor Leyden het standpunt van Cornelis Zillesen uitdrukkelijk verworpen. Deze Rotterdamse
econoom had in zijn Aanmerkingen op het Leydsche ontwerp der gewapende corpsen in Holland
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48 Iets gewigtigs voor Leyden (z.p. z.n. [1786]) 2.
49 Ibidem, 7.
50 Ibidem, 59-62.
51 Ibidem, 62.
52 Ontwerp om de Republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van regent en burger, van binnen gelukkig, en van buiten gedugt

te maaken (Leiden, Leendert Herdingh 1785).
53 S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995) 252; S. Klein en J. Rosen-

daal, ‘Democratie in context. Nieuwe perspectieven op het Leids ontwerp (1785)’, De achttiende eeuw 26 (1994) 81-82.



(Haarlem, Cornelis van der Aa 1786) betoogd dat de Republiek niet gebukt ging onder ti-
rannie. Omdat het Nederlandse volk, weliswaar stilzwijgend, had ingestemdmet de staten-
soevereiniteit vond Zillesen omverwerping van het staatsbestel onwettig. Hij had het Leids
ontwerp dan ook naar de prullenbak verwezen.54

Omde Leidse burgers de ideeën die aan het Leyds ontwerp ten grondslag lagen, niet te doen
vergeten kregen ze in Iets gewigtigs voor Leyden een lesje burgerschapskunde opgedist. De ge-
matigd patriotse Iets-schrijver had er tien afleveringen voor nodig. Daarna had hij zijn zeg-
je gedaan. Zijn laatste woorden klinken berustend. Hij wist dat Berkheij nog een reactie in
petto had, vermoedelijk ‘met schelden en dubbelzinnige woorden opgevuld’. Maar of deze
laatste Leidse Iets-schrijver daarop nog zou reageren? Het antwoord liet hij in het midden.
Een elfde aflevering is voor zover bekend nooit verschenen.55

Tot slot
Hoewel er sprake is van een corpus van ruim 70 Ietsen, zijn ze in studies over pamfletten
of over de revolutionaire jaren tachtig tot nu toe onopgemerkt gebleven. In dit artikel zijn
alleen de Leidse Ietsen voor het voetlicht gebracht, als propagandamiddel voor de oran-
gistische dan wel patriotse ideologie. Het woord ‘Iets’ in de titel gaf de pamfletauteurs
een vrijer format dan de brieven, die in deze periode eveneens in groten getale het licht za-
gen. Soms waren de Ietsen ook zelf een brief, andere keren waren het echter vertogen,
namenlijsten of samenspraken. Daarbij lieten de Iets-schrijvers geen middel ongebruikt
om hun opvattingen aan de man te brengen. Met leugens, beledigingen, bijnamen,
scheldwoorden en bijvoorbeeld stereotyperingen probeerden ze hun politieke tegen-
standers in kwaad daglicht te stellen. Zelden werden ze met inhoudelijke argumenten te
lijf gegaan.
De Leidse Ietsen zijn alle anoniem verschenen, maar dankzij de persoonlijke aantekenin-

gen van Le Francq van Berkheij weten we waar we de auteursmoeten zoeken. De Iets-schrij-
vers waren net als hun slachtoffers afkomstig uit beroepsgroepen die toegang hadden tot
het grote publiek: dominees, boekverkopers en journalisten. Ook de Leidse drukkers en uit-
gevers diemet de productie van de Ietsen van doen hadden, hebben hun identiteit niet prijs-
gegeven.De colofons vande Ietsengevendaarover geen informatie.DeLeidse boekverkopers
bij wie de Ietsen verkrijgbaar waren worden, met uitzondering van enkele valse impressa,
evenmin vermeld. Het is duidelijk dat de makers bang waren voor reputatieschade en ver-
dere pesterijen, zoals die Berkheij en Luzac ten deel waren gevallen. Boekverkopers vrees-
den dat ze er klanten door zouden kunnen verliezen. Dat was de Haagse orangist Pieter
Frederik Gosse overkomen, wiens adverteerders en kopers van zijn ’s Gravenhaegsche courant
wegbleven omdat hij als boekverkoper voor Oranje actief was.56

Of wasmen bang voor ingrijpen van de overheid, voor inbeslagneming en een aanzienlij-
ke boete? Feit is dat het zwartmaken van de tegenpartij in de Ietsen dermate grote propor-
ties kon aannemen, dat er sprake was van smaad en laster. Voor Carolus Boers was het aan-
leiding om de Leidse burgemeesters te bewegen tot een algeheel verbod van het voor hem
belastende Iets voor de patriotten. Naarmate de politieke spanningen in deRepubliek opliepen,
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54 Iets gewigtigs voor Leyden, 19. Cf. Klein, Patriots republikanisme, 209.
55 Iets gewigtigs voor Leyden, 80. Reacties Berkheij: in zijn De Leydsche stedemaegd en haeren getrouwen burger (Leiden, J. Perk 1786).
56 J.M. Peterse, ‘Publicist voor Oranje. R.M. van Goens en De Ouderwetse Nederlandsche patriot (1781-1783)’, Bijdragen en medede-

lingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 103 (1988) 182-208.



werden steeds vaker onwelvoeglijke propaganda-instrumenten gebruikt om tegenstanders
te overtuigen. Daarbij deden de orangisten niet onder voor de patriotten.
Door patriotse dominees van socinianisme te beschuldigen nodigden de orangistische

schrijvers de kerkelijke en wereldlijke overheid uit maatregelen tegen hen te treffen. Atheïs-
me werd immers als een ernstig delict gezien waartegen streng opgetreden werd. Een aan-
val van vergelijkbare aard was gericht op Cornelis Heyligert. Van de laatste boekverkoper
werd gesuggereerd dat hij bij een sodomiekwestie betrokken was geweest: een vergrijp
waarop in de 18de eeuw zelfs de doodstraf stond. Aangezien de patriotten steun vonden bij
de Franse overheid, voor het stadhoudersgezinde regime staatsvijand bij uitstek, werd de uit
Frankrijk gevluchte publicist Bernard door de orangisten beschouwd als staatsgevaarlijk.
Hij was zonder meer verdacht, omdat hij rooms en dus gelegenheidspatriot was. Orangis-
ten, ten slotte, als regel afkomstig uit de lagere enmiddenklassen van de bevolking, werden
afgeschilderd als onbeschaafde rekels, platpratende boeren, varkens.
De Iets-schrijvers probeerden hun gelijk te halen door dergelijke boodschappen almaar

te herhalen. Voortdurend ging het eromde dwalingen van tegenstanders negatief af te schil-
deren. Een uitzondering vormt Iets gewigtigs voor Leyden. Het was geen pamflet,maar een tijd-
schrift. De Iets-schrijver zette rustig uiteen op basis van welke staatsrechtelijke beginselen
de overheid volgens hem moest worden gereorganiseerd. Hij liet zijn lezers eerst instem-
men met bepaalde waarden en normen die de samenleving overeind hielden; waarden en
normen waar de Republiek in haar rijke historie veel profijt van had gehad. Daarmee ma-
noeuvreerde hij zijn opponenten in een positiewaarin ze niet veel anders konden danhet pa-
triottisme als ideologie te aanvaarden. Geen haatzaaien deze keer, maar een voorbeeld van
uiterst effectieve propaganda waarmee de patriotten, de tijdelijke overwinning van de oran-
gisten ten spijt, na 1795 aan het langste eind trokken.
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Buitendijks met Hans Blom
‘Ik ben nog niet klaar met de Tweede Wereldoorlog’

In de tiendelige reeks Buitendijks interviewden onze redacteuren Maarten Hell en Annema-
rieke Willemsen onderzoekers die over Holland schreven. Dit is het laatste deel.

Na tien somtijds roerige jaren vertrekt Hans Blom als directeur van het Nederlands Instituut voor Oor-
logsdocumentatie (NIOD). Het grote publiek kent hem van zijn vele lezingen bij herdenkingen van ge-
beurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, maar vooral vanwege het ‘Srebrenica-rapport’ waarvan de
conclusies in 2002 een kabinet deden vallen. Daarnaast heeft Blom echter een veelvoud aan publicaties
op zijn naam staan, waarin naast de bezettingstijd ook de Verzuiling, de geschiedenis van de VPRO, de
veranderende opvattingen over de Nederlandse vrouw en zijn geliefde stad Leiden aan bod komen. Over
Nederland in de 20ste eeuw hoopt hij ooit nog een mooie synthese te schrijven.

Onder tropische temperaturen bereiken wij in een keurige Leidse buurt de woning van Hans
Blom (afb. 1). De hoogleraar en instituutsdirecteur onderbreekt zijn krant, serveert koffie-
boontjes en koel water en staat ons welwillend te woord. Dat wij hem thuis in Leiden treffen
in plaats van in het monumentale Amsterdamse grachtenpand waarin het NIOD is geves-
tigd, komt mooi van pas. De scheidend NIOD-directeur heeft een bijzondere band met deze
stad. Hoewel zijn werkzame leven grotendeels in Amsterdam was gesitueerd, is hij nooit in
de hoofdstad gaan wonen. Blom: ‘Het is een interessante, opwindende en spannende stad
en het is leuk om daar dicht op te zitten. Maar Leiden, evenals Haarlem, Dordrecht of Alk-
maar, zijn steden met een andere maat en om te wonen vind ik die prettiger. Ik ben ook een
echte Leidse jongen. Ik ben hier geboren en heb altijd in de stad of de directe omgeving ge-
woond, op mijn middelbare schooltijd in Den Helder na. Ik ben
ook getrouwd met een meisje, dat nóg Leidser is dan ik. Wij hou-
den van deze stad. Dat is heel emotioneel en heeft niets met mijn
vak te maken.’

Blom heeft geschiedenis gestudeerd aan de Leidse universiteit.
Vanaf 1961 was hij actief lid van studentenvereniging Catena, die
onder zijn bestuur gemengd is geworden. Voordat ‘anarchisme
en drugsgebruik er de overhand kregen’ was Blom er al uitgestapt. Als doctoraalassistent
van hoogleraar Ivo Schöffer was hij aangenomen om een proefschrift te schrijven over de
muiterij op het Nederlandse oorlogsschip De Zeven Provinciën in 1933. Blom: ‘Ik heb de
genade gehad van de vroege geboorte, ik ga net aan de geboortegolf vooraf. Ook was het
juist de tijd van de enorme expansie van de universiteiten. In Amsterdam kon ik als docent
beginnen, wat ik op aanbeveling van Schöffer heb gedaan. Dat beviel mij goed. Ik ben al-
tijd geneigd aan de bestuurlijke, institutionele kant te zitten. Dus, hoe chaotischer hoe be-
ter, anders word je iets te rechts. Ik heb in Amsterdam kansen gekregen en veel gewerkt.’

Goed en fout
Eveneens in Amsterdam sprak Hans Blom in december 1983 zijn beroemde inaugurele rede
uit over de wetenschappelijke geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland. Hie-

‘Ik ben een
echte Leidse
jongen’



rin pleitte hij voor een nieuwe historiografische benadering van deze periode, waarbij het
politiek-moreel geladen verhaal zou moeten plaatsmaken voor een meer analytische en
theoretisch vernieuwende aanpak. Bloms kritiek was met name gericht op zijn bekende
voorganger als instituutsdirecteur, de vorig jaar overleden Loe de Jong. Diens omvangrijke
seriewerkHet Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, door ingewijden deemoedig
‘Het Geschiedwerk’ genoemd, is onmisbaar, maar de periode verdient extra inzichten,
meent Blom nog steeds. ‘Het is een historiografische prestatie van formaat om zo kort na
deze gebeurtenissen zo’n verhaal neer te zetten, in deze omvang van gedetailleerdheid en
waarin de puzzelstukjes toch altijd weer op hun plaats vallen. Het boek is leesbaar gebleven,
hoewel je van De Jongs stijl moet houden en al die miljoenen kopers het natuurlijk niet al-
lemaal hebben gelezen. Sterker, ik denk dat ik een van de weinigen ben die het helemaal
hebben gelezen. Als je goed kijkt, zie je wel zekere verschuivingen onder invloed van de tijd,
maar het framework blijft staan. Dat heeft zich al vroeg gevormd, in de eerste tien jaar dat Loe
de Jong daarmee bezig was. Ik sluit zelfs niet uit dat al in Londen de basis voor die visie is
gelegd, dat zie je in zijn notities.’

‘Die prestatie van De Jong is nooit meer te overtreffen. Dat wil niet zeggen, zoals ik in mijn
oratie heb gesteld, dat je er niet ook op een andere manier tegenaan kunt kijken. Juist met een
ander perspectief, op basis van precies dezelfde feiten, kan een andere groepering en mis-
schien een andere selectie, een ander inzicht toevoegen. Verder had ik kritiek op de manier
waarop De Jong zo eenduidig “goed” en “fout” toepaste en de morele beoordeling oplegde
aan het analytisch kader. Hij vond ook dat hij met zijn werk een volksopvoedende functie had.
Die functie van historici onderschrijf ik wel, maar ik vind niet dat het de taak van weten-
schappelijke historici is om de eigen morele appreciatie naar voren te brengen. Daarin past
hen juist grote terughoudendheid. In een volwassen democratie moet het publieke debat zo
geïnformeerd mogelijk worden gevoerd. Historici dienen zo goed mogelijk te reconstrueren
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en analyseren, zodat het publiek zich in het parlement, de pers en het openbare debat een
mening kan vormen. Die hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Als staatsburger heb ik persoon-
lijke meningen. Maar omdat ik mij toevallig met dat onderwerp heb beziggehouden, ben ik
niet per definitie een betere morele of politieke beoordelaar daarvan.’

De oratie van Blom en zijn genuanceerde, analytische aanpak van controversiële onder-
werpen leidden indertijd tot kritiek in kringen van vakhistorici en daarbuiten. Als directeur
van het NIOD heeft hij vaak veel uit te leggen. ‘Het aardige van mijn functie is dat je nog eens
met mensen in gesprek komt. Meestal slaag ik erin de nuance duidelijk te maken. De men-
sen die in de oorlog zelf een grote rol hebben gespeeld, zijn in dit opzicht meestal niet de
grootste diehards. Zij kunnen vaak goed uitleggen hoe ingewikkeld het was en welke dilem-
ma’s er speelden. Bij het grote publiek slaat echter elke keer weer de vlam in de pan van de
morele verontwaardiging. Opeens is iemand fout geweest. Dat massapubliek zal ik niet snel
bereiken, maar binnen het vakpubliek en mensen daaromheen heb ik redelijk veel mensen
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bereikt. De oratie bleek bijvoorbeeld een schot in de roos te zijn, want ik verwoordde iets
wat al leefde en daarna als een soort nieuw programma van voortgezette studie naar voren
is gekomen. Dat heeft behoorlijk wat opgeleverd. Na de geprononceerde morele en politie-
ke geschiedschrijving, waarvan De Jong en Ben Sijes voorbeelden waren, is er een opvatting
gekomen die ik heb verwoord, maar in bredere kring al leefde. Historici als Schöffer of
Kossmann, aan wie ik het begrip “accomodatie” heb ontleend, zaten al expliciet op die lijn.’

‘Op een aantal punten laten historici de morele kant nu op een subtielere manier terug-
komen. Vaak worden dan de morele dilemma’s gereconstrueerd zoals de mensen die toen-

tertijd hebben ervaren, bijvoorbeeld in Peter Romijns boek Burge-
meesters in oorlogstijd. Hij slaagt er goed in terug te halen hoe die
burgemeesters toentertijd tegen de zaken aankeken en wanneer zij
voor vragen stonden die zij zelf als morele vragen hebben erkend.
Door het beschrijven daarvan kun je wel iets van die morele di-
mensie inbrengen zonder dat het nadrukkelijk sturend wordt.
Meer theoretisch heeft Bob de Graaff in zijn oratie gepleit voor te-
rughoudendheid, terwijl er wel situationele ethiek kan zijn bij his-
torici: als je de situatie goed hebt beschreven, zou de historicus
daarin zinvol zijn eigen opvatting naar voren kunnen brengen. Ik

voel daar wel wat voor, het is een nieuwe fase. Zelf ben ik toch het meest geboeid door de
verklarende vraag. Wat ik ervan vind, is niet iets wat mij als historicus primair bezighoudt.’

Drama van Srebrenica
Tegelijk met Bloms aanstelling als directeur van het NIOD in 1996 is het werkterrein van
deze onderzoeksinstelling indertijd aanzienlijk vergroot. Behalve de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog bestudeerden de onderzoekers voortaan ook de voorgaande en na-
komende perioden, terwijl de focus ook meer internationaal gericht werd. Zo kon het ge-
beuren dat het NIOD onder leiding van Blom de dramatische gebeurtenissen rond de val van
de Bosnische enclave Srebrenica onder de loep nam, resulterend in een omvangrijk rapport
(afb. 2) waarvan de inhoudelijke discussie uitmondde in de val van het tweede kabinet-Kok.
Zijn keuze voor een grondige en genuanceerde aanpak, zoals die in al zijn historische pu-
blicaties is terug te vinden, werd niet goed begrepen door het grote publiek, dat een ant-
woord zocht op de schuldvraag. ‘Onze boodschap dat Srebrenica niet staat voor een affaire
in Den Haag, maar voor een tragedie in de Balkan, is niet goed overgekomen, eerlijk is eer-
lijk’, oordeelt Blom nu.

‘Toen we het verzoek kregen om het rapport te maken, moesten we vanwege de hectiek
snel beslissen. Daarna moesten we ons nog realiseren wat de dimensies van het vraagstuk
waren. De formulering van het onderzoek was opzettelijk heel open: het beschrijven van de
gebeurtenissen voor, tijdens en na de val van Srebrenica. Dat is de wereldgeschiedenis as a
whole! Gelukkig hadden we erbij gezegd dat het om de relevante aspecten moest gaan en dat
wij zouden bepalen wat relevant was. Het project als geheel is misschien een beetje uit de
hand gelopen, maar er was zo’n nadrukkelijke behoefte aan gedetailleerde feitenkennis, dat
we vonden dat we daaraan tegemoet moesten komen. Al snel werd ons duidelijk dat hier
vraagstukken op verschillende niveaus aan de orde waren. Het meest verklarende niveau be-
treft natuurlijk de conflicten in de Balkan zelf. Dáár moet je een verklaring zoeken voor wat
er in Srebrenica is gebeurd. Die context vermengde zich met internationale interventies. De
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wereld is zo geglobaliseerd, dat de omgeving zenuwachtig wordt als brandhaarden te groot
worden. Grootmachten gaan dan om verschillende redenen iets doen. In de publieke opinie
maakt men zich druk bij berichten over slachtpartijen, maar er is ook zorg over de stabili-
teit. Dan volgt er dus een niveau van internationale interventie in brede zin, waarbij ook Ne-
derland met uiteenlopende motieven een rol gaat spelen.’

‘Die drie niveaus proberen we in het rapport te onderscheiden. De grootste verklarende
kracht is echter wat er in de Balkan gebeurde. Die boodschap was op een bepaald intellec-
tueel niveau heel duidelijk, maar de meeste mensen zeiden: “Het zal wel, maar ons gaat het
om Nederland”. De rol van ons land staat er overigens ook in. Als je werkelijk de moeite
neemt voor zo’n dik boek, dan is het een heel helder stuk, maar velen zochten snel dit of dat
en dan kunnen ze niet altijd de lijnen terugvinden. Het Nederlandse verhaal staat erin, maar
mensen vonden dat we daarover veel scherper zelf morele oordelen hadden moeten uit-
spreken. Omgekeerd hechtten mensen aan onze analytische zinnen vaak een morele appre-
ciatie. In de Rolzaal klonk het als een veroordeling toen het ging over de uitzending van het
slecht uitgeruste bataljon Dutchbat. Het was echter bedoeld als analyse! De regering heeft
die zending met redenen gedaan, want het argument was: daar moet iets gedaan worden,
dit mogen we hoe dan ook niet laten gaan. Niemand kon toen weten dat het in zijn tegen-
deel zou verkeren. Dat was niet te voorspellen.’

‘Er is een grote gevoeligheid voor de Srebrenica-affaire in de Nederlandse samenleving.
Die tragedie met 7500 doden is natuurlijk ook zeer schokkend. In vergelijking met het bui-
tenland spelen twee factoren een sterke rol bij de interventiepolitiek van Nederland. Ten eer-
ste zit er een sterk moraliserende humanitaire trek in de publieke opinie en politiek. Met vol-
le instemming van iedereen is dat in andere termen ook een officiële richtlijn, inzake de
internationale rechtsorde die bescherming verdient. Dat is een nobel doel. In de toepassing
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daarvan zijn de publieke opinie en de politici sterk geneigd die humanitaire impulsen de
vrije loop te laten. In veel andere landen zijn er andere factoren, zoals het nationaal belang
dat ook anders kan worden geïnterpreteerd: wat kunnen we in werkelijkheid met een inter-
ventie bereiken? In de Nederlandse politiek heerst een Gesinnungsethiek: wij bedoelen het
goed. Daartegenover staat een Verantwortungsethiek: dat kan best zo wezen, maar je bent ver-
plicht na te gaan wat het effect van je optreden kan zijn, ook als je dat niet beoogt. Dat hoort
bij een zuivere ethiek, anders bereik je soms het tegendeel.’

‘Het tweede verschil is dat Nederland altijd graag met de grote jongens wil meedoen. Ne-
derland heeft in de loop van de geschiedenis getobd met een groot verleden. In de laatste

twee eeuwen zat het opgezadeld met een glorieuze Opstand, die
internationaal altijd werd gezien als een van de grote gebeurtenis-
sen, vervolgens met de Republiek met de Gouden Eeuw en enorme
politieke macht. De Republiek had een soort interventiemacht zo-
als nu de Verenigde Staten bezitten: als het in de Oostzee niet goed
ging, stuurden ze er een vloot heen om orde op zaken te stellen.
Die toptijd werd geleidelijk minder en is afgelopen in de 19de
eeuw. Een van de uitwegen lees je in een beroemd citaat van de
19de-eeuwer Hofdijk aan het eind van zijn Nederlandse geschiede-
nis: “Het is schooner het zedelijkste dan het machtigste volk der
aarde te zijn”. Dat krijgt op een ander niveau vorm in de strikte
neutraliteitspolitiek met nadruk op internationaal recht, de vre-

desrol. Daarnaast wordt het grote mogendheid zijn in de koloniën nog een hele tijd voort-
gezet. Dat zijn twee lijnen in compensatie voor het machtsverlies. Na de 17de en 18de eeuw
is men financieel en militair niet meer sterk en moeten andere middelen worden ingezet.
En, morele kracht is ook kracht.’

De Gebroeders Pel
Vanwege de drukte rond het Srebrenica-rapport moest Hans Blom indertijd een plezierige
opdracht laten schieten. Hij had immers geen tijd meer zich daarnaast met de nieuwe stads-
geschiedenis van zijn geliefde Leiden bezig te houden. Blom is opgetogen na de presentatie
van het rapport alsnog de redactie van het vierde deel te hebben kunnen doen. ‘Ik had ei-
genlijk nooit iets aan de Leidse geschiedenis gedaan. Wel was ik al lid van de Vereniging
Oud Leiden en ben ik er als een soort oudedagsvoorziening voorzitter van geworden. Het is
een florerende vereniging met maar liefst 2200 leden. Toen we het afsluitende vierde deel
van de Leidse stadsgeschiedenis presenteerden, was de Stadsgehoorzaal dan ook afgeladen
vol. Voordat ik aan het boek begon was ik me niet zo bewust van de gigantische verandering
die Leiden in de laatste halve eeuw heeft doorgemaakt. Het was van oudsher een echt prole-
tarische stad, met een oude textielindustrie en een enorme hoeveelheid zeer laag opgeleide
arbeiders, vaak in uitzonderlijk slechte sociale omstandigheden. De arrogante bovenlaag,
de universiteit, was op de totale bevolking lange tijd een buitengewoon klein groepje. De
eenzijdige economische basis bestond uit de textiel- en later de metaalindustrie en een bee-
tje voedings- en genotsmiddelen, de suikerwerkfabriek van de gebroeders Pel (afb. 3) en de
inleggerij van Tieleman & Dros, arme gezinnen die met z’n allen groenten schoonmaakten.’

‘In de jaren 1950-60 brokkelde de economische basis af, want de textiel was reddeloos
verloren in Nederland, evenals de metaal. Er was een soort sociale paniek, omdat die toch al
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arme stad zijn economische basis dreigde te verliezen. Men vreesde dat er zoiets als in de
18de eeuw zou gebeuren: in de bloeitijd in de 17de eeuw had Leiden ongeveer 70.000 inwo-
ners, aan het eind van de 18de eeuw waren het er 30.000. Men vreesde dus voor leegstand,
verpaupering en puinhopen langs de randen van de stad. Het interessante is dat in de 20ste
eeuw het omgekeerde is gebeurd: de combinatie van betere opleidingen en sociale zorg
heeft dat sterk verloederende aspect tenietgedaan. Daarvoor in de plaats volgden in het ka-
der van een nieuw soort economische groei een enorme uitbarsting van de universiteit met
alle werkgelegenheid die dat genereert, heropleving van de altijd aanwezige streekfunctie,
een nieuw, doch bescheiden technologisch hoogwaardiger industrie en een woonfunctie
voor hoger opgeleiden. Het openbaar vervoer werd een mooi netwerk, zodat ook Amster-
dam, Rotterdam en Utrecht goed te bereiken waren. Terwijl Leiden eeuwenlang verhou-
dingsgewijs arm en laaggeschoold was, heeft het nu een relatief welvarende en hoogge-
schoolde bevolking.’

‘In de proloog van de Leidse geschiedenis heb ik geprobeerd aan te tonen dat zo’n stad
niet geïsoleerd is, maar onlosmakelijk verbonden is met Nederland en de wereld. Aan het
slot heb ik gezocht naar een antwoord op de vraag wat er typisch Leids is. En dat is heel wei-
nig, dat geldt ook voor Amsterdam en Haarlem. Zijn Utrecht, Groningen of Amersfoort nou
zo heel anders? Onze voorganger Blok heeft zijn geschiedenis van Leiden als “Geschiedenis
eener Hollandsche stad” omschreven en deze nieuwe heet ook programmatisch “Geschie-
denis van een Hollandse stad”. Vanuit de institutionele geschiedenis nam Holland een eigen
plek in. Het onderscheidde zich omdat het zo dominant was ten opzichte van de andere ge-
westen. Wat zich rond de delta heeft gegroepeerd, bleek de bron van een specifieke welvaart
te worden en dat is nooit weggegaan. In die tijd zijn de plaatsen gevormd tot wat zij zijn en
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is hun onderlinge rangorde tot stand gekomen, hoewel die wel iets kon veranderen. Nu zijn
delen van Nederland rond Eindhoven of Maastricht heel volwaardige plaatsen. Kenmerkend
voor Holland ten opzichte van de andere gewesten waren natuurlijk de kust en daarmee de

sterke rol van de handel, een bepaald type van agrarische activitei-
ten en de waterhuishouding, het polderlandschap. Ik zie wel iets
in die mythe van de democratische traditie van die waterschappen.
Nederland waterland, Nederland burgerland, Nederland verga-
derland.’

Ambities
Behalve zijn bestuurswerkzaamheden voor de Vereniging Oud Leiden zal Blom zich na zijn
vertrek als NIOD-directeur en hoogleraar met de recente Nederlandse geschiedenis blijven
bezighouden. ‘Vanaf januari 2007 tot mijn pensioen het daaropvolgende jaar hou ik een
soort sabbatical, dankzij opgespaarde vrije dagen. Ik ben nog niet klaar met de Tweede We-
reldoorlog en zal er zeker nog op allerlei manieren mee bezig zijn. Omdat ik een doener ben,
heb ik een paar dingen op me genomen die me wel van de straat houden, want al die onge-
richte energie leidt maar tot vandalisme! Ik heb stiekeme ambities één of meer mooie boe-
ken te schrijven, bijvoorbeeld over een behoorlijk stuk van de 20ste eeuw, waarin die oorlog
een centrale plaats inneemt. Bij mijn opvattingen over de oorlog hoort dat zo’n boek niet al-
leen over de bezettingstijd moet handelen, het moet een breder tijdvak bestrijken. Toen ik
decaan bij de faculteit werd, had ik dat plan al opgevat, maar dat is er niet van gekomen om-
dat ik vaak in bestuurlijke dingen ben gezogen. In mijn bundels en artikelen vind je veel van
mijn opvattingen, soms wat aangepast en verdiept, maar daar ligt die these al een beetje in
vast. Ik zou het leuk vinden daarvan een boek te maken dat interessant en verrassend genoeg
is om te publiceren. Daarbij mik ik op een breder publiek. Het moet voor vakgenoten inte-
ressant genoeg zijn, maar door de manier van schrijven voor een iets groter publiek geschikt
zijn. Het echte massapubliek zal ik niet bereiken met mijn stijl en aanpak. Via interviews en
op tv bereik ik een groot publiek, maar mijn publicaties zijn geen bestsellers. Ik zal nooit de
verkoopcijfers van Loe de Jong halen. Nu worden die sowieso niet meer gehaald, maar ik
heb zijn stijl niet. Dat heeft iets met die nuance te maken. In de fase waarin de geschied-
schrijving nu is, moet je ook verfijndere, andere inzichten aan bod laten komen.’
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De Archievenman
Van Nieuwe Steen naar Blauwe Berg: het Westfries Archief in Hoorn

Stel je voor: je gaat nietsvermoedend op weg naar het archief van Hoorn, waarin ook de ar-
chieven van andereWestfriese dorpen en steden als Berkhout,Medemblik en Enkhuizen zich
bevinden, en in plaats vanmidden in het prachtige historische stadje kom je, na een kort bus-
ritje vanaf het station, terecht in de kelder van het uit de jaren zeventig (of tachtig) stammen-
de gemeentehuis vanHoorn.Nadat je door de receptioniste van instructies voorzien bent hoe
de kelder (en daarmee ook de studiezaal) te bereiken, loop je door een donkere gang naar de
kleine studiezaal. Een aantal kluisjes en een kapstok geeft aan dat je goed zit en, inderdaad,
achter een dichte deur bevindt zich het voor publiek toegankelijke deel van het Westfries Ar-
chief. Je kijkt nog even verschrikt om je heen als je in de studiezaal staat: ramen zijn er weinig
en deze bevinden zich op een dusdanige hoogte dat echt naar buiten kijken niet mogelijk is
(het enige dat door de ramen te zien is, zijn af en toe de voeten van een voorbijganger). Boven
grote vierkante tafels hangen snoeren van het plafond naar beneden waaraan stopcontacten
zijn bevestigd en je vraagt je ineens af of je toch niet in het handenarbeidlokaal van je oude la-
gere school bent beland. De kasten met DTB-boekjes en de medewerker in de hoek achter
zijn kleine bureau maken echter duidelijk dat je wel degelijk op de goede plek bent.
Dit kon niet langer zo, lijkt ook het Westfries Archief gedacht te hebben. En als bezoeker

werd je dan ook regelmatig door de staf op de hoogte gesteld dat het allemaal beter zou wor-
den als de nieuwbouw maar eenmaal klaar zou zijn. Ook het grote publiek werd van de
nieuwbouw op de hoogte gesteld door middel van de vernieuwde website van het archief,
waarop de bouw via bouwtekeningen en foto’s te volgenwas. De bouwtekeningen lieten zien
dat Hoorn van plan was zich door niets of niemandmeer voorbij te laten streven in de ambi-
tie van de hedendaagse archieven en hun bestuurders om nogmoderner danmodern te wor-



den. De bouw duurde (onvermijdelijk) langer dan gepland, maar in de zomer van 2006 was
het dan toch zover: het nieuweWestfries Archief opende haar deuren voor de bezoekers.
Geprikkeld door de foto’s op de website leek het me een goed idee om eens een kijkje te

gaan nemen in Hoorn. Het vergde enig zoekwerk, op de website is namelijk behalve de ver-
melding van de adresgegevens en een routeplanner voor de auto, niet goed aangegeven hoe
de niet-autobezitter het archief het snelst kan bereiken. Maar na het doorkruisen van het
Hoornse sportpark ‘De Blauwe Berg’, doemde het nieuwe rode vierkante gebouw, datmij zo
bekendwas van dewebsite, dan toch op uit het struikgewas. De tweedemoeilijkheidwas het
vinden van de ingang: de architecten hebben duidelijk vrij spel gekregen en dat heeft er toe
geleid dat het gebouw prachtig is maar de voordeur niet als zodanig te herkennen. Dit heb-
ben de medewerkers van het archief gelukkig ontdekt en door middel van een klein briefje
op een grote wand geven zij aan dat dit inderdaad de hoofdingang is. Om binnen te komen,
zo luidt de tekst op het briefje, dientmen op de bel te drukken. Zo gezegd, zo gedaan enmet
een zwierig gebaar opende de deur zich volautomatisch.
Eenmaal binnen staat de bezoeker, na het passeren van wat kluisjes, meteen in de studie-

zaal. Deze is vrij ruim van opzet en heeft, in tegenstelling tot de oude locatie, héél véél ra-
men. Middenin de ruimte is een grote informatiebalie. Er zijn veertien reguliere studieplek-
ken die alle voorzien zijn van een stopcontact, leeslampje en een goede stoel. Aan het andere
uiteinde van de ruimte bevinden zich demicrofiche-apparaten, en beide ‘afdelingen’ van het
archief worden als het ware gescheiden door de computers waarmee in de inventarissen van
het archief kanworden gezocht. Een aantal studieplekken biedt uitzicht op een parkje en het
is dan ook helemaal geen straf om daar te werken. Of dat altijd zo zal zijn, weet ik niet. Om-
dat de plekken niet al te ruim zijn, en alles (entree, garderobe, informatiebalie, kopieerap-
paraat etc.) zich in één grote ruimte bevindt, zou het in drukkere tijden snel vol enmisschien
ook wel luidruchtig kunnen zijn.
Een aantal dingen is niet veranderd en dat is misschien maar goed ook. De service is

‘ouderwets’ goed. De stukken worden razendsnel gehaald en liggen soms al binnen vijf
minuten nadat de aanvraag is ingediend op tafel. Het lijkt zelfs iets sneller te gaan dan in het
oude gebouw, waarschijnlijk doordat het depot nu nog dichterbij is. Er mag digitaal gefoto-
grafeerd worden en ook kunnen veel stukken gekopieerd worden. Ouderwets is ook het
aanvraagsysteem: met aanvraagbriefjes, maar omdat het ophalen van de stukken zo snel
gaat is dat nauwelijks nadelig te noemen.
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Van onbetrouwbaar tot waardevolle bron
Halverwege de vorige eeuw introduceerde de Am-
sterdamse hoogleraar Jacques Presser de term
‘egodocument’. Daarmee bedoelde hij de categorie
historische bronnenwaarin eenpersoonlijke versie
van het verledenwordt weergegeven zoals dagboe-
ken, brieven, memoires en autobiografieën, reis-
verslagen, bekeringsgeschiedenissen en observa-
ties. Lange tijd werd bij historisch onderzoek
slechts bij hoge uitzondering gebruik gemaakt van
deze berichten uit het verleden. Voor een deel was
dit te wijten aan de beperkte omvang van het be-
schikbare materiaal. De meeste egodocumenten
lagen verborgen in weinig geraadpleegde hand-
schriftenverzamelingen van bibliotheken en in
grotendeels ongeïnventariseerde familiearchieven,
of gingen schuil achter onduidelijke omschrijvin-
gen in onderdelen van archieven waarin men dit
type materiaal niet zou verwachten. Daardoor ver-

keerde men in de veronderstelling dat er nauwe-
lijks Nederlandse egodocumenten bestonden, af-
gezien dan van een handjevol dagboeken en cor-
respondenties van vooraanstaande bestuurders en
geleerden uit de 17de en 18de eeuw en wat al dan
niet gedrukte reisverslagen.

In de geschiedwetenschap werden egodocu-
mentenmet argwaan bejegend omdat ze een verte-
kendbeeld vandewerkelijkheid zoudengeven (afb.
1). Bovendien bepaalde vanaf de jaren zestig van de
20ste eeuw de overheersende voorkeur voor een
kwantificerende benadering de richting van histo-
risch onderzoek. Met objectiviteit als zaligmakend
credo werd prioriteit gegeven aan onderzoek naar
sociale en economische ontwikkelingen op grond
van meetbare gegevens. Dat bij deze overwegend
statistische aanpak geen rol van enige betekenis
werd toegekend aan persoonlijke verslagleggingen
uit het verleden was een vanzelfsprekendheid.

Tijdingen

Berichten uit het verleden

De gestage stroom onderzoeken waarbij gebruik is gemaakt van dagboeken, correspondentie en andere
persoonlijke aantekeningen, laat zien dat er niet alleen binnen de wetenschap belangstelling is voor ego-
documenten uit het verleden maar dat ook een breed publiek daarin is geïnteresseerd. In de afgelopen jaren
verschenen dan ook diverse dagboeken en brievenverzamelingen in druk. Die interesse beperkt zich niet tot
wat ‘bekende Nederlanders’ uit het verleden over zichzelf op schrift stelden, ook ‘gewone’ mensen blijken
egodocumenten te hebben nagelaten die zich lenen voor onderzoek of publicatie.

Afb. 1 Schijnbedrieger, Edwaert Col-
lier, ca 1700. StedelijkMuseumDe
Lakenhal Leiden, inv.nr. S 1195.



In ruime kringwasmenhet erover eens dat ego-
documenten vanwege twee belangrijke tekortko-
mingen onbruikbaar waren bij deugdelijk histo-
risch onderzoek. Ten eerste werd deze categorie
bronnenonbetrouwbaar geacht bij het achterhalen
van feiten. Dit vanwege de onvermijdelijke subjec-
tiviteit die met een persoonlijke verslaglegging ge-
paard gaat. Jan Romein noemde egodocumenten
om die reden ‘de gevaarlijkste aller bronnen’. Een
tweede bezwaar vormde het veronderstelde gebrek
aan representativiteit van dit type bron bij het on-
derzoek naar sociale groepen. Alleen bij de bestu-
dering van cultuur- en ideeëngeschiedenis werd
aan dit materiaal enige waarde gehecht.

Verschuiving in de oriëntatie
Ook in de praktijk van historisch onderzoek zijn
uitgangspunten echter aan verandering onderhe-
vig. Tegenwoordig kijkt men in de wetenschappen
op een andere manier naar het belang van subjec-
tiviteit en representativiteit. ‘De waarheid’ heeft
daarmee zijn primaat verloren. Brieven en autobio-
grafische teksten worden niet langer uitsluitend
beoordeeld op de betrouwbaarheid als bron voor
onweerlegbare feiten, maar worden gezien als
waardevol materiaal voor het onderzoek naar opi-
nie, mentaliteit, cultuur en het dagelijks leven. Het
wordt niet langer ‘onwetenschappelijk’ gevonden
om gebruik te maken van bronnen die een heel in-
dividuele kijk op omstandigheden en gebeurtenis-
sen uit het verleden laten zien. Onder invloed van
het postmoderne denken worden teksten vanuit
uiteenlopende invalshoeken ‘gelezen’. In die op-
tiek vormen egodocumenten een belangrijke bron
van gegevens voor de bestudering van tal van as-
pecten vanhet verleden, juist omdat daarin eenper-
soonlijke, uiterst subjectieve versie op de werke-
lijkheid wordt gepresenteerd.

Die overgang heeft zich geleidelijk voltrokken.
Vanaf het begin van de jaren tachtig van de vorige
eeuwgroeide gaandewegde belangstelling voor de
verhalen die schuilgingen achter de statistieken en
tabellen. Diverse historici gingen dan ook op zoek
naar mogelijkheden om de resultaten van onder-
zoek naar grote patronen en verbanden in sociale
en economische ontwikkelingen via een andere be-
nadering te verdiepen.Omhet vlees en bloed zicht-
baar te maken dat hoorde bij skeletten die met be-
hulp van kwantitatieve analyse zichtbaar waren
gemaakt, richtten onderzoekers in binnen- en bui-
tenland de aandacht op bronnen die toonden hoe
veranderingen en structuren van invloed waren op

het dagelijks leven en de lotgevallen van ‘gewone’
mensen.

Zo reconstrueerde Willem Frijhoff, met als uit-
gangspunt twee pamfletten die verhaalden van een
ingrijpende religieuze ervaring, niet alleen hoe een
kansarme weesjongen als Evert Willemsz Bogaert
uit Woerden het kon brengen tot predikant in de
jonge vestiging Nieuw Amsterdam op het eiland
Manhattan, maar schetste hij tevens een veelzijdig
en gedetailleerd beeld vanHolland en van de jonge
kolonie op het Amerikaanse continent in de eerste
decennia van de 17de eeuw.

Repertoria, tekstedities en studies
Onderzoekers kregen oog voor het feit dat aan ego-
documenten gegevens kunnenworden onttrokken
over bevolkingsgroepen die in de traditionele ge-
schiedwetenschap onderbelicht zijn gebleven, bij-
voorbeeld vrouwen, kinderen, arbeiders, ambachts-
lieden, slaven en zeelieden. Aantekeningen en
berichten over het persoonlijke leven werden ont-
dekt als een belangrijke toeleverancier van infor-
matie over de sociale werkelijkheid, gegevens die
door andere bronnen maar in zeer beperkte mate
worden prijsgegeven. Bijzonderheden over het da-
gelijkse leven werden in officiële documenten, re-
gistraties, rapportages of verslagleggingen en der-
gelijke meestal niet opgetekend omdat ze bij de
gebruiker genoegzaam bekend waren. Egodocu-
menten kunnen zelfs toegang geven tot het terrein
van de emoties, een gebied waar historici op een
anderemanier nauwelijks zicht op kunnen krijgen.

Aanvankelijk was het niet eenvoudig om ge-
schikt materiaal te vinden. Wie ging zoeken naar
egodocumenten diende te beschikken over een
grondige kennis van de logica van archiefbeheer en
veel tijd, geduld en doorzettingsvermogen. Boven-
al moest de onderzoeker geluk hebben. Veel vond-
sten waren toevalstreffers, die boven water kwa-
men terwijl naar iets heel anders werd gezocht.

Om dit bezwaar te ondervangen nam Rudolf
Dekker rond 1983 het initiatief tot een systemati-
sche inventarisatie van Nederlandse egodocumen-
ten en reisverslagen. De eerste lijst van 630 docu-
menten uit de 16de tot begin 19de eeuwmondde uit
in twee repertoria en een bibliografie, die nog
steeds worden aangevuld. Tot nu toe zijn daarin
ruim 1000 egodocumenten en zo’n 500 manu-
scripten van reisverslagen uit de periode tot 1814
opgenomen. Ook werd een website opgezet waar-
op deze repertoria geraadpleegd kunnen worden.
Als vervolg op deze inventarisatie stelde het Insti-
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tuut voorNederlandseGeschiedenis een repertori-
umsamen van in druk verschenen egodocumenten
en reisverslagen uit de periode 1814-1914.

Een gestage stroom van publicaties was het ge-
volg. Alleen al bij uitgeverij Verloren verschreen
een reeks van 25 zorgvuldig ingeleide en geanno-
teerde tekstedities van dagboeken, levensbeschrij-
vingen, brieven en reisverslagen die werden opge-
tekenddoor een kleurrijke verzamelingmannen en
vrouwen uit alle geledingen van de samenleving
zoals eenboer, een schoolmeester, eenberoepsvio-
list, een textielfabrikantmet politieke ambities, een
vrijgevochten vrouwdie alsman verkleed jarenlang
officierwas in leger, kooplieden, regentendochters
en politieke vluchtelingen.

Tegenwoordig betreedt iemand die zijn manu-
script in druk ziet verschijnen al snel het publieke
domein en loopt de kans in steeds wisselende om-
standigheden naar voren te mogen treden. Dat dit
zelfs auteurs kan overkomen die reeds eeuwen ge-
leden zijn overleden, wordt geïllustreerd door het
voorbeeld van Hermanus Verbeeck. Deze am-
bachtsman uit de 17de eeuw deed op rijm verslag

van zijn turbulente leven. Het koste hem moeite
zijn gezin te onderhouden en hij wisselde diverse
malen van professie. Zijn brood verdiende hij als
bontwerker, grutter, makelaar en belastinginner
en toen hij gezondheidsproblemen had, ontving
hij enige tijd financiële steun van een gilde. Zijn
manuscript kwam bij de systematische inventari-
satie van Dekker tevoorschijn uit de Stadsbiblio-
theek in Haarlem en werd in 1999 door Jeroen
Blaak voorzien van een toelichting en uitgegeven
onder de titelMemoriaal ofte mijn levensraijsinghe. In
de jaren die daarop volgden, dook Hermanus Ver-
beeck op in monografieën over het gildewezen en
het verzekeringswezen, in overzichtswerken over
deGouden Eeuw en over het Gewest Holland en fi-
gureerde hij in een gezaghebbende studie over de
Nederlandse cultuur rond 1650.

Naast tekstedities verschenen studies waarbij
met behulp van zoveel mogelijk egodocumenten
een totaalbeeld werd geschetst. Veranderingen in
de visie op opvoeding en in de omgang tussen
ouders en kinderen in de 17de en 18de eeuw bij-
voorbeeld, werden beschreven door Rudolf Dek-
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Afb. 2 Doosmet brievenmet VOC-stempels in de collectie Prize Papers van het archief van deHigh Court of
Admiralty in de Public RecordOffice in Londen, de zogenaamde ‘Sailing letters’. Foto: Koninklijke Bibliotheek.



ker in Uit de schaduw in ’t grote licht en door Benja-
min Roberts in Through the keyhole. Luuc Kooij-
mans gebruikte voor Vriendschap en de kunst van het
overleven in de zeventiende en achttiende eeuw briefwis-
selingen om aan te tonen dat de waarde van
vriendschappen door veel aanzienlijke Nederlan-
ders niet werd afgemeten aan de bijdrage aan het
emotionele welzijn maar bovenal aan de bruik-
baarheid in doelbewuste strategieën die beschut-
ting moesten bieden tegen de onzekerheden van
het bestaan. Voor de dissertatie Het Oost-Indisch
avontuur. Duitsers in dienst van de VOC 1600-1800 ba-
seerde Roelof van Gelder zich op gegevens die hij
ontleende aan tientallen reisverslagen en autobio-
grafieën van zeevarenden.

Deze titels zijn dissertaties ofmonografieën die
zijn geschreven binnen het academische kader,
maar ook buiten de muren van de universiteit
wordt historisch onderzoek gedaan waarbij ego-
documenten worden gebruikt. Suus Boef-van der
Meulen deed uit liefhebberij archiefonderzoek
naar haar voorouders aan de hand van eendagboek
vanhaar grootvader. Bij toeval stuitte zij in een par-
ticulier bewaard familiearchief op het brievenboek
van diens zwagerwaarin afschriftenwaren opgete-
kend van in totaal 307 brieven die waren geschre-
ven tussen 1849 en 1874.De schrijver van deze brie-
ven, Jan van Coeverden, was directeur geweest bij
een Haagse ijzergieterij. Door zijn betrokkenheid
bij de totstandkoming van het monument op Plein
1813 kwam Van Coeverden in contact met Prins
Frederik – de oom vanKoningWillem III –metwie
hij eveneens correspondeerde. Op basis van dag-
boek, brievenboek en aanvullend archiefonder-
zoek reconstrueerde Suus Boef de moeizame wor-
steling van de ambitieuze zoon van een ontvanger
der belastingen om toegang te krijgen tot deHaag-
se ondernemerselite.

Deze kleine greep uit de grote verzameling pu-
blicaties van het afgelopen decennium geeft
slechts een globale indruk van de uiteenlopende
thema’s diemet behulp van egodocumenten vanuit
een nieuwe optiek belicht kunnen worden. De op-
mars van egodocumenten lijkt nog maar net be-
gonnen en de grenzen van het onderzoeksgebied
dat aan de hand daarvan kan worden ontgonnen
zijn nog lang niet in zicht.

Onderzoeksproject
Historisch onderzoek met egodocumenten als be-
langrijkste bron heeft meestal geen vooraf gefor-
muleerde hypothese als uitgangspunt, zoals in de

traditionele geschiedschrijving,maar lijktmeer op
een verkenningstocht.Gaandewegwordennieuwe
vragen opgeworpen en nieuwe terreinen geëxplo-
reerd. In dit opzicht dragen egodocumentenbij aan
theorievorming binnen de geschiedwetenschap.

Om een brede en gecoördineerde aanpak te be-
vorderen werd door de Faculteit Historische en
Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit
RotterdamendeNederlandse organisatie voorWe-
tenschappelijk Onderzoek in 2002 een vijfjarig on-
derzoeksproject opgezetonderdenaam‘Controling
Time and Shaping the Self: education, introspec-
tion and practices of writing in the Netherlands
1750-1914’. Niet alleen vorm en inhoud van ego-
documenten zijn hier onderwerp van studie maar
ook de betekenis van het fenomeen egodocumen-
ten zelf. Binnen vier deelprojecten buigen onder-
zoekers zich over thema’s als de productie van ego-
documenten, het verband tussen de toename van
het aantal kinderdagboeken en het ontstaan van de
moderne pedagogie aan het einde van de 18de
eeuw, veranderingen in de perceptie van tijd en het
eigen verleden, en de commercialisering van ge-
drukte autobiografieën inde loop vande 19de eeuw.
Mede door toedoen van dit onderzoeksproject ver-
schenen speciale themanummers rond egodocu-
menten van het Tijdschrift voor Sociale en Economische
Geschiedenis (2004/4) en Spiegel Historiael (2005/3-4).

Tijdens een conferentie in juni 2006 in Rotter-
dam wisselden enkele tientallen historici, kunst-
historici en literatuurwetenschappers uit binnen-
en buitenland van gedachten over een van de kern-
thema’s van dit onderzoeksproject: de relatie tus-
sen het autobiografisch schrijven sinds 1750 en
veranderingen in het besef van tijd en verleden. Dit
thema lijkt rechtstreeks ontleend aan de in 2005
gepubliceerde monografie Kind van de toekomst. De
wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798) van pro-
jectleider Arianne Baggerman en Rudolf Dekker.
Als leidraad daarin fungeert het dagboek dat deze
Delftse regentenzoon in 1790 op tienjarige leeftijd
was gaan bijhouden. Langs talloze lijntjes worden
Otto’s aantekeningen verbonden met ideologie en
praktijk van de opvoeding en met uiteenlopende
onderwerpen als tuinkunst, jeugdlectuur, natuur-
wetenschappen, geografie, tijdsbewustzijn en
vooruitgangsgeloof.Het resultaat is een levensecht
portret van een doorsnee jongen en tegelijkertijd
een panoramisch overzicht van een cruciale ver-
schuiving inhet denkenovermens en samenleving.

Als poging om een breed publiek te attenderen
op de veelzijdigemogelijkheden van egodocumen-
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ten als bron bij historisch onderzoek had het boek
eveneens succes. Er verschenen lovende recensies
in vakbladen en in de algemene media. Het boek
was een vandeweinige non-fictie titels onder de 23
nominaties voor de AKO-literatuurprijs 2005 en
werd dit jaar bekroond met de dr. Wijnaendts
Francken-prijs van de Maatschappij der Neder-
landse Letterkunde.

De lotgevallen van een verborgen collectie
In het Public Record Office in Londenwordt onder
de titel ‘Prize Papers’ een bestand van 3000 num-
mers uit het archief van de High Court of Admiral-
ty bewaard, dat voor een groot deel bestaat uit brie-
ven van eenvoudige Nederlandse mannen en
vrouwen (afb. 2 & 3). Samen met andere papieren
van opvarenden werden deze brieven, tijdens op-
eenvolgende oorlogen tussen Engeland en de Re-
publiek gedurende de 17de en 18de eeuw, door de
Engelse admiraliteit geconfisceerd op buitge-
maakte Hollandse schepen. De papieren werden
overgebracht naar Londen en per schip gebundeld

bewaard, ondermeer omdat er informatie van stra-
tegisch belang tussen zou kunnen zitten. Vervol-
gens bleven de dozen twee eeuwen lang onaange-
roerd opgeslagen.

Bij toeval werd de verzameling in 1974 ontdekt,
maar erwerd verder geennader onderzoeknaar ge-
daan. Toen Perry Moree vijftien jaar geleden op
zoek was naar materiaal voor zijn dissertatie ver-
namhij per gerucht over deze verzameling. Tussen
1991 en 1998 raadpleegde hij de Prize Papers diver-
se malen voor zijn onderzoek naar het postvervoer
door de VOC en hij raakte onder de indruk van de
kolossale omvang en de enorme diversiteit van dit
archief. Buiten een kleine kring vanmaritieme his-
torici bleef deze goudmijn echter onopgemerkt.
Dit wasmede te wijten aan het gebrek aan centrale
ontsluiting. Er was geen andere toegang dan een
uiterst povere catalogus in typoscript en de archi-
varissen van het Public Record Office hadden geen
idee vande inhoud vanhet archief, noch vanhet be-
lang ervan. Niet zo verwonderlijk, want binnen die
organisatie was geen medewerker te vinden die de
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Afb. 3 Een brief uit de ‘Sailing
letters’. Foto: Koninklijke Biblio-
theek.



Nederlandse taal voldoendemachtigwas omde in-
houd van de dozen te kunnen lezen.

Moree noemde de Prize Papers in zijn dissertatie
‘Met vriend die God geleide’:HetNederlands-Aziatisch post-
vervoer ten tijde van de Verenigde Oost-indische Compagnie
en publiceerde in 2003 een teksteditie van een serie
van negentien brieven uit de collectie die waren ge-
schreven door een Texelse zeemansvrouw. Serieu-
ze plannen tot ontsluiting van de catalogus werden
pas gemaakt nadatMoree bij deKoninklijke Biblio-
theekwas gaanwerken en daar – alweer toeval – Els
van Eyk vanHeslinga trof, een oude bekende uit het
maritiem onderzoek. Ook zij wist van het bestaan
van de Prize Papers en samen zochten ze naar we-
gen om de collectie te ontsluiten.

Die mogelijkheid diende zich aan toen het pro-
ject ‘Het geheugen van Nederland’ werd gestart.
Met financiële steun van onder meer de Samen-
werkende Maritieme Fondsen kon de inhoud van
de collectie in kaart worden gebracht. Roelof van
Gelder – ervaren in het gebruik van maritieme ar-
chieven – vertrok op kosten van het project voor
eenhalf jaar naar Londen.Uit demeer dan 1000do-

zen die afkomstig leken te zijn van Nederlandse
schepen, selecteerde hij ongeveer 700 dozen die in
aanmerking kwamen voor een eerste inventarisa-
tie. Daaruit kwamen 38.000 brieven tevoorschijn.
Naar schatting 16.000 daarvan hebben een privé
karakter en werden geschreven door bemannings-
leden aan hun verwanten en bekenden of werden
door hen ontvangen van hun echtgenotes, familie-
leden of bekenden. Het overige deel bestaat uit
zakelijke correspondentie. Van Gelder legde de
resultaten van zijn verkenning op hoofdlijnen vast
in een database en omschreef de collectie in een
rapportage. De Koninklijke Bibliotheek besloot
daarop de verzameling in samenwerking met het
Nationaal Archief en de Rijksuniversiteit Leiden
toegankelijk te maken voor wetenschappers en
andere belangstellenden in Nederland. Vanaf dat
moment was het project ‘Sailing Letters’ een feit.

Sailing Letters
Inmiddels is de eerste fase van de ontsluiting vrij-
wel voltooid.Onder leiding vanDirkTangmaakten
medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek de
database geschikt voor gebruik en ontwikkelden
een website voor ‘Sailing Letters’. Daarmee zijn de
brieven toegankelijk geworden op basis van gege-
vens zoals de namen van schip en schipper en de
plaats van vertrek en aankomst.Opdewebsitewor-
dendiverse vondsten uit de collectie getoond, voor-
zien van een toelichting en annotatie. Daarnaast
zal in een nieuwsbrief verslag worden gedaan van
lopende onderzoeksprojecten en nieuwe onder-
zoeksvoorstellen in relatie tot de ‘Sailing Letters’.
Ook zijn links opgenomennaar verwantewebsites.

Dit is nogmaar het begin. In de toekomst zullen
de ingangen worden verfijnd en na de particuliere
brieven zullen ook de andere delen van de Prize
Paperswordenontsloten, al is nogniet duidelijk op
welke manier dit zal gaan gebeuren. De Konink-
lijke Bibliotheek zouhet liefst een substantieel deel
van het archief digitaliseren en overleg omhet pro-
ject uit te breiden is inmiddels in volle gang. Over
de termijn waarop dit voornemen gerealiseerd kan
worden bestaat nog geen zekerheid. De Konink-
lijke Bibliotheek beschikt weliswaar over ruime er-
varing inhet ontsluiten vangrote collecties enheeft
de technische expertise die daarvoor nodig is in
eigen huis, maar een project van deze omvang is
kostbaar.

Zonder gevaar van overdrijving kan de collectie
‘Sailing Letters’ spectaculair worden genoemd en
het is dan ook te hopen dat op korte termijn vol-
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Afb. 4 Tekening op de kaft van een rekeningenboek-
je uit een van de dozen van de ‘Sailing letters’-collectie.
Foto: Koninklijke Bibliotheek.
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Afb. 5 Almanak aangetroffen in een van de dozen van de ‘Sailing letters’-collectie. Foto: Koninklijke
Bibliotheek.

Afb. 6 Portefeuille uit 1803met Zuid-Afrikaanse plantenzaden voor de Leidse Hortus Botanicus uit een van de
dozen van de ‘Sailing letters’-collectie. Foto: Koninklijke Bibliotheek.



doende geld, tijd en menskracht kan worden ge-
mobiliseerd om dit project te verbreden. Dat deze
vondst van belang is voor demaritieme geschiede-
nis spreekt vanzelf, maar hier ligt tevens een breed
scala aan mogelijkheden voor onderzoek vanuit
verschillende historische disciplines zoals sociale
geschiedenis, cultuurgeschiedenis, taalgeschiede-
nis, economische geschiedenis en tal van andere
invalshoeken. Alleen al de tienduizenden particu-
liere brieven zullen een krachtige impuls geven aan
het onderzoek naar dementale wereld van gewone
mannen en vrouwen.

Zodra de overige delen van de Prize Papers zijn
ontsloten zullen de onderzoeksmogelijkheden al-
leennogmaar toenemen.Naast brievenbevattende
dozenook een enormehoeveelheid scheepsjourna-
len, kranten, boeken (afb. 4& 5), facturen, inventa-
rissen, papieren met betrekking tot lading, onder-
houdenreparatiesenzelfs verslagenvandeverhoren
van bemanningsleden door vertegenwoordigers
vande admiraliteit. Bij zijn verkennendeonderzoek
trof Van Gelder ook voorwerpen aan. Behalve tex-
tielstalen vond hij een leren portefeuille met zorg-
vuldig verpakte zaadjes uit 1803, verzameld in een
tuin in Kaapstad en bestemd voor de Leidse Hortus
(afb. 6). De kans is groot dat veelmeer van dit soort
bijzonderhedenopduikenwanneer de totale collec-
tie systematisch wordt onderzocht. De reikwijdte
van de hoeveelheid gegevens die daarbij zal vrijko-
men over thema’s als de relatie tussen de koloniën
enhetmoederland, zeevaartverkeer, slavernij, plan-
tagebeheer, vrachtvervoer, zakelijke transacties, be-
drijfsvoering en handelshuizen kan nu nog niet
eens worden overzien.

Voor zover bekend is deze collectie uniek in zijn
soort. Bij geen van de andere grote Europese zee-
machten uit het verleden is zo’n omvangrijke en
volledige verzameling geconfisceerde scheepspa-
pieren uit de 17de en 18de eeuw bewaard gebleven.
Naast materiaal van Nederlandse herkomst – ruw-
weg een derde van het geheel – omvatten de Prize
Papers nog ettelijke duizenden dozen afkomstig
van schepen die onder een andere vlag voeren. Nu
dankzij het project ‘Sailing Letters’ het bestaan van
de Prize Papers onder de aandacht is gekomen,
ontstaat ook in andere landen belangstelling voor
dit archief. De BBC wijdde er onlangs een televi-
siedocumentaire aan en vanuit de Verenigde Staten
en Spanje is inmiddels verkennend onderzoek ge-
start. Het is niet ondenkbaar dat op afzienbare ter-
mijn ook andere landenhun aandeel in de Prize Pa-
pers gaan ontsluiten.

De brieven van Aagje Luijtsen
Wie alvast een indruk wil krijgen van de schatten
diemogelijk in de ‘Sailing Letters’ verborgen zitten
kan terecht bij de brieven van Aagje Luijtsen. Zij
woonde haar hele leven in Den Burg op het eiland
Texel waar haar vader wagenmaker was. In 1776
trouwde zij op twintigjarige leeftijd met de zeven
jaar oudereHarmanusKikkert, die als stuurman in
dienst was van de VOC. Toen zijn schip ‘de Parel’
in 1781 door de Engelsen werd buitgemaakt bij de
Tafelbaai, had Kikkert behalve negentien brieven
van Aagje ook brieven bij zich van zijn zuster, zijn
schoonzuster, een neef en twee vrienden.

Dat Kikkert niet alleen de brieven bij zich droeg
die hij recent had ontvangen,maar tevens tien brie-
ven had meegenomen die zijn echtgenote hem tij-
dens een voorgaande reis stuurde, is op zichzelf al
veelzeggend. De brieven dienden kennelijk niet al-
leen voor het overbrengen van berichten over thuis
maarwaren ook een aandenken.Onder de titelKik-
kerje Lief verscheen van deze brieven een bijzonder
fraai uitgegeven teksteditie met een uitvoerige in-
leiding van Perry Moree.

Aagje Luijtsen beschreef voor haar echtgenoot
wat er op het eiland was voorgevallen, haar dage-
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Afb. 7 HelenGerretsen vertolkt Aagje Luytsen, solo-
voorstelling ‘Kikkertje Lief ’. Foto: H. Gerretsen.



lijkse bezigheden en haar omgang met familie,
vrienden enbekenden.Met voelbare vertedering te-
kende zij op hoe hun zoontje Lammert sprak over
zijn afwezige vader en hoe de kleuter iedereen in
zijn omgeving om de vinger wond. Regelmatig
maakte zij Harmanus deelgenoot van haar gevoe-
lens vanblijdschap, verdriet of ergernis en vanhaar
zorgen en angsten met betrekking tot haar eigen
gezondheid en die van haar dierbaren, haar soms
precaire financiële situatie en een niet ondenk-
beeldige toekomst als weduwe. Soms haalde ze
met weemoed herinneringen op aan de tijd voor
haar huwelijk, toen ze nog vrij was omermet vrien-
dinnen op uit te trekken. Ze gaf ruiterlijk toe dat ze
tien jaar later zou zijn getrouwd als ze destijds had
gewetenhoehard enmoeilijk het leven van een zee-
mansvrouw was.

Ondanks hun intiemekarakter zijn deze brieven
van groot historisch belang omdat er gegevens aan
zijn te ontlenen over onderwerpen waarover nog
weinig bekend is. Zo verschaffen de brieven infor-
matie over praktische enpersoonlijke aspecten van
het leven van een scheepsofficier in de periodes dat
hij aan land verbleef. Daarnaast werpen zij licht op
allerhande aspecten van het dagelijkse leven bin-
nen een afgelegen plattelandsgemeenschap. Om-
dat Aagje Luijtsen uitvoerig schreef over haar emo-
ties, kunnenwekennisnemen vanhet gevoelsleven
en de denkwereld van een vrouw uit de 18de eeuw.

De brieven geven ook een indruk van de schrijf-
vaardigheid en het referentiekader die een vrouw
destijds kon verwerven op basis van enkele jaren
onderwijs op een dorpsschool. Aagje Luijtsen had
een geoefend handschrift, beschikte over een
ruimte woordenschat, kon goed formuleren en ci-
teerde regelmatig fragmenten uit psalmen en reli-
gieuze teksten. Haar brieven zijn levendig en beel-
dend en zij toont gevoelens die voor de lezer nu
herkenbaar zijn. Zo herkenbaar zelfs dat Theo
Timmer – de uitgever vanhaar brieven – op een dag
op het kerkhof van Den Burg mensen aantrof, die
met een bos bloemen in de hand op zoek waren
naar haar graf.

Ook toneelmaakster Helen Gerretsen raakte
onder de indruk van de krachtige persoonlijkheid
die uit de brieven naar voren komt. Vanwege haar
studie historische letterkunde is zij niet onbekend
met dit soort teksten en zij bewerkte de correspon-
dentie tot een solovoorstelling. Aagje Luijtsen
wordt daarin neergezet als een gepassioneerde
vrouw die weet wat er in de wereld te koop is. Uit
de brieven selecteerde Helen Gerretsen fragmen-

ten waaruit naar voren komt hoe Aagje Luijtsen
zich bij tegenslagen staandewist te houden door te
leven vanuit haar binnenwereld. De vrouw die zij
vertolkt is uiteraard geen feitelijke representatie
van de historische persoonAagje Luijtsenmaar een
artistieke interpretatie van haar persoonlijkheid op
het toneel (afb. 7).

De dramatische en beeldende zeggingskracht
van de brieven bleek sterk genoeg om een toneel-
tekst te kunnen opbouwen met letterlijke frag-
menten daaruit. In de afgelopen twee jaar is de
voorstelling voor een uiteenlopend publiek opge-
voerd en uit de reacties bleek dat de brieven van
Aagje Luijtsen, ondanks de onmiskenbare 18de-
eeuwse frasering en woordkeus, rechtstreeks een
gehoor kunnen bereiken. Herhaaldelijk lieten toe-
schouwers na een voorstelling merken dat de
denkwereld vanAagje Luijtsenhen vertrouwd voor-
kwam. Deze ervaring overtuigde Helen Gerretsen
van de bruikbaarheid van authentieke teksten uit
egodocumenten bij een artistieke benadering van
het verleden en momenteel werkt zij aan een solo-
voorstelling over Michiel de Ruyter.

Kleur en diepte
Individuele gedachten, gevoelens en observaties
voegen een extra dimensie toe aan onze kennis van
het verleden. De combinatie van egodocumenten
met ander bronnenmateriaal blijkt vruchtbaar.Ne-
derland is op het terrein van egodocumenten mo-
menteel het best geïnventariseerde land terwereld.
Dit opent wegen voor nieuwe vormen van onder-
zoek. Niet alleen de professionele historicus kan
daarvan profiteren. Ook de amateur met voldoen-
de kennis van zaken om bestanden, catalogi en de
systematiek van archieven te hanteren kan mede
dankzij het internet gebruik maken van de veelzij-
dige mogelijkheden die het onderzoek van egodo-
cumentenbiedt. Al die belangstelling voor het ‘per-
soonlijke’ in het verleden sluit aan bij de huidige
tijdsgeest met zijn onverzadigbare nieuwsgierig-
heid naar zelfs de allerkleinste details in het leven
van bekende en onbekende mensen. In de toe-
komst zal de oriëntatie binnen de geschiedweten-
schap ongetwijfeld wel weer een keer verschuiven
onder invloed van veranderingen in uitgangspun-
ten en voorkeuren, maar egodocumenten hebben
een vaste plaats verworven binnen het historisch
onderzoek.
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Informatie over egodocumenten is ophet internet
is te vinden op de volgende sites:
www.egodocument.net (met een link naar het
onderzoeksproject ‘Controling Time and Sha-
ping the Self: education, introspection and prac-
tices of writing in the Netherlands 1750-1914’)
www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Egodocu-
menten
www.tseg.nl/2004-4

Informatie over het project ‘Sailing Letters’ van de
Koninklijke Bibliotheek is te vinden onder:
www.kb.nl/sl/index.html

Suus Boef-van der Meulen: Het verhaal van Jan en
Jans. Uit het brievenboek van J.J. van Coeverden (1829-
1909) (Capelle aan den IJssel 2005)
Verkrijgbaar door overmaking van €15,00 (inclu-
sief verzendkosten) naar girorekening 1356089
t.n.v. S. Boef-van der Meulen
Merellaan 300
2902 JN Capelle aan den IJssel
e-mail: boef@csbc.demon.nl

PerryMoree: Kikkertje Lief. Brieven van Aagje Luijtsen
geschreven aan haar man Harmanus Kikkert, stuurman
in dienst van de VOC (Den Burg 2003)
ISBN 9070202344, €19,50 plus evt. €3,00 porto
Verkrijgbaar bij Uitgeverij Het Open Boek Texel
Binnenburg 3
1791 CG Den Burg
www.hetopenboek.nl

Alle andere genoemde titels zijn te vinden in de
beter gesorteerde boekhandels en bibliotheken.

Informatie en boekingenm.b.t. de lopende solo-
voorstelling Kikkertje Lief en de komende voorstel-
ling over Michiel de Ruyter:
Helen Gerretsen
Gerrets1@x4all.nl
020-6852407

Holland zoekt redacteur voor Hollandse Studiën

De Historische Vereniging Holland heeft tot doel het bevorderen van de kennis van de
regionale geschiedenis vanHolland. Zij streeft dit doel na door het uitbrengen vanhet tijd-
schrift Holland én door het uitbrengen van een reeks monografieën. Van deze reeks
HOLLANDSE STUDIËN verschenen inmiddels al veertig delen (zie voor meer informatie
www.verenigingholland.nl/studien.htm). Graag wil de redactiecommissie ook de ko-
mende jaren publicaties op het terrein van de geschiedenis vanHolland blijven verzorgen
die én vernieuwend én interessant zijn voor eenbreder publiek.De commissie zoekt daar-
om een redacteur die in nauwe samenwerking met het bestuur van de Vereniging en
met Uitgeverij Verloren verantwoordelijk wil zijn voor de selectie vanmanuscripten en
het redactieproces.We denken daarbij aan eenwetenschapper die beschikt over ruime re-
dactionele ervaring om samenmet onze jonge en dynamische redactie (nieuwe) vorm en
inhoud te geven aan deze reeks.

Sollicitaties kunt u richten aan de voorzitter van de redactiecommissie, Dirk Damsma,
d.damsma@uva.nl. Uiteraard kunt u bij hem of bij de oud-redacteuren van Hollandse
Studiën, Sandra Langereis (s.langereis@uva.nl) en Mario Damen (M.J.M.Damen@
let.leidenuniv.nl), terecht voor nadere informatie.



In de entree vanhetMuseumHilversum (afb. 1) zijn
behalve de kassa’s en de winkel van het museum
ook een bescheiden café en de VVV van Hilversum
te vinden. De strakke vormgeving zorgt voor een
overzichtelijke ruimte, maar de sfeer is huiselijk.
Bezoekers kunnen aan leestafels folders en boeken
raadplegen.Demuseumwinkel heeft een ruimaan-

bod aan boeken en brochures over Hilversum en
haar architectuur. In de tentoonstellingsruimte
achter de kassa’s liggen de resultaten van een kin-
derworkshopover architectuur: bouwsels vanplas-
tic buizen, rietjes en saté-prikkers. Tussen de gar-
derobe en de toiletten gaat een smalle trap naar de
kantoren.

Hollands Spoor: museum

In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument in Holland onder de
aandacht gebracht. Holland-redacteur Cindy van Weele brengt dit keer een bezoek aan:

MuseumHilversum

Aan de Kerkbrink in Hilversum is in de zomer van 2005 het Museum Hilversum geopend. Museum Hil-
versum is in de plaats gekomen van het Goois Museum en het lokale architectuurcentrum het Dudokcen-
trum. Het nieuwe museum richt zich op de architectuur, stedenbouw en de inrichting van het landschap
van Hilversum en directe omgeving. Museum Hilversum bestaat uit twee delen: het museum aan de Kerk-
brink en de Dudokdependance. De Dudokdependance is gehuisvest in het nieuwe Raadhuis van Hilversum
en is geheel gewijd aan het leven en werk van de architect WillemMarinus Dudok (1884-1974). Het Mu-
seumHilversumwil de ontwikkelingen in architectuur, stedenbouw en de inrichting van het landschap na
1850 in cultuurhistorisch perspectief plaatsen.

Afb. 1 MuseumHilversum aan de Kerkbrink te Hilversummet links de nieuwbouw van Ruyssenaars, 2004.
Foto: Jan Derwig.



Museum Hilversum is een geheel nieuw mu-
seum. De inrichting, de website, en zelfs de huis-
stijl zijn splinternieuw ontworpen door moderne
bedrijven met klinkende namen zoals de OPERA
Ontwerpers en de Designpolitie. Het museum is
gevestigd in het voormalige raadhuis uit 1881.
Naast het raadhuis is in 2004 een nieuwe vleugel
gebouwd, naar ontwerp van architect Hans Ruijs-
senaars. In deze nieuwe ruimte zijn drie verdiepin-
gen ingerichtmet vaste en tijdelijke tentoonstellin-
gen. ‘Museum Hilversum speelt een rol in de
wisselwerking tussen de bezoeker en zijn leefom-
geving’, zo staat in de folder te lezen. Die gedachte
lijkt visueel tot uiting te komen in de nieuwbouw,
waar architect Ruijssenaars museumwanden af-
wisselt met doorzichten op de omgeving, zodat de
bezoeker zich met een blik naar buiten kan oriën-
teren. Op de tiende trede van de trap van het sou-
terrain naar de eerste verdieping is door een hoge
staal-en-glasconstructie de ernaast gelegen kerk-
toren in zijn geheel te zien.
De voormalige raadzaal doet na de laatste res-

tauratie opnieuw dienst als trouwlocatie. De zaal
bevat historische en eigentijdse elementen. Hed-
wig Saam, sinds 2005 directeur van het Museum
Hilversum: ‘De plafondschilderingen zijn an sich
origineel,maar geplaatst op eenplafondwaarin al-

lerlei moderne techniek zoals rookmelders en air-
co zijn verstopt. Ook de windroos, met Hilversum
alsmiddelpunt vanhet universum, is een latere toe-
voeging.’
De vaste opstelling ‘Natuurstad in schoonheid’

gaat over de jonge monumenten in Hilversum van-
af ca 1850, de opkomst van de studio-architectuur
ende inrichting vanhet landschap.De tijdelijke ten-
toonstellingen houden met deze onderwerpen een
los verband. Zo was er in 2005 een tentoonstelling
te zien over Frank Lloyd Wright en zijn invloed op
deNederlandse architecten.Dit najaar is er eenpre-
sentatie gepland over het werk van Jaap Drupsteen
en architectenduoNeutelings/Riedijk. In december
2006 wordt de verrassende samenwerking tussen
architecten en keramisten gepresenteerd. Voor
2007 zijn er plannen voor een tentoonstelling over
het oeuvre van Koen van Velsen en een internatio-
nale tentoonstelling over de animatiefilm en het
ontwerpen van onmogelijke ruimtes. Uit de collec-
tie van het Goois Museum blijven enkele onderde-
len bewaard voorMuseumHilversum. De topogra-
fische atlas bijvoorbeeld, enookde fotocollectie van
depersfotograaf Jacques Stevens (geboren in 1908),
die vanaf 1937 in het Gooi fotografeerde.
Het publiek van het MuseumHilversum bestaat

voor een belangrijk deel uit ouderen. Steeds vaker
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Afb. 2 Weide met vee, olieverf op doek, ca 1830. Jan van Ravenswaay (1789-1869), Hilversum. RijksmuseumAm-
sterdam, inv.nr. SK-C 208.



tref je grootouders met hun kleinkinderen in mu-
sea aan. ‘De sociale omgevingmoet uitnodigen tot
museumbezoek, en hoe kan dat beter dan aan de
hand van opa en oma?’, aldus Hedwig Saam. Zelf
heeft ze goede herinneringen aanhet destijds opde
lagere schoolgeïntroduceerdeOpenbaarKunstbezit
met aandacht voor bijvoorbeeld Bart van der Leck
(1876-1958), één van de oprichters van De Stijl.
Geen toegankelijkmateriaal voor eenkind,maarhet
was één vanhaar eerste kennismakingenmetkunst.
Over het algemeen hebben ouderen, meer dan

jongere bezoekers, de behoefte om zich te verdie-
pen. Het Museum Hilversum tracht hieraan tege-
moet te komen door bankjes te plaatsen waar ma-
teriaal voorhanden is om verder te lezen over een
onderwerp. Voor jeugdige bezoekers wordt de in-
formatie digitaal en interactief aangeboden.

Het aanzienlijkste dorp van Nederland
Het MuseumHilversum heeft als thema de wissel-
werking tussen cultuurhistorie en demoderne ste-
denbouw. Wat is er bijzonder aan de Hilversumse
architectuur vanaf 1850?
In de 19de eeuw breekt de tijd van de Romantiek

aan. In de Romantiek staat het gevoel centraal en
dan met name de nostalgie. De natuur wordt niet
meer hoofdzakelijk gezien als een voor de mens
bedreigende omgeving, maar juist als een plaats
om door schoonheid getroffen te worden. In de-
zelfde tijd groeien de steden, komt de industrie tot
ontwikkeling en wordt het leven in de stad steeds
ingewikkelder. Een vlucht uit dit leven biedt het
boerenland, waar alles nog ongerept, rustig en
eenvoudig is. In de kunst is een idealisering vanhet
buitenleven te zien. Er worden heel wat kunstwer-
ken gemaakt van herders en herderinnen met hun
schapen in bosrijke omgeving (afb. 2).

Kunstenaars trekken naar de gebieden waar het
landleven op z’n mooist is en ook de rijke stads-
mens zoekt er een plekje om te verpozen.Het Gooi
is één van die populaire gebieden waar het onbe-
dorven Hollandse boerenland wordt gevonden.
Andere plaatsen zijn onder andere Heeze, Nun-
speet en Staphorst.
In 1836 wordt een overeenkomst gesloten tus-

sen de Erfgooiers en de Staat derNederlanden over
de eigendoms- en gebruiksrechten van de ge-
meenschappelijke gronden. Direct daarna worden
de eerste stukken grond verkocht aan particulie-
ren. Sommige stukken grond worden gebruikt als
productiebos, zoals het Spanderswoud (afb. 3).
Aan de rand van Hilversum verschijnen buiten-
plaatsen voor de nieuwe eigenaars. Onder hen zijn
welgestelde Amsterdammers die in Hilversum het
romantische platteland vinden. In de tweede helft
van de 19e eeuw worden meer dan 50 buitenplaat-
sen gebouwd rondomHilversum (afb. 4).
In de 19de eeuwwas het vooral de bovenlaag van

de Hollandse samenleving die zich interesseerde
voor het buitenleven en die zich dat kon veroorlo-
ven. Adel en land waren van oudsher verbonden
met een aristocratische levensstijl. Nieuw was het
verlangen van de notabele burger die een buiten
wilde bezitten. Het onderscheidde de zeer rijken
van dewelgestelden, en hoewel het hebben van een
buitenhuis te maken heeft met de status die het de
bezitter verleent, was de hoofdfunctie van een villa
vooral het wonen in de natuur, omgeven door
groen en frisse lucht.
In de oorspronkelijke betekenis van het woord

is een villa een woonhuis van een vooraanstaand
ingezetene, dat aan de rand van een stad of op het
platteland ligt. De villa-cultuur inHilversumhad in
de 19de eeuw nog dezelfde groene component: bij
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Afb. 3 Briefkaart van een vijver in
het Spanderswoud, Hilversum, ca
1910.



het woonhuis hoorde een stuk grond of een park-
achtige tuin die overging in het zo gewaardeerde
natuurschoon van het Gooi. Later zijn er ook villa-
wijken gebouwd en tegenwoordig is stadsvilla een
veelvoorkomende kwalificatie voor een groot huis,
maar de koppelingmet een parkachtige omgeving
is daarbij verloren gegaan.
De industriële revolutiemaaktede vluchtnaarhet

plattelandopgrotere schaalmogelijk. In 1874kwam
de spoorverbinding tussen Amsterdam en Amers-
foort gereed. Hilversum lag als tussenstation aan
deze nieuwe spoorverbinding. In april 1882 werd
daarnaast de Gooische Stoomtram van Amsterdam
naarHilversum voltooid, die door de vele botsingen
en ongelukken waarbij de Stoomtram betrokken
was ook wel ‘Gooische Moordenaar’ genoemd
werd. Het spoor werd naast personenvervoer inten-
sief gebruikt voor de aanvoer van bouwmaterialen.
Er ontstond vraag naar buitenhuizen in een tijd

waarin er ruimte was voor vernieuwing. Vanaf ca
1875 zijn er villaparken gebouwd in Hilversum.
Een villapark is een volgens plan ontworpen stuk
terrein voormeerdere villa’s, van in totaal tussen de
10 en 40 hectare groot. De architectuur is van even
groot belang als de landschappelijke invulling van
de ruimte. Er is geen duidelijke scheiding tussen
tuin, park ennatuur.Dewegen zijn gebogen enhet
geheel heeft een landschappelijk karakter. Enkele
van deze eerste landhuizen hadden een uitkijkto-
ren die vrij zicht gaven op de omgeving. Trompen-
burg (1875), Nimrodpark (1899) en Diergaarde-
park (1904) zijn voorbeelden van villaparken in
Hilversum.
Het geld dat in de locale economie van Hilver-

sum ingebracht werd, vond onder andere zijn be-
stemming in moderne voorzieningen. In een reis-
gidsje van Het Gooi en de Vechtstreek uit 1897
worden zowel de natuur als de technische vooruit-
gang van Hilversum geprezen: ‘... hoog en heuvel-

achtig [land], vol bekoorlijke afwisseling van
bosch, bouwland, heide, weide en water’. Hilver-
sum, zo staat er verder te lezen, is welbeschouwd
het aanzienlijkste dorp van Nederland. Aangeslo-
ten bij het spoorwegnet, voorzien van stoom- en
paardentrams, gas- en waterleiding, telefoon- en
telegraafverbinding en zelfs van een concertge-
bouw. ‘Een dorp waarmen alles heeft, watmen, in
dezen tijd, in redelijken zin, kan en mag eischen.’

Het Nieuwe Bouwen
In het begin van de 20ste eeuw ontstond een archi-
tectuurstroming die zich richtte op de functionali-
teit van gebouwen, en zich afkeerde van versiersels
en ornamenten: ‘Het Nieuwe Bouwen’. In het
Nieuwe Bouwen werd gestreefd naar een onopge-
smukt, zuiver ontwerp. Er werd met eenvoudige
moderne materialen gewerkt zoals staal, glas en
beton. Ruimtelijkheid, transparantie en functiona-
liteit waren belangrijke begrippen in het Nieuwe
Bouwen. Een kenmerk van gebouwenuit deze stro-
ming is, dat er een duidelijke verhouding tussen de
onderdelen te herkennen is,maar het geheel opge-
bouwd is uit ongelijke delen.
Woonhuizen in de stijl van het Nieuwe Bouwen

pasten niet in de romantische sfeer van de villapar-
ken. De toenmalige centrale schoonheidscommis-
sie voor het Gooi heeft zich in 1930 afwijzend op-
gesteld tegenover villa’s in de stijl van het Nieuwe
Bouwen. Dat heeft niet verhinderd dat er toch een
aantal villa’s van het Nieuwe Bouwen uitgevoerd
zijn.
Jan Duiker (1890-1935) en Bernard Bijvoet

(1889-1979) zijn twee architecten die tot het Nieu-
we Bouwen behoorden. Zij hebben twee belangrij-
ke gebouwen inHilversumontworpen: sanatorium
Zonnestraal enGrandHotelGooiland.Glas, beton
en staal werden zo open mogelijk toegepast. Dui-
ker noemt Het Nieuwe Bouwen ‘de architectuur
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Afb. 4 Briefkaart van Tuin Villa
Corvinmet uitkijktoren, aan de
BergwegHilversum, ca 1910. De
villa werd gebouwd in 1893 door A.
Salm in Italiaanse renaissance-stijl.
In 1987werd villa Corvin gesloopt.



van de gezondemagerheid’. Speciaal aan sanatori-
um Zonnestraal is het volgende artikel in dit num-
mer gewijd.
GrandHotelGooiland (afb. 5) is voor het groot-

ste deel ontworpendoor BernardBijvoet. Zijn com-
pagnon Jan Duiker maakte in 1934 nog een aantal
ontwerpschetsen, maar was toen al ernstig ziek.
Het Grand Hotel is in 1936 opgeleverd en omvat
een bar, foyer, biljartzaal, theater en een restau-
rant. Het Grand Hotel Gooiland staat bekend als
het eerste gebouw in Nederland met een volledig
staalskelet, en is nog altijd in functie als vierster-
renhotel.

Hilversum omroepstad
In 1918 vestigt zich de NV Nederlandsche Seintoe-
stellen Fabriek in Hilversum, waardoor veel om-
roepstudio’sworden aangetrokken. Sommige om-
roepstudio’s vinden een onderkomen in oude
villa’s. Hilversumkrijgt al snel bekendheid als om-
roepstad. Tegenwoordig is van de grote Seintoe-
stellen Fabriek nietsmeer over,maar het studioge-
bouw is inHilversumuitgegroeid tot eenheel apart
architectuurtype. Alles draait er omgeluid. In 1923
wordt de architect W.M. Dudok gevraagd om de
studio-inrichting te ontwerpen van de Hilversum-
se Draadloze Omroep (HDO), de voorloper van de
AVRO. De speciale eis aan het te ontwerpen meu-
bilair is dat het absoluut niet mag kraken.
BenMerkelbach (1901-1960) enCharlesKarsten

(1904-1979) waren architecten van het Nieuwe
Bouwen. Zij kregen de prestigieuze opdracht om
de nieuwe AVRO-studio te ontwerpen, die in 1936

in gebruikwerd genomen.De architectenmoesten
een studio-ontwerp maken dat tegemoet kwam
aan hele nieuwe eisen. De akoestiek moest opti-
maal zijn en de straatgeluiden moesten buitenge-
houden worden. Het ontwerp van de studio werd
bepaald door zijn functie, helemaal in lijn met de
stijl van het Nieuwe Bouwen. Zo voerden de archi-
tecten voor de akoestische eisen een box-in-box
constructie uit. De twee grote bomenophet perceel
mochten blijven staan en werden in het ontwerp
geïntegreerd. In Madurodam is een model van de
AVRO-studio te zien, als voorbeeld van een ge-
bouw uit het Nieuwe Bouwen.

Dudok en Hilversum
Dudok enHilversumhoren bij elkaar. Dudok is be-
trokken geweest bij zoveel bouwprojecten, datHil-
versum wel eens gezien wordt als zijn openlucht-
museum.W.M.Dudokwas van 1915 tot 1927hoofd
van de dienst Publieke werken in Hilversum. Van
1927 tot 1954 was hij vervolgens in dienst als ge-
meentearchitect.
Als hoofd van de dienst Publieke Werken was

Dudok betrokken bij het ontwerpen van openbare
gebouwen en nieuwe woonwijken. Bij de realisatie
van goedkope arbeiderswoningen is de tuinstad-
gedachte nog altijd duidelijk herkenbaar. De wo-
ningen zijn bescheiden maar worden omgeven
door rustige groene ruimte. Dudok was van me-
ning dat het bestaansrecht vanHilversum ligt in de
relatie tussen bebouwing en de natuur erom heen,
en bracht dat in al zijn ontwerpen tot uiting.
Dudok was geen volgeling van het Nieuwe Bou-

Museum Hilversum 329

Afb. 5 GrandHotel Gooiland te Hilversum, door J. Duiker en B. Bijvoet. Foto: Robert Oerlemans.



wen. Eigenlijk volgde hij geen enkele stroming,
maar combineerde hij in zijn ontwerpen kenmer-
ken uit de School van Berlage, de Amsterdamse
School, het Nieuwe Bouwen en De Stijl. Er wordt
wel beweerd dat zijn persoonlijke visie het midden
hield tussen conservatievemoderniteit en progres-
sieve traditionaliteit.
Zijn ‘finest hour’ beleefde Dudok bij het ontwer-

pen en uitvoeren van het nieuwe Raadhuis (1936) in
Hilversum, dat een wereldberoemd bouwwerk zou
worden (afb. 6).Het isdusheel toepasselijkdat inde
onderste verdieping van het Raadhuis een perma-
nente tentoonstelling gewijd is aan zijn schepper.
Elke zondag is er om 14.00 uur een rondleiding

door het Raadhuis van Dudok. Na afloop is er gele-
genheid om de 46 meter hoge toren te beklimmen
en kanmen zich op de hoogte stellen van de karak-
teristieke gebouwen in Hilversum. Hedwig Saam:
‘Dit is nou de eigenlijke collectie van het Museum
Hilversum. Al deze jonge monumenten in Hilver-
sumenhet omringende landschap vormendebasis
van het museum en onze programmering.’
Het programma van Museum Hilversum richt

zich op eenbreed publiek.Naast tentoonstellingen
vinden er regelmatig kinderworkshops, rondlei-
dingen, lezingen en symposia plaats, worden er
fietstochten georganiseerd en concerten uitge-
voerd. Informatie over de activiteiten van Museum
Hilversum zijn na te lezen op de website. Wanneer

het komt tot een bezoek aan Museum Hilversum,
kijk dan na het museumbezoek nog eens goed
rond in het aanzienlijkste dorp van Nederland.

Geraadpleegde literatuur
Z. Kolks, P. Thoben e.a., ‘Onbedorven schilderachtige

toestanden…’ (Eindhoven/Enschede1990,cat.tent.
MuseumKempenland,GooisMuseumenRijks-
museum Twente).

R. van der Laarse & Y. Kuiper (red.), Beelden van de
buitenplaats (Hilversum 2005).
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Afb. 6 Briefkaart van het nieuwe Raadhuis inHilversum doorW.M. Dudok kort na de oplevering, ca 1936.

MuseumHilversum
Kerkbrink 6
1211 BX Hilversum
tel. 035-6292826
fax 035-6292515
www.museumhilversum.nl
di t/m za 11.00-17.00 uur
zo 12.00-17.00 uur

Locatie Dudok Centrum
Dudokpark 1
1217 JE Hilversum
wo en zo 12.00-16.30 uur



Tuberculosebestrijding
Het ontstaan van het Sanatorium Zonnestraal is te
danken aan het inzicht van de secretaris van de Al-
gemeenen Nederlandschen Diamantbewerkers
Bond (ANDB), Jan van Zutphen, die beter bekend
is als ‘Ome Jan’ (1863-1958). Zijn hele leven heeft
hij zich ingespannen voor het welbevinden van de
diamantbewerkers en in het bijzonder voor de rea-
lisatie van het sanatorium. Eén van de redenen
hiervoor is het feit dat Jan van Zutphen vele naas-
ten aan de tuberculose verloren had en daarom iets
terug wilde doen.
De zorg voor zieke arbeiders kostte geld. In

1905 vatte Van Zutphen een briljant idee op hoe
deze benodigdemiddelen te verwerven. In de hier-
boven genoemde documentaire over Sanatorium
Zonnestraal (in 1994 op televisie uitgezonden)
zien we ‘Ome’ Jan van Zutphen in een opname uit
de jaren vijftig geduldig uitleggen hoe hij indertijd
tot zijn plan kwam. Bij het slijpen van diamanten
worden koperen stelen toegepast om de diaman-
ten vast te zetten, maar na enkele keren gebruik
breken deze steeltjes af. Deze afgebroken steeltjes
werden bijeengebracht. Oorspronkelijk gebruikte
men de opbrengst van dit ingezamelde koper voor
de jaarlijkse, met veel drank overgoten, arbeiders-
uitjes. Na een frauduleuze handeling van één van
de arbeiders met de inzameling besloot het be-

stuur van de ANDB tot een andere bestemming: de
oprichting van het Koperen Stelen Fonds ‘Nieuwe
Levenskracht’. In speciaal daarvoor vervaardigde
bussenwerden de afgebroken steeltjes uit alle Am-
sterdamse fabrieken verzameld en het fonds be-
schikte al spoedig over een aanzienlijk budget.
Van Zutphen vatte het doel van het fonds kort sa-
men: ‘Oud koper en nieuwe levenskracht.’ Ook via
een andere bron stroomde veel geld binnen. De
scheikundige TerMeulen ontwikkelde eenmetho-
de voor het terugwinnen van diamantdeeltjes uit
de in de fabrieken veel voorkomende substantie
van olie en diamantslijpstof. De extra inkomsten
hieruit zette men eveneens in voor de verbetering
van de arbeidersomstandigheden in de diamant-
fabrieken. Het beroep van diamantbewerker is na-
melijk niet zonder risico: de longen zijn kwetsbaar
voor tuberculose, door het binnenkrijgen van
slijpstof.
Doel van de inzamelingsacties was het uitzen-

den van tuberculoselijders naar sanatoria,waar een
behandelingmet rust en zonlicht het herstelmoest
bevorderen. In de literatuur is een zeer bekend
voorbeeld de uit 1924 daterende romanDe Toverberg
van Thomas Mann, waarin hoofdpersoon Hans
Castorp naar Davos in Zwitserland reist en verslag
doet vanhet verloop van zijn kuur enontmoetingen
in het kuuroord. Tuberculose (tbc), ook wel de

Hollands Spoor: monument
In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument in Holland onder de
aandacht gebracht. Holland-redacteur Patrick Vlegels brengt dit keer een bezoek aan:

Het voormalige Sanatorium Zonnestraal te Hilversum

De documentaire ‘Sanatorium Zonnestraal. Drempels tussen lucht en aarde’ van Kiki Amsberg enHenk Re-
nou geeft een mooi beeld van de ontstaansgeschiedenis en het dagelijkse leven in het Sanatorium Zonne-
straal te Hilversum tussen 1928 en 1957. Door een sterke daling van het aantal tuberculosepatiënten werd
het sanatorium in 1957 eerst een algemeen ziekenhuis, maar sloot begin jaren tachtig de deuren. De do-
cumentaire is gemaakt in 1993 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het gebouw en toont het com-
plex in een staat van verval. De blik in de ogen van architect Jan Piet Kloos, voormalig naaste medewer-
ker van architect Jan Duiker, is behoorlijk onthutst wanneer hij de cameraploeg rondleidt door de vervallen
zalen. De samenleving zou zich toch meer moeten inspannen om dit unieke cultureel erfgoed te behouden,
is zijn boodschap aan de kijker. De jaren van herstel zijn nu gelukkig ingeluid. Het hoofdgebouw en eni-
ge bijgebouwen zijn al gerestaureerd en een enkel ander bijgebouw wordt dat binnenkort. De wanhoops-
kreet van dhr. Kloos is gehoord.



‘witte pest’ genoemd, maakte in de tijd van Mann
jaarlijks vele slachtoffers in de fabrieken, waar de
besmettelijke infectieziekte zich snel kon versprei-
den. Aande slechte arbeidsomstandighedenkon in
de eerste decennia van de 20ste eeuw door geldge-
brek weinig tot niets door de overheid worden ge-
daan. Eén op de 1000 inwoners van Nederland
stierf in 1925 aan tuberculose. Voor de behande-
ling van tbc-patiënten werden (vaak particuliere)
sanatoria opgericht. Als voorzitter van de Neder-
landse Vereniging tot het oprichten van arbeidsko-
lonies voor tuberculoselijders in Nederland (1925)
zorgde Jan van Zutphen er mede voor dat er alge-
mene aandacht kwam voor de bestrijding en be-
handeling van de infectieziekte.

Een eigen sanatorium
Het bestuur van de ANDB was uitermate succesvol
in het verwerven vanmiddelen via het Koperen Ste-
len Fonds en later via andere inzamelingsacties zo-
als de jaarlijkse Zonnestraaldagen, loterijen en spe-
ciale collectespeldjes. Zij besloot tot de bouw van
een eigen sanatorium, of eigenlijk meer een na-
zorgkolonie. Op het in 1919 aangekochte landgoed
‘DePampahoeve’ indeLoosdrechtsebossenbijHil-
versummoest dat eerste sanatoriumverrijzen.Door
de crisis in 1920, die ook de diamantindustrie trof,
bleef het voorlopig bij plannen.Maar na enige jaren
van extra inkomsten kregen de architecten Bernard
Bijvoet (1889-1979) en Jan Duiker (1890-1935) be-
gin jaren twintig opdracht tot het vervaardigen van
de eerste ontwerpen. Daarin is ruim plaats voor het

genieten van de gezonde buitenlucht: in bijna alle
vertrekken kunnen ramen en deurenworden open-
gezet. De ligging van de zalen wordt bepaald door
de oriëntatie op de zon en op het vrije uitzicht naar
de bossen. De doelstelling van de kuur in het sana-
toriumcomplex wordt: volledig herstel van tuber-
culose én voorbereiding op de terugkeer in het
maatschappelijke en sociale leven.

Wegwerpgebouw
Sanatorium Zonnestraal (afb. 1) is ontworpen vol-
gens de principes van het Nieuwe Bouwen: gezon-
de lucht, licht en ruimte voeren bij deze bouwstijl
de boventoon. Duiker en Bijvoet zijn in de jaren
twintig dé architecten die het ‘licht en lucht’-ideaal
van het Nieuwe Bouwen het meest radicaal en te-
gelijk hetmeest elegant vormgeven.Hetmateriaal-
gebruik is bij het Sanatorium Zonnestraal tot een
minimumgereduceerd, omdat hoofdarchitectDui-
ker van mening was dat het gebouw zou kunnen
worden afgebroken als tuberculose bedwongen
zou zijn. Onder meer om deze reden wordt het
NieuweBouwenookwel functionalismegenoemd:
gebouwen moeten de samenleving dienen en niet
alleen een mooie vorm hebben (afb. 2). Bij het
functionalisme is het streven geweest door gebruik
van nieuwe materialen kunst en techniek tot een
eenheid te smeden. Een gebouwmoest in één oog-
opslag duidelijk maken wat haar functie was. Sa-
natoriumZonnestraal voldeedmet de vormen licht
kleurgebruik aan die voorwaarde en juist de ken-
merkende bouwstijl gaf het complex een unieke
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Afb. 1 Het hoofdgebouw van het voormalig sanatorium Zonnestraal te Hilversum. Foto: Patrick Vlegels 2006.



status. Op de website www.zonnestraal.org wor-
den de uitgangspunten van hoofdarchitect Jan
Duiker als volgt verwoord: ‘Elke ruimte en combi-
naties van ruimten gaf hij vormoveréénkomstig de
functionele eisen die er aan gesteld werden. In zijn
vormgeving streefde Duiker naar immaterialise-
ring en kwamhij tot een universele esthetiek. Deze
uitgangspunten van Duiker leidden tot de situatie
dat wanneer de functionele eisen van een ruimte
veranderden, de materialisatie niet meer voldeed.
Dit betekent dat er dan sprake is van eenwegwerp-
gebouw.’
Bij het voormalige Sanatorium Zonnestraal is

bijzonder goed te zien hoe de constructiemet glas,
staal en beton in elkaar zit, waardoor het als geheel
inderdaad licht en gezond overkomt. Lange witte
gevels en transparante stroken, de paviljoens in een
bijna symmetrische vorm gescheiden van het
hoofdgebouw, veelvuldig gebruik van glas en vas-
te lengtematen. Cilindervormige trappen en een
imposante schoorsteen breken de horizontale lij-
nen en bij de paviljoens zijn eveneens onderbre-
kende zalen gebouwd. De huidige beheerders van
het gebouwencomplex geven een precieze be-
schrijving op genoemde website: ‘Het complex
kenmerkt zich door een zorgvuldige opeenvolging

van kleinere ruimten in de paviljoens naar grotere
ruimten inhet hoofdgebouw: vanhet privé-domein
van de patiëntenkamer naar het cluster van 12-13
kamers per verdieping met eigen sanitair en ver-
zorging; twee verdiepingen samen een vleugel van
25 patiënten met eigen ingangen naar buiten; per
twee vleugels een paviljoen voor 50 patiënten met
een gezamenlijke conversatiezaal; per twee pavil-
joens een eetzaal en overige voorzieningen voor
alle 100 patiënten. De vleugels van de patiëntenpa-
viljoens zijn telkens ten opzichte van elkaar ver-
draaid, zodat zonlicht en uitzicht gegarandeerd
zijn. Het gewapend betonskelet sluit aan op de
functie. Het skelet is uiterst slank ontworpen met
vloeren van plaatselijk 8 cmdikte. Door de dragen-
de functie van de gevel te laten overnemendoor ko-
lommen, bood het Nieuwe Bouwen de vrijheid de
ruimten erachter naar behoefte van licht en lucht te
laten voorzien.’

De bewoners van Zonnestraal
Hoogtepunt in het leven van Jan van Zutphen was
de opening van het Sanatorium Zonnestraal op 12
juni 1928, met het plaatsen van de eerste patiënten
in het Prof.Henri terMeulenpaviljoen (afb. 3).Hier
verbleven de patiënten die voldoende hersteld wa-
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Afb. 2 Luchtfoto van Sanatorium Zonnestraal, 1928-1931. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis, Archief Zonnestraal.



ren omweer enige uren per dag te kunnenwerken.
In 1931 opende het tweede paviljoen, het Mr. H.C.
Dresselhuyspaviljoen, waar de aan bed gekluister-
de patiënten lagen. In datzelfde jaar bouwde men
het dienstbodehuis De Koepel (afb. 4), opnieuw
een ontwerp van JanDuiker. Dit gebouw lag enigs-
zins afgelegen van het complex en bood huisves-
ting aan achttien dienstmeisjes.De huisvesting van
deze dienstboden op het terrein was wederom een
idee van Ome Jan.
In het archief van Sanatorium Zonnestraal bij

het Internationaal Instituut voor Sociale Geschie-
denis te Amsterdam bevinden zich veel dankbetui-
gingen van oud-patiënten of van familieleden als
blijken van waardering voor de goede verzorging.
Veel frisse lucht, voldoende rust, goed eten en vol-
doende zonlicht vormden de ingrediënten van een
kuurbehandeling. Iedere patiënt in Zonnestraal
had de beschikking over een verrijdbaar bed, dat
naar buiten gereden konworden. Daarnaast waren
er werkplaatsen voor de arbeidstherapie van de pa-
tiënten, zodat zij tijdens hun herstel conditie kon-
den opbouwen om bij terugkeer in de maatschap-
pij direct weer mee te kunnen draaien in het
arbeidsproces.

De dagelijkse gang van zaken in het Sanatorium
Zonnestraal komt naar voren uit allerlei soorten
documentatie in dit archief. Zo stelde de Genees-
heer-Directeur, Van Lier, in 1935 een lijst op met
de gedragsregels in het sanatorium. Uit deze ‘Ver-
zamelde voorschriften’ blijkt dat Zonnestraal een
eigen gemeenschap vormde. ‘Hier komt de patiënt
voor zijn herstel’, zo luidde de boodschap. Patiën-
ten werden dagelijks verpleegd volgens een strak
ritme, dat er globaal als volgt uitziet: opstaan,
wassen, ontbijt, koffie, rusten, lunch, ontspan-
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Afb. 3 Officiële opening van Sanatorium Zonnestraal, met o.a. Duiker, Bijvoet, Van Zutphen, 12 juni 1928. Col-
lectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Archief Zonnestraal.

Afb. 4 Het gerestaureerde dienstbodehuis ‘De Koe-
pel’. Foto: Patrick Vlegels 2006.



ning, arbeidstherapie, thee, rusten, avondeten en
weer lekker slapen. Over het elkaar respecteren
binnen de gemeenschap en de behandelingswijze
van zowel patiënten als artsen in de zalen schrijft
Van Lier: ‘Een geest van onderling en innerlijk ver-
trouwen moet heersen, berustend op het begrij-
pen, dat wij allemaal slechts mensen zijn, die het
ook wel eens “mis” zullen hebben.’ Om de nor-
men en waarden duidelijk te houden (er zijn
voortdurend wisselende aantallen patiënten) be-
vestigde hij deze algemene voorschriften nog
maar eens in 1937. De archieven bevatten ook di-
verse verslagen van cabaretopvoeringen, filmver-
toningen en Sinterklaasvieringen (afb. 5). In de
gemeenschappelijke ruimte bood de verpleging
naast eten en drinken ook regelmatig vertier aan.
Serieuze liederen en slapstick-achtige vertolkin-
gen wisselen elkaar af. En de verjaardagen van
grondlegger Van Zutphen vierde men regelmatig
uitbundig, zelfs toen hij al hoogbejaard was.
De documentaire en de archiefbronnen maken

duidelijk dat de gemeenschap van Zonnestraal een
hecht geheel vormde. Bij de reünie in 1993 haalden
enkele voormalige dienstbodes aande hand van fo-
to’s herinneringen op aan het optreden van gele-
genheidsband The Cavia Boys, dat vele decennia
eerder plaatshad. Op de bijzondere levensomstan-
digheden wijst tevens de inhoud van het eigen
maandblad ‘Zonnestraal’, voor en door patiënten
en verzorgers, met daarin bijdragen over allerlei
onderwerpenmet betrekking tot het sanatoriumen
haar bewoners. Eenbekendepatiënt in Sanatorium
Zonnestraal was de Dordtse dichter Cees Bud-
dingh’, die er in de jaren veertig werd verpleegd.
Tijdens zijn verblijf was hij in een Engels kinder-

verhaal het woord ‘bluebillgurgle’ tegengekomen,
dat de inspiratie vormde voor zijn gedicht ‘De
blauwbilgorgel’ (gepubliceerd in 1944) en vele an-
dere zogenaamde ‘Gorgelrijmen’.

Restauratie
In 1990 is het oorspronkelijke ensemble vanhet Sa-
natorium Zonnestraal om verschillende redenen
(sociaal-historisch, cultuurhistorisch) tot Rijks-
monument verklaard. Sinds de opening in 1928 en
ooknadeherbestemming tot algemeen ziekenhuis
in 1957 is er veel gewijzigd aan het complex. Na de
aanwijzing tot zogenaamd Kanjermonument eind
jaren negentig is een omvangrijke restauratie voor-
bereid.Hoewel het voormalige SanatoriumZonne-
straal oorspronkelijk is gebouwd als een tijdelijke
voorziening, wordt dit ‘wegwerpgebouw’ nu be-
houden voor de toekomst als pioniermonument
van het Nieuwe Bouwen.
In 2001 is de grootschalige restauratie van het

hoofdgebouw en dewerkplaatsen van het complex
Zonnestraal gestart. Al in 1995 is De Koepel geres-
taureerd door een groep studenten van de Techni-
sche Universiteit Delft onder begeleiding van een
restauratiecommissie. De Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg heeft strikte voorwaarden gesteld
aan de integrale restauratie van zowel het hoofd-
gebouw met het Dresselhuyspaviljoen en het Ter
Meulenpaviljoen, de werkplaatsen, het dienstbo-
dehuis De Koepel, als ook het landschap. Tijdens
de restauratie kreeg het complex in 2003 een op-
merkelijke rol toebedeeld, toen leerlingen van het
Hilversumse Comeniuscollege diverse opdrachten
voor het vakCulturele enKunstzinnige Vorming in
en om de gebouwen uitvoerden. Het project ‘Ver-
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Afb. 5 Sint-Nicolaasviering in Sa-
natorium Zonnestraal, 1942. Col-
lectie Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis, Archief Zon-
nestraal.



over je eigen monument’ omvatte onder meer
dans-, theater- en muziekvoorstellingen.
‘Landgoedvoor zorgengezondheid’ is denieuwe

bestemming van Zonnestraal. Het hoofdgebouw,
het Prof. Henri ter Meulenpaviljoen en de werk-
plaatsen zijn gerestaureerd en in gebruik. De res-
tauratie vanhetMr.H.F.Dresselhuyspaviljoen start
in 2006, waar het nu nog een betonnen skelet is en
bijna niet meer te herkennen als kuuroord. (afb. 6)

Bronnen
K. Amsberg en H. Renou, ‘Sanatorium Zonnestraal.

Drempels tussen lucht en aarde’ (documentaire, Hil-
versum 1994).

Architectuur in Hilversum. Bouwkunst uit de twintigste
eeuw in kaart gebracht (Dudok Centrum, Hilver-
sum 2000).

C. van Proosdij, Een halve eeuw de sterken voor de zwak-
ken. 1928 Zonnestraal 1978 (Hilversum 1978).

A. de Back, S. Berndsen en C. Berns, Een zeer aange-
naam verblijf. Het dienstbodenhuis van J. Duiker op het
sanatorium Zonnestraal (Rotterdam 1996).

R. Zoetbrood, Jan Duiker en het sanatorium Zonnestraal
(Amsterdam 1985).
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Afb. 6 Het Dresselhuyspaviljoen
wacht op de naderende restauratie.
Foto: Patrick Vlegels 2006.

Dienstbodehuis ‘De Koepel’: geopend laatste
zondag van de maand 11.00 uur tot 16.00 uur,
toegang gratis. Informatie: ma t/m za tel. 035-
5385423; zo tel. 06-22294467.
Rondleidingen Landgoed Zonnestraal: elke

zondag 12.00 uur en 14.00 uur vanaf ‘DeKoepel’,
ca €6,50 pp. Reserveren noodzakelijk, tel. 035-
5385410. Voor groepsrondleidingen (minimaal
vijftien betalende bezoekers) tel. 035-5385423.
Voor architectuurliefhebbers: een wandeling

of fietsroute langs de 60werkenuit het boekjeAr-
chitectuur in Hilversum. Bouwkunst uit de twintigste
eeuw in kaart gebracht vanhetDudokDentrumHil-
versum.



G.P. van de Ven (red.), Leefbaar laagland. Geschiedenis
van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland
(vijfde geheel herziene druk;Utrecht:Matrijs 2003,
455 blz., isbn 90-5345-190-0).

Dit is een nieuwe uitgave van het overzichtswerk
dat in 1993 onder dezelfde titel verscheen. De
auteurs hebben de gelegenheid te baat genomen
om niet alleen recente literatuur te verwerken,
maar ook het geheel te actualiseren door bijvoor-
beeld stukken toe te voegen over het rivierenbeleid
naar aanleiding van de zeer hoge rivierstanden in
1993 en 1995. Hoewel er aan de algemene opzet
weinig is veranderd, is het boek alles bij elkaar bij-
na de helft dikker dan de eerste editie uit 1993.

De geschiedenis van de Nederlandse waterstaat
wordt in een brede context gepresenteerd, zodat
steeds een kort overzicht van demografische en
sociaal-economische ontwikkelingen, algemene
bestuurlijke verhoudingen en organisatie van het
waterstaatsbestuur voorafgaat aan de eigenlijke
waterstaatkundige ontwikkelingen. Binnen die
laatste is meestal aparte aandacht voor de belang-
rijkste uitgevoerde werken, het beheer, de techni-
sche ontwikkelingen en de prestaties van Neder-
landse kolonisten of ingenieurs in het buitenland.
De uitgave van 1993 trok vooral de aandacht met
de hoofdstukken over de Middeleeuwen, waarin
werd getoond hoe verwoestend de rol was geweest
die de mens al sinds de Hoge Middeleeuwen op
het landschap uitoefende. Van Groningen tot Zee-
land ging in alle kustprovincies door ontginning,
landbouw en winning van turf en zout veel land
verloren, soms definitief. Nieuw in deze editie zijn
onder meer stukken over de middeleeuwse turf-
winning en over de zeer nauwe, vaak persoonlijke
banden tussen de waterbouwkundige praktijk en
de wetenschappelijke wereld tijdens de Repu-
bliek. De belangrijkste vernieuwingen zitten dit-
maal echter in de hoofdstukken met betrekking op
de periode na 1800. Veel aandacht gaat uit naar de
rivierenproblematiek. De uitgebreide discussies
over verbetering van de grote rivieren in de 19de
eeuw en in het zeer recente verleden naar aanlei-
ding van de vele ernstige overstromingen tussen
1809 en 1861 en in de jaren negentig van de 20ste
eeuw, de dilemma’s, de noodzaak van een inte-
grale aanpak en de enorme financiële consequen-
ties treden voor het voetlicht. Ook is er meer aan-
dacht voor de waterkwaliteit. Daarbij blijkt dat
sommige waterschappen veel eerder dan andere in
de loop van de 20ste eeuw een rol van betekenis

gingen spelen bij de bestrijding van de waterver-
vuiling.

Bij een poging om 1000 jaar landschappelijke,
institutionele, sociaal-economische en technologi-
sche ontwikkelingen te integreren is enige on-
evenwichtigheid misschien onvermijdelijk. Zo
wordt het belang van de economische conjunctuur
als verklaring voor processen van landaanwinning
en landverlies naar mijn mening te weinig syste-
matisch benadrukt. De aandacht voor landschap-
pelijke aspecten is daarentegen vaak weer zeer ge-
detailleerd.Dit iswel verklaarbaar,want de auteurs
waren uiteraard sterk afhankelijk van de beschik-
bare literatuur en de historisch-geografen hebben
de laatste decennia nu eenmaal sterk hun stempel
gedrukt op het onderzoek naar waterstaat. Lezers
met een andere achtergrond zullen dus al snel vin-
den dat juist de aandacht voor het eigen vakgebied
groter had mogen zijn. Ook is wellicht onvermij-
delijk dat niet alle recente inzichten zijn verwerkt.
Zo wordt meermaals beweerd dat waterschapslas-
ten tot in de 20ste eeuw slechts omgeslagen wer-
den naar rato van de grootte en niet de waarde van
grond (blz. 80-81 en 117-118), maar dit is een ach-
terhaalde opvatting. Feitelijk had men al in de 16de
eeuw oog voor de kwaliteitsverschillen van grond
en vond men manieren om die te laten meewegen
bij het bepalen van de waterstaatslasten.1

Mijn belangrijkste kritiekpunt is dat er voor ge-
kozen is het notenapparaat te laten vervallen en in
plaats daarvan alleen een overzicht van de belang-
rijkste literatuur op te nemen. Een teleurstellende
beslissing, want het karakter van het boek als we-
tenschappelijk standaardwerkwordt hierdoor aan-
getast. De overigens zeer waardevolle toevoegin-
gen ten opzichte van de eerdere edities, het al
genoemde literatuuroverzicht, een register van
plaatsnamen en personen en een lijst van water-
staatstermen, compenseren deze tekortkoming
niet echt. De redactie heeft kennelijk de wens om
bestaande kennis te populariseren laten prevaleren
bovende ambitie eenhandboek voor vakgenoten te
maken. Nu wij ook al op het gebied van de econo-
mische geschiedenis geconfronteerd zijn met een
mooi maar niet-geannoteerd overzichtswerk,2 valt
niet te hopen dat dit een nieuwe trend wordt. Ik
roep redactie en uitgever daarom met klem op in
een volgende editie weer gewoon voor annotatie te
zorgen!

Als brede introductie voor iedereen die zich met
dit vakgebied bezighoudt of erin geïnteresseerd is,
is het werk echter zeer geslaagd. De vele relevante
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illustraties en speciaal getekende kaarten bieden
daarbij een belangrijke ondersteuning vande tekst.
Het algemene verhaal van de voortdurende inter-
actie tussen de mens en het zeer dynamische Ne-
derlandse landschap zal een groot publiek aan-
spreken.

Milja van Tielhof

1 Zie bijvoorbeeld M.H.V. van Amstel-Horak, ‘De Rijn-
landse morgenboeken, een unieke bron uit het pre-ka-
dastrale tijdperk’,Holland 26 (1994) 87-111, aldaar 95-98.

2 J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De
eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam
1995).

Han Meyer en Leo van den Burg (red.), In dienst van
de stad: 25 jaar werk van de stedenbouwkundige diensten
van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam (Amsterdam:
SUN, 2005, 96 blz., isbn 90-8506-186-5).

Rotterdam lijdt aan het ‘werk-in-uitvoering’-syn-
droom, Den Haag bedient zich van de ‘openbare
ruimte’-stijl en Amsterdam richt zich op het be-
bouwen van vinex-locaties. Drie willekeurige be-
vindingen van auteurs over stedenbouwkundige
ontwikkelingen in de drie grote steden in de afge-
lopen decennia. Na de Tweede Wereldoorlog is er
in de drie grote steden intensief gebouwd. De ste-
denbouwkundige diensten spelen hierin een be-
langrijke rol, maar die rol is wel aan verandering
onderhevig geweest.

De veranderende rol van de stedenbouwkundi-
ge diensten is het onderwerp van de (in het Neder-
lands en het Engels gestelde) bundel In dienst van de
stad. De bundel begeleidde een gelijknamige ten-
toonstelling (najaar 2005 in Delft, voorjaar 2006 in
Rotterdam), georganiseerd door de sectie Steden-
bouwkundige Ontwerpen van de TU-Delft. De sec-
tie stelt zich ten doel de hedendaagse ontwerp-
cultuur in Nederland te onderzoeken. De eerste
tentoonstelling met publicatie was gewijd aan het
bureau Palmboom & van den Bout. Nu waren dus
de stedenbouwkundige diensten aan de beurt. Na
de periode van wederopbouw en een wat minder
inspirerende periode in de jaren zestig en zeventig,
zijn zij vanaf de jaren tachtig van de 20ste eeuw de
motoren achter vernieuwende stedelijke projecten.
Voorbeelden hiervan zijn de Kop van Zuid in Rot-
terdam, de tramtunnel in Den Haag en IJburg in
Amsterdam. Erwordt zelfs gesproken van een ‘ste-
denbouwkundige Renaissance’.

De stedenbouwkundige diensten werden in het

begin van de vorige eeuw in het leven geroepen om
de ontwikkeling van de steden in goede banen te
leiden. Dit deden zij samen met de al bestaande
dienst Publieke werken (verantwoordelijk voor de
stedelijke infrastructuur) en de dienst Volkshuis-
vesting, die het woonbeleid uitvoerde. De steden-
bouwkundige dienst stond na de oorlog aan het
hoofd van de diensten. Zij hield eveneens toezicht
op het grondbeleid. De jaren zestig luidden echter
een aantal veranderingen in: het grondbedrijf werd
verzelfstandigd en de stedenbouwkundige dienst
moest zich tevreden stellen met een bescheidener
rol in het geheel. Het grondbedrijf veranderde ver-
volgens in het invloedrijke ontwikkelingsbedrijf en
de woningcorporaties werden ook zelfstandiger.
In plaats van een hiërarchische gemeentelijke or-
ganisatie opereren tegenwoordig verschillende
partijen naast elkaar, waarvan de stedenbouwkun-
dige dienst er een is. Zij bepaalt de agenda en initi-
eert het beleid,maar het ontwerpwordt uitbesteed.
Dit vormt de kern van de hedendaagse stedelijke
ontwikkeling.

De drie stedenbouwkundige dienstenhebben in
de bundel elk hun eigen hoofdstuk, waarin de be-
langrijkste projecten van de laatste jaren de revue
passeren. In het geval van Rotterdam bijvoorbeeld
staat de balans tussen haven en wonen centraal.
Doordat de haven geleidelijk naar het westen van
de stad is verplaatst, zijn er in het centrum diverse
terreinen vrijgekomen voor bebouwing.Het Lloyd-
kwartier, Delfshaven, Wijnhaven en de eerder ge-
noemde Kop van Zuid zijn vanaf de jaren tachtig
omgevormd en ontwikkeld tot woon-, werk- en
recreatiegebieden, elk met hun eigen karakter. De
Rotterdamse Dienst Stedenbouw en Volkshuisves-
ting (dS+V) ziet ophaar beurt toe opde samenhang
tussen de verschillende gebieden en let op de ‘col-
lectieve stedelijke identiteit’. Zij opereert dus van-
uit stedelijk perspectief enniet vanuit demarkt,wat
de overige partijen wel doen. In de bundel worden
de plannen enprojecten vande steden geïllustreerd
met divers kaart- en beeldmateriaal.

Het tweede deel van de bundel bestaat uit een
aantal korte essays van diverse auteurs. Hieruit
blijkt onder meer dat elk van de drie steden zijn
eigen themaheeft. InRotterdam is de rivier een van
de pijlers van het landschap. De stadsplattegrond
van Den Haag heeft daarentegen een duidelijke
grid-structuur. De stedenbouwkundige dienst van
deze stad heeft als voornaamste project het aan el-
kaar koppelen van de diverse openbare ruimtes en
houdt zich bezig met verbetering van de verkeers-
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regulatie. In Amsterdam schuift net als in Rotter-
dam de haven naar het westen op, waardoor gebie-
den vrijkomen.Ookwordt er gestreefd naar een sa-
menhang met de oprukkende regio. Wat kan een
historicus met deze bundel? Hij kan in ieder geval
een aantal handzamepunten eruit pikken, zoals de
geschiedenis van de stedenbouwkundige diensten,
het beleid van de gemeenten, oorzaken achter en
visies op het vormgeven van de stad en niet te ver-
geten de marktwerking die zijn intrede heeft ge-
daan. Bepaalde stukken, zoals het essay over Den
Haag, zijn heel helder. Maar omdat de meeste his-
torici nu eenmaal geenbouwkundigen zijn, zal ook
aan hen het een ander hn voorbij gaan. De bundel
is geschreven door bouwkundigen en beleidsma-
kers, die een andere, dikwijls taaie, taal gebruiken.
Bovendien zijn de teksten veelal beknopt en frag-
mentarisch opgesteld.Ookde fraaie tekeningen en
plannen zullen niet bij elke lezer leiden tot inzich-
ten.Desalniettemin zal eenhistoricusmet een pas-
sie voor bouwkunde en gevoel voor beleidstaal de
nodige informatie uit de teksten weten te filteren.
De bundel is dus in meerdere opzichten een tijds-
document te noemen.

Cristel R. Stolk

Bart Ramakers (e.a.), Op de Hollandse Parnas: De
Vlaardingse Rederijkerswedstrijd van 1616 (Zwolle:
Waanders, 2006, 227 blz., isbn 90-400-8171-9).

Het boekOp de Hollandse Parnaswerd uitgegeven ter
gelegenheid van de dubbeltentoonstelling ‘Van ’t
beste spel. Strijdende rederijkers in 1616’ in het
Dordrechtse Museum en het Visserijmuseum te
Vlaardingen (20mei t/m 15 augustus 2006).Met de
publicatie van deze bundel, waaraan zeven auteurs
uit verschillende disciplines meewerkten, is een
fraai einde gekomen aan een gedegen onderzoek
naar een ‘cultuurhistorisch studieobject van de eer-
ste orde’ zoals de inleider en hoogleraar Oudere
Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit
Groningen, Bart Ramakers, dat formuleerde. Het
studieobject is een Vlaardinger rederijkerswed-
strijd uit 1616, waaraan vijftien Hollandse rederij-
kerskamers deelnamen. Van een van de kamers, de
Fonteynisten uit Dordrecht, is een paneel bewaard
gebleven met de intocht van de Dordtse rederijkers
te Vlaardingen, dat samen met de in 1617 te Am-
sterdam uitgegeven bijdragen van de kamers aan
de wedstrijd, Vlaerdings Redenrijck-bergh, de hoofd-
moot van het onderzoek uitmaakte.

In negen bijdragen komen verschillende aspec-
ten vanhet rederijkersleven aande orde zoals de re-
derijkerscultuur, de blazoenen van kamers, de
wedstrijd zelf naar vorm en inhoud, het Dordtse
paneel, rederijkersmuziek, de samenleving van
1616 – zowel politiek als religieus – beschreven op
basis vande bijdragender verschillende kamers, de
locatie van de wedstrijd, de Amsterdamse drukker
en de vormgeving van de titelpagina van de bundel
uit 1617.

De auteurs zijn erin geslaagd de lezer een diep-
gaand beeld van de Hollandse rederijkerij voor te
schotelen ondanks dat in het verleden veel histo-
rischmateriaal verloren is gegaan.De ambachtelij-
ke rederijkersliteratuur werd nu eenmaal minder
gewaardeerd dan literatuur en kunst uit deGouden
Eeuw. Aan de hand van een uitgebreide vraagstel-
ling onderzochten de auteurs achtergrond, her-
komst, samenstelling, activiteiten en het literaire
gehalte van de kamers die aan de wedstrijd hebben
deelgenomen. De uitkomsten zijn interessant en
soms zeer verrassend.

Arjan van Dixhoorn toont aan dat de rederijkerij
in 1616 in volle bloei was. Zij beleefde een soort
tweede jeugd, te danken aan het feit dat de kamers
functioneerden als een forumwaarin burgers, wel-
iswaar gecontroleerd, voluit in debat konden gaan
over zaken die de samenleving hevig beroerden
met name op religieus en politiek terrein. Kennis,
inzicht en literaire vormen werden via kamers en
wedstrijden van het ene naar het andere circuit
overgebracht, wat niet altijd gewaardeerd werd
door predikanten en universiteiten, die door con-
trole hun zeggenschap over de rederijkerij wensten
te vergroten. Yvonne Bleyerveld wijdt drie bijdra-
gen aan de kunsthistorische aspecten van de rede-
rijkerij. Zij beschrijft en interpreteert allereerst de
blazoenen, aangeboden tijdens de wedstrijd van
1616, toegelicht met prachtige illustraties. Vervol-
gens komt de geschilderde intrede van de Dordtse
kamer aan bod, waarbij een dubbel uitklapbare il-
lustratie haar tekst verduidelijkt. Zij komt met ver-
rassende interpretaties van de afgebeelde figuren
op de schildering en als laatste beschrijft zij de
houtsnede op het titelblad van Vlaerdings Redenrijck-
bergh.

In 82pagina’s gaat Bart Ramakers in opde vorm
en inhoud van de Vlaardingse spelen van 1616. Hij
behandelt de poëticale strijd, de literatuuropvat-
ting, het vasthouden aandenationale dichttraditie,
de toneelstukkengebaseerd op eenwedstrijdvraag,
haar verschillende interpretaties ingevuld door de
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kamers en de werkwijzen van de verschillende ka-
mers; ookbecommentarieert hij de uitkomsten van
zijn onderzoek.

Joke Spaans bespreekt politiek, religie en sa-
menleving zoals die naar buiten komen in de ver-
schillende bijdragen van de kamers, terwijl Nata-
scha Veldhorst tot de conclusie komt dat de
muziek, die wel degelijk aanwezig was tijdens de
opvoeringen, met name geënt was op toenmalige
modernemelodieën.De kamers dienden opdrie li-
teraire onderdelen uit te komen waarvan het lied er
een was, naast de toneelmuziek.

Piet Verkruijsse en Jeroen Ter Brugge sluiten de
rij. De eerste met een onderzoek naar de uitge-
ver/drukker van de bundel, de Amsterdammer
Cornelis Fransz., en de laatste met een onderzoek
naar de vergaderruimte van de Vlaardingse kamer
De Akerboom.

Het boek bevat een uitgebreid notenapparaat en
een uitvoerige bibliografie, een register op namen
en geschriften, een lijst van de auteurs en twee bij-
lagen waarvan de eerste, pagina 29, ook voor ge-
nealogen interessant is en de tweede, pagina
192/193, een overzicht geeft van het fonds van Cor-
nelis Fransz. Veel en rijke illustraties completeren
de bundel. Ondanks de mooie uitvoering van het
boek en de band met de tentoonstellingen verbaast
het mij wel dat de inhoud van het boek zeer speci-
alististisch is en zeker niet leesbaar voor een groot
publiek. Voor de fijnproever en deskundige is het
een juweeltje.

Thea Roodhuyzen-van Breda Vriesman

A.M. Numan,Noord-Hollandse kerken en kapellen in de
Middeleeuwen ca. 720-1200 (Zutphen:Walburg Pers,
2006, 232 blz., isbn 90-5730-391-4).

De titel van dit boek roept in eerste instantie wel-
licht de vraag op of het bestand aan Middeleeuwse
Noord-Hollandse kerken van vóór 1200 zo groot is
dat er zo’n relatief omvangrijk boek over geschre-
ven kan worden. Die kerken zijn er inderdaad niet
meer, maar ze waren er ooit wel en hebben hun
sporen nagelaten, bijvoorbeeld in geschriften, in
topografische afbeeldingen, in resten in de bodem
of resten in opgaand muurwerk van later vergrote
kerken. Uit het onderzoek van Numan blijkt dat er
inNoord-Holland 60 kerken zijn diemet zekerheid
oorspronkelijk in de periode 720-1200 zijn ont-
staan. Die tijdsperiode strekt zich uit van de eerste
kerstening tot het einde van de Romaanse bouw-

kunst. In die periode vindt ook de overgang plaats
van houtbouw naar steenbouw. De auteur raad-
pleegde gepubliceerde historische bronnen, ar-
cheologische enbouwhistorische rapporten,waar-
onder ook niet gepubliceerde rapporten, en
literatuur. Aan de hand daarvan gaat hij in op de
stichtingsdatum, de stichter, de locatie in relatie
tot regio of nederzetting, de heilige(n) aan wie de
kerk werd gewijd (het patronimium), het tijdstip van
overgang van houtbouwnaar steenbouw, het kerk-
type en de geografische verspreiding van de kerk-
typen.

Het boek beperkt zich daardoor niet de kerkge-
bouwen op zich. Het geeft een boeiend beeld van
de kerstening en de politieke betekenis daarvan en
het missiewerk van Willibrordus en Bonifatius in
de 8ste eeuw. De schrijver legt tal van interessante
verbanden tussen de uiteenlopende onderzoeks-
terreinen. De keuze van de patroonheiligen blijkt
bijvoorbeeld tijdsgebonden te zijn. Het ontstaan
van de kerken laat zien hoe in het bisdom Utrecht
geleidelijk parochies ontstonden. Bij de locaties
van de kerken in de regio’s wordt het verband ge-
legd met de chronologie van de middeleeuwse be-
bouwing en ontginning van Noord-Holland die
met een kaartje wordt geïllustreerd. Een ander
overzicht toont schematische kaartjes van de ver-
schillende ‘geesten’, met daarop de locatie van de
nederzetting, de kerk en de hof van de lokale elite.

De relatie met de geologie is een interessant as-
pect van het boek. Van het vroegere eiland Wierin-
gen is een reliëfkaartje opgenomendat laat zien dat
de vier vroege kerken er op Pleistocene hoogten
werden gesitueerd. In het West-Friese veengebied
trad een opmerkelijke verplaatsing van daar gele-
gen nederzettingen op. Twee gekleurde kaarten la-
ten de verspreiding zien van kerken in de periode
ca 720-1000 respectievelijk in de periode 1000-
1200. In beide gevallen is het verspreidingsbeeld
geprojecteerd op de paleografische situatie van ca
850 respectievelijk ca 1300 na Chr. Het hoofdstuk
over de kerk- en kapelstichtingen eindigt met een
paragraaf over grafvelden, begraafplaatsen, kerk-
hoven en begravingswijzen. In enkele gevallen zijn
menselijke begravingsresten de enige tastbare aan-
wijzingen voor een vroegere kerklocatie.

In het hoofdstuk over de kerkenbouw wordt on-
derscheid gemaakt tussende bouw inhout (8ste tot
ca 11de eeuw), tufsteen (vanaf 11de/12de eeuw) en
baksteen (vanaf ca 1200). Interessant is het beeld
dat de auteur van de houten kerken weet te schet-
sen. Hij doet dat aan de hand van archeologische
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vondsten en van voorbeelden in Duitsland, Scandi-
navië en Engeland. Dat er zo weinig van bekend is
komt niet alleen door het vergankelijke materiaal
en verstoringen door latere bebouwing maar ook
door dewijze van archeologisch onderzoek of door
verstorende restauratieve ingrepen.Het boek bevat
dan ook zinvolle aanbevelingen voor toekomstig
onderzoek.

Het bouwmateriaal voor de eerste stenen kerken
was tufsteen dat uit de Eifel geïmporteerd werd, of
als secundair materiaal afkomstig was van Ro-
meinse gebouwen. De wijze van aanvoer over wa-
ter en land krijgt uitgebreid aandacht. Een drietal
verspreidingskaartjes laat de verspreiding zien van
tufsteen (primair, secundair of in lossen brokken
verwerkt), van verschillende koorplattegronden,
en verschillende wijze van grondverbetering ten
behoeve van de fundering. Bouwhistorisch inte-
ressant is het gedeelte over de metselverbanden en
sierlijsten en over bouwnaden waaraan een gefa-
seerde bouw is te herkennen. De bijdrage over ge-
velindelingen met onderscheiden typen spaarvel-
den is ook architectuurhistorisch interessant. In
overzichtstekeningen zijn diverse venster- en in-
gangsprofielen op uniforme schaal met elkaar te
vergelijken. Erwordt een typologische indeling ge-
maakt van vijf hoofdtypenplattegrondvormen. Van
achttien tufstenen of bakstenen kerken kon de
oude plattegrond geheel of gedeeltelijkworden ge-
reconstrueerd. Het eerste deel van het boek besluit
met overzichtelijke tabellen met uiteenlopende ge-
gevens over de behandelde kerken en kapellen.

In de reguliere monumentenliteratuur is veel
over kerken geschreven, maar dat betreft bestaan-
de, kunsthistorisch of toeristisch interessante ge-
bouwen waar relatief weinig fantasie nodig is om
er een beeld van te krijgen. Het boek van Numan
prikkelt juist de fantasie omdat het allerlei gege-
vens aandraagt waaruit men een beeld kan vormen
van de ‘onbekende’ oudste kerken en van de tijd
waarin ze werden gebouwd.

Wim Weve

J. van Hoof en M. van der Zee, De Prinses Julianaka-
zerne: de geschiedenis van een markant Haags bouwwerk
(Amsterdam: Boom, 2006, 83 blz., isbn 90-8506-
345-0).

In 2005 is het Nederlandse leger ingrijpend gere-
organiseerd. Zo werd de sectie Krijgsgeschiedenis
van de Landmachtstaf samengevoegd met haar

zustersecties van luchtmacht, marechaussee en
marine tot het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie, waarvan dit boek de eerste publicatie is.

De uitgaven vandit instituut en zijn voorgangers
vallen duidelijk uiteen in twee groepen: grensver-
leggende publicaties die een voor veel historici
interessante nieuwe kijk op militair getinte onder-
werpen geven, en gelegenheidsuitgaven die de-
gelijk zijn onderbouwd, maar vooral het karakter
van een verzamelingwetenswaardighedenhebben.
Dit boek hoort in de laatste categorie. Het is mooi
uitgegeven en rijk geïllustreerd; de foto’s nemen
meer plaats in dan de tekst.

Wat thans de Prinses Julianakazerne heet, is tij-
dens de Tweede Wereldoorlog gebouwd onder
Duitse leiding en naar Duits ontwerp. Van Hoof is
specialist op het gebied van vestingbouw en geeft
gedetailleerd aan op welke punten de kazerne past
in deDuitse kazernebouwtraditie.Het gebouw lijkt
inderdaad meer op sommige Duitse kazernes dan
op de Nederlandse die ik ken, maar de term ‘mar-
kant’ uit de titel belooft naar mijn smaak wat te
veel.

Tijdens de oorlog was in het – toen naamloze –
gebouw een politiebataljon gelegerd. Over deze
eenheid bleekweinig informatie te achterhalen.Na
de bevrijding werd de kazerne eerst het onderko-
men van de Prinses Irenebrigade. Toch werd als
naam voor de kazerne niet Irene, maar Juliana ge-
kozen; deze naam was tijdens de oorlog door een
kazerne in Canada gedragen en er moest toch een
kazerne naar de kroonprinses worden vernoemd.
Toen de Prinses Irenebrigade werd ontbonden,
kreeg het gebouw een bestemming als hoofdkwar-
tier van deGenerale Staf. Fijntjesmerken schrijvers
op, dat dit ‘aanleiding was het gebouw op verschil-
lende punten aan te passen. Zowerd de officiersbar
uitgebreid en kwam er een kleinere eetzaal’ (blz.
29).

Zowel de vele verbouwingen als de verschillen-
de namen van de gehuisveste organisatie – hoofd-
kwartier Koninklijke Landmacht, Generale Staf,
Landmachtstaf – komen in dit boek uitvoerig aan
de orde. Van de personen naar wie vergaderzalen
zijn vernoemd, geven de auteurs levensbeschrijvin-
gen van een halve pagina, toegespitst op de reden
om een zaal naar hen te noemen. Ook de kamerin-
deling door de jaren heenwordt besproken. Vande
belangrijke conferenties die er hebben plaatsge-
vonden, lezen we echter meer van beveiligingspe-
rikelen dan van wat er is besproken. En waar in
bouwtechnische zaken ruim gebruik wordt ge-
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maakt van bronnen buiten Defensie, is dat niet het
geval voor wat de bewoners hebben verricht. Zo
verwijst het notenapparaat bij een communiqué
van een NAVO-ministerraad en bij de Prioriteiten-
nota bijvoorbeeld naar samenvattingen daarvan
respectievelijk in de Legerkoerier en de Defensie-
krant. Ik denk dat in veel bibliotheken de kamer-
stukken makkelijker te vinden zijn dan de Defen-
siekrant! Het verhaal stopt bij de opheffing van de
Landmachtstaf in 2005, en de komst van de direc-
tie Operationeel Beleid van de defensiebestuurs-
staf.

In een apart hoofdstuk van zevenpagina’swordt
de geschiedenis geschetst van de eenheid van de
marechaussee die belastwasmet de bewaking.Het
hoofdstuk geeft interessante kijkjes in de verhou-
ding tussen dienstplichtigen en beroepsmilitairen
in dit korps. De wederwaardigheden van de een-
heid blijken echter niet veel meer sporen te hebben
nagelaten dan die van de Duitse politietroepen.

Secretaris-generaal A.H.C. Annink zegt in zijn
voorwoord dat hij er belang aan hecht dat zijn me-
dewerkers de achtergronden kennen van de ge-
bouwen waar ze werken. Dat is een gedachte die
een historicus kan waarderen. Het boekje is ken-
nelijk in deze geest uitgereikt aan iedereen die te
werk is gesteld in de Julianakazerne. Deze mensen
zullen nu in staat zijn elke denkbare vraag van een
bezoeker over gebouw of vergaderzaal te beant-
woorden. Maar voor het brede publiek, waar het
boek volgens het voorwoord ook voor bedoeld zou
zijn, vind ik de prijs van € 15,– voor deze uitgave,
hoe fraai ook, wat hoog.

W. Pelt

Marieke E. Spliethoff, Emerentia van Heuven-van
Nes, Mieke Jansen en Paul Rem, KoninginWilhelmi-
na. Schilderijen en tekeningen (Zwolle: Waanders,
2006, 240 blz. isbn 90-400-8179-4).

Wie tijdens eenwandeling door de duinenbij Sche-
veningende naamRuygenhoek tegenkomt zal zich
wellicht realiseren dat Ruygenhoek ook de naam
was van het landhuis waar koningin Wilhelmina
vele uren al schilderend doorbracht. Het huis be-
staat weliswaar niet meer (in 1939 door brand
zwaar beschadigd en naderhand afgebroken),
maar Ruygenhoek als naam bestaat nog steeds.

In de biografiënWilhelmina: De jonge koningin en
Wilhelmina: Krijgshaftig in een vormeloze jas wijdt de
schrijver, C. Fasseur, betrekkelijk weinig aandacht

aan de kunstzinnige ontwikkeling van koningin
Wilhelmina. In enkele passages schets hij hoe de
tienjarige koningin dankzij de lessen van F.J. Jan-
sen, kunstschilder en onderdirecteur van de Haag-
se academie voor beeldende kunst, kennismaakte
met tekenen. Rond 1920 pas nam zij de draad weer
op toenhaar dochter, prinses Juliana, ophaar beurt
kennis maakte met artistieke vorming. De schilde-
res Wilhelmina, die later stelt dat ‘kunst voor haar
een stuk religie was’, blijft buiten beeld.

Dankzij de tentoonstelling vanhaar schilderijen
en tekeningen in Paleis Het Loo (13 mei tot en met
3 september 2006) en een uitgebreide en goed
onderbouwde en beredeneerde catalogus kunnen
belangstellenden zich een beeld vormen van de
ontwikkelingendie koninginWilhelminaopkunst-
gebied doormaakte; van haar werkwijzen alsmede
van de kunstenaars die haar verder hebben bege-
leid bijmet namehet schilderen van landschappen.
Dat laatste was zonder meer het gebied waarop zij
uitblonk.

Zoals in de inleiding wordt gesteld, ontwikkel-
de koningin Wilhelmina zich tot een landschap-
schilderes die haar inspiratie opdeed in de wijde
wereld om haar heen; een schilderes met een bij-
zonder talent, dat haar in staat stelde uit te groeien
tot een bijna professioneel kunstenares. Onder de
kop Meer dan dilettantisme beschrijft Marieke E.
Spliethoff koningin Wilhelmina als kunstenares.
Haar ‘Haagse’ leermeesters passeren de revue, zo-
als Frits Jansen in haar tienerjaren, Albert Roelofs
rond 1920, Willem van Konijnenburg van 1920 tot
1922, de landschapschilder Arnold Gorter tot 1922
en als laatste Louis van Soest van 1920-1948. Het
moge duidelijk zijn dat het werk van koningin Wil-
helmina hun invloed weerspiegelt. Geregeld werk-
te zij mee aan tentoonstellingen en in de jaren
1932-1934 en 1949-1951 stelde zij zelfs soloten-
toonstellingen samen uit eigen werk (o.a. in 1932
in de Koninklijke Kunstzaal Kleykamp te Den
Haag).

Dat ook de kunstenaarswereld zich bewust was
vanhaar kwaliteiten bewijst de uitnodiging voor en
haar toetreden als werkend lid tot het Schilderkun-
stig Genootschap Pulchri in Den Haag. In de loop
van haar schilderscarrière verkreeg zij het lidmaat-
schap van de Royal Society en de Belgische Acade-
mie van Wetenschappen, Letteren en Schone Kun-
sten. In 1947 trad zij toe als werkend lid tot de
vakgroep kunstschilders van deNederlandse Fede-
ratie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars te
Amsterdam. Zelfs tijdens de oorlogsjaren 1940-
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1945 bleef zij trouw aan palet en penseel. Na haar
aftreden in 1948 ging zijn nog intensiever werken,
met name in het kader van haar religieuze beleving
van natuur en schepping. Zelfs in haar sterfjaar
1962 zette ze nog een groot doek op. Na 1951 is
haar werk niet meer in het openbaar getoond. De
artistieke nalatenschap van koningin Wilhelmina
(niet minder dan 1052 nummers bij de inventarisa-
tie van de nalatenschap) werd door haar dochter
ondergebracht in de Stichting Historische Verza-
melingen van het Huis van Oranje-Nassau. Dank-
zij het onderzoek ende inzet van deze stichting kan
een breed publiek voortaan kennis nemen van het
werk van de schilderes koningin Wilhelmina.

Emerentia van Heuven-van Nes gaat in op de
kwaliteit van het werk van koningin Wilhelmina
aan de hand van reacties op het tentoongestelde
werk en toont zo aan dat het werk zich kan meten
met dat van professionele kunstschilders. Mieke
Jansen bespreekt de talenten van de koningin op
het gebied van fotografie. Talloze foto’s heeft zij
gemaakt (onder meer in Den Haag en Schevenin-
gen), vaak om het schilderen te ondersteunen,
maar ook om huiselijke tafereeltjes vast te leggen.
Uit die reeks foto’s zijn er vele door publicatie al-
gemeen bekend. In 1908 nam ze zelfs deel aan een
Internationale Tentoonstelling van Fotografische
Kunst in het stedelijk museum te Apeldoorn.

Paul Rem tenslotte bespreekt de werkplaatsen
van de koningin. Veelal geen echt atelier maar een
plaats in een kamer, ingeruimd voor het schilders-
werk.Wel beschikte koninginWilhelmina over een
schilderwagen, van essentieel belang voor het
schilderen in de vrije natuur, wat ze met zoveel
overgave deed.

De catalogus behandelt de meer dan 80 ten-
toongestelde kunstwerken nauwgezet en met een
heldere toelichting per werk. Veel stukken worden
in een bredere context geplaatst van zowel werk
van bekende schilders als van koninklijke reizen in
het buiten- en binnenland, waarbij citaten uit
briefwisselingen van de koningin met haar doch-
ter of andere familieleden zijn opgenomen. Het
boek is prachtig vormgegeven en getuigt van lief-
de en respect voor het werk van koningin Wilhel-
mina. Een literatuurlijst, een chronologisch ge-
rangschikte opgave van vakantiereizen van de
koningin en een namenregister completeren het
boek.

Thea Roodhuyzen-van Breda Vriesman

Sv.E. Veldhuijzen, Den Haag. Straten en hun namen.
Bewerkt door K. Stal (Zwolle: Waanders, 2006, 480
blz., isbn 90-400-8218-9).

‘Bewoners hechten enorm aan hun straatnaam. De
naam bepaalt vaak de reputatie, het imago van de
plek waar mensen wonen’. Aldus B.J. Bruins, hui-
dig wethouder van Den Haag met straatnaamge-
ving in de portefeuille. Straatnamen intrigeren.
Meer dan eens stellen zij de voorbijganger voor
raadsels: benamingen in Den Haag als ‘Kneuter-
dijk’ of ‘Paviljoensgracht’ – ware begrippen aldaar
– kennen nog steeds geen goede verklaring. En
naar wie is bijvoorbeeld de Juffrouw Idastraat ge-
noemd? Vragen die ogenschijnlijk moeilijk te be-
antwoorden zijn. Toch is van de meeste straatna-
men de achtergrond wel bekend. Bovendien kent
nagenoeg elke gemeente een soort van straatna-
menboek. Wat betreft Den Haag kan sinds maart
van dit jaar worden teruggegrepen op Straten en hun
namen.

De basis van het boek werd in 1984 gelegd door
de in 2003 overleden medewerker van het Haags
gemeentearchief Svend Veldhuijzen, die in het
eerstgenoemde jaar De straat waarin wij wonen. Ge-
schiedenis en verklaring van de straatnamen in ’s-Graven-
hageuitbracht. De nieuwe versie van dit naslagwerk
is kleurrijker en luxer uitgegeven. Bovendien heeft
de hofstad zich ontwikkeld; stadsuitbreidingen,
nieuwbouw en wijksaneringen maakten dat er in
de laatste twee decennia bijna 800 nieuwe straten
zijn bijgekomen. Ook zijn intussen soms nieuwe
feiten boven tafel gekomen.

De samenstellers van Straten en hun namen geven
in een uitgebreide inleiding de geschiedenis van
straatbenaming weer. In de loop van de 19de eeuw
kregen vele steden in Nederland een enorme uit-
breiding.De aannemers voorzagende door henge-
bouwde straten van namen, waarna ze deze aan de
gemeentelijke autoriteiten overdroegen. Gemeen-
tebesturen hadden zodoende weinig of geen greep
op de straatnaamgeving. Hierop zochten zij naar
een meer systematische aanpak van deze materie.
Het ging er tenslotte niet meer alleen om, dat een
individuele burger kon aangeven waar hij woon-
achtig was. Autoriteiten, nooddiensten als politie,
maar ook nutsbedrijven en zakelijke bezoekers van
elders, hadden er baat bij hun weg te kunnen vin-
den in de steeds verder uitdijende stad. Door ge-
meentebesturen verordonneerde categorieën na-
men als generaals, zeehelden en het Oranjehuis
werden zo richtinggevend bij het systematisch toe-
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passen van straatnaamgeving. Nadat deze naams-
categorieën uitgeput raakten, volgden zaken als
flora en fauna en geografische aanduidingen.

De inleiding geeft ook weer wat de hedendaagse
knelpunten zijn inzake straatnaamgeving. Te den-
ken valt aan de steeds nieuwe lichtingen staatslie-
den, schrijvers etc. die zich aandienen, terwijl de in
een eerder tijdsperiode bekende en dus herkenbare
en derhalve vernoemdepersonenhun faamhebben
verloren en zodoende hun richtinggevende kwali-
teit kwijt zijn. Deze, maar ook andere zaken, zoals
associaties bij bijvoorbeeld naamachtervoegsels als
‘steeg’, maken dat bewoners aandringen op naam-
swijzigingen. De bestuurlijke autoriteiten reageren
hierbij veelal terughoudend; dergelijke veranderin-
gen brengen veel problemen met zich mee.

De lezer wordt bij de achtergronden inzake
straatnaamgeving overigens niet alleen getrak-
teerd op administratieve malheur in heden en ver-
leden. Wat te denken van het weetje dat straten in
Den Haag sinds 1858 worden genummerd vanaf
het uiteinde dat het dichtst bij het raadhuis aan de
Dagelijkse Groenmarkt ligt, met de even nummers
links en de oneven nummers rechts? Of is bekend
dat de oudste straatnaam van de residentie dateert
uit 1248?

Kortom: de samenstellers bieden de lezer veel
en gedegen algehele historische informatie rond-
om straatnaamgeving, alvorens deze met het
Haagse stratenbestand wordt geconfronteerd. Het
op kwaliteitspapier uitgegeven boek is hierbij fraai
verzorgd en gelardeerd met foto’s, zowel in zwart-
wit als in kleur.Wat opvalt is de uiteenlopendehoe-
veelheid (historische) gegevens bij de onderschei-
dende straatnamen wordt vermeld. Sommige
naamgevingen kennenhierbij een ruimeuitlegmet
toevoeging van een afbeelding, waarmee meer dan
een derde deel van een pagina wordt gevuld zoals
bij het Alexanderplein. Andere, zoals de Garderen-
straat, moeten het doen met een korte opmerking
als ‘Plaats in Gelderland’. De naamgeving van wa-
terwegen, bruggen en tunnels ontbreekt evenmin.
Deze rubrieken zijn, met namen zoals de Hout-
gracht of de Javabrug, als bijlagen in deze uitgave
opgenomen.

Reden genoeg om over dit geheel herziene en
uitgebreide straatnamenboek van Den Haag en-
thousiast te zijn. Een aanrader voor eenieder die
Den Haag beter wil leren kennen.

Anselm van der Peet

Rietje van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper
van de Verlichting (Haarlem: Vantilt, 2005, 704 blz.,
isbn 90-7750-337-4).

De Leidse uitgever, boekverkoper, jurist, schrijver,
vertaler en reacteur Elie Luzac komt uit deze dis-
sertatie naar voren als een veelzijdig en gedreven
man die controverses niet uit de weg ging. Hij was
vrijzinnig en beginselvast, met conservatieve
standpunten op politiek terrein, maar vooruitstre-
vend waar het de vrijheid van ideeën en drukpers
betrof. Een behendig zakenman met een neus voor
het op de markt zetten van bestsellers, maar ook
een bekwaam advocaat, een vaardig netwerker in
academische kringen en tegelijkertijd een idealist
op zoek naar een nieuwe maatschappijstructuur
die zijn uitgeverij ten dienste stelde van zijn poli-
tieke idealen. Luzac hechtte teveel aan waarden als
gematigdheid en redelijkheid om zelf op de barri-
caden te gaan staan, maar was bereid persoonlijke
risico’s te lopen als het ging om de publicatie van
controversiële boeken.

In de familie van Elie Luzac was het niet onge-
bruikelijk in het levensonderhoud te voorzien met
het geschreven woord. Zo was zijn oom Etienne
Luzac een vermaard courantier, wiens tijdschrift
Gazette de Leyde een tijdlang een van de belangrijkste
kranten van Europa was, en was een andere oom
Johan een bekende uitgever. In het bedrijf van deze
Johan Luzac leerde Elie als jongeman het vak van
boekverkoper. Tegelijkertijd studeerde hij aan de
juridische faculteit van de Leidse Universiteit. In
1742 vestigde hij zich als zelfstandig boekverkoper
en na zijn promotie in 1759 was hij tevens actief als
advocaat.

Van Vliet beschrijft hoe Elie Luzac zijn uitgeve-
rij en boekhandel opbouwde met vestigingen in de
universiteitssteden Leiden en Göttingen en hoe hij
toegang kreeg tot het internationale netwerk van
geleerden, geletterden, boekliefhebbers en boek-
handelaren. In 1747 verwierf Luzac binnen de Re-
publiek en daarbuiten faam met de uitgave van
L’hommemachine, LaMettries anoniemgepubliceer-
de pleidooi voor het materialisme. De hierin ver-
woordde libertijnse en atheïstische denkbeelden
werden dermate aanstootgevend gevonden dat het
boek alom werd verboden. Luzac werd door de Ge-
committeerde Raden van Holland gelast de naam
van auteur bekend te maken maar weigerde hard-
nekkig La Mettries anonimiteit prijs te geven. Hoe-
wel Luzac werd veroordeeld tot de aanzienlijke
boete van 2000 gulden schrok hij er niet voor terug
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kort nadien clandestien een tweede druk van het
omstredenboek opdemarkt te brengen. Endit ter-
wijl hij de opvattingen van La Mettrie niet eens
deelde.

Luzac voelde zich meer verwant met de wijze
waarop de Duitse filosoof Christian Wolff het ge-
dachtegoed van Leibniz polulariseerde en in over-
eenstemming probeerde te brengen met het carte-
sianisme. Evenals Wolf had Luzac een onbeperkt
vertrouwen in het natuurlijke verstand en de na-
tuurlijke vermogens van de mens en beschouwde
hij de logica als de beste methode om tot kennis-
vorming te komen. Dankzij zijn academische vor-
ming was Luzac in staat de inhoud van manuscrip-
ten op het gebied van de natuurwetenschappen
even goed te beoordelen als hun marktwaarde.

Deze combinatie van kennis en koopmanschap
maakten Luzac tot een uitgever die een belangrijke
rol speelde in de verspreiding van gedachten en
theorieën, niet alleen door de publicatie van titels
van vooraanstaande Europese geleerden als Bon-
net, Formey, Nollet, Maupertuis en Voltaire maar
ook als drukker van dissertaties en studies van on-
derzoekers en denkers uit binnen- en buitenland.
Hij correspondeerde met geleerden over heel Eu-
ropa. Luzac had steeds een goed oog voor de wen-
sen van het publiek en hij wist dankzij een scherp
zakelijk instinct tal van bestsellers in zijn fonds op
te nemen. Vanuit een ferm geloof in de kracht van
argumenten en het publieke debat publiceerde hij
boeken die naar zijn mening een bijdrage konden
leveren aan het vervolmaken van de samenleving.

Met het groeien van de tegenstelling tussen pa-
triotten en prinsgezinden ontwikkelde hij zich tot
partij-ideoloog van de orangisten. Luzac keerde
zich tegen het atheïsme en het democratisch repu-
blicanisme,maar bleef een voorvechter van vrijheid
van denken en drukpers. Dankzij zijn connecties
bij het stadhouderlijk hof was hij een invloedrijk
man. Hij was verkoopadres voor orangistische
pamfletten en tijdschriften van andere uitgevers en
gaf ook zelf orangistische propaganda uit. Hoewel
hij zijn opvattingen scherp kon formuleren, bleef
hij een voorstander van tolerantie. In zorgvuldig
geformuleerde uiteenzettingen pleitte hij voor een
gemengde staatsvorm met een stadhouder als sa-
menbindend element. Aan de destijds gebruikelij-
ke scheldpartijen, verdachtmakingen en karakter-
moord bezondigde hij zich niet. Desondanks werd
hij belasterd en zelfs fysiek belaagd door patriotti-
sche tegenstanders, waarbij ook zijn gezinsleden
niet werden ontzien.

Van Vliet richt zich in deze studie vooral op de
inhoudelijke kant van Luzacs uitgeverschap engaat
nauwelijks in op de bedrijfsmatige aspecten daar-
van. Op basis van een breed en zeer grondig on-
derzoek van diverse archieven in binnen- en bui-
tenland beschrijft zij hoe Luzac zich ontwikkelde
tot een verlicht wetenschappelijk uitgever en in-
ternationaal boekhandelaar. Zij besteedt daarbij
terecht veel aandacht aan Luzacs netwerk, zijn sa-
menwerking met auteurs, geleerden en collega-
boekhandelaren maar ook aan die manier waarop
hij stelling nam in spraakmakende meningsver-
schillen in de ‘Republiek der Letteren’. Luzacs be-
moeienissen met politieke en maatschappelijke
kwesties – in eerdere studies door andere auteurs
afzonderlijk belicht – plaatst zij consequent in het
licht van zijn rol als boekverkoper. De bijna hon-
derd pagina’s bijlagen bevatten een grondig over-
zicht van Luzacs werk als uitgever en publicist en
zijn daarmee een naslagwerk op zich. Het boek is
bijzonder fraai en zorgvuldig uitgegeven en vormt
een waardevolle en levendig geschreven bijdrage
aan zowel de geschiedschrijving van ideeën en
idealen als van het boekverkopersvak.

Carin Gaemers

Hanno Brand (red.), Trade, diplomacy and cultural
exchange. Continuity and change in the North Sea and
the Baltic, c. 1350-1750 (Hilversum: Verloren, 2005,
248 blz., isbn 90-6550-880-5).

Er is een hernieuwde belangstelling onder Neder-
landse historici voor de contacten met de Hanze in
de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.
Daarvan getuigt deze bundel die de eerste afleve-
ring moet worden in een reeks, Groningen Hanze
Studies, uitgebracht onder auspiciën vanhet recent
gestichte Hanze Studie Centrum Groningen. Drij-
vende kracht daarbij is de getalenteerde mediëvist
Hanno Brand die als redacteur van dit boek op-
treedt. Het boek bevat dertien bijdragen die met
losse hand zijn verdeeld over drie globale rubrie-
ken: organisatie van de handel, ecomisch beleid en
cultuur.De artikelen zijn veelal informatief of boei-
end om te lezen, een enkele bijdrage blijft erg sum-
mier met niet meer dan een aanzet tot verder on-
derzoek.

In een doorwrochte economisch-historische
uiteenzetting tonen Clé Lesger en Eric Wijnroks
aan dat de Antwerpse kooplieden handig inspeel-
den op de reeds bestaande functionele specialisa-
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tie onder de havens in het Oostzeegebied. In 1545
was Antwerpen verantwoordelijk voor driekwart
van de uitvoer uit de Lage Landen naar de Oostzee.
Het onderliggende ‘gatewaymodel’ bewijst zijn
waarde als analytisch instrument en een causaal
verband tussen vertrouwdheid met dit patroon en
commercieel succes ligt voor de hand. Evenzeer
overtuigend is Michiel de Jongs verklaring van de
opkomst van een inheemse wapenindustrie in de
Republiek in de late 16de en vroege 17de eeuw. Hij
put hierbij uit zijn Leidse dissertatie Staet van Oorlog
uit 2002 en wijst terecht onder meer op het succes
van de Nederlands-Zweedse industrieel Louis de
Geer, voor wie goede relaties in de Republiek en
toegang tot Waals vakmanschap unieke voordelen
boden in vergelijking met Duitse en Zweedse con-
currenten.

Louis de Geer duikt weer op in Leos Müllers
artikel over Nederlandse ondernemers in Zweden
in de 17de eeuw, de Zweedse ‘Age of Greatness’
(Stormaktstiden, gewoonlijk 1611-1718).Müller voegt
nog een paar unieke voordelen toe aan de verkla-
ring van De Geers succes, in het bijzonder de goe-
de relaties met de politieke top in Zweden. Interes-
sant is ook het contrast tussen Nederlands
ondernemerschap in de tijd dat Zweden nog in op-
komst was als Europees grootmacht (Trip en De
Geer) tegenover het latere moment toen Zwedens
positie reeds was gevestigd (Kock-Cronström en
Momma-Reenstierna). Door de kwaliteit van deze
bijdragen vergeet de lezer dat de link met de Han-
ze inmiddels erg dun is geworden (maar die wordt
straks nóg dunner).

Niet alleen De Geer komt een paar keer terug.
Ook Lesgers ‘gatewaymodel’ wordt opnieuw uit de
kast gehaald, te weten in het artikel van Bob West-
strate over handel en vervoer langsde (Lage)Rijn en
de Waal in het midden van de 16de eeuw. In het pa-
troon was zowel continuïteit als vernieuwing, luidt
de aannemelijke conclusie.Hoewel het nog inhoge
mate over de organisatie vandehandel gaat, zijnwe
inmiddels terechtgekomen bij de rubriek econo-
misch beleid. Dat etiket is beter van toepassing op
het artikel van Hanno Brand zelf over het diploma-
tieke spel tijdens het conflict tussen Holland en de
Wendische steden (van Lübeck tot Straalsund) in de

jaren 1510-1514. Opmerkelijk is hoe de keizer Hol-
landsteunde tegendeNoordduitse steden.Eenklei-
nigheid: de bewindvoerder (riksföreståndare) in Zwe-
den op dat moment heette Sten, niet Sven Sture.

Interessant inmethodologisch opzicht is het ar-
tikel van de Poolse historica Justyna Wubs-Mroze-
wicz over bier in Bergen, een verhaal eerder over
ondernemerschap dan over economisch beleid. Ze
past een model van Richard Unger systematisch
toe en concludeert dat het model ‘deels’ van toe-
passing is op de ontwikkeling van de bierbrouwe-
rij in Bergen van de 13de tot de 16de eeuw. Dat is
niet de juiste conclusie. Ze heeft aangetoond dat
het model kan worden toegepast als analytisch in-
strument hetgeen niet in strijd is met de inhoude-
lijke constatering dat de Bergense bierbrouwers
slechts vier van Ungers zes fasen doorliepen.

Het derde en laatste deel van de bundel over
‘sporen van een gemeenschappelijke cultuur’ geeft
antwoord op de meest uiteenlopende vraagstellin-
gen. Hoe uniek was de godsdienstige broeder-
schap, ‘Schepenmemorie’ genaamd, in Kampen?
Hoe liet Christiaan II van Denemarken zich door
Nederlandse meesters afbeelden? Hoe schreef de
Groningse pers over de roemruchte koning Gus-
taaf III van Zweden in de late 18de eeuw? (over de
Hanze gaat het allang niet meer). Wanneer pasten
de Staten-Generaal censuur toe op verzoek vanbui-
tenlandse mogendheden? Het is vermakelijk te le-
zen hoe ingenomen de Groningers waren met
Gustaaf III’s absolutistische ambities en dat de be-
stuurders in de Republiek niet altijd even principi-
eel waren ten aanzien van de vrijheid van menings-
uiting. Een kleinigheid in het mooi geïllustreerde
kunsthistorische relaas: de opvolger vanChristiaan
II was niet zijn neef maar zijn oom.

Het zij toegegeven, de samenhang binnen de
globale categorieën is soms ver te zoeken, het taal-
gebruik had ook beter gekund (‘Staten-Generaal’
kan nooit Estates-General worden), de biografi-
sche schetsen van de auteurs hadden alfabetisch
gerangschikt moeten zijn, maar desalniettemin:
het blijft een bijzonder aardig een veelbelovend be-
gin van een nieuw Gronings initiatief.

J. Thomas Lindblad
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