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Holland: een visie van een nieuwkomer

Het tijdschrift is zonder meer het paradepaardje van de Historische Vereniging Holland. Het is inder-
tijd opgezet als contactorgaan tussen amateur-historici en degenen die zich beroepshalve met geschiede-
nis bezighielden. Vanaf de start van het tijdschrift is er een hybride situatie ontstaan tussen een vereni-
gingsblad met mededelingen voor de leden en een wetenschappelijk tijdschrift. De meeste leden hebben
daar geen moeite mee en waarderen de kwaliteit van het blad. Voor de redactie is dat bemoedigend. Te-
gelijkertijd ontslaat ons dat niet van de verplichting om zo nu en dan de uitgangspunten van het tijd-
schrift te bezien. Het veertigjarig jubileum biedt voor mij als kersverse voorzitter van de redactie in ieder
geval de kans om wat gedachten daarover te formuleren. Daarbij heb ik me vooral laten inspireren door
Hollandse thema’s voor onderzoek.

‘Het Tijdschrift Holland is zonder meer het visitekaartje van de vereniging.’ Dat schreven
J.H. Rombach en A.G. van der Steur in ‘Tien jaar Historische Vereniging Holland’.1 Hun bij-
drage bevatte een overzicht van het ontstaan van de vereniging. De fusieclub was voortge-
komen uit de in 1947 opgerichte Historische Vereniging voor Zuid-Holland, Vigilate Deo Con-
fidentes – Waakt vertrouwend op God; het wapen van de Staten van Holland – en de Stichting
Contactcentrum voor regionale en plaatselijke geschiedenis in Noord- en Zuid-Holland
(1967). Een mond vol. Op het eerste gezicht denk je bij een contactcentrum niet direct aan
een historische vereniging, maar aan een ontmoetingscentrum. En dat was ook in wezen de
bedoeling. Er moest meer contact en samenwerking komen tussen mensen met belangstel-
ling voor de geschiedenis van Holland en degenen die zich beroepsmatig met het verleden
bezighielden. Passieve kennisoverdracht was uit de tijd. Wie belangstelling had voor ge-
schiedenis moest niet alleen achterover zitten en luisteren, maar ook zelf onderzoek gaan
doen, zij het begeleid door historici of archeologen. Op zich was dat niet zo’n vreemde ge-
dachte. Professionele historici toonden steeds meer belangstelling voor lokale en regionale
geschiedenis. Het onderzoek was daarmee niet langer alleen maar het terrein van de op
anekdoten en kleine geschiedenissen gerichte amateur-historici. Het was een serieus vak-
gebied geworden. Geheel in de tijdgeest van de jaren zestig wilden de professionele histori-
ci graag de amateurs nieuwe methoden, historische inzichten en dergelijke bijbrengen. Een
mooie gedachte en vandaar dat er in 1967 een Contactblad kwam. De naam zegt het al, het me-
dium was vooral bedoeld als voorlichtingsmedium, verstrekte daarom informatie over cur-
sussen en kondigde contactdagen aan voor professionals en amateur-historici. Tot op de
dag van vandaag is dat eigenlijk een doelstelling gebleven van de Historische Vereniging
Holland. Het Contactcentrum voorzag bovendien in de behoefte van Noord-Hollanders –
Zuid-Holland had al zijn eigen club – om het provinciaal-historische bedrijf in verenigings-
verband te stimuleren. Holland liep als zelfbewuste provincie namelijk achter op de andere
gewesten. Hollanders, zo luidde de klacht, identificeerden zich minder met hun gewest dan
bijvoorbeeld Limburgers, Brabanders of Friezen dat deden. Het had geen zin om je als Zuid-
Hollander of Noord-Hollander te gaan onderscheiden. Beter was het om de Hollandse
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1 J.H. Rombach en A.G. van der Steur, ‘Tien jaar Historische Vereniging Holland’, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 16
(1984) nr. 3-4, juni-augustus, 137-141.



krachten te bundelen. Een volgende logische stap werd in 1969 gezet met de komst van het
eerste echte tijdschrift over Holland en dat bestaat dus in 2009 veertig jaar.

Oude jaargangen
Het is altijd leuk om in oude jaargangen van tijdschriften te neuzen. Je komt er opmerkelij-
ke stukken tegen en thema’s die nooit uit de tijd lijken te zijn en telkens terugkeren, maar
dan in een nieuwe vorm. Op basis van een snelle rondgang door de eerste zestien jaargan-
gen stelden Rombach en Van der Steur in 1984 dat historisch onderzoek en nieuwe kennis
centraal stonden. Veel minder aandacht was er voor de methodiek en de praktijk van het on-
derzoek, zodat er van de kennisoverdracht ter stimulering van eigen onderzoeksactiviteiten
vrij weinig terechtkwam. De amateurs volgden hun eigen weg, bezochten de Hollanddagen
en wie goede stukken over Holland wilde lezen, kon in het tijdschrift terecht. De amateur-
historici hadden Holland als vraagbaak bovendien minder nodig. Erfgoedhuizen en lokale
en regionale archieven namen deze taken over. Zodoende werd het tijdschrift door opeen-
volgende redacties gezien als een wetenschappelijk forum. De vereniging organiseerde en
organiseert vooral activiteiten voor de leden, zoals Hollanddagen en dergelijke. Door me -
nig een wordt dat wel als de charme van de Historische Vereniging Holland gezien, een
hybride toestand waar blijkbaar de meesten zich wel in kunnen vinden. Wie lid is van de ver-
eniging ontvangt het tijdschrift en heeft alle mogelijkheden de kennisbehoefte te voeden.
Bovendien zijn er rubrieken die tegemoetkomen aan de belangstelling voor wat er in Hol-
land te doen is. Toch is er altijd de behoefte gebleven om zo nu en dan eens naar de uit-
gangspunten van de vereniging en de positie van het tijdschrift te kijken.

Holland centraal?
Het tijdschrift besteedde en besteedt vooral aandacht aan lokale en in iets mindere mate aan
regionale geschiedenissen. De onderwerpen zijn serieus en worden wetenschappelijk be-
naderd, daar zorgt de redactie wel voor. Prima op zich, maar daarmee concurreert het tijd-
schrift wel met andere lokale uitgaven die een wetenschappelijke doelstelling hebben. Daar
kun je tegenoverstellen, dat dankzij het kwaliteitsniveau auteurs het liefst publiceren in Hol-
land en dan pas in tweede instantie in een lokaal tijdschrift. Dus zolang Holland zorgt dat het
in wetenschappelijk niveau boven de andere puur lokale bladen uitstijgt, hoeven we daar
niet moeilijk over te doen, zou je zeggen. Zeker als het blad, dankzij de goede contacten van
redactieleden met beginnende en gevestigde onderzoekers, er in slaagt aanbod van nieuw
onderzoek te presenteren. Het is ook voor de toekomst van het tijdschrift van belang dat het
de aantrekkingskracht als medium voor jonge Hollandonderzoekers weet te behouden. De
redactie zou dat zelfs nog krachtiger kunnen doen. De geschiedenisfaculteiten moeten stu-
denten opleiden en zijn dikwijls op zoek naar onderwerpen. Holland kan in die zin zijn func-
tie als contactblad weer gaan vervullen. Zeker als we bedenken dat weinig afgestudeerde his-
torici aan universiteiten gaan werken, maar veelal wel als publiekshistoricus in een
erfgoedhuis, bij musea of archieven terechtkomen of als beleidsmedewerker op een stad-
huis. Het tijdschrift zou in die zin een agendabepalende functie kunnen hebben. Gebruik de
Holland know-how om onderwerpen en nieuw onderzoek te stimuleren, waar docenten
hun voordeel mee kunnen doen. Essays van redacteuren en bespiegelingen van andere
auteurs kunnen daarnaast de publieksfunctie van het blad verder versterken: een discussie-
dossier bijvoorbeeld, dat als reservoir kan dienen voor onderzoeksvragen. Tegelijkertijd
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hebben we de link met de verenigingen en
het erfgoedveld waarop de publiekshistori-
cus actief is. Als we de wetenschappelijke
status van Holland willen handhaven en het
onderscheidend vermogen ten opzichte van
andere op dit gewest georiënteerde tijd-
schriften willen vergroten, kan het echter
geen kwaad om een eigen onderzoeksagen-
da te formuleren. Dan moeten we wel weten
over welk Holland we het hebben.

Mijn zoektocht in de oude jaargangen
heeft mij duidelijk gemaakt dat het tijd-
schrift aan ‘Holland’ eigenlijk nauwelijks
toekomt. Het is geen verwijt, maar een con-
statering. Met uitzondering van themanum-
mers is Holland een koepelbegrip: alles wat
binnen de grenzen van Holland valt, maar
ook wat tot Hollandse ‘dingen’ of Holland-
se aspecten wordt gerekend (afb. 1). Uiter-
aard zijn er prachtige themanummers ver-
schenen die het lokale overstijgen en over
Holland gaan. Een mooi nummer is bijvoor-
beeld dat over het Hollandse landschap, bij
uitstek een onderwerp om Holland in natio-
naal en internationaal opzicht te vergelij-
ken, maar ook het themanummer van 1993 ‘Versteende tuin’ over het verstedelijkte land-
schap en landelijke steden.2

Holland met andere ogen
Holland is met zekerheid het meest onderzochte gewest van Nederland. Er is nauwelijks een
historicus van naam te noemen die zich niet met Holland heeft beziggehouden. Mede dank-
zij het tijdschrift Holland is er in de loop der jaren genoeg kennis verzameld, maar wat de
Hollandse identiteit nu precies voorstelt, blijft lastig vast te stellen. In de inleiding op het
themanummer ‘Duizend jaar Holland’ stellen Mario Damen e.a. de vraag, wat zo kenmer-
kend is voor de geschiedenis van Holland.3 Ze geven daar zelf geen antwoord op, maar
hoopten dat de Geschiedenis van Holland, die enige jaren geleden is afgerond, dat wel zou
doen.4

In de inleiding van de geschiedschrijving van Holland schrijft redacteur Thimo de Nijs dat
het lastig is om de identiteit van het gewest te definiëren. Vooral voor de periode na 1795,
toen Holland zijn zelfstandigheid verloor. De geschiedenis van Holland wordt vanaf de 19de
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2 ‘Het Hollandse landschap’, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 10 (1978) nr. 3, juni; ‘De Versteende tuin’, Regionaal-histo-
risch tijdschrift Holland 24 (1992) nr. 4-5, september, 141.

3 Mario Damen, Marika Keblusek en Ingrid van der Vlis, ‘Inleiding: Duizend jaar Holland’, Historisch Tijdschrift Holland 31
(1999) 191-192.

4 Thimo de Nijs en Eelco Beukers red., Geschiedenis van Holland, vier delen (Verloren, Hilversum 2002-2004).

Afb. 1  Holland als beeldmerk, ook voor zeep.
Ongebruikt stuk zeep in verpakking met aan de
voorkant de rode tulp met “Holland, Beauty Toi-
let soap”, ca. 1970. Collectie Historisch Museum
Rotterdam, inv. nr. 30701.



eeuw ingebed in nationale historische thema’s of heeft betrekking op steden, dorpen of re-
gio’s.5 Dat het vooral lastig is om de identiteit van Holland vanaf het einde van de 18de eeuw
vast te stellen, wil niet zeggen dat het voor de vroegste periodes makkelijk is om een sa-
menhangend beeld van Holland te geven. Ook voor Holland in de middeleeuwen ontbrak
het aan een synthese. Peter Stabel, die in het tijdschrift het eerste deel dat tot 1572 loopt re-
censeerde, stelde vast dat Nederlandse mediëvisten nu eenmaal een geringe belangstelling
voor syntheses hebben.6 Het is daarom zo plezierig dat Wim Blockmans7 een geslaagde po-
ging heeft gedaan om in het slothoofdstuk van het eerste deel een synthese te formuleren
van het middeleeuwse Holland.

De ontstaansgeschiedenis van Holland ziet Blockmans als de strijd tegen het water in het
drassige veengebied. Het gewest liep ten opzichte van andere gewesten achter. Dat kan ook
bijna niet anders, als je in aanmerking neemt dat er ontzettend veel nodig was om in dit
zompige gebied te overleven. De bedwinging van het cultuurlandschap stelde hoge eisen
aan bestuur en vroeg om spitsvondigheid. De periode van de grote ontginningen was er een
van trial and error. Met enige regelmaat stond Holland onder water. De creativiteit die nodig
was om het wassende water te bedwingen, gaf een geweldige impuls aan een bestuurlijke,
politieke en economische innovatie die zich uitkristalliseerde in een Hollandse stedengor-
del. Holland, dat vanwege fysiologische omstandigheden lange tijd een gewestelijk achter-
standsgebied was, kreeg steeds meer kansen zich ten opzichte van de andere gewesten te
profileren. Pas met de ontwikkeling van een transport- en stedelijke markteconomie ont-
stond zoiets als wat we volgens Blockmans Holland kunnen noemen.

In aansluiting op het eerste deel biedt Willem Frijhoff 8 een handreiking om de geschie-
denis van Holland met andere ogen te bekijken. In zijn essay laat hij de lezer nadenken over
het beeld en de verbeelding van Holland. Vanaf de late middeleeuwen is het Hollandse ge-
west in concurrentie met de andere gewesten en maakt het deel uit van de Bourgondische
erflanden. Deze eerste fase – Frijhoff onderscheidt er drie – gaat in het derde kwart van de
16de eeuw over in wat hij de autonomiseringsfase van Holland noemt. In deze periode ont-
wikkelde Holland zich tot een relatief autonoom gebied ten opzichte van de andere gewes-
ten en ging die ook overvleugelen. Frijhoff noemt het belang van economische factoren, zo-
als de ontwikkeling van gespecialiseerde veeteelt en zuivelproductie. Door een sterk
toegenomen interne bevolkingsdruk steeg de graaninvoer uit Oost-Europa die op zijn beurt
nieuwe handelsstromen en producten stimuleerde. Nu waren Vlaanderen en Brabant ook
rijke gewesten, zodat economische factoren als verklaringsgrond onvoldoende zijn. Frijhoff
noemt in dit verband het belang van de Opstand, die Holland de kans bood zijn economi-
sche macht politiek te consolideren. Holland deed vervolgens zijn uiterste best om de auto-
nomie cultureel en politiek te legitimeren. De Bataafse mythe speelde in dit legitimering-
proces een hoofdrol. De Hollanders en hun Staten van Holland werden gezien als de
erfgenamen van de Bataafse samenleving uit de Romeinse tijd.9 Hugo de Groot legde met
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5 De Nijs, ‘Inleiding’ in: De Nijs en Beukers red., Geschiedenis van Holland tot 1572, 9-20.
6 Peter Stabel, ‘Holland in de Middeleeuwen. Een regio ontdekt haar geschiedenis’, Historisch Tijdschrift Holland 34 (2002)

242-249.
7 Wim Blockmans, ‘Slotbeschouwing: Hollands doorbraak’ in: De Nijs en Beukers red., Geschiedenis van Holland tot 1572,

291-302.
8 Willem Frijhoff, ‘Slotbeschouwing: Hollandse hegemonie’, in: Ibidem, deel II, 464-492.
9 Luuc Kooijmans en Carly Misset, ‘Van Rebellen tot “koningen in eigen huis”. Opstand, regentenbewind en politieke cul-

tuur’ in: Ibidem, 9-78.



zijn Tractaet vande Oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche Republique een historisch-theore-
tisch fundament voor de oer-Hollandse samenleving (afb. 2). Holland was van nature voor-
bestemd om een dominante speler te worden. Een Bataaf was een Hollander. Holland stond
voor iets mythisch, niet het verhaal van de zompige gebieden en landontginners die met hun
klompgeschoeide voeten in het natte veen stonden. De Bataafse mythe kende symbool-
waarden aan Holland toe die zich nauwelijks empirisch lieten aantonen.

Holland werd, zoals Frijhoff schrijft, voor binnen- en buitenland de maatstaf, ‘een pars pro
toto voor de hele Republiek’.10 Vanaf dat moment wordt de geschiedenis van Holland zo uit-
vergroot, alsof er buiten dit gewest niets anders was. Holland werd echter meer dan een ge-
west, het werd, zoals Frijhoff schrijft, een soort utopie, een soort vooruitgangsgeloof:

Tot ver in de achttiende eeuw, wanneer het gewest zijn internationale glans feitelijk al-
lang verloren heeft, blijft Holland voor de buitenlanders de icoon van ultieme moderni-
teit, maar ook het voorbeeld van een gelukkige, want goed geordende samenleving,
waar de rijkdom naar redelijkheid over de inwoners is verdeeld, de maatschappelijke
verhoudingen van een bedachtzaam evenwicht getuigen, het zorgstelsel een van de
meest gelukkige van Europa wordt gedacht, en basale deugden als arbeidszin, eenvoud,
soberheid en reinheid actief worden beoefend.11
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10 Frijhoff, ‘Slotbeschouwing’ in: Ibidem, 474.
11 Ibidem, 466.

Afb. 2  Portret van Hugo de
Groot (Delft 1583-1645
Rostock), geschilderd door de
Delftse portrettist Michiel van
Mierevelt, 1608. In dat jaar
trouwde De Groot met Maria van
Reigersberch en vermoedelijk is
het gemaakt ter gelegenheid van
dit huwelijk. In november 1607
werd De Groot benoemd tot ad-
vocaat fiscaal bij het Hof van
Holland. Van 1613 tot 1618 was
hij pensionaris van Rotterdam en
van 1634 tot 1644 gezant van de
koningin van Zweden in Parijs.
Collectie Historisch Museum
Rotterdam/langdurig bruikleen
Van der Mandele Stichting,
inv.nr. 81054.



Het is dan ook niet verwonderlijk dat als we het hebben over Holland we meestal Nederland
bedoelen. Een mooi voorbeeld is de tentoonstelling die de Atlas Van Stolk verzorgde met als
titel Oer-Hollands, onmiskenbaar een mooie collage van oer-Hollandse beelden, van serieu-
ze tot spotprenten (afb. 3). In het Engels heette de tentoonstelling Typical Dutch. De exposi-
tie ging over het oer-Hollandse beeld dat wordt gepresenteerd als typisch Nederlands en dat
het beste aansluit bij het beeld wat buitenlanders van dit land hebben.12 Dit Holland wordt
als het enigszins kan geassocieerd met de bloeitijd van de Gouden Eeuw.

De Gouden Eeuw is en blijft in het autonomiseringsvertoog het belangrijkste ankerpunt
voor Holland. En het is opvallend dat we dit beeld in de 21ste eeuw nog altijd als belangrijk-
ste inspiratiebron voor het heden gebruiken. Hollands Glorie doet het vooral goed in perio-
den waarin we onder druk staan. Want, zoals Jos Palm, bekend van het VPRO radiopro-
gramma ‘OVT’, onlangs schreef in De Groene Amsterdammer: de geschiedenis van Nederland
is toch vooral die van Holland in de Republiek.13 De grote aandacht die de Gouden Eeuw in
de nationale canon opeist, wijst daar ook op. We hebben dit beeld van Holland hard nodig,
als referentiekader in een land dat volgens sommigen de weg kwijt is. Nederland verkeert in
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12 Oer Hollands-Typical Dutch. Tentoonstelling Atlas van Stolk 7 juni-28 september 2008. Museum Het Schielandshuis, Rot-
terdam.

13 Jos Palm, ‘De narcistische aandacht voor ons verleden’, De Groene Amsterdammer, 10 oktober 2008, 22-27. 

Afb. 3  Affiche van de expositie
Oer-Hollands. Collectie Atlas
Van Stolk Rotterdam.



een normen- en waardencrisis en de pre-
mier herinnert aan het VOC-gevoel; we
moeten ons laten inspireren door de man-
nen (en in mindere mate vrouwen) die Hol-
land en dus Nederland tot een wereldmacht
hebben gevormd (afb. 4).

De 18de eeuw kan die voorbeeldfunctie niet
vervullen. Toen veranderde de positie van Hol-
land ingrijpend en breekt de derde fase aan,
normalisering en herintegratie noemt Frijhoff
die. Holland werd steeds ‘gewoner’, in de zin
dat het gewest weer deel uitmaakte van een
groter geheel en rond 1800 is ingebed in een
nationaal en internationaal geopolitiek kader.

Het interessante van Frijhoffs prikkelen-
de fasentheorie is dat het onherroepelijk
leidt tot een andere indeling van de Hol-
landse tijdvakken. Deze eerste fase laat Frij-
hoff starten rond 1400 en loopt dan door tot
1650, het hoogtepunt van de Republiek,
waarna de Hollands hegemonie begon af te
nemen. De periodisering die daarop aan-
sluit, loopt van 1650 tot 1900, waarin Hol-
land zich steeds meer integreert in een cultureel, politiek en economisch geheel, dat in toe-
nemende mate door de natiestaat wordt gedomineerd. Het is eigenlijk jammer dat Frijhoffs
synthese niet als uitgangspunt is genomen voor de Geschiedenis van Holland. Dan was op de
eerste plaats een andere, veel minder politiek bepaalde periodisering gekozen dan door
1572 en 1795 als scheidslijnen te kiezen. En dat het laatste deel vervolgens van 1795 tot 2000
loopt, had gewoon met de planning van verschijning te maken.

Het is dan vervolgens interessant de vraag te stellen wat we met de periode na 1900 doen
als we Frijhoffs nieuwe indeling voor Holland aanhouden. Kunnen we dan nog wel spreken
van een zelfstandige geschiedenis van Holland? Daar ben ik zelf nog niet uit, maar opval-
lend is wel dat in het derde deel van de geschiedenis van Holland hiermee duidelijk wordt
geworsteld. Vrijwel elke auteur laat zien dat als we het over Holland hebben, ondanks het
feit dat het als kerngebied van Nederland wordt gezien, de relatie met de andere provincies
niet kan worden genegeerd. Het hoofdstuk van Hans Knippenberg en Ben de Pater in het
derde deel duidt erop dat het rond 1900 steeds moeilijker is om Holland als zelfstandige een-
heid te zien.14 De ontwikkelingen worden nationaal en na de Tweede Wereldoorlog zelfs
 internationaal bepaald. Begin 19de eeuw kun je nog een onderscheid maken omdat ten op-
zichte van de staatskundige eenheid die van de sociale, culturele en economische achter-
loopt. Zolang het Hollands niet als standaardtaal wordt erkend, is dat zo. Maar ook het ont-
breken van een nationale klokkentijd is een voorbeeld. Dus moeten we de geschiedenis van
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14 Hans Knippenberg en Ben de Pater, ‘Brandpunt van macht en modernisering? De positie van Holland binnen Nederland
na 1800’ in: De Nijs en Beukers red., Geschiedenis van Holland, deel IIIb, 547-620.

Afb. 4  Plaquettepenning met aan de voorzijde
de Vrede van Westminster, 1654. Pax Brittannia
en Holland rondom twee samengebonden vlag-
genstokken. “HIER BINT DE HEIL’GE VREE
DEN BRIT EN BATAVIER, DE WERELT EERT
VERBONT EN VREEZ ER KRYGSBANIER”. Col-
lectie Historisch Museum Rotterdam. inv. nr
57384.



Holland na de eeuwwisseling beëindigen en daar ophouden waar Frijhoff terecht naar mijn
idee een cesuur legt. Doordat in de geschiedschrijving de nationale eenheid is gaan domi-
neren, hebben we het eigenlijk over Nederland met als tegenhanger regionale en lokale ge-
schiedenissen. Redacteur De Nijs had het wat dat betreft knap lastig om een slothoofdstuk
te schrijven over de laatste eeuw. Na 1900 – en zeker na 1930 – wordt de Randstad al veel va-
ker als onderzoekseenheid gezien. Daarom is het zo verstandig dat we dit jaar met een the-
manummer over de Randstad komen. Ik zal daar hier niet verder op ingaan, maar het num-
mer biedt een mooie gelegenheid om op een andere manier naar Holland te kijken.

Schrijvend over Holland
Er ligt nu zoveel kennis op tafel over Holland dat we ons de vraag moeten stellen: gaan we
door met verdere detailstudies? Het antwoord is ja natuurlijk. Het tijdschrift biedt daarvoor
een goed forum. Dankzij bronnenonderzoek en casestudies kunnen we de synthese van
Holland verder aanscherpen. En dat is vooral nodig om een antwoord te geven op de vraag
naar de Hollandse identiteit na 1900. Verdieping blijft nodig, maar verbreding tot een com-
paratieve aanpak evenzeer. Het themanummer voor de Randstad is daar al een voorbeeld
van. We kunnen beginnen om Nederland in onderzoeksregio’s op te hakken en te ontdoen
van een nationaal kader, dat in de 19de eeuw is gefabriceerd. In plaats van ons in het gewest
op te sluiten, zouden we van tijd tot tijd, van gewest tot gewest kunnen gaan. Er is inmiddels
veel bekend over de provincies en de relaties met Holland en dankzij de niet-afnemende lust
tot het schrijven van stadsgeschiedenissen is er zoveel kennis beschikbaar dat deze kan wor-
den benut voor regionaal comparatief onderzoek. Aan het slot van zijn essay stelt Frijhoff
hoe verhelderend het kan zijn om Holland met Zeeland te vergelijken. En Stabel benadrukt
in zijn recensieartikel dat als we de expansie van de Hollandse steden in de 15de eeuw wil-
len verklaren we feitelijk niet om Vlaanderen en Brabant heen kunnen. Het zou dan de moei-
te waard zijn om te onderzoeken in hoeverre de commerciële en industriële functies van
Holland complementair waren ten opzichte van deze gebieden. Een andere voor de hand lig-
gende vergelijking is die tussen Holland en de landgewesten, bijvoorbeeld met de Hanze-re-
gio (Deventer, Kampen en Zwolle). Stabel noemt als voorbeeld het onderzoek naar de Mo-
derne Devotie die zich zeker niet beperkte tot Holland, maar ook in het gebied rondom
Deventer zeer veel aanhangers had. Ook is interessant om aan de hand van deze vergelijking
de vraag te stellen, in hoeverre de verschuiving van het economische zwaartepunt van de
Hanzeregio naar Holland gevolgen heeft gehad voor de verhouding tussen de wereldlijke en
kerkelijke orde in dit gebied.

Het comparatieve zou zich niet alleen tot economische of sociale kwesties hoeven te be-
perken, maar zich ook kunnen uitstrekken tot de vraag in hoeverre het Nederlandse beeld
van de Belg niet is beïnvloed door de afrekencultuur in Holland. Ontegenzeggelijk heeft de
anti-Belgiëlobby van de Hollandse steden tegen aantasting van hun maritieme en commer-
ciële posities begin 19de eeuw het negatieve beeld van de Zuidelijke Nederlanden versterkt.
Zijn er voorbeelden om de Hollandse pars pro toto identiteit te vergelijken met andere regio’s?
Die zijn er zonder meer: Holland en de Republieken Genua en Venetië bijvoorbeeld.

Het comparatieve perspectief is ook uitermate belangrijk om een zinvolle invulling te ge-
ven aan de geschiedschrijving van Holland na 1900. Holland blijft essentieel in het beeld van
Nederland na 1900, maar zonder de andere gewesten kunnen we niet. Bijvoorbeeld door de
gevolgen van een Hollandocentrisme voor een nieuwe Nederlandse economische politiek te
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onderzoeken. De Haags-Hollandse agenda versus de rest van Nederland. Zeker met het oog
op de toegenomen regionalisering ten gevolge van de Europese eenwording is dat een zeer
actueel vraagstuk.

Wat mij zelf ook boeiend lijkt is om de robuustheid van het Hollands erfgoed te toetsen
aan wat anderen van Holland vinden. Ik heb me hiervoor laten inspireren door wat Paul
Scheffer heeft gezegd en geschreven over migranten en hun relatie met het Nederlandse erf-
goed.15 De meeste erfgoedspecialisten zijn het er hopelijk over eens dat de waarde van erf-
goed zit in het dynamische karakter. De zingeving van erfgoed – anders is het nostalgie voor
een kleine groep – zit in de betekenis die het heeft voor het heden. Als de hedendaagse, sterk
interculturele samenleving – en voor Holland geldt dat zeker – het uitgangspunt is, dan is
het de moeite waard het Hollandse erfgoed met andere ogen te bekijken, dat wil zeggen
door die van de nieuwe Nederlanders. Hoe kijken zij bijvoorbeeld naar onze gecanoniseer-
de Hollandse lieux de mémoires, zoals deze onlangs zijn gepubliceerd in de vierdelige serie
Plaatsen van herinnering (afb. 5).16 Welke waarde voegt hun visie op dit erfgoed toe aan de in-
terpretatie die wij ervan hebben? In de discussie over de betekenis van het Hollands erfgoed
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15 Lezing Paul Scheffer, Museumcongres Nederlandse Museumvereniging (NMV) 4 oktober 2008, Groningen.
16 Wim Blockmans en Herman Pleij red., Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm; Maarten Prak red.,

Plaatsen van herinnering Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw; Jan Bank en Marita Mathijssen red., Plaatsen van herinne-
ring. Nederland in de negentiende eeuw en W.H. van den Doel red., Plaatsen van herinnering. Het moderne Nederland (Bert Bakker,
Amsterdam 2005-2007).

Afb. 5  Hotel New York, het
voormalige hoofdkantoor van
de Holland-Amerika Lijn, is
een lieu de mémoire en herinnert
aan die honderdduizenden die
via Rotterdam naar de nieuwe
wereld trokken. Foto: Hajo
Piebenga, 2004.



voor de huidige samenleving is dat minstens zo belangrijk als de discussie over hoe we het
erfgoed van de migranten moeten respecteren en een plaats geven. Met deze exercitie zou
Holland, ook dankzij de nauwe band met de erfgoedhuizen, als tijdschrift voorop kunnen lo-
pen.

Om in de sfeer van de migratiegeschiedenis te blijven, zou het tijdschrift ook aandacht
kunnen besteden aan het kantelende geschiedbeeld, om deze mooie door Wijnand Mijn-
hardt gesmede term maar weer eens te gebruiken. We hebben al een themanummer aan mi-
gratie gewijd, maar daarin proberen we toch vooral lijnen uit het verleden door te laten lo-
pen naar het heden. We willen laten zien dat Holland altijd al een migratiegewest is geweest.
Prima en belangrijk ook. Maar laten we het eens omdraaien en niet de tolerantie, maar de
contrasten als uitgangspunt nemen. Het multiculturele Holland loopt tegenwoordig voor
de troepen uit als het gaat om het verlies aan internationale reputatie. Met de Hollandse to-
lerantie werd al graag de spot gedreven, zoals een jointrokende Frau Antje. Maar Holland
lijkt zijn onschuld te hebben verloren. De internationale persartikelen die aan Holland wor-
den gewijd, hebben het over het nieuwe Holland dat niet meer zo vreedzaam en tolerant lijkt
te zijn. Geschiedschrijvers worden in toenemende mate uitgedaagd om oog te hebben voor
de culturele contrasten en de Republiek Holland niet uitsluitend door een tolerante bril te
bekijken. Als we het migratiethema plaatsen in een ander, veelmeer opportunistisch per-
spectief kunnen we misschien ook gaan begrijpen waarom Holland problemen ondervindt
met zijn recente migratie en integratie. Dat kwam onder andere naar voren in een lezing van
de uit Nederlandse ouders geboren Amerikaanse hoogleraar Saskia Sassen, beroemd ge-
worden met haar onderzoek naar de globale stad.17 Nederland heeft migratie tot probleem
gedefinieerd, terwijl er voldoende voorbeelden uit de eigen geschiedenis zijn die aantonen
hoe opportunistisch Nederland altijd is geweest als het om migranten ging. Dat beeld van
het opportunistische Holland is verdrongen. Als we het over tolerantie en migratie hebben
dan gaat het over die aspecten van het verleden die in onze culturele en geschiedeniscanon
zijn doorgedrongen en die door een elite worden gekoesterd. Deze canon geeft echter een
eenzijdig beeld van hoe Hollanders werkelijk met migratie omgingen. We kijken nu in Het
verleden van Nederland naar de bijzondere rol van Willem van Oranje, maar zonder de mi-
grantenhuurlingen had Holland het gewoon niet gered tegen de Spanjaarden. Maurits re-
kruteerde migranten als muskettenvoer, zoals Napoleon dat later ook deed om voldoende
infanteristen te hebben voor zijn staande legers.

Een ander thema dat relevant is en zeker past in een verdere profilering van Holland is het
thema over de bestuurbaarheid. Dit vraagstuk is niet tot Holland beperkt, maar de urgentie
van het probleem is wel het grootst in dit gewest. In toenemende mate wordt zichtbaar dat
de integratie van Europa niet alleen tot meer centralisering leidt, maar dat zich tegelijkertijd
op economisch gebied een grensoverschrijdende regiovorming ontwikkelt. Wat voor gevol-
gen heeft dit voor Noord- en Zuid-Holland? Is deze bestuurlijke 19de-eeuwse tweedeling
niet achterhaald? De rationele overwegingen om het bestuurlijk landschap te herzien zijn er,
maar de emotionele, historisch verklaarbare bezwaren belemmeren die. Het is een ander
voorbeeld van een profilering van het tijdschrift door zich te mengen in een maatschappe-
lijk relevante discussie op basis van historische analyses.
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17 Saskia Sassen, ‘Migrants moving history’. Keynote lezing op 25 oktober 2008. Joods Historisch Museum, Berlijn. Zie ook
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Misschien denkt u wel: is dit niet te ambitieus? Ja, misschien wel, want hoe verhouden
zich deze grotere thema’s met de doelstellingen van de vereniging? In wezen is de kloof niet
groter dan zoals die vrij spoedig na oprichting van het blad is ontstaan: de kloof tussen de
wetenschappelijke werkelijkheid en de wereld van de liefhebbende amateurs, die ik hoog-
acht. Ze zijn per slot van rekening de waterdragers van de vereniging. Een hybride situatie is
er dus altijd geweest. Niet voor niets noemen mijn voorgangers dat de charme van het tijd-
schrift. Ik ben pas sinds kort voorzitter van de redactie, en daarom heb ik het stuk ‘een visie
van een nieuwkomer’ genoemd. De door mij aangehaalde voorbeelden zijn een persoonlij-
ke keuze. Ik zou graag zien dat het tijdschrift mede de onderzoeksagenda van het gewest
Holland, die ook voor een breed publiek toegankelijk gemaakt moet worden, richting zou
kunnen geven. De geschiedenis van Holland is niet nieuw voor mij, maar de geschiedschrij-
ving van Holland is niet mijn kernactiviteit. Het is de mening van een nieuwkomer die, zo
hij iets is, Hollander is.
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Een typisch Hollandse politicus?
Floris Adriaan van Hall, Holland en politieke verandering in de jaren 1840

De Amsterdammer Floris Adriaan van Hall (1791-1866) was een vooraanstaande lokale, regionale en
nationale politicus in de 19de eeuw. In deze periode moderniseerde de politieke orde in Nederland: er
kwam een nieuwe verhouding tussen het lokale en nationale, de positie van de traditionele elite ver-
zwakte en het debat over staatsrechtelijke en financiële hervorming zorgde voor continue spanning.
Hoewel Van Hall in deze tijd zowel in Holland als op landelijk niveau actief was, zich mengde in het
politieke debat, en in de jaren 1840 een invloedrijke minister was, is er in de historiografie geen duide-
lijke plaats voor hem. Hij wordt vooral gezien als een gematigde regenteske hervormer en dienaar van
de Hollandse belangen, kortom een typisch Hollandse politicus. Maar was dat wel zo? In hoeverre zien
we dat typisch Hollandse van Van Hall terug in zijn praktische optreden?

Vanaf het einde van de 18de eeuw onderging de Nederlandse politiek een proces van poli-
tieke modernisering. Vanaf de vorming van de Bataafse Republiek werd begonnen met de
creatie van een nationale staat en publieke ruimte. Dit proces werd, niet zonder spanningen,
tijdens de Franse tijd en na 1813 onder koning Willem I en Willem II doorgezet. De voorheen
zelfstandige provincies van de Republiek moesten meer en meer binnen een nationaal ka-
der opereren. De provincies verloren hun oude dominerende status en zouden opgaan in het
moderne Nederland, waarin werd gestreefd naar dominantie van één culturele identiteit en
één politiek orde. Dit liep samen met een voortdurend debat over staatsrechtelijke en finan-
ciële hervormingen, dat uiteindelijk tot een nieuwe grondwet in 1848 leidde. De jaren 1840,
zeker ook voor 1848, zijn daarmee een cruciale fase in politieke geschiedenis van Nederland
en de relatie tussen het regionale (Holland) en nationale niveau.

Ten tijde van dit proces van politieke modernisering was Floris Adriaan van Hall (1791-
1866) – telg uit een voornaam Hollands regentengeslacht – een vooraanstaande politicus
(afb. 1). Hij was vanaf het einde van de jaren dertig tot begin jaren zestig van de 19de eeuw
politiek actief als regionaal en nationaal politicus. Eerst als afgevaardigde in de Provinciale
Staten van Holland, later op landelijk niveau als minister en Kamerlid. Hij stond buitenspel
tijdens de totstandkoming van de grondwet van 1848, maar als minister en kabinetsleider in
1853-1856 en 1860-1861 en daartussen als Kamerlid trad hij op de voorgrond. Interessant is
zijn optreden in de jaren 1840 toen hij, bij afwezigheid van een dominerende Thorbecke,
zeer invloedrijk was. In de historiografie heeft men moeite hem een eigen plek te geven in
de politieke geschiedenis van Nederland omdat hij noch een Thorbeckeaan noch een tradi-
tionele Hollandse conservatief was.1 Toch wordt hij meestal omschreven, zoals door de his-
toricus Kossmann, als een politicus in ‘typisch-Hollandse zin’.2

In dit artikel staat het politieke leven van Van Hall voor en aan het begin van de jaren 1840

Ronald Kroeze

1 De meest recente biografie is F.A. van Hall en zijne constitutionele beginselen van L. C Suttorp uit 1932. In de historiografie delft
Van Hall het onderspit ten opzichte van zijn tijdgenoot Thorbecke. Zie bijvoorbeeld Te Velde die het tijdvak waarin Van
Hall en Thorbecke actief waren als landelijke politici, in de stijl van Thorbecke de dominerende stijl van de tijd herkent.
H. te Velde, Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl (Amsterdam 2002), hoofdstuk 1 ‘Thorbecke’.

2 E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel I: 1780-1914 (Amsterdam 2005; 7e druk)
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in relatie tot zijn Hollandse afkomst centraal. Allereerst wordt de veranderende relatie tus-
sen Holland en Nederland en Van Halls loopbaan in de eerste helft van de 19de eeuw be-
sproken. Daarna volgt aandacht voor de positie van Van Hall binnen het liberalisme. Ten
derde zal de paradoxale Hollandse mentaliteit in verband gebracht worden met Van Halls
onduidelijke historiografische positionering. Van Halls rol en positie verklaren vanuit zijn
Hollandse afkomst levert dubbelzinnige uitkomsten op, zoals uit de eerste drie paragrafen
zal blijken. Voor meer inzicht in Van Hall wordt daarom in het tweede deel van het artikel
ingegaan op zijn optreden rondom de hervorming van de staatsfinanciën en de totstandko-
ming van de vrijwillige leningwet (1842-1844). Dit is interessant omdat Van Hall hier een
kwestie moest zien op te lossen die zeer moeilijk was en zowel de belangen van Holland als
Nederland raakte. De financiële crisis werd met de ‘leeningwet’ door Van Hall opvallend ge-
noeg opgelost daar waar twee ministers voor hem faalden. Dit maakt duidelijk of kenmer-
ken van Van Halls ‘Hollands-zijn’ zijn terug te vinden in zijn politieke optreden.

Van Hall tussen Holland en Nederland 
In 1791 werd Floris Adriaan van Hall geboren in Amsterdam.3 Zijn vader M.C. van Hall werd
in 1798 lid van het Vertegenwoordigd Lichaam van de Bataafse Republiek en verhuisde daar-
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3 Hoewel sommige bronnen Vianen noemen als geboorteplaats is hij gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, wat zijn
geboorte in deze stad aannemelijk maakt. Zie: Suttorp, F.A. van Hall, 4-5.

Afb. 1  Floris Adriaan van
Hall, (1791-1866). Minister
van Justitie, Financiën, Buiten-
landse Zaken en van Staat.
Schilderij, olieverf, door Nico-
laas Pieneman, 1844. RKD, IB
71336.



om met de familie naar Den Haag. Zijn vader stond en staat bekend als een representant van
de oude Hollandse regententraditie.4 Onderwijs genoot Van Hall voornamelijk in Amster-
dam, eerst aan de Latijnse School en daarna aan het Athenaeum Illustre, waar hij rechten
studeerde en deze studie in 1812 met een promotie afrondde. In hetzelfde jaar promoveerde
hij ook in Leiden.5

Floris Adriaan groeide op in een tijd dat de politieke structuur van de Republiek, waarin
het accent op de provincies lag, werd omgevormd tot een nationale staat. De komst van de
Bataafse Republiek (1795-1806) bracht een einde aan de oude Republiek. Dit werd verder
versterkt door de Franse periode, eerst onder koning Lodewijk Napoleon tijdens het Ko-
ninkrijk Holland (1806-1810) en vervolgens met de kortstondige inlijving bij het Napoleon-
tische Rijk (1810-1813). De politieke structuur die in de bijna twee decennia tussen 1795 en
1813 was opgebouwd werd voor een belangrijk deel met de vorming van het Koninkrijk der
Nederlanden (1814) bevestigd. De nieuwe koning Willem I richtte zich immers ook actief op
het versterken van de nationale eenheid in economische, culturele en politieke zin.

De voortvarendheid waarmee de modernisering van Nederland in de eerste jaren van het
koningschap van Willem I werd begonnen, stagneerde aan het einde van de jaren twintig.
Het stimuleren van verandering en debat nam af in de kringen rondom de koning. Op deze
manier probeerde de politieke elite gematigdheid te bevorderen en een mogelijke opleving
van de revolutionaire geest van voor 1813 tegen te gaan.6 Na de Belgische Opstand in 1830 en
de daaruit voortvloeiende dure volhardingspolitiek – het op de been houden van een groot
leger langs de grens met België – kwam de politiek van Willem I echter steeds meer onder
druk te staan. Hierdoor kwam er, ondanks het bedaarde klimaat, kritiek op het functione-
ren van de politiek en verschenen hervormingsgezinde bladen, zoals de Noordstar. Dit blad
werd eind jaren twintig mede uitgegeven door Van Hall. Ook een bekende krant als het Al-
gemeen Handelsblad werd opgericht.7 In de jaren 1830 en 1840 groeide het Algemeen Handelsblad
uit tot het modernste en grootste blad van Nederland met een oplage van circa zesduizend.
De krant was, vanwege de uitgebreide beursberichten en politieke beschouwingen, vooral
geliefd in Amsterdam (afb. 2).8

Staatsrechtelijke vernieuwing en financiële openbaarheid van politiek waren de belang-
rijkste onderwerpen van debat. In de publieke opinie werd gehamerd op financiële open-
baarheid als oplossing voor de toenemende staatsschuld en economische malaise. Ook
pleitten hervormingsgezinden voor staatkundige vernieuwing, zoals de invoering van de
volledige ministeriële verantwoordelijkheid en meer parlementaire controle op de besluit-
vorming. De besluitvorming werd in deze jaren immers gedomineerd door de koning en een
klein netwerk van families rondom hem. Politiek werd gekenmerkt door intriges aan het hof
en had een sterk elitair en particularistisch karakter. Een beperkt aantal vooraanstaande fa-
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4 Zie voor M.C. van Hall: B. Woelderink, ‘De teboekstelling van een markant burger. De “Levensberigten van mr. M.C. van
Hall, door hem zelven opgetekend”’ in: R. Aerts, J. de Jong en H. te Velde (red.), Het persoonlijke is politiek. Egodocumenten
en politieke cultuur (Hilversum 2002), 61-73; Aerts, ‘Persoonlijkheid in de politiek’, in: Ibidem, De Jong en Te Velde (red.),
Het persoonlijke is politiek, 176-178.

5 Suttorp, F.A. van Hall, 7.
6 J. van Zanten, Schielijk, winzucht, zwaarhoofd en bedaard. Politieke discussie en oppositievorming 1813-1840 (Amsterdam 2004) 48-

49.
7 Van Zanten, Schielijk, winzucht, zwaarhoofd en bedaard, 220, 223, 226.
8 R. Aerts en P. de Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam. Hoofdstad in aanbouw 1813-1900 (Amsterdam 2006) 155.



milies streed om gunst, posities en macht. Nieuwelingen dienden zich snel te schikken in
dit weinig dynamische klimaat.9

Veel personen die politiek actief waren, zowel de politiek geëngageerde liberalen als de
oude regenteske bestuurders, waren afkomstig uit Holland. Dit was traditioneel één van de
meest machtige gewesten, doordat het de ‘financiële’ provincie bij uitstek was. Amster-
damse beurshandelaren en bankiers en Hollandse grootgrondbezitters financierden de op-
lopende staatsschuld onder Willem I met (obligatie)leningen. Door de economische stag-
natie en tanende invloed en prestige van Willem I verloren zij hun vertrouwen en vroegen om
meer inzicht in de financiën. In deze tijd was Van Hall als advocaat in het Amsterdamse kan-
toor van zijn vader nauw betrokken bij de financiële wereld. Hij adviseerde met succes het
Amsterdamse handelswezen en deed er veel contacten op. Het werken als advocaat beviel
Van Hall en hij was dan ook aan zijn ‘lucratieve loopbaan gehegt’.10

De politieke polarisatie laaide aan het einde van de jaren dertig op. Het aftreden van Wil-
lem I hing in de lucht en dit zorgde voor financiële en staatsrechtelijke onduidelijkheid.
Vooral in Holland met zijn financiële belangen en uitbreidende publieke opinie was veel de-
bat. Tegelijkertijd nam de invloed van het gewest Holland in belangrijkheid af. Vormde het
vlak na de Franse Tijd immers nog officieel de grootste provincie in oppervlak, inwonertal
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en rijkdom, in de jaren die volgden viel de provincie uiteen in een noordelijk en zuidelijk deel
en namen de verschillen tussen stad en platteland toe. In 1840 werd de macht en omvang van
de provincie officieel verkleind met de grondwettelijke splitsing in Noord- en Zuid-Hol-
land.11 Ook Amsterdam verloor langzaam zijn dominerende positie. Het was wel de hoofd-
stad geworden in 1808, maar werd niet langer gezien als de belangrijkste economische spil
door de Haagse politici.12 Het verlies van invloed stimuleerde de onzekerheid in Holland en
in Amsterdam.

Het is niet geheel verwonderlijk dat iemand met een achtergrond als Van Hall in de on-
rustige jaren dertig actief werd als regionaal en lokaal bestuurder en op het raakvlak van be-
stuur en bedrijfsleven. Van Hall had immers goede zakelijke en politieke contacten en kwam
uit een bekend regentengeslacht. Hij werd in 1833 lid van de commissie die de komst van de
spoorweg tussen Amsterdam en Arnhem moest bevorderen. In 1832 was hij zijn vader op-
gevolgd als lid van de Provinciale Staten van Holland, waarvoor hij in 1833 werd herkozen
als afgevaardigde van de landelijke stand van een Zuid-Hollands district waar hij een bui-
tenhuis had. Tot zijn teleurstelling werd hij in 1839 niet herkozen als Zuid-Hollands afge-
vaardigde. Ondertussen, in 1835, had hij als kandidaat gegolden voor het Amsterdamse bur-
gemeesterschap, maar daar zou koning Willem I vanwege Van Halls ideeën, zoals de invoer
van een nieuw verkiezingsstelsel en ministeriële verantwoordelijkheid, persoonlijk een
stokje voor hebben gestoken.13 In 1840 werd hij opnieuw politiek actief, toen hij voor Noord-
Holland gekozen werd als stedelijk afgevaardigde in de Provinciale Staten.

Politieke hervormers kregen meer mogelijkheden onder het bewind van Willem II (1840-
1849), die in 1840 de toon zette met een grondwetswijziging. Er kwam ruimte voor politie-
ke vernieuwing: politici werden onafhankelijker, kritischer en afstandelijker tot elkaar, de
koning en het gebied van afkomst. Van Hall behoorde tot degenen met hervormingsplan-
nen die nu op landelijk niveau actief konden worden. Hun belangrijkste politieke discussie-
punten waren de financiële hervormingen en de beperkte invoer van de ministeriële verant-
woordelijkheid waardoor het thema staatsrechtelijke vernieuwing stevig op de agenda zou
komen te staan.14

Als man met een uitgesproken mening over politieke vernieuwing, maar tegelijkertijd lid
van een betrouwbare gematigde Amsterdamse regentenfamilie en een succesvol advocaat
en bestuurder, viel zijn naam op in Den Haag. In 1842 werd hij door zijn vriend en minister
van Financiën J.J. Rochussen, vertegenwoordiger van de Amsterdamse zakenwereld, ge-
polst als minister van Justitie.15 Hij aanvaardde het ambt, ondanks negatieve adviezen van
zijn vader en schoonvader, die in de aanstelling gevaren zagen voor de belangen van de fa-
milie. Van Hall sloeg dit advies in de wind; opnieuw, na zijn deelname aan de Noordstar, een
teken dat hij niet op dezelfde manier dacht en handelde als zijn Hollandse en regenteske af-
komst deed vermoeden.

18 ronald kroeze

11 T. de Nijs, ‘De provincie wordt gesplitst in Noord-Holland en Zuid-Holland’, in: E. Beukers en ibidem, Het bijzondere van Hol-
land. Een geschiedenis van Holland in 25 verhalen (Hilversum 2005) 81, 84.

12 Aerts en De Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam, 39, 53, 54.
13 Suttorp, F.A. van Hall, 9-11.
14 J.C. Boogman, Rondom 1848 de politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858 (Bussum 1978) 24-26, 38.
15 Suttorp, F.A. van Hall, 11-12.



Hollands liberalisme
In de historiografie heeft men moeite aan Van Hall een eigen plek toe te kennen in het pro-
ces van liberale politieke vernieuwing van halverwege de 19de eeuw. Boogman wijst erop in
zijn Rondom 1848 dat Van Hall in de jaren veertig als een liberaal te boek stond, maar minder
hervormingsgezind werd naarmate de jaren vorderden en tegelijkertijd door de steeds meer
dominerende Thorbeckeaanse liberalen als beginselloos werd afgeschilderd.16 Sindsdien is
hij tegenover Thorbecke geplaatst en daarmee historiografisch moeilijk te zien als liberale
hervormer en vernieuwer van de Nederlandse politiek, een positie die traditioneel aan Thor-
becke en zijn bondgenoten toebehoort. Hoewel Van Hall voor en na 1848 ook een belang-
rijke rol speelde in het liberale hervormingsproces, heeft hij geen directe bijdrage geleverd
aan de grondwetswijziging van 1848. Mede hierdoor wordt Van Hall gezien als een afge-
zwakte Thorbecke of vaak zelfs tegenover Thorbecke geplaatst, hetzij op het gebied van po-
litieke ideeën,17 dan wel op het gebied van praktisch politiek optreden.18

Thorbecke’s liberalisme wordt meer scheppend vermogen en vernieuwing toegedicht
dan het Hollands liberalisme. Het wordt vooral gekenmerkt door een theoretisch meer sa-
menhangend hervormingsprogramma, dat radicaler moest worden uitgevoerd dan andere
hervormers voorstonden. Dit Thorbeckeaanse liberalisme berustte op ideeën van de Franse
doctrinairen rondom François Guizot en de Duitse romantische filosofie.19 Met de grond-
wetswijziging van 1848 kregen zowel Thorbecke als zijn liberalisme een duidelijk gezicht.
Het doctrinaire liberalisme in Nederland ontleende zijn inhoud en karakter aan haar prak-
tische optreden na 1848 en niet zozeer aan dikke boeken en veelomvattende ideologische
blauwdrukken.20 Dit laatste geldt echter ook voor Van Hall vooral voor 1848, maar hij krijgt
veel minder aandacht. De algemene opvatting was immers dat van Hall zijn positie als poli-
ticus meer te danken zou hebben aan zijn Hollandse afkomst en contacten enerzijds en zijn
gematigde opvattingen en optreden anderzijds dan aan zijn visie.21 Volgens historicus Jan
Drentje, de biograaf van Thorbecke, wilde Van Hall ‘vooral voorzichtig te werk gaan’, was
hij ‘tevreden met de status quo’ en stond hij met dit Hollandse liberalisme tegenover het
Thorbeckeaanse liberalisme.22

In het Hollands liberalisme en Van Halls relatie daarmee komen we echter de verande-
rende verhouding tussen Nederland en Holland opnieuw tegen. Zo lagen Van Halls politie-
ke en bestuurlijke activiteiten in Holland en Nederland. Beide entiteiten groeiden naar een
nieuwe verhouding toe, waarin het nationale domineerde over het regionale, maar tegelij-
kertijd zowel de provincie als het landelijke hun zelfstandigheid ten opzichte van elkaar be-
hielden. Van Hall zag dit zelf ook en maakte een onderscheid tussen zijn optreden als Ne-
derlander en Hollander. Hij was naar eigen zeggen iemand van ‘gematigde vrijzinnige
beginselen, welke ieder welgezind Nederlander aankleeft; van ganscher harte protestant
van religie, en dus warm voorstander van de verdraagzaamheid welke den Protestant be-
hooren te kenmerken’. Tegelijkertijd herkende hij iets Hollands in zichzelf: ‘gelijk ieder
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Hollander groot beminnaar zijnde van orde en zuinigheid in de finantien.’23 Gematigde be-
ginselen en streven naar ordelijke financiën, zoals Van Hall zelf bevestigt, worden vaak ge-
zien als de voornaamste kenmerken van zijn liberale opvattingen en als de kern van het Hol-
lands liberalisme. Dit Hollands liberalisme is wel omschreven als: ‘het pragmatische en
zelfbewuste middle-of-the-road liberalisme Amsterdamse stijl, wortelend in de oud-Holland-
se politieke ervaring, normen en waarden, en theoretisch ondersteund door een keur van
vroeg-liberale ideeën.’24

Deze bovenstaande omschrijving is echter problematisch als deze wordt vergeleken met
de ideeën van Van Hall. Van Halls liberalisme bestond namelijk niet alleen uit gematigd-
heid. Voordat hij in de Haagse politiek actief werd, was hij al betrokken bij het oppositione-
le blad de Noordstar. In september 1829 had hij samen met de Amsterdammers J. op den
Hooff, A.W. Huidekoper, J. Uytwerf Sterling en zijn zwager C.A. den Tex dit weekblad op-
gericht. In de Noordstar bekritiseerde men het besloten karakter van het politieke bestuur in
Nederland en werd aangedrongen op financiële en staatsrechtelijke hervormingen.25 Het
populaire weekblad wordt in de historiografie beschouwd als vertegenwoordiger van het
Hollands liberalisme.26 De behoudende elite bekeek de Noordstar argwanend. Zo karakteri-
seerde de conservatieve hoogleraar Van Assen het blad in een brief aan Groen van Prinsterer
als ‘een jakobijn in monarchalen rok’.27 De Noordstar leek, zo bedoelde Van Assen, gematig-
der dan ze was en had wel degelijk een eigen hervormingsagenda.28 De gematigdheid van de
Hollandse liberalen die betrokken waren bij de Noordstar lag er meer in dat het hen niet ging
om principiële (theoretische) oppositie tegen de regering. Zij wilden zich meer richten op
concrete zaken, zoals de financiële problematiek, en op korte termijn daadwerkelijk succes
bereiken.29 De inhoudelijke gematigdheid van de Hollandse liberalen moet dus niet verward
worden met een gebrek aan hervormingszin of het ontbreken van duidelijke politieke doe-
len.30

Van Halls moeilijk te plaatsen positie in het spectrum van conservatisme, liberalisme en
hervorming was ook in de tijd zelf al zichtbaar. Onderdeel van de conservatieve elite was hij
met zijn hervormingideeën niet, zoals Van Assen bevestigt. Maar hij behoorde in de jaren
1840 ook niet tot de groep liberalen rondom Thorbecke, noch wordt in hem de typische Hol-
lander, Amsterdammer of oude regent herkend. Al direct bij zijn aanstelling immers als mi-
nister van Justitie in april 1842 nam de belangrijkste Amsterdamse krant, het Algemeen Han-
delsblad, een kritische houding aan. De krant weifelde in deze jaren tussen gematigd en
radicaal liberalisme maar wist niet zo goed wat ze met Van Hall aanmoest. Op 8 april 1842
verscheen er een uitgebreid artikel in het Algemeen Handelsblad, getiteld de ‘Benoeming van
den Heer van Hall’. De krant was niet volledig tevreden:
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Het sprak van zelven dat zijne benoeming geen algemeen genoegen kon doen. Zoowel
de weinige voorstanders van het oude, als zij, die eenen minister van eene sterkere kleur
verlangden, waren niet voldaan (…) De tijd zal leeren, in hoeverre de nieuwe minister
(…) wezentlijk de door hem te nemen maatregelen aan de gespannen verwachting zul-
len beantwoorden.31

Op 9 april ging het Algemeen Handelsblad nogmaals in op de benoeming in het stuk ‘Nieuwe
Zamenstelling van den Minister-Raad’. De krant bleef kritisch, omdat het onduidelijk was
waar Van Hall voor stond. Van Hall moest zich eerst maar eens bewijzen.32

Uit de berichtgeving in het Algemeen Handelsblad blijkt dat Van Hall geen duidelijk politiek
profiel had bij zijn aantreden, althans dat dit niet herkend werd door een grote krant als het
Handelsblad dat zelfs uit dezelfde stad kwam als Van Hall. Binnen het Hollands liberalisme
past Van Hall maar moeizaam.

Hollandse mentaliteit
De Hollandse mentaliteit speelt in de beeldvorming over Van Hall ook een rol. De hele 19de
eeuw stond in het teken van de opbouw van de Nederlandse eenheidsstaat. De vestiging van
het Koninkrijk der Nederlanden in 1814 onder leiding van koning Willem I was hierin de
voornaamste stap. Ook het opdelen van Holland in de provincies Zuid- en Noord-Holland
in 1840 betekende een verdere verzwakking van de Hollandse macht binnen Nederland en
Thorbeckes grondwet van 1848 met zijn nadruk op het algemeen belang tegenover het par-
ticuliere, provinciale en lokale belang bevestigde dit nogmaals.33 Ofschoon Holland vanaf de
19de eeuw steeds meer opging in Nederland bleef zoiets als een Hollandse mentaliteit be-
staan. Het beeld van de Hollandse mentaliteit berust dus op opvattingen uit de 19de eeuw
zelf en de historiografie. Het is van belang hier inzicht in te krijgen omdat het helpt te ver-
klaren waarom Van Hall een moeilijk te plaatsen figuur is.

De historicus Johan Huizinga stelde in 1934 in Nederland’s geestesmerk dat Hollandse invloe-
den in Nederland ondanks de totstandkoming van de Nederlandse eenheidsstaat duidelijk
waarneembaar waren in Nederland. ‘De overmacht van Holland is in onze geschiedenis on-
vermijdelijk, heilzaam, ja reddend geweest. Zonder Holland geen Nederland.’ Dit ‘Hollan-
docentrisme’, zoals Huizinga het noemde, had ervoor gezorgd dat het Nederlandse politie-
ke stelsel gebouwd was op de tegenstelling tussen ‘gewestelijke zelfstandigheid’ en ‘centraal
overwicht’.34 Verder was de ‘veelgeroemde Hollandsche zindelijkheid’ een blijvend onder-
deel geworden van de Nederlandse mentaliteit. Deze ‘Hollandsche zindelijkheid’ omschreef
Huizinga als het ‘burgerlijke’ streven om ‘zindelijk, proper, frisch, net, helder, zuiver’ te zijn.
Dit had er onder meer toe geleid dat in Nederland ‘zelfverheerlijking’ en ‘zelfverheffing’
geen voorname deugden waren, maar gematigdheid voorop stond.35 Ruim een halve eeuw
daarvoor zag ook Thorbecke dit gematigde terug. Hij kwalificeerde dit echter negatief en
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vond dat, wanneer het op politieke hervorming aankwam, het gebrek aan veranderingsge-
zindheid van Hollandse politici kenmerkend voor de ‘Hollandse voorzigtigheid’ was.36

Toch is dit beeld van Holland niet compleet. In de 19de eeuw werd vaak door niet-Hol-
landers de snelle vernieuwing van Nederland gezien als een teken van de dominantie en ar-
rogantie van Holland over de rest van Nederland.37 Dit had vooral te maken met het feit dat
het proces van nationale eenwording en politieke vernieuwing in de buitengewesten in het
midden van de 19de eeuw meer en meer als een proces van ‘hollandisering’ werd gezien. Ve-
len schreven modernisering, vernieuwing en eenwording toe aan een toenemende domi-
nantie van Hollandse politici en Hollandse waarden, normen en opvattingen.38 In het voor-
woord van de in 2005 verschenen populair-wetenschappelijke bundel Het bijzondere van
Holland wordt dan ook gesteld dat ‘Holland’ niet alleen in verband gebracht moet worden
met ‘molens, kaas en calvinisme’, maar dat Hollanders ook mensen zijn die ‘zichzelf graag
op de borst slaan’, kortom bekend staan als ‘arrogante’ figuren.39

Zo bezien zit er in beide typeringen van de Hollandse mentaliteit een bepaalde tegenstrij-
digheid. Deze tegenstelling is ook terug te zien in de persoon Van Hall. Van Hall is bekend
om zijn meermaals terugkerende uitspraak dat hij met ‘zwakke krachten’ regeerde. En in
zijn ‘Herinneringen’ omschreef hij zichzelf als iemand van ‘gematigde vrijzinnige beginse-
len’ en ‘warm voorstander van de verdraagzaamheid’.40 Ook biograaf Van Boneval wijst op
zijn poging niet dominant over te komen. Zo zou Van Hall eens tegen Van Boneval gezegd
hebben: ‘er wordt zooveel aan onze sagaciteit41 toegeschreven wat louter het gevolg van een
gelukkigen samenloop van omstandigheden was.’42 Drentje bevestigt ook, zoals eerder ver-
meld, dat Van Hall tevreden met ‘de status quo’ was en ‘vooral voorzichtig te werk’ ging.43

Maar volgens een andere biograaf, Suttorp, bewaarde Van Hall zijn bescheidenheid slechts
voor een besloten kring van vrienden, familie en politieke bondgenoten.44 Zo stond Van Hall
volgens zijn politieke vriend J.J. Rochussen vooral bekend als een man die een politiek van
‘tyrannie’ bedreef45; concludeerde biograaf Van Boneval de Fauré dat Van Halls domineren-
de en polariserende optreden getypeerd kon worden met de uitspraak ‘Macht is wellust’46;
en stelde Boogman ruim een eeuw later dat zijn ‘ijdelheid’ en ‘grootspraak’ funest waren ge-
weest voor het beeld van hem47. Deze laatste typeringen zijn toch geen kenmerken van een
politicus die ‘gematigdheid’ en ‘voorzichtigheid’ propageert.
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In een uitgebreide studie naar identiteit en cultuur in Holland problematiseert Vincent
Sleebe de paradox in de geschiedenis van de Hollandse mentaliteit, die in de beeldvorming
over Van Hall lijkt terug te komen. De tegenstelling tussen gematigdheid enerzijds en arro-
gantie anderzijds, is een historische constante in de beeldvorming over Hollanders. Hij be-
twijfelt in Geschiedenis van Holland dan ook vooral of het beeld van het gematigde Holland
klopt:

Als iets de samenleving de afgelopen tweehonderd jaar heeft gekenmerkt, zo wordt wel
gesteld, dan is het wel het klimaat van bescheidenheid, gematigdheid en tolerantie. (…)
Het zouden allemaal uitingsvormen zijn van de wens om maatschappelijke tegenstel-
lingen zo klein (of althans beheersbaar) mogelijk te houden. Vaak wordt dat weer ver-
eenzelvigd met een andere “Hollandse” trek: de neiging om iedereen in zijn recht te la-
ten. Wie [echter kijkt naar de geschiedenis van Holland] kan vraagtekens stellen bij die
stereotype voorstelling van zaken.48

Zoals we ook terugzien in de beeldvorming over Van Hall en zijn optreden, is de weergave
van de Hollandse mentaliteit, als zijnde gematigd en op consensus gericht, dus niet volle-
dig. In de volgende paragrafen wordt onderzocht of en hoe Van Halls ‘Hollands-zijn’ terug-
komt tijdens zijn optreden bij de hervorming van de staatsfinanciën van 1842 tot 1844; een
belangrijke affaire waarin de Hollandse en Nederlandse belangen botsten.

Financiële problematiek, aftredende ministers en politieke onduidelijkheid
Op 1 april 1842 maakte Van Hall als minister van Justitie zijn opwachting in de Nederlandse
politiek. Kort na zijn aantreden had Van Halls vriend Rochussen hem al bij de financiële
problematiek betrokken. De financieel-economische situatie was slecht. Op een begroting
van 71 miljoen gulden moest een rentelast van 40 miljoen gulden gedragen worden. Deze
rentelast was zo hoog, omdat de Nederlandse staatsschuld 2250 miljoen gulden bedroeg in
1840. Vooral in de jaren dertig had een enorme stijging van de staatsschuld plaatsgevon-
den.49 Onder leiding van Willem I waren in de jaren twintig en dertig grote investeringen ge-
daan om de infrastructuur en de opkomende industrie te versterken. Veel van deze projec-
ten hadden echter nooit het beoogde rendement gehaald. Sinds 1830 had vervolgens de dure
‘volhardingspolitiek’ tegen België, met name het jarenlang gevechtsklaar houden van tien-
duizenden militairen aan de zuidelijke grens, veel kosten met zich meegebracht. Daarnaast
vielen ook de inkomsten uit de handel met Indië al jarenlang tegen.50 Een gebrek aan alge-
mene inkomsten uit belastingen en accijnzen en een onduidelijke boekhouding maakten de
financiële malaise compleet.51

Daarom kwam minister van Financiën Rochussen in het voorjaar van 1843 met de zoge-
naamde ‘conversiewet’ om de Financiën op orde te brengen.52 Deze hield in dat de bestaan-
de staatsleningen met een rente van 5% zouden worden ‘geconverteerd’ in leningen met la-
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gere rentes van 3,5%, 4% of 4,5%. Hiermee zouden de kosten voor de staat jaarlijks met en-
kele miljoenen omlaag gaan. Rochussen, die veel contacten had in de Amsterdamse zaken-
wereld, kreeg maar weinig steun. De leningverstrekkers waren ten eerste ontevreden omdat
ze minder rente zouden krijgen en daarnaast omdat het onduidelijk was of de genomen
maatregel en daarmee hun inspanningen afdoende zouden zijn voor het redden van de
staatsfinanciën. Een halfslachtige maatregel, zo vreesden vooral de Hollandse financiers,
zou hun positie, die van de Amsterdamse beurs en van de Nederlandse overheidsfinanciën
eerder verslechteren. De beurs in Amsterdam en de invloedrijke Hollandse grond- en geld-
bezitters waren al jaren bang voor nadelige hervormingen op financieel gebied en probeer-
den met lobbywerk invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming in Den Haag.53 Van
Hall besloot echter Rochussen te helpen door invloedrijke Hollandse Kamerleden voor zijn
plan te winnen. Hij mengde zich dus actief in een moeilijk politiek onderwerp.

De Hollanders waren kritisch, en niet in de laatste plaats Van Halls kennissen. Hij moest
ze overtuigen en dan alsnog afwachten of ze Rochussen in de Kamer ook zouden steunen.
Tot Van Halls spijt werd Rochussen’s voorstel niet gesteund door Van Halls zwager en pro-
minente Amsterdammer C.A. den Tex. Van Hall had begin 1843, voor de stemming in de
Tweede Kamer over Rochussens wet, een besloten gesprek met Den Tex en W.L.F.C. van
Rappard gevoerd. Met beide Tweede Kamerleden onderhield hij een nauw contact. Hij wil-
de ze overtuigen van de noodzaak van Rochussens voorstel:

Mijne zwager de heer Den Tex, kon zijne vrees voor de wet en hare gevolgen niet over-
winnen. In menig met hem en den heer Rappard gehouden gesprek poogde ik beiden
over te halen om de hand niet mede te lenen tot den val der wet, welke tevens den val van
den heer Rochussen zou ten gevolge hebben – alles was tevergeefs!54

Het toont hoe verdeeld de Hollandse elite was.
In het voorjaar van 1843 was minister Rochussen afgetreden als minister van Financiën

nadat zijn poging de financiële tekorten op te lossen was afgeschoten in de Tweede Kamer.
Op 1 juli 1843 werd J.A. van der Heim van Duivendijke, griffier van de Staten van Zeeland, tot
opvolger van Rochussen benoemd, maar ook zijn plan om via een grond- en inkomstenbe-
lasting geld binnen te halen redde het niet. Hij trad in september 1843 af.55 In Holland had
Van der Heim veel kritiek opgeroepen, omdat: ‘de landeigenaars onwillig zijn, om te beta-
len, en deze de meerderheid hebben in de Tweede Kamer.’ Toch vonden ze het aftreden van
Van der Heim kort daarna onverwacht en waren veel Hollanders bezorgd, aldus de gouver-
neur van de koning in Holland D.J. van Ewijck.56 Vooral in Noord-Holland, de belangrijkste
‘financiële’ provincie, verkeerde men in het onzekere. Op 24 september 1843 maakte de
gouverneur van Noord-Holland melding van een anonieme brief waarin het aftreden van
Van der Heim werd betreurd. Hij stelde:
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[Het bericht van de aftreding] heeft alhier eene algemeene verslagenheid teweegge-
bracht, eensdeels misschien omdat men op eene dusdanige gebeurtenis zoo weinig
voorbereid was, maar voornamelijk ook omdat men daarin het bewijs meende te vinden
van de onmogelijkheid van de zijde der regeering, om thans, nu de door dezelve aange-
boden ontwerpen tot bezuiniging verworpen zijn, op eene andere voldoende wijze te
voorzien in de zoo dringende staatsbehoeften. Op den stand der effecten heeft die tij-
ding dan ook zeer nadeelig gewerkt.57

Van Ewijck stelde vast dat het vertrouwen in de krachtdadigheid van de regering flink ge-
schaad was door het zwakke optreden van de laatste maanden en drong aan op het vinden
van een oplossing. Het Amsterdamse Algemeen Handelsblad vroeg zich bezorgd af hoe het nu
verder moest.58

Ambivalente steun uit Holland en Amsterdam
Het ministerschap van Financiën was verre van aantrekkelijk, maar Van Hall wierp zich in
de ministerraad op als de man met visie en degene die het wel wilde doen. Eerder hadden
andere kandidaten zich al teruggetrokken, zodat Van Hall overbleef en kon worden be-
noemd door de koning. Hierbij moest hij daadwerkelijk gaan balanceren tussen Hollandse
en Nederlandse belangen. Vooral door de tegenwerkende houding van de Hollanders waren
de twee voorgaande ministers van Financiën er niet in geslaagd de slepende financiële kwes-
tie op te lossen: het terugdringen van de staatsschuld en het ordenen van de financiën.

Niet verwonderlijk probeerde Van Hall direct na zijn aanstelling als minister van Finan-
ciën de steun van belangrijke Hollandse politici te verkrijgen voor de begroting. Over de dag
dat hij als interim-minister van Financiën was aangesteld, schreef Van Hall dat hij: ‘toeval-
lig twee leden der Staten Generaal (de heren Rappard en van Akerlaken) en mijnen vriend
Op den Hooff, lid van de Hoogen Raad oud-lid der Staten Generaal bij mij te dineren
[had].’59 De heren waren ‘onthutst over het gebeurde’, maar Van Hall slaagde erin ‘hen te
overtuigen’ door erop te wijzen dat hij ‘de zaak goed kende; dat die zoo en anders niet be-
handeld moest worden dat het nu of nooit was’.60 Van Hall wilde direct verder gaan met de be-
handeling van de begroting, door de komende dagen al zelf bij de beraadslagingen over de
begroting en de financiële toestand op te treden als minister van Financiën en de begroting
te verdedigen. Veel Kamerleden hadden twijfels. Van Hall schreef hoe hij daarop besloot om
na het diner zoveel mogelijk Kamerleden te spreken: ‘maar niemand bijna geloofde dat ik
zou slagen; ieder bijna trachtte mij te overreden om de discussie der begroting tot de vol-
gende zitting uit te stellen. Ik hield vol.’61 Van Hall toonde zich in deze beginfase een door-
zetter die, bewust van de moeilijkheden, niet van wijken wilde weten. Hieruit blijkt dat hij
dus niet het gematigde pad koos.

In de Kamer kreeg hij kort daarna de steun van zijn bondgenoten en zo kreeg Van Hall
eind september de tweejaarlijkse begroting over 1844 en 1845 aangenomen; de eerste horde
was genomen. De kritische Kamerleden bonden in en Van Hall kreeg bijval. Van Rappard
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verleende in de Kamer, zoals beloofd in een vooroverleg met Van Hall, steun aan Van Hall.62

Den Tex bleef zich echter tijdens de stemming over de afzonderlijke hoofdstukken kritisch
opstellen: verschillende malen stemde hij tegen.63 Tijdens de debatten bleef het er zeer fel
aan toe gaan. Hoewel de begroting werd aangenomen, betekende dit allerminst dat Van Hall
in Holland zijn positie had verbeterd. Nog op 2 oktober 1843, toen de beraadslagingen in de
Kamer al wezen op een succes voor Van Hall, maakte gouverneur Van Ewijck melding van
de vrees dat Van Halls aanstelling niet slechts van korte duur zou zijn, maar dat hij definitief
zou worden aangesteld:

In den laatsten tijd is te Amsterdam nog al gesproken over (…) den Heer van Hall (...).
De Heer van Hall heeft ettelijke vijanden en meerdere onvrienden in Amsterdam, die
zoodanige benoeming zouden afkeuren. Van deze zijde werd mij zelfs verzekerd, dat
een gerucht van zoodanige benoeming geloopen er ter beurse eene daling in den prijs
der fondsen had veroorzaakt.64

Onbetwist was Van Hall dan ook allerminst, zelfs niet in zijn ‘eigen’ stad. De daadwerkelij-
ke aanneming van de begroting verbeterde dat, maar zekerheid had Van Hall niet. De opinie
in Holland bleef zijn aandacht houden. Het is dan ook om deze reden dat hij op 2 oktober
een brief deed uitgaan aan de gouverneur en hem vroeg hem op de hoogte te houden van de
stemming in Holland en Amsterdam met name waar het financiële onderwerpen betrof.
Van Hall achtte dit noodzakelijk, omdat er personen actief waren: ‘diep genoeg gezonken,
om hun werk te maken van het uitstrooijen van allerlei leugenachtige en lasterlijke praatjes,
waarbij zelfs de meest eerbiedwaardige personaadjes niet gespaard worden en die, zoo
daaraan gehecht wordt, op den duur zouden leiden tot verscheuring van den band van lief-
de tusschen vorst en volk.’ Van Hall riep de gouverneur op hiertegen op te treden.65

De houding van de Hollanders was onvoorspelbaar, nu waren ze tevreden en kalm, dan
konden ze weer veel kritiek leveren. Ook de Amsterdamse dagbladpers was na het succes-
volle optreden van Van Hall tijdens de begrotingsdebatten dubbelzinnig van houding: het
Algemeen Handelsblad hield zich lange tijd afzijdig. Directe steun voor zijn persoon ondervond
Van Hall nauwelijks, zoals uit de stemming in Holland blijkt.

Begin 1844 begon het debat over de wet op de vrijwillige lening die inhield dat kapitaal-
krachtige Nederlanders – in de praktijk kwam dit voornamelijk neer op rijke Hollanders –
verplicht waren geld uit te lenen aan de Nederlandse staat tegen een lagere rente dan ge-
bruikelijk (afb. 3). Het voorstel verschilde niet veel van dat van Rochussen, alleen koppelde
Van Hall er een voorstel tot verhoging van de grond en inkomstenbelasting aan vast als stok
achter de deur. Veel Hollandse kapitaalbezitters keerden zich hiertegen. Eind januari laaide
de discussie flink op toen naar aanleiding van het wetsvoorstel talloze brochures en pam-
fletten werden uitgegeven (afb. 4 en 5). Vermogende en invloedrijke tegenstanders van de
wet ‘dreigden niet in de geldleening te zullen deelnemen en de belasting niet te zullen beta-
len, zonder daartoe gedwongen te worden. De oppositie [van de buitengewone belasting]
bedreigde ieder, die voor de voordracht zou spreken of schrijven, met verlies van populari-
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Afb. 3  Bewijs van inschrijving voor de vrijwillige lening aan het Rijk. Atlas van Stolk, Rotterdam.
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Afb. 4  ‘Wet van behoud, liefde en redding’, spotprent over de vrijwillige leningwet, maart 1844.
Atlas van Stolk, Rotterdam.



teit’, aldus geschiedschrijver en tijdgenoot J.J. de Bosch Kemper.66 Met name de grondbe-
zitters in Holland waren tegen, omdat Van Hall de vrijwillige lening gekoppeld had aan een
verhoging van de grondbelasting.67 Hoe minder inschrijvingen de vrijwillige lening zou op-
leveren hoe hoger de grondbelasting zou moeten zijn om het tekort op de begroting te kun-
nen dekken. Ook Van Hall persoonlijk ontving van alle kanten kritische reacties. ‘Het is
overbodig te zeggen, met hoeveel anonieme brieven, vol bedreigingen, niet alleen ik, maar
ook de koning bestormd werden’, aldus Van Hall.68 Zelfs zijn eigen broer H.C. van Hall was
geen voorstander van de wetsvoorstellen.69

Van Hall zette veel op het spel. Het Algemeen Handelsblad constateerde dan ook dat er een
nieuwe manier van politiek optreden nodig zou zijn om te slagen:

Dan is het eenige middel, ontwikkeling van buitengewone krachten. Waar men aan ge-
woon was, bleek onvoldoende. Gelijke inspanning van wil en vermogen boven hetgeen
men deed, kan dan alleen redding geven. Die inspanning moet uitgaan van de regering.
Van haar uit moet de hoop geboren worden, dat er nog redding is.70
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Afb. 5  In het ‘Constitutione-
le Nationale Protest’ tekende
de auteur H. Mindermann,
onder verwijzing naar oud-
minister van Financiën I.A.
Gogol, protest aan tegen de
vrijwillige leningwet van Van
Hall. Atlas van Stolk, Rotter-
dam.



Het Handelsblad stimuleerde de gedachte dat het gerechtvaardigd was ten koste van alles de
financiële problematiek op te lossen en vroeg hierbij niet om gematigdheid maar om daad-
kracht.

Hollandse Kamerleden in het nauw
Tijdens verschillende debatten over de leningwet bleek hoe de politici naar evenwicht zoch-
ten in het verdedigen van Hollandse en Nederlandse belangen en hoe gevoelig deze balans
was. Een goed voorbeeld is de avondzitting van 26 februari 1844. Tijdens deze vergadering
veranderde de Hollandse afgevaardigde L.C. Luzac van een voorstander van de wet op de
vrijwillige lening in een tegenstander. Luzac sloot een lang betoog, waarin hij inging op het
feit waarom hij in eerdere stadia wel steun had verleend, af met: ‘Ik moet (…) verklaren, na
alle bedenkingen, voor en tegen het ontwerp gemaakt, bedaarlijk overwogen te hebben, nog
te gelooven, dat ik mij niet zou kunnen verantwoorden, indien ik thans een gunstig votum
aan hetzelve gaf.’71 Van Hall schreef daarover in zijn ‘Herinneringen’: ‘[Luzac was] in de
staatkunde weinig deugdzaam. Hij leefde voor en door de populariteit.’ Zo verklaarde Luzac
volgens Van Hall eens dat wanneer ‘hij tien monden’ had ‘tien stemmen’ vóór de wet zou uit-
brengen. Van Hall ergerde zich aan het gedraai van Luzac en beschreef het voorval in 1857
in zijn ‘Herinneringen’:

Nog staat mij levendig voor den geest de onverschilligheid waarin hij het woord tegen
de wet opnam. Mijn collega Baud was naast mij gezeten. Ofschoon sterk bijziend heb
ik in groote vergaderingen het geluk als het ware bij instinct der geest den vergadering
te gevoelen. Ik verzocht mijn ambtgenoot te blijven zitten alsof hij noteerde, daar ik
eens in de vergadering rond wilde gaan, omdat het mij voorkwam dat er iets bijzonders
omging. Dit was inderdaad zo. Vele leden tot de gematigde liberale partij, die mij gun-
stig was, behorende waren zeer opgewonden; woedende van den Heer Luzac, maar te-
vens zeer begaan met hunne eigene populariteit.72

Luzac hield zich in die tijd veel bezig met de staatsfinanciën en was een vooraanstaand lid
van de Tweede Kamer. Hij stond echter ook bekend als iemand die zwakke knieën had als er
veel kritiek geleverd werd door Hollanders en de pers.73

Na het verrassende optreden van Luzac kwam Van Hall Kamerlid G.J. Bruce tegen in de
wandelgangen van het Binnenhof die ‘in zijne drift’ Luzac enorm bekritiseerde. Bruce ver-
weet Luzac dat hij was gezwicht voor de Hollandse belangen en zijn populariteit in Holland
wilde veilig stellen. Hij zei volgens Van Hall:

De man van de hollandschen belangen, die de wet wenscht te zien aannemen, spreekt
ertegen en verlangt toch dat wij voorstemmen alzoo onze populariteit in onze provin-
cien zeer in gevaar brengende. Hij zal zijn zin niet hebben. Wat let mij, of ik spreek er
ook tegen?
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Vervolgens sprak Van Hall, die natuurlijk niet gerust kon zijn na de uitspraak van Bruce, het
Kamerlid A.J. Duymaer van Twist: ‘Nu zeide dezen [tegen Van Hall], wij waren voor de wet
uit overtuiging en zullen dien overtuiging niet aan de zucht naar populariteit opofferen.’74

Gelukkig voor Van Hall liep het avonddebat gunstig en was Luzac de enige die deze avond
overstapte naar het kamp van de tegenstanders.

Wat bleek was dat de politici worstelden met de druk. Om stelling te nemen, zowel voor
als tegen de wet, was doorzettingsvermogen nodig, iets wat Van Hall bezat. Hij liet zich niet
van zijn koers brengen door de Hollandse opinie. Hoofdredacteur J.J. van der Biesen van het
Algemeen Handelsblad, geen grote vriend van Van Hall, kreeg dan ook waardering voor hem.
‘Ik bewonder Van Hall, om de courage, die hij heeft om met zulk eene wet voor den dag te
komen’, aldus Van den Biesen.75 Van Hall bond in de Kamer openlijk de strijd aan met zijn
tegenstanders en via de Kamerdebatten bekritiseerde hij ook de tegenwerkende Hollanders,
voornamelijk zij die hun beursbelangen belangrijker vonden dan het landsbelang. Hij wees
hen terecht en merkte over hen het volgende op in de Kamer:

Slechts twee klassen van lieden, tot geen van beiden behoort eenig lid dezer vergade-
ring, kunnen belang stellen bij het achterblijven van een afdoenden maatregel. [Zij die]
groote winsten [maken] (…) uit speculatiën in fondsen, of uit eene hoogere rente, wel-
ke het ongelukkige volk moet blijven dragen; of zij, die in iedere moeielijkheid, met wel-
ke de regeering te kampen heeft, eene gelegenheid zien, om zich zelven te doen gelden.
[Dit zijn de] redders van het vaderland, welke de wond openhouden, opdat hunnen
diensten gevraagd zouden worden of benoodigd blijven, en dien staat van spanning (…)
zouden wenschen te zien voortduren.76

Eind februari kwam het Kamerdebat tot een einde. Eerder waren door van Hall enkele (klei-
ne) aanpassingen gedaan om de Kamer tegemoet te komen. Zo was het bedrag van 150 mil-
joen verlaagd tot 127 miljoen. Aan het einde van de dag volgde de stemming: 32 leden stem-
den voor de wet en 25 tegen. De wet op de vrijwillige lening en de buitengewone belasting
werd daarmee op donderdag 29 februari 1844 aangenomen.77 Van Hall had zich hierbij niet
uit het veld laten slaan door de kritiek en weifelende houding van verschillende invloedrijke
Hollanders zoals Luzac.

Van Hall heeft succes maar is niet populair in Holland
De debatten in de Tweede Kamer hadden veel indruk gemaakt in de provincie, concludeer-
de de gouverneur van Holland in meerdere aantekeningen.78 Ook buiten de westelijke pro-
vincies zorgde de wet voor veel opschudding. Vanuit Noord-Brabant en Limburg kwam kri-
tiek en in Gelderland keerden grondbezitters zich tegen de wet. Toch bleef de discussie
voornamelijk een Hollandse aangelegenheid. Daar ging het er dan ook hard aan toe. Op 4

een typisch hollandse politicus? 31

74 F.A. van Hall, ‘Herinneringen’, NA, Archief Van Hall, inv. nr. 28, 27.
75 Zoals geciteerd in: J. Schouwenaar, Tussen beurs en binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad

1828-1845(Amsterdam 1999) 329.
76 HTK, 29 februari 1844, 369.
77 De Bosch Kemper, Nederland na 1830, IV, 206.
78 Rüter, Rapporten van de gouverneurs, III, 32, 40-42, 47, 51.



maart 1844 verscheen er een plakkaat op de deur van de Nieuwe Kerk te Amsterdam waarop
stond: ‘De dood aan de Ministers, leve de Koning.79’

Het Algemeen Handelsblad, dat een tegenstander van de wetsvoorstellen was, opende op 2
maart als volgt: ‘Het is met diep leedwezen dat wij [moeten aankondigen] (…) dat de Twee-
de Kamer er toe heeft kunnen komen het ontwerp aan te nemen.’ De krant riep de Eerste Ka-
mer dan ook op de wet tegen te houden.80 Het mocht niet baten, want op 5 maart stemde ook
de Eerste Kamer voor de wet en op 6 maart werd de wet door de koning bekrachtigd.81

Vanaf 18 maart kon men inschrijven op de lening. Naarmate de dagen vorderden raakten
meer opinieleiders en dagbladen, waaronder het Algemeen Handelsblad, ervan overtuigd dat
het beter was vrijwillig deel te nemen en zo de buitengewone belasting te voorkomen. Het
Handelsblad plaatste zelfs een oproep tot inschrijving van Van Hall.82 Op 22 maart was nog
maar voor 20 miljoen gulden op de lening ingeschreven. Op 26 maart, de uiterste inschrijf-
datum, werd de termijn met twee dagen verlengd. Het Handelsblad deed een uiterste poging
en steunde de lening: ‘Wie zich dekken en de openbare rust verzekeren wil, roepen wij dus
nogmaals, voor het laatste toe: hij teekene in!’83 Op 28 maart verdubbelden vele Amster-
damse kapitaalbezitters hun lening.84 Uit Amsterdam zou uiteindelijk bijna de helft van het
totale leningbedrag afkomstig zijn.

Nog even werd het spannend toen na sluiting van de deelnemingsperiode er nog een te-
kort van drie miljoen gulden bleek te zijn. Van Hall besloot een uiterste poging te doen om
het bedrag bij elkaar te krijgen. Hij overtuigde eerst enkele zakenlieden meer geld uit te le-
nen en kreeg vervolgens de koning zover om het overgebleven gat op te vullen.85 Op 2 april
kon minister Van Hall dan ook melden dat de lening voltekend was en de buitengewone be-
lasting niet geïnd hoefde te worden. Van Hall had ervoor gezorgd dat de oude leningen van
4,5% en 5% omgezet werden in leningen van 3%. Dit resulteerde in een staatsschuldver-
mindering van 51 miljoen gulden en een rentebesparing van 4 miljoen gulden op een be-
groting van circa 70 miljoen gulden.86 Een faillissement van de Nederlandse staat was daar-
mee duidelijk afgewend en verdere bezuinigingen leken voorlopig niet nodig.

In de Staatscourant bedankte Willem II met een euforische proclamatie de leningverstrek-
kers. De koning onderscheidde Van Hall kort daarna ook voor zijn succes met het Groot-
kruis van de Nederlanschen Leeuw. Hij was echter één van de weinigen die Van Hall het suc-
ces gunde, want in Amsterdam en Holland was zijn optreden met weinig enthousiasme
ontvangen. In een slotbeschouwing over de financiële debatten benadrukte het Algemeen
Handelsblad de saamhorigheid en vaderlandsliefde van de Hollanders, terwijl aan Van Hall
geen enkel woord werd gewijd.87

Ook in zijn verdere loopbaan zou de onafhankelijk opererende Van Hall vooral blijven
steunen op zijn kunde om in moeilijke situaties het politieke schip weer vlot trekken. In
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1853 nam hij het stokje van Thorbecke over, nadat Thorbecke gedwongen was af te treden
vanwege de crisis die was ontstaan door de Aprilbeweging, en in 1860-1861 regelde hij met
succes de al jaren voortslepende spoorwegkwestie. Het ‘wonder’ van de vrijwillige lening-
wet betekende immers dat Van Hall ‘steeds met meer vertrouwen verdere maatregelen voor-
droeg en verdedigde, zoodat hij het verwijt van zelfgenoegzaamheid en overmoedigheid,
zelfs van despotisme, niet ontging’, aldus biograaf Van Boneval de Fauré.88 Populair was hij
echter zelden, ook niet onder Amsterdammers en Hollanders. Voor hen, zo bleek al uit zijn
eerste belangrijke optreden rondom de financiële crisis in 1842-1844 die zojuist beschreven
is, was hij een zelfstandig en standvastig optredende politicus die zich niet liet inpakken
door Hollandse of Amsterdamse kritiek. Het leverde Van Hall, die twintig jaar onafgebro-
ken politiek actief was, echter geen goede naam op. Zijn overlijden in 1866 trok dan ook nau-
welijks aandacht van politiek en pers.89

Conclusie
Met de totstandkoming van het Nederlands Koninkrijk in 1814 volgde een periode van poli-
tieke modernisering, die in de jaren 1840 tot een spannend punt kwam. De positie van de
traditioneel dominerende provincie Holland en de Hollandse regentenfamilies ten opzich-
te van de zich vernieuwende Nederlandse politiek is aan de hand van de persoon Van Hall
geanalyseerd. Van Hall is interessant omdat hij in een cruciale fase van het moderniserings-
proces van de Nederlandse politiek, de jaren 1840, politiek actief was inzake de verbetering
van de staatsfinanciën waarbij Hollandse en Nederlandse belangen in het geding waren.

Allereerst is aangetoond dat hoewel Van Hall actief was in Holland, het niet eenvoudig is
een eenduidig beeld van hem te schetsen op basis van zijn afkomst uit een Hollandse re-
gentenfamilie, zijn Hollands liberalisme, of zijn Hollandse mentaliteit. Deze drie thema’s
leveren alle drie onduidelijkheden op. Zo was Van Hall wel afkomstig uit een Hollandse re-
gentenfamilie, maar betekende dit niet zondermeer dat hij zich schikte in de visie van de tra-
ditionele elite. Als daarnaast Van Halls politieke visie geplaatst wordt binnen het Hollands
liberalisme roept dit nieuwe vragen op: was dit behoudend, vernieuwend of een afgezwakte
vorm van het Thorbeckeaanse liberalisme? Het Hollands liberalisme is een moeilijk concept
omdat het geen duidelijk inhoudelijk programma kende. Hollands liberalisme ontwikkelde
zich in een Hollandse omgeving en wordt eind jaren twintig en begin jaren dertig vooral ge-
kenmerkt door een roep om beperkte staatsrechtelijke vernieuwing en financiële hervor-
ming. Het is echter onterecht hieruit de conclusie te trekken dat het Hollands liberalisme in
iedere zin gematigdheid of alleen een belangenbehartigingsvisie van Hollanders represen-
teert. Het richtte zich op concrete, financiële, hervorming, maar moest vooral in de praktijk
vorm krijgen door optreden van nieuwe politici. Van Hall gaf er in zijn praktische optreden
rondom de financiële hervormingen een weinig gematigde vorm aan.

Tot slot leert ons een korte analyse van de historiografische visie op de Hollandse menta-
liteit dat deze uiteenloopt van niet-zelfverheerlijkend, gematigd, zindelijk en op consensus
gericht, tot arrogant en dominant. De typisch Hollandse mentaliteit roept dus vragen op.
Hollanders doen niet aan zelfverheerlijking en zelfverheffing, maar Hollanders worden wel
als arrogante figuren gezien. Zowel in de 19de eeuw als ook daarna wordt het beeld over de
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Hollanders en de Hollandse mentaliteit bepaald door tegenstrijdige visies. Dit komt ook te-
rug in de persoon van Van Hall. Van Hall probeerde zelf het beeld van een ‘gematigd’ en ‘ver-
draagzaam’ politicus neer te zetten wat volgens hem ‘typisch Hollands’ was. Toch zagen an-
deren hem als een machtswellusteling, zoals Van Boneval en Rochussen stelden. Natuurlijk
hoeven de twee soorten van waardenkwalificaties elkaar niet altijd uit te sluiten, maar be-
langrijk is dat de Hollandse mentaliteit in de tijd van Van Hall en in de historiografie voor
meerdere uitleg vatbaar is. Op basis van Van Halls zogenaamd typisch Hollandse mentali-
teit ontstaat dan ook een dubbelzinnig beeld van hem.

Het gematigde karakter dat in de beeldvorming over Van Halls politiek domineert en door
hemzelf, tijdgenoten, en historici wordt verklaard vanuit zijn ‘Hollands-zijn’, is niet duide-
lijk terug te vinden in zijn praktische optreden. Uit zijn handelen rondom de debatten over
de staatsfinanciën rijst het beeld op dat hij niet overwegend probeerde Hollandse of Am-
sterdamse belangen te dienen. De moeite die het Algemeen Handelsblad had om Van Halls po-
litieke profiel te beoordelen, lijkt mede verklaard te kunnen worden op basis van het gege-
ven dat Van Hall niet de voorspelbare status-quo behartigde maar nieuwe doelen nastreefde
op een verrassende wijze. Zijn vermeende Hollandse invloeden zijn niet bepalend in zijn po-
litieke optreden rondom de financiële crisis. Toen werd dit ook niet zo ervaren, gezien de
kritische visies die Gouverneur Van Ewijck en het Algemeen Handelsblad voortdurend presen-
teren op het optreden van Van Hall. Ook collega-politici van Van Hall uit Amsterdam gaan
niet eenvoudig overstag. Van een coherent Hollands of Amsterdams belang dat Van Hall ten
koste van alles wilde verdedigen lijkt dan ook geen sprake, hoe valt immers anders zijn ge-
ringe populariteit in, en ambivalente steun vanuit, Amsterdam en Holland te verklaren? 

Van Hall liet zich niet overwegend (af)leiden door zijn Hollandse afkomst en had uitein-
delijk een eigen niet-gematigde aanpak en visie die boven de traditionele Hollandse en Am-
sterdamse regentenstijl uitsteeg. Zijn standvastigheid maakte dat men meer en meer ontzag
voor hem kreeg. Dit gecombineerd met de wijze waarop in parlement en pers op het
scherpst van de snede werd gedebatteerd, zijn sterke aanwijzingen dat Van Halls wijze van
politiek optreden en het succes dat hij boekte eerder verandering dan continuïteit belicha-
men. Meer aandacht voor Van Halls praktische optreden en de reacties daarop van pers en
publiek, zouden het inzicht in hem dan ook verder kunnen vergroten.
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Een nieuwe Molenaer
‘Kijk, dit is hem!’ Ilone Kremer wijst naar een af-
beelding van hun nieuwe aankoop in de Sotheby’s
catalogus en begint geanimeerd te vertellen over
deze ‘Allegorie op de smaak’ van Jan Miense Mole-
naer (afb. 2). ‘Kijk, allereerst is het een prachtig,
zeer goed geschilderd werkje van een jongen die
een pijp en een roemerglas vasthoudt. Alleen al de
uitvoering is een genot om naar te kijken. Maar er
is meer. Het jongetje houdt de pijp onhandig vast
en heeft het glas verkeerd om. Hij doet wel of hij
rookt en drinkt, maar hij heeft eigenlijk geen idee
hoe het moet. Het jongetje is in wezen een beetje
stout. Door dit extra detail zijn we helemaal verliefd
geworden op het kleine schilderijtje en zijn we nu
heel blij dat we het hebben kunnen verwerven.’

Deze uitleg maakt onmiddellijk een paar dingen
duidelijk. Ten eerste dat de Kremers nog lang niet
zijn uitverzameld, wat bijdraagt aan het unieke ka-
rakter van de tentoonstelling. Immers, wat de be-

Hollands Spoor 

In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument uit Holland onder de
aandacht gebracht. Ilona van Tuinen bespreekt deze keer een tentoonstelling in het Frans
Halsmuseum in Haarlem1:

Rembrandt, een jongensdroom

In het Frans Halsmuseum in Haarlem is van 14 februari tot en met 14 juni 2009 de  tentoonstelling ‘Rem-
brandt, een jongensdroom’ te zien, waarin de gehele privé-collectie van het Nederlandse echtpaar George en
Ilone Kremer getoond wordt. Deze immer groeiende verzameling bestaat momenteel uit ruim vijftig Hol-
landse en Vlaamse schilderijen uit de 17de eeuw en bevat topstukken van ondermeer Frans Hals, Meindert
Hobbema, Gerrit van Honthorst, Pieter de Hooch, Michael Sweerts, Jan Lievens, Ferdinand Bol en niemand
minder dan Rembrandt (afb. 1). Voor de bezoeker is dit een unieke kans: Nederland kent weinig privé-ver-
zameleraars van dit niveau, die hun collecties met zo veel openheid aan museumbezoekers willen tonen.
Voor de Kremers is het evenzeer bijzonder om al hun werken onder een dak te hebben: deze zijn van een dus-
danige museale kwaliteit dat een belangrijk gedeelte doorgaands als langdurig bruikleen in het Maurits-
huis in Den Haag, de Lakenhal in Leiden en het Frans Halsmuseum in Haarlem hangt. Ook lenen ze hun
werken vaak uit aan tijdelijke tentoonstellingen over de gehele wereld.

Deze tentoonstelling was in de tweede helft van 2008 te zien in het Wallraf-Richartz Museum in Keu-
len en de Gemäldegalerie Alte Meister-Schloss Wilhelmshöhe in Kassel. Nu zijn de werken allemaal te be-
wonderen in het toepasselijke 17de-eeuwse pand van het Frans Halsmuseum.

In het restaurant van veilinghuis Sotheby’s in Amsterdam, waar George en Ilone Kremer onlangs hun
nieuwste aanwinst verwierven, spraken ze over hun ervaringen als verzamelaars en over hun passie voor
kunst.

Afb. 1  Rembrandt Harmensz van Rijn, Tronie van een
oude man met tulband, ca. 1627-28, olieverf op paneel,
26.5 x 20 cm.



zoeker in Haarlem aantreft is als het ware een
‘snapshot’. Over een jaar kan de samenstelling van
de collectie weer anders zijn. Ten tweede blijkt dat
de kunsthistorische waarde voor de Kremers niet
het enige criterium is voor de aankoop van een
schilderij. Er moet nog iets meer zijn, iets wat het
werk voor hen extra bijzonder maakt. De schilde-
rijen op de tentoonstelling zijn daarmee stuk voor
stuk een reflectie van hun persoonlijke smaak. Ten
derde blijkt uit het enthousiasme waarmee de uit-
leg over de Molenaer gegeven werd, dat de Kremers
hun passie voor kunst willen delen. Om te begrij-
pen hoe deze passie werd omgezet in het daadwer-
kelijke bezit van schilderijen, wenden we onze blik
naar een schilderij dat zich níet in de Kremer-col-
lectie bevindt, maar dat de meeste museumbezoe-
kers direct zullen herkennen.

Het begon bij de Joodse Bruid
Rembrandts ‘Joodse Bruid’ hangt al anderhalve
eeuw nietsvermoedend aan de wand in het Am-
sterdamse Rijksmuseum. Nietsvermoedend, om-
dat ze zich – daar gaan we tenminste vanuit – niet
bewust is van de talloze mensen die door de jaren
heen voor haar hebben gepauzeerd omdat iets hen
raakte en deed stilstaan. Vincent van Gogh, zoals

velen weten, schreef aan zijn broer Theo na zijn
eerste ontmoeting met dit schilderij dat hij tien jaar
van zijn leven zou geven om veertien dagen voor het
werk te blijven zitten met enkel een korst droog
brood.

George Kremers eerste blik op de ‘Joodse Bruid’
was net zo ingrijpend. Het was 1961, George was
tien jaar oud en op schoolreisje naar het Rijksmu-
seum. Hij kon zijn ogen niet van het doek afhouden
en alle geluiden om hem heen, inclusief de stem
van zijn leraar, verstomden. De kleuren, de levens-
grote, ontroerende figuren, het raakte het jongetje
allemaal diep. Die dag ontstond de jongensdroom
om ooit zelf een Rembrandt te bezitten. Eenmaal
volwassen behield hij een voorliefde voor de schil-
derkunst uit de Hollandse Gouden Eeuw en be-
zocht hij geregeld musea, vooral omdat hij vond
dat dat bij zijn algemene ontwikkeling hoorde. Het
was pas 25 jaar later dat ‘iets’ hem weer met een
vergelijkbare intensiteit als in 1961 naar de Hol-
landse schilderkunst trok. Met een honger naar
kennis begon hij boeken over schilderkunst te le-
zen en musea te bezoeken. In 1994 las hij een arti-
kel over een kunstveiling in New York en werd zijn
wens om ook daadwerkelijk kunst te bezitten weer
aangewakkerd. Hij begon veilinghuizen in de ga-
ten te houden, samen met zijn vrouw Ilone, die zijn
passie voor kunst deelde. In 1995 kocht het echt-
paar hun eerste schilderij en nu, veertien jaar later,
bezitten de Kremers meer dan vijftig indrukwek-
kende werken.

Invloed van de specialisten
George en Ilone Kremer raakten al snel bevriend
met vooraanstaande kunsthistorici en kunsthan-
delaren en hebben altijd grote waarde gehecht aan
hun oordelen. Vooral de twee jaar geleden overle-
den handelaar Robert Noortman was vanaf het be-
gin van hun verzameltijd een belangrijke mentor.
‘Sommige schilderijen in onze collectie’, vertelt
George Kremer, ‘hadden we nooit gekocht zonder
dat extra zetje van Rob.’ Toen ze Pieter de Hoochs
‘Man leest brief voor aan een vrouw’ bij Noortman
kochten (afb. 3), was het voornamelijk ook de res-
taurator Martin Bijl die hen uiteindelijk overtuigde
van de zeldzaamheid van dit werk. ‘Dit schilderij
komt uit De Hoochs latere, Amsterdamse periode’,
vertelt George Kremer. ‘Toen wij het in 1998 koch-
ten, was de algemene opinie dat zijn beste werken
uit zijn Delftse periode stamden. Op zijn Amster-
damse werken werd een beetje neergekeken. Maar
dankzij Rob en Martin zagen wij in dat dit werk
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Afb. 2  Jan Miense Molenaer, Allegorie op de smaak,
Haarlem ca. 1610-1668, olieverf op paneel, 31 x 21 cm.



vanuit kunsthistorisch oogpunt belangrijk is en
bovendien van uitzonderlijk hoge kwaliteit. De
Hooch, die uitblonk in het schilderen van interi-
eurs, was niet zo sterk in de weergave van figuren.
Maar de figuren op dit werk zijn de mooiste in zijn
hele oeuvre. Kijk, ze zijn alles behalve stijf. Zij heeft
zojuist haar naaiwerkje neergelegd en luistert aan-
dachtig naar de man die de brief voorleest. Er is
sprake van een echte interactie. En het schilderij
laat zien dat De Hooch wel degelijk prachtige wer-
ken kon afleveren in zijn Amsterdamse periode.’
De Pieter de Hooch is een van de topstukken uit de
Kremer-Collectie en hangt sinds 1999 in bruikleen
in het Mauritshuis.

Voorbeeldig eigenzinnig
George en Ilone Kremer luisteren echter niet altijd
naar de adviezen die ze krijgen. Uit de aankoop van
het ‘Herderinnetje’ van de Utrechtse schilder Pau-
lus Moreelse eind 1995 – ze waren nog geen jaar be-
zig – blijkt niet alleen dat ze al zeer vroeg een eigen
smaak ontwikkelden, maar ook dat ze daarop durf-
den te vertrouwen. Iedereen adviseerde tegen de
aanschaf van dit schilderij, maar voor George Kre-
mer was de aantrekkingskracht immens. ‘Kunst-
historisch gezien was het al interessant omdat het
1617 gedateerde werk het vroegste voorbeeld is van
een enkele herderin in halffiguur,’ vertelt George
Kremer. ‘Maar’, voegt hij toe, ‘het waren haar ogen
die het deden. Ik kon die verleidelijke, uitdagende

ogen simpelweg niet weerstaan.’
Toen het werk vlak na de aankoop bij de Kre-

mers thuis hing en Robert Noortman de signatuur
en schildertechniek inspecteerde,  wendde hij zich
tot George Kremer en zei: ‘Dat heb je goed gedaan,
jongen.’

‘Deze aankoop’, leggen George en Ilone Kremer
uit, ‘bevestigt maar weer hoe belangrijk het is om
niet altijd mee te gaan met de meningen van de ge-
vestigde orde. En… hoe belangrijk het is om zelf te
blijven kijken. Daar willen we ook iedereen toe aan-
sporen bij het bekijken van onze schilderijen. Blijf
kijken, blijf ervaren.’

Verschil in smaak
De smaak van George en Ilone Kremer is niet hele-
maal of altijd hetzelfde. Met zo een nauwe samen-
werking tussen echtgenoten speelt de invloed die
ze op elkaar hebben soms een beslissende rol bij
het verwerven van een werk. ‘De “Maria met Kind
en Johannes de Doper” van de Antwerpse schilder
Abraham Janssens is meer mijn smaak’, legt Ilone
Kremer uit. ‘Ik hou van die harde, felle kleuren.
Drie jaar geleden verworven we een Ferdinand Bol
met hetzelfde onderwerp. Die zachtere kleuren
passen meer bij wat George aanspreekt. Het fan-
tastische aan deze aankoop is, dat we nu een Zuid-
Nederlandse en een Noord-Nederlandse uitvoe-
ring hebben van hetzelfde verhaal, maar ook dat
deze twee representaties van onze persoonlijke
smaak elkaar aanvullen. 
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Afb. 3  Pieter de Hooch, Man leest brief voor aan een
vrouw, ca. 1670-74, olieverf op doek, 77 x 69.9 cm.

Afb. 4  Michael Sweerts, Het jonge dienstmeisje, ca.
1660, olieverf op doek, 61 x 53.5 cm.



‘Er zijn ook werken’, legt George Kremer uit,
‘die nooit in onze collectie waren gekomen als Ilo-
ne niet haar invloed had uitgeoefend. De Michael
Sweerts (afb. 4), een van onze topstukken die nu
met De Hooch in het Mauritshuis hangt, hadden
we nooit gekocht als zij daar niet zo op had aange-
drongen. We kochten het in 1997, toen Sweerts
nog niet zo bekend was. Ik was niet meteen over-
tuigd, maar Ilone wel. Het werk spreekt nu velen
aan. Het is moeilijk te definiëren waarom, maar het
meisje ontroert mensen. Je hebt het gevoel met
haar te communiceren. Sommigen zeggen dat ze
minstens zo mooi is, zo niet mooier, als Vermeers
“Meisje met de Parel”.’

Thematische tentoonstelling
In tegenstelling tot in Keulen, waar de werken ten-
toongesteld waren op volgorde van aankoop,
wordt de Kremer-Collectie in het Frans Halsmuse-
um thematisch over acht zalen gepresenteerd. Zo is
er, natuurlijk, een ruimte gewijd aan de mooie ver-
zameling Haarlemse schilders. Het ‘Portret van
een Man’ van Frans Hals (afb. 5) zal dan niet ver
hoeven te reizen, omdat de Kremers het in 2005 al
in bruikleen aan het Frans Halsmuseum gaven. De
pasgekochte Molenaer, die meteen na aankoop is
schoongemaakt, is hier te bewonderen, net als het
enige bekende stilleven van Judith Leyster. Er is een

zaal gewijd aan de spectaculaire groep Utrechtse en
ook Vlaamse Caravaggisten, die een belangrijke
kern van de Kremer-Collectie vormen. Interessant
is dat Gerrit van Honthorsts typisch Caravaggisti-
sche ‘Avaritia’ met de prachtige lichteffecten (afb.
6) nu kan worden vergeleken met zijn ‘Petrus’. Dit
laatste schilderij, dat de Kremers in 2007 kochten,
is Honthorsts enige in Italië geschilderde werk dat
zich nu in Nederland bevindt, een interessant
kunsthistorisch feit dat zeker bijdroeg aan de aan-
koop van dit stilistisch totaal andere schilderij dan
de ‘Avaritia’. De schilderijen van Rembrandt en zijn
omgeving hangen ook bij elkaar. In deze zaal is de
vervulde jongensdroom, Rembrandts ‘Tronie van
een man met een tulband’, dat sinds 1999 in het
Mauritshuis hangt, te bewonderen. Dit kleine werk
uit zijn vroege, nog altijd ondergewaardeerde Leid-
se periode, kochten de Kremers in 1995 in New
York als een Jacques Rousseau, een leerling van
Rembrandt. Na een onderzoek van twee jaar door
het Rembrandt Research Project, bleek het om een
origineel van de meester te gaan.

Gedurende de maanden waarin de tentoonstelling
te zien is, organiseert het Frans Halsmuseum ver-
schillende evenementen, waaronder een lezingen-
cyclus rond het thema ‘verzamelen’. Dit thema wordt
belicht  vanuit het perspectief van de verzamelaar, de
kunsthandel, het veilingwezen en de musea.
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Afb. 5  Frans Hals, Portret van een man, ca. 1637-1640,
olieverf op doek, 80 x 63.5 cm.

Afb. 6  Gerrit van Honthorst, Oude vrouw die een munt
bekijkt bij kaarslicht (Zicht of Avaritia), 1623?, olieverf op
doek, 75 x 60 cm.



Leven zonder de schilderijen
Op de vraag hoe het is om zo veel van hun schilde-
rijen niet direct om zich heen te hebben, antwoor-
den de Kremers: ‘Die vraag wordt inderdaad voort-
durend gesteld en dat kunnen wij ons voorstellen.
Het lijkt misschien raar om een werk te kopen en
er meteen afstand van te doen. Maar het geeft ons
een kick om te weten dat er zo veel andere mensen
ook van kunnen genieten. Alleen al in het Maurits-
huis lopen er per jaar meer dan een kwart miljoen
mensen langs onze werken! Bovendien komen ze
vaak beter tot hun recht als ze kunnen worden ver-
geleken met de schilderijen uit de vaste collecties
van de musea. Het is ook nooit een teleurstelling,
omdat we weliswaar verliefd worden, maar ook van
tevoren weten dat we niet elke dag met onze liefdes
zullen doorbrengen. Het allermooiste is dat we het
kunnen delen. Dat was zo ontroerend aan de ten-
toonstelling in Keulen. Het gastenboek stond vol
enthousiaste opmerkingen van mensen die geraakt

waren. Een meisje van een jaar of zes schreef:
“Dank jullie wel voor al die mooie kleuren.” Dat
zullen wij nooit vergeten.’

Deze tentoonstelling biedt niet alleen de kans
om een prachtige verzameling 17de-eeuwse Ne-
derlandse kunst te zien. Het geeft ook een beeld
van de praktijk van het kunst verzamelen, iets dat
voor veel geïnteresseerden volkomen onbekend
terrein is. ‘Het mooie aan verzamelen’, zegt Ilone
Kremer tot slot, ‘is dat je elke dag met je passie be-
zig bent. Iedere dag zijn er wel veilingen of musea
te bezoeken, catalogi te bestuderen. Het is een ge-
not om deze prachtige kunst te kunnen verzame-
len, en de pracht ook te kunnen overbrengen.’

Noot
11 Met veel dank aan George en Ilone Kremer, Si-

mon en Mary Levie, Anna Tummers en Femke
Diercks.
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Metamorfose

In de nieuwe rubriek Metamorfose staat een plek in Holland centraal. Een gebouw, een plein of een uit-
zicht wordt beschreven op twee momenten uit heden en verleden om te laten zien hoe Holland de afge-
lopen eeuwen is veranderd óf toch ook een beetje hetzelfde is gebleven. In deze eerste aflevering vergelij-
ken we de bebouwing aan het Frederiksplein in Amsterdam in twee crisisjaren: 1929 en 2008.

1929: De schepping van Sarphati gaat in vlammen op

Op 18 april 1929, rond kwart voor drie in de ochtend, schrokken veel Amsterdammers wak-
ker van een geweldige klap. Onder hen bevond zich Louis Monas, woonachtig op het Oost -
einde bij het Frederiksplein. Toen hij uit zijn raam keek zag hij een vlam oplaaien uit de kof-
fiekamer van het tegenover zijn huis gelegen Paleis voor Volksvlijt, waarvan hij de directeur
was.1 De brand verspreidde zich, aangewakkerd door de westenwind, snel over het hele pa-
leis en dreigde over te slaan naar omliggende gebouwen. De brand werd gade geslagen door
grote groepen Amsterdammers, van wie een aantal uit voorzorg uit de omliggende huizen
was geëvacueerd. Ook Louis Bouwmeester jr., die in de Schouwburgzaal van het paleis de
afgelopen avonden zijn revue ‘Wonder boven wonder’ had opgevoerd, zag de vernietigende
krachten van de vlammenzee. Hij was door een agent van politie uit zijn bed in het paleis ge-
trokken.2 De brand maakte grote indruk op het eveneens in groten getale uitgerukte jour-
naille dat elkaar in de beeldende kracht van hun beschrijvingen naar de kroon probeerde te
steken: ‘een schouwspel, zóo onwezenlijk schoon, zóo overweldigend en schrikwekkend,
zoo fantastisch als zich moeilijk beschrijven laat.’3 ‘De koepel was prachtig geillumineerd
en in de heele stad zichtbaar.’4 Een half uur na het uitbreken van de brand stortte de kleine
koepel van het paleis naar beneden, om kwart voor vier gevolgd door de grote glazen koe-
pel. ‘Daarna was de geheele schepping van Dr. Sarphati ten doode opgeschreven.’5

Het verlies van het paleis leidde niet tot grote treurnis; Amsterdam was weliswaar een mar-
kant gebouw verloren, maar het paleis stond niet (meer) te boek als een monument van gro-
te architectonische en culturele waarde. Het gebouw was een product van de geest van de twee-
de helft van de 19de eeuw, een tijd waarin Amsterdam zich herpakte; het ademde met zijn ijzeren
en glazen constructie de geest van vooruitgang. De ongelukkige geschiedenis van het paleis
– dat opgericht was als tentoonstellingsgebouw, maar in de praktijk gebruikt zou worden als
schouwburg en conferentiecomplex – zou veel van de glorie verloren doen gaan.6

Het paleis was gebouwd in opdracht van Samuel Sarphati (1813-1866), een joods-Am-
sterdamse huisarts, ondernemer en weldoener die in een periode waarin de overheid weinig
in de stad investeerde zijn stempel op Amsterdam drukte. Met de bouw van het paleis was in

11 Het Centrum 19 april 1929. Alle kranten zijn geraadpleegd via kranten.kb.nl.
2 Het Vaderland 18 april 1929 avondblad.
3 NRC 18 april 1929 avondblad.
4 Het Centrum 18 april 1929.
5 Het Centrum 18 april 1929.
6 NRC 19 april 1929 ochtendblad. Zie ook: Emile Wennekes, Het Paleis voor Volksvlijt (1864-1929). ‘Edele uiting eener stoute gedachte!’

(Den Haag 1999); Henne van der Kooy en Justus de Leeuwe, Samuel Sarphati, 1813-1866. Een biografie (Amsterdam 2001) 145.
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Afb. 1  Het Paleis voor Volksvlijt in lichterlaaie, 18 april 1929. Stadsarchief Amsterdam, Collectie
foto-afdrukken.

Afb. 2  Het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank. Foto: Harm Kaal.



1858 begonnen. De architect Cornelis Outshoorn (1812-1875), later ook verantwoordelijk
voor het Amstelhotel, tekende voor het ontwerp. De ossenmarkt, die voorheen op het Fre-
deriksplein werd gehouden moest wijken, de Utrechtsepoort werd gesloopt en ook het le-
ger moest een nieuw onderkomen zoeken: een cavaleriekazerne en militair hospitaal gingen
tegen de vlakte.7 Hiervoor kwam een in alle opzichten ‘eigentijds’ gebouw in de plaats: een
constructie van ijzer en glas met het Londense Crystal Palace als grote voorbeeld. Het paleis
was tot in de verre omtrek te zien, ook ’s avonds wanneer de 62 meter hoge koepel door hon-
derden gaslampen werd verlicht. Het gebouw vervulde een ‘brugfunctie’: het stond welis-
waar aan de rand van de stad, maar zou op termijn een centrale plaats moeten vervullen in
een nieuwe, fraaie woonwijk buiten de stadswallen. De stadsuitbreiding zou er komen,
maar van de mooie plannen van Sarphati kwam om financiële redenen weinig terecht. Niet-
temin had hij met de bouw van het paleis een nieuw hoofdstuk in de Amsterdamse geschie-
denis opengeslagen: het zelfvertrouwen van de stad groeide langzaam en zou in het laatste
kwart van de 19de eeuw met de opening van het Noordzeekanaal en de bouw van het Con-
certgebouw en het Rijksmuseum een nieuwe impuls krijgen.

2008: Een kolossaal peper- en zoutstel
Op het ‘Volksvlijtterrein’ bevindt zich sinds 1968 het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank.
Aanvankelijk was het de bedoeling er een nieuw stadhuis te bouwen. Na de brand van 1929
was het terrein aangekocht door de gemeente voor iets meer dan een miljoen gulden. Een nieuw
stadhuis was nodig, want het onderkomen van de gemeente op de Oudezijds Voorburgwal,
het Prinsenhof, was te krap geworden voor het alsmaar uitdijende gemeenteapparaat. De eco-
nomische wereldcrisis van de jaren dertig leek roet in het eten te gooien: de gemeente kon in
deze zware tijden geen geld opzij zetten voor zo’n groot project. In 1935 leek de financiering
dan toch rond te komen: de gemeente verkocht voor 10 miljoen gulden het Paleis op de Dam,
het oude stadhuis dat al sinds 1808 in gebruik was als paleis, aan het rijk om met de opbrengsten
ervan een nieuw stadhuis op het Frederiksplein te bouwen. Er werd een prijsvraag uitgeschreven
voor het ontwerp van het nieuwe raadhuis. En toen begon het gedonder. Eerst werd er gesteggeld
over de winnaars van de prijsvraag: moest de voorkeur gegeven worden aan het klassieke ont-
werp van J.F. Berghoef en J.J.M. Vegter, of het ‘functionele’ stadhuisplan van M. Duintjer en
A. Komter? Tegelijkertijd brandde in de gemeenteraad een discussie los over de locatie: was
het oude Volksvlijtterrein niet te klein? Na de oorlog maakte het college van B&W bekend dat
de keuze was gevallen op Berghoef en Vegter, maar daarmee was de kous niet af: er werd nog
jaren over het ontwerp geredetwist om uiteindelijk een nieuwe prijsvraag uit te schrijven én
de bouwlocatie te wijzigen: het werd nu Vlooienburg, een terrein aan de Amstel in de oude Jo-
denbuurt. Het Volksvlijtterrein kwam in 1957 in handen van De Nederlandsche Bank dat als
tegenprestatie de gemeente het oude hoofdkantoor aan de Oude Turfmarkt schonk. Nu is er
het Allard Pierson Museum gehuisvest.8

Het bankgebouw is ontworpen door Marius Duintjer, de man die dus naast de stadhuis-
opdracht greep, maar vervolgens meerdere prestigieuze opdrachten wist binnen te slepen,
zoals het stationsgebouw van Schiphol en een vestiging van de ABN-Bank aan de Vijzel-
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77 Ida Jager, Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam, 1851-1901 (Rotterdam 2002) 46; Willem Frij-
hoff en Maarten Prak red., Geschiedenis van Amsterdam II-1, Centrum van de Wereld, 1578-1650(Amsterdam 2004) 69 en 88; Ibi-
dem, Geschiedenis van Amsterdam II-2, Zelfbewuste stadstaat, 1650-1813 (Amsterdam 2005) 278.

8 Piet de Rooy red., Geschiedenis van Amsterdam IV, Tweestrijd om de hoofdstad (Amsterdam 2007) 452.



straat. Ook aan de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van DNB was een prijsvraag voorafge-
gaan, waaraan naast Duintjer ook Berghoef had deelgenomen. Deze prijsvraag kende even -
eens geen gelukkig verloop: door de snelle uitbreiding van DNB na de oorlog waren de ont-
werpen al snel achterhaald. Het winnende ontwerp van Duintjer had namelijk op de plek van
het oude hoofdkantoor in de binnenstad moeten verrijzen; hij kreeg nu de opdracht met een
nieuw idee te komen voor de locatie Frederiksplein. Duintjer heeft geprobeerd het bankge-
bouw een ‘open’ uitstraling te geven door bijvoorbeeld de laagbouw te voorzien van een gla-
zen gevel, maar de veiligheidseisen hebben aan de bank toch onherroepelijk het karakter van
een vesting gegeven. Begin jaren negentig werd het bankgebouw met een toren uitgebreid en
sindsdien staat het in de volksmond bekend als het ‘peper- en zoutstel’.9 Herhaaldelijk klinkt
in Amsterdam de oproep om de bank te slopen en het paleis te herbouwen: in 2002 richtte
kunstenaar Wim T. Schippers de Stichting tot Herbouw en Exploitatie van het Paleis voor
Volksvlijt op. De één vindt het ‘schandalige nostalgie’, de ander kan niet wachten tot de
schepping van Sarphati weer in oude glorie zal verrijzen. Het is hoe dan ook van belang om
te constateren dat een gebouw dat in 1929 uit de tijd werd geacht, in de huidige tijd, die ge-
kenmerkt wordt door een grote interesse in cultureel erfgoed, weer wordt omarmd.10
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99 http://static.nai.nl/nl/collectie/nieuws/2006/0611_dnb.html en www.bonas.nl, geraadpleegd op 27 oktober 2008.
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H. Romer, Rotterdam in de jaren vijftig – de stad van
dreunende heipalen. (Zaltbommel, Aprilis, 2007, 168
blz., zw/w geïll., isbn 978-90-5994-158-8, prijs
¤19,95).

Auteur Herman Romer heeft meerdere boeken
over Rotterdam op zijn naam staan en verhaalt in
dit werk over de wederopbouw van, en het dage-
lijks leven in Rotterdam in de jaren vijftig. De sta-
tus van het boek is niet helemaal duidelijk. Het lijkt
nog het meest op een bundel artikelen die ver-
schillende facetten van Rotterdam in de jaren vijf-
tig belichten. In Romers toelichting wordt niet dui-
delijk wat zijn beweegredenen hiervoor waren en
waarom hij bepaalde onderwerpen wel of juist niet
behandelt. Dat maakt het in eerste instantie moei-
lijk om er grip op te krijgen. Na lezing is de beste

conclusie dat Romer
vooral de thema’s weder-
opbouw, woningnood en
vermaak (zoals muziek
en bioscoop) uitwerkt,
waarbij hij deze hier en
daar binnen een sociaal-
economisch historisch
kader plaatst. De litera-
tuurlijst laat zien dat hij
zijn kennis uit een breed
scala aan boeken heeft
gehaald en bovendien ge-
bruik maakte van inter-

views met Rotterdammers.
Maar, Rotterdam in de jaren vijftig leest als een

trein. Romer is een goed verteller en de interviews
brengen de stad tot leven. Persoonlijk vind ik de
stukken over de woningnood en het dagelijks leven
het meest interessant. Ze geven een levendig beeld
van de tijd waarin de melkboer nog langs de deur
kwam, arbeiders ‘gezamenlijk de schouders eron-
der zetten’, getrouwde stellen de nukken van een
oude tante moesten slikken om een kamer te kun-
nen huren op haar tochtige zolder, meisjes in pet-
ticoats met hun vriendjes naar de bioscoop gingen,
en de eerste wasmachines hun intrede deden – on-
danks de voorspelling van de Libelle dat de Neder-
landse huisvrouw niet zat te wachten op een ding
dat het werk overnam (blz. 40).

Het brede kader waarin de ontwikkelingen op
sociaal en economisch gebied worden gezet, is niet
heel diepgaand. Het verband tussen jeugdcultuur
en de nieuwe welvaart is welbekend. Ook de gevol-
gen van de verwoestingen tijdens de Tweede We-

reldoorlog voor de daaropvolgende tijd van weder-
opbouw zijn niet nieuw. Dáár hoeft men het boek
dus niet voor te lezen. Maar elke liefhebber van oral
history en verhalen vertellen, kan met Rotterdam in de
jaren vijftig goed uit de voeten. Het geeft kleur aan
de mooie zwart-wit foto’s die het boek illustreren.

S.E. Wubbolts de Boer

Peter Rietbergen, Europa’s India. Fascinatie en cultureel
imperialisme, circa 1750-2000. (Nijmegen, Vantilt
Uitgeverij, 2007, 464 blz., geïll., isbn 978-90-
77503-76-5, prijs ¤32,50).

Wat men van ver haalt, is lekker. Dit spreekwoord
is zeker van toepassing op de fascinatie die Europa
met India heeft. Peter Rietbergen heeft een goed
leesbaar boek geschreven over de vele wetenschap-
pers, filosofen en kunstenaars die zich lieten in-
spireren door de Oriënt en India in het bijzonder.
Het is een verademing dit boek te lezen in een we-
reld die zich juist steeds meer lijkt af te keren van
andere wereldbeschavingen.

Rietbergen tracht het beeld van India bij beken-
de en minder bekende Europeanen te beschrijven.
Zo komt aan bod de karmeliet Paolino a Santo Bar -
tholomaeo (1748-1806), die als missionaris het
woord van Christus ging verkondigen in de India-
se deelstaat Kerala. Al snel ontdekte hij dat de In-
diërs in feite weinig anders deden dan zijn religi-
euze visie te plaatsen in hun eigen wereldbeeld. Zo
werd bijvoorbeeld Maria gelijkgesteld met de godin
Lakshimi. Paolino verdiepte zich grondig in de In-
diase cultuur. Na terugkeer in Rome verscheen van
zijn hand een reeks publicaties over de talen en cul-
turen van India.

Nu woonde Paolino een
groot deel van zijn leven in In-
dia. Anderen lieten zich echter
vooral inspireren door de ver-
talingen van de hindoeïsti-
sche geschriften die in het
19de-eeuwse Europa beschik-
baar kwamen. Zo kwam Her-
mann Hesse (1877-1962)
nooit in India, hoewel hij ge-
regeld over de Indiase cultuur
schreef. Beide ouders van
Hesse waren in India zende-
ling geweest, maar hij werd door het werk van Ar -
thur Schopenhauer pas echt geïnteresseerd in het
Indiase gedachtegoed. Wat Hesse vooral bewon-
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derde, was de alles doordesemende vroomheid in
India, waarin het goddelijke overal was en zowel in
diepste zin serieus als niet serieus werd genomen.
Hesse constateerde een geestelijke nood in Europa,
waarvoor het Oosten remedie kon bieden.

Hier zijn we gekomen tot een belangrijke oor-
zaak waarom men zo gefascineerd was door India.
Naast de opwinding van het exotische en een ge-
voel van escapisme, probeerde men te zoeken naar
de wortels van de eigen beschaving. Men zocht een
wereld waarin de magie nog niet aan het leven was
ontnomen door industrialisatie en secularisatie.
Veel van de denkers die Rietbergen aanhaalt, waren
dan ook ware kinderen van hun tijd, stevig gewor-
teld in de romantiek. Men herkent de gedachten
van Jean Jacques Rousseau, die stelde dat de mens
van nature goed was, een ‘edele wilde’, en alleen
door ervaringen in de (westerse) maatschappij was
gecorrumpeerd.

Men proeft soms het gevoel van superioriteit
van het Westen ten opzichte van andere wereldbe-
schavingen, maar anderzijds vindt men een op-
rechte belangstelling voor de Indiase cultuur, vaak
omdat men die gebruikt als spiegel voor de eigen
samenleving. De auteur geeft hiermee overtuigend
tegengas tegen de opvatting van de Palestijns-Ame-
rikaanse wetenschapper Edward Said, die betoog-
de dat de beeldvorming in het Westen vooral im-
perialistisch gemotiveerd was en altijd de
superioriteit van het Westen bevestigde, tegenover
‘de ander’, het Oosten. Rietbergen kan dit beeld zo
overtuigend nuanceren, omdat hij zich vooral richt
op continentale denkbeelden over India, een on-
derbelicht aspect in de historiografie.

Europa’s India geeft inzicht in de Europese be-
schaving voor de huidige tijd, waarin men de Islam
als negatieve spiegel gebruikt om eigen waarden en
normen te (her)ontdekken. De positieve spiegel die
India biedt, is echter veel aantrekkelijker. Verder
biedt het boek voldoende aanknopingspunten om
eigen ideeën over de wereld buiten Europa weer
eens kritisch tegen het daglicht te houden.

Aron de Vries

Michael Brandsma en Maarten Duijvendak, Canon
van het Noorden. Het historisch belang van Noord-Neder-
land. (Zwolle: Waanders, 2007, 47 blz. geïll., isbn
13 978-90-400-8388-4, prijs ¤9,95).

Nu allerwegen gediscussieerd wordt over de canon
van de Nederlandse geschiedenis, viel te verwach-

ten dat het ook zou komen tot een schets over ‘hoe
de geschiedenis van de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe is beïnvloed door de ontwik-
kelingen in Nederland en Europa, en wat de bij-
drage van het Noorden is geweest aan het grotere
geheel’ (blz. 5). 

Brandsma, journalist bij het Dagblad van het
Noorden, en Duijvendak, hoogleraar regionale ge-
schiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen,
hebben deze taak op zich genomen, in de eerste in-
stantie met twee artikelen in het Dagblad, daarna
met deze uitgave, die goeddeels op de genoemde
artikelen is gebaseerd. Het is een handzaam, goed
leesbaar en fraai geïllustreerd boekje geworden,
dat een bruikbare inleiding vormt tot de kennis van
heden en verleden van het Noorden. Knap en tref-
zeker is hun overzicht van de economische ont-
wikkeling van de regio op lange termijn in het
hoofdstuk ‘Bloei en achterstand’. Positief is ook
dat de schrijvers nadruk leggen op het feit dat het
Noorden in het verleden sterke culturele banden
had met Noordwest-Duitsland.

Overigens heb ik wel enkele bedenkingen tegen
de tekst, die bijvoorbeeld gewaagt van ‘kloosters,
die de godsvrede moeten
verspreiden’ (blz. 9). Wat
wordt daarmee bedoeld?
En dat de Tachtigjarige
Oorlog begon met de Slag
bij Heiligerlee is zeker een
houdbaar standpunt, maar
het opstandelingenleger
stond bepaald niet ‘onder
leiding van Willem van
Oranje’ (blz. 13). In de tijd-
balk die over een groot
aantal pagina’s doorloopt,
wordt gewag gemaakt van
‘handel ... op de West (slaven)’ (blz. 17). Dat is toch
echt wel te kort door de bocht. De (eerste) West In-
dische Compagnie is groot geworden door artike-
len. Door alleen melding te maken van ‘slaven’
houdt men bovendien ten onrechte een Neder-
landse ‘zwarte legende’ in stand.

Dat verder Hendrik de Cock ‘de erfzonde preekt’
(blz. 21) is zeker niet specifiek voor hem, dat deden
in zijn tijd álle kerken. Kenmerkend is veeleer voor
hem dat hij terug wilde naar wat hij zag als ortho-
doxie der Vaderen. Waar Van Houten wordt ver-
meld (blz. 25) was het toch zeker passend geweest
toe te voegen dat hij uit een doopsgezind Gronin-
ger milieu stamde. Dat was trouwens ook het mi-
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lieu waarmee Johan Huizinga sterke banden had.
Diens naam ontbreekt overigens geheel. Een ge-
volg van zijn verhuizing van Groningen naar Lei-
den? Ook mis ik een vermelding van de universiteit
van Franeker en van de Friese Beweging en de ver-
wijzing naar de middeleeuwse kerkgebouwen, die
collectief zeker het belangrijkste bestand aan cul-
tuurmonumenten van de Noordelijke provincies
vormen. En de in de tijdbalk vermelde ‘vereniging
van Zuidoost-Drenthe’ (blz. 23) zal wel ‘vervening’
moeten zijn.

Wanneer deze schoonheidsfoutjes worden weg-
gewerkt, zou het boekje van nog grotere waarde
zijn en uiterst bruikbaar bij het onderwijs en wel-
licht ook als discussiestuk.

Philip Bosscher

Willem Frijhoff, Dynamisch Erfgoed. Heeft de cultuur-
geschiedenis toekomst? (Amsterdam, Uitgeverij SUN,
2007, paperback, 109 blz. isbn 978-90-8506-502-
9, prijs ¤14,90).

Eind 16de eeuw werd de tulp in Nederland geïm-
porteerd uit het huidige Turkije en het bolgewas is
een icoon geworden van de Nederlandse identiteit.
De tulp is een voorbeeld van dynamisch erfgoed en
erfgoed heeft hier de betekenis van cultureel erf-
goed. Frijhoff ziet erfgoed niet als een vaste groep
historische objecten, waarden of gebruiken, maar
als een proces waarbij deze groep in de loop der tijd
verandert.

Frijhoffs vakgebied is cultuurgeschiedenis. Hij
richt zich op Nederland en als groter verband komt
Europa aan bod. De bundel bevat vier artikelen, on-
der andere Frijhoffs afscheidsrede in 2007 als
hoogleraar Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam. De artikelen
zijn licht bewerkte versies van eerdere publicaties.
Het boek is voorzien van een uitgebreid notenap-
paraat. Alle bijdragen houden verband met het
 themanummer ‘culturele dynamiek’ van de orga-
nisatie ter bevordering van het Nederlandse We-
tenschappelijk Onderzoek (NWO).

De auteur onderscheidt drie soorten historici:
de verteller, de betweter en de vragensteller. Zich-
zelf ziet hij als het laatste type. Frijhoff stelt zich
echter niet alleen op als een beschouwende, analy-
serende historicus, hij neemt ook stelling in actu-
ele zaken, bijvoorbeeld door het geven van aanbe-
velingen en kritiek betreffende erfgoed en
overheidsbeleid. Zo beklaagt hij zich over de door

de overheid afgewezen financieringsvoorstellen
voor een wetenschappelijk cultuurhistorisch on-
derzoeksprogramma en
ook gaat hij in op de ‘toe-
komstige taak van de cul-
tuurgeschiedenis in onze
samenleving’ (blz. 39).

De auteur definieert uit-
gebreid de begrippen zoals
erfgoed, (nationale) identi-
teit en cultuur. Hij houdt
vaak slagen om de arm en
is breedsprakig. De teksten
hadden duidelijker ge-
kund. Typerend is een zin
als: ‘het falende zelfver-
trouwen van Nederland in
de huidige internationale context komt vermoede-
lijk voort uit het groeiende gebrek aan overeen-
stemming tussen het Nederlands zelfbeeld en het
Nederlandse imago’ (blz. 50).

Sprekend over de bewindshebbers en personeel
van de VOC stelt Frijhoff dat zelfverrijking, over-
heersing, uitbuiting, bruut geweld, slavernij, etno-
centrisme en racisme tot hun normen en waarden
hoorden en dat we die wereld nu gelukkig kwijt zijn
(blz. 21). Het is de vraag of deze zaken tot de nor-
men en waarden van de VOC-ers behoorden; waar-
schijnlijk hadden ze daar zelf een ander beeld van.
Zeker is dat genoemde zaken nu op veel groter
schaal voorkomen dan in de tijd van de VOC en dat
de Nederlandse economie daarbij betrokken is.
Ook al horen ze niet tot onze normen en waarden,
‘kwijt’ zijn we ze niet.

Begrippen als erfgoed en identiteit zijn veelom-
vattend en subjectief. Belangrijk is de werkelijke
betekenis achter de terminologie. Wat dit betreft is
het interessant dat de auteur een verband legt tus-
sen de opmars van het erfgoedbegrip vanaf de jaren
zestig en de versnelde modernisering van Europa
in die tijd. Hij besteedt echter geen aandacht aan de
enorme economische groei van Nederland en Eu-
ropa na 1945. Nederland hoort nu tot de rijkste lan-
den ter wereld en men kan zich afvragen welke in-
vloed de grote welvaartsgroei heeft gehad, op de
bevolking haar zelfbeeld, wereldbeeld en kijk op
het verleden.

Het laatste artikel in de bundel behandelt de his-
torische ontwikkeling van het begrip erfgoed in het
christendom. De auteur gaat niet in op een moge-
lijk verband tussen het verdwijnen van de domi-
nante rol van de christelijke kerken in Europa en de
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groei van de erfgoedbelangstelling. Zou de toene-
mende aandacht voor erfgoed kunnen fungeren als
een aanvulling op of een vervanging van christelij-
ke zingeving?

Frijhoff stelt dat hij in 2002 nog een ‘smalende’
column schreef over ‘voortwoekerende vererfgoe-
disering’ (blz. 33) en hij neemt dit terug. Nu
spreekt hij over een ‘erfgoedcultus’die een ‘hoofd-
thema van een brede volksbeweging’ vormt (blz.
55). Maar hoeveel mensen hielden en houden zich
werkelijk bezig met ‘consumptie’, beheer, bestu-
dering, en discussies over erfgoed, en wat is hun
sociaal-maatschappelijke achtergrond? Informatie
hierover zou een inhoudelijke onderbouwing kun-
nen geven aan zijn uitspraken.

De auteur besteedt veel aandacht aan het benoe-
men en definiëren van termen en verschijnings-
vormen. Daarnaast draagt hij bij aan discussies
over actuele zaken. Meer aandacht had hij echter
kunnen geven aan diepliggende betekenissen en
oorzaken.

Mark van Deursen

Ernestine van der Wall en Leo Wessels (red.), Een
veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Ne-
derland 1650-1850. (Nijmegen, Vantilt Uitgeverij,
2007, paperback, 456 blz., geïll., isbn 978-90-
775003-737, prijs ¤29,90).

Maar liefst achttien auteurs – voornamelijk theolo-
gen en historici op het gebied van godsdienst en kerk
– willen in deze studie een beeld schetsen van de uit-
eenlopende manieren waarop de relatie tussen reli-
gie en Verlichting in de periode 1650-1850 in de Re-
publiek gestalte kreeg. De inleiding wordt gevormd
door twee uitstekende artikelen waarin respectie-
velijk Ernestine van der Wall aspecten van de Ver-
lichting behandelt (blz. 13-15) en Leo Wessels de aard
en de wording van de complexe verhoudingen tus-
sen politiek en religie in de Republiek uiteenzet (blz.
36-72). In de volgende 24 artikelen komen zes the-
ma’s aan de orde: Rede, geloof en bijgeloof, gods-
dienstig liberalisme en geestdrijverij, Verlichting en
verdraagzaamheid, Verlichting en maatschappij, ver-
houding kerk en staat, en Verlichting en anti-Ver-
lichting. Ieder thema wordt gevolgd door een aan-
tal goed gekozen en interessante bronteksten,
waardoor de lezer nog nauwer in contact komt met
de controverses die de Verlichting in kerkelijk Ne-
derland veroorzaakte. Deze teksten geven het boek
een duidelijke meerwaarde.

Het behoeft geen betoog dat een boek over de
gecompliceerde verhouding tussen religie en Ver-
lichting vandaag de dag actualiteitswaarde heeft.
In haar inleidend artikel wijst Ernestine van der
Wal daar zelf ook expliciet op, waar zij stelt dat het
huidige debat over de Verlichting alleen op zinni-
ge wijze gevoerd kan worden, als men over vol-
doende historische kennis over het fenomeen be-
schikt. Het is zonneklaar dat dit boek in de lacunes
in die kennis wil voorzien. Het is echter de vraag of
men daarin is geslaagd, hoe interessant het boek
op zich ook is. Een veelzijdige verstandhouding gaat na-
melijk vrijwel uitsluitend over de controverses en
de strijd tussen gematigd
verlichte gelovigen ener-
zijds en orthodoxen ander-
zijds binnen de protestant-
se kerk. Maar het
eigenlijke verlichtingsde-
bat anno 2007 speelt zich
toch op een geheel ander
vlak af, namelijk tussen de
verdedigers van de wester-
se seculiere maatschappij,
cultuur en democratie met
de scheiding van  kerk en
staat enerzijds, en hen die
in cultuur, maatschappij
en politiek de dogma’s en tradities willen laten do-
mineren anderzijds.

Zowel Van der Wall in haar inleidend artikel als
veel van de andere medewerkers aan dit boek leg-
gen de nadruk op de strijd die gematigd verlichte
gelovigen voerden om een zekere mate van Ver-
lichting, namelijk wat meer vrijheid binnen de kerk.
Dat heeft zonder meer een zeer waardevol boek op-
geleverd. Maar voor het verschaffen van een histo-
risch kader voor het Verlichtingsdebat van nu, had
men meer aandacht moeten besteden aan de radi-
cale Verlichting waarvan Spinoza de grondlegger
was. Spinoza was immers de eerste filosoof in de
geschiedenis die stelde dat de democratie de beste
regeringsvorm was en die de democratie verbond
met wat wij nu als hoogste waarden van de wester-
se beschaving beschouwen: individuele vrijheid,
gelijkheid, rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting,
en niet te vergeten: de scheiding van kerk en staat.

Van der Wall besluit haar inleiding over de Ver-
lichting met de opmerking dat we niet moeten ver-
geten dat de verworvenheden van de Verlichting
‘alleen via heftige oppositie, tegen de stroom van
religieus conservatisme en traditionalisme in zijn



verkregen. Het erfgoed van de Verlichting, verstaan
in de zin van het opkomen van het vrije denken en
voor kritisch onderzoek in het godsdienstig domein, is
in die krachtmeting niet ten onder gegaan’. Na le-
zing van Een veelzijdige verstandhouding kan men het
daarmee volledig eens zijn. Van die krachtmeting,
die werd uitgevochten op velerlei terrein, geeft het
boek een boeiend beeld.

Een voorbeeld: Ton Jongelen beschrijft in het
hoofdstuk ‘Innerlijke overtuiging zonder zeker-
heid en godsdienst zonder dwang’ (blz. 164-172)
de geschiedenis van Piet Bakker, de schrijver van De
godsdienst zonder bygeloof, bevattende het geloof der
 deïsten. Bakker werd vervolgd om zijn ongezouten
kritiek op de predikanten en kerkenraad, om zijn
afwijzen van de drie-eenheid, etc. Hij vluchtte naar
Elten en pleegde daar zelfmoord. Gematigd ver-
lichte gelovigen, zo blijkt uit vele artikelen in dit
boek, hadden het al moeilijk genoeg met de pu-
blieke kerk. Iets minder gematigden wachtte tot in
de 19de eeuw censuur en broodroof, soms zelfs
verbanning of het gevang.

En toch kwamen er in de loop van de 18de eeuw,
ondanks alle tegenwerking, radicale Verlichters de
kerk binnen. Vanaf 1750 betekende het optreden
van de zogeheten neologen in Duitsland een wer-
kelijke doorbraak naar een radicale Verlichting
binnen de theologie. Met deze groep theologen be-
gonnen de moderne Bijbelkritiek (filologisch en
historisch-literair), kritische studie van de canon-
vorming (de keuze van de Bijbelboeken) en de his-
torisering van de theologie. Weldra kregen de Duit-
se neologen navolgers in de Republiek. Tot ver in
de 20ste eeuw ontmoetten zij hevige tegenstand
van de rechtzinnige theologen en gelovigen, die er-
van doordrongen waren dat de vijand (Spinoza)
niet langer voor de poort stond, maar de vesting
was binnengeslopen.

Het boek bevat uitvoerige literatuur- en bron-
nenopgaven bij de artikelen, mededelingen over de
auteurs en een index van persoonsnamen.

Han C. Vrielink

Diederik Aten, Jan Drewes, Joop Kila, Harry de
Raad (red.), Geschiedenis van Alkmaar. (Zwolle,
Waan ders, 2007, geïll., 575 blz., isbn 978-90-
400-8370-9, prijs ¤34,95).

In 2004 zou worden herdacht dat Alkmaar 750 jaar
tevoren stadsrechten had verkregen. Dat was ech-
ter niet de enige reden waarom de voorbereiding

van de uitgave van dit forse geschiedwerk ter hand
werd genomen. Sinds Simon Eikelenberg en Gijs-
bert Boomkamp in de eerste helft van de 18de eeuw
hun boeken over de geschiedenis van de Kaasstad
(respectievelijk gedurende het tijdperk tot 1300 en
de periode 1300-1600) hadden gepubliceerd, had
geen samenvattend boek over de geschiedenis van
Alkmaar meer het licht gezien. Wel waren inmid-
dels veel detailstudies betreffende allerlei aspecten
van de geschiedenis van de stad verschenen en had
archeologisch onderzoek – met name in het kader
van de recente vernieuwing van de binnenstad –
veel nieuwe kennis opgeleverd betreffende ontwik-
kelingen tot het einde der middeleeuwen. Er be-
stond dus werkelijk behoefte aan een nieuw syn-
thetisch overzicht.

Van de tien auteurs die door de redactie tot me-
dewerking zijn uitgenodigd, kan worden gesteld
dat allen als publicist en meestal ook als onder-
zoeker hun sporen hebben verdiend. Zij zijn bijna
allemaal universitair gevormd en gepromoveerd of
bezig te promoveren, de meesten als historicus.
Onder hen zijn echter ook een bestuurskundige en
een archeoloog. Een opvallende uitzondering is de
nestor van het gezelschap, de in 1940 geboren
Hans Koolwijk. Deze was journalist bij de Alkmaar-
se Courant en heeft diverse populair-wetenschappe-
lijke uitgaven over vooral de meer recente geschie-
denis van Alkmaar op zijn naam staan.

Bij de indeling van de te behandelen stof hebben
de auteurs een werkwijze gevolgd die naar mijn
mening het beste chronologisch-thematisch (zo
men wil diachronisch) ge-
noemd kan worden. De
geschiedenis van Alkmaar
is verdeeld in vier tijdper-
ken, hier ‘delen’ ge-
noemd: van de prehistorie
tot de verlening van het
stadsrecht in 1254; van
1254 tot 1795; en van de
Bataafse Revolutie tot he-
den. Bij de behandeling
van deze tijdperken komt
telkens een aantal hoofd-
thema’s aan de orde, zoals het plaatselijk bestuur
en zijn verhouding tot de centrale overheid, econo-
mische ontwikkelingen, sociale zorg, onderwijs,
kunst en cultuur, en godsdienst en levensbeschou-
wing. In het gedeelte betreffende het vierde en laat-
ste tijdvak treft men echter afzonderlijke hoofd-
stukken aan over Alkmaar in de Tweede
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Wereldoorlog, door Koolwijk en de historicus Har-
ry de Raad, die werkzaam is bij het Regionaal Ar-
chief te Alkmaar. Voorts een bijdrage met de pak-
kende titel: ‘Sport verovert de stad’ van de
veelzijdige historicus Gerard Valk, en ‘Alkmaar in
de groei’, weer van de hand van Koolwijk en De
Raad. In het laatstgenoemd hoofdstuk wordt uiter-
aard veel aandacht besteed aan de grootscheepse
stadsuitbreiding die mogelijk werd doordat Alk-
maar in de jaren zeventig grondgebied verwierf ten
koste van naburige gemeenten (waarvan Oudorp,
en Koedijk, dat zelfs werd opgeheven).

Bij een boek als dit, geschreven door auteurs die
bijna allemaal ‘iets met Alkmaar hebben’, zou het
niet ondenkbaar zijn geweest als zij de stad als re-
latief belangrijker hadden gepresenteerd dan zij
was en is. De teksten zijn echter opmerkelijk vrij
van lokaal chauvinisme en vaak beter te karakteri-
seren als onderkoeld. Symptomatisch is de behan-
deling van het beleg door de troepen van Don
 Fadrique in de bijdrage van De Raad over politieke
en bestuurlijke ontwikkelingen tussen 1254 en
1573. Dit hoogtepunt uit de historie van de stad
krijgt, samen met zijn directe voorgeschiedenis,
niet meer dan drie bladzijden (blz. 60-61 en 63; blz.
62 is een illustratie). De auteur wijst erop dat het
maanden geduurd heeft voordat de stad een duide-
lijke keuze voor de Prins maakte en dat onzeker is
in hoeverre de definitieve komst van geuzentroe-
pen binnen de stad geschiedde met de medewer-
king van het stadsbestuur. Hij betwijfelt op goede
gronden dat op de zwaarste dag van het eigenlijke
beleg de Spaanse artillerie meer dan 2000 schoten
zou hebben afgevuurd, zoals tijdgenoten hebben
beweerd. Typerend is ook zijn opmerking over de
Alkmaarder die een Spaanse vaandeldrager met
een slagzwaard beide benen zou hebben afgehakt.
Deze krijgt in 1621 (!) voor het eerst een naam: Kit-
man. ‘In de eigentijdse bronnen’, aldus De Raad,
‘is de naam niet te vinden, wat overigens ook niet
alles zegt’ (blz. 63). Onverbloemd is hij in zijn ne-
gatieve oordeel over de executie van een gevangen
genomen Spanjaard, wie eerder lijfsbehoud was
beloofd in ruil voor informatie over het koninklij-
ke leger. Overigens gewaagt hij ook zonder kwali-
ficaties over het ‘heldhaftig verzet’ van de stad te-
gen de troepen onder bevel van Alva’s zoon.

Herman Kaptein, die al eerder naam maakte
met een dissertatie over de Hollandse textielnijver-
heid in de late middeleeuwen, neemt in de delen 2,
3 en 4 de bijdragen over de economische ontwik-
keling voor zijn rekening. Hij legt daarbij onge-

twijfeld terecht steeds weer de nadruk op de rol van
Alkmaar als centrum van regionale handel. Frap-
pant vond ik zijn berichten over de pioniersrol die
de stad heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de
Hollandse industriemolen. Men vond er ’s werelds
eerste windpapiermolen, ’s wereld eerste wind-
houtzaagmolen en ’s werelds eerste windhennep-
molen. Dat ‘een provinciestadje zonder opvallende
nijverheidstraditie’ deze voortrekkersrol heeft ge-
speeld is, wanneer ik het betoog goed begrepen
heb, niet in de laatste plaats een mentaliteitskwes-
tie: men had ‘een meer dan gemiddelde ervaring’
met poldermolens en daardoor ontstond ‘belang-
stelling voor de nieuwste industriële toepassingen
van windenergie’ (blz. 238).

Mijn eindoordeel over dit boek is zonder meer po-
sitief. Ik ben van mening dat inderdaad het ‘hand-
boek en naslagwerk’ (blz. 5) is ontstaan dat de re-
dactiecommissie blijkens haar inleiding voor ogen
stond en dat het als zodanig van voortreffelijke kwa-
liteit is. Dit is niet alleen het gevolg van de hoge kwa-
liteit van alle bijdragen maar ook van de aanwezig-
heid van een uitvoerig beredeneerde bibliografie en
een even uitgebreid register van persoonsnamen. Dit
register geeft mij de indruk dat vrijwel iedereen die
een rol van betekenis in de geschiedenis van de stad
heeft gespeeld, vermelding heeft gevonden, tot de
merkwaardige ‘zieneres’ Ida Peerdeman toe. De eni-
ge die ik echt gemist heb, is Jan Pot, die aan het be-
gin van de vorige eeuw een rol van betekenis heeft
gespeeld als inventief ondernemer en luis in de pels
van de gemeentebesturen.

Persoonlijk heb ik, als iemand die redelijk ver-
trouwd is met heden en verleden van de stad waar hij
opgroeide, verder weinig in het boek gemist, behalve
misschien meer aandacht voor de katholieke elite in
‘de meest katholieke stad van Holland’ (blz. 252) na
de Reformatie, en verder voor de Cadettenschool, die
eigenlijk alleen door een foto is vertegenwoordigd.
Het zou in de tekst gepast hebben wanneer iets over
het onderwijs aan deze instelling was bericht, en ook
de uitstraling van deze school in het sociale leven ver-
dient mijns inziens aandacht.

Ik heb veel uit dit boek geleerd; misschien het
meest frappant voor mij was de bijdrage van de ar-
cheoloog Peter Bitter over Alkmaars pronkjuweel,
de Grote of Sint Laurenskerk. Daar wordt gesteld
dat de toepassing van houten gewelven in de mid-
deleeuwse Hollandse kerken geen verband houdt
met de slappe ondergrond – een probleem dat
trouwens niet geldt voor de Sint-Laurens met haar
houten gewelven boven middenschip, koor en
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transept, die op een strandwal is gebouwd. Voor
Bitter is het vooral een kwestie van ‘lagere bouw-
kosten, een kortere bouwtijd en geringer gewicht’
(blz. 109).

Onder de meer dan 450 afbeeldingen, die fraai
gereproduceerd zijn, is relatief veel onbekend ma-
teriaal. Het komt mij evenwel voor dat men bij zijn
streven naar originaliteit in deze soms wel erg ver
is gegaan en met name te vaak een beroep heeft ge-
daan op wat verzameld en getekend is door de ove-
rigens onvolprezen archivaris C.W. Bruins, een ty-
pisch 19de-eeuwse ‘alleskenner’ en -kunner.

Philip Bosscher

Marijke Gumbert-Hepp en J.P. Gumbert (vert. en
uitg.), Annalen van Egmond: De Annales Egmundenses
tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse Le-
ven van Thomas Becket. Het Chronicon Egmundanum
(Middeleeuwse studies en bronnen CVII), uitgege-
ven door J.W.J. Burgers. (Hilversum, Verloren,
2007, 416 blz., afb. van handschriften, isbn 978-
90-8704-000-0, prijs ¤49,–).

De uitgave van deze teksteditie van de Egmondse
Annalen is om een aantal redenen heel opmerke-
lijk. Ten eerste betreft het een dubbeluitgave. De
Annales Egmundenses zijn op elke bladzijde door een
streep gescheiden van het verwante Chronicon Eg-
mundanum. Ten tweede werden de laatste edities 75
jaar geleden door Opperman, respectievelijk 230
jaar geleden door Kluit uitgegeven. Maar het
mooiste wapenfeit is dat hier, behalve een hoog-
nodige nieuwe editie van de Latijnse teksten, ook
voor het eerst een Nederlandse vertaling is opge-
nomen (rechter bladzijden). Iedereen kan nu dit
oudste Hollandse geschiedkundige werk, gepro-
duceerd in de Abdij van Egmond tussen ca. 1100 en
1205 (het Chronicon rond 1270) bestuderen.

Maar wat zijn de Annales Egmundenses precies, en
wat is het verwante Chronicon Egmundanum? Wie wa-
ren de auteurs? Het zal niet makkelijk zijn dit kort
samen te vatten. In ieder geval is voor de editie van
de Annales Egmundenses het originele handschrift ge-
bruikt, dat weer bestaat uit verschillende hand-
schriften: vier oorspronkelijke eenheden vóór de
Annalen, voorts hand C, die wilde aansluiten bij
deze teksten, hand F (de verteller), dan een ‘tus -
senanalist’, en tenslotte hand D (bij Opperman),
die door J.W.J. Burgers geïdentificeerd is als Alli-
nus, een grafelijke kapelaan. Er is overigens in het
boek een schema opgenomen dat de opbouw van

het Annalenhandschrift moet verduidelijken en
stippellijnen in de tekst geven aan waar de andere
‘hand’ het overneemt.

Het Chronicon Egmunda-
num (overwegend naar het
Berlijnse handschrift) A,
het origineel bestaat niet
meer) lijkt op een uittrek-
sel van de Annales, maar
wel een uitreksel dat door
specifieke aanvullingen en
weglatingen een geheel
eigen karakter heeft gekre-
gen. De nadruk ligt hier op
het wedervaren van de
vroege Hollandse graven-
dynastie. Het Chronicon, waarschijnlijk rond 1270
vervaardigd en ruim verspreid, was in de middel-
eeuwen en vroegmoderne tijd een belangrijke bron
voor de Hollandse geschiedschrijving, bijvoor-
beeld voor de Rijmkroniek van Holland. Pas toen de
Annales Egmundenses in de 19de eeuw werden her-
ontdekt en men besefte dat dit een veel oudere bron
was, ging dáár de meeste aandacht naar uit. Nu
worden toch beide van belang geacht en dus voor
het eerst samen uitgegeven.

Wat komt men zoal tegen in de jaarverslagen?
Waar gaan de nieuwsberichten over? Zoals bekend
van dergelijke bronnen betreft het soms een zon-
derling samenraapsel van wetenswaardigheden,
waarbij de Annales meer gericht zijn op de grote ‘in-
ternationale’ gebeurtenissen: Karolingen, Noor-
mannen, kruistochten, investituurstrijd, Duitse
troonstrijd, wonderverhalen, veldtochten, oorlo-
gen en nog eens oorlogen. De notitie bij het jaar
790: ‘De Koning verbleef in Worms, en bracht de
tijd door zonder oorlog te voeren’ (blz. 31), is een
uitzondering. Overigens blijken veel notities het
christendom sterk te propageren. Ten tijde van de
vroege Annales-teksten stond de kerk aan alle kan-
ten onder druk en dat is hoorbaar. Verder wordt
melding gemaakt van extreme weersomstandighe-
den, ziektes, plagen en dergelijke. Allerhande
schenkingen, van land en bezittingen, maar ook
bijvoorbeeld een wandtapijt een kazuifel voor Eg-
mond, komen overal in het Chronicon voor. Over het
algemeen wordt daar vooral de lokale geschiedenis
uit de Annales gekopieerd en aangevuld. Dat zijn
dan de berichten over het Hollandse gravenhuis; de
Egmondse abdij; de oorlogen tegen de Friezen,
minder objectief weergegeven dan in de Annales, en
afsluitend de Loonse oorlog met negen bladzijden
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over 1204!, vrij letterlijk gekopieerd.
Volgens Burgers, die ingaat op de selectiecrite-

ria, was het doel van het Chronicon het schrijven van
een geschiedenis van het Hollandse gravenhuis.
Floris V, wiens door Friezen gedode vader onge-
wroken in vijandelijk gebied verborgen werd ge-
houden, zou de opdrachtgever kunnen zijn. De ab-
dij van Egmond komt veel ter sprake, maar steeds
in relatie tot de gravendynastie. Er zijn vier ko-
ningsoorkonden toegevoegd ter legitimering van
het gravenhuis, en vermelding van schenkingen en
giften zal in mindere mate ook dit doel gediend
hebben.

De inleiding bij de teksteditie (blz. IX-CXVII)
vormt samen met bijlagen en annotaties een uit-
stekende handleiding voor diegenen die de Anna-
len willen bestuderen. Het ontstaan van Annales en
Chronicon, handschriften, afschriften, kanttekenin-
gen van latere gebruikers, komen aan bod. Aardig
zijn de minutieuze psychologische observaties be-
treffende de werkzaamheden van de analisten. Het
volgende gaat over C, die poogt aan te sluiten bij de
vier vroegere teksteenheden, met name bij de An-
nales Xantenses: ‘toch moet hij tevreden zijn geweest
met zijn knutselwerk; hij nam nog een nieuw blad
(f.129), koos een nieuw beginpunt: 685, de opvol-
ging van de hofmeier Pepijn “van Herstal”, en ver-
zamelde weer [...] korte mededelingen over de Ka-
rolingen en hun voorouders, de Pippiniden, over
zonsverduisteringen en over heiligen, precies tot
740, waar hij bij zijn vorige uitbreidingsblad aan-
sloot’ (blz. XII-XIX). Waarom genoemde vier oor-
spronkelijke teksteenheden, twee toch afkomstig
uit Egmond en twee waarschijnlijk uit Utrecht, ‘het
handschrift vóór de Annalen’ (blz. XII-XIX) worden
genoemd, wil mij overigens niet duidelijk worden.
Wel zijn ze terecht integraal opgenomen.

Een andere kwestie betreft de Procurator. Er
worden daaromtrent hoge verwachtingen gewekt
omdat deze tekst al in het voorwoord wordt ge-
noemd. Uiteindelijk blijkt het om een gebruiker
van de Annales uit de 14de eeuw te gaan. De uitge-
vers raadpleegden soms zijn afschriften als er stuk-
ken in het origineel ontbraken, of als dit moeilijk
te lezen was.

Heeft het gewerkt, de parallelle uitgaven op één
bladzijde, gescheiden door een streep? Natuurlijk
zijn de verschillen daardoor gemakkelijk te over-
zien. De Annales lijken beduidend langer van stof,
maar schijn bedriegt een beetje. Het Chronicon is na-
melijk in de vertaling niet opgenomen als de tekst
te veel of helemaal overeen kwam met de Annales.

Een is-teken geeft dat aan. Een ruitje (óók in de La-
tijnse tekst) wil trouwens zeggen dat de tekst uit de
Annales niet werd gekopieerd. Hoeveel is niet met-
een te zien. Het resultaat is in ieder geval dat men
de vertaling van de Annales achter elkaar door kan
lezen, maar dat men bij het vertaalde Chronicon
steeds moeten checken wat is weggelaten wegens
duplicatie. Een doorlopende vertaling van het Chro-
nicon zou er dus misschien nog eens van moeten
komen. Het omvangrijke voorwerk is gedaan.

Martha Cantania-Peters

Rogier Overman, Een welkom academisch gezelschap.
Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging
1889-2007. (Amsterdam, Aksant/AUV, 2008, 408
blz., geïll., isbn 978-90-5260-275-2, prijs
¤19,90).

In 1889 werd de Amsterdamse Universiteits-Ver-
eniging (AUV) opgericht. De aanleiding was de
wens van een eigen aula voor de Universiteit van
Amsterdam. Er werd een commissie in het leven
geroepen die er zorg voor moest dragen dat deze
onderneming gefinancierd kon worden met parti-
culiere middelen. Het doel werd ruimschoots be-
haald: de aula kon worden gebouwd en er was zelfs
geld over. Dit zou het startkapitaal worden van de
AUV. De Universiteit van Amsterdam was geen
rijksuniversiteit, maar een gemeentelijke instelling
die betaald werd door de gemeente Amsterdam.
Daarom was het voor het voortbestaan van de uni-
versiteit van groot belang om een dergelijke orga-
nisatie op te richten. Niet alleen werden zo de kos-
ten voor een deel van de stedelijke begroting
afgewenteld, maar werd ook de achterban gemo-
biliseerd. Kapitaalkrachti-
ge Amsterdammers wer-
den verzocht hun bijdrage
te leveren: zo werd de we-
tenschap ‘beschenen door
den glans der burger-
schap’ (blz. 38).

Bij de oprichting was de
AUV bedoeld als een uni-
versiteitsvereniging die
openstond voor alle stu-
denten, hoogleraren en
alumni. Zij werden echter
niet automatisch lid, wat
bijvoorbeeld bij het Leidse Universiteits-Fonds wel
het geval was. Door een twist tussen het Amster-

boekbesprekingen 51



damsch Studenten Corps en de Amsterdamsche
Studenten Bond werden de studenten bovendien
niet vertegenwoordigd in het bestuur van de AUV.
Toch werden er door de studenten zo nu en dan in-
zamelingsacties voor de AUV georganiseerd en
ontvingen zij omgekeerd regelmatig studiebeur-
zen. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het
karakter van een universiteitsvereniging langzaam
in dat van een alumnivereniging. De AUV begon
met het organiseren van specifieke activiteiten voor
alumni, zoals de Universiteitsdagen. Tegelijkertijd
verwaterde de relatie met de studenten, terwijl zij
toch de toekomstige alumni waren. Er werden wel
de nodige subsidies aan hen verstrekt en ook kwam
de mensa tot stand, maar de studenten werden niet
echt beschouwd als verenigingsleden. Daarom
was er min of meer sprake van eenrichtingsver-
keer: het ledenaantal groeide niet echt, ondanks
deze financiële stimuleringen.

Rogier Overman laat goed zien hoe bepalend de
AUV was voor het academische klimaat aan de Uni-
versiteit van Amsterdam: de aanvragen die onder-
steund werden, waren vaak klein, maar de gelden wa-
ren welbesteed aan de vele verschillende projecten
en initiatieven, die anders wellicht niet van de grond
waren gekomen. Het ideaal in de beginperiode was
dat de AUV alle lasten van de Universiteit van Am-
sterdam zou kunnen dragen, met uitzondering van
de hooglerarensalarissen. Al snel werd duidelijk dat
dit een illusie bleek. Toch subsidieerde de AUV on-
der meer vele onderwijshulpmiddelen en instituten,
bijzondere leerstoelen (vanaf 1989) en ook werden
de onderzoeken van latere Nobelprijswinnaars als
P. Zeeman, H. Lorentz en T.M.C. Asser mede gefi-
nancierd. Tevens waren er vele studenten die een
 studiebeurs ontvingen. Ook werden er allerlei inci-
dentele en structurele studentenactiviteiten onder-
steund, waarmee de AUV tevens van belang was voor
het culturele leven in Amsterdam.

Uiteraard veranderde in de loop van haar be-
staan voortdurend de verhouding tussen de drie
pijlers van de AUV: de leden, het kapitaal en de ver-
strekte subsidies. Algemeen maatschappelijke ont-
wikkelingen zorgden ervoor dat in bepaalde perio-
den het aantal leden, de hoogte van het kapitaal en
de vraag naar gelden toe- of afnamen. De AUV werd
daardoor gedwongen haar koers aan deze ontwik-
kelingen aan te passen om zo goed mogelijk invul-
ling te kunnen geven aan de algemene doelstelling
– het bevorderen van het belang van de Universiteit
van Amsterdam en de studenten. De verschuiven-
de verhoudingen binnen deze drie-eenheid komen

in het boek goed naar voren vanwege de chronolo-
gische opzet. Over meer dan een eeuw AUV is na-
tuurlijk het nodige te vertellen, maar het boek
treedt soms wel erg in detail. Er wordt bijvoorbeeld
telkens uitgebreid stilgestaan bij de vele subsidies
die al dan niet toegekend werden, waarom deze
aangevraagd werden en hoe ze besteed werden.

Het boek wordt afgesloten met enkele overzich-
ten van onder meer ledenaantallen, bijzondere
leerstoelen en bestuursleden.

Annemarieke Blankesteijn

Thimo de Nijs, Op zoek naar de verdwenen midden-
stand. Handleiding voor onderzoek naar de detailhandel
(deel 4 uit de “Op zoek naar…” reeks, eindredactie
Johan Knoester, Peter Saal en Fred Vogelzang,
beeldredactie Johan Knoester). (Hilversum, Verlo-
ren, 2007, 64 blz., geïll., isbn 978 90 6550 944 4,
prijs ¤11,–).

Handzaam, overzichtelijk en enthousiasmerend
zijn enkele typeringen voor dit vierde deel uit de se-
rie ‘Op zoek naar…’ uitgegeven door de erfgoed-
huizen van de provincies Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht. In deze boekjes wordt de
onderzoeker hulp geboden bij het verrichten van
historisch onderzoek. De eerdere delen in de serie
hebben historisch huizenonderzoek, historische
interieurs en historisch biografisch onderzoek als
thema. Dit vierde deel is opgezet als hulpgids voor
mensen die onderzoek willen doen naar de ge-
schiedenis van de Nederlandse middenstand in de
19de en 20ste eeuw. Volgens de auteur is dit een
nog weinig onderzocht onderwerp.

De middenstand is pas aan het eind van de 19de
eeuw echt tot bloei gekomen. Met middenstand
worden in dit boek mensen bedoeld die in de de-
tailhandel werkzaam zijn. Ambachtslieden, die im-
mers ook tot de middenstand behoren, worden
niet besproken. Halverwege de 19de eeuw werd het
merendeel van de levensmiddelen en textiel nog op
markten, bij marskramers of direct van de boer ge-
kocht. De enorme uitbreiding van het winkelaan-
bod aan het eind van de 19de eeuw was het gevolg
van de snelle groei van de steden, de stijging van de
welvaart en het loskoppelen van productie en ver-
koop. Met deze uitbreiding ontstond een grote be-
roepsgroep met een eigen mentaliteit: hard wer-
ken, trots op zelfstandig bestaan zonder baas en
niet blij met regels van de overheid zoals winkel-
sluitingswetten.
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In dezelfde periode dat de middenstand tot bloei
kwam, ontstonden ook de eerste bedreigingen.
Niet alleen de grootwinkelbedrijven, de warenhui-
zen en de verbruikscoöperaties vormden een be-
dreiging, ook de onderlinge concurrentie door de
enorme toename van het aantal winkeliers. Met het
opzetten van inkoopverenigingen en filiaalbedrij-

ven werd nog getracht het
tij te keren, maar na de
Tweede Wereldoorlog zet-
te de neergang definitief
in. In de jaren zestig ver-
dwenen praktisch alle klei-
ne kruideniers en liep het
aantal zelfstandige bak-
kers, slagers en groente-
boeren sterk terug. Dit-
zelfde proces speelde zich
ook buiten de levensmid-
delenbranche af. Wel ver-
schenen in de grote steden
nieuwe winkels, gericht op
etnische groepen zoals

Turken en Marokkanen.
Na de historische schets in het eerste hoofd-

stuk, wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven
van de mogelijke bronnen voor historisch onder-
zoek. In het laatste hoofdstuk (3) wordt ingegaan
op het opzetten van een onderzoek. In de bijlagen
zijn tot slot tips opgenomen voor het zoeken in di-
gitale bestanden, een lijst met handige internet-
adressen en een bibliografie voor de geschiedenis
van de Nederlandse middenstand.

In de inleiding geeft de auteur specifiek aan dat
dit boekje zich richt op de vrijetijdshistoricus en de
genealoog ‘om meer te weten te komen over hun
neringdoende voorouders’ (blz. 7). Dat de auteur
bij het schrijven deze doelgroep voor ogen had,
blijkt ook uit hoofdstuk 3, waarin wordt ingegaan
op het opzetten van een onderzoek, probleemstel-
lingen etc. Het bij voorbaat inperken van de doel-
groep is onnodig; voor iedereen die historisch on-
derzoek doet, kan het overzicht van bronnen,
 internetadressen en de bibliografie zoals opgeno-
men in dit boek interessant zijn.

Overigens voegt hoofdstuk 3 niet zoveel toe,
ook niet voor de vrijetijdshistoricus. Informatie
over het opzetten van onderzoek of uitleg over hoe
geciteerd dient te worden, is ook uit andere litera-
tuur te halen. Als het derde hoofdstuk was komen
te vervallen, was er meer ruimte geweest voor het
verder uitwerken van enkele onderwerpen in het

historisch overzicht (hoofdstuk 1) zoals bijvoor-
beeld de winkelsluitingswet of de verbruikscoöpe-
ratie. Dit laatste is een, zeker voor jongere onder-
zoekers, niet helemaal voor de hand liggend
concept. Verder had de auteur de onderzoekers een
iets duidelijkere analyse kunnen geven van de wit-
te vlekken in de geschiedschrijving over dit onder-
werp. Is er over de hele linie weinig over dit onder-
werp geschreven, of ontbreken vooral de lokale
inventarisaties? Zo op het oog bevat de bibliografie
namelijk heel wat titels. Deze kanttekeningen ne-
men niet weg dat het een zeer bruikbaar boek is
met voldoende aanknopingspunten om een brede
groep van onderzoekers met het onderwerp aan de
slag te laten gaan.

Biene Meijerman

Groniek Historisch Tijdschrift, Stijlen van burgers. (Gro-
ningen, Stichting Groniek, 2007, 184 blz., isbn
978-90-72918-70-3, issn 0169-2801, prijs ¤7,70).

Deze bundel is naast geschiedschrijving zelf ook
een beetje geschiedenis. In 1998 verscheen De stijl
van de burger. Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf
de middeleeuwen onder redactie van de Groningse
historici Remieg Aerts en Henk te Velde. In deze
uitgave werd in elf essays een beeld gegeven van de
geschiedenis van de Nederlandse burgerlijke cul-
tuur. Essentie was de opvatting van ‘de Nederland-
se burgerlijke cultuur als holistisch patroon van
waarden en normen dat tot ver in de 19de eeuw de
vele onderlinge sociale verschillen binnen en bui-
ten de burgerij kon overbruggen’ (blz. 4). Uit-
gangspunt was dat deze cultuur te beschrijven was
in het licht van zowel continuïteit als van breuken.

Kort na het verschijnen van deze publicatie werd
in Groningen een studiemiddag georganiseerd
waar vier sociaalhistorici desgevraagd reageerden
op deze uitgave. De sprekers zagen voordelen in
het uitgangspunt van de eenheid van cultuur maar
vonden dat het onderzoek zich meer zou moeten
richten op het spanningsveld tussen de burgerlijke
idealen en het werkelijke leven. Destijds kwam het
er niet van hun lezingen te publiceren. In deze bun-
del is dat alsnog gerealiseerd.

In deze Groniek wil men opnieuw een balans op-
maken. Vier historici zijn uitgenodigd om ‘dieper
in te gaan op de spanning tussen de heterogeniteit
van de 19de-eeuwse burgerij en de burgerlijke cul-
tuur als overkoepelend ideaal’ (blz. 5). Volgens het
voorwoord wil men hiermee ook de vraag beant-
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woorden of sociaalhistorisch en cultuurhistorisch
onderzoek naar burgerlijke cultuur inmiddels naar
elkaar zijn toegegroeid (blz. 6). De bundel wordt
afgesloten met een interview met de redacteuren
van de bundel waarmee het allemaal begon in 1998.

Zowel de oude publicaties uit het ‘dossier’ als de
moderne bijdragen zijn lezenswaardige artikelen
met een schat aan informatie over burgerlijke idea-
len. Ze bevatten vermakelijke anekdotes en leerza-
me voorbeelden van creatief bronnengebruik. Ze
tonen hiaten in onderzoek en contrasten tussen
heersende opvattingen van historici.

De onderwerpen waarmee de hedendaagse
auteurs de burgerlijke cultuur op erudiete wijze be-
schrijven, zijn burgers als buitenlui, lezende bur-
gers, burgers als theaterbezoekers, en de standen
en klassen in Nederlandse jeugdherinneringen.
Burgers als buitenlui blijken zich niet in één cul-
tuurideaal te laten beschrijven. De scheidslijn tus-
sen burgers en aristocratie is niet altijd helder en
blijkt ook in de loop der generaties op te schuiven.
Ook de lezende burger blijkt niet altijd tot een uni-
forme groep te hebben behoord. Er was zeker een
overkoepelend ideaal van beschaving, hard wer-
ken, vaderlandsliefde en spaarzaamheid. Maar
daarbinnen waren aanzienlijke verschillen, bij-
voorbeeld tussen diverse beroepsgroepen. Dat
pragmatisme soms de ‘stijl’ bepaalde, wordt geïl-
lustreerd door de keuze om vrouwen een lidmaat-
schap van de leesclub te gunnen ten einde deze
club levensvatbaar te maken.

De auteur van ‘Theater: vermaak voor alle bur-
gers’ maakt in zijn bijdrage onderscheid tussen het
perspectief van de ‘lange duur’ en de verandering.
Hij bestrijdt daarmee de bestaande opvatting dat
‘in verschillende tijdvakken […] de schouwburg
door totaal verschillende sociale strata van de bur-
gerij [zou] zijn gedomineerd’ (blz. 66). Deze ‘my-
the’ kon naar zijn mening ontstaan door het uit-
sluitende gebruik van narratieve bronnen. Met
reeksen van bezoekersgegevens toont hij aan dat
continuïteit juist een belangrijk kenmerk is en dat
niet het repertoire maar de kalender en publieks-
loyaliteit bepalende factoren waren voor theaterbe-
zoek.

In de laatste actuele bijdrage kijken we door de
ogen van kinderen naar de standsverschillen. Ook
hier blijkt geen sprake van vaststaande verschillen
tussen de standen. Gevoelens van bevoorrechting
of minderwaardigheid liepen door elkaar. Bij stij-
ging op de sociale ladder konden sommige autobi-
ografen hun afkomst nooit ontstijgen. Velen voel-

den zich echter prima op hun gemak in hun nieu-
we omgeving, al zal dit beeld volgens de auteur iet-
wat vertekend zijn doordat de schrijvers liever hun
successen benadrukten dan hun twijfels (blz. 122).

In het uitgebreide af-
sluitende interview staan
de redacteuren van de bun-
del uit 1998 stil bij de stand
van onderzoek destijds en
nu. Beiden onderkennen
dat er tien jaar geleden een
groot spanningsveld was
tussen cultuurhistorici,
die een samenhangend
cultuurpatroon beschre-
ven, en sociaalhistorici,
die juist op zoek gingen
naar de verschillen. On-
derzoeken of in de praktijk ook echt zo werd ge-
leefd als het discours suggereerde, zou volgens Re-
mieg Aerts een brug kunnen slaan tussen beide.
Anderzijds vindt Henk te Velde integrale geschie-
denis ‘waar alles in staat’ niet per se iets om naar te
streven (blz. 178).

Ook deze bundel geeft de lezer geen kant-en-
klaar beeld van de burgerij. Men kan er wel veel uit
leren over vorm en inhoud van de burgerlijke cul-
tuur in Nederland, maar ook over nieuwe manieren
om bronnen te gebruiken en nieuwe vragen die ge-
steld kunnen worden. Daarmee is deze bundel niet
alleen interessant door zijn onderwerp, de burger-
lijke cultuur in Nederland in de 19de eeuw, maar
ook als document van de ontwikkeling van de ge-
schiedwetenschap.

Joke Batink

Jan Jongepier, Henk Verhoef (red.), Barok in het
Noorderkwartier – Het Garrels-orgel van Purmerend.
(Zutphen, De Walburg Pers, 2007, zw/w geïll., 263
blz., isbn 978-90-5730-512-9, prijs ¤34,95).

Nadat het in 1742 door Rudolph Garrels opgele-
verde orgel in de Koepelkerk te Purmerend sinds
1976 had gezwegen, vond in 2002-2003 een gron-
dige restauratie plaats die de aanleiding vormde
voor deze monografie. Bij degenen die het nog
hadden gehoord, onder wie ondergetekende die
het als lid van de Haagse Orgelkring in 1964 be-
zocht, had de klank een legendarische faam. Vaste
organist Jan Jongepier liet toen met indrukwek-
kende improvisaties de vele klankschakeringen van
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het imposante instrument horen. De aanwezigen
realiseerden zich nauwelijks dat dit orgel de nodi-
ge wijzigingen had ondergaan, onder meer bij de
plaatsing in het huidige kerkgebouw door Flaes en
Brünjes in 1854 en bij een restauratie in 1947 door
Ernst Leeflang. De middeleeuwse kerk van Purme-
rend, waarvoor het is gebouwd, werd in 1850 afge-
broken wegens bouwvalligheid. Jongepier zou,
ook na zijn vertrek als organist naar Leeuwarden,
een nauwe band met dit instrument blijven hou-
den.

De Koepelkerk, waarin het Garrels-orgel zich
bevindt, is een imposante, uit 1853 daterende cen-
traalbouw naar een ontwerp van de in 1850 be-
noemde stadsarchitect van Purmerend Willem An-
ton Scholten (1818-1861). Het gebouw werd in 1970
gesloten voor de eredienst, maar de orgelconcerten
konden nog tot 1976 worden georganiseerd. Daar-
na richtte de gemeente Purmerend het in tot ‘Kul-
tureel Centrum Koepelkerk’ waarin allerhande cul-
turele evenementen plaatsvonden. Het binnenwerk
van het orgel werd in november 1976 gedemon-
teerd. Ondanks de inspanningen van Jan Jongepier
en vele anderen, onder wie de toenmalige rijksad-
viseur voor orgels, wijlen Onno Wiersma, kwam de
restauratie van het orgel maar niet van de grond. De
situatie voor kerk en orgel veranderde aanmerke-
lijk in 1989 toen de gemeente Purmerend en het 
r.-k. parochiebestuur aldaar het eigendomsrecht

van de Koepelkerk en van
de 35 jaar oude r.-k. St. Ni-
colaaskerk ruilden, waar-
bij de Koepelkerk als St.
Nicolaaskerk weer een re-
ligieuze bestemming
kreeg.

Tot een restauratie van
het monumentale Garrels-
orgel kwam het pas in
2002. Deze werd uitge-
voerd door Flentrop te
Zaandam onder advies van
Jan Jongepier. Bij gelegen-

heid van deze laatste restauratie heeft de kas weer
zijn oorspronkelijke mahonie-imitatie beschilde-
ring gekregen waardoor ook het uiterlijk veel aan
zeggingskracht heeft herwonnen. De vele weder-
waardigheden van instrument en de kerkgebou-
wen waar het in heeft gestaan leverden genoeg stof
voor de hier besproken lijvige monografie. In tien
hoofdstukken beschrijven verschillende auteurs op
basis van bronnenonderzoek de geschiedenis van

orgel en kerk.
Willem-Jan Cevaal beschrijft de geschiedenis

van het Purmerendse orgel tot 1750 en Jan Jonge-
pier van 1750 tot 1976, alsmede de zorgvuldige res-
tauratie die plaatsvond in 2002-2003, met in een af-
zonderlijk hoofdstuk de resultaten van zijn
onderzoek van het pijpwerk. Kunsthistoricus Ri-
chard de Beer beschrijft de door Johannes Bondt in
1742 vervaardigde orgelkas en wijdt in een afzon-
derlijk hoofdstuk een boeiende beschouwing aan
een tekening, een aquarel en een schilderij die Jo-
hannes Bosboom in de jaren 1843-1853 maakte van
de orgelkas en het interieur van de middeleeuwse
kerk, waarin deze zich aanvankelijk bevond. Peter
van Dijk wijdt een hoofdstuk aan de biografie van
de uit het Noord-Duitse Norden afkomstige Ru-
dolph Garrels en aan diens andere orgels in ons
land. Jaap van Veen poogt de middeleeuwse kerk
van Purmerend, althans op papier, te reconstrue-
ren terwijl Guido Hoogewoud de totstandkoming
van de Koepelkerk en het in- en exterieur van dit ge-
bouw beschrijft. Bovendien voegt hij enige reflec-
ties toe over de betekenis ervan in de Nederlandse
architectuurgeschiedenis. Tot slot tracht Erik Win-
kel dankzij minutieus onderzoek de oorspronkelij-
ke functie en plaats terug te vinden van de laden en
het pijpwerk die Garrels in 1737 aantrof en herge-
bruikte.

Het in harde kaft gebonden boek wordt gecom-
pleteerd door een Engelse samenvatting, veertien
bijlagen met relevante archivalia, drie technische
bijlagen met gegevens over afmetingen en indeling
van de laden en de maten (mensuren) van het pijp-
werk (waarbij in de nummering van de bijlagen een
foutje is geslopen: nummer veertien is twee keer
gebruikt, terwijl nummer vijftien ontbreekt), een li-
teratuurlijst en een register van personen en fir-
ma’s.

Hoewel de hoofdstukken met technische be-
schrijvingen en de technische bijlagen zich geheel
richten op orgeldeskundigen en -liefhebbers, zijn
de bijdragen over de geschiedenis van het instru-
ment en de twee kerken ook voor andere in
(kerk)historie geïnteresseerden zeer het lezen
waard. Zij geven een boeiend beeld van hoe een
monumentaal historisch orgel kan overleven on-
danks een ingrijpende verhuizing en diverse wis-
selingen van eigenaren en van functies van een
kerkgebouw

Nederland kent intussen zo’n 2200 historische
orgels waarvan er 1500 van rijkswege zijn be-
schermd. Daarmee bezit ons land het grootste aan-



tal historische orgels per vierkante kilometer ter
wereld. Zeker nu voor veel kerkgebouwen sluiting
dreigt en daarmee ook de orgels in gevaar komen,
kan de goed verzorgde serie Nederlandse orgel-
monografieën een bewustmakingsproces voor
deze klinkende monumenten in gang zetten bij een
breder publiek dan alleen orgelliefhebbers.

Ton van Eck

Eymert-Jan Goossens, Paleis Noordeinde. Vierhonderd
jaar ‘Hoff van Oraignen’. (Zwolle, Waanders, 2007,
160 blz., geïll., isbn 978-90-400-8362-4, prijs
¤24,95).

Wie op internet satellietbeelden van Paleis Noord -
einde in Den Haag opvraagt, wordt weinig wijzer:
Google toont slechts een blurred picture. Vermoede-
lijk omwille van de staatsveiligheid is de foto van het
gebouw door middel van sterk uitvergrote pixels on-
herkenbaar gemaakt. Alsof men zeggen wil: dit is
verboden terrein! Dat is vreemd, want voor degenen
die Eymert-Jan Goossens’ Paleis Noord einde. Vierhon-

derd jaar ‘Hoff van Oraignen’
lezen, blijft namelijk wel-
haast geen plek van het ex-
terieur én vooral het interi-
eur van Paleis Noordeinde
geheim.

‘Noordeinde’ is geen uit-
nodigende naam. ‘Noor-
deinde’ klinkt als een kil en
koud verbanningsoord, ver
weg van de beschaving, en
het doet al helemaal niet

vermoeden dat hier het staatshoofd zetelt. Welnu,
het was aanvankelijk ook niet het centrum van de
macht. Begin 16de eeuw bouwde de penningmees-
ter van Keizer Karel V aan de rand van Den Haag, dat
al eeuwen bekend stond als ‘Nortende’, een groot en
vorstelijk woonhuis. Na zijn dood wisselde het pand
enkele malen van eigenaar en in 1591 telden de Sta-
ten van Holland 14.200 gulden voor het pand neer.
Pas in de 19de eeuw noemde men het gebouw ‘Pa-
leis Noordeinde’ en tot die tijd sprak men in de volks-
mond over het ‘Oude Hof’.

Begin 17de eeuw stroomde het grote geld uit de
koloniale handelsondernemingen en Piet Heins
zilverschat binnen en daar heeft het Oude Hof rij-
kelijk van geprofiteerd: grootse, classicistische
verbouwingen en talloze schilderijen gaven het ge-
bouw de vorstelijke allure, die een welvarende na-

tie waardig was. Maar eind 17de eeuw verbleekte de
glorie van de Gouden Eeuw en werd het stil en
vooral ook leeg in het Haagse paleis. Kunstwerken
uit het Oude Hof kwamen door erfenissen in
Duitsland terecht, het onderhoud en de aanpassin-
gen aan het gebouw waren in die jaren minimaal en
de Oranjes gaven de voorkeur aan andere woonpa-
leizen. Het Oude Hof diende slechts als gastenver-
blijf. In de eerste helft van de 18de eeuw wordt het
gebouw eigendom van de Pruisische vorst Frie-
drich Wilhelm I, die in het gebouw zijn ambassa-
deur stationeerde. Toen de Franse filosoof Voltai-
re in 1740 in het Oude Hof te gast was, tekende hij
op: ‘In de appartementen met hun gouden lambri-
seringen zijn deuren en vensters dichtgespijkerd.
Niemand betreedt ze, want de planken vloeren zijn
rot en de daken lekken. (…) Er zijn ook nog boeken
voorhanden, die in de laatste eeuw alleen door rat-
ten zijn verslonden en die bedekt zijn met de groot-
ste spinnenwebben van Europa.’

In de tweede helft van de 18de eeuw werd het ge-
bouw flink opgeknapt, maar de Franse bezetting
leidde een nieuw faillissement van het paleis in.
Het gebouw werd deels ingericht als gerechtshof
en in november 1795 gingen binnen drie dagen bij
een openbare verkoop alle roerende goederen on-
der de hamer. Enkele jaren later werd het Oude Hof
zelfs een hotel. In de 19de eeuw kwam het paleis
weer in handen van de Oranjes en werd het gebouw
als werkpaleis gebruikt. Ook in de 20ste eeuw dien-
de het voornamelijk een zakelijk doel, waaronder
als een sober onderkomen voor een universitair sa-
menwerkingsverband met buitenlandse instellin-
gen. Sinds Prinsjesdag 1984 gebruikt koningin
Beatrix het grondig gerestaureerde Paleis Noord -
einde als haar officiële werkpaleis.

Niet alleen de goed gedocumenteerde tekst
maakt deze publicatie bijzonder. Paginagrote, re-
cente groothoekfoto’s van het interieur geven
prachtig zicht op vertrekken die normaliter achter
gesloten deuren en vitrages verborgen blijven. De
foto’s – waaronder de werkkamer van koningin
Beatrix – tonen de trots en kracht van de huidige
monarchie, maar onthullen ook opvallende details.
In de werkkamer van het secretariaat bijvoorbeeld
staan de beeldschermen van de computers voor
metershoge spiegels opgesteld; werknemers die
even opkijken van hun beeldscherm kijken onmid-
dellijk zichzelf aan. Staat dit symbool voor het zelf -
reinigend vermogen van de monarchie?

Liefhebbers van bouwhistorie en interieurbe-
schrijvingen zullen dit boek op waarde weten te
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schatten, al maken de vele details en het bijpassen-
de jargon de tekst soms wat afstandelijk. Echter, de
rode lijn van de uiteenzetting is voor de architec-
tuurleek wel goed te volgen. Redactioneel is een
aantal kleine verbeteringen noodzakelijk. Bijvoor-
beeld, ‘een groot kunst en architectuur liefhebber’
op blz. 61 moet worden aangepast en op blz. 57
worden de oplevende slagkracht van Napoleon in
1815 en de verbouwingsplannen van architect Zie-
zenis met elkaar in dezelfde alinea geplaatst, zon-
der dat enig inhoudelijk verband tussen deze twee
zaken duidelijk is.

Met onderhoudende intermezzo’s over de avon-
tuurlijke ballonvaart vanuit de paleistuin eind 18de
eeuw, de strijd der sopranen in diezelfde periode,
de geschiedenis van de verbluffende Indische zaal
en de ceremonieën rondom Prinsjesdag en het aan-
bieden van de geloofsbrieven van de ambassadeurs
aan de vorstin, plaatst Goossens de diverse functies
van het paleis in een cultuurhistorisch perspectief.
Ook besteedt hij ruim en gedegen aandacht aan de
aanpalende gebouwen, zoals Het Koninklijk Huis-
archief en de Koninklijke Stallen. Al om al toont
Goossens’ deskundige en rijk geïllustreerde fei-
tenverzameling over Paleis Noordeinde dat in het
paleis, waar glorie en verval elkaar in bijna vijf eeu-
wen tijd voortdurend afwisselden, daadwerkelijk is
geleefd.

Alexander Kauffman

Henk Slechte en Laurens Priester, Het Groot Schie-
dams Prentenboek. De verbeelding van Schiedam. (Schie-
dam, Stichting Musis, 2007, 412 blz., ingenaaid,
geïll., in kleur, isbn 978 90-73677-12-8, prijs
¤52,50).

Half december 2007 verscheen het fraaie, in
oblong-formaat uitgevoerde, Groot Schiedams Pren-
tenboek, waarin het eerst en vooral draait om een se-
lectie van 165 reproducties van ‘Schiedamse’ pren-
ten en tekeningen. De selectie is voor het
leeuwendeel afkomstig uit de topografisch-histo-
rische atlassen van het Gemeentearchief Schiedam
en het Gemeentearchief Rotterdam. Voor een be-
scheiden aantal reproducties hebben de samen-
stellers geput uit particuliere verzamelingen. Bla-
derend door het boek valt direct op dat de
gemeentelijke topografisch-historische atlassen
kunnen worden getypeerd als ware schatkamers
voor kunstliefhebbers, historici en iedereen die in-
teresse heeft in (de geschiedenis van) zijn of haar

woonomgeving. Ofschoon het gezegde luidt ‘over
smaak valt niet te twisten’, zullen ook lezers met
een uitgesproken artistieke voorkeur moeten toe-
geven dat de gevarieerdheid en (uiteenlopende)
kwaliteit van de opgenomen prenten en tekenin-
gen intrigeren en zonder meer bijdragen aan dit ge-
slaagde, meer dan twee kilo wegende, boekwerk.

De samenstellers hebben hun best gedaan om
uit de duizenden beschikbare prenten de ‘verbeel-
ding’ van Schiedam op een visueel representatieve
en samenhangende wijze te presenteren. Daarbij
moesten zij in de gemeentearchieven roeien met de
riemen die ze hadden. De oudste afbeelding dateert
weliswaar uit 1598 en de jongste uit 2006, maar
daarmee is niet gezegd dat de tussenliggende vier
eeuwen min of meer evenredig zijn vertegenwoor-
digd in Het Groot Schiedams Prentenboek. Veruit de
meeste reproducties zijn afkomstig uit de 20ste
eeuw en dan nog met het accent op de periode na
de Tweede Wereldoorlog. De auteurs verklaren dat
uit de omstandigheid dat kunstenaars Schiedam in
de topografische 18de en de romantische 19de
eeuw links hebben laten liggen.

Voor kunstenaars was de stad in die eeuwen
kennelijk geen ‘hotspot’ en dat is eigenlijk erg jam-
mer omdat Schiedam zijn (inter)nationale ver-
maardheid en reputatie toch voor een belangrijk
deel dankt aan de periode dat het bekend stond als
‘Zwart Nazareth’. Schiedam tekende immers met
zijn ontelbare molens, branderijen, mouterijen en
distilleerderijen voor een onovertroffen jenever-
productie, die niet alleen cruciaal was voor de eco-
nomische onwikkeling en het uiterlijk van de stad,
maar ook ver buiten de stads- en landsgrenzen
zorgde voor een alcoholische versnapering van eni-
ge naam. De verstrooiing, het plezier, de sociale el-
lende en de miljoenen ‘katers’ die dit Schiedamse
goedje moet hebben veroorzaakt, verdienden in ar-
tistieke zin een beter lot.

Dit gezegd hebbende en met de wetenschap dat
iedere selectie in zekere zin arbitrair is, kan worden
vastgesteld dat de pluspunten van het Groot Schie-
dams Prentenboek talrijk zijn. Historicus Slechte en
gemeentearchivaris Priester verdienen een compli-
ment voor de wijze waarop zij de lezer aan de hand
van de gereproduceerde prenten en tekeningen
meevoeren door de verschillende delen van de stad.
Beginnend met het oudste centrum van Schiedam
– de Oude Sluis en de Lange Haven – en eindigend
met een hoofdstuk over Kethel en de thans nog niet
voltooide ‘Zweedse’ nieuwbouwwijk Sveaparken,
krijgt de lezer aan de hand van heldere en boeien-
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de teksten een kunstzinnig ‘totaalbeeld’ van de
stadsgeschiedenis voorgeschoteld.

Het beeld dat uit veel van de prenten en teke-
ningen oprijst is niet bepaald als idyllisch, roman-
tisch of bekoorlijk te karakteriseren. Zoals gezegd
hebben nagenoeg alle kunstenaars uit de 18de en
19de eeuw Schiedam (als de pest) gemeden, waar-
schijnlijk omdat ze er geen aanknopingspunten
vonden om zich in romantisch-artistieke zin te la-
ten inspireren. Afgaande op de historische bron-
nen kan daar – achteraf gezien – wel enig begrip
voor worden opgebracht. Schiedam is decennia
achtereen schuilgegaan achter de dichte wolken

van de talloze rookspu-
wende schoorstenen van
de branderijen en glasbla-
zerijen. De gevels, allen
voorzien van een ‘onaf-
boenbare roetkorst’, de
stank en wat dies meer zij,
gaven de stad een smerig,
rauw vroeg-industrieel
aanzien. Dit moet eerder
tot manische depressiviteit
hebben geleid dan tot cre-
atieve scheppingsdrang.
Schrijver Bordewijk (1884-

1965) omschreef de stad in zijn novelle Verbrande Er-
ven uit 1944 weinig rooskleurig: ‘Des zomers lag zij
te midden van het sappigst Hollands weideland-
schap te braken als een zwarte vulkaan.’ Dichter-
predikant Piet Paaltjens (1835-1894) raakte tijdens
zijn dertigjarig verblijf in Schiedam zo neerslach-
tig, dat hij zich uiteindelijk met het gordijnkoord
van zijn bedstee ophing.

De 20ste eeuwse artistieke nazaten worstelen in
hun werk vaak nog onmiskenbaar met de beklem-
mende erfenis uit vroegere tijden. De kunstenaars
tonen de droevige restanten van de eens bloeiende
industrie, de inmiddels gesloopte sloppenwijken,
schamele arbeiderswoningen, nog ongedempte
kanalen en in verval geraakte brandersmolens. Nu
behoren de gerestaureerde molens, woningen en
fabrieksgebouwen – zónder de rook, stank en
mensonterende omstandigheden – tot de parels
van het Schiedamse culturele erfgoed, maar dat is
dus wel eens anders geweest.

Bij de selectie hebben de samenstellers ruim
baan gegeven aan het werk van lokale kunstenaars
als Octave de Coninck (1894-1974) en Herman Pa-
radies (1883-1966), die samen goed zijn voor ruim
50 van de 165 geselecteerde reproducties. Vooraf-

gaand aan de door verzorgde teksten begeleide
prenten en tekeningen, leveren enkele inleidende
hoofdstukken de gewenste achtergrondinforma-
tie. Na de caleidoscopische rondgang door Schie-
dam die eindigt met een aquarel-ets van de nieuw-
bouwwijk Sveaparken in aanbouw, vindt de lezer
enige biografische informatie over de kunstenaars,
een overzicht van de gebruikte literatuur en een
keurige index op topografische en persoonsna-
men.

De auteurs dragen het boek op aan ‘alle Schie-
dammers van overal en nergens’. Als import-
Schiedammer van Vlaardingse komaf – oftewel
‘Haringkop’ woonachtig in de stad van de ‘Jene-
verneuzen’ – moet ik tot de conclusie komen dat
Henk Slechte en Laurens Priester er met Het Groot
Schiedams Prentenboek uitstekend in zijn geslaagd de
Schiedamse zaak te dienen. Als treffende onderti-
tel gaven zij het boek mee: De verbeelding van Schie-
dam. Zowel qua vorm – enigszins oneerbiedig wel
aangeduid als coffeetablebook – als qua inhoud vormt
deze publicatie een tot de verbeelding sprekend
sieraad. Dit prikkelende en indrukwekkend vorm-
gegeven boek verdient – ondanks zijn stevige prijs
– zeker een lezerspubliek dat de knellende Schie-
damse gemeentegrenzen verre overschrijdt.

Rolf de Winter

Lotte Jensen, De verheerlijking van het verleden. Helden,
literatuur en natievorming in de negentiende eeuw. (Nij-
megen, Vantilt, 2008, 272 blz., geïll., isbn 978-
90-77503-92-8, prijs ¤22,50).

De eerste helft van de titel van dit boek doet ver-
moeden dat er een discours gaat volgen over de
kwalijke aspecten van dweperij met het verleden,
maar de verdere boektitel Helden, literatuur en natie-
vorming in de negentiende eeuw omschrijft beter waar
het hier om gaat. In de 19de eeuw was in veel Eu-
ropese landen het proces van nationale staatsvor-
ming in volle gang. Lotte Jensen, neerlandica en fi-
losoof, concludeert dat de literatuur in de eerste
helft van de 19de eeuw een belangrijk middel was
om een nationale identiteit en een gedeeld verleden
te scheppen. Opstands- en bevrijdingsverhalen
waren favoriet, zoals in Nederland verschillende
episoden uit de Opstand tegen Spanje, maar het
waren vooral de nationale helden die de kar trok-
ken. Zij bleken bij uitstek geschikt voor het aan-
kweken van nationale trots en zelfbewustzijn

Na een uiteenzetting van de historiografische
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context van Europees nationalisme en Romantiek,
worden in drie hoofdstukken een aantal Neder-
landse casussen beschreven aan de hand van de
vraag waarom voor desbetreffende helden en hun
tijd werd geopteerd. Daarna volgen drie hoofd-
stukken over de manier waarop de vaderlandse hel-
den in de verschillende literaire genres werden ge-
representeerd.

Welke historische personages spraken het pu-
bliek in de 19de eeuw aan en welke actuele gebeur-
tenissen zorgden voor de verhitte polemieken over
hun heldenstatus? Dat waren bijvoorbeeld kop-
stukken uit de 17de eeuw als Johan van Oldenbar-
nevelt en de gebroeders De Witt. Zij werden opge-
voerd als iconen van het ‘liberalisme’ dat onder
invloed van de Griekse vrijheidsstrijd opbloeide.
Vooral Willem Bilderdijk en Isaäc Da Costa ont-
popten zich als de tegenpartij der orthodoxen. De
polemieken werden aangejaagd door spanningen
ten tijde van de Bataafs-Franse periode en de jaren
van het Verenigd Koninkrijk. Tegenstellingen uit
de Gouden Eeuw leken opnieuw een rol te spelen:
men was Oranje-, staats- of verzoeningsgezind.

Het begrip ‘partijtwisten’ dat hier voor de 17de-
eeuwse tegenstellingen wordt gebezigd, roept wel
vragen op. Hoe gangbaar is deze term? ‘Bestands-
twisten’ is gebruikelijker, maar dekt niet de lading.
In De lage landen van 1500 tot 1780 (Agon, 1988, blz.
245) leest men: ‘Oneigenlijk werden ze vaak met
‘partijen’ aangeduid, want ze kenden geen lande-
lijke gewestelijke organisatie’. Bovendien, zo
meent historicus D.J. Roorda, namen ze alleen
vorm aan in tijden van crisis. (idem blz. 245)

De weinig bekende historische figuur van Mon-
tigny deed het een tijdje uitstekend als verzetsheld
in onder meer de Amsterdamse Schouwburg. Deze
afgezant van de Nederlandse edelen (van het
smeekschrift) zou in het slot van Simancas op in-
stigatie van Philips II in het geheim zijn omge-
bracht. Zijn onduidelijke geschiedenis leende zich
uitstekend voor allerlei interpretaties. Zo was de
katholieke Montigny in het treurspel van Hendrik
Harmen Klijn spreekbuis van de protestanten en
kwam er in 1855 een Vlaamse Montigny. De repre-
sentaties van Montigny laten zien hoe wendbaar
helden konden en moesten zijn, maar Montigny als
held kon wegens deze wendbaarheid de tand des
tijds niet doorstaan.

Voor vrouwelijke personages vormde de onge-
makkelijke combinatie van heldendom en heer-
sende ideaalbeelden van vrouwelijkheid een obsta-
kel op weg naar roem. Kenau Hasselaar en Jacoba

van Beieren waren daarom als heldinnen proble-
matisch. Tevens wordt hiermee het succes
 verklaard van een personage als Haesje Claes, ver-
meend stichteres van het Amsterdamse Bur  -
gerweeshuis en icoon van liefdadigheid en vader-
landsliefde.

Helden en heldinnen werden in diverse genres
verschillend behandeld. Zo werden tegendraadse
romantische (Byroniaanse) helden uitsluitend in
historische dichtverhalen opgevoerd. In een
hoofdstuk over toneel worden drie piekperioden
gesignaleerd in de productie van vaderlands-histo-
rische toneelstukken. Het gaat om de periodes
1808-1810 (Franse tijd), 1815-1818 (eerste rege-
ringsjaren Willem I), en 1830-1832 (Belgische op-
stand). Het toneel was het medium bij uitstek voor
een directe heftige communicatie met het publiek.
Opvallend aan de historische roman is dat dit nieu-
we genre pas laat op gang kwam in Nederland. Op-
nieuw was de Opstandspe-
riode geliefd, maar ook
koos men wel voor de mid-
deleeuwen. De verguisde
18de eeuw was, als bij to-
neel en poëzie, het minst
in trek.

Jacob van Lennep liet
zich als eerste schrijver
kritisch uit over de over-
dreven vaderlandsliefde.
Vanaf de tweede helft van
de 19de eeuw werden er
vanuit de historische we-
tenschap vraagtekens ge-
plaatst bij menig historisch-literair geschrift.

Onderhavig boek is tot stand gekomen in het
kader van het nwo-onderzoeksproject over de
constructie van het Nederlandse literaire verleden
in de 19de eeuw. Ik neem aan dat het een disserta-
tie betreft, want de kwaliteit is daarnaar. De diep-
gravende analyses van de literaire ‘geschiedschrij-
ving’ zijn een plezier om te lezen. De keuze van de
literair verbeelde thema’s is gevarieerd, zodat on-
verwachte personages en gebeurtenissen opduiken
naast bekende episoden en helden. Naast toepas-
selijke illustraties zijn ter verduidelijking van het
betoog ook vele citaten van de literaire producten
met hun kenmerkende bombastische stijl opgeno-
men, zoals volgend couplet uit ‘De Hollandsche
natie’ van Jan Frederik Helmers:
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Voelt Neêrland! Voelt uw zelfs! Zijt trotsch op
eigen waarde!
Blijft, blijft oorspronkelijk! zwicht in kunst
voor niets op aarde
En knielt, knielt nevens mij, voor ‘t godlijk
voorgeslacht,
Ja! Eeuwig blijft heur asch ons wierook toege-
bracht! (blz. 12)

Noemenswaardig zijn ook de bijlagen met lijsten
van toneelstukken, poëzie en romans ‘met vader-
lands-historische stof’, periode 1800-1850 (blz.
219-227).

Martha Catania-Peters

G.R.W. Dibbets, Joannes Vollenhove (1631-1708) do-
minee – dichter. Een biografie.(Hilversum, Verloren,
2007, 439 blz., geïll., isbn 978-90-8704-003-1,
prijs ¤39,-).

Dat Dibbets bewondering heeft voor de dominee-
dichter Joannes Vollenhove moge duidelijk zijn.
Niet alleen de hier te bespreken biografie is van zijn
hand, ook eerdere publicaties en boeken zoals het
dagboek van Vollenhove onder de titel Predikant en
Toerist zijn uitgegeven op instigatie van Dibbets.
Hierin geeft hij al aan dat ondanks de vele bewaard
gebleven teksten, gedichten, preken en correspon-
dentie, hij de man nauwelijks naderbij is gekomen,
want zo erg veel van zichzelf gaf hij niet prijs. Dit
wordt ook duidelijk in deze biografie, echt per-

soonlijk wordt het ner-
gens: ‘Duidelijk is gewor-
den dat hij ons, zoals
zoveel van zijn tijdgeno-
ten, nauwelijks inzicht
bood in zijn gezin en zijn
huis, zijn emotie en zijn le-
ven (...)’ (blz. 411). Deson-
danks is het boek een boei-
ende beschrijving van het
openbare leven van een
man die taal hoog in het
vaandel droeg.

Om toch de ideeënwe-
reld van deze dominee-

dichter te tonen, heeft Dibbets zich niet beperkt tot
de biografische feiten, maar aan de hand van be-
waard gebleven preken, gedichten en egodocu-
menten zijn poëticale, religieuze en zelfs politieke
opvattingen geanalyseerd. Door de biografie op te

splitsen in een chronologisch deel waarin Vollen-
hoves standplaatsen als predikant en zijn werk-
zaamheden, contacten en dichterlijke inspannin-
gen worden besproken, en een deel dat geheel
gewijd is aan zijn teksten en nalatenschap, blijft het
een overzichtelijk geheel. De vele opgenomen ge-
dichten en teksten illustreren de biografie niet al-
leen, zij verhelderen de ideeën en werkwijze van
Vollenhove en zijn tijdgenoten.

Blijk van zijn kunnen als dichter en kenner van
de Nederlandse taal is wel de gevarieerde kennis-
senkring waarin we prominenten als Vondel en
Hooft tegenkomen. Uit de vele brieven blijkt dat zij
elkaar om advies vroegen, elkaars teksten bekriti-
seerden, maar ook bewierookten. Veel correspon-
dentie tussen Vollenhove en Geeraerdt Brandt is
bewaard gebleven. Een verborgen vriendschap,
niet alleen vanwege hun religieuze verschillen –
Brandt was remonstrants – ook in politieke over-
tuiging stonden zij tegenover elkaar, Vollenhove
als Orangist, Brandt als aanhanger van De Witt.
Toch overwon hun gedeelde liefde voor de poëzie
en hebben zij elkaar in menig werk bijgestaan.

In Vledder, de eerste gemeente van Vollenhove,
schreef hij één van zijn belangrijkste werken, Kruis -
triomf (1656). Het behandelt de grote betekenis van
het offer van Christus, maar legt de schuldvraag
niet bij de joden of de Romeinen maar, door het ge-
bruik van ‘ik’ en ‘wij’, bij de lezer zelf. Het om-
vangrijke gedicht oogstte zoveel bewondering dat
het tot in 1866 werd herdrukt. Zijn standplaatsen
waren verder Zwolle van 1655 tot 1665, en vervol-
gens de hofstad ’s-Gravenhage. In 1674 bracht hij
een half jaar door in Engeland om bij te dragen aan
de uitwerking van het Verdrag van Westminster. In
1705 trok hij zich terug en werd hem het emeritaat
vergund. Tijdens zijn eerste huwelijk met Gesina
Haeke kreeg hij in totaal vijftien kinderen van wie
er zeven in leven bleven. De liefdesgedichten die hij
schreef voor zijn tweede vrouw, Catharina Rose-
boom, zijn anders van toon, zij was meer zijn gelij-
ke.

Vollenhove was een erudiet en belezen man, die
zich niet alleen in de geschriften van de kerkvaders
verdiepte maar ook geïnteresseerd was in Aristote-
les, Horatius, Vergilius en Ovidius. Zijn bibliotheek
bevatte uiteindelijk enkele duizenden titels. Naast
religieuze gedichten schreef hij ook veel gelegen-
heidspoëzie, waarin hij de grote namen van zijn
tijd, waaronder leden van het huis van Oranje, ver-
eerde met lofdichten, huwelijks- en geboortege-
dichten, verjaarsverzen en klinkdichten. Vollenho-
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ve koos voor belangwekkende onderwerpen en
streefde naar bondig taalgebruik dat toch een le-
vendig beeld schetste, wat hij ook waardeerde in
het werk van Hooft. Daarnaast hechtte hij veel
waarde aan netheid in grammaticaal correcte ver-
buigingen en syntaxis, en de stilistische eigen-
schappen van een gedicht. Andries Pels roemde in
zijn Ars Poëtica Vollenhoves vaardigheid tot rijmen.
Wanneer Brandt een pleidooi houdt voor rijmloze
verzen is Vollenhove teleurgesteld over diens op-
stelling. Ondanks zijn grote bijdrage aan de taal-
cultuur van de 17de-eeuwse Republiek, zag hij zelf
deze bezigheden als bijzaak. Hij was eerst en voor-
al predikant, het dichten was een prettige ont-
spanning.

Ook in zijn preken kwam zijn uitgebreide ken-
nis naar voren en werd hij door menigeen geroemd
om zijn welsprekendheid. Uit de gedrukte preken
blijkt dat Vollenhove het doel van zijn preken, le-
vensverbetering van de zondige mens, zeer serieus
nam. Hij wees herhaaldelijk op Gods genade,
menselijke dwaling en de wandaden van de katho-
lieke kerk. Ook gaf hij in zijn kanselredes zijn me-
ning over de verdeeldheid binnen de reformatie en
over onderwerpen die de Republiek betroffen.

Helaas blijken we, na het lezen van deze toch
uitgebreide biografie, nog steeds niet alles over Jo-
annes Vollenhove te weten. Zowel zijn gedichten
als preken verdienen volgens Dibbets nader onder-
zoek. Dat maakt nieuwsgierig.

Diane Spelbos

M. Hohe, T. Rosa de Carvalho en H. Adriaans
(red.), Haagse Hofmode (Zwolle: Uitgeverij Waan-
ders, 2007, 80 blz., geïll., isbn 978-400-8413-3,
prijs: ¤17,95).

In dit rijk geïllustreerde boekwerk wordt een beeld
geschetst van de hofmode zoals die zich in de afge-
lopen eeuwen in Den Haag heeft ontwikkeld. Eén as-
pect dat meteen opvalt bij het lezen van dit boekje is

de bijzonder rijke uiterlijke verzor-
ging. Aan de hand van haarscherpe
foto’s, met veel detailopnamen van
kant en borduursels op japonnen en
kostuums, krijgt de lezer een beeld
van het leven aan het Haagse hof. Er
is duidelijk veel aandacht aan dit
werk besteed, de kleding is tot in de-
tail nauwkeurig beschreven. Veel ja-
ponnen en kostuums zijn afkomstig

uit de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag
die deze pracht en praal van september tot decem-
ber 2007 tentoonstelde.

In vijf hoofdstukken worden deelaspecten van
het Haagse hof onder de loep genomen, zoals bij-
voorbeeld de hofetiquette. Door middel van kle-
ding kon uiting worden gegeven aan wellevend-
heid en respect jegens de ander. En als men
formeel in dienst was van het hof, wat droeg men
dan zoal? Hofdames speelden een belangrijke rol
aan het hof. Zij adviseerden de koningin en gaven
debutantes aan het hof het goede voorbeeld wat te
dragen wanneer men officieel werd voorgesteld.
Alle kleding moest natuurlijk op maat gemaakt
worden. De hofleveranciers en Haagse modehui-
zen komen dus ook aan bod. Tot slot wordt er aan-
dacht besteed aan de Haagse society, variërend van
de ‘dandy’ Louis Couperus begin 20ste eeuw tot en
met de Haagse garderobe van Pim Fortuyn, die met
zijn krijtstreeppakken en opvallende stropdassen
de Haagse politiek kleurde.

Haagse Hofmode is een zeer prettig en goed lees-
baar boek. Jammer dat de tekst niet dezelfde de-
taillistische aandacht heeft gekregen als het beeld-
materiaal, aangezien er in de tekst incidenteel
letters zijn weggevallen. Maar het uiterlijk, alsook
de goede brontechnische verantwoording, maken
dat helemaal goed. Een aanrader voor iedereen die
een liefhebber is prachtige kostuums en galajur-
ken.

Liesbeth Brama

Annette de Wit, Leven, werken en geloven in zeevarende
gemeenschappen: Schiedam, Maassluis en Ter Heijde in de
zeventiende eeuw (Amsterdam: Aksant, 2008, 375
blz., geïll., isbn 978-90-5260-306-3, prijs
¤29,90).

Het standaardwerk Maritieme geschiedenis van Neder-
land, verschenen in 1976-1978, kent in de delen 1 en
2 een hoofdstuk ‘Zeevarenden’. Hoewel er in twee
tabellen over 1630-1640 en 1680 respectievelijk
6000 en 5000 haringvissers vermeld staan (ca.
10%), wordt er verder met geen woord over vissers
als zeevarenden gerept. In de hier besproken pu-
blicatie, ook verschenen als proefschrift aan de
Leidse universiteit, wordt een juiste invulling van
het begrip zeevarenden gehanteerd. Maar de
auteur beperkt zich niet tot de beroepsgroep als zo-
danig op basis van geografische herkomst, sterfte-
cijfers etc., maar richt zich op de gemeenschap van
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zeevarenden. Ze beoogt een beeld te geven van hoe
de zeevaart in de 17de eeuw invloed had op het
werk dat mannen en vrouwen deden, op het huis-
houden en het gezin, op de sociale verhoudingen
binnen de maritieme samenleving en op het gods-
dienstig leven. Ze kiest daarvoor een drietal zeeva-
rende gemeenschappen in het Maasmondgebied:
de havenstad Schiedam, het verstedelijkte vissers-
dorp Maassluis en het kustdorp Ter Heijde. Door
de toepassing van de microanalyse komt ze meer te
weten over de werking van bijvoorbeeld de ar-
beidsmarkt, gezinspatronen, leeftijden, verdien-
sten en carrièrepatronen. Bovendien verwacht ze
door deze toepassing meer zicht te krijgen op de
rol van de zeemansvrouwen en op die van de gods-
dienst in zo’n gemeenschap.

De inhoud van het boek: na inleidende hoofd-
stukken over het Maasmondgebied, de Zuid-Hol-
landse kust  en de drie gekozen plaatsen volgt een
hoofdstuk over de arbeidsmarkt in de Republiek en
in de drie gekozen gemeenschappen. Daarna krij-
gen de actoren reders, schippers en scheepsvolk

aandacht, in het bijzonder parten-
reders en de rekrutering van be-
manningen. Er volgen afzonderlij-
ke hoofdstukken over de
werkzaamheden en inkomsten
aan boord en aan de wal van de
zeelieden, de werkzaamheden van
de zeemansvrouwen, het zee-
manshuwelijk, de sociale status en
beroepsidentiteit en het godsdien-

stig leven. Het boek wordt besloten met een sa-
menvatting en conclusie, drie bijlagen, afkortin-
genlijst, bibliografie, een Engelstalige summary,
zakenregister en auteursgegevens. In de hoofd-
stukken 4-9 komen niet alleen de drie genoemde
zeevarende gemeenschappen telkens ter sprake,
maar ook de vijf verschillende takken van zeevaart:
visserij, koopvaardij, walvisvaart, marine en voc.

Op blz. 19 schrijft de auteur dat de aard en de
omvang van het beschikbare bronnenmateriaal
voor de gehele 17de eeuw een belangrijke reden
was om juist deze plaatsen te kiezen voor het on-
derzoek: relatief kleine gemeenschappen, zodat er
een grote hoeveelheid diverse bronnen van een hele
eeuw doorgenomen konden worden. De zeevaren-
den die hun brood in de visserij verdienden, krijgen
de meeste aandacht in dit boek. Twee van de drie
gemeenschappen (Maassluis en Ter Heijde) waren
immers vissersplaatsen en ook in de havenstad
Schiedam vormden vissers een belangrijke groep

onder de zeevarenden. Hoewel de zeevisserij dus
dominant was als maritieme broodwinning, ook
nog in Schiedam in de eerste helft van de 17de
eeuw, krijgen ook de vier andere takken van zee-
vaart ruime aandacht. De in de bronnen gevonden
gegevens over individuele zeevarenden en hun fa-
milie, aangevuld en ondersteund door aan de lite-
ratuur ontleende voorbeelden en contexten, stel-
den de auteur in staat om het beoogde beeld te
schetsen.

In zijn bekende proefschrift uit 1946, De zeevis-
scherij van Holland in den tijd der Republiek constateert
H.A.H. Kranenburg op blz. 91, dat van de levens-
omstandigheden van de vissers aan de wal de ge-
gevens schaars zijn. Dat is nu niet meer het geval
voor wat de 17de eeuw betreft. Kranenburg con-
cludeerde nog dat de vissers in het algemeen op de
jeugdige leeftijd van 20-22 jaar huwden. De Wit
maakt aannemelijk dat zij dat gemiddeld vijf jaar la-
ter deden.

Het uitgebreide hoofdstuk over het godsdien-
stige leven verdient extra aandacht, omdat het wat
betreft de 17de-eeuwse vissers en hun godsdiensti-
ge praktijk nieuwe informatie geeft. Zo is het op-
merkelijk hoeveel liedboekjes en stichtelijke litera-
tuur met name in Maassluis werden uitgegeven.
Een bekend voorbeeld daarvan is de herhaaldelijk
herdrukte Christelyke Zeevaert (1e druk 1611) van
Adam Westerman. Verder komen in dit hoofdstuk
onder meer dopen, trouwen, begraven/sterven aan
de orde, alsmede de sociale zorg vanuit de diaco-
nie.

Een kritische opmerking: jammer dat de vissers
van Adriaen van der Venne niet in kleur zijn afge-
beeld. Dan had de auteur waarschijnlijk niet ge-
schreven dat de visserskleding doorgaans donker
van kleur was. Maar dit doet niets af aan het door
haar beoogde beeld.

Tot nu toe was dit beeld, vooral wat de 17de-
eeuwse vissers betreft, nogal versnipperd. Deze
leesbare publicatie geeft nu een heel goed overzicht
van het reilen en zeilen van de hele 17de-eeuwse
vissersgemeenschap.

Jan P. van de Voort

Charles Cornelisse, Energiemarkten en energiehandel in
Holland in de late Middeleeuwen (Hilversum: Uitgeve-
rij Verloren, 2008, 373 blz., geïll., Hollandse Stu-
diën 43, isbn 978-90-70403-56-0, prijs: ¤29,–).
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Als we het koud hebben, zetten we bijna achteloos
de thermostaat een graadje warmer. Hoe anders
ging het in vroegere tijden toen men was aangewe-
zen op het stoken van brandhout, steenkool en na-
tuurlijk turf (gedroogd veen). Charges Cornelisse
heeft een studie geschreven over het gebruik van
deze laatste energiebron in het laatmiddeleeuwse
Holland, een periode waarin dit gebied zich ont-
wikkelde tot de grootste energieverbruiker van heel
Europa. Eerder verscheen deze studie als proef-
schrift, verdedigd aan de Universiteit Leiden.

De auteur gaat diep op de materie in. Hij be-
schrijft accijnsheffingen op brandstoffen door ste-
delijke overheden, transactie- en transportkosten,
de organisatie van de handel en markten, de ge-
hanteerde prijzen en de export van turf naar het
buitenland (Brabant en Vlaanderen). Dit geeft vele
interessante gegevens. Zo berekende Cornelisse
dat het transport van turf in Holland circa 150.000
scheepsladingen per jaar bedroeg in de 16de eeuw,
volgens hem dan ook het meest volumineuze
transport in Holland. De auteur heeft hiervoor veel
archiefonderzoek gedaan. Naast dit algemene
beeld, komen we ook veel te weten over de plaats
van turf in verschillende stedelijke economieën,

zoals die van Amsterdam,
Delft, Dordrecht, Gouda,
Haarlem, Leiden en Rot-
terdam. Maar er wordt ook
stil gestaan bij het platte-
land, waar het turf gewon-
nen werd.

Op twee manieren over-
stijgt deze studie een sim-
pele beschrijving van de
turfwinning en de handel
in dit product. Op de eerste
plaats brengt de auteur het
toenemende gebruik van

turf als brandstof, mijns inziens terecht, direct in
relatie met verschijnselen als bevolkingsgroei, ver-
stedelijking, de ontwikkeling van exportindus-
trieën, de verstening van steden en de toename van
grote bouwwerken in de steden. Door deze ont-
wikkelingen werd hout immers steeds kostbaarder
en minder aangewend als energiebron, en werd
turf een belangrijk alternatief. Op de tweede plaats
gebruikt de auteur verschillende theoretische mo-
dellen betreffende de ontwikkeling van markten.

Het gaat hierbij vooral om de geografische
school, die zich afvraagt welke mechanismen ten
grondslag liggen aan de ruimtelijke spreiding van

markten, waarbij vooral gekeken wordt naar trans-
portkosten en een zekere hiërarchie tussen steden.
Een tweede theoretisch kader is dat van de institu-
tionele school, die het functioneren van markten
bekijkt vanuit de ontwikkeling van het institutio-
nele kader, de formele en informele spelregels in
de samenleving. Daarnaast hanteert de auteur een
derde theorie, die handelt over de markteconomie
als een stelsel van volledig zelfregulerende mark-
ten zonder inmenging van buitenaf of van een
heerser. Deze theorie sluit goed aan bij het ge-
dachtegoed over volledig geliberaliseerde staten,
maar omdat hiervan in de late middeleeuwen geen
sprake was, overtuigt dit derde theoretische kader
het minste.

Deze theoretische beschouwing maakt het boek
interessant, maar de auteur gebruikt de theorie-
vorming toch vooral om de ontwikkeling van de
energiemarkt te beschrijven. Volgens de flaptekst
zou Cornelisse immers ‘de bruikbaarheid van de
verschillende theoretische modellen betreffende
de ontwikkeling van markten’ toetsen en hierin
slaagt hij minder. Hij stelt bijvoorbeeld dat voor de
stedelijke economie in de late middeleeuwen een
netwerkmodel het beste is. Elke stad wordt daarbij
gezien als een knooppunt in dat netwerk (blz. 73).
Dit kan heel goed het geval zijn, maar Cornelisse
draagt weinig argumentatie aan om deze stelling te
onderbouwen. Enkel wijst hij op de specialisatie
van de Hollandse steden in verschillende vormen
van handel en nijverheid. Interessant zou het zijn
als de auteur met een synthese was gekomen tus-
sen de verschillende theoretische modellen, omdat
ik denk dat hij er gelijk in heeft dat zowel elemen-
ten van het theoretische kader van de geografische
school als die van de institutionele school van be-
lang zijn om te komen tot een grondige analyse van
de ontwikkeling van (historische) markten.

Dit neemt niet weg dat Cornelisse veel interes-
sants weet te vertellen over de handel in brandstof-
fen. Hij laat hierbij zien dat de Hollandse brand-
stoffenmarkt zich ontwikkelde van lokale naar
regionale en interregionale afzetplaatsen. Deze
markt valt te kenschetsen als vrij, zelfregulerend en
redelijk efficiënt, waardoor het beeld van veel re-
gulatie door de lokale overheid en een inefficiënt
vervoer langs tientallen tolplaatsen wordt gecorri-
geerd.

Aron de Vries
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Erratum 2008-4

In het contactadres van Bert Koene is een letter weg gevallen. Het moet zijn: bkskoene@pla-
net.nl

Frans Thuijs, De Ware Jaco. Jacob Frederik Muller, alias
Jaco (1690-1718), zijn criminele wereld, zijn berechting en
zijn leven na de dood (Hilversum: Verloren, 2008, 443
blz., geïll., isbn 978-90-8704-031-4, ¤29,–).

Jacob Frederik Muller, alias Jaco, was een 18de-
eeuwse misdadiger die zijn criminele loopbaan be-
gon met het collecteren met valse licenties. Al snel
breidde het activiteitenpakket zich uit met diefstal
met geweldpleging, inbraak en roofmoord. Jaco,
zijn familieleden en anderen uit zijn netwerk, ope-
reerden in verschillende steden en gewesten van de
Republiek. Herhaaldelijk kwamen zij in aanraking
met de sterke arm van de wet. Zo was Jaco bijvoor-
beeld voor eeuwig de toegang tot de stad Zwolle

ontzegd. Jaco was afkom-
stig uit Königsburg in
Koerland, het huidige Ka-
liningrad. Hij eindigde
zijn loopbaan en zijn leven
uiteindelijk in 1718 op het
schavot op de Dam in Am-
sterdam. Na een alleszins
opzienbarend proces werd
hij geradbraakt en ont-
hoofd. Na zijn dood groei-
de hij uit tot Amsterdams
beroemdste schurk. Een

gestage stroom pamfletten en geschiedenissen
dikten de legende aan en maakten van Jaco een cri-
mineel van bijna mythische proporties.

In De Ware Jaco heeft Frans Thuijs, die het boek
in eerdere vorm als dissertatie verdedigde aan de
Vrije Universiteit Amsterdam, met minutieus bron-
nenonderzoek de identiteit, criminele loopbaan,
de rechtsgang en de postume mythevorming van
Jaco onderzocht. Hierdoor ontstaat een levendig
beeld van de zelfkant van de 18de-eeuwse Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden. Van nog groter
belang is de gedetailleerde analyse van de proces-
gang. Thuijs stelde zich tot doel de eerlijkheid van
Jaco’s proces te onderzoeken. Hij concludeert dat
de rechtsgang herhaaldelijk tegen de toen gelden-
de regels en procedures in ging. De juridische zui-

verheid van het strafproces werd namelijk onder-
geschikt gemaakt aan politieke belangen. Hieraan
lag een machtsstrijd binnen het Amsterdams pa-
triciaat ten grondslag. De hoofdofficier (schout)
Ferdinand van Collen was een nieuwkomer in Am-
sterdam en wilde zijn politieke ambities nastreven
door de straten schoon te houden van gespuis. Om
zich te handhaven tussen de rivaliserende regen-
tenfacties en zicht te houden op het burgermees-
terschap, zag Van Collen zich genoodzaakt de zaak
van Jaco koste wat kost tot een goed einde brengen
en daarmee de schepenen van de stad gunstig te
stemmen. Jaco, een buitenlandse crimineel, werd
dus uiteindelijk het slachtoffer van de ijver en am-
bities van een Amsterdamse wetsdienaar.

Thuijs slaagt er in De Ware Jaco in een aantal be-
langrijke thema’s uit de Nederlandse sociale, mi-
gratie- en rechtsgeschiedenis te behandelen aan de
hand van Jaco’s casus. Hiertoe heeft hij een grote
hoeveelheid bronmateriaal uit Nederlandse, Duit-
se, Russische en Zweedse archieven gebruikt. Door
vooral die bronnen te laten spreken, slaagt Thuijs
erin een zeer nauwgezet beeld te schetsen. Toch
schuilt in zijn ambachtelijke aanpak ook een ge-
vaar. Door het grote aantal namen en de opsom-
ming van gebeurtenissen raakt de lezer af en toe
het overzicht kwijt. Ook komt het de leesbaarheid
niet altijd ten goede. Thuijs heeft geprobeerd dit op
te lossen met een uitvoerig persoonsregister waar -
in niet slechts de naam van de persoon, maar ook
diens rol in het verhaal, familiebanden of relaties,
en eventuele veroordeling zijn gegeven. Om de le-
zer behulpzaam te zijn bij het begrijpen van het in-
gewikkelde strafproces, heeft Thuijs een uitgebreid
zaakregister opgenomen dat direct als verklarende
begrippenlijst dienst doet. Helaas ontbreekt een af-
sluitende beschouwing over de behandelde the-
ma’s en het belang en de plaats van het onderzoek
in het historiografisch debat. Desondanks is De
Ware Jaco een belangwekkend boek dat een aantal
grote historische vraagstukken belicht aan de hand
van een verbazingwekkende casus.

Gijs Rommelse
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