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Werken bij het Rijk
Solliciteren in de eerste helft van de 16de eeuw

Het is algemeen bekend dat de kansen op een succesvolle sollicitatie vergroot worden door factoren die
weinig te maken hebben met een goed cv. Zaken als op tijd weten waar een vacature vrijkomt en ‘net-
werken’ zijn voor het verwerven van sommige functies minstens zo belangrijk. In dit artikel wordt het
fenomeen solliciteren in de eerste helft van de 16de eeuw onder de loep genomen aan de hand van de car-
rière van Nicolaas Nicolai, raadsheer bij het Hof van Holland. In de nog grotendeels informele maat-
schappij waarin hij leefde, zonder enige vastgelegde regels over een selectieprocedure, was het van groot
belang om de juiste strategieën toe te passen bij een sollicitatie. Het zal blijken dat het vooral voor de
vorst en de landvoogdes gunstig was om de gang van zaken bij het vrijkomen van een functie ‘vaag’ te
houden. Het initiatief tot een vastgelegde procedure kwam daarom uiteindelijk van de onderdanen in
de Staten van Holland. Op die manier werd een rationeler aanstellingsbeleid van de ambtenaren gesti-
muleerd van onderop en niet vanuit het centrum.

Het is overigens verbazingwekkend dat die oude Van der Ee nu nog niet wil doodgaan.
Schrijf mij over zijn slechte gezondheid, als je me een plezier wilt doen.1

Het bovenstaande citaat is afkomstig van Nicolaas Nicolai. Nicolaas koesterde voor zover
bekend geen persoonlijke wrok tegen ‘die oude Van der Ee’, maar door diens dood zou het
ambt van griffier van de Grote Raad van Mechelen vrijkomen waarop hij dan kon sollicite-
ren. Nicolaas schreef deze zin in een brief van 25 maart 1534 aan zijn broer Adriaan waarin
hij, ook uit naam van een derde broer Janus, suggesties doet ter verbetering voor diens ge-
dicht over ‘Het Schaatsenrijden’. De drie gebroeders Nicolai waren bekend als de Tres Fratres
Belgae, die in hun tijd een zekere faam genoten als Neolatijnse dichters. De werken van Janus
(Secundus) Nicolai worden ook nu nog gelezen en zijn vele malen vertaald in het buiten-
land.2 De faam van de drie broers als dichters zorgde echter niet voor brood op de plank. Als
zoons van Nicolaas Everaerts, president van het Hof van Holland (1510-1528) en de Grote
Raad van Mechelen (1528-1532), was een ambtelijke carrière vanzelfsprekend om hierin te
voorzien. Aan de hand van de persoon van Nicolaas Nicolai (1504-1570) zal ik hier een beeld
schetsen van de manier waarop er werd gesolliciteerd naar een baan in dienst van de vorst,
Karel V, in de Nederlanden in de eerste helft van de 16de eeuw.

De Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden worden gezien als een ‘eenheid’ waarin het

Serge ter Braake

1 J.P. Guépin, De drie dichtende broers. Grudius, Marius en Secundus in brieven, reisverslagen en gedichten (Groningen 2000) 3.8.6. Ni-
colaas Nicolai aan Adriaan Nicolai (Grudius aan Marius), 25 maart 1534.

2 Zie voor een uitgave van werken en brieven van de drie broers, in het Latijn en in vertaling, Guépin, De drie dichtende broers,
I en II. Voor Janus Secundus en zijn werk: A.M.M. Dekker, Janus Secundus (1511-1536). De tekstoverlevering van het tijdens zijn
leven gepubliceerde werk (Nieuwkoop 1986); Idem, ‘Leven en werken van Janus Secundus’, Handelingen van de koninklijke kring
voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen 90, 2e deel (1986) 17-34; J.P. Guépin, De kunst van Janus Secundus. De ‘kussen’ en
andere gedichten (Amsterdam 1991); Janus Secundus, De kunst van het zoenen. De kussen en andere liefdesgedichten. Vertaald en toe-
gelicht door J.P. Guépin (Utrecht 1997). Verder over Nicolaas Nicolai: J.P. Guépin, ‘De onuitgegeven gedichten van Grudius,
die betrekking hebben op het debâcle van de inpoldering van De Zijpe’, Handelingen van de koninklijke kring voor oudheid-
kunde, letteren en kunst van Mechelen 90, 2e deel (1986) 39-59.
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staatsvormingsproces in volle gang was.3 De opeenvolgende vorsten, van Filips de Goede
(1428-1467) tot Karel V (1515-1555), wisten gewest na gewest aan hun imperium toe te voe-
gen. Deze ‘inlijving’ ging niet zonder de nodige problemen en het gezag van de vorst was
vaak aanvankelijk nog te zwak om al zijn territoria zonder meer te onderwerpen aan dezelf-
de procedures en regelgeving. Voor het ten uitvoer leggen van hun beleid konden de vorsten
daarom niet om de lokale machthebbers heen, die ze op allerlei wijzen aan zich probeerden
te binden. In de historiografie over de Nederlanden in de 15de en 16de eeuw wordt daarom
veel aandacht besteed aan de informele kanten van die maatschappij: patronage en make-
laardij, de uitwisseling van giften, corruptie, et cetera.

Bij de behandeling van die thema’s wordt vaak gekeken vanuit het top-down perspectief
van de vorst. Hoe gebruikte de vorst de patroons en makelaars voor zijn doeleinden? Hoe
zijn de institutionele veranderingen te verklaren vanuit het streven van de vorst naar meer
eenheid tussen zijn verschillende territoria? Wat voor een strategieën had hij bij het aanstel-
len van bepaalde personen?4 Als tegenhanger van dit soort vragen is er in een later stadium
ook aandacht gevraagd voor het perspectief van de onderdanen. Robert Stein liet overtui-
gend zien dat institutionele veranderingen niet alleen maar uitgingen van de vorst en zijn
entourage. Veel institutionele ontwikkelingen bij het Hof van Holland werden bijvoorbeeld
geïnitieerd op verzoek van de vertegenwoordigers van de onderdanen in de Staten van Hol-
land.5 De vorstelijke ambtenaren konden zo op hun beurt niet alleen door hun connecties
met de vorst maar ook door hun banden met de vertegenwoordigers van de onderdanen de
motor zijn achter institutionele veranderingen.6 In dit artikel zal aandacht zijn voor deze dy-
namiek om te verklaren waarom bepaalde praktijken bij het solliciteren bestonden of bleven
voortbestaan.

In studies over vorstelijke instellingen is het aanstellingsbeleid van de vorst of de reden
waarom bepaalde mannen werden aangesteld inmiddels een klassiek thema. Zaken als op-
leiding, werkervaring, geografische en sociale afkomst, en netwerken worden hierbij gewo-
gen als factoren die invloed hadden op iemands kansen om een functie te verwerven.7 Tot
dusver is er minder aandacht geschonken aan het solliciteren zelf. Solliciteren was, en is,
echter een vak apart. In dit artikel zal ik de vervulling van bepaalde vorstelijke ambten daar-
om niet, zoals zo vaak, bekijken vanuit het perspectief van de vorst, maar juist vanuit het per-
spectief van de onderdanen die deze ambten wilden bemachtigen. Ik behandel de eerste

66 serge ter braake

3 De historiografie over dit onderwerp is omvangrijk. Een toonaangevend artikel is nog altijd: W.P. Blockmans, ‘Corrup-
tie, patronage, makelaardij en venaliteit als symptomen van een ontluikende staatsvorming in de Bourgondisch-Habs-
burgse Nederlanden’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 11 (1985).

4 Zie voor dit laatste bijvoorbeeld: H. Brand, ‘Appointment strategies at the Court of Duke Philip the Good: new applica -
tions of old mechanisms’ in: A. Janse en S. Gunn ed., The Court as a Stage. England and the Low Countries in the later Middle Ages
(Woodbridge 2006) 85-100; M.J.M. Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bour-
gondische periode (1425-1482) (Hilversum 2000).

5 R. Stein, ‘De Staten en de ontwikkeling van de Raad van Holland’ in: R. Huijbrecht ed., Handelingen van het eerste Hof van
Holland. Symposium gehouden op 24 mei 1996 in het algemeen Rijksarchief te Den Haag (Den Haag 1997) 18-28.

6 S. ter Braake, Met Recht en Rekenschap. De ambtenaren bij het Hof van Holland in de Habsburgse Tijd (1483-1558) (Hilversum 2007)
48-49.

7 Zie bijvoorbeeld: Damen, De staat van dienst; Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, met name hoofdstukken 2 en 3; J.A.M.Y.
Bos-Rops, ‘The power of money. Financial officials in Holland in the late 15th and early 16th century’ in: R. Stein ed., Po-
werbrokers in the late Middle Ages (Turnhout 2001) 47-66; J. Dumolyn, Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren in het graafschap
Vlaanderen (1419-1477) (Antwerpen, Apeldoorn 2003); W. Reinhard, ‘Power elites and the growth of state power’ in: idem
ed., Power elites and state building (Oxford 1996) 1-18; H. Noflatscher, Räte und Herrscher. Politische Eliten an den Habsburgerhö-
fen der österreichischen Länder 1480–1530 (Mainz 1999).
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helft van de 16de eeuw, die gekenmerkt wordt door een situatie waarin de formalisering van
procedures in een langzaam voortschrijdend staatsvormingsproces continu in conflict
kwam met hardnekkige informele praktijken.

Uit het beschikbare bronnenmateriaal komen vier manieren naar voren waarop men pro-
beerde een bepaald ambt te verwerven: het profiteren van een resignatio in favorem, het ver-
krijgen van een belofte voor het eerst vrijkomende ambt, het persoonlijk langsgaan bij de
vorst of landvoogdes, of het lobbyen overlaten aan een hoger geplaatst persoon, een patroon
of makelaar.8 Zoals we zullen zien overlapten deze strategieën elkaar in de praktijk, maakten
de meeste sollicitanten gebruik van meerdere strategieën tegelijk en was niet elke strategie
even succesvol als de andere. De belangen van de verschillende ‘partijen’ zullen bij de wijze
waarop de ‘sollicitatierondes’ verliepen ook tegen het licht worden gehouden. Aan de ene
kant was er het ‘centrum’ met de vorst, landvoogdes en centrale ambtenaren in Mechelen en
Brussel. Aan de andere kant waren er ook de ambtenaren in Holland die al aangesteld wa-
ren en de onderdanen in de Staten van Holland.

De vroege carrière van Nicolaas Nicolai is geschikt om op het fenomeen solliciteren ver-
der licht te werpen. Hij was een man die in principe alles ‘mee’ had voor het verwerven van
een functie in dienst van de vorst. Daarnaast is er van Nicolaas Nicolai de nodige persoon-
lijke correspondentie bewaard gebleven, die meer duidelijk kan maken over de praktijk van
het solliciteren dan de stukken van officiële aard. Zijn leven en carrière worden daarbij tel-
kens aangevuld met en afgezet tegen de gegevens die bekend zijn over mannen die in een
vergelijkbare positie zaten. De nadruk zal hier liggen op de situatie in Holland en dan met
name op functies bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer.

Het vervullen van de functies in dienst van de vorst zal hier telkens bezien worden vanuit
het perspectief van de sollicitant, degene die actief probeert een bepaalde functie te be-
machtigen. De term ‘solliciteren’ moet gelezen worden zonder de moderne connotaties die
men daarbij zou kunnen hebben. Het gaat hier puur om het dingen naar een ambt, een be-
trekking die de vorst mocht invullen, en waar een vergoeding tegenover stond. De term
wordt zo ook gebruikt in stukken uit de 16de eeuw.9 Hoe dit solliciteren verschilde van het
solliciteren zoals wij dat nu kennen zal uit dit artikel moeten blijken.

In het hier volgende zal ik beginnen met een schets van de persoon Nicolaas Nicolai.
Hierbij is er aandacht voor zijn karakter en voor de factoren die er toe bijdroegen dat hij suc-
cesvol naar bepaalde posities kon solliciteren. Vervolgens schets ik kort een algemeen beeld
van de gang van zaken als er een vacature vrij kwam. Daarna wordt er ingegaan op de solli-
citatiepogingen van Nicolaas Nicolai en zijn tijdgenoten. Uiteindelijk zal ik aan de hand van
het thema solliciteren meer licht werpen op de institutionele ontwikkelingen en het staats-
vormingsproces in de eerste helft van de 16de eeuw.

werken bij het rijk 67

8 Deze vierdeling heb ik voor het eerst gebruikt in mijn Met Recht en Rekenschap, 97-102.
9 Toen een plaats in de Grote Raad van Mechelen vrijkwam schreef Gerrit van Assendelft bijvoorbeeld dat ‘Meester Geleyn

(Zegers) sal mede up dese staet (= functie/waardigheid) comen solliciteren’. Algemeen Rijksarchief Brussel, Audiëntie en
brieven van Staat (= Audiëntie), inv. nr. 1525, f. 129r. Gerrit van Assendelft aan Anton van Lalaing, 28 december 1532.
Naast de betekenis van het ‘dingen naar een ambt’, komt de term solliciteren ook voor als ‘zich beijveren voor’, ‘als pleit-
bezorger behartigen’ of het ‘richten van een verzoek’. Zie de verschillende betekenissen in het Woordenboek der Neder-
landsche Taal.
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De persoon Nicolaas Nicolai
Nicolaas Nicolai werd geboren op 20 december 1504 in Leuven als zoon van Nicolaas Ever-
aerts en Elisabeth Bladel (afb.1). Hij zag in Leuven het levenslicht omdat zijn vader daar toen
rector was van de universiteit. Zijn latere dichtersnaam, Grudius, nam hij aan omdat in Leu-
ven de Gallische stam van de Grudii gewoond zou hebben.10 Zijn vader Nicolaas Everaerts
was in zijn tijd een befaamd rechtsgeleerde van wie verschillende werken zijn overgeleverd
(afb.2).11 Vader Everaerts was een Zeeuw van bescheiden komaf, volgens de overlevering een
schipperszoon, maar werkte zich via verscheidene universitaire en geestelijke functies op tot
topambtenaar in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden. In 1510 werd Everaerts presi-
dent van het Hof van Holland in Den Haag. Nicolaas Nicolai woonde daardoor van ongeveer
zijn zesde tot zijn achttiende in Den Haag. Het hoogtepunt van de carrière van Nicolaas
Everaerts kwam in 1528 toen hij werd benoemd tot president van de Grote Raad van Meche-
len, het hoogste gerechtshof in de Nederlanden. Zijn kinderen verzelfstandigden het patro-
niem Nicolaasz. tot de geslachtsnaam Nicolai.12

Nicolaas Everaerts zorgde er voor dat zijn uitgebreide kinderschare een goede opleiding
genoot, waarvoor hij grotendeels zelf zorg kon dragen. Nicolaas Nicolai werd daarom, net
als zijn broers, jurist. Nicolaas behoorde echter ook tot een generatie ‘humanisten’ die in
hun jonge jaren in de klassieke talen werden onderwezen. Nicolaas was bijvoorbeeld één
van de jongelingen die in Leuven colleges volgde aan het Collegium Trilingue, dat in 1518 was
opgericht naar de ideeën van Erasmus.13

Nicolaas Nicolai was dus een zoon van één van de hoogste ambtenaren van zijn tijd en ge-
schoold in zowel het recht als in de letteren. Het eerste maakte hem geschikt voor een carriè-
re bij een van de hoven, terwijl hij door het laatste deel ging uitmaken van de netwerken van
in het humanisme geïnteresseerde ambtenaren.14 De kansen om snel een mooie functie te be-
machtigen werden wellicht alleen gefrustreerd door de dood van vader Everaerts in 1532,
waarmee Nicolaas zijn voornaamste patroon verloor. Nicolaas was toen net 28, wat de leef-
tijd was waarop doorgaans een eerste hoge functie in zicht kwam.15 Een andere wellicht be-
lemmerende factor was het grote aantal zoons, minstens zeven, dat Everaerts had, van wie er
vijf de weg van een ambtelijke carrière bewandelden. Naast de drie dichtende broers was er
vooral de oudere broer Everaart, die als eerste in aanmerking kwam voor de hogere functies.16

Dankzij de overgebleven persoonlijke correspondentie en gedichten is er ook het nodige
te zeggen over het karakter van Nicolaas Nicolai. Door J.P. Guépin (1929-2006), die een gro-

68 serge ter braake

10 Guépin, De drie dichtende broers, 790. Zie voor een biografische aantekening ook: C.M.G. ten Raa, ‘Nicolai (Grudius), Ni-
colaus (Nicolas), jurist en dichter’ in: Nationaal Biografisch Woordenboek VII (Brussel 1977) 662-670.

11 Zoals bijvoorbeeld zijn: Consilia sive responsa, accessere huic editioni, themata consiliorum, auctaria, summariorum, typorum varie-
tas, vita auctoris, synopsis denique locorum legalium (Antwerpen 1643).

12 Zie voor een schematische biografie: Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 382-383. Zie verder de daar vermelde literatuur
waaronder in het bijzonder aan Everaerts en zijn familie zijn gewijd: L.J. van Apeldoorn, Nicolaas Everaerts (1462-1532) en
het recht van zijn tijd (Amsterdam 1939); C.M.G. ten Raa, ‘De familie Everaerts en Mechelen. Aantekeningen bij de historie
van een 16de eeuws herenhuis’, Handelingen van de koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen 90, 2e deel
(1986) 7-15.

13 Guépin, De drie dichtende broers, 2, 790.
14 Zie voor dit laatste: Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 313-315.
15 Ibidem, 148-150.
16 Zie voor Everaart Nicolai: Guépin, De drie dichtende broers, 787-788. Broer François Nicolai ambieerde een tijd lang hetzelf-

de ambt als Nicolaas, dat van griffier van de Grote Raad van Mechelen, maar overleed voordat dit tot grote onmin tussen
beide broers had kunnen leiden. Guépin, De drie dichtende broers, 3.1.5. Nicolaas Nicolai aan Everaart Nicolai, 23 juli 1533.
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te studie wijdde aan de drie dichtende broers, is Nicolaas wel omschreven als ‘egocentrisch,
goedgelovig, pathetisch’ en ook verwend en onbeschaamd – iemand die wellicht niet zeer
geschikt was voor een ambtelijke carrière.17 Uiteindelijk verduisterde Nicolaas als ontvanger
van Brabant een enorm bedrag en stierf ‘in ballingschap’ in Venetië.18 Waar zijn vader zich
had weten op te werken, plukte Nicolaas daar liever de vruchten van. Men kan zich daarom
afvragen of de uitspraken van deze ‘kleurrijke’ persoon wel representatief zijn voor het alge-
mene thema van solliciteren in de eerste helft van de 16de eeuw. Het beeld van Nicolaas zal
daarom consequent worden aangevuld met wat er bekend is over de sollicitaties van zijn tijd-
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17 Guépin, De drie dichtende broers, 1.
18 Zie bijvoorbeeld: Guépin, ‘De onuitgegeven gedichten’.

Afb. 1  Nicolaas Nicolai
(1504-1570). RKD/
Iconografisch Bureau Den
Haag.
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genoten. Daaruit zal blijken dat Nicolaas’ handelen een wellicht enigszins karikaturale,
maar toch goede illustratie geeft van de algemene gang van zaken bij het vrijkomen van een
vacature. Niettemin blijft het een thema dat door de doorgaans formele aard van het bron-
nenmateriaal voor een groot deel aan het waarnemingsvermogen van de historicus wordt
onttrokken.

De ambten om naar te solliciteren
Bijna de hele eerste helft van de 16de eeuw was Karel V (1515-1555) heerser over de Bour-
gondisch-Habsburgse Nederlanden. De Nederlanden waren een personele unie waarover
hij heerste uit hoofde van de verschillende titels die hij en zijn voorouders verworven had-
den. Zo was hij graaf van Holland en Zeeland, hertog van Brabant en graaf van Vlaanderen.
Hij was echter ook keizer van het Duitse Rijk en koning van Spanje. De uitgestrektheid van
zijn rijk maakte het onmogelijk om alle beslissingen in eigen hand te houden en hij maakte
dan ook overal gebruik van plaatsvervangers. De sollicitaties voor de ambten lager dan stad-
houder, en dat waren vrijwel alle ambten, moesten daarom doorgaans gericht worden aan
de landvoogdes, Margareta van Oostenrijk (1507-1515, 1517-1530) te Mechelen en later Ma-
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Afb. 2  Nicolaas Everaerts
(1462-1532). RKD/ 
Iconografisch Bureau Den
Haag.
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ria van Hongarije (1531-1555) in Brussel, die de Nederlanden uit de naam van Karel V be-
stuurde. De commissiebrieven werden dus uitgevaardigd op naam van de vorst, maar de be-
slissingen over de vervulling van de vacatures werden doorgaans genomen door de land-
voogdes.

De landvoogdes liet zich op haar beurt weer bijstaan door de hoge ambtenaren in de cen-
trale raden in Mechelen en Brussel. Behalve de geleerde juristen die in de loop van de 16de
eeuw steeds meer invloed gingen uitoefenen, waren ook de stadhouders, die in naam van de
vorst het hoofd waren van één bepaald gewest, zoals de graafschappen Holland en Zeeland,
actief op centraal niveau. Al deze ‘centrale ambtenaren’ konden ook invloed uitoefenen op
wie er benoemd werd. De landvoogdes had er belang bij om de verschillende hoge heren aan
zich te binden, om zich zo van hun trouw en goede inzet te verzekeren. Eén van de bind-
middelen die de landvoogdes tot haar beschikking had was het benoemen van de cliënten
van een invloedrijk persoon tot een bepaald ambt. Het uiteindelijke doorslaggevende advies
kon daardoor van een relatief groot aantal verschillende personen komen. Omdat er nog
geen sprake was van een vastgelegde procedure, kon de vervulling van iedere vacature een
dynamisch en onvoorspelbaar proces zijn.19

Het materiaal dat ik hier heb gebruikt gaat vooral over de ambten bij het Hof van Holland
in Den Haag in de eerste helft van de 16de eeuw. Daar legde de vader van Nicolaas Nicolai, Ni-
colaas Everaerts, als president van 1510-1528 ook de basis voor de carrière van zijn zoons. Voor
juristen als de gebroeders Nicolai lag het voor de hand daar of in een vergelijkbare instelling
het ambt van raadsheer te ambiëren.20 De raadsheren waren onder het voorzitterschap van de
president in eerste instantie verantwoordelijk voor de rechtspraak en het bestuur in Holland
en Zeeland, bij dat laatste gestuurd door de bevelen die ze van de centrale raden in Mechelen
en Brussel kregen. Het aantal bezoldigde (betaalde) raadsheerfuncties was echter beperkt, in
het tweede kwart van de 16de eeuw waren er niet meer dan zes plaatsen.

Er waren ook onbezoldigde raadsheren die hetzelfde werk deden, maar zonder daar een
dagelijkse vergoeding voor te krijgen. Zij moesten zich tevreden stellen met de emolumen-
ten (ongeregelde bijkomende verdiensten) en waren vaak erg fanatiek in het verkrijgen van
een bezoldigde functie.21 Nicolaas Nicolai wist het raadsheerschap in 1535 te bemachtigen
zonder eerst onbezoldigd raadsheer te zijn geweest, wat de nodige scheve ogen gaf.22 In Den
Haag was er verder nog de Rekenkamer waar rekeningen werden afgehoord en domeinza-
ken werden afgehandeld. Voor juristen was dit doorgaans echter niet de meest aangewezen
plaats om carrière te maken.23

Er waren ook ambten buiten Holland die begerenswaardig konden zijn. In de eerste
plaats waren er de centrale raden in Mechelen en Brussel, de Geheime Raad, Raad van Sta-
te, Raad van Financiën en Grote Raad van Mechelen, waar het bestuurscentrum van de Ne-
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19 Pas aan het begin van de tweede helft van de 16de eeuw gingen er stemmen op de selectie volgens een vaste procedure te
laten verlopen. Zie de slotbeschouwing van: Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 102.

20 Dat neemt niet weg dat er ook nog mannen zonder universitaire graad raadsheer werden in de eerste helft van de 16de
eeuw.

21 Voor een beschrijving van de raadsheren in de Habsburgse Tijd: Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 57-63.
22 Bij de eerst volgende vacature nadat Nicolaas Nicolai het raadsheerschap had verworven schreef president Gerrit van As-

sendelft: ‘Wil men die staet anders niet versien dan in der twee laetste reyse (= de vorige twee keer) gedaen is geweest soe
sullen uwer edele wel sien wairtoe die saicken in ’t eynde sullen verloepen.’ Audiëntie, inv. nr. 1529, f. 144r. Gerrit van As-
sendelft aan Anton van Lalaing, 12 september 1535.

23 Zie voor de scholing van het personeel in de Rekenkamer: Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 141.
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derlanden lag in de eerste helft van de 16de eeuw. Nicolaas Nicolai verliet uiteindelijk zijn
raadsheerschap in Holland voor functies in Brussel. Naast het Hof van Holland waren er ook
gewestelijke hoven in Brabant en Vlaanderen. In het tweede kwart van de 16de eeuw kwamen
daar nieuwe Hoven of Raden in Utrecht, Friesland en Gelre bij. Hoewel de functies in de
nieuw gecreëerde hoven minder begerenswaardig waren dan in de oudere gewestelijke ho-
ven, konden ze toch een uitkomst bieden voor de minder ervaren juristen. Twee broers van
Nicolaas Nicolai, Everaart en Adriaan, werden eerst raadsheer in respectievelijk Friesland en
Utrecht voordat ze promoveerden naar hogere functies.24 Een alternatief voor een vorstelijke
functie bij een van de raden was een optreden als advocaat daar. In feite hoefde iemand al-
leen te worden ‘toegelaten’ als advocaat om daar de zaken van partijen te bepleiten. Men
kwam daarmee echter niet in vorstelijke dienst.

Naast de verschillende vorstelijke raden waren er ook geestelijke functies, waarvan het pa-
tronaatsrecht voor een aanzienlijk deel in handen van de vorst lag.25 Het was niet ongewoon
voor vorstelijke ambtenaren om te proberen geestelijke functies voor familieleden te be-
machtigen.26 Voor de zoons van Nicolaas Everaerts, die zelf diverse kerkelijke functies had
bekleed, behoorde een carrière als geestelijke daarom tot de reële mogelijkheden. De lage-
re vorstelijke ambten, zoals die van baljuw, schout en lokale rentmeester blijven hier buiten
beschouwing. Ook de mogelijkheden van een dienstbetrekking bij de steden of de Staten
van Holland komen hier niet aan de orde. In de loop van de 16de eeuw werden functies in
dienst van de onderdanen echter een aantrekkelijk alternatief voor een vorstelijk ambt.27

De goede timing van een sollicitatie
De vader van Nicolaas Nicolai was zijn carrière begonnen als geestelijke en had zich vervol-
gens in de ambtenarij omhoog gewerkt. Het is daarom niet geheel verwonderlijk dat Nico-
laas, ook gezien zijn literaire ambities, gedacht heeft aan een carrière als geestelijke. Zijn
broer Pieter was ook die kant op gegaan. Vanuit Leuven schreef de nog zeer jeugdige Nico-
laas in 1525 aan zijn vader over de mogelijkheid om geestelijke te worden zodat hij de rest
van zijn leven aan de letteren kon wijden. Echte studie vereiste immers: ‘een zowel vrij als zo
min mogelijk alledaags leven.’28 Door middel van een ‘vette prebende’ zou hij vrij zijn om
zich de rest van zijn leven aan de studie te wijden.

Nicolaas demonstreerde in zijn brief meteen op ongegeneerde wijze hoe nuttig het kon
zijn om de gezondheid van mensen die een functie bekleedden goed in de gaten te houden.
Nicolaas wist dat een oude vriend van zijn vader al een paar dagen koorts had en achtte de
kans hoe dan ook groot dat de man niet lang meer zou leven. Hij vroeg nu aan zijn vader om
zijn oude, wellicht doodzieke, vriend te verzoeken een Dekanaat te Brussel aan hem over te
doen. Gezien de grote vriendschap die er was tussen de beide mannen – zo kwamen ze uit
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24 Everaart Nicolai werd in 1526 raadsheer in het Hof van Friesland. Hij eindigde uiteindelijk als president van de Grote Raad
van Mechelen. Adriaan Nicolai begon zijn carrière als raadsheer in Utrecht in 1540. Daarna werd hij snel raadsheer in de
Grote Raad van Mechelen en uiteindelijk kanselier (in feite president of voorzitter) van het Hof van Gelre in 1546. Gué-
pin, De drie dichtende broers, 787-788.

25 Zie R.R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van ± 1500 tot ± 1580 (Utrecht 1954) 87. Zie voor de ver-
geving van beneficies door de vorst ook: Blockmans, ‘Corruptie’, 237.

26 Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 284-285.
27 Zie voor de mogelijkheden van carrières in dienst van de steden: Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 125-126, 165-178. Zie

voor een schema van de verschillende instellingen, van zowel de vorst als de onderdanen, op centraal niveau en in Hol-
land: Ibidem, 20.

28 Guépin, De drie dichtende broers, 1.1.1. Nicolaas Nicolai aan Nicolaas Everaerts, 20 juni 1525.

01 Braake 65-79:Holland artikel  5/5/09  3:10 PM  Pagina 72



dezelfde plaats, hadden samen gestudeerd en zelfs tegelijkertijd de doctorstitel behaald –
zou dit verzoek vast niet geweigerd worden. Zijn vader had hier immers zelfs min of meer
recht op, aangezien deze ooit hetzelfde Dekanaat aan zijn vriend had overgedaan.29 Als zijn
vader dit geen goed plan vond, dan zou Nicolaas het waarderen als hij in ieder geval elders
een ‘winstgevend kanunnikaat’ voor hem kon regelen.

De brief van de twintigjarige Nicolaas illustreert een aantal fenomenen die niet vreemd
waren aan de eerste helft van de 16de eeuw. Het was (en is soms ook nu nog) van groot be-
lang om te weten wanneer een functie vrijkwam. Snel handelen bij een vrijkomende functie
kon er voor zorgen dat andere mogelijke sollicitanten geen kans meer kregen hun kandi-
daatschap te bepleiten. Het kon daarom de moeite lonen om de gezondheid van zittende
functionarissen in de gaten te houden. Over de vervulling van het ambt van de zieke raads-
heer bij het Hof van Holland Willem van Berendrecht werd bijvoorbeeld ook gecorrespon-
deerd in 1507.30 Echter, toen werd de huid verkocht voordat de beer geschoten was: de man
herstelde van zijn ziekte en behield zijn functie. Het is de vraag hoeveel gelukswensen hij
daarvoor heeft mogen ontvangen. Ook in het volgende zal telkens het belang van ‘er op tijd
bij zijn’ terugkomen.

De resignatio in favorem
Als een functionaris ziek of gewoon te oud en zwak werd, maar nog niet noodzakelijkerwijs
zou komen te overlijden, dan kon het de moeite waard zijn om hem te stimuleren zijn ambt
over te doen via een zogenaamde resignatio in favorem. De resignatio in favorem had zijn wortels
in het canoniek recht en was gebaseerd op het idee dat een ambt het bezit was van de bekle-
der die er mee kon doen wat hij wilde. In de praktijk was de resignatio in favorem een verzoek
van de ambtenaar aan de vorst om zijn functie aan een ander te geven.31 Het was vervolgens
aan de vorst of een van zijn vertegenwoordigers de resignatio goed te keuren. Door het goed-
keuren verleende de vorst, of in zijn naam de landvoogdes, een gunst aan de resignerende
ambtenaar, waardoor hij deze weer aan zich bond. Aan de andere kant verloor hij zo deels
de controle over wie er in de instellingen terecht kwam.

In feite spoorde Nicolaas zijn vader in 1525 aan om zijn oude vriend tot een resignatio te be-
wegen. Volgens Nicolaas zou dat bijna niet geweigerd kunnen worden omdat deze vriend
het ambt immers ook door middel van een resignatio van zijn vader had verkregen. Een der-
gelijk een-tweetje zou niet uniek geweest zijn. Weer kan een parallel getrokken worden met
de al eerder genoemde raadsheer bij het Hof van Holland, Willem van Berendrecht. In 1493
resigneerde Cornelis de Jonge zijn ambt van raadsheer aan Willem, die vervolgens zo vrien-
delijk was hetzelfde ambt in 1509 weer te resigneren aan de zoon van Cornelis.32
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29 Nicolaas Everaerts was deken van de Sint Goedele te Brussel van 1506-1510. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om dit
dekanaat.

30 Floris van Egmond en enkele niet bij name genoemde anderen hadden landsadvocaat François Coebel voor de post aan-
bevolen. A.J.G. Le Glay, Correspondance de l’Empereur Maximilien Ier et de Marguerite d’Autriche, 2 vols. (Parijs 1839) nr. 22. Mar-
gareta aan Maximiliaan van Oostenrijk, december 1507.

31 Zie bijvoorbeeld: Brand, ‘Appointment strategies’, 91-92; Damen, De staat van dienst, 159; P. van Peteghem, De Raad van
Vlaanderen en staatsvorming onder Karel V (1515-1555) (Nijmegen 1990) 432-433. Rekenmeester Thomas Beukelaar be-
schouw de zijn ambt blijkbaar ook als zijn bezit. Op 19 maart 1504 protesteerde hij omdat iemand in zijn plaats de func-
tie van rekenmeester verworven zou hebben, ‘dair hij noeyt consent noch overgifte of gedaen hadde nyemande wie hij was
mer hadden tselve gedaen up hoire frivoel te kennen geven’. Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer, Regesten
(=RekReg), inv. nr. 29, f. 74r.

32 Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen (=RekRek), inv. nr. 343, f. 171v.
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Nicolaas Nicolai werd uiteindelijk geen geestelijke, maar was een aantal jaren actief als
advocaat voor de Grote Raad van Mechelen en later als secretaris in Spanje. Omdat hij Span-
je beschouwde als een land zonder cultuur en met een slecht klimaat, probeerde hij elders
functies te bemachtigen. In 1534 schreef Nicolaas over de griffier van de Grote Raad van
 Mechelen, Lambert van der Ee, dat hij niet begreep waarom deze niet dood wilde gaan, zo-
dat hij naar zijn ambt kon solliciteren.33 Nicolaas vervolgde dat als de griffier dan toch niet
dood wilde gaan het een goed idee kon zijn hem te stimuleren tot het resigneren van zijn
ambt met een afkoopsom. Dat zou echter de nodige complicaties met zich mee kunnen
brengen, omdat men wel eens zou kunnen zeggen, dat hij het ambt niet op eerlijke manier
had verworven. Om dezelfde reden kan het zijn dat de resignatio in favorem minder vaak voor-
kwam in de loop van de 16de eeuw.

Resignaties in Holland kwamen meestal voor als de mannen aan wie een ambt werd ge-
resigneerd al de meest voor de hand liggende keuze waren voor de opvolging.34 Ze waren
substituut van de resignerende ambtenaar of hadden ervaring in het onbezoldigde equiva-
lent van de functie.35 Ook probeerden vaders vaak een ambt over te doen aan een zoon.36 In
deze gevallen zal er niet zo snel een verwijt over oneerlijke ambtsverwerving geuit zijn. Zo-
als we in de volgende paragraaf zullen zien was Nicolaas Nicolai echter nog een keer be-
trokken bij een meer discutabele resignatio in favorem.

De belofte van een functie
Als een persoon zich al op een of andere manier verdienstelijk had gemaakt voor de vorst,
meestal in een lagere functie, kreeg hij soms de belofte een bepaald ambt bij de eerst vol-
gende vacature te krijgen. Het belang om er snel bij te zijn als er een vacature was, werd ech-
ter soms pijnlijk duidelijk voor mannen die een dergelijke belofte hadden gekregen. Maar-
ten van Naarden was in 1525 raadsheer geworden in het Hof van Friesland met de belofte dat
hij binnen korte tijd tot raadsheer bij het Hof van Holland of bij de Grote Raad van Meche-
len zou worden aangesteld. Twaalf jaar later zat hij echter nog steeds in Friesland omdat hij
daar in het hoge noorden ver van Holland en Mechelen zat en alle vrijkomende functies al
vergeven waren voordat hij zijn sollicitatie aan de landvoogdes kon richten.37

Het Hof van Holland was een populaire instelling in vergelijking met de hoven in andere
gewesten van de latere Republiek.38 Toen Jasper Lievenz. van Hogelande in 1530 president in
het nieuw opgerichte Hof van Utrecht werd, bedong hij dat zijn positie van raadsheer in Hol-
land vacant bleef, zodat hij altijd kon terugkomen. De functie van bezoldigd raadsheer was
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33 Guépin, De drie dichtende broers, 3.8.6. Nicolaas Nicolai aan Adriaan Nicolai, 25 maart 1534. Nicolaas had al langer een
‘oogje’ op het ambt zoals blijkt uit een eerdere brief aan zijn broer Everaart: Guépin, De drie dichtende broers, 3.1.5. Nicolaas
Nicolai aan Everaart Nicolai, 23 juli 1533.

34 Jean noemt verschillende voorbeelden uit de 15de en 16de eeuw voor de Rekenkamer van Rijsel van mannen die een ambt
‘kochten’ van degene die het aan hen resigneerde. M. Jean, La Chambre des comptes de Lille. L’institution et les hommes (Parijs
1992) 204-205.

35 Een aantal voorbeelden: in 1508 resigneerde raadsheer Filips van Spangen zijn ambt aan onbezoldigd raadsheer Jan van
Duivenvoorde. RekRek, inv. nr. 343, f. 175r. Dirk van Zwieten resigneerde zijn ambt van procureur-generaal aan zijn sub-
stituut Karel Grenier in 1494. RekRek, inv. nr. 185, f. 182r.

36 Zo liet rekenmeester Jacob de Jonge zich opvolgen door zijn zoon Cornelis in 1553. RekRek, inv. nr. 388, f. 132v. Zie ver-
der voor de familie De Jonge en de bemiddeling voor familieleden: Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 302-303.

37 Nationaal Archief, Hof van Holland (=HvH), inv. nr. 30, f. 115r. ‘overmits dat hij verre van daer (Holland en Mechelen)
geseten ende van de vacerende staeten gedisponeert is geweest alleer hij ’t vervolch aen ons heeft konnen doen doen’.

38 Zie hiervoor ook: Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 159-165.
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echter zeer gewild, zeker bij mannen die al onbezoldigd raadsheer waren. Het is daarom
niet verwonderlijk dat er pogingen werden ondernomen om de ‘vacerende staet’ te bemach-
tigen. Begin 1534 deed onbezoldigd raadsheer Geleyn Zegers bijvoorbeeld zonder succes
een poging om de plaats te bemachtigen.39

Ook Nicolaas Nicolai vond het in 1534 een goed idee om naar het ambt van Van Hogelan-
de te solliciteren. Hij spoorde zijn broer Adriaan, die toen al enige tijd werkeloos was, aan
om een poging te wagen. Nicolaas had zijn oudere broer Everaart – die toen al op het droge
was met een raadsheerpost in de Grote Raad van Mechelen – geschreven dat hij moest pro-
beren het ambt voor Adriaan te verkrijgen.40 Als dat geen succes had dan zou Nicolaas zich
zelf voor het ambt inzetten. De pogingen hadden in 1534 nog geen resultaat, maar uitein-
delijk was Nicolaas degene die in 1535 het raadsheerambt verwierf. Adriaan was intussen
advocaat bij de Grote Raad van Mechelen geworden.41

Nicolaas had echter ambities die verder gingen dan het raadsheerschap bij het Hof van
Holland. In 1538 verwierf hij de functie van secretaris in de Raad van State en de Geheime
Raad. Hij deed toen een poging zijn ambt van raadsheer bij het Hof van Holland te resigne-
ren aan Gerrit van Renesse. Het is niet zeker welke band de twee mannen met elkaar had-
den, dus het is goed mogelijk dat Nicolaas zich door Van Renesse liet betalen.42 De actie van
Nicolaas en Gerrit van Renesse bracht echter de nodige ophef teweeg bij andere mannen die
het eerst vrijkomende ambt beloofd hadden gekregen.

In de eerste plaats was er nog steeds Jasper Lievenz. van Hogelande, die inmiddels weer
terug was in Holland als raadsheer met pensioen en de belofte had gekregen dat hij de eerst
volgende vacature van regulier raadsheer zou mogen vervullen.43 Daarnaast waren er echter
ook nog raadsheren Geleyn Zegers en Willem Pijnsen, die bij de vorige vacature in 1536 sa-
men voor een half salaris waren aangesteld en de belofte hadden gekregen bij de volgende
vacature een volledig salaris te krijgen. Die nieuwe constructie van het halve salaris was nota
bene in het leven geroepen om spanningen tussen de solliciterende onbezoldigde raadshe-
ren te voorkomen.44 De toch al problematische situatie, waarin aan twee partijen dezelfde
functie was beloofd, werd nu dus door Nicolaas Nicolai wel erg gecompliceerd gemaakt en
bezorgde president van het Hof van Holland Gerrit van Assendelft, die door de landvoogdes
om advies werd gevraagd, de nodige hoofdpijn (afb. 3).45 Om de lieve vrede te bewaren wei-
gerde de president advies te geven. Hoewel Gerrit van Renesse zijn verwant was, zou hij bij
een positief advies over de resignatio teveel verwijten krijgen van de andere heren: ‘die mijn
medebroeders zijn ende daegelickx met mij moeten converseren.’46 Hier zien we dus dat het
gebrek aan een vaste procedure bij het vrijkomen van een ambt tot interne spanningen kon
leiden bij het Hof van Holland.

Het ‘stapelen’ van beloftes, en het niet nakomen daarvan, was een algemeen probleem in
de 16de eeuw. Het was voordelig voor de vorst of landvoogdes om een belofte te doen zodat
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39 Audiëntie, inv. nr. 1446/2b, f. 11r. Gerrit van Assendelft aan Anton van Lalaing, 14 januari 1534.
40 Guépin, De drie dichtende broers, 3.8.6. Nicolaas Nicolai aan Adriaan Nicolai, 25 maart 1534. Door Guépin vertaald met ‘voor

jou te werven’. In het Latijn staat er ‘pro te sollicitando’.
41 Voor de aanstelling van Nicolaas Nicolai: RekRek, inv. nr. 370, f. 99v; Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 418.
42 Audiëntie, inv. nr. 1532, f. 51r-v. Gerrit van Assendelft aan Anton van Lalaing, 29 januari 1539.
43 Zie voor de raadsheer met pensioen in de eerste helft van de 16de eeuw: Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 61-63.
44 De constructie was gecreëerd op advies van de stadhouder en de Raad. HvH, inv. nr. 30, f. 70r.
45 Audiëntie, inv. nr. 1532, f. 53r-v. Gerrit van Assendelft aan Maria van Hongarije, 29 januari 1539.
46 Ibidem, inv. nr. 1532, f. 51r-v. Gerrit van Assendelft aan Anton van Lalaing, 29 januari 1539.
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een persoon alvast aan hen gebonden werd. De voorbeelden van mannen met een belofte die
toch teleurgesteld werden zijn echter legio. Wellicht het mooiste voorbeeld is de aanstelling
van Viglius van Aytta, die in 1550 bewaarder van de charters en registers in Holland werd,
terwijl dit ambt was beloofd aan Vincent Dammasz., de substituut van de vorige bewaarder
van de charters. Vincent moest daarna nota bene bij Viglius van Aytta solliciteren naar het
ambt van substituut van bewaarder van de charters.47

Persoonlijk pleiten of het inschakelen van een makelaar
De chaos die Nicolaas Nicolai veroorzaakte met zijn poging tot het resigneren van zijn ambt
aan Gerrit van Renesse had tot gevolg dat twee heren die buitenspel gezet dreigden te wor-
den snel in actie kwamen. Raadsheren voor halve wedde Geleyn Zegers en Willem Pijnsen
hadden drie weken nadat over de kwestie was gecorrespondeerd lucht gekregen van de mo-
gelijke resignatie. Ze deelden president Gerrit van Assendelft mee dat ze naar het Hof in
Brussel zouden gaan om daar persoonlijk hun benoeming te bepleiten.48 Ze waren daarin
succesvol.

Hoewel de bronnen hierover doorgaans zwijgen, mogen we aannemen dat bij een derge-
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47 Ibidem, inv. nr. 1661:1, f. 5r. Vincent Dammasz. aan Viglius van Aytta (4 oktober 1550). Voor meer voorbeelden: Ter Braa-
ke, Met Recht en Rekenschap, 97 noot 18.

48 Audiëntie, inv. nr. 1531, f. 10r. Gerrit van Assendelft aan Anton van Lalaing, 22 februari 1539.

Afb. 3  Slot Assumburg van president van het Hof van Holland Gerrit Assendelft (1487-1558). Foto:
auteur.
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lijke ‘directe’ manier van solliciteren ook de nodige geldbedragen gemoeid waren, al was
het maar om via een hooggeplaatste ‘toegang’ te krijgen tot de landvoogdes. Er is in ieder
geval één vermelding die weinig aan de verbeelding overlaat. Toen raadsheer Arend Sande-
lijn in 1535 op sterven lag, schreef president Gerrit van Assendelft dat er een stroom van sol-
licitaties zou komen van de onbezoldigde raadsheren die ‘oick geen gelt dair an zullen spa-
ren’. Onbezoldigd raadsheer Geleyn Zegers was persoonlijk naar Brussel afgereisd om daar
zijn benoeming te bepleiten.49

Mannen als Geleyn Zegers en Willem Pijnsen hadden als onbezoldigde of half bezoldig-
de raadsheren relatief eenvoudig ‘toegang’ tot de landvoogdes, maar zeker voor de starters
was een patroon die op wilde treden als makelaar een noodzaak. Overigens sloot ook een di-
recte aanpak de bemiddeling van een patroon niet uit.50 Uit de hierboven gegeven voorbeel-
den werd al duidelijk dat er naast een actieve rol voor de sollicitant er ook veelvuldig gebruik
werd gemaakt van makelaars die de kwestie bepleitten, of eigenlijk voor iemand anders sol-
liciteerden, bij degene die de zeggenschap had over de functie of een belangrijke invloed op
de selectie. Een makelaar is vaak dan ook niets anders dan een hoger geplaatst persoon, een
patroon, die een lager geplaatst persoon, de cliënt, ergens toegang toe verschaft.51 De vorst
of landvoogdes bonden een makelaar aan zich door één van diens cliënten te benoemen.

Voor de jonge Nicolaas Nicolai was het in 1525 nog vrij duidelijk dat zijn vader zijn pa-
troon was en dus voor hem moest solliciteren. Het was vermoedelijk ook aan zijn vader te
danken dat hij in 1526 advocaat voor de Grote Raad van Mechelen werd. Toen zijn vader in
1532 overleed was het al een stuk minder eenvoudig. Zijn voornaamste patroon was wegge-
vallen en de drie dichtende broers hadden moeite om meteen geschikte posities te bemach-
tigen. We zagen dat Nicolaas zijn broer Everaart Nicolai probeerde in te schakelen voor
broer Adriaan in 1534. Everaart was toen raadsheer bij de Grote Raad van Mechelen en had
eerder toegang tot de juiste personen dan zijn twee broers. In 1533 beweerde Nicolaas Ni-
colai de steun te hebben van de nieuwe president van de Grote Raad van Mechelen voor het
bemachtigen van het griffierschap, maar zoals we al zagen had hij toen nog te kampen met
het probleem dat er nog geen vacature was.52

Ook bij de resignatio in favorem en de verkregen belofte voor een vrijgekomen functie kon
de stem van een patroon de doorslag geven. Zo adviseerde president Gerrit van Assendelft
de resignatie door Nicolaas Nicolai de jonge, een oomzegger van Nicolaas Nicolai, van zijn
secretarisambt op Loeff van Snellenburch goed te keuren.53 Toen er weer een vacature voor
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49 Ibidem, inv. nr. 1529, f. 144r. Gerrit van Assendelft aan Anton van Lalaing, 12 september 1535. Arend Sandelijn stierf vijf
dagen na het schrijven van deze brief.

50 Geleyn Zegers kreeg bijvoorbeeld in 1532 steun bij een eerdere sollicitatie van een ambtenaar op centraal niveau. Ibidem,
inv. nr. 1525, f. 129r. Gerrit van Assendelft aan Anton van Lalaing, 28 december 1532. Het is zeer wel mogelijk dat die
steun er nog steeds was voor zijn latere sollicitaties waarbij specifiek wordt gemeld dat hij zelf langsging.

51 De begrippen patronage en makelaardij zijn inmiddels goed ingeburgerd in de historiografie van de late middeleeuwen
en de vroegmoderne tijd. Zie voor een behandeling van de begrippen bijvoorbeeld: Blockmans, ‘Corruptie’, 231-236, 242-
244; G.H. Janssen, Creaturen van de macht. Patronage bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664) (Amsterdam 2005) 12-13, 77-
78; P. Knevel, Het Haagse bureau. 17de-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang (Amsterdam 2001) 67; H.F.K. van
Nierop, ‘Willem van Oranje als hoog edelman: patronage in de Habsburgse Nederlanden?’, Bijdragen en mededelingen be-
treffende de geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 651-676, aldaar 654-657. Overigens kan een makelaar ook iemand zijn die
op ongeveer hetzelfde niveau opereert als de ‘cliënt’.

52 Guépin, De drie dichtende broers, 3.1.5. Nicolaas Nicolai aan Everaart Nicolai, 23 juli 1533.
53 HvH, inv. nr. 32, f. 206r; Audiëntie, inv. nr. 1646:3, Gerrit van Assendelft aan Lodewijk van Schore (25 juli 1546). Loeff

van Snellenburch was op dat moment klerk van Gerrit van Assendelft. Zie voor Nicolaas Nicolai de Jonge en Loef van Snel-
lenburch: Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 395, 406.
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raadsheer vrijkwam in Holland, na de resignatiepoging van Nicolaas Nicolai, zorgde stad-
houder Anton van Lalaing (afb. 4) er persoonlijk voor dat het ambt ditmaal naar Jasper Lie-
venz. van Hogelande ging.54 

Slotbeschouwing
In dit artikel zijn er een aantal elementen te onderscheiden die van belang waren voor een
succesvolle sollicitatie. Eén van de belangrijkste zaken was een goede timing. Zodra er een
functie vrijkwam moest er zo snel mogelijk gehandeld worden. Het kon zelfs opportuun zijn
om te weten of er binnen afzienbare tijd een bepaalde functie vrij zou komen, of om een af-
takelende ambtenaar met een geldsom te bewegen zijn ambt neer te leggen en over te geven.
Nicolaas Nicolai was al bezig met het verkrijgen van functies voordat ze vrij waren. Hij am-
bieerde als jongeman een Dekanaat van iemand die nog in leven was en negen jaar later keek
hij al net zo voorbarig naar de post van griffier van de Grote Raad van Mechelen. Ondertus-
sen probeerde hij ook nog eens de functie van raadsheer bij het Hof van Holland voor zijn
broer te verkrijgen van iemand die tijdelijk in een ander gewest actief was. Toen hij zelf zijn
raadsheerambt in Holland neerlegde, probeerde hij die via een resignatio in favorem aan een
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54 Audiëntie, inv. nr. 1583, f. 26r. Anton van Lalaing aan Maria van Hongarije, 18 oktober 1539.

Afb. 4  Detail van het
praalgraf van Anton van
Lalaing (1480-1540) in de Sint-
Catharinakerk te Hoogstraten.
Foto: auteur.
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ander te geven, die daardoor ondanks de beloftes aan andere partijen een serieuze kandidaat
werd voor de functie.

Ik heb vier manieren onderscheiden waarop iemand succesvol kon proberen te sollicite-
ren: via de resignatio in favorem, door een belofte te verkrijgen voor een bepaald ambt, door
persoonlijk langs te gaan bij vorst of landvoogdes, of door een patroon voor jou te laten sol-
liciteren. Geen van deze manieren sloot de andere mogelijkheden uit. De voorspraak van een
patroon alleen kon genoeg zijn om een ambt te verkrijgen en is ook een vaak terugkerend
element bij de andere drie vormen van solliciteren. Het verkrijgen van een belofte voor een
functie was de minst betrouwbare manier. Als de timing van anderen beter was dan konden
zij met het ambt aan de haal gaan. Zeker als de toegang tot de juiste kanalen beperkt was,
zoals Maarten van Naarden in het verre Friesland ondervond, dan was het moeilijk de belof-
te te gelde te maken.

De dynamische selectieprocedure zorgde soms voor onduidelijke situaties waarin verwij-
ten snel geuit werden en veel mannen die meenden recht te hebben op een bepaalde functie
teleurgesteld moesten worden. President Gerrit van Assendelft weigerde op een gegeven
moment zelfs nog zijn advies te geven over de invulling van een vacature, om mogelijke ver-
wijten zoveel mogelijk te vermijden. Het is dus plausibel dat noch de sollicitanten, noch de
zittende ambtenaren blij waren met de manier waarop de ambten vergeven werden. Uitein-
delijk kwam het plan voor het vastleggen van een procedure van de onderdanen in de Staten
van Holland. Op hun verzoek mocht het college van raadsheren een voordracht van drie per-
sonen doen voor een bepaalde functie. Het is daarbij zeer goed mogelijk dat de ambtenaren
van het Hof van Holland de Staten van Holland tot dit verzoek hadden aangezet.55 De amb-
tenaren kregen zo immers zelf een duidelijke rol bij de invulling van de vacature, zonder dat
er veel ruimte was voor verwijten van vriendjespolitiek. Voor de onderdanen had de regeling
nog meer voordelen, omdat de landvoogdes niet meer iedereen kon benoemen die zij wilde
en ongewenste elementen niet meer in de Raad terecht zouden komen.56 Het vastleggen van
regels, het terugdringen van de informele kanten van de maatschappij en de voortschrij-
dende staatsvorming werden daardoor in dit geval van onderop gestimuleerd.

Het is begrijpelijk dat de landvoogdes tot die tijd geen haast had om de sollicitatieproce-
dure vast te leggen. Zonder een vaste procedure kon ze immers flexibel zijn in wie zij wilde
belonen met (de belofte van) het vergeven van een ambt (aan een cliënt). In de eerste helft
van de 16de eeuw was het staatsgezag nog niet sterk genoeg om zonder dergelijke patrona-
gemogelijkheden te kunnen en het is gezien het verdere verloop van de Hollandse geschie-
denis zeer de vraag of het dat in de tweede helft van de 16de eeuw wel kon.
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55 Ter Braake, Met Recht en Rekenschap, 102.
56 In deze jaren speelden problemen met de Vlaamse raadsheer Willem Snouckaart een rol. Een ‘allochtone’ raadsheer werd

in het algemeen graag geweerd en een Vlaming zou daarom weinig kans hebben om door het Hof van Holland genomineerd
te worden voor een raadsheerpost. Zie voor de problemen met Willem Snouckaart: Ibidem, hoofdstuk 6 paragraaf 5.
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Onderwijs aan het Oranjehof in de 17de eeuw

Over het onderwijs dat de stadhouders Willem II en Willem III hebben genoten, is vrijwel niets bekend.
In dit artikel zal daarom uitgebreid worden stilgestaan bij twee vorstenspiegels die geschreven zijn door
de onderwijzers van de Oranjeprinsen, André Rivet en Cornelis Trigland. Wat opvalt, is dat deze twee
instructieboekjes, die samenvattingen bieden van het gegeven onderwijs, inhoudelijk gezien zeer uit-
eenlopen. In dit artikel worden, naast een inhoudelijke analyse van de geschriften, deze verschillen ver-
klaard aan de hand van 16de- en 17de-eeuwse filosofische, theologische, politieke en religieuze ontwik-
kelingen in Europa en de Republiek.*

In 1632 werd de hugenoot André Rivet, eminent hoogleraar in de theologie te Leiden, ge-
vraagd zorg te dragen voor de opvoeding van de toekomstige stadhouder Willem II (1626-
1650) die toen zes jaren oud was. Rivet (1572-1651) zou de algemene leiding over de opvoe-
ding van de jonge prins krijgen en vooral het godsdienstig onderwijs ter hand moeten
nemen. De laatste daad die Rivet in de hoedanigheid van onderwijzer verrichtte, was het
schrijven van de Instruction du prince chrestien. Dit instructieboekje werd in 1642 gepubliceerd.
Het boek is opgedragen aan Willem II en bestaat uit achttien fictieve dialogen tussen een di-
recteur en een prince waarin de verscheidene plichten van de prins tegenover God en zijn on-
derdanen aan de orde komen.1 Niet alleen Willem II, ook zijn zoon Willem III (1650-1702)
is door een gereformeerde predikant opgevoed en wel door Cornelis Trigland (1609-1672).
Trigland werd in 1656 uit een viertal predikanten gekozen om zorg te dragen voor de op-
voeding van de toekomstige stadhouder-koning Willem III, opdat de prins zou worden ‘op-
getrocken ende geïnstrueert in de vreeze Gods en de ware Christelijcke Gereformeerde reli-
gie’.2 Ook Trigland liet een onderwijsboekje na, de Idea sive imago principis christiani (1666),
waarin hij zijn wijze lessen nog eens voor de toen zestienjarige prins samenvatte.3

De instructieboekjes van Rivet en Trigland kunnen worden gerekend tot het genre van de
vorstenspiegel, een genre dat voornamelijk in de 15de tot en met de 17de eeuw kwantitatief
gezien een hoge vlucht nam. Ook in de 18de eeuw komt men nog wel vorstenspiegels tegen,
maar deze adviesliteratuur heeft dan zijn beste tijd gehad en is vervangen door politieke
traktaten van meer maatschappelijke en politiek-filosofische aard. Hoewel er ook vorsten-
spiegels uit de oudheid en de middeleeuwen zijn overgeleverd, werd het genre pas echt po-
pulair in de Renaissance, toen humanistische geleerden zich gingen toeleggen op het ver-
vaardigen ervan. De idee van de opvoedbaarheid en de vervolmaakbaarheid van de mens
zorgde voor een vloed aan geschriften waarin vorsten werden geadviseerd zich te bekwamen
in deugdzaamheid. Volgens de humanistische opvatting had een samenleving immers veel
te winnen bij de morele opvoeding van politieke kopstukken. De grootste bedreiging voor
de maatschappelijke orde was volgens hen een slechte vorst. Een slechte vorst was rampza-

Matthijs Wieldraaijer

* Graag wil ik prof. dr. J. van Eijnatten en met name dr. A.L. Tervoort danken voor hun commentaar op eerdere versies van
dit artikel. Dr. Irma Thoen wil ik hartelijk danken voor haar zeer waardevolle aanwijzingen en adviezen.

1 Alexander Gijsbert van Opstal, André Rivet. Een invloedrijk hugenoot aan het hof van Frederik Hendrik (Harderwijk 1937) 18-54.
2 N. Japikse, Prins Willem III, de stadhouder-koning I (Amsterdam 1930) 59-60.
3 Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van een vertaling: Cornelis Trigland, Het bewerpzel of beeld van een kristelyk prins, bur-

ger, ende man (Den Haag 1667). In gevallen waar onduidelijkheden rezen over de juiste interpretatie van de Nederlandse
tekst heb ik steeds teruggegrepen naar het Latijnse origineel.
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lig voor land en volk. Vanuit de kennis die de humanisten van de klassieken hadden opge-
daan en vanuit hun opvoedkundige idealen trachtten zij daarom vorsten ertoe te bewegen
gehoor te geven aan hun politieke en morele adviezen.4

Humanisten wierpen zich derhalve op als raadgevers van vorsten, soms in letterlijke zin
door zich in te laten met het politieke bedrijf zoals Thomas More in Engeland (1478-1535),
maar vooral door het vervaardigen van adviesboeken en vorstenspiegels.5 Bekende vorsten-
spiegels zijn bijvoorbeeld de Institutio Principis Christiani (1516) van Erasmus en Machiavelli’s
beruchte Il Principe (1532). In deze en andere spiegels tekenden humanisten het ideaalbeeld
van de vorst af en beschreven zij de deugden die leidslieden dienden te beoefenen. Centraal
stonden de vier kardinale deugden (wijsheid, gematigdheid, moed en rechtvaardigheid) en
de drie prinselijke deugden (vrijgevigheid, mildheid en trouw aan het gegeven woord). De
ideale vorst die de humanisten voor ogen stond, was degene die welsprekendheid en more-
le zuiverheid in zich verenigde en zich inzette ter bevordering van de publieke zaak. Deze
vorst was een deugdzame man, een vir virtutis. Om tot deugdzaamheid te komen diende de
vorst zich te bekwamen in de studia humanitatis. Dat was een brede opleiding met nadruk op
de vakken grammatica, retorica, poëtica, geschiedenis en moraalfilosofie.6

De geschriften van Rivet en Trigland staan nog volop in de klassieke traditie van didacti-
sche geschriften die de vorst willen adviseren in zijn zedelijke handelen. Het bijzondere aan
deze twee 17de-eeuwse vorstenspiegels is dat zij inhoudelijk gezien erg van elkaar verschil-
len terwijl zij toch beide door gereformeerde predikanten geschreven zijn. Kort gezegd is Ri-
vets ethiek gefundeerd op een humanistisch mensbeeld terwijl in Triglands morele voor-
schriften de gereformeerde antropologie een grote rol speelt. In dit artikel zullen de
vorstenspiegels van Trigland en Rivet inhoudelijk worden geanalyseerd om deze verschillen
vervolgens nauwkeurig aan te duiden en te verklaren. Dat is nog niet eerder gedaan en dat is
vreemd, aangezien beide auteurs ook de daadwerkelijke opvoeders van de Oranjeprinsen
waren.7 Daar komt bij dat er voldoende aanwijzingen zijn dat het in deze vorstenspiegels
gaat om samenvattingen van het gegeven onderwijs.8 De Instruction du prince chrestien van Ri-
vet en de Idea sive imago principis christiani van Trigland geven dus een unieke kijk in de in-
houdelijke aspecten van het onderwijs aan het Haagse hof in de 17de eeuw.

Instruction du prince chrestien
André Rivet (1572-1651) (afb. 1) studeerde theologie aan de Académie van Orthes en de uni-
versiteit van La Rochelle. Tot zijn leermeesters behoorden Lambertus Danaeus en Johannes
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4 Brendan Bradshaw, ‘Transalpine humanism’ in: J.H. Burns (red.), The Cambridge history of political thought 1450-1750(Cam-
bridge enz. 1991) 95-131, aldaar 95-131; Karin Tilmans, ‘From institutio to educatio: the origin of political education in
the Habsburg Netherlands’ in: N. Scott Amos, Andrew Pettegree en Henk van Nierop (red.), The education of a christian so-
ciety. Humanism and the Reformation in Britain and the Netherlands (Aldershot enz. 1999) 41-61, aldaar 41-61.

5 Quentin Skinner, The foundations of modern political thought I (Cambridge enz. 1978) 216; Charles G. Nauert Jr., Humanism
and the culture of Renaissance Europe (Cambridge 1995) 116-117, 121-123. 

6 Nauert, Humanism, 12-13; Quentin Skinner, ‘Political philosophy’ in: Charles B. Schmitt (red.), The Cambridge history of Re-
naissance philosophy (Cambridge enz. 1988) 389-452, aldaar 415-416, 424-426.

7 Van Opstal, André Rivet 28-54 en Nesca A. Robb, William of Orange. A personal portrait I (Londen enz. 1962) 138-144 preste-
ren enkel een samenvatting van respectievelijk Rivets Instruction en Triglands Idea.

8 In de opdracht van de Instruction en ook in een brief aan Claude Sarrau (1600-1651) schrijft Rivet dat zijn vorstenspiegel
een samenvatting biedt van zijn onderwijs aan de prins. Dat blijkt ook uit een brief van Willem II aan zijn vader. Zie: Van
Opstal, André Rivet, 27-29, 29 n.1, 32 n.1; Trigland schrijft in zijn inleiding dat de Staten van Holland door lezing van dit
geschrift kennis kunnen nemen van de inhoud van diens onderwijs aan prins Willem III. Zie: Trigland, Het bewerpzel, 13.
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Baptista Rotanus. In 1595 werd hij als predikant bevestigd te Thouars, waar hij 25 jaar werk-
zaam bleef. In adellijke kringen werd hij vanwege zijn aangename karakter en zijn welspre-
kendheid al gauw een graag geziene gast en ook in de Franse gereformeerde kerk rees zijn
ster snel. Meerdere keren fungeerde hij als voorzitter van de synode van de provincie Poitou
en in 1610, na de moord op Hendrik IV, behoorde hij tot de gereformeerde afgevaardigden
die Maria de Medici moesten verzekeren van de trouw van de Franse protestanten aan het
koningshuis.9 Door de zuiveringen van de Leidse universiteit na de synode van Dordrecht
(1618-1619) was er behoefte ontstaan aan wetenschappelijk personeel van contraremon-
strantse signatuur. Daarom werd de vermaarde Rivet gevraagd naar Holland te komen om
in Leiden de exegese van het Oude Testament te gaan doceren. Hij stemde daarmee in en op
14 oktober 1620 sprak de pas benoemde hoogleraar zijn inaugurele rede De bono pacis et con-

82 matthijs wieldraaijer

9 H.J. Honders, Andreas Rivetus als invloedrijk gereformeerd theoloog in Holland’s bloeitijd (Den Haag 1930) 5-11; Van Opstal, André
Rivet, 7-8.

Afb. 1  André Rivet (1572-
1651) was een vermaard
godgeleerde die een zeer om-
vangrijke correspondentie na-
liet. In 1620 werd hij benoemd
tot hoogleraar in de theologie
en in 1632 werd hij aangesteld
als opvoeder van Willem II.
Zijn onderwijs eindigde in 1641
toen Willem in het huwelijk
trad met Mary Stuart. Universi-
teitsbibliotheek Amsterdam
(UvA) Bijzondere Collecties
Prent K 170.
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cordiae in Ecclesia uit.10 In 1632 legde hij zijn hoogleraarsambt neer om zorg te dragen voor de
opvoeding van de jonge Willem II (afb. 2). In mei dat jaar vertrok hij naar het Oranjehof te
Den Haag. Negen jaar later, toen Willem II in 1641 in het huwelijk trad met Mary Stuart,
kwam er een einde aan Rivets opvoedende taken. Hij bleef echter nog wel als predikant en
raadgever van stadhouder Frederik Hendrik aan het Haagse hof verbonden. Tien jaar later
publiceerde hij zijn vorstenspiegel Instruction du prince chrestien, dat zoals gezegd 18 dialogen
tussen een prins en zijn leermeester bevat. 

De Aristotelische en de stoïsche deugdenleer spelen in dit geschrift een belangrijke rol.
Vooral Aristoteles en Seneca, maar ook Plato en Cicero worden er veelvuldig en met gezag
aangehaald. Aristotelisch is bijvoorbeeld Rivets opvatting over het ontstaan van overheden.
Overheden zijn niet ontstaan als een gevolg van de zondeval, zoals Augustinus beweerde,
maar zijn volgens Rivet onderdeel van de natuurlijke orde.11 Verder, zo stelt de opvoeder van
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10 Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1672 (Amsterdam 2000) 281-
283; Honders, Rivetus, 19-20.

11 André Rivet, Instruction du prince chrestien (Leiden 1642) 4-5. Vgl. R.A. Markus, ‘Two conceptions of poltical authority: Au-
gustine, De Civitate Dei, XIX. 14-15, and some thirteenth-century interpretations’, Journal of theological studies 16 (1965) 68-
100, aldaar 93-94.

Afb. 2  Willem II (1626-1650)
was een ambitieuze jongeman
die zich sterk tegen de vrede
van Münster keerde en op
agressieve wijze de macht in de
Republiek na zich toe probeer-
de te trekken. Daarmee joeg hij
de Hollandse regenten in het
harnas waardoor na diens dood
in 1650 voorlopig geen
stadhouder meer in de belang-
rijkste gewesten werd
aangesteld. Atlas van Stolk,
Rotterdam.
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Willem II, moet een prins zich oefenen in deugdzaamheid. Hij is immers geboren om voor
het publieke welzijn zorg te dragen. Een goede opvoeding is daarom van groot belang. In
hoofdlijnen schrijft Rivet zijn prins de studia humanitatis voor. Het is van belang dat een jon-
ge vorst zich bekwaamt in het Latijn en de edele kunst van de retorica. Daarnaast dient hij de
geschiedenis te bestuderen, omdat daar belangrijke lessen uit te trekken zijn. Ook mag de
moraalfilosofie niet ontbreken in het onderwijspakket van een prins.12 De deugden die door
Rivet worden aanbevolen en in zijn boek uitgebreid worden behandeld, zijn rechtvaardig-
heid (justice), goedertierenheid (clemence), wijsheid (prudence), moed (courage), standvastig-
heid (constance), vrijgevigheid (liberalité) en matigheid (temperance).13 Opmerkelijk is dat Rivet
uitgaat van een positief mensbeeld. Deugd is volgens hem een zaak van ‘choix et election’
en binnen handbereik indien men het juiste onderwijs geniet en zich ervoor inspant.14 Daar-
naast is het van wezenlijk belang dat de prins zich laat leiden door de rede. Rivet legt daar
sterk de nadruk op en keer op keer benadrukt hij dat de vorst zich niet door zijn emoties mag
laten leiden, maar gebruik moet maken van zijn gezonde verstand.15 Deze aandacht voor de
rede en de afwijzing van emoties is een belangrijke aanwijzing dat Rivet beïnvloed is door de
stoïsche ethiek.

Het gedachtegoed van stoïsche filosofen als Epicurus, Cicero en Seneca was uiteraard ook
bekend in de middeleeuwen. Door het humanisme echter, met zijn nadruk op ad fontes en
deugd, groeide in de Renaissance de belangstelling voor stoïsche auteurs. Volgens de klas-
sieke stoïcijnen was het hoogste goed (summum bonum) gelegen in deugdzaamheid. Deugd
was dus niet een middel om iets te bereiken, maar doel in zichzelf. Die deugd bestond uit
het volgen van de natuur, die volgens de stoïcijnen een manifestatie van de goddelijke rede
(logos) was. Men diende in harmonie met die natuur te leven en aldus de universele wetten
van de rede te gehoorzamen. Emoties vormden echter een bedreiging voor de harmonie met
de redelijke natuurwet. Sommige emoties, zoals vreugde en behoedzaamheid waren welis-
waar goed, maar de meeste emoties werden als irrationeel beschouwd. Een wijs man, die in
harmonie met de natuurwetten wilde leven, diende daarom ongevoelig te zijn voor irratio-
nele emoties (apatheia).

Het was de humanist Justus Lipsius (1547-1606) die het stoïcisme op een systematische
wijze trachtte te verbinden met het christendom. Daarin gaat hij zover dat hij ook de theorie
van de apatheia in zijn filosofisch systeem opnam.16 Het waren met name zijn De constantia
(1584) en Politica (1589), die ertoe leidden dat het stoïcisme in het 17de-eeuwse Europa een
populaire filosofie werd. Zijn advies om standvastigheid (constantia) te betrachten in tijden
van rampspoed en tegenslag, bood velen een richtsnoer voor het leven en de troost die zij
nodig hadden.17 De deviezen van Willem van Oranje: Saevis tranquillus in undis (kalm temid-
den van de woelige baren) en Je maintiendray zijn nog steeds iconen van vastberadenheid en
standvastigheid. Lipsius benadrukte verder in zijn geschriften sterk de superioriteit van de
rede (recta ratio). Ware deugdzaamheid kon immers alleen worden bereikt als men in over-
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12 Rivet, Instruction, 11-51.
13 Ibidem, 131-436.
14 Ibidem, 28-32.
15 Ibidem, 174-177, 233-234, 298-299.
16 Jan Papy, ‘Lipsius’ (neo-)stoicism. Constancy between Christian faith and stoic virtue’ in: Hans W. Blom en Laurens C.
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eenstemming met de natuurwetten, dus in overeenstemming met de recta ratio, handelde.
Hartstochten en emoties vormden een bedreiging omdat het redelijke handelen erdoor
werd belemmerd.18 Vaak wordt gezegd dat Lipsius’ neostoïcisme een geestelijke reactie was
op de 16de-eeuwse burgeroorlogen die in Frankrijk en de Nederlanden woedden. In zijn Po-
litica bijvoorbeeld stelt hij dat een land een sterke vorst nodig heeft om chaos te vermijden.19

Veel van wat bij Lipsius is te vinden, kan men ook lezen in Rivets Instruction du prince chres-
tien. Stoïsche deugden als standvastigheid (constance) en matigheid (temperance) spelen een gro-
te rol in zijn vorstenspiegel en de bedreiging van emoties en vleselijke begeerten worden breed
uitgemeten.20 En zoals gezegd is Rivet van mening dat ware deugdzaamheid alleen kan wor-
den bereikt indien de vorst zich laat leiden door de rede. Daarnaast is Rivet net als Lipsius voor-
stander van een sterke vorst en een krachtig leger.21 Toch kan Rivet niet als aanhanger van het
neostoïcisme worden beschouwd. De meeste humanisten namen een eclectische houding te-
genover het stoïcisme aan en dat is ook bij Rivet het geval.22 De opvoeder van Willem II is, an-
ders dan Lipsius, geen voorstander van de volstrekte emotieloosheid, de apatheia. Gerecht-
vaardigde woede bijvoorbeeld is volgens Rivet toegestaan. Over het kwaad mag men zich
opwinden. Christus verdreef immers ook de geldwisselaars uit de tempel (Joh. 2:14-16).23 En
waar Lipsius van mening is dat een vorst in het belang van de staat de regels van moraal en
recht mag breken (raison d’etat),24 verklaart Rivet zich daar een fel tegenstander van.25

Dat in Rivets vorstenspiegel stoïsche elementen te vinden zijn, is wellicht niet opmerke-
lijk. Onder de hugenoten genoot het stoïcisme een zekere mate van populariteit.26 Het is ook
niet verwonderlijk dat Franse gereformeerden, die te lijden hadden onder de vervolgingen
en beroeringen van de godsdienstoorlogen, een troostrijke filosofie als het stoïcisme
omarmden. Wat wel nadere uitleg behoeft, is dat Rivet in zijn Instruction een volledig secu-
liere ethiek presenteert, geënt op de Aristotelische en stoïsche deugdenleer. Theologische
noties als geloof, wedergeboorte, zonde, bekering en goede werken spelen nauwelijks een
rol in zijn geschrift. Deze observatie staat op gespannen voet met uitlatingen van Rivets bi-
ograaf Honders, die schrijft dat de ethiek volgens Rivet voor alles Schriftuurlijk moet zijn.
Daarom moet zij volgens Rivet, zo stelt Honders, ‘bij de exegese ondergebracht blijven op-
dat er geen ethische systemen en definities worden opgebouwd, zoals dikwijls tegen de
Schrift en bijna altijd zonder de Schrift geschiedt.’27 Eerder had Honders Rivet al een ‘ethisch
pessimist’ genoemd, omdat hij de degens had gekruist met de ‘ethisch optimist’ Hugo Gro-
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20 Rivet, Instruction, 172-174, 315-319, 369-410, 437-455.
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tius.28 Honders’ analyse lijkt in strijd te zijn met wat bij Rivets Instruction aan ethiek wordt
aangetroffen.

Reformatoren als Luther en Calvijn waren niet geneigd filosofische systemen in hun theo-
logie op te nemen. Ook waren zij niet geïnteresseerd in ethische systemen buiten de theo-
logie. Luther bijvoorbeeld was fel tegenstander van de opname van Aristoteles’ Ethica in het
curriculum van de Wittenbergse universiteit.29 En ondanks sommige overeenkomsten van
Calvijns theologie met het stoïcisme was de Geneefse Reformator zeker geen voorstander
van een stoïsche ethiek.30 Maar een aantal protestantse theologen na Luther en Calvijn sloe-
gen toch andere wegen in. De door de Italiaanse scholastiek beïnvloedde gereformeerde
theologen Petrus Martyr Vermiglius (1499-1562) en Hieronymus Zanchius (1516-1590) ston-
den positiever tegenover de natuurlijke theologie en de rede dan Calvijn.31 Een gevolg van
deze nadruk op de rede is dat deze theologen over het algemeen een waarderende houding
aannamen tegenover geschriften van heidense filosofen. Aristoteles’ Ethica bijvoorbeeld
werd door vele gereformeerde scholastici geprezen.32 Het onderwijs in de ethiek aan de ge-
reformeerde universiteiten Heidelberg, Genève en Leiden werd zelfs gedomineerd door de
Ethica Nicomachea.33

Vermiglius bijvoorbeeld, die tussen 1553 en 1556 in Straatsburg samen met Zanchius col-
leges gaf over Aristoteles’ Ethica, beriep zich op de iustitia en rectitudo die God op een na-
tuurlijke manier in de menselijke geest heeft ingeplant. Daarom kan de wijsbegeerte, indien
zij op een correcte wijze wordt gehanteerd, niet in strijd zijn met de Schrift. Voor het bur-
gerlijke leven houdt dat in dat deugdzaamheid mogelijk is op aristotelische wijze, namelijk
door het ontwikkelen van een gewoonte van deugdzaam handelen, en dat zonder de gaven
van de Heilige Geest. Deze natuurlijke deugd wordt wel scherp onderscheiden van de bo-
vennatuurlijke deugd. Theologische deugden als geloof, hoop en liefde zijn een gave van
God: vruchten van het geloof en de wedergeboorte.34

Niet alle gereformeerde theologen die publiceerden over de ethiek dachten als Vermigli-
us. Zo trachtte Danaeus, Rivets leermeester, theologie en ethiek met elkaar te verbinden. Al-
leen een wedergeboren christen, aldus Danaeus, is in staat door de gaven van de Heilige
Geest en met gebruikmaking van zijn rede zijn emoties en begeerten te onderdrukken en de
klassieke deugden te beoefenen.35 M.W.F. Stone betoogt echter dat deze lijn onder gerefor-
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meerde theologen tot circa 1620 geen navolging vond. Stone stelt dat onder andere Bartho-
lomaeus Keckermann (1572-1609) en Rivets naaste collega te Leiden, Antonius Walaeus
(1573-1639), net als Vermiglius van mening waren dat een natuurlijke ethiek ontwikkeld
kon worden, op basis waarvan men het burgerlijke leven in kon richten. Pas na 1620, onder
invloed van piëtistische theologen als Perkins en Voetius, ontwikkelden gereformeerden
een systematisch-theologische, op de Schrift gefundeerde ethiek.36 Rivets Instruction staat
echter nog in de lijn van Vermiglius en Walaeus. Hij is met hen van mening dat het de mens
mogelijk is op eigen kracht, met gebruikmaking van de rede, de passies en begeerten te on-
derdrukken, de wil te sturen en deugdzaam te handelen. Rivet lijkt dus het onderscheid te
maken tussen een theologische ethiek die het christelijke leven als onderwerp en de eeuwi-
ge zaligheid tot doel heeft, en een filosofische ethiek die het burgerlijke leven als onderwerp
heeft en het publieke welzijn beoogt.37 Voor het eerste is men op openbaring, genade en ga-
ven van de Geest aangewezen, voor het tweede voldoen in wezen rede en natuurwet.

Dat Rivet zijn vorstenspiegel fundeert op de klassieke deugdenleer betekent overigens
niet dat hij in het geheel geen aandacht heeft voor godsdienst.38 In de vierde dialoog bij-
voorbeeld bespreekt hij de verplichtingen die de prins tegenover God heeft. God wil dat
mensen ware kennis over hem hebben en hij wil zuiver worden gediend. God openbaart zich
weliswaar door zijn schepping, maar deze kennis is onvolledig. In zijn woord heeft God zich
volkomen geopenbaard. Daarom moeten christenen niet alleen de geschriften van wijze
mannen lezen, maar hebben zij ook het woord Gods te bestuderen.39 Want de heidenen heb-
ben immers de verkondiging van ‘Christus en Dien gekruisigd’ verworpen (1 Cor 1:18). Ze-
ker, zij verschaffen op andere gebieden ware kennis, maar wat de zuivere kennis van God
aangaat is hun inzicht (lumiere) als een lichtstraaltje (eclair) in de nacht. ‘Ilz n’ont point en-
tendu le mystere de la Redemption’, aldus Rivet.40 Daarnaast is Rivet van mening dat de prins
de ware religie dient te bevorderen. Het is volgens hem zelfs toegestaan oorlog te voeren om
de godsdienst te beschermen.41 Ook adviseert Rivet de jonge prins met een vrouw te trouwen
die dezelfde religie is toegedaan als hij.42 Maar de gereformeerde religie speelt bij Rivet een
hele andere, minder dragende rol dan in Triglands vorstenspiegel, zoals we nu zullen zien.

Idea sive imago principis christiani
Over het leven van Cornelis Trigland (1609-1672) (afb. 3) is veel minder bekend dan dat van
André Rivet.43 Er is geen biografie over hem verschenen en wat Japikse en Troost in hun bi-
ografieën van Willem III over hem vermelden, is gebaseerd op secundaire literatuur. Corne-
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lis was de zoon van Jacobus Trigland (1583-1654). Deze Amsterdamse predikant was een fel
bestrijder van de remonstranten ten tijde van de Bestandstwisten. In 1634 werd hij hoogle-
raar in de theologie aan de Leidse universiteit, waar hij Rivet opvolgde.44 Zijn zoon Cornelis
studeerde theologie te Leiden. Die laatste diende als predikant in de gemeenten Wormer en
Hoorn en werd in 1638 werd door de gemeente van Den Haag beroepen. Dat beroep nam hij
aan.45 In 1656 werd hij, zoals gezegd, belast met de opvoeding van prins Willem III. Con-
stantijn Huygens had liever gezien dat al een jaar eerder met het onderwijs van de jonge Wil-
lem was begonnen, maar zijn moeder Mary Stuart stak daar een stokje voor.46

Met de komst van Trigland in 1656 zou Willems onderwijs aanvangen. Anderhalf uur per
dag gaf hij de prins les en dat tien jaar lang. In 1666 eindigde Triglands onderwijs en in het-
zelfde jaar schreef de Haagse predikant zijn vorstenspiegel Idea sive imago principis christiani.
Het was tevens het jaar waarin Willem ‘Kind van Staat’ was geworden en raadpensionaris Jo-
han de Witt de leiding van de verdere opvoeding van de prins in handen nam.47 Over de in-
houd van het onderwijs van Trigland is nagenoeg niets bekend, behalve dan dat het gods-
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Afb. 3  Cornelis Trigland
(1609-1672) werd in 1656 aan-
gesteld als onderwijzer van
Willem III. Het onderschrift
van de gravure luidt: ‘Corneli-
us Triglandius, doctor in de
heilige theologie, predikant
van de Haagse kerk, opzichter
van het eerste onderwijs van de
doorluchtige prins van Oranje,
alsmede opzichter in geestelij-
ke zaken.’ Triglands lessen
duurden tot 1666, het jaar dat
Willem aangenomen werd als
Kind van Staat en raadpensio-
naris Johan de Witt voor de ver-
dere opvoeding van de prins
zorg droeg. © Trustees of the
British Museum.
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dienstonderwijs op voetiaanse leest48 was geschoeid. Volgens Troost en Japikse is Triglands
onderwijs van grote invloed op de stadhouder-koning geweest.49 Willems orthodoxie was
inderdaad gedurende zijn leven onbetwist. Hij hechtte zeer aan de gereformeerde predesti-
natieleer, zag zichzelf als het werktuig in Gods handen om de in zijn ogen agressieve bui-
tenlandse politiek van Lodewijk XIV een halt toe te roepen en hij ervoer het als Gods wil om
in 1688 de riskante overtocht naar Engeland te maken. Hij presenteerde zich als verdediger
van het protestantisme in Europa en in de Republiek bevorderde hij de voetiaanse stroming
ten koste van de coccejanen.50 Het loont dus zeker de moeite Triglands vorstenspiegel nader
te bekijken en na te gaan wat de Haagse predikant de jonge Willem III voorhield.

In de inleiding schrijft Trigland dat de jonge prins een nazaat is van het doorluchtige Huis
Oranje-Nassau en dat dit ‘stamhuys’ vele kloeke helden heeft voortgebracht die Willem III
altijd voor ogen moet houden vanwege hun deugdzame leven en hun dappere heldendaden.
In het bijzonder natuurlijk Willem van Oranje, zijn overgrootvader, die het Spaanse en
roomse juk ‘van onse halsen afgeschut’ heeft en de ‘eerste grontsteenen’ van de Republiek
heeft gelegd. Verder ook Maurits en Frederik Hendrik, die krijgslieden waren zonder weer-
ga en zijn vader Willem II, die veel goeds voor het land zou hebben betekend en een einde
aan ‘de inheemse troebelen’ zou hebben gemaakt indien hij niet op zo jonge leeftijd was
overleden. Het is nu, zo stelt Trigland, aan Willem III om de Oranjedynastie voort te zetten
en te herstellen aangezien hij de ‘Hoope van Uw’ Vaderland’ is en de ‘pronk van onze eeuw’
(afb. 4). Daarvoor dient hij niet alleen zijn doorluchtige voorouders tot voorbeeld te nemen,
maar ook de bijbelse koning David, die in Triglands Idea het belangrijkste na te volgen exem-
pel vormt.51

Triglands vorstenspiegel is in feite een zeer uitgebreide exegese van psalm 101. Deze
psalm, waarin koning David het verlangen uitspreekt een zuiver en godvruchtig leven te lei-
den, de onrechtvaardige en goddeloze mensen te straffen en enkel godsdienstige mensen
op te nemen in zijn hof, werd in de vroegmoderne tijd als een vorstenspiegel in het klein ge-
zien. Luther noemde de psalm ‘Davids Regentenspiegel’ en volgens Lutherse auteurs gaf de
psalm het confessionele ideaalbeeld van de vorst die de bozen verdelgt, ketters en goddelo-
zen bestrijdt, het woord Gods bewaakt en zich onderhoudt met predikanten.52 Waar Rivets
geschrift in veel opzichten voluit een humanistisch geschrift is, kan dat van Triglands Idea
niet gezegd worden. Trigland schrijft zijn vorst niet de studia humanitatis voor en de in dit ge-
schrift uitgedragen antropologie is geenszins humanistisch maar gereformeerd. Seneca,
Cicero, Tacitus, Aristoteles en anderen worden weliswaar met gezag aangehaald en ook de
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klassieke deugden komen in zijn boek voor, maar dit alles wordt in een confessioneel kader
geplaatst.

Dat Trigland andere wegen inslaat dan Rivet wordt al meteen aan het begin van zijn boek
duidelijk. Zoals bekend, was Willem III in 1666 nog niet in de stadhouderlijke waardighe-
den verheven die zijn voorouders hadden bekleed. Trigland laat er geen twijfel over bestaan
wat de prins moet doen om deze positie te bereiken. Voor alles moet hij God dienen. God
verwacht van de vorst dat hij het pad der deugdzaamheid bewandelt, de zonde nalaat, de
godvruchtigheid bevordert en het recht handhaaft.53 Dat is geen gemakkelijke opgave, voegt
Trigland daar aan toe, want de mens is van nature volstrekt niet deugdzaam – de ondeugd,
zo stelt hij, ‘gaat in ons altijd zwanger’ vanwege de ‘geheyme vloekverwantschap’. Juist ko-
ningen en prinsen staan aan meer verleidingen bloot dan elk ander mens.54 De duivel zet
prinsen vaak aan tot seksuele zonden. Deze aanvallen zijn zo hevig, stelt Trigland, dat zelfs
een godvruchtig man als koning David zich ertoe liet verleiden. Tegen deze ‘onbedwingba-
re hertstogten’ moet de christenvorst uit alle macht strijden.55 Maar de prins kan het pad der
deugdzaamheid niet op eigen kracht bewandelen. Verscheidene keren benadrukt Trigland
dat ware deugdzaamheid voortvloeit uit ware godvruchtigheid en dat hij daarbij de hulp van
God nodig heeft.56 Trigland volgt dus de gereformeerde antropologie: de mens heeft de wel-
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54 Ibidem, 49-51. Citaat op p. 39.
55 Ibidem, 70-72.
56 Ibidem, 39, 57, 60-61.

Afb. 4  Willem III (1650-1702) was stadhouder in de Republiek en koning in Engeland. Hij was de
grote tegenstrever van Lodewijk XIV en streefde naar het ideaal van de balans der machten (balance
of power). Willem zag zichzelf als het instrument in Gods handen om het absolutisme en katholi-
cisme tegen te werken en het protestantse geloof te bevorderen. Atlas van Stolk, Rotterdam.
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daden van Christus nodig en die weldaden verkrijgt hij alleen door een waar geloof dat een
geschenk van God is. Pas de wedergeboren christen zal in staat zijn de wet van God te on-
derhouden, de deugdzaamheid te beoefenen en standvastig de aanvallen van de duivel af te
slaan. Daarom hamert Trigland op de zondige natuur van de mens. ‘Van wegen die bedor-
vendheyd’ verlustigen mensen zich in de zonde. ‘De wil en rede werden beslaagen in de ver-
bintenis tot kwaaddoen.’ Daarom moet de vorst zijn blik richten op God en hem vrezen en
dienen om het kwade af te wijzen.57

Zoals bekend, verschilt de protestantse antropologie sterk met het humanistische mens-
beeld. Volgens protestanten zal de mens zijn hele leven lang moeten strijden tegen zijn zon-
dige aard en zelfs zijn beste daden zijn onvolmaakt en besmeurd met de zonde. De mens is
geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed, zo luidt de calvinistische belijdenis vol-
gens de Heidelbergse Catechismus (1563). Deze verdorvenheid van de mens maakt een es-
sentieel bestanddeel van de protestantse systematische theologie uit. De discrepantie tussen
het humanistische en het reformatorische mensbeeld is evident. Juist op dit punt vlogen Eras-
mus en Luther elkaar in de haren. Luthers geschrift Over de geknechte wil (1525), waarin hij Eras-
mus’ publicatie Over de vrije wil (1524) fel bekritiseerde, betekende dan ook een scherpe afwij-
zing van het humanistische program dat gefundeerd was op een positief mensbeeld.58

Anders dan Rivet draagt Trigland in zijn vorstenspiegel een somber mensbeeld uit. Zijn
visie op de overheid is daarmee in overeenstemming. De vorst heeft als taak de misdadigers
en werkers der ongerechtigheid te straffen. Daartoe heeft hij immers van God het zwaard in
handen gekregen. Hoe kan immers een koning goed genoemd worden indien hij het kwa-
de niet bestraft, zo vraagt Trigland zich af.59 Het is deze augustiniaanse visie op de overheid
die ook in de door Guido de Brès in 1561 vervaardigde Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB)
te vinden is. In dit calvinistische belijdenisgeschrift stelt De Brès in artikel 36 dat God de
overheid het zwaard in handen heeft gegeven om de bozen te straffen en de vromen te be-
schermen. Deze opvatting, die schatplichtig is aan het gedachtegoed van de kerkvader Au-
gustinus,60 is ontleend aan de brief van Paulus aan de Romeinen. In hoofdstuk 13 schrijft
Paulus dat de overheid het zwaard draagt in dienst van God om de zonden te wreken. Vol-
gens artikel 36 van de NGB heeft de overheid verder ook de taak de hand te houden aan de
heilige kerkdienst en dient zij alle afgoderij en ketterij tegen te gaan en uit te roeien. Op het
eerste gezicht lijkt Trigland de lijnen die in artikel 36 worden uitgezet door te trekken. Hij is
van mening dat een prins ten eerste de taak heeft de kerk te helpen om de leer zuiver te hou-
den en de interne eenheid te handhaven.61 Ongetwijfeld doelt Trigland met zijn uitlating
over de kerkelijke eenheid op de voetiaanse en coccejaanse twisten, die de gereformeerde
kerk vanaf 1650 verdeelden in twee theologische kampen die elkaar bij vlagen te vuur en te
zwaard bestreden.62 Ten tweede dient de vorst de onrechtvaardigen en goddelozen te straf-
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fen. Beter is het, zo schrijft Trigland, wanneer een lichaamsdeel dat ziek en verrot is wordt
afgehouwen dan dat het hele lichaam door de kanker aangevreten wordt en verloren gaat.
‘In de uyterste verlegendheyd gebruykmen vyer en sweerd’, aldus de Haagse predikant.63

Deze lichaamsmetafoor is reeds bij de klassieke schrijvers aanwezig, maar in de confes-
sionele context van de vroegmoderne tijd kreeg zij een nieuwe betekenis. Het is juist dit
beeld geweest van de samenleving als lichaam dat volgens Natalie Zemon Davis katholieken
ertoe bewoog op grote schaal hugenoten af te slachten. Protestanten vormden immers een
grote bedreiging voor de samenleving. Zij maakten het lichaam ziek met hun verderfelijke
ketterij en dus diende het lichaam van deze onreine elementen te worden gezuiverd.64 De ge-
dachte dat religieuze dissenters de samenleving ontwrichtten door hun opzettelijke afwij-
king van de door de overheid officieel aanvaarde godsdienst, was in het confessionele Eu-
ropa zeer algemeen aanvaard.65 Ook in de 17de-eeuwse Republiek, waar men een bonte
verzameling van verschillende godsdiensten kon aantreffen, was religieuze uniformiteit het
door de overheden nagestreefde ideaal. Het is onjuist, aldus Joris van Eijnatten, de Repu-
bliek als een ‘experiment in modern statehood’ te beschouwen, waarin bepaalde ‘liberal va-
lues’ werden gekoesterd. De religieuze diversiteit werd niet als een waarde gezien, maar als
een belemmering voor een goed functioneren van de maatschappij. Overheden en de gere-
formeerde kerk streefden religieuze uniformiteit na en de meeste regenten waren daarom
geneigd het calvinisme te steunen.66

Dat laatste betekent echter geenszins dat overheden voorstander waren van een massale
ketterjacht. In de praktijk gingen zij vaak pragmatisch om met religieuze diversiteit.67 Ook
gereformeerde predikanten moeten niet worden beschouwd als ‘rechte Izegrimmen’, die
het liefste religieuze uniformiteit wilden afdwingen, indien nodig met geweld. Daarvoor
respecteerden zij te zeer de vrijheid van geweten, zoals geformuleerd in artikel 13 van de
Unie van Utrecht (1579).68 In het algemeen pleitten gereformeerde theologen niet voor ver-
volging van religieuze dissenters. Vervolging van dissenters werd door sommige protes-
tantse theologen zelfs als een uiterlijk kenmerk van de antichrist gezien – alleen de hoer van
Babylon, de rooms-katholieke kerk, gaf zich over aan wrede vervolgingen.69 Ook de machti-
ge en invloedrijke godgeleerde Voetius, hoogleraar te Utrecht, is van mening dat tolerantie
van de ‘valse godsdienst’ is toegestaan als daarmee een groter kwaad, zoals sociale onrust,
kan worden voorkomen.70 In Triglands geschrift kan men eveneens een bepaalde toleran-
tiegedachte vinden. Uit zijn vorstenspiegel blijkt dat hij een subtiel onderscheid aanbrengt
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tussen een publieke en een private sfeer. Openlijke zonden, waaronder afgoderij, dienen in-
derdaad door de vorst te worden bestreden. Huichelaars en hypocrieten echter, zo stelt Trig-
land, hoeven niet vervolgd te worden. Zo deed immers ook Christus niet. Hij gaf de ‘huyg-
chelaars aanstonds niet haare straf’. Pas bij het Laatste Oordeel zal het kaf van het koren
worden gescheiden en het eindoordeel worden uitgesproken.71

Het is duidelijk dat Trigland met de hypocrieten de non-conformisten in de Republiek be-
doelt; mensen die een andere religie dan de gereformeerde beleden en hun godsdienst niet
openlijk maar in de private sfeer uitoefenden. Dit onderscheid tussen publiek en privaat
maakte de tolerantie van een grote groep katholieken en protestantse dissenters in de Re-
publiek mogelijk. Om de schijn van religieuze eenheid vorm te geven, werd de publieke
ruimte weliswaar door de gereformeerde kerk gemonopoliseerd en daarin werd zij ook on-
dersteund door de overheid. Katholieke rituelen zoals processies werden in de openbare
ruimte niet getolereerd en waren bij wet verboden. In de private sfeer echter mochten religi-
euze dissenters heimelijk godsdienstoefeningen houden, zolang zij niet de openbare orde
verstoorden. Vandaar het gebruik van schuilkerken in de Republiek, die het uiterlijk hadden
van private woningen maar ondertussen functioneerden als godshuizen.72

De handhaving van de confessionele publieke sfeer houdt volgens Trigland verder in dat
de prins vrome en godvruchtige mannen uitkiest om samen met hem het land te regeren.
Het belang dat hij hecht aan de benoeming van gereformeerde mannen in publieke ambten
blijkt bijvoorbeeld ook uit een veel geciteerde brief uit 1672, het jaar waarin Willem III in de
stadhouderlijke waardigheden werd verheven. In die brief wenst de Haagse predikant zijn
voormalige leerling geluk met diens benoeming en houdt hij de prins het volgende voor:

Ick bidde Uw Hoogheijt blijft standvastich bij de ware Christelijcke gereformeerde reli-
gie, vordert geen andere in staten of digniteijten dan die daer in beproeft sijn, volght de
maximen van Uw Hooght. doorluchtige voorsaeten en met namen die van Uw Hooght
Heer Vader onsterfelijcke memorie, die ick weet dat een vaste resoluten hadde gene an-
dere tot Raden, Vroetschappen, en Magistraten van steden te maecken dan bekende or-
thodoxe en opregte gereformeerd, want die los sijn in de religie gelijck alle secten, hoe
kunnen die Godt en het Landt getrou sijn.73

De grondslagen van de confessionele staat lieten niet toe dat anderen dan gereformeerden
op publieke posten zouden worden geplaatst. Zij die ‘los sijn in de religie’ kunnen onmoge-
lijk God en het land getrouw zijn, zo schrijft Trigland in zijn brief. ‘Formeel beschouwd’, zo
stelt ook Geert Janssen in zijn proefschrift over patronage bij stadhouder Willem Frederik
van Nassau, ‘was er één selectiecriterium waaraan de stadhouder de kandidaten niet mocht,
maar moest toetsen. Dat betrof hun godsdienstige achtergrond. Personen die geen lid of
liefhebber waren van de gereformeerde kerk waren per definitie “inhabijl om eenige pu-
blicquen ampten te becleden”’.74 Deze confessionele richtlijn is volgens Trigland van groot
belang. De publieke ambten die de vorst te vergeven heeft dienen te worden opgevuld met
wijze, trouwe en vooral godvruchtige mannen en ook bij de benoeming van raads- en hof-
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lieden moet hij deze maxime volgen.75 Volgens Trigland heeft de vorst er dus op toe te zien
dat de publieke sfeer gereformeerd blijft. Hij moet daarover waken. De prins dient gerefor-
meerde mannen op publieke posten te benoemen, publieke zonden als openlijke afgoderij
tegen te gaan en hij moet de publieke kerk ondersteunen. Religieuze dissenters hoeven ech-
ter niet vervolgd te worden. Zolang zij het monopolie van de gereformeerde kerk op de pu-
blieke ruimte accepteren en hun godsdienst niet openlijk uitoefenen maar zich als hypo-
crieten gedragen, moeten zij worden getolereerd.

Humanisme, confessionalisering en binnenlandse politiek
Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat Rivets ‘humanistische’ en Triglands ‘gere-
formeerde’ vorstenspiegel in een aantal opzichten zeer uiteenlopen. Voor deze verschillen
kunnen een aantal verklaringen gegeven worden. Vanuit een brede Europese context kan
ten eerste worden gewezen op de voortschrijdende confessionalisering. Met de term ‘con-
fessionalisme’ wordt in de historiografie meestal het volgende proces aangeduid: in de loop
van de 16de eeuw gingen ten gevolge van de Reformatie verschillende stromingen binnen
het westerse christendom zich in toenemende mate van elkaar onderscheiden. De lutherse,
gereformeerde en katholieke kerken definieerden elk nauwgezet de inhoud van hun leer en
verwoordden die onder meer in belijdenisgeschriften om zo hun dogmatiek scherp af te ba-
kenen ten opzichte van hun rivalen. Dit leidde tot het kerkelijke streven naar een zo groot
mogelijke interne eenheid en een zo groot mogelijk extern exclusivisme. In dat streven wer-
den de gevestigde godsdiensten gesteund door de wereldlijke overheid. Dit confessionali-
seringsproces viel samen met staatsvormingsprocessen waardoor er in het vroegmoderne
Europa een zeer nauwe band tussen religie en macht werd gesmeed.76 Deze confessionali-
sering had ook grote invloed op opvoeding en onderwijs. Het onderwijs was immers het in-
strument bij uitstek om de officiële leer van de kerk over te dragen zodat de ‘dwalingen’ van
andere confessies en het gelijk van de eigen religieuze partij met steekhoudende argumen-
ten konden worden aangetoond.77

In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden voltrok zich een soortgelijke ontwik-
keling. Net als andere landen kende de Republiek een door de overheid bevoorrechte kerk,
namelijk de gereformeerde kerk, die als publieke taak had huwelijken te sluiten, alle kinde-
ren uit christelijke ouders geboren te dopen en tijdens vasten- en biddagen voor land en kerk
te bidden wanneer de overheid daar om vroeg. Het grote verschil met veel andere West-Eu-
ropese landen in het confessionele tijdperk was dat religieuze uniformiteit in de Republiek
door de overheid niet werd afgedwongen. Lidmaatschap van de gereformeerde kerk ge-
schiedde op basis van vrijwilligheid. Voor het overige functioneerde de gereformeerde kerk
echter voluit als een publieke kerk. Zij was de enige die gebruik mocht maken van de kerk-
gebouwen en de enige kerk waarvan de predikanten door de overheid werden betaald. In ze-
kere zin kan men zeggen dat de gereformeerde kerk ten tijde van de Republiek de ‘regen-
tenkerk’ was. Bekleders van publieke ambten werden immers geacht lid te zijn van de
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gereformeerde kerk. Zij hadden als taak de gereformeerde confessie, zoals vervat in de Ne-
derlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en de Dordtse
Leerregels (1619), te handhaven en te verdedigen. In de Republiek was de handhaving van de
gereformeerde religie namelijk een grondbeginsel van de Unie, die door de Grote Vergade-
ring van 1651 opnieuw was vastgelegd.78 De confessionalisering in de Republiek leidde der-
halve tot een staatsbestel met een heel eigen politiek-religieuze hiërarchie. Bovenaan de lad-
der stond de gereformeerde kerk, bevoorrecht door de overheid. Op het tweede plan
stonden de getolereerde kerken. Onder hen namen protestantse dissenters, die in de 17de
en 18de eeuw een relatieve vrijheid van godsdienstoefening genoten, de eerste plaats in.
Daarna kwamen de katholieken, die het in de Republiek lastiger werd gemaakt om hun
godsdienst uit te oefenen. Sluitstuk van de hiërarchie vormden de joden.79

Triglands vorstenspiegel is een geschrift waaruit deze confessionalisering duidelijk is af
te leiden. Ten eerste is volgens de opvoeder van Willem III het handhaven van de gerefor-
meerde religie in het publieke domein van groot belang. De vorst moet niet alleen deze reli-
gie zijn toegedaan, hij moet die als christelijke vorst ondersteunen en trachten twist en par-
tijschap tegen te gaan om de eenheid te bewaren. Hij dient voor het algemene welzijn alleen
gereformeerde mannen in publieke ambten te benoemen, omdat volgens Trigland religieu-
ze dissenters vaderland en kerk nooit oprecht kunnen dienen. Verder breekt Trigland dui-
delijk met het humanistische mensbeeld dat in de 15de en 16de eeuw het genre van de vor-
stenspiegel domineerde. Dat is ook bij Duitse protestantse vorstenspiegels het geval. Daarin
wordt het leven door hen als ‘Mühe und Arbeit, Kreuz und Leiden’ voorgesteld. Lutherse
auteurs gaan zeer duidelijk uit van een negatief mensbeeld. In deze visie is het niet langer de
slechte vorst die als de grootste bedreiging voor de maatschappelijke orde beschouwd
wordt, maar het zondige en losbandige volk dat daarom door de overheid in toom moet
worden gehouden.80

Enerzijds kan men dus Rivets ‘humanistische’ vorstenspiegel, gezien de confessionele
context van het vroegmoderne Europa, een uitzonderlijk geschrift noemen. Vergelijking
met protestantse vorstenspiegels die in Duitsland vervaardigd zijn, lijkt dat ook uit te wij-
zen. Daar overheerst immers het ‘augustiniaanse’ denken over mens en maatschappij. An-
derzijds sluit Rivets werk goed aan bij de gereformeerde theologie vòòr 1620, zoals we hier-
boven zagen. Een aantal gereformeerde theologen was van mening dat een natuurlijke
ethiek ontwikkeld kon worden, waarmee men het burgerlijke leven kon inrichten. Boven-
dien, vanuit de context van het Oranjehof bezien was het niet Rivets onderwijs, maar juist
dat van Trigland dat als een breuk met het recente verleden gezien kan worden. In zeker zin
zette Rivet met zijn ‘humanistisch’ onderwijs een bepaalde Oranjetraditie voort. Willem van
Oranje omringde zich reeds met calvinistische humanisten als Marnix van Sint Aldegonde
(1540-1598) die zijn naaste adviseur werd en Pierre Loyseleur de Villiers (†1582), Oranjes
hofpredikant en raadgever.81 Verder schreef op verzoek van Jan van Nassau – de broer van
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Willem van Oranje, die de opvoeding van diens zoon Maurits ter hand had genomen – Mar-
nix een verhandeling over de opvoeding van de adellijke jeugd. Dit traktaat is een humanis-
tische vorstenspiegel die voortborduurt op de klassieke opvoedingsidealen van Cicero en
Quintillianus.82 Het illustreert het intellectuele klimaat – dat tevens gestempeld was door or-
thodox calvinisme – waarin Maurits opgeroeide. Want dat Maurits in humanistische zin is
opgevoed, is wel duidelijk. De prins heeft zelfs nog aan de voeten van de vermaarde hu-
manist Justus Lipsius gezeten.83 Ook Frederik Hendrik (1584-1647) zal in een dergelijk mi-
lieu zijn opgegroeid. Hij kreeg vanaf zijn tiende jaar namelijk les van de predikant Johannes
Uytenbogaert (1557-1644), die zich later tot de voorman van de remonstranten zou ontwik-
kelen. Het is bekend dat de remonstrantse antropologie in veel opzichten het humanistische
mensbeeld naderde,84 maar wat de inhoud van het onderwijs van Uytenbogaert precies ge-
weest is, is niet helemaal helder. Wel is bekend dat de jonge prins door de predikant is on-
derwezen in de ‘fondamenten van de Christelijke Religie’ en van hem les kreeg in de ‘La-
tijnsche taele … de grammatica en syntaxis’. Ook diende Frederik Hendrik ‘eenige Latijnse
schrijvers’ te lezen.85

In het algemeen kan dan ook gesteld worden dat 17de-eeuwse hoven een zekere afstand
namen van strakke confessionele voorschriften. Dit blijkt volgens Ute Lotz-Heumann en
Matthias Pohlig ook uit de literaire productie aan het hof. ‘Probably the least confessionali-
zed literary institution was the court’, zo stellen zij.86 Volgens Jonathan Israel was het Oran-
jehof ‘more cavalier than Calvinist’ en met name tijdens de regering van Frederik Hendrik
had het hof een kosmopolitische uitstraling en kenmerkte het zich volgens Israel door zijn
vrijheden op religieus, filosofisch en seksueel gebied (afb. 5).87 Frederik Hendrik was vol-
gens zijn biograaf Poelhekke een weinig rechtzinnig gereformeerde, die remonstranten de
hand boven het hoofd hield en in veroverde gebieden voor godsdienstvrijheid van katholie-
ken pleitte.88 De keuze van Frederik Hendrik en Amalia, wellicht op instigatie van Constan-
tijn Huygens,89 om de irenisch gezinde theoloog André Rivet – spin in het web van de Repu-
bliek der Letteren90 – als opvoeder van hun zoon Willem II aan te wijzen is in het licht van het
bovenstaande een logisch besluit. Wat een nadere verklaring behoeft is daarom de keuze om
de voetiaan Cornelis Trigland aan te wijzen als onderwijzer van Willem III.

Interessant is in dit opzicht dat volgens de diplomaat en geschiedschrijver Lieuwe van Ait-
zema (1600-1669) Trigland uit een viertal gereformeerde predikanten gekozen werd om
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zorg te dragen voor de opvoeding van de jonge prins. De andere kandidaten waren volgens
Aitzema de godgeleerden Jacobus Stermont, Johannes Goethals en Alexander Morus.91 Het
is onduidelijk waarom Morus, hoewel oranjegezind, op dit lijstje heeft gestaan aangezien hij
in de Republiek voor de nodige relletjes gezorgd had vanwege zijn vermeende heterodoxe
opvattingen en zijn seksuele uitspattingen.92 Goethals en Stermont zullen daarentegen seri-
euzere kandidaten zijn geweest aangezien zij voor de Oranjes geen onbekenden waren.
Goethals was namelijk degene die Frederik Hendrik in zijn laatste uren van zielzorg had
voorzien en Stermont had Willem II geestelijke ondersteuning verleend ten tijde van zijn
doodsstrijd.93 Beide predikanten waren gereformeerde piëtisten. Het gereformeerde piëtis-
me – in de historiografie vaak aangeduid met ‘nadere reformatie’ – was op zich niets anders
dan een aspect van het gereformeerde confessionaliseringsstreven, waarbij de bestrijding
van publieke zonden en de innerlijke beleving van de kerkelijke leer centraal stonden. Maar
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Afb. 5  De Oranjefamilie met enkele edelen. Prominent op de voorgrond, rechts, staan Frederik
Hendrik en Amalia. Minder prominent staan Willem II en Mary Stuart, die een kroontje draagt. Wil-
lems huwelijk met Mary Stuart, een Engelse koningsdochter, in 1641 gold als een belangrijk succes
voor de Oranjefamilie. Atlas van Stolk, Rotterdam.
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gereformeerde piëtisten behoorden wel duidelijk tot de hotter sort of protestants en waren in
veel opzichten fanatieker dan hun collegae.94

Belangrijker in dit verband is echter dat Stermont en Goethals samen met Maximiliaan
Teellinck en Eleazar Lootius deel uitmaakten van de zeer oranjegezinde predikantenkern die
zich na de dood van Willem II in 1650 fel afzetten tegen de Hollandse regenten.95 Nadat Wil-
lem II met zijn poging tot een staatsgreep het delicate evenwicht tussen de vele spelers op
het politieke veld in de Republiek had verstoord, besloten de Hollandse regenten voorlopig
geen nieuwe stadhouder aan te stellen. Gezien deze politieke context is het niet vreemd dat
Amalia van Solms voor de opvoeding van haar kleinzoon een lijstje met piëtistisch gezinde
predikanten opstelde die tevens vurige aanhangers van Oranje waren. Dit slag predikanten
was immers de natuurlijke bondgenoot van Oranje in het Eerste Stadhouderloze Tijdperk.
Dat was volgens Jonathan Israel reeds vanaf 1633 het geval. Frederik Hendrik had volgens
de Britse historicus aanvankelijk het ‘politieke arminianisme’ gesteund. Deze politieke
 arminianen verzetten zich tegen de aspiraties van de publieke kerk, bepleitten verdraag-
zaamheid, voelden niets voor een voortzetting van de oorlog en streefden naar overwicht van
Holland in de Unie.96 In het jaar 1633 ging Frederik Hendrik echter over naar de con tra -
remonstrantse oorlogspartij, omdat de politieke arminianen in Holland steeds sterker wer-
den en de bescherming van de stadhouder niet meer nodig hadden.97 Exemplarisch voor de
contraremonstrantse politieke opvattingen waren de ideeën die Maximiliaan Teellinck in
zijn Vrymoedige Aenspraeck Aen Syn Hoogheyt De Heere Prince van Oraengien (1650) uiteenzette. In
dit geschrift houdt Teellinck Willem II zeven maximen voor ogen die hij en het volk dienen
na te volgen wil de Republiek blijven bloeien. Het gaat om: 1) het handhaven van de vrijheid;
2) het wantrouwen van de Spanjaarden; 3) het hooghouden van de Unie; 4) het onderhou-
den van een goed leger; 5) het ontwikkelen en voorstaan van de koophandel, met name de
WIC; 6) het in ere houden van het Oranjehuis; en tot slot: 7) het handhaven van de gerefor-
meerde religie en het optreden tegen religieuze dissenters.98

Hoewel van Trigland weinig bekend is, lijkt hij tot de oorlogspartij gerekend te kunnen
worden. Hij was in ieder geval oranjegezind en had zeer waarschijnlijk de politiek van Wil-
lem II gesteund. Uit de inleiding van zijn vorstenspiegel bleek al dat Trigland uitzag naar
herstelling van het stadhouderschap en de predikant spreekt dan ook expliciet de hoop uit
dat Willem zijn ‘Vaderland mogt te nutte komen’.99 De aanstelling van Willem in 1672 werd
door Trigland in de al eerder aangehaalde brief dan ook als een ‘wonderlijcke en subite ver-
anderinge van Gods Almachtich’ genoemd (afb. 6).100 Het besluit van Amalia van Solms om
Cornelis Trigland tot opvoeder van Willem III aan te wijzen, zal daarom zeker voor een be-
langrijk deel politiek gemotiveerd zijn. Willems moeder, Mary Stuart, die voor het overige
vrijwel altijd botste met haar schoonmoeder Amalia, verzette zich niet tegen deze benoe-
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ming aangezien het volk volgens de raadsman van Mary liever een ‘ministre flamand’ dan
een ‘français’ bij de prins zou zien.101 Daarnaast kende Trigland Amalia en Mary persoonlijk,
aangezien de Haagse predikant in 1650 de twee prinsessen had begeleid tijdens hun reis
naar Turnhout. Hij had destijds een gunstige indruk op hen had achtergelaten en was voor
het overige een graag gezien gast bij het Haagse hof.102 Niet alleen zijn bekendheid bij het
hof, maar ook zijn godsdienstige ligging, politieke voorkeur en nationaliteit, maakten Trig-
land dus tot een geschikte kandidaat.

Conclusie
In dit artikel hebben we gezien dat de vorstenspiegels van André Rivet en Cornelis Trigland
sterk van elkaar verschillen. Het is daarom ook zeer waarschijnlijk dat het onderwijs dat aan
Willem II is gegeven een ander karakter droeg dan het onderricht aan Willem III. Rivets ge-
schrift is in veel opzichten a-confessioneel. Rivet baseert zich hoofdzakelijk op de aristote-
lische en stoïsche deugdenleer en presenteert in feite een ‘seculiere’ ethiek. Zijn mensbeeld
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Afb. 6  Willem III werd acht
dagen na het overlijden van
zijn vader geboren. Pas in
1672 na de Franse inval werd
hij tot de stadhouderlijke
waardigheden verheven. Hier
is een afbeelding te zien van
een jonge Willem met
commandostaf. Atlas van
Stolk, Rotterdam.
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is opmerkelijk positief. Trigland daarentegen gaat uit van de verdorvenheid van de mense-
lijke natuur, en de vorst is daarom volgens hem aangewezen op Gods genade om het goede
te kunnen doen. Verder houdt hij de vorst voor dat deze de confessionele publieke ruimte
dient te bewaken, ondermeer door slechts gereformeerde mannen op publieke posten te be-
noemen. De verschillen zijn enerzijds te verklaren uit de voortschrijdende confessionalise-
ring, die waarschijnlijk ook het hof in de loop van de 17de eeuw bereikte. Anderzijds kan
worden gewezen op de gewijzigde politieke omstandigheden. Die waren in 1632, toen Rivet
werd aangesteld als opzichter van het onderwijs van Willem II, volstrekt anders dan in 1656,
toen Trigland werd benoemd. Niet alleen had Frederik Hendrik zijn politieke en religieuze
koers in 1633 gewijzigd, ook hadden de regenten in 1650 besloten voorlopig geen stadhou-
der aan te stellen. Oranjegezinde predikanten zoals Trigland, Stermont en Goethals waren
daarom vanwege hun politiek-religieuze kleur geschikte kandidaten om het eerste onder-
wijs aan de jonge prins te geven.
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Schutterszaal
Vanaf 1529 laten de schutters van de drie doelens in
Amsterdam (Handboog-, Voetboog- en Klove-
niersdoelen) zich in groepsverband portretteren.
Zo presenteren ze zich als verdedigers van de stad:
zelfbewuste burgers die de verantwoordelijkheid
dragen voor de veiligheid. Portretten van rotten of

vendels van schutters blijven in de mode tot 1648.
Na de Vrede van Münster laten burgers zich liever
als regenten van liefdadige instellingen afbeelden,
dan als militaire beschermers.

Op de tentoonstelling wordt een impressie ge-
geven van hoe een schutterszaal in de doelen er uit
kan hebben gezien. De wanden zijn gevuld met een

Hollands Spoor: oude meesters

In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument uit Holland onder de
aandacht gebracht. Tom van der Molen bespreekt deze keer een tentoonstelling in het Am-
sterdams Historisch Museum:

‘Oude Meesters van Amsterdam’

Van 6 maart tot en met 9 augustus 2009 is in het Amsterdams Historisch Museum de tentoonstelling ‘Oude
Meesters van Amsterdam’ te zien. De tentoonstelling laat met hoogtepunten uit de collectie van schilderij-
en tot 1800 van de stad Amsterdam de vorming en geschiedenis van deze verzameling zien. Veel van de
schilderijen werden ooit vervaardigd om in de schuttersdoelens en regentenkamers van stedelijke straf- en
liefdadigheidsinstellingen te hangen. De zwerftocht van de schilderijen van hun oorspronkelijke plaats tot
de huidige museale zalen wordt voor de bezoeker inzichtelijk gemaakt aan de hand van een keuze uit de cir-
ca duizend schilderijen uit stedelijk bezit. De geselecteerde schilderijen laten de top van Amsterdamse mees-
ters tot 1800 zien. Er is werk van schilders als Rembrandt, Govert Flinck, Ferdinand Bol en Jacob van Ruis-
dael te zien, maar ook aantrekkelijke schilderijen van minder beroemde meesters. De gebouwen van het
Amsterdams Historisch Museum vormen een passend decor voor deze tentoonstelling. Voorheen was hier
het Burgerweeshuis gevestigd, een van die instellingen die in de 17de en 18de eeuw schilders opdracht ga-
ven tot het maken van groepsportretten, nu een belangrijk deel van de collectie van de stad Amsterdam.
Nergens wordt dat beter geïllustreerd dan in de voormalige regentenkamer van het Burgerweeshuis waar
de tijd stil lijkt te hebben gestaan. Nog steeds hangen hier de schilderijen die ooit voor deze ruimte geschil-
derd werden.

Afb. 1  Pieter Isaacsz (1568/’69-1625) Schutters van de compagnie van kapitein Jacob Gerritsz Hoing en lui-
tenant Wybrand Appelman, 1596. Doek, 171 x 502 cm. Gedateerd op het steenblok links: A° 1596. Am-
sterdams Historisch Museum, Inv.nr. SA 7338.
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klein gedeelte van de meer dan 50 schuttersstuk-
ken in Amsterdams bezit. Het vroegst overgelever-
de portret van een rot kloveniers, uit 1529, hangt
hier boven een schouw. In het midden, aan de lan-
ge wand, hangt het meer dan vijf meter lange schil-
derij dat in 1596 werd vervaardigd door Pieter
Isaacsz: Schutters van de compagnie van kapitein Jacob
Gerritsz Hoing en luitenant Wybrand Appelman (afb. 1).
Het werk van de Amsterdams-Deense schilder
heeft decennia lang in museumdepots gehangen,
waarschijnlijk al vanaf 1885 toen het in bruikleen
aan het Rijksmuseum werd gegeven. Enkele jaren
geleden werd het gerestaureerd. De gedetailleerd
uitgewerkte classicistische achtergrond, de dyna-
miek van de verschillende houdingen van de schut-
ters en de zeer geslaagde stofuitdrukking van hun
kleding en wapens maken dit tot een schilderij dat
het predikaat meesterwerk zeker verdient.

Boven de tweede schouw hangt een portret van
de overlieden van de kloveniersdoelen door Govert
Flinck. De nog bewaarde drinkhoorn die op het
schilderij wordt binnengedragen staat op de tafel
in het midden van de zaal. Daar ligt ook een keten
die gedragen werd door de winnaar van het jaar-
lijkse ‘papegaaischieten’, een schietwedstrijd van
de schutters.

Toen aan het eind van de 17de eeuw de schutte-
rijen hun functie verloren, werden de schutters-
stukken uit de voormalige doelens verplaatst naar
het Stadhuis op de Dam, waar een groot aantal wer-
ken de decoratie zou gaan vormen van de Grote en
Kleine Krijgsraadkamer, een toepasselijke ruimte
voor schuttersportretten. Van het beroemdste
schuttersstuk, de Nachtwacht van Rembrandt, wer-
den bij die verhuizing stroken afgesneden, vooral
links, om het doek tussen twee deuren te laten pas-
sen.

Regentenkamer van het Leprozenhuis
Het Leprozenhuis was een instelling waar lepro-
zen, ook melaatsen genoemd, tijdens de middel-
eeuwen werden verzorgd en gehuisvest. Tot in de
16de eeuw lag het tehuis buiten de Amsterdamse
stadsmuren, op de plaats waar nu het Mr. Visser-
plein gesitueerd is. Toen het Leprozenhuis na 1600
in de groeiende stad kwam te liggen, kwam lepra
nog nauwelijks voor. De instelling verbreedde toen
haar zorg naar mensen met andere aandoeningen.
Het Leprozenhuis werd bestuurd door regenten en
regentessen. Net als bij andere liefdadigheidsin-
stellingen lieten deze regenten en regentessen
zich met enige regelmaat door schilders vereeuwi-

gen. Daarbij presenteerden zij zich als goede be-
stuurders en beheerders van de instelling en haar
financiën. In 1765 beschreef stadshistoricus Jan
Wagenaar de regentenkamer van het Leprozenhuis
als volgt:

In ’t zuidwesten, is de opgang naar de Kamer der
Regenten, een fraai en ruim vierkant vertrek, ver-
sierd met zeven Schilderstukken, waarin eenige
oude en laatere Regenten, naar ’t leeven, zyn afge-
beeld. Onder dezelven, munt uit een stuk van Fer-
dinand Bol. Wyders, zyn ’er twee stukken van Ar-
noldus Boonen, in de jaaren 1714 en 1729 gedaan,
en twee van Quinkhard en Van der Myn.[…] Het
zolderstuk van dit vertrek is, konstiglyk, door den
vermaarden Gerard de Lairesse, beschilderd, met
de zorg voor de Leproozen en Onnozelen. […] Ook
hangt, in ’t Poortaal, de geschiedenis van Naäman
den Syrier, konstliglyk, door Ferdinand Bol, ge-
schilderd.

Op de tentoonstelling is een impressie van deze re-
gentenkamer nagebouwd, waarin veel van de stuk-
ken die Wagenaar beschrijft te zien zijn. Het re-
gentenportret van Ferdinand Bol uit Wagenaars
beschrijving is in de Schuttersgalerij van het mu-
seum te bezichtigen. In 1859 werd het Leprozen-
huis als instelling opgeheven en in 1860 werden de
schilderijen eigendom van de stad Amsterdam. De
werken hingen toen verspreid door het Stadhuis,
dat sinds 1808 in het Prinsenhof gevestigd was. In
1885 werd een aantal van de uit het Leprozenhuis
afkomstige schilderijen in bruikleen gegeven aan
het Rijksmuseum.

Stadhuis op de Dam
Toen de bovenverdieping van het Stadhuis op de
Dam voltooid was, was er geen geld meer voor een
rijke decoratie zoals op de begane grond was ge-
beurd. Aangezien de schutterijen hun functie had-
den verloren, werden de daar aanwezige schilderij-
en naar het stadhuis gebracht om ter decoratie te
dienen. Op de tentoonstelling wordt een virtuele
reconstructie van de Grote en Kleine krijgsraadka-
mer getoond. In het Stadhuis op de Dam bevonden
zich echter meer schilderijen dan alleen schutters-
stukken. Al in het Oude Stadhuis op de Dam wer-
den schilderijen bewaard. Op de tentoonstelling
hangt een beroemd fragment van een altaarstuk
van Pieter Aertsen (afb. 2), oorspronkelijk afkom-
stig uit de Nieuwe Kerk. Tijdens de onlusten rond
de Alteratie in 1578 (de officiële overgang van Am-
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sterdam van het katholieke naar het protestantse
geloof) werd het altaarstuk waarschijnlijk bescha-
digd. Het nu overgebleven fragment heeft ook een
tweede ramp overleefd, de brand van het Oude
Stadhuis in 1652. Het schilderij werd in de 18de en
19de eeuw vaak aangezien voor een werk van Ru-
bens. De vergissing is niet helemaal onbegrijpelijk.
Aertsen werkte lange tijd in Antwerpen, net als Ru-
bens een halve eeuw na hem.

Zwerftocht van schilderijen
De weg van oorspronkelijke locatie naar de huidi-
ge museale zalen ging bij sommige schilderijen ge-
paard met vele omzwervingen binnen Amsterdam.
Een audiovisueel programma laat een aantal voor-
beelden daarvan zien, onder andere de zwerftocht
van de Nachtwacht en de Anatomische les van Dr. Deij-
man van Rembrandt, de Elisa en Naäman van Ferdi-
nand Bol en Het IJ voor Amsterdam met de Gouden Leeuw
door Willem van de Velde II (afb. 3). Dat laatste
schilderij werd waarschijnlijk ooit besteld door de
Oppercommissarissen der Walen, de havenmees-
ters in Amsterdam. Het schilderij hing in de 18de
eeuw in hun vergaderzaal in de Schreierstoren. In
1808 werd het schilderij opgeëist door het stadsbe-
stuur. Het protest van de havenmeesters mocht
niet baten. Na een kort verblijf op het Stadhuis in
het Prinsenhof werd het aan Lodewijk Napoleons
nieuw gestichte Koninklijk Museum toegevoegd.
Dat Koninklijk Museum verhuisde naar het Rijks
Museum in het Trippenhuis. Daar hing de Van de
Velde tot 1885, toen het nieuwe Rijksmuseum aan
de Stadhouderskade open ging en het werk daar
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Afb. 2  Pieter Aertsen (1507-1575), Aanbidding
der herders (fragment), ca. 1559. Paneel, 89,8 x
59,2 cm. Amsterdams Historisch Museum,
Inv.nr. SA 7255.

Afb. 3  Willem van de Velde II (1633-1707), Het
IJ voor Amsterdam met de Gouden Leeuw, 1686.
Doek, 179,5 x 316 cm. Gesigneerd en gedateerd
op drijfhout links van het midden: W.v.Velde J.
1686. Amsterdams Historisch Museum, Inv.nr.
SA 7421.
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een plaats kreeg als bruikleen van de stad. Het Am-
sterdams Historisch Museum, voorheen in de
Waag op de Nieuwmarkt, vestigde zich in 1975 in
de huidige huisvesting aan de Kalverstraat. Het
grote havengezicht kreeg er een prominente plek.
Uiteraard is dit belangrijke schilderij ook op de ten-
toonstelling te zien.

Stadhuis in het Prinsenhof
Toen in 1808 Lodewijk Napoleon van het Stadhuis
op de Dam zijn paleis maakte, verhuisden veel
schilderijen van de stad met het stadsbestuur mee
naar het Prinsenhof aan de Oudezijds Voorburgwal
(tegenwoordig het ‘Hotel The Grand’). De schilde-
rijen hingen door het hele gebouw in zalen, kamers
en gangen. De tentoonstelling laat een fictieve
ruimte in het Prinsenhof rond 1900 zien, met schil-
derijen die in het Prinsenhof hebben gehangen. De
benarde en soms zelfs gevaarlijke situatie waarin
de werken zich bevonden wordt geïllustreerd door
enkele eigentijdse kolen- en elektrische kacheltjes
onder de schilderijen en een kapstok die alarme-

rend dicht bij een fragment van een schuttersstuk
staat.

Blikvanger in deze zaal is de grote trompe-l’oeil,
de Documenten betreffende de Thesaurie der Stad Amster-
dam (afb. 4). Het stuk, dat bundels van financiële
documenten toont, werd door Cornelis Brisé ver-
vaardigd voor de Thesaurie Ordinaris in het Stad-
huis op de Dam. In het Prinsenhof hing het jaren-
lang op de kamer van de boekhouder van Publieke
Werken. Vanaf 1906 werd het schilderij in het Ste-
delijk Museum getoond. In 1926 kwam het in het
Amsterdams Historisch Museum te hangen, dat
toen in de Waag geopend werd. Vanaf 1996 hangt
het schilderij weer in de ruimte waar het ooit voor
bedoeld was: de voormalige Thesaurie Ordinaris in
het Paleis op de Dam.

Museale situatie
In 1885 ging een groot deel van de collectie van de
stad Amsterdam naar het Rijksmuseum. Niet al-
leen de werken die al in bruikleen in het Trippen-
huis hingen, maar ook de belangrijkste werken uit
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Afb. 4  Cornelis Brisé (ca. 1622-1665/’70) Documenten betreffende de Thesaurie der Stad Amsterdam, 1656.
Doek, 194 x 250 cm. Tweemaal gesigneerd rechtsonder: C. Brize f./ 1656 en rechtsonder op papier:
Cornelis Brize. Amsterdams Historisch Museum, Inv.nr. SA 3024.
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het Prinsenhof kregen onderdak in het nieuwe na-
tionale museum. Toen in 1926 het Amsterdams
Historisch Museum in de Waag zijn deuren open-
de en in 1975 het voormalige Burgerweeshuis be-
trok, had dat wederom een groot aantal verplaat-
singen tot gevolg. De laatste drie zalen van de
tentoonstelling tonen schilderijen in een museale
setting. Het zijn schilderijen die vanaf de stichting
van het Amsterdams Historisch Museum zijn aan-
gekocht, zijn teruggekeerd uit bruikleen, of in
bruikleen zijn gegeven. Onder deze schilderijen be-
vindt zich absoluut topwerk, zoals het hierboven
genoemde Het IJ voor Amsterdam met de Gouden Leeuw
van Willem van de Velde II, Interieur van de Oude Kerk
van Emanuel de Witte en De familie Jacott-Hoppesack
van Pieter de Hooch. Een werk met een tamelijk
dramatische geschiedenis is de Anatomische les van
Dr. Deijman van Rembrandt (afb. 5).

Rembrandt schilderde zijn tweede anatomi-
sche les (De eerste is de Anatomische les van Dr. Ni-

colaes Tulp in het Mauritshuis in Den Haag) in 1656
voor het Chirurgijnsgilde. Oorspronkelijk mat het
schilderij ongeveer 245 bij 300 cm. Bij een brand
in 1723 raakte het schilderij ernstig beschadigd en
werd het verkleind tot het huidige formaat. Toch
viel (en valt) er nog goed van het schilderij te ge-
nieten. De beroemde Engelse schilder Joshua Rey-
nolds schreef in 1781 over het lichaam op de snij-
tafel: ‘There is something sublime in the character
of the head which reminds me of Michael Angelo;
the whole is finely painted, the colouring much
like Titian.’ Bijna was het schilderij voor Neder-
land verloren gegaan. In 1843 werd het door het
Chirurgijnsweduwenfonds, de rechtsopvolger van
het Chirurgijnsgilde, verkocht aan een Londense
kunsthandelaar. In 1882 werd het door kunsthis-
toricus Jan Six VII aangetroffen in de depots van
het South Kensington Museum in Londen. Na een
inzamelingsactie onder kunstminnende burgers
werd het doek gekocht voor de stad Amsterdam.
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Afb. 5  Rembrandt van Rijn (1606-1669), De anatomische les van Dr. Deijman, 1656. Doek, 100 x 134
cm. Amsterdams Historisch Museum, Inv.nr. SA 7394.
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Het doek kreeg in 1885 een plaats in het Rijksmu-
seum, tussen alle andere anatomische lessen die
nog in Amsterdams stadsbezit waren. Al om-
streeks 1926 gingen alle Amsterdams anatomie-
lessen van het Rijksmuseum naar het Amsterdams
Historisch Museum, behalve de Anatomische les van
Dr. Deijman van Rembrandt. In 1994 lukte het als-
nog om met deze Anatomische les een van de vier
Rembrandts in de collectie van de stad in het Am-
sterdams Historisch Museum onder te brengen.
(De andere drie, de Nachtwacht, de Joodse Bruid en de
Staalmeesters bevinden zich in het Rijksmuseum.)

Ook de laatste grote aankoop van het Amster-
dams Historisch Museum ontbreekt niet op de ten-
toonstelling. In 2008 werd het magistrale Gezicht op
Amsterdam van Jacob van Ruisdael (afb. 6) verwor-
ven. Het schilderij toont de stad vanuit het zuiden,
vanaf een punt aan de Amsteloever. Onder een voor
Ruisdael kenmerkende wolkenlucht is de stad dui-
delijk herkenbaar aan haar torens en andere ge-
zichtsbepalende gebouwen. Het uitzonderlijke ge-
zichtspunt en de indrukwekkende manier waarop

Ruisdael de stad als onderdeel van de omliggende
natuur weet te portretteren tonen aan dat er in de
toch al rijke collectie van de stad Amsterdam nog
altijd groei mogelijk is.

De bezoekers die er na de tentoonstelling nog
geen genoeg van hebben, worden aan het eind uit-
genodigd vooral toch ook de vaste opstelling te be-
kijken. In de voormalige regentenzaal van het Bur-
gerweeshuis hangen de schilderijen die voor deze
ruimte vervaardigd zijn. De groepsportretten zijn
afgelopen jaar gerestaureerd, waardoor de hoge
kwaliteit van deze werken nog beter uit de verf
komt. In de naast de tentoonstellingsroute gelegen
zaal 11 zijn voor de gelegenheid van de tentoon-
stelling ensembles van belangrijke collectievor-
mers opgehangen. Een lange wand toont een
 selectie van de stukken afkomstig van het Chirur-
gijnsgilde van Amsterdam. In een hoek worden en-
kele portretten uit het omvangrijke legaat van de fa-
milie Bicker getoond. Daarnaast hangt De overlieden
van de Handboogdoelen door Bartholomeus van der
Helst, dat net als de Bickerportretten ooit de muren
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Afb. 6  Jacob van Ruisdael (1628/’29-1682) Gezicht op Amsterdam, ca. 1680. Doek, 53,4 x 67,6 cm.
Gesigneerd linksonder: JvRuisdael. Amsterdams Historisch Museum, Inv.nr. SA 56435.
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van het Rijks Museum in het Trippenhuis sierde.
De laatste wand in deze zaal toont een selectie uit
de vele particuliere giften en legaten die hebben bij-
gedragen tot de bijzondere collectie van de stad
Amsterdam.

Het moge voor iedereen duidelijk zijn, achter de
muren van het Amsterdams Historisch Museum
huist een bijzondere collectie. De bezoeker die na
de tentoonstelling de energie ontbeert voor de re-
guliere museumzalen zal een keer terug moeten
komen.
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Oude Meesters van Amsterdam
6 maart t/m 9 augustus 2009
Tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum in Amsterdam

Nieuwezijds Voorburgwal 357
Kalverstraat 92
Amsterdam
tel +31(0)20 5231822
www.ahm.nl

Maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur
Zaterdag en zondag en feestdagen van 11.00-17.00 uur

Entreeprijzen
Kind t/m 5 jaar gratis
Kind 6 t/m 18 jaar ¤ 5,–
Volwassene ¤ 10,–
65+ ¤ 7,50
CJP, Cultuurkaart, ISIC, ITIC en IYTC  ¤ 5,–

I Amsterdam Card, I
Amsterdam Congress Card, ICOM card, 
MuseumKaart, Stadspas,XXXs pas en 
Vereniging Rembrandt gratis

Groepskorting
Vanaf 15 personen 25%

Publicatie:
Amsterdams Glorie: de Oude Meesters van de stad Amsterdam, Norbert Middelkoop en Tom van der Molen, Bus-
sum (Thoth) en Amsterdam (Amsterdams Historisch Museum) 2009. (112 pagina’s, ¤ 22,50, isbn: 978-90-
6868-496-4) 

Engelse versie:
Glorious Amsterdam: the Old Masters of the city of Amsterdam
isbn : 978-90-6868-497-1
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Een lakkistje uit 1618
Het verworven kistje maakt deel uit van een kleine
groep vroeg 17de-eeuws lakwerk, waarvan nog
twee andere exemplaren uit de collectie van het
Rijksmuseum worden getoond. Van deze groep
objecten is altijd aangenomen dat ze in het begin
van de 17de eeuw in Nederland zijn gemaakt.
Dankzij de decoraties op het verworven kistje we-
ten we dit nu zeker. Op de achterkant van het zwar-
te kistje zijn in goud twee gekruiste stokvissen aan-
gebracht (afb. 1). Achter deze stokvissen, die
samen met het monogram V.M. op de voorkant
(afb. 2) verwijzen naar de onbekende identiteit van
de ontvanger of opdrachtgever, zijn een (huwe-
lijks)kroon en een brandend, met pijlen doorboord
hart te zien. Daarbij staat het jaartal 1618. Hieruit is
op te maken dat het kistje vrijwel zeker tot stand
kwam voor een huwelijk dat in 1618 plaatsvond.
Bovendien kwam deze specifieke combinatie van

symbolen vooral voor in Nederland. Deze her-
komst wordt bevestigd door een aantal Nederland-
se 17de-eeuwse schilderijen, waarop zeer verge-
lijkbare kistjes zijn afgebeeld. Eén van die
schilderijen, een allegorie van de hand van God-
fried Schalcken, is op de tentoonstelling te zien.
Het feit dat dergelijke kistjes überhaupt op schil-
derijen voorkomen, toont bovendien hoe waarde-
vol deze geacht werden in de 17de eeuw.

Japans en Hollands lakwerk
De betekenis van de decoraties op het kistje is dus
nauw verbonden met Nederlandse huwelijkssym-
boliek. De stijl ervan wijst echter op een veel exoti-
schere inspiratiebron. Vanaf de eerste handelscon-
tacten met het Westen, halverwege de 16de eeuw,
werden in Japan lakwerk koffers en kisten ge-
maakt, die speciaal voor de export waren bestemd.
Deze objecten werden gedecoreerd in zogenaamde

Hollands Spoor: Lakwerk in het Rijksmuseum

In deze extra aflevering van Hollands Spoor bespreekt Femke Diercks een aanwinstenpre-
sentatie over lakwerk in het Rijksmuseum:

Van 16 juni tot en met 17 augustus besteedt het Rijksmuseum in de aanwinstenzaal aandacht aan 17de-
eeuws lakwerk. Centraal staat een recent verworven Hollands lakkistje. Het kistje vertelt in al haar be-
scheidenheid (het is nauwelijks 10 cm groot) een opmerkelijk verhaal over Japanse pracht en Hollandse in-
ventiviteit in de 17de eeuw.1

Afb. 1  Toegeschreven aan Willem Kick, kistje
van gelakt eikenhout, Amsterdam 1618. h. 120 x
br. 154 x d. 119,5 mm. Rijksmuseum,
Amsterdam (inv. nr. NK-2007-6), achterzijde.

Afb. 2  Zie afb. 1, voorzijde.
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namban-stijl – vernoemd naar een Japans woord
voor buitenlanders, dat letterlijk ‘zuid-barbaars’
betekent – die gekenmerkt wordt door vrij drukke
geometrische motieven, dier- en bloemmotieven
en een royaal gebruik van parelmoer. Een specta-
culair voorbeeld van een laat 16de-eeuwse koffer in
deze stijl, vervaardigd voor de Portugese markt,
werd onlangs door het Rijksmuseum verworven.
Deze koffer maakt deel uit van de presentatie als
nieuwe aanwinst, maar ook als schakel in de ge-
schiedenis van het Nederlands lakwerk. De deco-
raties van het Hollandse kistje verwijzen namelijk
direct naar de decoraties van Japanse koffers als
deze. Zij waren dus geïnspireerd op Japanse mo-
tieven, die op hun beurt aan de westerse smaak wa-
ren aangepast!

Het diepzwarte, exotische lakwerk werd in Eu-
ropa een zeer gewild luxeproduct. Hoewel de offi-
ciële handel van de voc in lakwerk geen direct suc-
ces was – waarschijnlijk vanwege de hoge prijzen –
komen we in vroeg 17de-eeuwse boedelinventaris-
sen van welgestelde burgers in steden als Amster-
dam en Haarlem, wel al Japans lakwerk tegen.

Vanaf het moment dat het eerste lakwerk Euro-
pa bereikte, werden pogingen ondernomen om de
bijzondere lak, gemaakt van een het sap van een in-
heemse boom, na te maken. De eerste westerling
die we bij naam kennen die zich hiermee bezig
hield, was de Amsterdammer Willem Kick. 

Willem Kick en zijn ‘compagnie van lackwercken’
Toen de Harderwijkse burgemeester Ernst Brinck
aan het begin van de 17de eeuw Amsterdam be-
zocht, beschreef hij in zijn aantekeningen een be-
zoek aan een winkel waar het uithangteken ‘Oost-
Indie’ hing. Hij zag er ‘hoe sie alderly lackwerck
maken nae die maniere van China, als buffets bets-
teden, kisten, etc.’ De winkel waar Brinck binnen-
stapte was hoogstwaarschijnlijk het bedrijf van
Willem Kick. Nog vóór het eerste voc-schip in
1610 uit Japan in Texel aankwam, had Kick al een
octrooi aangevraagd bij de Staten-Generaal voor

het vervaardigen van lakwerk in Aziatische stijl.
Zijn producten waren zo gewild dat de Staten-Ge-
neraal met enige regelmaat lakwerk bij hem be-
stelden. Als onderdeel van diplomatieke geschen-
ken, kwam Kicks lakwerk zo terecht bij onder meer
Elisabeth Stuart, de echtgenote van Frederik V van
de Palts en de Turkse Sultan Achmed I. Kick was
een opmerkelijk veelzijdig ondernemer. In 1619
ontwikkelde hij zijn lakprocedé verder, zodat het
ook aangebracht kon worden op metaal. Nog later
raakte hij betrokken bij de productie van een ander
onontbeerlijk luxeproduct in het interieur van de
elite: goudleer.

behalve uit import en imitatie blijkt de popula-
riteit van lakwerk ook uit de wijze waarop het, later
in de 17de eeuw, werd gebruikt als onderdeel van
meubelen. Naast de Hollandse kistjes en hun Ja-
panse voorbeelden, wordt ook een recent specta-
culair gerestaureerd laat 17de-eeuws Nederlands
kabinet getoond, waarin Japans lakwerk is ver-
werkt. De panelen die in het kabinet zijn opgeno-
men, zijn afkomstig van een namban-koffer van
een type dat vergelijkbaar is met het recent verwor-
ven exemplaar.

Dit brengt ons nog eenmaal terug bij de aan-
winsten. De datering van de groep Hollandse lak-
kistjes, vastgesteld dankzij het pas verworven
exemplaar en het feit dat Kick de eerste (en offici-
eel de enige) was die lakwerkimitaties mocht pro-
duceren, maken het zeer aantrekkelijk de groep
kistjes aan hem toe te schrijven. De presentatie
rond het verworven kistje, zijn Japanse inspiratie-
bronnen en de wijze waarop deze voorwerpen in
Hollandse meubelen werden verwerkt, werpt hoe
dan ook (op)nieuw licht op de figuur van Willem
Kick en bovenal op de populariteit van Aziatisch én
Europees lakwerk in Nederland aan het begin van
de 17de eeuw.

Noot
1 Met dank aan R. Baarsen, wiens publicatie de

basis heeft gevormd voor dit artikel.
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Lakwerk in het Rijksmuseum
16 juni t/m 17 augustus 2009
Aanwinstenpresentatie in het Rijksmuseum in Amsterdam

Rijksmuseum
Aanwinstenzaal (na de museumwinkel)
Jan Luijkenstraat 1
Amsterdam
Tel: 020 6747000
www.rijksmuseum.nl

Elke dag van 9.00-18.00
Vrijdag van 9.00-20.30

Entreeprijzen
Volwassenen ¤ 11,–
t/m 18 jaar gratis
CJP/Stadspas ¤ 5,50
ANWB-leden ¤ 10,–
ING- en PostbankKaarthouder 50% korting
Museumkaart, Rijksmuseumkaart, Leden van 
ICOM, ICOMOS, UNESCO, Vereniging Rembrandt, 
KOG, Vrienden Van de Aziatische Kunst,
I Amsterdam Card en Vrienden van het Rijksmuseum gratis
Groepen (min. 15 pers.) ¤ 10,– per persoon

Publicatie:
De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan het artikel dat R. Baarsen eerder in het Bulletin van
het Rijksmuseum publiceerde over de vondst van dit kistje. Tijdens de tentoonstelling zal dit num-
mer van het Bulletin verkrijgbaar zijn in de museumwinkel.
R.J. Baarsen, ‘Kistjes van Kick’, Bulletin van het Rijksmuseum, vol. 56 (2008), pp. 12-27. 
(issn: 0165-9510).
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Metamorfose

In de rubriek Metamorfose staat een plek in Holland centraal. Een gebouw, een plein of een uitzicht
wordt beschreven op meerdere momenten uit heden en verleden om te laten zien hoe Holland de afgelo-
pen eeuwen is veranderd óf toch ook een beetje hetzelfde is gebleven. In deze tweede aflevering vergelij-
ken we de Boompjes in Rotterdam rond 1800, 1900 en 2000.

De Maas speelt al vanaf het ontstaan van Rotterdam een cruciale rol in de economie van de
stad. Het is dan ook niet vreemd dat de rivier en het rivierfront de belangrijkste elementen
vormen in de beeldvorming ervan. Het ideale beeld dat de stad van zichzelf heeft, verschilt
echter van periode tot periode. Deze veranderingen worden duidelijk zichtbaar aan de kade
aan de noordelijke oever van de Maas: ‘de Boompjes’. De Boompjes gaf in de 18de eeuw uit-
drukking aan het beeld van de rijke koopmanstad, eind 19de eeuw aan die van de industrië-
le stad en na de Tweede Wereldoorlog stond de Boompjes voor het beeld van de moderne
hoogbouwstad.

1800: Burgers flaneren onder de lindebomen
De Boompjes is de afsluitende kade van de begin 17de eeuw aangelegde Waterstad. De
Boompjes kreeg haar naam al in 1615, toen het stadsbestuur de kade liet beplanten met drie
rijen lindebomen. Het is de vraag of de Boompjes in deze eeuw al een representatieve uit-
straling had. De lindebomen en de statige stadspoorten uit 1665 zullen het waterfront een
monumentale allure hebben gegeven, maar verder werd het aanzicht bepaald door scheeps-
werven en de huizen van de scheepstimmerlieden. Het stadsbestuur had in 1614 bepaald dat
de vervuilende scheepswerven uit de binnenstad moesten worden geweerd en plaatste ze
daarom aan de rand van de stad, tussen de Scheepmakershaven en de Boompjes. Deze in-
dustrie stond als vervuilend bekend en zal geen positieve bijdrage hebben geleverd aan de
status van de Boompjes. Vanwege de aanwezigheid van de scheepswerven was het voor de
handelschepen overigens niet mogelijk om er aan de kade af te meren en de goederen te la-
den en te lossen.1 Dat gebeurde in de havens van de Waterstad, even ten noorden van de
Boompjes.

In de stadsbeschrijvingen staat dan nog niet veel over de Boompjes geschreven. De stads-
poorten worden uiteraard genoemd, maar over de Boompjes zelf is slechts te lezen dat het
prachtig wandelen was langs de Maas: ‘die uytstekende wandelgalerij nevens de Maaskant,
genaamd de Boompjes, die om haar frissche lieffelijkheyd, den geheelen dag van karossen
en wandelaars besleept en betreden word.’2

Pas in de 18de eeuw lijkt het representatieve stadsfront echt van de grond te komen, meer
passend bij de status van welvarende koopmanstad. De eerste verandering aan de Boompjes
was het Oostindisch huis dat de Verenigde Oostindische Compagnie hier eind 17de eeuw
liet bouwen. Rotterdam was in de 17de eeuw in de hiërarchie van de belangrijkste Holland-

1 H. Bonke, De kleyne mast van de Hollandse coopsteden. Stadsontwikkeling in Rotterdam 1572-1795 (Amsterdam 1996) 49.
2 J. Quacq, Beschrijvinge der wijdberoemde koopstad Rotterdam (Rotterdam 1640); Gemeentearchief Rotterdam XIX B 45.

Kim Zweerink
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se steden snel van hekkensluiter naar de ‘tweede plaats’ opgeklommen. Die groei was voor-
al te danken aan de buitenlandse handel. De hoeveelheid laad- en loskades was in de 17de
eeuw dan ook sterk uitgebreid. In 1701 besloot het stadsbestuur de kade van de Boompjes
aan te passen in een aanlegkade voor handelsschepen en daarom moesten de scheepswer-
ven worden verplaatst.3 De vrijkomende erven werden vervolgens publiekelijk verkocht.
Vooral de Rotterdamse elite had hierin interesse. Zij liet er prestigieuze koopmanshuizen
bouwen of bestaande panden aanpassen aan de nieuwe mode in die tijd: het classicisme. Zo
werd de Boompjes in de 18de eeuw steeds voornamer.4 In deze periode stonden hier de duur-
ste huizen van Rotterdam.5 Typerend voor deze tijd is dat zowel wonen als werken, als ook
rijk en arm niet waren gescheiden. Terwijl de burgerij aan het water woonde en wandelin-
gen maakte in de schaduw van de lindebomen, losten de bootwerkers de goederen aan de
kade. De arbeiders woonden in de smalle zijstraten, die uitkwamen op de Boompjes en de
Maas.

Reizigers die de stad over de Maas naderden zagen als eerste dit representatieve stads-
front. Zij ‘bezongen’ het prachtig monumentale rivierfront van de Boompjes. Ook werd het
veelvuldig op prenten vastgelegd en in stadsbeschrijvingen beschreven.6

1900: Stoomschepen meren af aan de kade
In de 19de eeuw veranderde de Boompjes aanvankelijk nauwelijks. Weliswaar liet stadsar-
chitect W.N. Rose in 1854 een kademuur aanleggen voor grotere schepen, maar het beeld
van de welvarende koopmanstad bleef voor hem het uitgangspunt. Bij de uitbreidingsplan-
nen langs de Maas bouwde hij zelfs voort op de Boompjes, waar hij door middel van bouw-
voorschriften (uniek in die tijd) zorgde voor het ontstaan van een monumentaal rivierfront.7
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3 Besluit vroedschap 20 januari 1701, GAR 1.01/2629.
4 H. Meyer, De stad en de haven, stedebouw als culturele opgave. Londen, Barcelona, New York, Rotterdam: veranderende relaties tussen ste-

delijke openbare ruimte en grootschalige infrastructuur (Utrecht 1996) 292-293; P. van de Laar, ‘Veranderingen in het geschied-
beeld van de koopstad Rotterdam’, in: Rotterdams Jaarboekje (Rotterdam 1998) 230.

5 A. van der Schoor, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813 (Zwolle 1999) 331.
6 Van de Laar, ‘Veranderingen’, 232.
7 Meyer, Stad en haven, 300.
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De omslag van koopmanstad naar industriële stad die Rotterdam na 1880 doormaakte, had
echter grote gevolgen. Temeer omdat de elegante zeilschepen, die veel 18de-eeuwse stads-
prenten sierden, werden vervangen door grote logge stoomboten – met alle stank, lawaai en
vervuiling van dien. De oude stadspoorten werden gesloopt en het Maasstation, het lucht-
spoor over de Binnenrotte en de Maas, en de tram deden hun intrede. Het overheersende
beeld is dat van ijzer, roetwolken en schepen die elkaar verdringen aan de kade.

Tijdens de oorlog werd E. Mees-Havelaar geïnterviewd over haar ‘leven in de Boompjes’
rond de eeuwwisseling.8 Uit haar verhaal komt naar voren hoe druk het was op de Boompjes,
met de rammelende sleperswagens, die over de hobbelige keien rolden, het zware gedreun
van de kolenladen en de bootwerkers aan de kade. Het lawaai, de stank en de drukte leidden
ertoe dat de meeste vooraanstaande Rotterdamse families, zoals Mees, Hoyink van Papen-
drecht, Daubanton, Suermondt, Nolst Trenité er vertrokken. Begin 20ste eeuw werd er ‘in
de Boompjes’ niet meer gewoond.

2000: Auto’s razen langs de hoogbouw
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het beeld van de Boompjes volledig. Het bombar-
dement van 14 mei 1940 had de binnenstad veranderd in een kale vlakte. Op dit ‘tabula rasa’
werd een geheel nieuwe stad vormgegeven, passend bij het nieuwe beeld van de stad: mo-
dern en dynamisch. Het basisplan van Cornelis van Traa uit 1946 was jarenlang de leidraad
voor de wederopbouw van de binnenstad.9 Van Traa wilde de relatie tussen de stad en de ri-
vier herstellen en aan de Boompjes, in het verlengde van de Coolsingel, plande hij daarom
drie schijfvormige torens. Hierdoor zou vanaf de Coolsingel tussen de torens door zicht blij-
ven op de Maas. De hoogbouw bepaalde vanaf de nieuw geplande snelwegen de skyline van
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8 E. Mees-Havelaar, ‘Een kind van de Boompjes’, in: Ch.A. Cocheret, W.F. Lichtenauer en Jacob Mees (red.), Rotterdammers
over Rotterdam. Herinneringen aan een verdwenen stad (Rotterdam 1947) 58-68. Interview met E. Mees-Havelaar 20-1-1942 over
de Boompjes, GAR 73.01 183 De Monchy.

9 Een grote verandering betrof voorts de ophoging van de dijk naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953. Hierdoor
ging de relatie tussen het water, de kade, straat en bebouwing verloren. H. Meyer, F. Hooimeijer, A. Nienhuis (red.), At-
las van de Nederlandse waterstad (Amsterdam 2005).
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de stad. Van Traa veranderde de kade in één van de belangrijkste toegangswegen naar de
stad. De drukte aan de kade van de Boompjes was al in de eerste helft van de 20ste eeuw af-
genomen en deze was niet meer nodig als aanlegplaats. De drie torens van zeventig meter
hoog werden pas in 1989 naar een ontwerp van de architect Klunder gebouwd. Hiermee ont-
stond een nieuw rivierfront; één die de boodschap uitstraalt van de moderne, dynamische
stad waar alles mogelijk is. Sinds 1989 is er verschillende hoogbouw bijgekomen, zoals het
kenmerkende Maasgebouw en nog steeds worden er woon- en kantorentorens in de direc-
te omgeving van de Boompjes gebouwd.

Hoogbouw is anno 2000 het onderscheidende kenmerk waarmee het stadsbestuur het
‘merk’ Rotterdam wil verstevigen en de skyline blijft de blikvanger van de stad. In de vorig
jaar verschenen stadsvisie wordt de ligging aan de Maas een ‘unique sellingpoint’ genoemd
en is de ambitie neergelegd om het waterfront verder te ontwikkelen tot het gezicht van Rot-
terdam. Om de ambitie van ‘Internationale stad aan de rivier’ te verwezenlijken wordt de
Boompjes genoemd als één van de belangrijkste te ontwikkelen locaties van de stad.10 De
wens om van de kade langs het water weer een aantrekkelijke buitenruimte te maken is ech-
ter moeilijker te realiseren dan de hoogbouw en een concrete uitwerking in een plan heeft
dit tot op de dag van vandaag nog niet gekregen. Alleen de zinsnede ‘Onderhoud en het aan-
trekkelijker maken van de openbare ruimte. Betere oversteekbaarheid en toevoegen van
meer groen, waardoor het verblijven aangenamer is’ zal niet voldoende zijn om van deze
zielloze plek weer een aangenaam verblijfsgebied te maken.11 Volgens de planning zal de
aanpak van de Boompjes tussen 2020-2030 plaatsvinden. Ondanks kleinschalige succes-
volle initiatieven zoals het jaarlijks terugkerende Strand aan de Maas, zal het romantisch fla-
neren langs de Boompjes dus voorlopig nog even een toekomstdroom blijven.
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10 De stad zet in op ‘de gefaseerde ontwikkeling van een beperkt aantal toplocaties (Wilhelminapier, Stationskwartier/Lijn-
baan, EMC, De Boompjes) tot krachtige publiekstrekkers’. Stadsvisie Rotterdam. Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie
2030. Zie: www.rotterdam.nl, geraadpleegd op 16 januari 2009.

11 www.rotterdam.nl, geraadpleegd op 16 januari 2009.
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Hollandprijs 2008

Eind vorig jaar hebben 25 historische verenigingen meegedongen naar de Hollandprijs.
Hen was gevraagd een artikel ter beoordeling in te zenden dat aansluit bij het thema reli -
gieus erfgoed. De prijsuitreiking was tijdens de Hollanddag, op 8 november te Leiden.

Na zorgvuldige selectie werden twee verenigingen genomineerd voor de aanmoedigings-
prijs: de Vereniging Historisch Purmerend en de Historische Stichting De Cromme Leeck te
Wognum. Voor de Hollandprijs werden genomineerd: de Historische Kring Diemen, de
Vereniging Oud-Dordrecht en de Vereniging Oud Oegstgeest.

Uiteindelijk ging de aanmoedigingsprijs naar de Historische Stichting De Cromme Leeck
te Wognum voor het artikel ‘Religieus erfgoed St. Hiëronimuskerk Wognum’ van de hand
van Kees Veken. Het juryrapport looft de ‘prachtige en warme sfeertekening van hoe het
vroeger toeging bij een mis in de katholieke kerk’. Vekens bijdrage schetst de eredienst van-
uit het perspectief van een misdienaar en daarbij is vooral veel ruimte weggelegd voor de
persoonlijke beleving van de auteur. De opzet van het stuk overstijgt daardoor het eenvou-
digweg ophalen van jeugdherinneringen. Het resultaat is een egodocument dat inzicht biedt
in wat wel het meest ongrijpbare element van religieus erfgoed moet zijn: de manier waar-
op de katholieke eredienst beleefd werd.

De Historische Kring Diemen mocht de Hollandprijs in ontvangst nemen voor het artikel
‘Een niet meer bestaande dorpskerk. Historisch en archeologisch onderzoek naar de Ma -
riakerk in Oud Diemen’. Onderzoek naar deze kerk viel vooral niet mee aangezien het ge-
bouw in 1807 afgebroken werd, en de locatie vervolgens als begraafplaats werd gebruikt. Ar-
cheologisch onderzoek werd daardoor bemoeilijkt, maar toch slagen de auteurs Jaap Haag
en Wiard Krook erin om met gebruik van een breed scala aan historische en archeologische
bronnen licht te werpen op de geschiedenis van de Mariakerk. De jury waardeert bovendien
de heldere uiteenzetting die de auteurs geven: ‘de lezer wordt op een aangename manier bij
de hand genomen en met verstand van zaken en veel begrip rondgeleid in de geschiedenis
van de dorpskerk.’

Beide artikelen geven een originele draai aan het thema religieus erfgoed, door grondig
onderzoek dat een niet langer bestaande kerk weer vorm geeft, en door het overbrengen van
de sensaties van de eredienst. Die ambitie om verder te reiken dan het tastbare erfgoed kan
alleen maar toegejuicht worden.

Gegevens van de prijswinnaars:
Jaap Haag en Wiard Krook, ‘Een niet meer bestaande dorpskerk. Historisch en archeolo-
gisch onderzoek naar de Mariakerk in Oud Diemen’.
www.historischekringdiemen.nl.
Het artikel kan geraadpleegd worden op: http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/ver-
halen/verhaal/253/Een-niet-meer-bestaande-dorpskerk.

Kees Veken, ‘Religieus erfgoed St. Hiëronimuskerk Wognum’.
www.decrommeleeck.nl.
Het artikel kan geraadpleegd worden op: http://www.decrommeleeck.nl/nieuws/Misdie-
naar.pdf.
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Steven van Schuppen, Onland en geestgrond. Het men-
tale landschap in de ruimtelijke ordening van de lage lan-
den (Amsterdam sun, 2007, geïll., in kleur, 192
blz., isbn 978-90-8506-261-5, prijs ¤ 29,50).

Dit boek is een pleidooi om te komen tot een éch-
te culturele planologie. Niet dus slechts ‘de opga-
ve om materiële resten van de geschiedenis een
moderne functie te geven’ (blz. 9) maar als uit-
gangspunt het doorleefde en levende landschap
met alle gedachten, dromen, onuitgevoerde toe-
komstplannen die er in verzonken liggen. Nu leidt
culturele planologie tot benauwd regionalisme, dat
maar al te vaak een clichématige identiteitscon-
structie blijkt waaraan niet alle inwoners deel heb-
ben en waarbij commercieel misbruik op de loer

ligt. Van Schuppen pleit
voor een kritische bena-
dering die tegen de bu-
reaucratie en de markt in
durft te gaan. Experi-
menten in concrete situa-
ties die moeten leiden tot
werkbare strategieën. De
kernbegrippen van het
boek zijn kortom men-
taal landschap, culturele
planologie en kritisch re-

gionalisme, die hij in vijf voorbeelden evenveel
hoofdstukken wil uitwerken.

Een voorbeeld is de eerste casus. In ‘Wassend
water, slinkend volk’ staat krimp centraal: de be-
volking zal gaan afnemen en de natuurlijke om-
standigheden zorgen ervoor dat het water oprukt,
waardoor het bewoonbare areaal vermindert. Het
mentale landschap dat volgens Van Schuppen hier-
bij hoort, heeft drie stadia doorlopen: van angst
omdat men zich overgeleverd voelde aan de na-
tuurkrachten (middeleeuwen), via een bewustwor-
ding van patronen en processen, waardoor de
mens meer controle kreeg over het water, tot hu-
bris, overmoed, nu we denken de schepping te
hebben getemd. Die mentale ontwikkeling hangt
samen met een veranderende levenshouding, ver-
oorzaakt door de Reformatie, waardoor de mens
zich ontworstelt aan magisch denken en meer ver-
antwoordelijkheid neemt voor het eigen lot. We
zijn daarin echter doorgeschoten en dienen nu van
onze dwaalweg terug te keren en toe te geven dat
we niet alles kunnen controleren en dat we offers
zullen moeten brengen om tot een beter evenwicht
te komen. Dat zal ook meer flexibiliteit vragen in

onze omgang met de elementen. Maar juist de
krimpende bevolking schept letterlijk en figuurlijk
ruimte om minder star om te gaan met de oude erf-
vijand water en geeft mogelijkheden het land weer
leefbaarder te maken. Omdat beide processen niet
synchroon lopen, is het zaak te anticiperen en cre-
atief te zijn. Geen grote investeringen in woonwij-
ken waar zich straks niemand zal willen vestigen,
maar wel vernieuwde kustverdediging die ook fun-
geert als natuur- en recreatiegebied.

Ook in de andere bijdragen probeert Van Schup-
pen de wisselwerking tussen leefruimte en menta-
liteitsverandering als uitgangspunt te nemen om
historische ontwikkelingen te verklaren en een
richting voor de toekomst aan te geven. ‘De toeris-
tische kust’ gaat in op modernisme en traditiona-
lisme op de eilanden Goeree en Texel. Recreatie is
daarbij de katalysator: weliswaar economisch van
groot belang, maar ook bedreigend voor de tradi-
tionele levenswijze. Waar Goeree zich verzet tegen
recreatie, maar door zijn kleinschaligheid tot een
goede combinatie zou kunnen komen, heeft Texel
altijd een zeer open houding gehad jegens de be-
zoekers van elders. Juist Texel begint zich nu te be-
zinnen op de nadelen daarvan, omdat ook daar een
gevoel ontstaat dat de kernwaarden van de Texelse
samenleving worden bedreigd door de buiten-
staanders.

De andere casussen richten zich op de rol van de
boerenstand in het behouden van het landschap
van het Groene Hart, de (on)mogelijkheden om sa-
menlevingen te plannen zoals rondom IJmuiden is
gebleken, en een vergelijking tussen de textielin-
dustrie van het Franse Mulhouse en Twente.

De inleiding van dit boek is zeer verfrissend:
Van Schuppen is niet bereid om politiek courante
kretologie te herhalen. Hij doet een bewonderens-
waardige poging die kreten om te zetten in con-
crete oplossingen. Veel van die mooie woorden na-
melijk, worden niet geschraagd door een goed
doordachte filosofie en blijken bij nader inzien te-
veel interne tegenstrijdigheden te bevatten of te ver
van de praktijk te staan om uitvoerbaar te zijn. Maar
dat is niet voor niets: oud en nieuw verenigen in
ruimtelijke ordening is in veel opzichten ongeloof-
lijk ingewikkeld, omdat belangen, overtuigingen,
interpretaties en kennis zo uiteen kunnen lopen.
Van Schuppen geeft veel ‘food for thought’ maar
ook hem is het niet gelukt om zijn voorbeelden zo
te kiezen dat ze tot dieper inzicht leiden. Al is het
maar omdat soms wel erg kort door de bocht wordt
gegaan (denk aan de relatief grote waterwerken die
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al ruim voor de Reformatie zijn aangelegd) en om-
dat ook hij zich in soms abstracte kreten verliest.
Een voorbeeld is het einde van het boek, dat geti-
teld is ‘dagsluiting’. Voor wie twijfelde aan de do-
minee in Van Schuppen wordt alles duidelijk als hij
vervolgens zeven (!) opgaven voor de toekomst in-
troduceert, waaronder deugden als barmhartig-
heid, offervaardigheid en nederigheid. Die utopi-
sche gedachten maken het sceptici maar al te
gemakkelijk dit boek als luchtfietserij af te doen,
waarmee ook de goede zaken in het boek verloren
dreigen te gaan.

Fred Vogelzang

Anton Kos en Karin Abrahamse, Erfgooiers. Ten eeu-
wigen dage (Zwolle: Waanders Uitgevers & Goois
Natuurreservaat, 2007, 208 blz., illus. (100 in kleur
en 100 zw/w) isbn 978-90-400-8406-5, prijs
¤ 34,95).

In eerste instantie lijkt dit schitterende boek, uit-
gegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
van de Stichting Gooisch Natuurreservaat, een pla-
tenboek te zijn met wat tekst over het landgebruik
in de Gooistreek door de eeuwen heen. Alle pagi-
na’s zijn namelijk voor meer dan de helft gevuld
met afbeeldingen: recente landschapsfoto’s van de
natuurgebieden, foto’s van boeren (vanaf begin
20ste eeuw) en verder heel veel afbeeldingen van
voornamelijk 19de-eeuwse schilderijen die Gooise
landschappen of de Gooise boerenbevolking als
thema hebben. Bij nadere beschouwing echter
blijkt het veel meer te zijn dan een platenboek; het
bevat in feite een interessante historische beschrij-
ving van ruim tien eeuwen landbeheer in het Gooi,
voorzien van een notenapparaat en een literatuur-
en bronnenoverzicht.

De Gooistreek (het land tussen de rivieren Eem
en Vecht) was vanaf de 10de eeuw in bezit van de
abdij van Elten (huidige Duitsland) en heette toen
nog Nardinclant. Boeren mochten het land bewer-
ken en de ‘woeste’ gronden (heide en bos) exploi-
teren in ruil voor een deel van de opbrengsten. Het
waren de heren van Amstel die in dienst van de ab-
dij als belastinginners en opzichters optraden. Zij
gingen zich in de loop van de 13de eeuw als heer-
sers opstellen. Dit tot ergernis van Floris V graaf
van Holland, die in 1280 een overeenkomst met de
abdis van Elten sloot waarmee de gezagsrechten
van het Nardinclant op de graven van Holland over-
gingen. De boeren kregen het recht op het gebruik

van de ‘gemene’ gronden, die zowel uit weide- en
akkergebieden als uit heide en bos bestonden.

Hiermee was de rust niet weergekeerd. Het was
het begin van een eeuwenlange strijd waarin de
boeren niet alleen onderlinge conflicten hadden
over het beheer en gebruik van de gemene gron-
den, maar ook telkens naar buiten toe hun belan-
gen bevochten. De conflicten leidden ertoe dat in
de 15de eeuw in zogenaamde schaarbrieven
(schaar is een stuk land geschikt voor één koe)
werd opgeschreven wie recht hadden op de geme-
ne gronden en hoeveel vee erop mocht grazen. Die-
gene die gerechtigd was, gebruik te maken van de
gemene gronden (later ook erfgooier genoemd)
werd omschreven als een meerderjarige, wonend
in het Gooi, met een vader die ook al gerechtigd
was, een eigen huishouden voerend en met het
recht om veldslag te doen (bouwgrond bezittend).
Ondanks de schaarbrieven waren er in de 15de en
16de eeuw toch weer regelmatig conflicten tussen
de erfgooiers en onder andere Karel de Stoute en de
stad Naarden, waarbij de partijen tot aan de Grote
Raad in Mechelen gingen om hun gelijk te krijgen.

In 1650 ging de organisatie van erfgooiers de
Vergadering Stad en Lande
van Gooiland heten. Nu
moest er betaald worden
voor het gebruik van de
weidegronden (meen-
ten). Met het geld kon
het bestuur van Stad en
Lande het onderhoud (af-
watering, omheining en
dergelijke) betalen. Bij
conflicten aan het begin
van de 18de eeuw bracht
de overheid (domeinen)
de gemene gronden in kaart en werd een lijst aan-
gelegd van erfgooiers. Met het in kaart brengen van
de gebieden en het vaststellen wie gebruiksrecht
had, was niet het eigendomsrecht beslist. Dit laat-
ste werd belangrijk halverwege de 19de eeuw, toen
de overheid het land in volledig eigendom wilde
verkrijgen om het daarna bijvoorbeeld door stads-
paupers te laten ontginnen. Uiteindelijk gingen de
erfgooiers akkoord met een verdeling van de woes-
te gronden tussen hen en domeinen.

Eind 19de eeuw waren er veel interne conflicten.
De gemoederen liepen steeds hoger op; er viel zelfs
een dode. Uiteindelijk greep de overheid in en
kwam er in 1912 een erfgooierswet. De Vergadering
Stad en Lande werd een vereniging en de erfgooiers
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werden stemhebbende leden. In 1932 werden de
heidegebieden verkocht aan het Gooisch natuurre-
servaat (een stichting waarin verschillende overhe-
den participeren) en in de periode daarna was nog
een beperkt aantal weidegebieden over. Aan het be-
gin van de jaren zeventig van de 20ste eeuw is de
grond uiteindelijk verkocht en de vereniging van
erfgooiers opgeheven.

De auteurs zijn erin geslaagd het verhaal in gro-
te lijnen te schrijven voor een breed publiek. Tege-
lijkertijd biedt het betoog door de verwijzingen en
het opgenomen literatuur- en bronnenoverzicht
ook voldoende houvast voor de lezer die zich ver-
der in het onderwerp wil verdiepen. Er is een goed
evenwicht gevonden tussen het weergeven van de
grote lijnen en op het juiste moment ingaan op de
details; zoals onder andere de uitgebreide be-
schrijving van het conflict begin 18de eeuw tussen
de erfgooiers en de rijke Amsterdammer Hinlopen.
Deze laatste meende schaarrechten te hebben door
de bewoning van de hofstede Oud-Bussem.

Hier en daar is het algemene verhaal toch wel zo
beknopt dat de lezer iets meer uitleg zou willen
(wanneer kwam bijvoorbeeld de term erfgooier in
gebruik?) of is het verhaal enigszins verwarrend.
Dit is het geval bij de uiteenzetting over de 18de-
eeuwse Gooise landkaarten; de beschrijving van de
kaarten loopt niet parallel met hun illustraties.

De keuze van de auteurs voor het opnemen van
zoveel afbeeldingen is niet duidelijk. Omdat niet
wordt ingegaan op het beeldmateriaal moet je als
lezer concluderen dat de afbeeldingen alleen be-
doeld zijn als sfeertekening bij het verhaal; en in
dat opzicht is het succesvol. De landschapsschil-
derijen van onder anderen Mauve (het Gooi wordt
ook wel ‘het land van Mauve’ genoemd) en de ver-
weerde ‘koppen’ van Gooische boeren van onder
andere Hart Nibbrig en Haverkamp maken de be-
schrijving heel indringend. Juist omdat er zo uitge-
breid gebruik is gemaakt van afbeeldingen, is het
een gemiste kans dat niet wordt ingegaan op de zo-
genaamde Larense school. Eind 19de eeuw trokken
schilders als Jozef Israëls en Anton Mauve naar het
landelijke Laren. Als snel verzamelden zich schil-
ders uit binnen- en buitenland in het dorp. Een
stukje over deze kunstenaarskolonie in Laren (maar
ook Blaricum) zou op zijn plaats zijn geweest.

De afgebeelde schilderijen hadden ook toegan-
kelijker gemaakt kunnen worden als bij de afbeel-
ding niet alleen de kunstenaar vermeld zou zijn,
maar ook de collectie waaruit het werk afkomstig
is. Nu is het een heel gepuzzel om, aan de hand van

de achterin opgenomen lijst met collecties, een be-
paald schilderij terug te vinden. Deze kleine kri-
tiekpunten nemen niet weg dat het boek zeer de
moeite waard is.

Biene Meijerman

S. Groenveld, H.L.Ph. Leeuwenberg, M.E.H.N.
Mout en W.M. Zappey, De Tachtigjarige Oorlog. Op-
stand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650)
(Zutphen: Walburg Pers, 2008, 432 blz., geïll.,
isbn 978-90-5730-537-5, prijs ¤ 69,50).

In 1979 verscheen ter gelegenheid van de herdenking
van de sluiting van Unie van Utrecht in 1579 De kogel
door de kerk?: een geschiedenis van de hand van bo-
venstaande auteurs van de Nederlandse Opstand te-
gen het Habsburgse gezag van de jaren 1560 tot de
aanvang van het Twaalfjarig Bestand in 1609. Het
werk voorzag blijkbaar in een hiaat, want het werd
tweemaal herdrukt. In 1985 verscheen van de hand
van Groenveld en Leeuwenberg het logische vervolg
getiteld De bruid in de schuit?, dat de consolidatie van
de Republiek in de periode 1609-1650 behandelt. Bei-
de boeken zijn nu, met de nodige herzieningen, ge-
bundeld in dit ene prachtige
werk. Het heeft de allure van
een koffietafelboek, is een
feest voor het oog en is uit-
gegeven in groot formaat; de
oorspronkelijke zwart-wit il-
lustraties en kaarten zijn ver-
vangen door schitterende
kleuren.

Opzet en hoofdstukinde-
ling van de oorspronkelijke
delen zijn niet veranderd. Enerzijds zijn er chrono-
logische hoofdstukken die de oorsprong en het ver-
loop van de Opstand schetsen, alle geschreven door
S. Groenveld. Daarnaast zijn er thematische hoofd-
stukken rond drie ijkpunten in de tijd, te weten 1559,
1609 en 1650. H.L.Ph. Leeuwenberg neemt voor alle
drie jaren de religie onder de loep, M.E.H.N. Mout
de maatschappelijke verhoudingen rond 1559 en
1609, de in 2000 overleden W.M. Zappey de econo-
mie, en Groenveld en Leeuwenberg samen staat en
bestuur rond dezelfde jaren. De hoofdstukken over
economie en sociaal-culturele verhoudingen rond
1650 zijn van Groenveld, die daarmee in totaal der-
tien van de 22 hoofdstukken voor zijn rekening
neemt. De meeste thematische hoofdstukken zijn
nu, in tegenstelling tot voorheen, voorzien van een
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conclusie. De afzonderlijke conclusies van de twee
oorspronkelijke delen zijn vervangen door één al-
gemene. Het Bestand geldt nog immer als een breuk
in het lange conflict in de Nederlanden; na 1621 was
sprake van een oorlog tussen twee staten, voor 1609
was sprake van een opstand en interne strijd tussen
rebellen en koningsgetrouwen, al wordt in de inlei-
ding ruiterlijk erkend dat dit niet geheel juist is en
dat de strijd al in de jaren 1580 meer het karakter van
een openlijke oorlog tussen twee statencomplexen
kreeg.

Niet alleen het uiterlijk van het werk is aantrek-
kelijk, ook de inhoud mag er zijn. De auteurs han-
teerden in de oorspronkelijke delen de meeste re-
cente wetenschappelijke inzichten en slaagden
erin een complex en vergruisd beeld helder en co-
herent te presenteren voor de geïnteresseerde leek
en de student. De inhoud is voor deze uitgave op-
nieuw bijgewerkt volgens de meest recente bevin-
dingen. Zo is nu toegevoegd dat voor Willem van
Oranje in 1568 de geschonden eer een reden was
om over te gaan tot gewapend optreden. Opvallend
is dat Groenveld meer afstand lijkt te nemen van de
gematigde middengroep van hoge katholieke Ne-
derlandse edelen die in 1576-1579 een onafhanke-
lijke koers zochten zonder met Filips II te breken.
Hoewel P.C. Hooft en Rembrandt in de personen-
index voorkomen worden de kunst en cultuur niet
behandeld. De omvangrijke thematische en chro-
nologische bibliografie beslaat maar liefst 28 pagi-
na’s en is bijgewerkt tot 2008.

Een degelijk en betrouwbaar werk. Dat in een
boek van dergelijke omvang kleine fouten opdui-
ken is welhaast onvermijdelijk. De bewering dat in
1559 de adellijke ruiterij van de ordonnantiebenden
werd gedemobiliseerd, zodat de lage adel hier geen
emplooi meer kon vinden, is bijvoorbeeld onjuist.
Vijftien compagnieën met hoge edelen als chefs en
met op papier in totaal 1800 ruiters bleven in per-
manente dienst.

Erik Swart

Edwina Hagen, Een meer of min doodlyken haat. Anti-
papisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800
(Amsterdam Edwina Hagen en Nijmegen: Uitgeve-
rij Vantilt, 2008, gebonden, geïll., 314 blz. met re-
gister, isbn 978-90-77503-86-7, prijs: ¤ 24,90).

In dit boek wordt aandacht besteed aan het antipa-
pisme in de late 18de eeuw, het tijdvak van de Ver-
lichting. Hoewel deze periode geassocieerd wordt

met tolerantie, en de katholieken in Nederland
dankzij de patriotten en Bataven (1780-1800) uit
het schuilkerkenbestaan konden treden, werden zij
nog niet direct erkend als volwaardige burgers. Ka-
tholieken namen in Nederland lang een tweede-
rangspositie in, omdat de protestantse meerder-
heid in het land ze niet anders kon zien: het
katholicisme was in haar ogen een bron van afgo-
derij en bijgeloof.

Aan de hand van een representatieve selectie van
de toenmalige mediavormen, van spectatoriale ge-
schriften en politieke bladen
tot culturele tijdschriften en
toneelstukken, geeft Edwina
Hagen in haar proefschrift
een dwarsdoorsnede van het
antipapisme als vast be-
standdeel van het protes-
tantse denken rond 1800.
Hagen maakt onderscheid
tussen politiek en cultureel
antipapisme. De indeling van
het boek volgt deze scheids-
lijn. Het bestaat uit een drie-
tal delen: een spectatoriale voorgeschiedenis, een pa-
triottisch en Bataafs politiek deel, en tot slot een deel
over letterkunde en theater.

In 1795 al werd de wettelijke gelijkberechtiging
van katholieken en andere burgers hier te lande ge-
regeld. Dat betekende overigens niet dat er niet
vreemd naar bijvoorbeeld de katholieken gekeken
werd. Hoe tolerant waren we eigenlijk écht in het
Nederland van de Verlichting? De ‘doodlyken haat’
uit de titel betrof ‘den roomschen godsdienst’, niet
zozeer de roomse landgenoten zelf, als wel hun ge-
dachtegoed. Daarmee was het een minder venijnig
antipapisme dan dat van de voorafgaande periode,
maar toch.

In 1796, met de scheiding van kerk en staat, ont-
vingen de katholieken gelijke politieke rechten.
Ondanks hun pleidooien voor de gelijkberechti-
ging waren de ‘tolerante’ 18de-eeuwers allerminst
paapsvriendelijk. Het door de Reformatie ontstane
antipapisme, de afkeer van het katholicisme, ma-
nifesteerde zich in een nieuw jasje. Het was niet
langer theologisch gemotiveerd, maar hing nu sa-
men met de nieuwe protestantse opvattingen over
burgerschap.

Zij laat zien dat de verlichte protestanten, ook al
maakten zij zich politiek nog zo sterk voor een ega-
litaire samenleving, grote bedenkingen hadden bij
het morele peil van hun katholieke medeburgers.
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Om hiervoor een oplossing te bieden, ging de
schrijvende protestantse elite op zoek naar manie-
ren om van de bijgelovige papen acceptabele ver-
lichte burgers te maken. Zoals vaker in de geschie-
denis zou gaan gebeuren, zag Nederland zich
geconfronteerd met de problematiek van de inte-
gratie van minderheden. Verlicht-protestantse
auteurs pleitten eind 18de eeuw voor een nieuw
soort natiebesef, dat steunde op typisch Neder-
landse opvattingen over morele deugd, met een
zwaar accent op godsdienstige kwaliteiten. Die
werden in beginsel gepresenteerd als algemeen
christelijk, maar waren dat in feite niet, want in
protestantse ogen was verlicht geloof – ondogma-
tisch, innerlijk doorleefd, verdraagzaam en altijd in
overeenstemming met de rede – onverenigbaar
met de kerkleer van Rome, die doctrinair, intole-
rant en bijgelovig zou zijn.

De invalshoek van deze, zeer lezenswaardige, dis-
sertatie is die van het nationalisme en de natievor-
ming. Het onderzoek toont aan dat bij het proces van
natievorming het calvinisme van de Hollanders ver-
sterkt werd door verlichtingsdenken. Het bleek
moeilijk om de rooms-katholieken in te passen bin-
nen de natie. De rituelen die bij de paapse geloofs -
uitingen hoorden, strookten niet met de afkeer van
bijgeloof en magie die de verlichte calvinisten eigen
was. Doordat de meeste katholieken ook nog eens
in de buitengewesten woonden, werd het Hollan-
docentrische superioriteitsdenken versterkt.

Hagen heeft voor haar onderzoek primaire
bronnen gebruikt en zich daarnaast grondig inge-
lezen in de theorie van nationalisme en natievor-
ming. Vooraanstaande Nederlandse en buiten-
landse auteurs over deze onderwerpen komen
terug in de verantwoording en de literatuurlijst.
Met haar onderzoek toont Hagen aan dat reeds
vroeg in de 18de eeuw bij de Hollandse elite sprake
was van een protonationalisme. Dat is ruim een
eeuw vroeger dan tot op heden gedacht werd en
lang voordat Koning Willem I de diverse gebieden
in zijn rijk probeerde samen te smeden. In de uitin-
gen en stereotypen die naar voren traden, kunnen
we een bewijs zien van een continue onderstroom
van vooroordelen die terug te voeren valt op de re-
formatie. Het gewone volk zal in de theaterstukken
die Hagen heeft bestudeerd veel van zijn eigen op-
vattingen terug hebben gezien. De spectatoriale
stukken en pamfletten bereikten een ander publiek
en wel de elite, die neerkeek op de simpele papen
en die van de republiek een trotse natie wilde ma-
ken, zoals ze dat in de Gouden Eeuw geweest was,

toen de katholieke Spanjaarden immers de tegen-
standers waren.

Bij lezing drong een vergelijking met de behan-
deling van het joodse volksdeel zich op. Hagen
noemt dat niet zelf, maar de overeenkomsten zijn
er. Dit boek vormt een belangrijke bijdrage in het
onderzoek naar nationalisme, natievorming en de
omgang met andersdenkenden binnen het gebied
van de Unie van Utrecht.

Paul Hendriks

R. Timmer, Profeet in eigen land. Philips van Leiden en
het publieke belang (Hilversum: Verloren, 2008, 307
blz., zw/w geïll., isbn 978-90-8704-026-0, prijs
¤ 29,–).

Philips van Leiden, geestelijke en jurist, leefde in de
14de eeuw. Hij was in dienst van de Hollandse graaf
en diende later de bisschop van Utrecht. Tussen
1350 en 1380 riep hij de machthebbers op om het
publieke belang te behartigen. De vorst moest in
zijn optiek de toegang tot
het water garanderen, vrij
verkeer over land en water
mogelijk maken en zorgen
voor goede rechtspraak en
onderwijs. Zo was er bij
voorbeeld veel water in
particuliere handen en de
houders van tolrechten
wilden niet dat in de nabij-
heid van hun tollen brug-
gen gemaakt zouden wor-
den. Op deze manier
stelden zij hun inkomsten
veilig, maar belemmerden wel het vrije handels-
verkeer. Philips werkte niet in de academische we-
reld, maar in de wereld van alledag. Zijn traktaat
richtte hij aan graaf Willem V, die te kennen gaf
zijn secretaris persoonlijk in de brand te willen ste-
ken om zijn onwaardige gedrag.

Het publieke belang koppelt Timmer aan het
begrip respublica, wat niet hetzelfde is als de mo-
derne staat, maar een te vormen belangengemeen-
schap van vorst en bevolking. De kerk diende het
geestelijke belang, het publieke belang was aan de
vorst en de bevolking. Het publieke belang bestond
vooral uit de landsverdediging en de rechtspraak.
Philips van Leiden schreef in zijn juridisch traktaat
De cura reipublica et sorte principantis dat de vorst be-
paalde rechten niet mag vervreemden, omdat hij
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deze uitoefent in het belang van de respublica. Een
verdienste van hem is dat hij het publieke belang in
kaart bracht. De rechten waar hij het vervolgens
over had, zijn onder te verdelen in ‘delfstoffen,
energie en water’ en ‘verkeer en vervoer’. Timmer
noemt het ‘frappant […] dat al deze netwerksecto-
ren, inclusief de energie- en waterleidingsbedrij-
ven, aanhoudend en intensief onderwerp blijven
van discussies over de behartiging van publieke be-
langen’ (blz. 223).

In tijden van crisis, opvolgingsperikelen in het
landsbestuur, had de vorst voortdurend gebrek aan
militaire steun en financiële middelen. Door het
verlenen van privileges en rechten kon hij dit pro-
bleem oplossen, maar hiermee schiep hij wel gelijk
nieuwe problemen: afhankelijkheid, afname van
het vorstelijke vermogen en het verliezen van in-
komstenbronnen. Philips verzette zich tegen deze
vervreemding (dit betekende het definitief afstand
doen) van rechten en goederen. Hij was, om het in
hedendaags taalgebruik te formuleren, tegen de
‘verrommeling van de staat’. Wat was het publieke
en wat het private domein? De overheid moest aan-
geven of bijvoorbeeld energievoorziening, vervoer,
of onderwijs een taak was voor de overheid of de
particuliere sector. Als het dan echt toch moest, ad-
viseerde hij de vorst het recht te delegeren of te con-
cederen. De vorst hield dan in ieder geval de uit-
eindelijke zeggenschap. De vorst diende juist die
rechten in handen te houden die inkomsten ople-
verden en die hem in staat stelden macht over an-
deren uit te oefenen. Het maatschappelijke mid-
denveld was niet iets waar Philips van Leiden
warme gevoelens bij had. Het gildenwezen was
verderfelijk, de gilden oefenden bepaalde vormen
van gezag uit over anderen.

Hij bracht de vorst in de publieke sfeer, het pri-
vaatrechterlijke element van de vorst kreeg minder
nadruk. De vorst kreeg trekken van een rechtsper-
soonlijkheid die zijn burgers overleefde, de conti-
nuïteit van het koningschap werd meer benadrukt.
In dezelfde tijd kwamen andere rechtspersoonlijk-
heden als universiteiten, steden en gilden eveneens
sterker naar voren. Zij beperkten de macht van de
vorst en Philips van Leiden waarschuwde hier tegen.

Philips van Leiden studeerde in Orléans het ker-
kelijke (canonieke) recht en het Romeinse recht. Hij
promoveerde in Parijs en gaf daar tevens colleges.
Het Romeinse recht was belangrijk voor hem en een
grote inspiratiebron, wat niet wegnam dat het eigen-
tijdse kerkelijke recht kon voorgaan, zoals bij zijn af-
wijzing van de deelname aan toernooien. Het was

niet alleen de kerkelijke afwijzing die hij als geeste-
lijke liet voorgaan, een belangrijk punt was dat de
continuïteit van het gezag erdoor in gevaar kwam.
Philips wilde de koning en lagere vorsten als graven
en bisschoppen die hij diende, binden aan het Ro-
meinse en canonieke recht. Hij kon dit niet afdwin-
gen, wel wees hij erop dat iedere gezagsdrager zich
eens diende te verantwoorden bij God.

In een bijlage staat de vraag centraal of Philips
van Leiden een voetnoot of een erflater is. Histori-
ci en juristen hebben hem uiteenlopend gekarakte-
riseerd. Zo meende Hugo de Groot in de 17de eeuw
dat Philips beklemtoonde dat de graaf keizer was in
eigen land. In de 20ste eeuw zag Jan Romein hem
als erflater van het burgerdom, vond Robert Feen-
stra in zijn werk de kwestie van de onvervreemd-
baarheid en noemde Walter Ullmann hem origi-
neel en moedig.

De studie van Rijk Timmer bouwt voort op het
werk van Robert Feenstra en Piet Leupen en het is een
geweldige studie geworden. Timmer weet Philips
van Leiden, de geestelijke en jurist, goed te plaatsen
in zijn tijd. Hij verbindt daarbij het verleden met het
heden, geeft en passant lesjes staatsrecht, zoals op
blz. 221 over zelfstandige bestuursorganen, en weet
ook als journalist dat veel van zijn geleerde betoog
de meeste bezoekers tijdens een presentatie niet zal
bereiken. Het ‘handje’ in de marge van de Cura weet
de aanwezigen wel te bekoren, deze lichtvoetige be-
nadering is kenmerkend voor zijn wijze van pre-
senteren. Zeer aanbevolen!

G.A.C. Boon

Kornee van der Haven, Achter de schermen van het
stadstoneel Theaterbedrijf en toneelpolemiek in Amsterdam
en Hamburg 1675-1750 (Zutphen: Walburg Pers,
2008, 303 blz., geïll., isbn 978-90-5730-533-7,
prijs ¤ 29,50).

Volgens de auteur vormt de vermeende politieke en
talige eenheid van ‘de natie’ nog steeds een gelief-
de afbakening bij literair-historisch onderzoek. Bij
theatergeschiedenis is het gangbare onderzoek voor-
al gericht op auteurs en teksten binnen nationale ka-
ders. Van der Haven daarentegen vergelijkt de twee
belangrijkste theaters van twee grote steden in ver-
schillende landen. Hij richt zich op de lokale en
 regionale aspecten en op de maatschappelijke in-
bedding; het stedelijke, politieke, religieuze en eco-
nomische leven van de 17de en 18de eeuw. Hij on-
derscheidt vier belangengroepen: bestuurders,
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predikanten, diplomaten en investeerders. Overi-
gens is er niet altijd een strikte scheiding tussen hen.

In Amsterdam en Hamburg diende toneel naast
ontspanning van de burgers als een middel voor
stadsbestuurders en diplomaten om politieke pro-
paganda te bedrijven. Er werden voorstellingen ge-
organiseerd bij stedelijke feestelijkheden om macht-
hebbers te eren zoals burgemeesters en
staatshoofden, om koninklijke huwelijken en ge-
boorten te vieren en ter gelegenheid van vredesver-
dragen.

Amsterdam en Hamburg leken op elkaar; de ha-
vensteden waren beide kapitaalkrachtige centra in
het internationale handelsverkeer. De steden had-
den een relatieve onafhankelijkheid binnen decen-
traal bestuurde landen, respectievelijk de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden en het Duitse
Rijk. Een belangrijk verschil was dat Amsterdam in
de 17de eeuw haar bloeitijd had, en Hamburg in de
18de eeuw.

Er lagen binnen de steden politieke gevoelighe-
den, bijvoorbeeld bij de kerken. Predikanten stoor-
den zich aan seksuele toespelingen, het noemen
van heidense goden, hel en satan. De predikanten
oefenden censuur uit, maar in vergelijking met
kleinere steden was hun invloed beperkt. Belang-
rijker dan kritiek vanuit de kerken voor het voort-
bestaan van de theaters waren volgens de auteur in-
terne conflicten en financieel wanbeheer.

Deze relatief beperkte invloed van de predikan-
ten in Hamburg en Am-
sterdam is een van de con-
clusies uit de interessante
korte vergelijkingen die de
auteur maakt met theaters
in kleinere steden, zoals de
hofsteden Wolffenbüttel
en Den Haag, en ‘territori-
ale’ steden als Bremen en
Groningen.

Van de voorstellingen
resteren uiteraard geen
films, geluidsopnames of

foto’s. Daarnaast zijn de beschikbare archieven be-
perkt, maar de auteur geeft een naar omstandighe-
den uitgebreid beeld. Hij gebruikt overheids-, ker-
kelijke en theaterarchieven, oorspronkelijke
tekstboekjes, prenten en veel literatuur. Er zijn uit-
voerige bijlagen en bronvermeldingen. Tevens zijn
er een zaken- en een namenregister en samenvat-
tingen in het Duits en Engels.

De bevindingen over de manier van financiering

van de theaters en de invloed daarvan op het reper-
toire lijken een verwijzing te bevatten naar recente
discussies over marktwerking en een terugtreden-
de overheid. De auteur stelt dat de theaters alleen
konden bestaan bij de gratie van commerciële le-
vensvatbaarheid. Juist de investeringsbereidheid
en de commerciële durf van particulieren leidden
tot de belangrijkste artistieke repertoirevernieu-
wingen.

De vraag rijst of er meer valt te zeggen over de
sociale samenstelling van de theaterbezoekers.
Daarnaast zouden de theaters in samenhang ge-
plaatst kunnen worden met alle andere vormen van
toneel en amusement in de stad. Genoemde zaken
vallen echter buiten de vraagstelling en vereisen
waarschijnlijk een groot afzonderlijk onderzoek.

Oorspronkelijk was deze publicatie een proef-
schrift waarop de auteur in 2008 promoveerde in
Utrecht. Het is een analytisch, methodisch gede-
gen onderzoek. Het specialistische, hoogdrempe-
lige onderwerp van de studie zal niet heel veel le-
zers trekken, maar de gestructureerde opzet, het
heldere taalgebruik en de vele illustraties vormen
in ieder geval geen belemmering.

Mark van Deursen

Rudolf Cordes, Jan Zoet, Amsterdammer 1609-1674.
Leven en werk van een kleurrijk schrijver (Hilversum:
Uitgeverij Verloren, 2008, 791 blz., isbn 978-90-
8704-028-4, geïll., prijs: ¤ 75,–.

Jan Zoet wordt gerekend tot de groep van de ‘klei-
ne’ schrijvers; Vondel, Huygens en Brederode zijn
de namen van de ‘grote’ schrijvers uit de Gouden
Eeuw. Toch is er veel te beleven met de ‘kleine’
schrijvers, zo heeft Cordes in zijn publicatie aan-
getoond.

Het boekomslag toont een detail van ‘Prinsjes-
dag’, een schilderij, een politiek genrestuk, van Jan
Steen (Rijksmuseum Amsterdam) en een tekening
van Jan van den Bergh uit het Teylersmuseum. Zeer
waarschijnlijk is Jan Zoet hier verbeeld. De herber-
gier, de toneelspeler, drukker en wijnkoper, schrij-
ver en vertaler uit de Haarlemmerstraat had vrien-
den en vijanden.

Het boek heeft een chronologische opzet. Alle
publicaties worden afzonderlijk besproken en ver-
bonden met de tijd waarin ze zijn geschreven. Voor
zover mogelijk wordt het leven van Jan Zoet zelf
toegelicht en passeren de vele ontwikkelingen uit
zijn tijd de revue. Zo schreef hij naar aanleiding van
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de onthoofding van Karel I in 1649 de Vorstelikke-
Lijk-staasy, gepast op de Dood van Carel Stuart, koning
van Groot-Britanje.

Zoet schreef veel toneelstukken waarin hij het
gedrag van de rijken en hun pronkzucht hekelde.
De deugd en eer verdwenen in de jacht op geld, al-
les was te koop. Zoet was een chroniqueur van zijn
tijd; zo verhaalde hij in een pamflet ten tijde van de

tulpengekte, over het
doodzieke bloemenhoer-
tje Flora en de kroegloper
Suypgraag om de graai-
zucht te verbeelden. Cor-
des vergelijkt het werk van
Zoet met dat van andere
schrijvers, en constateert
overeenkomsten bij voor-
beeld het gebruik van spe-
cifieke stijlfiguren. Zijn
scherpe hekeldichten en
andere pennenvruchten

hadden tot gevolg dat Zoet zelf object van kritiek
werd.

Later werd godsdienst belangrijker voor hem.
Zijn sympathie lag duidelijk bij de doopsgezinden,
al is hij nooit lidmaat geworden. Hij was een vol-
geling van David Joris, die meende dat het Dui-
zendjarig Rijk van Christus spoedig op aarde wer-
kelijkheid zou worden.

Velen uit zijn omgeving waren doopsgezind,
waaronder drukkers en graveurs. In zijn `t Groote
visch-net bekritiseerde hij de verschillende kerken,
hun machtsmisbruik en schijnheiligheid. Zoet be-
zocht de bijeenkomsten van de Collegianten. Zij
vormden geen kerkgenootschap, en op de maan-
delijkse colleges kon eenieder vrij spreken en deel-
nemen aan het avondmaal. Zij kenden de doop
door onderdompeling. Zoet eindigde bij de spiri-
tualisten, die meenden dat de geest direct contact
had met het opperwezen. Kerk, heilige geschriften,
geestelijke leiders en andere uiterlijke zaken waren
niet relevant, voor sommigen zelfs overbodig en
gevaarlijk.

Als Cordes spreekt over de Joden in Amsterdam,
de vertaling van de Schoole der Jooden en over Coste-
rus als auteur van de Historie der Joden, en in dit ver-
band het woord (latent) antisemitisme gebruikt,
vraag ik mij af of dit correct is. Het begrip antise-
mitisme werd pas in de 19de eeuw geijkt door Wil-
helm Marr. Het moderne antisemitisme uit het
laatste kwart van de 19de en de eerste helft van de
20ste eeuw is een seculiere ideologie met een poli-

tieke functie. Veel reeds eeuwenoude vormen van
christelijke jodenhaat en anti-judaïsme werden
door het moderne antisemitisme gretig gebruikt.
Een onafgebroken continuïteit is er echter mijns
inziens niet.

Jan Zoet was een orangist. De ‘stededwinger’
Frederik Hendrik was voor hem een vredebrenger,
ondanks het wapengeweld dat hij hiervoor moest
gebruiken. Zijn stellingnamen resulteerden in een
verbanning uit Amsterdam, die hij probeerde on-
gedaan te maken door snel een lofzang aan te hef-
fen op de regenten van Amsterdam!

Cordes heeft een rijk en dik boek geschreven, met
veel informatie over de tijd waarin Jan Zoet leefde,
boekhistorische en letterkundige informatie; het is
een genoegen het te lezen. Het boek is een dikke pil,
maar zeker geen bittere pil! De “dappere woelwater”
zoals Rob Hartmans in De Groene Amsterdammer van
25 juli 2008 boven zijn recensie plaatste, kreeg na zijn
overlijden van de onbekende J. van der Doos de vol-
gende woorden toegedicht: 

‘Hier rust (indien hij rust) Jan Zoet, die in zijn
leven
Dorst zeggen, dat de doodt,
Aan hem, in eeuwigheid, de doodsteek niet
kon geven…’

G.A.C. Boon

Siger Zeischka, Minerva in de polder. Waterstaat en
techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-
1865. (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2008, 381
blz., geïll., isbn 978-90-8704-023-9, prijs: ¤ 35,–).

Vooral in de laatste decennia zijn de waterschappen
in Nederland tot zeer grote organisaties gefuseerd.
Veel van die instellingen zijn inmiddels  onderwerp
van studie geweest, meestal naar aanleiding van een
jubileum. Vooral de bestuurlijke kant staat in die stu-
dies centraal. Zeischka richt zich op de invloed van
de techniek en kiest vier onderling verschillende pol-
ders die samen een karakteristiek beeld geven van het
reilen en zeilen binnen het totale hoogheemraad-
schap Rijnland. Als theoretisch kader gaat hij uit van
twee concepten. Grootschalige technische infra-
structuren (‘Large Technological Systems’, lts) is
het eerste: een concept dat de dynamiek van de in-
voering van nieuwe technieken onderzoekt. Dit wil
hij combineren met het concept ‘kenniscirculatie’.
Dit laatste moet inzicht geven in de beschikbaarheid
van technieken.

Zeischka sluit aan bij het moderne inzicht dat met
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name economische ontwikkelingen de inpoldering
hebben gestuurd. Polders maakten (verbeterd)
agrarisch gebruik mogelijk en genereerden daarmee
inkomsten. De ene inpoldering veroorzaakte bo-
vendien de andere, want wateroverlast nam toe voor
de niet-bedijkte landerijen. Het gevolg was dat met
name in de 16de eeuw het overgrote deel van Rijn-
land werd ingepolderd. Daarbij werd aanvankelijk
gebruik gemaakt van paardenmolens en later steeds
meer van windmolens. De technische innovaties van

molens, dijken, kaden en
andere werken waren in
deze periode het grootst. In
de 17de eeuw werd de tech-
niek steeds verder vervol-
maakt en aangepast, maar
vonden ingrijpende ver-
nieuwingen niet meer
plaats. In de 18de eeuw
werden op grote schaal
droogmakerijen toegepast.
Je zou verwachten dat de in-
troductie van stoomkracht
een nieuwe innovatiegolf

zou veroorzaken, maar dat valt buiten het kader van
dit boek. De einddatum van de studie heeft echter
niets met techniek te maken: die is ingegeven door
ingrijpende bestuurlijke omvormingen.

De toegepaste innovaties werden vooral ingege-
ven door de lokale omstandigheden. De water-
huishouding was dynamisch en plaatselijk ver-
schillend. Op die dynamiek moest een antwoord
worden gevonden. Dit geheel van ingrepen in de
waterstaat stelt Zeischka gelijk met zo’n lts. De
vraag is of dat terecht is: hij geeft zelf aan dat de lo-
kale verschillen erg groot konden zijn en dat de re-
laties tussen polders tot diep in de 18de eeuw zeer
losjes waren.

Was de agrarische conjunctuur de aanjager van de
inpoldering, de keuze voor de daarbij gebruikte tech-
niek hing af van een kleine groep mensen. Institu-
tioneel waren dat vooral de belangrijkste grondbe-
zitters, de polder- of molenmeesters. Hoe meer die
uit een stedelijk milieu kwamen, hoe breder hun ken-
nis van technieken en hoe breder de toepassing daar-
van. Aan de andere kant was er nog een groep die zeer
belangrijk was: de gespecialiseerde molenmakers.
Zij ‘belichaamden’ de techniek, en waren niet af-
hankelijk van gilden of andere instellingen die be-
perkingen oplegden. Deze grondeigenaren en am-
bachtslieden vormden de circuits waarbinnen de
technische kennis circuleerde. Er was altijd een be-

langenstrijd: vernieuwingen kosten geld en daarom
werd soms getracht een probleem niet op te lossen
door een technische ingreep maar een aanpassing
van de organisatie. En uiteraard stelde het landschap
zijn eigen dwingende randvoorwaarden en waren er
andere bestuurslagen die wat in de melk te brokke-
len hadden.

Zeischka maakt gebruik van het begrip reverse sa-
lients. Dit zijn onderdelen in een systeem die achter
zijn gebleven. De daardoor veroorzaakte (én erva-
ren) problemen moeten worden opgelost. De aan-
pak daarvan laat zien dat de kenniscircuits binnen
de waterstaat niet gesloten waren: indien binnen
het systeem de oplossing niet gevonden werd, ging
men elders op zoek. Dat betekent dat ook de ken-
niscirculatie erg ruim was.

Het is de vraag of het theoretische kader daad-
werkelijk veel toevoegt aan de inzichten die elders
in deze studie worden gepresenteerd. Nuttig is
juist het feit dat kleine polders ‘an sich’ worden
 beschreven, in hun eigenheid: veel van de andere
waterstaatsstudies richten zich op de grote water-
schappen, waarbij het zicht op de lokale verschil-
len juist wat op de achtergrond raakt. Het veelge-
prezen poldermodel blijkt niets anders dan
eigenbelang. Pas als een ramp dreigt, wordt inge-
grepen en dan geldt het devies dat het zo goedkoop
mogelijk moet. De studie is nuttig en vol informa-
tie, maar het wordt allemaal wat zakelijk en af-
standelijk gepresenteerd: mensen van vlees en
bloed ontbreken. En zij staan toch eigenlijk cen-
traal.

Fred Vogelzang

Justyna Wubs-Mrozewicz, Traders, ties and tensions.
The interaction of Lübeckers, Overijsslers and Hollanders in
late medieval Bergen (Groninger Hanze Studies 3,
proefschrift Universiteit van Groningen 2008)
(Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2008, 282 blz.,
isbn 978-90-8704-041-3, prijs: ¤ 35, –).

Het Noorse Bergen groeide tijdens de middeleeu-
wen uit tot de belangrijkste leverancier van stokvis
in Europa. Het is daarom niet verwonderlijk dat de
stad een belangrijke bestemming werd voor bui-
tenlandse kooplieden. Zo maakte de Hanze Bergen
tot één van haar belangrijkste kantoren – naast
Brugge, Londen en Novgorod – en wisten ook Hol-
landse handelaren hun weg naar het noorden
steeds beter te vinden. De studie van Wubs-Mroze-
wicz gaat over de vorming van en de interactie tus-
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sen deze twee groepen kooplieden in Bergen tij-
dens de late middeleeuwen. De auteur wijst echter
op het feit dat de Hanze niet noodzakelijkerwijs ge-
zien moet worden als één uniform orgaan. Het is
om deze reden dat zij er voor gekozen heeft om
binnen de Hanze een onderscheid aan te brengen
tussen kooplieden uit Lübeck en Overijssel (name-
lijk kooplieden uit de steden Kampen, Deventer en
Zwolle). Een dergelijk onderscheid was wat betreft
Holland minder noodzakelijk gelet op het feit dat
haast alle Hollandse kooplieden in Bergen afkom-
stig waren uit Amsterdam. De keus om te kijken
naar deze drie groepen (Lübeck, Overijssel en Hol-
land) is natuurlijk goed te verdedigen, maar het
blijft onduidelijk waarom de auteur geen aandacht
heeft besteed aan kooplieden uit Bergen / Noorwe-
gen zelf.

De zeven inhoudelijke hoofdstukken van dit
proefschrift zijn gebaseerd op een grote hoeveel-
heid gepubliceerde en ongepubliceerde primaire
bronnen. Het feit dat de auteur alle benodigde ta-
len beheerst, heeft haar in staat gesteld om alle
kanten van haar verhaal zo evenwichtig mogelijk te
belichten. Het uitvoerige notenapparaat is hier een
goede getuige van.

In de hoofdstukken van haar studie heeft Wubs-
Mrozewicz steeds geprobeerd om de drie verschil-
lende groepen met elkaar te vergelijken. Hierbij
maakt zij gebruik van de concepten in-group en out-
group om aan te geven of er sprake was van één
groep of dat er wellicht onderscheid gemaakt werd
tussen de verschillende groepen. In hoofdstukken
1 en 2 wordt aan de hand van dit concept gekeken
naar de rechten die de verschillende groepen wis-
ten te verwerven. Wubs-Mrozewicz concludeert dat
de Hanze één in-group vormde en dat er in dit op-
zicht geen onderscheid gemaakt werd tussen
kooplieden uit Overijssel, Lübeck of de andere
Hanzesteden. Er bestonden echter wel verschillen
tussen de Hanze en Holland. Doordat de Deense
koning bij zijn strijd om de macht in Scandinavië
de hulp van Lübeck niet kon missen, sloeg zijn be-
leid tot de late 16de eeuw namelijk vaak door in het
voordeel van de Hanze.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens gekeken hoe
de drie groepen georganiseerd waren. Wat betreft
de Hanze worden ook vergelijkingen gemaakt met
de andere belangrijke kantoren. De auteur laat zien
dat in Bergen de belangrijke ambten binnen het
kantoor van de Hanze gedomineerd werden door
kooplieden uit Lübeck. De kantoren in Brugge en
Londen werden minder gedomineerd door één en-

kele groep, maar in Novgorod was daarentegen wel
weer sprake van een dergelijke dominantie. Koop-
lieden uit Overijssel bekleedden in eerste instantie
wel ambten, maar het lijkt er op dat dit vanaf de late
15de eeuw niet meer het geval was. Op enkele uit-
zonderingen na waren de Overijsselse kooplieden
blijkbaar tevreden met deze situatie. In tegenstel-
ling tot de Hanze organiseerden de Hollanders
zich niet op een dergelijke wijze in Bergen. Zij be-
perkten zich tot het oprichten van een Bergenvaar-
dersgilde in Amsterdam.

Hoofdstuk 4 bestudeert waar de verschillende
kooplieden zich vestigden binnen Bergen om te
zien of er in dit opzicht sprake was van in-groups en
out-groups. In de 14de en 15de eeuw was bijna ge-
heel Bryggen – het noord-
oostelijke deel van de ha-
ven van Bergen waar de
Hanzeaten woonden – in
handen van de Hanze. De
Hanze kooplieden vestig-
den zich echter ook elders
in de stad en er waren ook
enkele Noorse gebouwen
in Bryggen. Aanvankelijk
vestigden kooplieden uit
de IJsselsteden zich niet in
Bergen, maar dit verander-
de toen zij vanaf de jaren
1460 een rol in de driehoekshandel (met Baltisch
graan en stokvis uit Bergen) gingen spelen. Het in
de winter vestigen in Bergen – om zo (krediet)rela-
ties met de lokale vissers te kunnen onderhouden
– werd hierdoor noodzakelijk. Door te laten zien
dat zij zich onder andere vestigden in Bryggen, wil
Wubs-Mrozewicz aantonen dat ze duidelijk een in-
group waren. De Hollanders behoorden hier niet
toe en vestigden zich in een ander deel van de stad
(met name in Stranden, aan de andere kant van de
haven). Bovendien verbleven zij vooral tijdens de
zomer in de stad.

Hoofdstuk 5 kijkt naar de regels die betrekking
hadden op de leden van de in-group. Deze regels
hadden tot doel om de coherentie binnen het kan-
toor te versterken en tegelijkertijd de grens met
niet-Hanze kooplieden duidelijk te maken. Tot het
midden van de 14de eeuw lag de nadruk vooral op
het vastleggen wie er bij de in-group hoorde, daar-
na lag de nadruk sterker op het aangeven wie tot de
out-group behoorde. Uiteindelijk kon je alleen tot
het kantoor behoren als je ook in een Hanzestad
geboren was. Hoofdstukken 6 en 7 bespreken ten
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slotte respectievelijk de feitelijke handel en een
aantal conflicten waar kooplieden uit Overijssel bij
betrokken waren.

Hoewel dit boek veel nieuwe informatie aan het
licht brengt en een aantal oude interpretaties her-
ziet, had deze lezer regelmatig het gevoel dat de
auteur meer had kunnen doen met het door haar
verzamelde materiaal. Wanneer – zoals dat in deze
studie gedaan wordt – de Hanze en Holland zo na-
drukkelijk met elkaar vergeleken worden, roept dit
bijvoorbeeld de vraag op hoe het kwam dat de Hol-
landers uiteindelijk succesvoller waren. Waarom
was of werd het rendabeler om de handel op een
meer individuele in plaats van een corporatieve ba-
sis te organiseren? Deze vraag blijft nu nog impli-
ciet, maar Wubs-Mrozewicz heeft een schat aan in-
formatie verzameld en hopelijk zal zij dit materiaal
in de toekomst ook gebruiken om hier meer inzicht
in te verschaffen.

Christiaan van Bochove

L.H. Oosten en J.C.J. Versteeg, Sint Anthoniepolder,
een kerk in de Hoeksche Waard. Vijfeneenhalve eeuw kerk-
geschiedenis van Sint Antoniepolder 1357-1907 (Sint
Anthoniepolder 2007; 762 blz., geïll., isbn 978-
90-77502-66-2, prijs ¤ 47,50. Verkrijgbaar via:
boekhandel Houtman Puttershoek, 078-6763052;
J.J. Lagerwaard, 078-6764692 en G. in ’t Veld, 078-
6762255).

Herdenkingsboeken van plaatselijke kerken blijven
vaak onopgemerkt. Dat is jammer. Vaak bevatten
ze namelijk bijzonder waardevolle informatie. Niet
alleen over het kerkelijk leven in vroeger eeuwen,
maar bijvoorbeeld ook over de plaats van de kerk in

het dorp, de relaties tussen
kerkenraad en overheid en
de zorg voor armen en zie-
ken. Zo’n boek is Sint Ant-
honiepolder, een kerk in de
Hoeksche Waard, van L.H.
Oosten en J.C.J. Versteeg.
In deze enorme pil van bij-
na achthonderd pagina’s
beschrijven zij de kerkelij-
ke geschiedenis van het
dorpje Sint Anthoniepol-
der tussen 1357 en 1907.

Deze lokale kerkge-
schiedenis is interessant omdat de auteurs zich
niet beperken tot het beschrijven van de historie

van hun kerkelijke gemeente. Ze plaatsen de kerk
heel duidelijk in een veranderende dorpssamenle-
ving. Bijna iedere generatie dorpelingen en kerk-
gangers kreeg te maken met  belangrijke verande-
ringen. Bijvoorbeeld geografische veranderingen
in de 14de en 15de eeuw en het uitbreken van de
Opstand aan het einde van de 16de eeuw. Vooral die
laatste gebeurtenis vormde een belangrijke cesuur.
Niet alleen werd de pastoor vervangen door een
predikant, minstens zo belangrijk was de toene-
mende invloed van de ambachtsheren. Voor het
eerst gingen zij gebruik maken van hun patro-
naatsrechten bij de benoeming van een predikant.
Dat kon ver gaan. Een van de heren vocht zelfs de
benoeming van een hem niet welgevallige kandi-
daat aan bij de Hoge Raad. De relatie tussen heer en
ambacht lijkt overigens in de meeste gevallen goed
te zijn geweest.

Het jaar 1795 luidde een nieuw hoofdstuk in
voor de kerk van Sint Anthoniepolder. Enerzijds
zien we dat de ambachtsheren soepeler omgingen
met hun benoemingsrechten, anderzijds kreeg de
kerkenraad nu te maken met wet- en regelgeving
van hogere overheidsorganen. Vooral de wet op de
armenzorg van 1854 was bijzonder ingrijpend.
Deze wet legde het primaat van de zorg voor de ar-
men bij kerken en particulieren. De overheid zou
slechts tot bedeling overgaan wanneer alle andere
wegen doodliepen. Aangezien in Sint Anthonie-
polder de armenzorg gemeenschappelijk geregeld
was, zorgden de nieuwe regels hier voor enorme
problemen. Zonder financiële hulp van de burger-
lijke gemeente, zou de kerkelijke gemeente nooit
haar noodlijdende lidmaten kunnen verzorgen. De
kerkenraad besloot daarom de bestaande situatie
niet te veranderen. Ondanks aanmaningen van ho-
gere kerkelijke organen, hielden ze voet bij stuk.
Daarop werden de leden uit hun ambt ontzet en
werd de diaconie alsnog verzelfstandigd.

Sint Anthoniepolder, een kerk in de Hoeksche Waard
blinkt uit door nauwgezet en uitvoerig onderzoek.
Oosten en Versteeg hebben zich niet beperkt tot
het simpelweg doornemen van de kerkenraadno-
tulen, maar hebben ook heel wat andere archieven
geraadpleegd. Ze hebben daarbij ook gedacht aan
de illustraties. Het boek – overigens prachtig uit-
gegeven – is verlucht met talloze afbeeldingen van
predikanten, ambachtsheren, geslachtswapens en
grafstenen. Een enkele keer beperken de schrijvers
zich niet tot de feiten, maar nemen ze ook theolo-
gische stellingnamen in. Dat neemt niet weg dat
het geheel een voorbeeld is voor amateur-historici
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die de geschiedenis van hun kerkelijke gemeente
willen beschrijven.

Natuurlijk vallen er best vragen te stellen bij be-
paalde passages in deze studie. Twee punten, die
overigens op meer herdenkingsboeken van toe-
passing zijn, overstijgen echter het niveau van de
detailkritiek. Allereerst lijkt het erop dat de auteurs
bijna alle informatie over hun kerkelijke gemeente
hebben willen vastleggen. Daardoor heeft het boek
een bijna encyclopedische omvang gekregen. Oos-
ten en Versteeg hebben gekozen voor een tweede-
ling. Hoofdstukken over de plaats van de kerk in
het dorp worden afgewisseld door een uitvoerige
beschrijving van de dienstdoende predikanten.
Daarbij worden niet alleen de ambtsjaren in Sint-
Anthoniepolder, maar ook in andere gemeenten
uitvoerig beschreven. Het was beter geweest om
deze tweedeling los te laten en de predikanten te la-
ten figureren in de hoofdstukken over de kerk in de
veranderende dorpssamenleving. Voor het vervolg
van hun loopbaan had men de lezer bijvoorbeeld
kunnen verwijzen naar een biografisch lexicon.
Het is in dit verband overigens merkwaardig dat de
predikantenbeschrijvingen in het boek doorlopen
tot 2007, terwijl de beschrijving van de geschiede-
nis van de kerk stopt in 1907.

Ook het tweede punt van kritiek is van toepas-
sing op veel lokale studies. De bronnen zijn vaak
als uitgangspunt genomen. Daardoor ligt de focus
wel heel erg op Sint-Anthoniepolder. Vraag is ech-
ter, hoe uniek was deze kerk eigenlijk? Verschilde
deze gemeente van andere kerken in de Hoeksche
Waard en de wijdere omgeving? Het was aardig ge-
weest wanneer de schrijvers wat vaker vergelijkin-
gen hadden gemaakt met andere plaatsen.

Dit neemt niet weg dat de liefhebbers van reli-
giegeschiedenis in dit boek veel van hun gading
kunnen vinden. En misschien dat de auteurs zich
kunnen storten op de periode na 1907. Want daar
zal vast nog het een en ander over te zeggen zijn.

Arjan Nobel

P.H.J. van der Laan en R. Bessum (red.), Resoluties
van de vroedschap van Amsterdam 1551-1565.(Publica-
ties van het Stadsarchief Amsterdam uitgegeven
door de stichting H.J. Duyvisfonds no. 28) (Hilver-
sum: Uitgeverij Verloren 2008, 352 blz., geïll.,
isbn 978-90-6550-993-2, prijs ¤ 34,–).

Al in 1963 lanceerde de Stichting H.J. Duyvisfonds
het ambitieuze plan een bronnenpublicatie te be-

werkstelligen van 81 perkamenten banden met de
Amsterdamse vroedschapsresoluties betreffende
de jaren 1536-1795. De omvang van dit project
heeft men toen onderschat, zodat de einddatum al
gauw moest worden bijgesteld naar de Alteratie
van Amsterdam op 26 mei 1578. Een driekoppig
gezelschap maakte in de jaren zestig de transcrip-
ties en annotaties van voornoemd tijdperk, let wel:
zonder tekstverwerker, dus alles werd met de hand
uitgeschreven. In 1986 verscheen het eerste deel:
Resoluties van de vroedschap van Amsterdam
1490-1550 van P.D.J. van Iterson en P.H.J. van der
Laan. Men had daar ook de verspreid voorkomen-
de resoluties in het oudste Groot-Memoriaal nog
bij betrokken, vandaar de vervroegde aanvangsda-
tum van 1490.

Van der Laan heeft ook voor het tweede deel de
transcripties nog gecollationeerd en bewerkt. Hij
maakte notenapparaat en indices en zette inleiding
en voorwoord in de grondverf. Tijdens zijn lang-
durig ziekbed is Bessem op enig moment bij zijn
werkzaamheden betrokken en na zijn overlijden
heeft zij de nalatenschap verder vorm gegeven. Zij
zette onder meer de teksten in de computer en met
nog andere helpers heeft zij nu dit tweede deel,
over de jaren 1551-1565, het licht doen zien.

Het eerste register van de vroedschapsresoluties
is hiermee volledig toegankelijk gemaakt. Dit eer-
ste en oudste register, dat loopt van 16 januari 1536
tot en met 7 mei 1565, is nog tamelijk hybride.
Naast de vroedschapsreso-
luties vindt men er ook an-
dere registraties. Boven-
dien waren de bestuurlijke
verhoudingen tussen bij-
voorbeeld de vroedschap
en de oud-raad van burge-
meesters niet altijd even
duidelijk. Men begaf zich
gemakkelijk op ander-
mans terrein.

In de inleiding van de
uitgave vindt men een be-
schrijving van het ontstaan in de 14de eeuw, ver-
volgens de ontwikkeling, bevoegdheden en taak
van de vroedschap, voorloper van de huidige Am-
sterdamse Gemeenteraad. Maria van Bourgondië
bepaalde in 1477 dat de vroedschap zou bestaan uit
36 leden. In de resoluties wordt de vroedschap
door de stadssecretaris dan ook vaak aangeduid als
‘XXXVI raiden’. Het college had de volgende be-
voegdheden: advisering van de vier burgemeesters
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in actuele kwesties, instemmingsrecht op voor-
stellen voor nieuwe keuren en besluiten van de bur-
gemeesters, en verder zelfs aandeel in bepaalde
rechtshandelingen. De onderwerpen behelsden
zowel landszaken als stedelijke aangelegenheden.
Dat laatste betrof meestal openbare werken en fi-
nanciën.

Wat komt de argeloze lezer zoal tegen? Dat zijn
toch zeer diverse onderwerpen. Sommige worden
eenmalig genoemd, zoals de brooduitdeling aan de
‘scamele luden’ (blz. 33) buiten de Haarlemmer-
poort. Wie waren die ‘gebueren’ en om hoeveel
mensen ging het? Opvallend is ook een aantal be-
richten over de noodzaak, de inkomsten van het
weeshuis te vermeerderen, omdat dit overbevolkt
is, vooral door kinderen van ‘uuytheemsse perso-
nen’ (blz.61). Een oplossing wordt gezocht in het
stellen van de eis van zeven jaar poorterschap voor
de langst levende ouder van een nieuwe wees. Je
vraagt je af wat er gebeurde als het kind niet aan die
eis aan zijn overleden ouders kon voldoen? Verder
gaat het veel over de bouw van de Nieuwe Waag en
ook over de beperking van graanuitvoer om de
eigen voorraden niet aan te tasten: ‘Gheen coorn te
laeten gaen uuyt Hollant’ (blz. 132). Blijkbaar is er
schaarste of is men bang voor schaarste. Van
landsbelang lijkt een lange resolutie uit 11 oktober
1555 ‘Ruerende de renunchiatie deser Nederlanden
op den zoone van den keysere’. Zoonlief wordt hier
trouwens ook ‘coninck van Engelant’ genoemd.
Deze nu vrij onbekende titel droeg Philips II van-

wege zijn huwelijk met Mary Tudor, koningin van
Engeland (blz. 95, noot 235). Tweemaal komen we
Willem van Oranje tegen als: ‘den heer van Nassou,
stedehouder’ of ‘den prince van Oraingnen’ (blz.
200, 263). En vaak en veel gaat het over geldzaken,
gilden, scheepvaart, handel, defensie, belastingen,
onderhandelingen met omliggende steden, repa-
ratie van de muur en de straten. Kortom: lopende
zaken; maar bijvoorbeeld niet over religie, wat ge-
zien het tijdsgewricht toch opmerkelijk is.

Er zijn tamelijk complete indices opgenomen
met persoonsnamen, topografische benamingen
en instellingen in Amsterdam, topografische be-
namingen buiten Amsterdam, en van ‘zaken’.
Hiertoe zijn allerlei achtergronden uitgeplozen,
wat niet altijd vanzelfsprekend is bij een bronnen-
publicatie. Zodoende kan iemand die met een on-
derwerp bezig is, zich door middel van de indices
naar de juiste bladzijde spoeden. Het boek kan
daardoor makkelijk worden geraadpleegd en een
licht werpen op een grote hoeveelheid onderwer-
pen betreffende Amsterdam in de 16de eeuw.

Met deze publicatie is het project voor de uitga-
ve van de Amsterdamse vroedschapsresoluties
voorlopig tot een einde gekomen. Dat is natuurlijk
jammer, maar er is een limiet aan het haalbare.
Wellicht, wie weet, was men verder gekomen als
men van meet af aan over een tekstverwerker had
kunnen beschikken.

Martha Catania-Peters
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