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Pepijn Brandon en Karwan Fatah-Black

‘De Oppermagt des Volks’
Radicale democraten in Leiden tussen nationaal ideaal en lokale werkelijkheid 

(1795-1797)

De eerste jaren na de Bataafse omwenteling van 1795 werden gekenmerkt door hevige politieke conflic-
ten. Al snel ontstond onder de revolutionairen een scheiding tussen gematigden en radicalen. Landelijke 
thema’s zoals de beoogde grondwet en de samenstelling van de Nationale Vergadering speelden een grote 
rol in deze botsing. De strijd tegen elke vorm van ‘federalisme’ vormde een belangrijk onderdeel van het 
radicale repertoire. Maar de protesten en oproeren waarbinnen de radicalen hun volksaanhang pro-
beerden te organiseren bleven over het algemeen uitgesproken lokaal georiënteerd. Deze botsing tussen 
nationale idealen en lokale werkelijkheid is een van de grote paradoxen van de Bataafse Revolutie. In 
januari 1797 ondernamen Leidse radicale democraten een poging om deze tegenstelling te overbruggen 
door op te roepen tot een landelijke vergadering van wijk- en grondvergaderingen. De jammerlijke mis-
lukking van dit initiatief en de discussie die het losmaakte op lokaal, provinciaal en nationaal niveau 
kunnen ons meer vertellen over de aard, mogelijkheden en beperkingen van het Bataafse radicalisme. 

Inleiding1

Op 15 januari 1797 ondernam het provinciaal bestuur van Holland een opzienbarende actie. 
Zonder toestemming van de Nationale Vergadering en zonder enig overleg met de lokale 
autoriteiten liet het vijf radicale democraten uit Leiden en omgeving door een deurwaarder 
en twee bodes van hun bed lichten. Onder hen de prominente Leidse democraten Willem 
van Lelyveld en Pieter Hendrik Trap. De vijf waren betrokken bij de oproep tot een ‘lande-
lijke vergadering van wijk-grondvergaderingen’, die kort daarop in diezelfde stad had moe-
ten plaatsvinden. Hun arrestatie werd een landelijke rel, één van de vele crisismomenten in 
een periode van ongekend hevig politiek conflict. De Leidse Municipaliteit, de Nationale 
Vergadering en radicale clubs uit het hele land bemoeiden zich met het voorval. Uiteinde-
lijk moest de provincie bakzeil halen en de gearresteerde burgers vrijlaten. Maar het doel 
van het optreden was ondertussen wel verwezenlijkt: de geplande radicale vergadering had 
in alle tumult geen doorgang gevonden. Ook voor de gematigde meerderheden in de muni-
cipaliteit en de Nationale Vergadering was de zaak goed afgelopen. Door het protest tegen 
de arrestaties volledig te concentreren op de schending van de lokale autonomie, voorkwa-
men ze dat de gebeurtenissen konden uitgroeien tot cause celèbre voor een veel gevaarlijker 
idee: het bijeenroepen van een direct gekozen volksvergadering als radicaal drukmiddel te-
genover de Nationale Vergadering.2 

Tussen al het geweld van plaatselijke oproeren, de langdurige politieke confrontaties over 
de totstandkoming van de grondwet, een coup en een tegencoup, is het incident van janu-
ari 1797 in de historiografie begrijpelijkerwijs ver naar de achtergrond gedrukt. Maar even-
min is het vreemd dat de gebeurtenis op het moment zelf aanleiding gaf tot heftig debat. De 
eerste twee jaren van de Bataafse Revolutie werden gekenmerkt door hevige politieke strijd 
tussen gematigden en federalisten aan de ene kant, en radicale voorstanders van de een-

1 We bedanken Dennis Bos en Marjolein ’t Hart voor hun commentaar. 
2 Een verzameling van de belangrijkste documenten rond het optreden van het provinciale bestuur van Holland is opge-

nomen in Jaarboeken der Bataafsche Republiek X (Amsterdam 1797) 155-186.
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heidsstaat aan de andere. Landelijk behielden de gematigden het overwicht, maar op lokaal 
niveau konden de radicalen vaak rekenen op aanzienlijke steun. Achter zich verzamelden zij 
een luidruchtige coalitie van democratisch gezinde burgers en opstandige delen van de mid-
denklasse en lagere klassen. De grond- of wijkvergaderingen, een product van de omwente-
ling, waren een belangrijk kanaal waarlangs die bonte coalitie aan de basis van de revolutie 
zich kon blijven uiten. En nu, terwijl de politieke impasse steeds duidelijker werd, was daar 
de oproep om die lokaal versnipperde krachten te bundelen in een centrale vergadering. 

Rutger Jan Schimmelpenninck, een van de belangrijkste woordvoerders van de gematigde 
fractie in de Nationale Vergadering, voelde direct aan wat hier op het spel stond: 

Laaten wy de zaak, zonder eenige bewimpeling, noemen zo als dezelve is. Wat toch kan 
het oogmerk deezer Centrale Vergadering zyn dan alleen, om als een representatief Li-
chaam, met kragt van gezag en niet als individueele Burgers, de belangen der Natie, en de de-
liberatie deezer Vergadering te beoordeelen, en derhalve eene onmiddelyken inbreuk te 
maken op het gezag door het Volk van Nederland aan deeze Vergadering toevertrouwd.3

Het schrikbeeld dat Schimmelpenninck zo schetste, zou in moderne termen omschreven 
kunnen worden als een vorm van ‘dubbele macht’. Hiermee wordt een situatie bedoeld 
waarin tijdens een revolutie naast de officiële politieke organen een nieuw machtscentrum 
ontstaat dat kan uitgroeien tot concurrent van de oude macht.4 Zo ver kwam het in 1797 
echter niet. De reden daarvoor moet niet uitsluitend gezocht worden bij het doortastende 
optreden van het Provinciaal Bestuur. Minstens zo belangrijk was het gebrek aan landelijke 
slagkracht achter het voorstel van de Leidse radicalen. Hoewel de gearresteerde initiatiefne-
mers van de landelijke vergadering veel adhesiebetuigingen ontvingen, bleef concrete actie 
in de rest van het land uit. Het voorval was daarmee niet alleen tekenend voor de politieke 
impasse waarin de revolutie als geheel was beland, maar ook voor de onmacht van de radi-
cale vleugel om die impasse ‘van onderaf’ te doorbreken op een schaal die de lokale gren-
zen overschreed. 

Achteraf bezien is het incident van januari 1797 misschien nog wel interessanter vanwege 
dit falen van de radicale voorstanders dan vanwege de angst die het opriep bij de gematigde 
tegenstanders. Impliciet wijzen de gebeurtenissen op een van de grote paradoxen van het 
radicalisme tijdens de Bataafse Revolutie. Hoewel de radicale democraten elke vorm van fe-
deralisme verwierpen, bleef de mobilisatie van steun onder de bevolking steeds sterk lokaal 
georiënteerd. In dit artikel zal deze paradox uitgediept worden aan de hand van de ideeën 
en ontwikkelingen rond de mislukking van januari 1797. 

Radicalen en slijmgasten
Kijkend naar de Patriottenbeweging van de jaren 1780, de directe voorloper van de Bataafse 
Revolutie, wees Wayne te Brake al een kwart eeuw geleden op ‘the important fact that the 
Patriots’ was a localized revolution within a decentralized republic’.5 De gefragmenteer-

3 Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering representeerende het volk van Nederland IV (Den Haag 1796) 520.
4 De term ‘dubbele macht’ werd voor het eerst gebruikt om de situatie in de Russische revolutie te beschrijven tussen fe-

bruari en oktober 1917, toen arbeiders- en soldatenraden of sovjets tegenover de voorlopige regering kwamen te staan. 
Leo Trotzki, Geschiedenis der Russische Revolutie. Deel 1 (Amsterdam 1978) 253 e.v. Zie voor de bredere toepasbaarheid 
Charles Tilly, Europese revoluties, 1492-1992 (Amsterdam 1993) 27.

5 Wayne te Brake, ‘Popular politics and the Dutch Patriot Revolution’, Theory and Society, jaargang 14 nummer 2 (maart 
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de staatsstructuur van de Republiek maakte het lokale bestuur het vanzelfsprekende aan-
spreekpunt bij alledaagse grieven. Dit gold des te meer omdat de stedelijke overheden juist 
zeggenschap hadden op voor de lagere klassen vitale terreinen als accijnsheffingen, bede-
ling en protectie van de lokale economie. Die economie zelf was bovendien nog altijd sterk 
lokaal georiënteerd. Opstandigheid vanuit de lagere klassen overschreed maar heel zelden 
de grenzen van de stad en het aangrenzende platteland, laat staan die van de provincie. Het 
is dan ook niet vreemd dat de revolutionaire situaties, zoals die zich voordeden in de late 
jaren 1780 en na 1795, zich niet direct vertaalden in nationaal georganiseerde protestbewe-
gingen. 

Terwijl de lokale oriëntatie van sociale opstandigheid in deze hele periode wezenlijk in-
tact bleef, onderging het denken over de verhouding tussen lokaal en nationaal echter een 
ingrijpende verandering. Voor de Patriotten was de leidende gedachte nog het herstel van de 
Republiek in een fictieve ‘oude toestand’ – en daarmee de handhaving van het gefragmen-
teerde karakter van de Nederlandse staat en samenleving. Maar onder invloed van de con-
tra-revolutie van 1787, en nog meer van de Franse revolutie die twee jaar later uitbrak, won 
een nieuw soort opvattingen terrein. Democratie, de één- en ondeelbaarheid van het volk, 
en daarmee samenhangend het ideaal van een moderne eenheidsstaat, werden standaard-
elementen van het radicale repertoire.6 

Deze grote overkoepelende idealen bleven echter ook na de Franse inval van 1795 contras-
teren met de gefragmenteerde praktijk van de politieke strijd. Aan de basis van het nieuwe 
Bataafse bewind lag een lappendeken aan lokale minirevoluties. De omwenteling zelf werd 
stad voor stad en streek voor streek bewerkstelligd door heterogene coalities van revolu-
tionaire clubs en leesgezelschappen, patriotse veteranen van gematigde en radicale snit, 
schutterijen en opstandige elementen onder de plaatselijke bevolking.7 Het oude gezag 
werd vervangen door voorlopige besturen op gemeentelijk en provinciaal niveau, waarbin-
nen gematigden meestal de overhand hadden. Daartegenover ontstonden in veel plaatsen 
vergaderingen die voortkwamen uit de radicale sociëteiten, zoals de Burgervergadering in 
de Marekerk in Leiden die een grote rol speelde in de aanloop naar januari 1797 (afb. 1 en 2), 
maar ook de Algemene Vergadering van Wijkvergaderingen in Amsterdam8, de Hoofdverga-
dering in Friesland9 en vergelijkbare instituten in tal van andere plaatsen. Door middel van 
petities en rekesten, demonstraties en oproer zetten zij de in hun ogen te weinig revolutio-
naire bestuurders onder druk. Daarnaast probeerden zij invloed te winnen binnen de wijk- 
en grondvergaderingen, die snel na de revolutie overal georganiseerd werden. Die organen 
waren vooral belangrijk, omdat van daaruit de representanten voor de municipaliteiten en 
de Nationale Vergadering gekozen werden. Tot 1798 opereerden de sociëteiten en de grond-
vergaderingen vaak in nauwe samenhang. 

Zo ontstond er een hevige competentiestrijd tussen de verschillende organen, die op 

1985) 199-222, aldaar 201.
6 Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratische enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak, ’s-Hertogenbosch 1770-

1820 (Nijmegen 1999) 225.
7 Voor de beschrijving van de concrete gebeurtenissen, zie o.a.: Simon Schama, Patriots and Liberators. Revolution in the 

Nether lands 1780-1813 (New York 1977) 178 e.v., en Joost Rosendaal, De Nederlandse Revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 
1783-1799 (Nijmegen 2005) 97 e.v.

8 Thomas Poell, ‘Het einde van een tijdperk. De Bataafs-Franse tijd 1795-1813’ in: Willem Frijhoff en Maarten Prak (red.), 
Geschiedenis van Amsterdam II-2. Zelfbewuste Stadstaat, 1650-1813 (Amsterdam 2004) 429-499, aldaar 451 e.v.

9 Jacques Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798 (Franeker 2002) 61.
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plaatselijk niveau soms ronduit revolutionaire proporties aannam. De tegenstellingen tus-
sen voorstanders van de eenheidsstaat en federalisten speelden in die strijd een grote rol. 
Amsterdamse radicalen riepen bijvoorbeeld op tot niets minder dan de omverwerping van 
‘het oude wanstaltige gebouw onzer provintiaale Regeeringsbestelling, waar in, (daar het 
belang van eene stad geduurig dat van de andere tegenwerkte) niets groots, niets beslissen-
de kon worden verrigt’.10 Maar de Amsterdamse bestuurders voerden in de Provinciale Raad 
juist de oppositie aan tegen de invoering van de eenheidsstaat. Zelfs het plan voor de Natio-
nale Vergadering als vervanging voor de Staten Generaal stuitte op oppositie van de Amster-
damse vertegenwoordigers.11 Interessant genoeg werd deze strijd over de aard van het nieu-
we bestuur in de eerste periode van de revolutie het felst gevoerd binnen de grenzen van de 
afzonderlijke gemeentes en raakte daarmee verknoopt met de bescherming van de befaam-
de ‘oude rechten’ van de stedelijke bevolking tegenover het provinciale gezag. Zoals Kuiper 

10 Brief van een’ Amsteldammer aan zyn’ vriend te Leiden, wegens het voorgevallene te Amsterdam (Amsterdam 1795) 1. Koninklijke 
Bibliotheek, Den Haag (KB), Knuttel-catalogus nr. 22604. 

11 Schama, Patriots and liberators, 230.

Afb. 1 Het interieur van de Marekerk in de 18de eeuw. Vervaardiger onbekend, eind 18de eeuw, 
tekening in kleur, 22x23,5 cm. Regionaal Archief Leiden.
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al aantoonde voor Friesland, waren het vaak de radicale voorstanders van de eenheidsstaat 
die het hardst te hoop liepen voor de lokale stedelijke autonomie.12 

In de praktijk raakten de grotere nationale idealen verweven met andere thema’s die de 
radicale aanhang onder de lagere klassen directer raakten. Zo braken er grote conflicten uit 
over de vraag of het kiesrecht uitsluitend voor de gegoede burgers moest gelden of ook voor 
armen en dienstboden, over de gevolgen van de verslechterende economische situatie tij-
dens de revolutieperiode, de eis dat de oude regenten financieel (of erger) bestraft zouden 
worden voor hun wandaden en de terugkerende roep om herverdeling van de ambten. Door 
gebrek aan daadkracht was de revolutie in de ogen van de radicalen op al deze terreinen on-
voltooid gebleven. De schuldigen daarvoor waren de aristocraten, die zich vermomd als Ba-
taaf hadden genesteld in alle lagen van het bestuur. ‘Slijmgasten’ werd het populaire scheld-
woord om deze types mee aan te duiden. De auteur van het ‘Staatkundig woordenboek’ gaf 
de term in het, overigens niet al te radicale, blad De Democraten de volgende betekenis: 

Slymgasten (…) zyn zoodanige personen, die in ’t behandelen der zaken gedurende deze 
Revolutie, altyd naar den zagten kant overhellen; – die (…) zich verbeelden dat zulks de 
zekerste weg is, en er dus geen stap van durven afgaan, dan door den hoogsten nood ge-
drongen en dan nog niet, dan al bevende.13 

12 Kuiper, Revolutie, 99.
13 ‘Staatkundig woordenboek’, De Democraten, nummer 30, 15 december 1796. 

Afb. 2 De Marekerk te Leiden gezien vanaf de Oude Singel. Vervaardigers: G.G. Winckler, Haas-
tert, J. van Probst en Georg Balthasar, 18de eeuw, kopergravure ingekleurd, 28 x 41 cm. Regionaal 
Archief Leiden.
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De enige manier om deze wankelmoedigheid het hoofd te bieden, was door te zorgen dat de 
bestuurders continu de hete adem van het volk in hun nek voelden. De grondvergaderingen 
waren in de ogen van de radicalen de uitgelezen plek om dit te organiseren. De Amsterdam-
se sociëteit Tot nut van het Vaderland, die in 1795 het initiatief tot een stedelijke Algemene 
Vergadering van Wijkvergaderingen had genomen, stelde ‘dat deze Vergadering de toegang 
is tusschen het Volk van Amsterdam en de Vertegenwoordiging van dat Volk zelve, daar die 
wederom de toegang wordt tot de Vertegenwoordiging van het Volk van Nederland.’14 

Op plaatselijk niveau waren er al gematigden die hiertegen dezelfde bezwaren formuleer-
den, die in 1797 ook door Schimmelpenninck op het voorstel van een Landelijke Vergade-
ring van Wijk-Grondvergaderingen werden aangedragen. Op 7 mei 1795 hielden de burgers 
Valentyn en Loots een toespraak in wijk 52, waarin zij stelden: 

Wy vreesden, daar deze hoofdvergadering uit menschen bestond, uit wezens, altoos 
geneigd om hunne ware of ingebeelde grootheid, ten koste van huns gelyken, te hand-
haven, dat deszelfs leden welhaast de bedillers zouden worden van alle daden der door 
het Volk aangestelde Regeering, hoe goed en welmeenende dezelven ook mogten zyn; 
dat hieruit welhaast de yselykste scheuringen tusschen vergadering en vergadering, tus-
schen dit en een ander gedeelte des Volks, zouden geboren worden; scheuringen, die 
misschien nimmer weder te herstellen zouden zyn.15 

Ook in de historiografie zijn de radicale democraten lang afgeschilderd als schreeuwlelij-
kerds, aandachtstrekkers, baantjesjagers en scheurmakers, een afkeer die het meest conse-
quent naar voren werd gebracht door Pieter Geyl.16 Annie Jourdan heeft daar recent tegen-
over gesteld dat er wel degelijk sprake was van een samenhangend ‘Bataafs radicalisme’. 
Deze ‘Bataafse jacobijnen’, zoals ze voornamelijk door hun tegenstanders werden aange-
duid, probeerden via mobilisatie onder de lagere klassen het revolutionaire proces voort te 
stuwen en koppelden dit aan een overkoepelend democratiseringsideaal dat verder ging dan 
de moderaten voor mogelijk of wenselijk hielden.17 De Leidse poging van januari 1797 om 
te komen tot een gemeenschappelijke vergadering van alle grondvergaderingen kan gezien 
worden als een gewaagde poging om dit ideaal handen en voeten te geven. 

Vrijharts democratische programma
De standpunten van de radicale Bataven kwamen niet uit de lucht vallen. Al in 1793 ver-
scheen het pamflet Vrijhart aan het volk van Nederland over de waare constitutie. De schrijver was 
Bernardus Bosch, die zich in de eerste jaren van de revolutie zou ontpoppen als een van de 
belangrijkste woordvoerders van de radicalen in Amsterdam en binnen de Nationale Verga-

14 Nodige ophelderingen, ter Beantwoording der tegen bedenkingen, op het plan, ter oprichting van algemene wijk-vergaderingen in de stad 
Amsterdam. Voorgedragen in de burger-bijeenkomst, onder de spreuk: Tot nut van het vaderland (z.p. 1795) 10. KB, Knuttel-collec-
tie nr. 18425. 

15 A. Valentyn en Corn. Loots, Aan onze medeburgers, vergaderende in wyk 52 (Amsterdam 1795) 2-3. KB, Knuttel-catalogus nr. 
18430.

16 Pieter Geyl, ‘De Bataafse revolutie’ in: Pieter Geyl, Verzamelde opstellen ii (Utrecht 1978) 106-127, aldaar 119, en Idem, 
‘“Het volk” in de Bataafse revolutie’ in: ibidem, 128-147.

17 Annie Jourdan, Amsterdam en révolution, 1795-1798. Un Jacobinisme batave? Working Papers European Studies Amsterdam, 
nummer 5 (Amsterdam 2006), en Annie Jourdan, La Révolution batave: entre la France et l’Amérique (1795-1806) (Rennes 
2008). Zie ook N.C.F. van Sas, ‘Scenario’s voor een onvoltooide revolutie, 1795-1798’, Bijdragen en Mededelingen betreffende 
de Geschiedenis der Nederlanden (hierna BMGN), jaargang 104, aflevering 4 (1989) 622-637, aldaar 631 e.v.
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dering. In de discussies die in het voorjaar van 1795 in Leiden woedden over het kiesrecht 
voor de nieuw in te richten municipaliteit gebruikten de radicale democraten Bosch’ stellin-
gen als programmatisch richtsnoer. 

Bernardus Bosch’ carrière is tekenend voor die van een hele generatie radicalen. Hij was 
een hervormde predikant en dichter, die zich in de loop van de jaren tachtig aan de kant van 
de patriotten had geschaard. Na 1787 werd het hem door de kerkenraad in Diemen onmo-
gelijk gemaakt nog langer te preken. In de daaropvolgende jaren bleef hij in Nederland en 
wijdde hij zich aan letterkundige arbeid. Na de omwenteling was hij eerst voorzitter van 
de Municipaliteit van Zaandam en vervolgens secretaris van de Algemene Vergadering van 
Wijkvergaderingen in Amsterdam. In 1797 werd hij verkozen tot representant in de Natio-
nale Vergadering. Die positie verloor hij toen Daendels in juni 1798 met een coup een einde 
maakte aan het kortstondige radicale bewind. Bernardus Bosch werd gearresteerd en weer 
vrijgelaten, en verdween via de zijdeur van het politieke toneel.18 

Al in 1793 toonde ‘Vrijhart’ zich een vurig voorstander van directe invloed van het volk op 
het politiek bestuur. De opening van zijn Waare constitutie geeft al direct zijn democratische 
gezindte weer. ‘Alle bestuur of vorm van regeering, welke in een welgestelde maatschap-
pij mag plaats hebben, moet zijn door verkiezing van alle de leden, geene uitgezond: alzo zij 
allen tot het zelfde lichaam behooren.’19 Er zou een nationale vergadering moeten worden 
ingesteld, gekozen vanuit primaire vergaderingen of grondvergaderingen van het soort dat 
inderdaad in 1795 overal ontstond. Maar anders dan in 1795 de praktijk zou worden, pleitte 
Bernardus Bosch voor verkiezing bij algemeen (mannen)kiesrecht. Dit kiesrecht zou dus 
ook bedienden omvatten – een eis die twee jaar later een groot struikelblok zou blijken. Uit 
de motivatie blijkt duidelijk de overheersende invloed van de Franse revolutie: 

Egaliteit! gelijkheid! – naamen zo gedugt, waar dwingelandij, trots, hoogmoed, dweep-
zucht, sekten, en de woeste drommen, die hun vergezellen, op Troonen prijken, en den 
vergulde ijzeren Scepter zwaijen: – gij waart reeds in de orde der dingen, toen de eer-
ste mensch van zijnen Schepper gevormd wierdt (…). Erflijke verdiensten, erflijke wijs-
heid kunnen uw recht niet betwisten; Rijkdommen noch Eigendommen kunnen ook op 
geen meerder voorrecht aanspraak maaken, dewijl ze reeds voorrechten op zich zelfs 
zijn, die door algemeene zekerheid beschermd worden.20 

Overigens moet opgemerkt worden dat het gelijkheidsideaal dat Bosch verwoordde – ‘er is 
geen Weledele Gestrengen Heer in de keten van Adams nakomelingen’, schreef hij ooit in een 
andere context21 – niet draaide om sociaal-economische maar om politieke en juridische ge-
lijkheid. Deze opvatting deelde hij met andere leiders van de radicale fractie, die in econo-
misch opzicht overwegend ‘liberaal’ georiënteerd waren: 

18 P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 1 ABE-BYN (Amsterdam 
1821) 344-350, http://www.dbnl.org/tekst/wits004biog01_01/wits004biog01_01_0117.htm (bekeken op 28-9-2009).

19 [Bernardus Bosch], Vrijhart aan het volk van Nederland over de ware constitutie (z.p. 1793) 2-3. KB, Knuttel-catalogus nr. 
18117.

20 Ibid, 8-9.
21 Justus Batavus [Bernardus Bosch], Brief van een Nederlander aan David Willem Elias, Hoofd-Officier te Amsterdam (z.p. 1794) 

3. KB, Knuttel-catalogus nr. 22276. Zie ook zijn in hetzelfde jaar geschreven Verhandeling over de gelijkheid der menschen 
(Amsterdam 1794) 47. KB, Knuttel-catalogus nr. 22275, waarin hij de gelijkheid roemt als ‘grondregel des Euangeli-
ums, het waare wezen van het Christendom’.



10 pepijn brandon en karwan fatah-black

De bediende, van wat aart of natuur, staat, in rechten, als mensch, die geene gelijk, wel-
ke hij bedient; hij oefent zijne kunde, naarstigheid of doet zijn arbeid voor zekere even-
waarde (equivalent) bij verdrag. Doch deze ondergeschiktheid, bij eigen verkiezing, doet 
daarom hun recht als mensch niet ophouden, noch de natuurlijke gelijkheid strijden 
met het maatschappelijk verdrag en ondergeschiktheid bij conventie. Een maatschappij 
die slavernij duldt, zelfs omtrend een van haare geringste leden, mag te recht een mon-
ster, het voortbrengsel van onkunde en geweld, genaamd worden.22

De bediende heeft hier dezelfde rechten als zijn meester bij het uitoefenen van vrije arbeid, 
de economische relatie tussen heer en knecht zelf stond niet ter discussie.

Zoals geldt voor de hele radicale stroming was ook voor Bosch de verovering van de po-
litieke democratie direct verbonden met de creatie van een eenheidsstaat. Federalisme in al 
zijn vormen was een restant van het feodalisme, ‘het leenstelsel’. ‘Alle de provintiën moeten 
maar één geheel uit maaken; de poorten der steden, die de burger als in een hok slooten, en 
ten slagboom dienden voor den burger van ’t platte land, moeten voor altoos geopend wor-
den, ten blijke van de algemeene vereeniging.’23 Onder de nationale vergadering zou voor 
het eerst werkelijk afgerekend worden met het lokale gesteggel dat het politieke leven van 
de Republiek zo lang in zijn greep had gehouden.

Maar misschien wel het meest opmerkelijke in het pamflet is Bosch’ pleidooi voor het op-
zetten van een parallelle structuur naast die toekomstige nationale vergadering. Hierdoor 
zou het volk directe controle kunnen uitoefenen op zijn vertegenwoordigers. Deze parallelle 
structuur zou moeten uitmonden in een ‘algemeenen land dag’, de beste garantie voor ‘de 
oppermagt des volks’ [Bosch’ kapitalen]: ‘bestaande hoofdzaakelijk uit de wijkmees-
ters of honderdmannen, op nieuws door ’t volk gekozen: doch ook uit ieder burger of vrij-
man, die op dezen landsdag zal willen verschijnen, zijn klagten inbrengen, zijn raad en oor-
deel wil mededeelen en zijne stemming kan geven.’24 Dit pleidooi voor directe democratie 
was een uiting van Bosch’ wantrouwen tegenover de representatieve vertegenwoordiging, 
die in zijn ogen een matigende werking had: 

zodra gij vrij zijt, en vrij blijven wilt, laat de zorg, van ’t geen u zo dierbaar moet zijn, 
nimmer alleen aan uwe gemagtigden aanbevolen, zelf niet in ’t midden der grootste 
kalmte; want spoedig ontstaat eerzucht en eigenbaat in ’t menschelijke hart, en de be-
dekte stroomen hebben zo wel een schip door stilte doen stranden, als met de felste 
oceanen.25 

Revolutie in Leiden
In de Leidse poging van januari 1797 om de wijk- en grondvergaderingen te bundelen tot 
een landelijk lichaam naast de Nationale Vergadering speelden de opvattingen die Bosch 
vier jaar eerder formuleerde een grote rol. In praktische zin werden deze ideeën bevorderd 
door de manier waarop radicale Bataven de wijk- of grondvergaderingen in de eerste jaren 

22 Vrijhart, 9-10.
23 Ibid, 12.
24 Ibid, 28.
25 Ibid, 33.
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van de revolutie inzetten als instrument voor de mobilisatie van hun aanhang onder de ste-
delijke bevolking.26 

Na de Franse inval in januari 1795 kwamen de Leidse revolutionairen in actie. Een aantal 
dagen voor de Franse troepen de stad binnentrokken werd de Bataafsche Vrijheid uitgeroe-
pen (afb. 3). Bij de machtswisseling in de nacht van 18 op 19 januari 1795 zouden rond de 
duizend gewapende mannen betrokken zijn geweest.27 Geen gek aantal voor een stad met 
een bevolking van eenendertigduizend zielen, waaronder slechts negenduizend volwassen 
mannen.28 Volgens een anonieme oranjegezinde dagboekschrijver brachten patriotten in 
de nacht van 18 januari eerst een bezoek aan het Stadhuis, waarna ze langs de huizen van de 
schutters gingen om de onbetrouwbare elementen binnen de burgerwacht te ontwapenen.29 

Direct de volgende dag werd vanuit radicale sociëteiten de Algemene Burgervergadering 
bijeengeroepen in de Marekerk. Vanuit deze vergadering werd het initiatief genomen tot het 
organiseren van verkiezingen voor de wijkvergaderingen en een voorlopig stadsbestuur.30 
De burgervergadering zelf bleef bestaan als radicaal drukmiddel. De radicale advocaat Joost 
Romswinckel opende de vergadering. In zijn toespraak wees hij op de noodzaak van actieve 
controle van de burgerij op de werkzaamheden van het bestuur, ‘die zonder Uwe groote in-
vloed, zonder Uwe kragtdaadige ondersteuning, zonder Uwe aanhoudende hulp, op zwakke, 
niets beduidende maatregelen zullen uitloopen.’31

De snelheid en het gemak van de omwenteling was een uiting van de sterke wortels van 
het patriottisme. Meer dan andere Hollandse steden had Leiden de effecten gevoeld van de 
economische malaise van de tweede helft van de 18de eeuw, vooral door de neergang van 
de textielindustrie. De werkloosheid was uitzonderlijk hoog, en ongeveer een kwart van de 
bevolking was wel eens aangewezen op de bedeling. 32 Naast het economische klimaat was 
ook het intellectuele klimaat er gunstig voor de ontwikkeling van felle oppositiebewegin-
gen. Verschillende curatoren en hoogleraren aan de Leidse universiteit waren al in de jaren 
voor de omwenteling patriot.33 Van veel van de leidende figuren onder de radicale demo-
craten kan hun politieke stellingname tot de Patriottenbeweging van de jaren 1780 worden 
teruggevoerd. Dat geldt zowel voor degenen die een rol gingen spelen op landelijk niveau, 
zoals de beruchte Leidse radicaal Pieter Vreede, als voor de Leidenaren die in 1797 werden 
gearresteerd als initiatiefnemers van de Landelijke Vergadering van Wijk-grondvergaderin-
gen. Willem van Lelyveld kwam uit een oud regentengeslacht, waarvan verschillende leden 
uitgesproken patriots gezind waren geweest.34 En de moeder van Pieter Hendrik Trap had 
nog in 1790, toen dit zeker geen ongevaarlijke bezigheid was, het fel anti-aristocratische 
weekblad MOEI-AL durven drukken.35 

26 Voor een uitgebreidere beschrijving van de Bataafse omwenteling in Leiden, zie: Kees Walle, ‘Revolutie in Leiden. De 
twee omwentelingen van 1795’, Leids Jaarboekje, Jaargang 84 (1992) 133-149.

27 P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad IV (’s Gravenhage 1918) 386.
28 Gemeente Archief Leiden (vanaf hier GAL), SA II 501A inv. nr. 898.
29 Felix Driessen ed, Leiden in den Franschen Tijd. Handschrift uit de jaren 1794-1813 (Leiden 1913) 5.
30 Deze wijkvergaderingen kwamen overigens niet volledig uit de lucht vallen. Er bestond een lange traditie van het kiezen 

van buurtvertegenwoordigers, de Heren der Gebuurten. Maar deze vorm van lokale verkiezingen kreeg in de context 
van de revolutie een volledig andere betekenis. Zie voor de oudere vormen van wijkvertegenwoordiging: Kees Walle, 
Buurthouden. De geschiedenis van burengebruiken en buurtorganisaties in Leiden (14e-19e eeuw) (Leiden 2005) 68-70 en 118-122.

31 Joost Romswinckel, Aanspraak gedaan (enz) aan Leydens en Neerlands inwooneren (Leiden 1795) 35.
32 Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam 2005) 339.
33 R.J.C. van Maanen, ‘Leidse Patriotten’, 251, en Blok, Geschiedenis IV, 345.
34 Van Maanen, ‘Leidse Patriotten’, 247.
35 H.J. Trap, ‘Patriot en stadsdrukker. Een oprechte Leienaar tijdens de Bataafse Republiek’, Genealogische bijdragen Leiden 
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De Leidse radicalen waren niet alleen geïnteresseerd in de omwenteling in hun eigen stad, 
maar ook in de gebeurtenissen in de rest van het land. Het ‘Comitté Revolutionair of van In-
surrectie’ stelde dat ‘wij zederd onze zo gelukkigen volbragte omwenteling ons (…) bezig 
gehouden hebben om ook onze Broederen, zo in de nabijheid onzer stad als op verschei-
den Steeden en Dorpen Ja in andere gedeeltens onzer Republicq in het werk der revolutie 
de nodige hulp te verschaffen.’36 Het Comité van Algemene Veiligheid dat op 19 januari bij-
eenkwam, trad binnen de stadsgrenzen doortastend op. De eerste twee dagen werden met 
succes twee compagnieën geformeerd, een voormalig officier onder huisarrest geplaatst, 
een besluit genomen om de schutters desnoods met geweld te ontwapenen en werd ‘den 
Toorenwagter gelast geen Wilhelmus meer te blaazen’ (afb. 4).37 Het comité kreeg een or-
dehandhavende taak, maar hield ook het overzicht over de aanwezige voorraden,38 de gesta-
tioneerde troepen, de prijzen van goederen op de markt en conflicten tussen de bevolking 

en omgeving, jaargang 10, nummer 3 (maart 1995) 57-68, aldaar 58.
36 GAL, SA II 501A inv. nr. 586, Ingekomen stukken bij de provisionele raad 1795-1809, 19 januari 1795-18 februari 1795.
37 GAL, SA II 501A inv. nr. 632 Notulen en bijlagen, 1795-1816, van het Committé van Algemeene Veiligheid, 1795, 19 ja-

nuari 1795.
38 GAL, SA II 501A inv. nr. 709, Minuten van uitgaande stukken van het Committé van Algemeene Veiligheid, met bijla-

gen, 1795. Hieruit wordt onder andere duidelijk dat het CAV zich druk maakte over de rust in de stad vanwege het ont-
breken van boekweit en probeerde dit vanuit Utrecht aangevoerd te krijgen. 

Afb. 3 Het planten van een vrijheidsboom voor het stadhuis in Leiden in 1795. Vervaardiger: J.H. 
Prins, 1795. Tekening in Oost-Indische inkt, 42x51 cm. Regionaal Archief Leiden.
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en Franse soldaten.39 Het comité werd in eerste instantie ook belast met het vervolgen en 
ondervragen van Orangisten, al kwam de concrete verantwoordelijkheid voor de zuivering 
bij anderen te liggen.40

De tegenstellingen tussen radicaal en gematigd kwamen ook binnen Leiden al snel boven-
drijven. Conflicten ontstonden onder andere over de vraag wie stemrecht zou hebben voor 
de verschillende revolutionaire organen. Radicalen als Romswinckel deden pogingen om 
leden van de lagere klasse formeel toe te laten voegen aan de stemgerechtigden. Zijn colle-
ga Meerburg bracht daarbij zelfs het pamflet van Bernardus Bosch uit 1793 in als discussie-
stuk.41 Ook de Nationale Bataafsche Courant, die gedrukt werd door Pieter Trap, verdedigde een 
op Vrijhart geënt begrip van democratie.42 Maar de radicalen leden op dit punt een neder-
laag. Zowel bedeelden als mannen in herendienst (koetsiers, dienstboden en huisknechten) 
werden volgens het nieuw ingestelde stedelijk reglement uitgesloten van stemrecht, net als 
‘onder curatele staanden en bankroetiers, als eerloos gevonnisten, gevangenen of beschul-
digden’.43 Voor de omvang van het aantal stemgerechtigden was dit besluit van grote bete-
kenis. Dienstboden vormden een van de belangrijkste beroepsgroepen in de stad. Er waren 
op de helft van de 18de eeuw maar liefst 2136 inwonende dienstboden en -meiden op een 
totale beroepsbevolking van 12.088 (onder wie overigens veel vrouwen, voor wie de uitslui-

39 GAL, SA II 501A inv. nr. 688, Ingekomen stukken bij het Committé van Algemeene Veiligheid, 1795.
40 GAL, SA II 501A inv. nr. 667, Bijlagen bij de notulen van het Committé van Algmeene Veiligheid, 1795 maart 25-mei 26, 

No 6.
41 GAL, SA II 501A inv. nr. 893, Bijlage 10.
42 Nationaal Bataafsche Courant, 16 maart 1797, 1.
43 Blok, Geschiedenis IV, 51.

Afb. 4 Het stadhuis van Leiden met een torenwachter die het Wilhelmus blaast. Op de prent 
van 1795 is het Wilhelmus verwijderd. Vervaardiger onbekend, 1780-1795, houtsnede, 18x28 cm. 
 Regionaal Archief Leiden.



14 pepijn brandon en karwan fatah-black

ting van het stemrecht überhaupt niet serieus ter discussie werd gesteld).44 Samen met het 
grote aantal Leidenaren dat weleens moest aankloppen bij de bedeling, betekende dit dat 
het grootste deel van de lagere klassen de facto was uitgesloten van het stemrecht. Ook het 
voorstel uit radicaal democratische hoek om bestuurders direct vanuit de grondvergaderin-
gen te kiezen strandde.45

Dwars door de discussies over het kiesrecht heen speelde de kwestie van de bestraffing 
van orangistische bestuurders en de herverdeling van ambten. De Burgervergadering in de 
Marekerk diende daartoe op verschillende momenten verzoeken in. Al op 24 maart 1795, 
vlak na de omwenteling, stuurde ze een oproep aan de Provisionele Raad om ambten op-
nieuw te verdelen: ‘De vereenigde vryheid lievende Burgers te Leyden, gewoonlyk in de 
Maarekerk vergaderende, hebben gemeend, op voorstel van de vaderlandsche Societeit zel-
ve vergaderingen in het logement het Zwijnshoofd’ dat de Raad bij het Provisionele bestuur 
er op aan moet dringen dat ‘er geene ampten door hun de begeeven welker begeering uitstel 
kan lijden, voortaan niet meer zullen begeeven worden dan nadat alvoorens een Generaal 
Plan van Redres omtrent alle ampten.’46 Naast deze oproep kwamen er vanuit de Marekerk 
tot ver in 1797 verzoeken tot zuivering. 

Deze druk leidde uiteindelijk tot de instelling van een commissie onder leiding van 
Romswinckel die de handel en wandel van voormalige bestuurders moest onderzoeken. 
Protest vanuit de bevolking overtuigde de Municipaliteit dat dergelijk onderzoek onvermij-
delijk was. Dit protest was niet altijd zachtzinnig. Tijdens de viering van het Leids Ontzet 
op 3 oktober vielen leden van de Gewapende Burgerwacht zeventig huizen van vermeende 
Orangisten aan. Mensen uit de omgeving van logement het Zwijnshoofd leken keer op keer 
achter de ongeregeldheden te zitten.47 Het succes van deze acties om een onderzoek af te 
dwingen laat zien hoe het samenspel tussen de radicale sociëteit, de Algemene Burgerver-
gadering en volksprotest een stempel kon drukken op het verloop van de eerste twee revo-
lutiejaren in Leiden. 

De mislukte Landelijke Vergadering
De herinrichting van het bestuur op lokaal niveau vroeg in die eerste periode de meeste aan-
dacht van de radicale democraten. Maar in de loop van het tweede revolutiejaar werden de 
politieke verhoudingen steeds sterker bepaald door de impasse over de aard van het nieuw te 
vormen landelijke bewind. De meningsverschillen over de te ontwerpen constitutie zorgden 
voor scherpe polarisatie tussen radicalen en moderaten in de Nationale Vergadering. Tege-
lijkertijd leek de revolutie ook op lokaal niveau vast te lopen. De agitatie tegen de ‘aristo-
craten’ en ‘slymgasten’ in de radicale pers werd steeds feller van aard, maar grote oproeren 
in Amsterdam in november 1795 en april 1796 liepen uit op een mislukking.48 In Friesland 
werd een radicaal bewind geconfronteerd met groeiende oppositie, die uiteindelijk begin 
1797 uitmondde in het oranjegezinde Kollumer Oproer.49 Ondertussen circuleerden allerlei 

44 H.A. Diederiks, ‘Beroepsstructuur en sociale stratificatie in Leiden in het midden van de achttiende eeuw’ in: H.A. Die-
deriks, D.J. Noordam en H.D. Tjalsma, Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de 18de eeuw (Hil-
versum 1985) 47.

45 Blok, Geschiedenis IV, 49.
46 Ibid.
47 Ibid., 40-44.
48 Jourdan, Amsterdam en révolution, 23-30.
49 Kuiper, Revolutie ontrafeld, 256 e.v.
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geruchten over invasieplannen en orangistische complotten. In mei 1796 deden de radicale 
representanten in de Nationale Vergadering Pieter Vreede, Bernardus Bosch en Johan Valc-
kenaer een oproep tot volksbewapening via de grondvergaderingen om dergelijke complot-
ten te verijdelen. Vanuit de gematigde meerderheid in de Nationale Vergadering kwam een 
eigen tegen-oproep.50 

Het initiatief tot de Landelijke Vergadering in Leiden moet tegen deze achtergrond wor-
den gezien. Op 21 december 1796 stuurde de Leidse Algemene Burgervergadering een mis-
sive uit naar een groot aantal wijkvergaderingen, grondvergaderingen en sociëteiten.51 Zij 
werden uitgenodigd om uit hun midden vertegenwoordigers te kiezen voor een vergade-
ring, die op 18 of 19 januari van het volgende jaar – de tweede verjaardag van de Leidse om-
wenteling – in de Leidse Doelen zou moeten plaatsvinden. Het streven was om ‘uit dezelve 
ééne Vergadering van Gecommitteerde te formeeren, waarin het Volk, als ‘t ware, uit éénen 
mond zoude spreeken, en de onderscheiden belangen in den schoot werpen van het geheel, 
op dat Bloei en Welvaart, door de geheele Republiq als met veréénigde krachten, zoude be-
vorderd en daargesteld worden’.52 De verklaring was ondertekend door drie Leidse demo-
craten, H. Boonacker, J.C. Harnisch en P.H. Trap.53 

Op 14 januari, enkele dagen voor de vergadering had moeten plaatsvinden, werd het Pro-
vinciaal Bestuur getipt over de oproep. Het handelde direct, zonder ruggenspraak met verte-
genwoordigers van de andere bestuurslagen. De burgers Trap, Lelyveld, Van Lil, Van Tricht 
en Van Klaaveren werden in hechtenis genomen. Uit de rechtvaardiging voor deze actie die 
een onderzoekscommissie van de provincie enkele maanden later opstelde, blijkt duidelijk 
hoe serieus het Provinciaal Bestuur de geplande vergadering had genomen. De commissie 
concludeerde dat men: 

willens blind zou moeten zyn, wanneer men niet zag, dat deze brief (...) ten doel had, 
om eene Vergadering daar te stellen, welke zeer spoedig deze Vergadering zoude heb-
ben getracht te rivaliseeren, ja, was ’t mogelyk de magt aan dezelve door het Volk van 
Holland toevertrouwt, te ontwringen, en kan dus worden geconsidereerd als een at-
tentaat tegens de Souverainiteit van ’t Volk van Holland; en men moet dus een Voor-
stander van wanorde en anarchie zyn, wanneer men in diergelyke maatregelen, welke 
tendeeren, om de geëtabliseerde orde van zaken, en de aangenomene principes te ren-
verseren, heilzame bedoelingen meent te vinden.54

Twee dagen later werd ook nog geprobeerd om de twee andere ondertekenaars van de oor-
spronkelijke oproep, Boonacker en Harnisch, op dezelfde wijze in hechtenis te nemen. De 
kamerbewaarder die hiertoe naar Leiden werd gestuurd trof hen echter niet thuis aan. Wel 
werd hij voor de deur van één van de twee staande gehouden door een hem onbekende per-

50 Voorlichting aan de Grondvergaderingen, indien die moeten raadpleegen over het voorstel ter Nationale Vergadering gedaan, tot uitbrei-
ding van derzelver magt (Arnhem 1796). KB, Knuttel-catalogus nr. 22700.

51 Blok, Geschiedenis IV, 55.
52 De tekst van de missive werd voorgelezen in de Nationale Vergadering op 16 januari 1797. Dagverhaal der handelingen van 

de Nationaale Vergadering representeerende het volk van Nederland. IV (Den Haag 1796) 486.
53 Ibid, 488.
54 Rapport der Personeele Commissie op het berigt van het Provintiaal Committé enz. mitsgaders het request van P.H. Trap c.s. (Den Haag 

1797) 3. KB, Knuttel-catalogus nr. 22930.
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soon, die hem ‘zeer veele grove en onbescheiden bejegeningen’ toevoegde.55 Uit de verkla-
ring van de kamerbewaarder zelf blijkt dat deze ‘grove beledigingen’ inhielden ‘dat zulke 
daden strydig waaren met de rechten van den Mensch, en aanliep tegens de Burgerlyke vry-
heid’.56 

Zodra de president van de Leidse Municipaliteit lucht kreeg van de arrestaties werd een 
buitengewone vergadering belegd. Daarin werden de gebeurtenissen beschreven als: 

eener feijtelijke aanranding van de Veiligheid dezer Gemeente en eener allermisdadig-
ste schending van het recht eene iederen Vrijen Burgers, zonder voorkennis van een 
eenig lid van het Stadsbestuur, Minister of iemand anders, laat staan behoorlijk consent 
van het Committé van Algemeen Belang, of Competente Regter.57 

De Raad trof drie maatregelen. Ten eerste beloofde zij alles te doen voor de burgers die ge-
arresteerd waren. Vervolgens nam de Raad de burgers H. Boonacker en J.C. Harnisch, die 
als medeondertekenaars van de oproep tot de Landelijke Vergadering ook met arrestatie be-
dreigd werden, in bescherming. ‘De raad zal niet toelaten dat in het vervolg een eenige zij-
ner burgers der Gemeente werden ontstolen’ als hiervoor geen toestemming van het com-
mitté van Algemeen Belang was gegeven.58 Tenslotte werden er onmiddellijk maatregelen 
genomen om eventueel naderend krijgsvolk af te kunnen slaan. Ook vanuit de bevolking zelf 
werd daartoe actie genomen. De eerder genoemde oranjegezinde dagboekschrijver meldde: 
‘toen men ’s morgens opstond hoorde men dat al de nieuwbakken patriotten burgers in het 
geweer waren en aan de poorten stonden.’59 

Een vertegenwoordiging van de Algemeene Burgervergadering kwam naar de vergade-
ring van de Raad om een brief voor te leggen waarin ze zich beklaagde over ‘het geschonden 
Regt van den Mensch en Burger’, en om ‘Cordaate Meedewerking van onse Braave Verte-
genwoordigers te versoeken ten einde nu 5 geaprahendeerde Meede Burgeren in de Boe-
zem hunner Medeburgeren ten spoedigsten souden kunnen Weederkeren’.60 De reactie van 
de Raad was lauwtjes. Ze meldde dat de brief ‘vooralsnog niet in deliberatie is genomen’.61 
Maar de Raad zette wel haar pogingen voort om druk uit te oefenen op het Provinciaal Be-
stuur. Er werd een commissie ingesteld die zich zowel moest buigen over de rechtmatigheid 
van het optreden van de Provincie, als over de toekomst van de voorgenomen Landelijke Ver-
gadering van Wijk-grondvergaderingen.62

De volgende dag al kwam de commissie met een advies dat tekenend is voor de tussenpo-
sitie die de Raad innam. Terwijl ze aandrong op de vrijlating van de gearresteerde burgers, 
die kort daarop geschiedde, adviseerde ze ook om de ‘beschreeven vergadering, op den 
Schutter-Doelen binnen deze Stad te interdiceeren.’ Zonder veel discussie werd daarop in de 
Leidse Raad besloten de Landelijke Vergadering van Wijk-grondvergaderingen te verbieden. 

55 Advis van den Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal over Holland en Zeeland, in de zaken van P.H. Trap, G. van Kla-
veren Junior, J. van Trigt, J. van Lil en W. van Lelyveld, 21 januari 1797, Jaarboeken der Bataafsche Republiek X, 163-164.

56 Ibid, 179.
57 GAL, SA II 501A inv. nr. 552, Notulen met bijlagen, 1795 – 1816, deel 1. Buitegewoone vergadering Maandag den 16 ja-

nuari 1797.
58 Ibid.
59 Driessen (red), Handschrift, 21.
60 GAL, SA II 501A inv. nr. 552, vergadering 17 januari 1797, No. 46.
61 Ibid, 17 januari 1797.
62 Ibid.
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Maar niet zonder eerst een pittige brief naar de provincie te sturen. 
De Raad veroordeelde het optreden van de provincie in bewoordingen die duidelijk een 

concessie vormden aan de stijl van de radicale democraten: ‘Nu, nu de arristocratie is neer-
geveld, en de vrijheid zegenviert durft gij iets te onderneemen, het welk de driestheid dien 
vorige dwingelanden overtreft! Bedenkt, medeburgers! Dat alle schrikbewind van dien aart 
is, dat het om zich staande te houden, telkens al meer en meer slachtoffers nodig heeft.’63 
Maar ondanks deze radicale retoriek was de uitkomst van de botsing toch vooral in het voor-
deel van de Leidse moderaten. Door slim manoeuvreren na het door de Provincie gecreëerde 
fait acomplit had het Leidse bestuur de Landelijke Vergadering van Wijk-grondvergaderin-
gen weten te verbieden, terwijl het zich naar buiten toe kon presenteren als verdediger van 
de burgerlijke vrijheden tegen de ‘dwingelandij’. Het had een aanvaring met de Leidse radi-
calen en hun aanhang onder de bevolking voorkomen, en hen ondertussen de wind uit de 
zeilen genomen. 

Weerklank van de oproep
De gebeurtenissen in Leiden werden elders in het land op de voet gevolgd. Dit blijkt onder 
andere uit de discussies over het voorval in de Nationale Vergadering. Op 16 januari kwam 
de oproep van de Leidse Burgervergadering via het Provinciaal Bestuur bij de Nationale 
Vergadering terecht. Die stelde onmiddellijk een zware commissie in om over het plan te 
oordelen, waarin onder anderen de prominente volksvertegenwoordigers Van de Kasteele, 
Schimmelpenninck en Van Lennep zitting hadden. Van Lennep presenteerde de volgende 
dag het rapport van de commissie, dat de basis moest leggen voor een decreet. Hierin werd 
het Leidse initiatief streng veroordeeld. Niet zozeer de directe gevolgen, maar de lange-ter-
mijnuitwerking van het plan baarde de commissie zorgen: ‘by aldien zodanig eene Vergade-
ring eens in den naam kwam, dat zy mede eene representeerende vergadering was, het welk 
de gevaarlykste verwarringen en botzingen zoude te weeg brengen.’64

Verschillende radicale volksvertegenwoordigers tekenden tegen deze stelling protest aan. 
Net als Bernardus Bosch en de Amsterdamse radicalen beargumenteerden ook zij dat een 
direct gekozen vergadering vanuit de wijkvergaderingen nodig kon zijn om de afgevaardig-
den te controleren en de staat te behoeden voor de valkuilen van federalisme en aristocra-
tisch bewind. ‘Hoe rampzalig is dan niet dat Volk’, vroeg de radicale representant Nuhout 
van der Veen, ‘wanneer het niet mag byéénkomen, om over zyne algemeene gewichtigdste 
belangens te spreeken’. En de bekende radicale afgevaardigde uit Friesland C.L. van Beyma 
verklaarde zich ‘oneens met de Commissie, dat deeze Nationale Vergadering geen onder-
steuning behoeft van het Volk, of van haare Medeburgers, als hebbende geen gebrek aan 
moed of macht’.65

Deze redenaties leidden tot een felle tegenreactie van de kant van Schimmelpenninck. 
Die benadrukte nogmaals dat de voortgang van de revolutie in veilige handen was van de 
gekozen afgevaardigden, en dat al te grote bemoeienis van onderaf zou leiden tot anarchie 
en verwarring: 

63 Ibid, 18 januari 1797.
64 Dagverhaal IV, 513.
65 Ibid, 517.
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het wordt meer dan tyd, om voor de geheele waereld te toonen, dat wy aan den eenen 
kant alles zullen toebrengen om deeze Revolutie, met alle Republikeinsche energie te 
voltooyen, en eene Constitutie op de zuivere beginselen van eene Volks Regeering by re-
presentatie gegrond, aan het Volk zullen aanbieden, maar dat wy ook van den anderen 
kant de beginselen van Anarchie en Demagogie, onder welke aanvallige gedaante zich 
dezelve ook mogte vertoonen, met cordaatheid zullen tegengaan. 

Dat nalaten zou volgens hem uitmonden in burgeroorlog.66

Hoe onoverbrugbaar de tegenstellingen waren, bleek ook uit de toespraak van Pieter Vree-
de die hier direct op volgde. Vreede deed niet eens zijn best om te betogen dat het Leidse 
plan binnen grondwettelijke kaders zou vallen. Want, ‘zoo lange de Constitutie nog niet 
is daargesteld, zyn wy nog in Revolutionaire oogenblikken, en het zyn by gevolg Revolu-
tionaire Wetten, maar geenszints Constitutioneele, waarna wy het gedrag onzer Mede-
burgers moeten beoordeelen’.67 Vreede ging door het optreden van de Leidse burgers op 
één lijn te plaatsen met dat van de burgervergaderingen die in 1787 en 1795 een belang-
rijke rol hadden gespeeld in de strijd tegen het federalisme. Daarmee vergeleek hij de mo-
deraten indirect dus ook met de oude Orangisten. De schuld voor de onrust in het land lag 
bij hen, niet bij degenen die naar nieuwe wegen zochten om een doorbraak te forceren. 

O dat wy ons zelven beschuldigen, dat wy hun tot zodanige onregelmatige stappen 
aandryven! dat de lauwheid, waarmede het belang der Vryheid door alle magten, die 
het Volk in hunne Posten representeren, behandeld word, dat zelfde Volk moedeloos 
maakt en tot wanhoop aandryft – dat de openlyke bescherming, die genoegzaam overal 
aan de Orange aanhangers gegeven word, en de verdrukking, die door hun de Patriotten 
word aangedaan de mate van ’s Volks geduld ten laatste begint vol te meeten.68

Na deze veelbetekenende woorden was het voor Pieter Vreede niet langer mogelijk zich ver-
staanbaar te maken door het goedkeurend applaus van de publieke tribune. Momenten van 
verwarring volgden in de vergadering, waarin sommigen eisten dat de tribune door militai-
ren ontruimd zou worden, en anderen hiertegen protesteerden. Nadat het rumoer bedaard 
was, volgde de stemming. Een meerderheid van 78 vertegenwoordigers keurde de door Van 
de Kasteele, Schimmelpenninck en Van Lennep voorgestelde verklaring goed, maar er wa-
ren maar liefst 24 tegenstemmen en zes onthoudingen. 

De volgende dag meldde de Franse gezant Noël met genoegen dat de Nationale Vergade-
ring resoluut had opgetreden in een incident dat hem ‘assez important’ had toegeschenen.69 
In werkelijkheid had de discussie in de Nationale Vergadering de tegenstellingen op geen 
enkele manier verkleind. In de woordenwisseling tussen Schimmelpenninck en Vreede la-
gen alle spanningen besloten die een jaar later zouden leiden tot een radicale coup. Ondanks 
de hevigheid van het debat bleef het voorlopig echter bij een verbale confrontatie. Een van 
de redenen hiervoor was dat de Leidse radicalen weliswaar grote morele steun ontvingen 
van hun broeders buiten de stad, maar dat van enige vorm van praktische agitatie over de 

66 Ibid, 520.
67 Ibid, 520-521.
68 Ibid, 522.
69 Noël aan Delacroix, 29 nivôse an V (18 januari 1797) in: Colenbrander, Gedenkstukken II, 88.



‘de oppermagt des volks’ 19‘de oppermagt des volks’ 19

stadsgrenzen heen geen sprake was. De steunbetuigingen, geadresseerd aan de Leidse Mu-
nicipaliteit, concentreerden zich volledig op het afkeuren van de arrestaties en lieten het ra-
dicale initiatief dat de aanleiding had gevormd voor de gebeurtenissen volledig buiten be-
schouwing. 

Opvallend is dat de eerste steunbetuiging op 19 januari afkomstig was van de gematigde 
Municipaliteit van Delft, die zich vooral verheugde op het afslaan van een poging de lokale 
jurisdictie te passeren.70 De Municipaliteit van Zoetermeer betuigde haar steun op vergelijk-
bare gronden.71 Het feit dat de arrestaties van Trap en Lelyveld voortkwamen uit een oproep 
tot een landelijke vergadering van alle grondvergaderingen werd zelfs in de verklaringen uit 
radicale hoek niet genoemd. ‘De commissie van Correspondentie der Vergadering van af-
gevaardigden der Bataafasche Clubsen, en verbondenen Volks-Societeiten’ schreven in hun 
brief ‘aan de braave en manmoedige raad der stad Leiden’: 

Wij zijn te getroffen, Ja! Wij zoudens te kort doen aan uwe braafheid, zo nu als aan onse 
gevoelens, zo wij voor uw gehouden gedrag, tegen het Committe Provinciaal van Hol-
land, in de zaak van de burgers Lelyvelt & Trap, onze gevoelens U niet kenbaar maak-
ten;- (…) Wij burgers van Amsterdam, leden der Bataafsche Clubsen, keuren niet alleen 
u gehouden gedrag in deezen ten vollen goed, maar onze harten slaan, met genoegen 
eenen dubbelen slag voor U.72 

De Burger Societeit te Schiedam, de leden van ‘der Vergadering Zinspreuk hebbende Cor-
daat dog Bedaard’, ‘Het gezelschap van uitgewekene en vervolgde Patriotten te Amsterdam’ 
en de ‘Bataafsche Clubisten’ stuurden allemaal ronkende steunbetuiginen aan de raad, de 
Bataafsche clubisten zelfs tot twee keer toe.73 Trap en Lelyvelt zelf stuurden de Raad een be-
dankbriefje, waarin wederom de aanleiding tot de arrestatie niet aangehaald werd. Wel 
sloten zij af met de wens dat ‘wij alsoo weldra het Altaar der Vrijheid op de Puynhopen van 
Arristocratie en Heerschzugt mogen gevestigt zien.’74 Ook de brief van de Algemene Burger-
vergadering aan de gemeente was kritiekloos en vol lof.75 Ondanks alle aandacht en ophef 
over het initiatief, blijkt uit de aard van deze steunbetuigingen met hoeveel succes de radi-
calen buitenspel waren gezet (afb. 5).

Nasleep
Een ruime maand na het voorval in Leiden verscheen een anoniem spotpamflet in de vorm 
van ‘een brief van een Jacobynsch revolutionair burger aan zynen vriend’. Daarin werden 
de gearresteerde Leidse radicalen neergezet als sluwe nastrevers van hun eigenbelang en 
de oproep tot de landelijke vergadering als een gecalculeerde poging om de ‘slymgasten’ 
in het Provinciaal Bestuur beentje te lichten. Dat was nodig, omdat dit bestuur een machts-
basis voor de moderaten was geworden en een obstakel voor het doorvoeren van de sinis-
tere zuiveringsplannen van de radicalen. ‘Je weet nog wel,’ schrijft de gefingeerde Jacobijn 
in zijn brief, 

70 GAL, SA II 501A inv. nr. 552, 19 januari 1797.
71 Ibid, No.65.
72 Ibid, No.59.
73 Ibid, 10 februari 1797, en 31 januari 1797, no. 66.
74 Ibid, No.67.
75 Ibid, 7 februari 79, No.72.
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Afb. 5 De Leydse Courant van maandag 23 januari die opent met de oproep van de Nationale Ver-
gadering om niet naar de Leidse vergadering van grondvergaderingen te gaan. Leydse Courant, nr. 
10, 23 januari 1797. Regionaal Archief Leiden.
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wat moeite we voorleeden Jaar hadden, om het regerings reglement voor het Provinci-
aal Bestuur ‘er deur te krygen; want toen zagen de slymerigen wel, dat het Provinciaal 
Bestuur, by dat Reglement, al te veel magt in handen zou krygen; wy voelden het ook 
wel, maar we hoopten, dat we in die vergadering braaf van onze revolutionaire vrinden 
zouden krygen, en die hadden dan zo veul magt nodig, om te kunnen removeeren, arrestee-
ren en om de luidjes van het Oranje Bestuur, zo wat geld te laaten dokken, en dan was het 
schoon spel voor ons geweest, dan was ‘er niet een wáár vaderlander overgebleeven, of 
hy hadt een goed ambt gekreegen.76 

De gebeurtenissen van de vorige maand hadden de gematigden in het Provinciaal Bestuur 
in discrediet gebracht. Maar volgens de pamfletschrijver was het bij die ‘Leydsche Historie’ 
kantje boord geweest voor de radicalen: ‘hadt die ook fout uitgevallen, dan hadden we de 
matten wel mogen oprollen, en ons heele Revolutionair Systema, was geen olykoek meer 
waard geweest.’77 Uiteindelijk waren ze gered door hun eigen tegenstanders: 

We waaren Satans bang, zeg ik, dat nu ook niemand, behalven wy de bek zouden open 
doen, en dan was het suf geweest. – Maar hoe gelukkig viel het uit, wy schreeuwden – 
de slymgasten hebben ons helpen schreeuwen, en hier in hebben ze zich waarachtig 
verdienstelyk gemaakt, zy schreeuwden nog harder als wy, de Leden van het Provin-
ciaal Bestuur gaan nu na de maan, en wy zingen Victorie! Victorie! Vive la Republique!78 

Maar de radicalen zelf waren minder triomfantelijk. Zij zagen vooral de groeiende invloed 
van de moderaten op landelijk niveau en vreesden dat hun overwicht vertaald zou worden 
in de strekking van de constitutie. Initiatiefnemer voor de Landelijke Vergadering van Wijk-
grondvergaderingen Pieter Trap gaf in juli van dat jaar het pamflet uit waarin verschillende 
radicale volksvertegenwoordigers, onder wie Vreede, Van Beyma en Bosch, zich keerden te-
gen de voorgestelde grondwetstekst. Zij veroordeelden de getrapte wijze waarop volksver-
tegenwoordigers volgens het ontwerp gekozen zouden moeten worden: 

Eene Volks-Regeering is, door de dadelijke betekenis van het woord zelf, eene Regee-
ring, welke door het Volk zelf wordt uitgeoeffend: en eene Volks-Regeering bij verte-
genwoordiging is zoodanig eene, waer in het Volk door zijne Vertegenwoordigers zich 
zelve regeert; – maer hoe zal men deze nu eene Volks-Regeering bij vertegenwoordi-
ging kunnen noemen, wanneer het Volk van allen invloed op het Bestuur is uitgesloten; 
– wanneer het Volk dat oude last-dier blijft, dat gints en herwaerts door eenigen wordt 
voortgedreven, zonder dat het eenige zelfs-werking heeft?79 

Als die mogelijkheid tot ‘zelfs-werking’ niet geboden zou worden in door de wet geregelde 
organen, zou het volk zijn stem alleen nog kunnen laten horen ‘in eene revolutionaire uit-
barsting van zijne physieke kracht’. Zulk optreden was volgens de radicalen in die omstan-
digheden gerechtvaardigd: 

76 Vryheid, Gelykheid en Broederschap. Brief van een’ Jacobynsch revolutionair burger, aan zynen vriend (z.p. 1797) 2. KB, Knuttelca-
talogus nr. 22907. 

77 Ibid, 3. 
78 Ibid, 5.
79 Beoordeeling van het ontwerp van constitutie voor het Bataefsche volk enz., door eenige burgers, zynde repraesentanten van het volk van 

Nederland (Leiden 1797) 3. KB, Knuttel-catalogus nr. 22864.
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of zoude het in dezen tijden geheel zonder voorbeeld zijn, dat de Bestuurders voor op-
roer aenzagen, wat de brave Burger voor niets anders hieldt, dan een tegenstand tegen 
onderdrukking? – Zouden wij hier doen herdenken aen het nog zoo kort geleden ge-
beurde te Amsterdam, aen dat te Leyden, en aen het geen aen honderd bijzondere per-
soonen in genoegzaem alle Provincien is overgekomen?80 

De gebeurtenissen in Leiden hadden echter niet alleen aangetoond welke weerstand het ra-
dicale deel van de bevolking vanuit de gevestigde besturen ondervond bij de pogingen om 
via mobilisatie van de grondvergaderingen invloed uit te oefenen op het verloop van de re-
volutie. Ze toonden ook het structurele onvermogen van de radicalen om ‘van onderaf’ een 
doorbraak te forceren in de landelijke politieke impasse. Geconfronteerd met tegenstand 
vanuit het Provinciaal Bestuur hadden de radicale clubisten binnen en buiten Leiden weinig 
meer kunnen doen dan het gematigde Municipaliteitsbestuur toejuichen.

Die zomer behaalden de radicalen naar hun eigen mening in de grondvergaderingen hun 
grootste overwinning tot dan toe: met 108.761 tegen 27.955 stemmen werd het door mode-
raten gesteunde voorstel voor de nieuwe grondwet verworpen.81 Maar hoewel de radicalen 
wel de luidruchtigste oppositie hadden gevoerd tegen dit grondwetsontwerp, is het maar de 
vraag in hoeverre deze meerderheid ook daadwerkelijk steun voor het radicale programma 
uitdrukte. Door al het politieke getouwtrek in de voorgaande periode was de voorgestelde 
grondwet uitgegroeid tot een opeenhoping van compromissen, waar ook een groot deel van 
de moderaten zich niet langer in kon vinden. Bovendien was het wegstemmen van dit voor-
stel ook voor de radicalen op zijn best een halve overwinning. De door de moderaten ge-
wenste inrichting van het bestuur verhinderen bleek veel eenvoudiger dan van onderaf een 
alternatieve koers af te dwingen. In feite werd de impasse hierdoor verdiept, niet opgeheven.

De pogingen daartoe bleven in de periode 1795-1797 keer op keer steken bij de gemeen-
tegrenzen, die ondanks de grotere nationale idealen de afbakening bleven van het gebied 
waarbinnen de volksmobilisaties plaatsvonden. Deze kloof tussen ideaal en werkelijkheid 
bleek niet te dichten. De coup van 22 januari 1798 vormde de definitieve breuk tussen het 
streven naar een sterke eenheidsstaat aan de ene kant, en de radicaal democratische aspira-
ties rond de grondvergaderingen aan de andere. De grondvergaderingen, gezuiverd van po-
litieke tegenstanders, mochten na deze radicale omwenteling alleen nog opereren als de lo-
kale uitvoerders van de besluiten die op centraal niveau werden genomen. Lokale oproeren 
werden actief tegengegaan, en volkscomités en sociëteiten werden ontbonden.82

Maatregelen zoals de afschaffing van de gilden, waarin de liberale moderniseringsidealen 
van de coupplegers direct botsten met de roep om bescherming van de lokale economische 
belangen van ambachtslieden en andere leden van de lagere en middenklasse, dreven een 
nog grotere wig tussen het nieuwe bestuur en de voormalige aanhangers op stedelijk niveau. 
Terwijl verschillende leiders van de radicale fractie in de jaren daarna onder wisselende po-
litieke regimes probeerden hun verlichtingsprincipes door te voeren op de punt van Franse 
bajonetten, vertaalde lokale onvrede zich steeds vaker in Orangistische opstootjes. 

80 Ibid, 5.
81 Schama, Patriots and Liberators, 269.
82 Kuiper, Revolutie ontrafeld, 418 en 430.
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Conclusie
Het autoritaire optreden van de radicalen na 22 januari 1798 heeft ertoe geleid dat latere his-
torici hun democratische pretenties in de daaraan voorafgaande periode vaak met skepsis 
hebben benaderd.83 Deze skepsis wordt nog versterkt door de gangbare opvatting dat fana-
tisme, staatsgrepen en het opleggen van een fictieve ‘algemene wil’ aan een grotendeels vij-
andige of passieve bevolking nu eenmaal onlosmakelijk horen bij een revolutionair proces.84 

Hoewel er zeker elementen van continuïteit aan te wijzen zijn tussen het optreden van de 
radicalen voor en na de coup, laten de gebeurtenissen in Leiden zien dat hun handelen ook 
heel andere elementen bevatte. Al voor de omwenteling koppelden radicale Bataven zoals 
Bernardus Bosch hun streven naar de eenheidsstaat aan een interpretatie van democratie die 
veel verder ging dan die van hun gematigde tegenstanders, laat staan dan in de hele periode 
daarvoor en daarna gangbaar was. Direct na 1795 zetten de Leidse radicalen zich op lokaal 
niveau ook daadwerkelijk in voor een grotere invloed van onderaf op de nieuwe bestuursor-
ganen. Het versterken van de positie van de grondvergaderingen speelde hierin een belang-
rijke rol, maar het uiteindelijke doel was de radicalisering van de revolutie op nationaal ni-
veau. De oproep van Leidse democraten in januari 1797 tot een Landelijke Vergadering van 
Wijk- en Grondvergaderingen was een serieuze poging een brug te slaan tussen nationale 
idealen en radicale mobilisatie op lokaal niveau. De mislukking van deze poging illustreerde 
het structurele onvermogen van de radicalen om het lokale kader waarbinnen mobilisatie 
van protest vanouds plaatsvond te overstijgen, en zo een alternatieve uitweg te formuleren 
uit de impasse waarin de Bataafse Revolutie was beland. 

83 Geyl, ‘Bataafse Revolutie’, 122-123; Kuiper, Revolutie Ontrafeld, 508-509 en 519.
84 Bijvoorbeeld Schama, Patriots and liberators, 323.



Jaco Zuijderduijn

Schuiven, schenken, strooien, of sparen?
Het gebruik van rekenpenningen in de 16de eeuw*

Tot in de 17de eeuw werd er in Holland gerekend met Romeinse cijfers. Ambtenaren en kooplieden 
maakten daarbij gebruik van hulpmiddelen: rekenpenningen. De Hollandse Rekenkamer liet deze ie-
der jaar slaan voor haar ambtenaren. Het uiterlijk van deze objecten maakte in de tweede helft van de 
16de eeuw een opvallende verandering door: terwijl de penningen aanvankelijk vooral de landsheer-
lijke macht verbeeldden, grepen autoriteiten gedurende de Opstand terug op politieke en militaire ge-
beurtenissen. Numismaten (munt- en penningkundigen) hebben deze ontwikkeling gekoppeld aan een 
nieuwe toepassing van rekenpenningen. Dit artikel toont aan dat hier geen sprake van is: rekenpen-
ningen waren ook onder de jonge Republiek nog altijd voor de ambtenaren van de Hollandse Reken-
kamer bestemd. De voornaamste implicatie is, dat de uiterlijke veranderingen van de rekenpenningen 
in verband moeten worden gebracht met het staatsvormingsproces in de eerste decennia van de Tach-
tigjarige oorlog.

Dit artikel stelt een tamelijk eenvoudige vraag aan de orde: waarvoor werden rekenpennin-
gen van de Hollandse Rekenkamer gebruikt in de tweede helft van de 16de eeuw? Kwamen 
alleen ambtenaren in contact met deze penningen, die zij al calculerend over hun rekenta-
fels schoven (afb. 1)? Werden zij na verloop van tijd ook gebruikt als ‘propagandamiddel’, 
bijvoorbeeld door ze te schenken aan relaties of te verstrooien bij triomftochten? Of werden 
zij zelfs verkocht aan verzamelaars?

De vraag naar het gebruik van rekenpenningen is vooral van belang vanwege de ontwik-
keling die deze doormaakten in de 16de eeuw. Deze werd onder meer opgemerkt door J. van 
Kuyk, die spreekt van een verschuiving richting ‘herinneringsstukken’. Daarmee impliceert 
hij een functieverandering van hulpinstrument naar gedenkpenning.1 Deze zou mogelijk 
zijn gemaakt door de opkomst van het rekenen met Arabische cijfers, waardoor ambtenaren 
en kooplieden het voortaan zonder rekenpenningen af konden. 

In dit artikel betoog ik dat de nieuwe vormgeving van de rekenpenningen niet veroorzaakt 
werd door een functieverandering. De penningen met een ‘landsheerlijke’ beeldtaal en die 
met een ‘politieke’ werden beide door de Hollandse Rekenkamer besteld, met als doel deze 
onder de ambtenaren te verspreiden. De verschuiving werd niet ingegeven doordat de toe-
passing ‘schuiven’ verdween en de toepassingen ‘schenken’, ‘strooien’ en ‘sparen’ opkwa-
men (hoewel de rekenpenningen natuurlijk voor deze doeleinden gebruikt kunnen zijn). 
Verklaringen voor de verandering in de beeldtaal moeten dus gezocht worden in de poli-
tieke en staatkundige ontwikkelingen tijdens de eerste decennia van de Opstand. Met deze 
constatering levert het artikel tevens bijdrage aan de iconografie van de rekenpenningen.

 *  De auteur dankt Bert van Beek en Carolien Voigtmann voor commentaar op een eerdere versie van dit artikel
1   J. van Kuyk, ‘Jetons van de Nederlandsche rekenkamers in het Koninklijk penningkabinet’, Jaarboek van het Koninklijk Ne-

derlands genootschap voor Munt- en Penningkunde (1949) 8; E.J.A. van Beek, ‘Rekenpenningen’ in: P.J. Margry, E.C. van Heu-
kelom en A.J.R.M. Linders (red.), Van Camere vander rekeninghen tot Algemene rekenkamer. Zes eeuwen rekenkamer (Den Haag 
1989) 57-66, aldaar 66; M. Holleman-Tas, 53 rekenpenningen uit de 80-jarige oorlog (z.p. 1979) 2.
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Een nieuwe beeldtaal
Onder keizer Karel v (1515-1555) en koning Filips ii (1555-1581) liet de Hollandse Reken-
kamer in Den Haag vooral rekenpenningen slaan die de landsheerlijke macht verbeeldden. 
Aan de voorzijde werd meestal de buste van de landsheer weergegeven en aan de keerzijde 
diens wapenschild. De randschriften geven meestal de naam en titulatuur van de landsheer 
weer, en de naam van de Rekenkamer waarvoor de penningen waren geslagen. Soms wer-
den er ook allegorische afbeeldingen gebruikt en deugden verwoord, zoals de toepasselijke 
boodschap ‘doet rekenschap van uw beheer’ (afb. 2).2

Voor de Opstand werden er maar weinig penningen geslagen met actuele of politiek ge-
kleurde boodschappen. Eén van de uitzonderingen is een rekenpenning met de boodschap 
‘eindelijk vrede’, die waarschijnlijk refereert aan de vrede van Cateau-Cambrésis, die een 
einde maakte aan de oorlog tussen Habsburg en Valois (1559).3 En in 1563 werd er één ge-
slagen met de boodschap ‘Oran bevrijd uit Turkse greep’, waarmee men verwees men naar 
de overwinning op de Ottomanen bij Oran, in het tegenwoordige Algerije.4 

Dat de beeldtaal veranderde gedurende de eerste jaren van de Opstand is wel duidelijk, on-
der meer dankzij de catalogus van rekenpenningen van Margreet Tas. Wanneer die cesuur 
precies optrad, is echter lastig aan te geven: uit de jaren zeventig zijn er zowel ‘landsheerlij-
ke’ als ‘politieke’ rekenpenningen bekend. We kennen bijvoorbeeld penningen van de Hol-
landse Rekenkamer uit 1571 en 1574, beide met ‘landsheerlijke’ afbeeldingen van Filips II 

2 ‘redde rationem villicationis tue’ (Holleman-Tas, 53 rekenpenningen, 34).
3 ‘pace tandem confecta’ (M. Tas, Rekenpenningen. 540 rekenpenningen van de zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw 

(z.p. 2009) 40).
4 ‘orana turcaru obsidione liberata’ (Tas, Rekenpenningen, 45).

Afb. 1 Een figuur rekent 
met rekenpenningen. Hierbij 
wordt aan iedere horizonta-
le lijn een waarde toegekend, 
waarbij de onderste lijn be-
staat uit ééntallen, de volgen-
de uit tientallen, de daaropvol-
gende uit honderdtallen etc. 
Een penning die halverwege 
de lijnen ligt krijgt de helft 
van de waarde van de boven-
ste lijn: een penning tussen 
de ééntallen- en tientallenlijn 
heeft de waarde vijf. Afbeel-
ding van de titelpagina van het 
rekenboek van Köbel uit 1514. 
Bron: M. Kool, die conste van-
den getale, 20.
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en diens vierde vrouw, Anna van Oostenrijk (1549-1580).5 En uit 1576 is een rekenpenning 
bekend met een geknielde Gideon die God (Jehova) aanroept en, op de achterzijde, een ge-
wapende ruiter.6 Dit is waarschijnlijk de eerste penning met de nieuwe ‘politieke’ beeldtaal, 
die in de daaropvolgende decennia gebruikt zou worden. 

Het lijkt erop dat de productie van rekenpenningen tussen 1564 en 1580 onregelmatig 
was, wat ongetwijfeld een gevolg was van de onduidelijke staatkundige situatie. Zo week 
de Rekenkamer uit naar Utrecht zodra de Opstand uitbrak en moesten de Staten van Hol-
land nu zelf aan het rekenen slaan, waarop zij een nieuwe Rekenkamer oprichtten.7 Vanaf 
de jaren tachtig zijn er juist weer volop rekenpenningen bekend. Ik volsta met enkele voor-
beelden om de nieuwe beeldtaal te illustreren. In 1588 verscheen er een rekenpenning die 
inging op de afgeslagen aanval van de Spaanse Armada, in 1587. Aan de voorzijde is een bid-
dend gezin afgebeeld: ‘de mens wikt, God beschikt’. Op de achterzijde staat de afbeelding 
van een verwoest Spaans galjoen: ‘de Spanjaarden vluchten en vergaan, zonder dat iemand 
hen achtervolgt’ (afb. 3).8 Deze rekenpenning legt een verband tussen de vroomheid van de 
Hollanders en de afgeslagen aanval van de Armada: het randschrift aan de voorzijde sugge-
reert dat God de Armada tegenhield. De boodschap op de achterzijde wijst daarnaast op de 

5 Tas, Rekenpenningen, 57, 63. De rekenpenning uit 1574 was waarschijnlijk geslagen voor de ambtenaren van de Rekenka-
mer, die naar Utrecht waren uitgeweken – tenminste: deze penning werd door de Utrechtse Munt geslagen. Het is curi-
eus dat dit munthuis ook de penning uit 1571 sloeg, terwijl wordt aangenomen dat de Rekenkamer pas in 1572 uitweek 
(J. Smit, Het archief der Rekenkamer ter auditie van de gemeenelandsrekeningen en de opvolgende colleges met de daaronder berustende 
rekeningen (Den Haag 1946) 10-11).

6 Tas, Rekenpenningen, 69. 
7 Smit, Het archief, 10-22; J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie 

in de periode 1544-1588 (Den Haag 1990) 139-141; H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende 
en de eerste helft van de zeventiende eeuw (Den Haag 1984) 203.

8 ‘homo proponit deus disponit’; ‘hispani fugiut et pereut nemine sequette’ (Tas, Rekenpenningen, 127).

Afb. 2 Rekenpenning uit 1555 van de Hollandse Rekenkamer. Op de voorzijde een portret van 
Karel V (redde rationem villicationis tue), op de achterzijde wapenschild van Holland op 
de borst van een dubbelkoppige adelaar, een keizerlijk symbool (numisma came comp hollan 
1555). Collectie Geldmuseum Utrecht.
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strikt verdedigende instelling van de Engelsen, die nadat de aanval was afgeslagen de Span-
jaarden niet eens achtervolgden. 

Om nog een voorbeeld te geven: in 1589 verscheen een rekenpenning met een afbeelding 
van de Engelse koningin Elizabeth in een zegewagen en met een palmtak in de linkerhand, 
en een boek in de rechterhand (afb. 4). Het boek bevat een Nederlandstalig gebed (het ‘Onze 
Vader’) met het randschrift ‘eindelijk zegeviert de goede zaak’.9 Op de achterzijde staan 
twee kleine vogels in een nest die zich verdedigen tegen een grote vogel, met het bijschrift 
‘noodzakelijke oorlog’ en met als randschrift ‘zo niet sterker in kracht, dan wel door de 
zaak zelf’.10 Ook deze penning benadrukt dus de strikt verdedigende instelling van de Hol-
landers, die zich verweerden tegen een veel sterkere tegenstander.

Zoals gezegd zijn deskundigen het erover eens dat de hier beschreven verschuiving, van 
‘landsheerlijk’ naar ‘politiek’ (en misschien wel propagandistisch), structureel was: tijdens 
de Opstand werd het medium rekenpenning op een andere manier gebruikt dan daarvoor. 
Betekent dit dat we te maken hebben met een functieverandering, van hulpmiddel bij het 
rekenen naar ‘herdenkingspenning’? Of bleven de ambtenaren met de penningen schuiven 
en ging de Hollandse Rekenkamer op een andere manier gebruik maken van het medium 
rekenpenning?

Schuiven
Wij zijn gewend om met Arabische cijfers te rekenen, wat mede dankzij het bestaan van de 
‘nul’ relatief eenvoudig is. Tot in de 17de eeuw rekende men echter met Romeinse cijfers, 
wat juist gecompliceerd was en hulpmiddelen vereiste. Mensen die complexe berekeningen 
moesten maken, zoals ambtenaren en kooplieden, hadden ‘rekentafels’ waarop zij met be-
hulp van rekenpenningen berekeningen konden ‘uitleggen’ – zij maakten dus gebruik van 

9 ‘tandem bona causa triumphat 1589’ (Tas, Rekenpenningen, 131).
10 ‘bellum neccissum’; ‘si non veribus at causa potiores’ (Tas, Rekenpenningen, 131). Deze afbeelding werd in 

1591 nogmaals gebruikt.

Afb. 3 Rekenpenning uit 1588 (Dor-
drecht). Biddend gezin met rand-
schrift homo proponit deus dis-
ponit en verwoest Spaans schip met 
randschrift hispani fugiut et pe-
reut nemine sequete. Collectie 
Geldmuseum Utrecht.

Afb. 4 Rekenpenning uit 1589. Konin-
gin Elisabeth leest het Onze Vader ge-
zeten in een zegewagen met randschrift 
tandem bona causa  triumphat en 
twee kleine vogels die zich verdedigen 
tegen grote vogel met toevoeging bel-
lum necess met randschrift si non 
viribus at causa potiores. Collectie 
Geldmuseum Utrecht.
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een soort horizontaal telraam (afb. 5).11 Wie behoefte had aan deze rekeninstrumenten, kon 
deze vanaf medio 14de eeuw eenvoudigweg kopen: deze hulpmiddelen werden vooral in 
Neurenberg geproduceerd en vandaar verspreid.12 

Sommige ambtenaren ontvingen echter speciale rekenpenningen, die in opdracht van de 
gewestelijke Rekenkamers geslagen werden in de landsheerlijke munthuizen – zo bestelde 
de Hollandse Rekenkamer tussen 1579 en 1602 ieder jaar rekenpenningen bij de Munt van 
Dordrecht. Het gros van deze rekenpenningen was gemaakt van het goedkope materiaal ko-
per en werd ieder jaar aan ambtenaren uitgereikt. Wat er met de oude penningen gebeurde 
is niet helemaal duidelijk: mochten de ambtenaren deze houden, of werden zij weer inge-
nomen en omgesmolten tot nieuwe rekenpenningen? 

We weten dat de Rekenkamer in ieder geval tot 1602 rekenpenningen bestelde, omdat de 
rekeningen van de Hollandse Munt te Dordrecht zijn overgeleverd.13 Deze maken duidelijk 
dat er ieder jaar tenminste 6000-8000 koperen penningen werden geslagen in opdracht van 

11 Holleman-Tas, 53 rekenpenningen, 1-2. Cf. de rekenmethode M. Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlands-
talige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen (Hilversum 1999) 128-131; Van 
Beek, ‘Rekenpenningen’, 58-62; T.S. Jansma, Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondië 
(Utrecht 1932) 167 noot 1.

12 Van Beek, ‘Rekenpenningen’, 63. 
13 Nationaal Archief, Grafelijkheids Rekenkamer, inv. nrs. 4940-4944.

Afb. 5 Arithmetica toont 
haar rekenkunsten. Op dit 
wandtapijt is de 16de-eeuwse 
rekenpraktijk – met reken-
penningen – weergegeven. 
Bron: P. Spufford, Power and 
profit. The merchant in medieval 
Europe (Londen 2002) 35. 
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de Rekenkamer. Aanvankelijk bestelde deze 150 Mark koper, later naar 200 Mark – enkele 
piekjaren daargelaten (figuur 1).14

Welke ambtenaren rekenden met deze penningen? Het is bekend dat sommige setjes re-
kenpenningen uit 100 penningen bestonden,15 wat zou betekenen dat de bestellingen van 
de Rekenkamer voor 60 tot 80 ambtenaren waren. Zoveel personeel was er niet werkzaam 
op het Haagse kantoor van de Rekenkamer: medio 16de eeuw waren daar nog geen tien 
ambtenaren in dienst.16 Het ligt daarom voor de hand dat ook andere ambtenaren, werk-
zaam buiten Den Haag, een setje penningen ontvingen. Daarbij kan gedacht worden aan 
rentmeesters en tolgaarders, die namens de Rekenkamer de landsheerlijke belastingen en 
tollen inden.

Wat leren de rekeningen van de Hollandse Munt ons? Tussen 1579 en 1602 bestelde de 
Hollandse Rekenkamer grote hoeveelheden rekenpenningen. We mogen er dus vanuit 
gaan, dat de nieuwe beeldtaal die in deze periode opkwam, nog altijd binnen de oude amb-
telijke context werd gevormd en gebruikt. Dit gaat in tegen de suggestie van Van Kuyk, die 
impliceert dat de ‘politieke’ rekenpenningen niet langer door ambtenaren werden gebruikt, 

14 Deze variatie maakt ook duidelijk dat het gaat om daadwerkelijke bestellingen: hier zitten geen boekhoudkundige con-
structies achter, zoals het opvoeren van posten die in werkelijkheid niet meer bestonden.

15 De ontvanger van de tol van Geervliet ontving in 1579 100 rekenpenningen (Nationaal Archief, Grafelijkheids Reken-
kamer, inv. nr. 4940, f. 33-33v. Cf. B. van Beek, ‘Rekenpenningen’, De Beeldenaar 5 (1981) 9-16, 43-48, 83-89, 132-136, 
187-195, 215-224, aldaar 133). 

16 S. ter Braake, Met recht en rekenschap. De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd (1483-
1558) (Hilversum 2007) 89. Ook in de Bourgondische periode telde de Rekenkamer maar weinig ambtenaren (M.J.M. 
Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilver-
sum 2000) 140-143.

Bron: Nationaal Archief, Grafelijkheids rekenkamer inv. nrs. 4940-4944.

Figuur 1 Productie van koperen rekenpenningen voor de Rekenkamer van Holland.
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omdat deze met Arabische cijfers begonnen te rekenen. Arabische cijfers kwamen echter 
maar langzaam op. Zij waren in West-Europa in de late middeleeuwen wel bekend, maar 
dan vooral onder de echt hoger opgeleiden, die zich op een theoretisch niveau met dit feno-
meen bezighielden. In de praktijk bleef men Romeinse cijfers nog tot in de 17de eeuw ge-
bruiken – en dit idee wordt bevestigd door de aanhoudende productie van koperen reken-
penningen in opdracht van de Hollandse Rekenkamer.17 

Dit wil niet zeggen dat er nooit rekenpenningen als ‘herinneringsstukken’ werden uit-
gegeven of gebruikt, maar dat er geen reden is om aan te nemen dat er een wijziging in de 
functie achter de verschuiving van de beeldtaal zat. Om dit punt verder uit te werken, kijk ik 
in het vervolg van dit artikel nog eens kritisch naar de nieuwe functies van rekenpenningen, 
die door de numismaten zijn aangedragen. 

Schenken
Eén mogelijke nieuwe toepassing van de rekenpenningen, die in verband is gebracht met 
de nieuwe beeldtaal, is het gebruik als geschenk. We weten dat sommige rekenpenningen 
werden uitgevoerd in zilver en brons en dat deze waarschijnlijk aan ambtenaren verstrekt 
werden als emolument. Blasius Boucket en Bochus Grijp, eind 16de eeuw allebei raadsheer 
en muntmeester van Holland, ontvingen bijvoorbeeld jaarlijks ieder één Mark zilver in de 
vorm van zilveren rekenpenningen.18 Deze ‘luxe-uitvoeringen’ werden in de 16de eeuw zel-
den besteld: uit de rekeningen van de Hollandse Munt blijkt dat de Rekenkamer slechts in-
cidenteel zilveren rekenpenningen bestelde, en dat het bovendien om geringe hoeveelheden 
ging.19 Dit sluit aan de andere kant weer niet uit, dat de Hollandse Munt op eigen initiatief 
extra rekenpenningen sloeg: we weten immers dat de munthuizen commerciële onderne-
mingen waren die ook voor de markt produceerden.

Daarnaast kennen we uit de 17de en 18de eeuw de Nieuwjaarspenning: muntmeesters 
produceerden een soort ‘limited edition’ versie van bestaande munten, voorzien van het 
jaartal van het komende jaar, en soms ook uitgevoerd in afwijkend materiaal, gewicht of 
vorm.20 Zo sloeg de Gelderse muntmeester in goud en zilver uitgevoerde kwart guldens in 
1756, en enkele jaren laten werden ook in Holland, West-Friesland en Utrecht dergelijke 
penningen geslagen. In 1760 werd hier paal en perk aan gesteld: de muntmeesters mochten 
nieuwjaarspenningen slaan, maar deze mochten niet meer op bestaande munten lijken.21 
Deze nieuwjaarspenningen werden volgens Van der Wiel vóór 1718 geslagen, maar of dit 
ook al in de 16de eeuw gebeurde is onduidelijk. 

Is het waarschijnlijk dat de grote hoeveelheden rekenpenningen die tussen 1579 en 
1602 werden geproduceerd, bedoeld waren als relatiegeschenk? Aangezien De Rekenka-
mer vooral koperen exemplaren bestelde, lijkt dat uitgesloten: deze penningen waren niet 

17 Kool, Die conste vanden getale, 53-55, 128. Van Beek merkt bovendien op, dat ook buiten de ambtenarij de rekenpennin-
gen tot ver in de 17de eeuw gebruikt werden (Van Beek, ‘Rekenpenningen’, 62, 66).

18 Van Kuyk, ‘Jetons’, 9. E. Roobaert noemt deze penningen ‘presentpenningen’ (E. Roobaert, ‘Blijde intreden, openbare 
feesten en strooipenningen in de Nederlanden (16de eeuw)’, Revue Belge de Numismatique et Siggolographie 152 (2006) 113-
163, pp.117). Waarschijnlijk ging het om ongeveer 40 zilveren penningen (vriendelijke mededeling door Bert van Beek).

19 Bijvoorbeeld in 1579 15 Mark zilver in opdracht van de Staten van Holland en 12 Mark zilver in opdracht van de Hol-
landse Rekenkamer (Nationaal Archief, Grafelijkheids Rekenkamer inv. nr. 4940, f. 32-32v). 

20 J. Pol-Tyszkiewicz en L. Peese Binkhorst, ‘Nieuwjaarspenningen in Museum Beelden aan Zee’, De Beeldenaar 34 (2010) 
73-76. A. van der Wiel, ‘Munten als Nieuwjaarspenningen geslagen’, Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 41 (1954) 19-26.

21 Van der Wiel, ‘Munten als nieuwjaarspenningen geslagen’, 19.
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aantrekkelijk en van een te geringe waarde om als fooi door te gaan.22 Geen wonder dat de 
nieuwjaarspenningen die Van der Wiel noemt allemaal in goud of zilver zijn uitgevoerd.

Strooien
Dan het strooien: vanaf de 15de eeuw was het gebruikelijk om geld of penningen uit te 
strooien onder het publiek als de landsheer langskwam, zoals bij Blijde Inkomsten, inhul-
digingen, vorstelijke bezoeken en kapittels van het Gulden Vlies.23 Wapenherauten gooiden 
‘onder het roepen van “Largesse”, speciaal daartoe aangemaakte penningen, met de beel-
denaar van de vorst, in goud en zilver geslagen, onder het toegestroomde volk’ (afb. 6).24 De 
opzet van dit strooien was drieledig: het was een onderdeel van het ceremonieel, dat de po-
litieke betekenis van de gebeurtenis onderstreepte, het was een uiting van grootmoedigheid 
en tenslotte was het strooien natuurlijk een enorme publiekstrekker.25

Het gebruik van strooipenningen komen we bijvoorbeeld tegen tijdens de festiviteiten die 
werden georganiseerd toen Karel V Antwerpen bezocht, in 1549. Veel stedelijke instellingen 
zetten bij die gelegenheid hun beste beentje voor en bouwden karren en stellages waarop 
allerlei allegorische voordrachten werden gehouden. Ook de munters van de St. Janspoort 
pakten uit, onder meer met een stellage van meerdere verdiepingen, waar God, gezeten op 
een wolk, geld uitstrooide voor een geknielde man (afb. 7). De auteur die verslag deed van 
dit tafereel, Grapheus, merkt hierbij op dat al het goede van God komt, en dat Deze daarom 
ook het geld aan de mensheid zal hebben geschonken – hoewel dit in het dagelijks leven 
‘gruwelijc misbruyct’ werd.26

Een verdieping lager hadden de munters Saturnus laten uitbeelden, als oude, halfnaakte 
man die gouden en zilveren munten aan het slaan was. Bij hem stond de godin Moneta, on-
der meer met een kroon en ketting van gouden en zilveren penningen. Naast haar stonden 
haar dochters: Opulentia, Copia, Negociatio en Civilitas.Voor Grapheus was de boodschap 
duidelijk: God had eerst het geld aan Saturnus gegund, die daarmee had gezorgd voor rijk-
dom, volheid, koopmanschap en beschaving.

Het volgende is hier van belang: Saturnus schonk de geslagen munten aan Moneta, die 
deze weer uitdeelde aan het publiek. Dit leidde tot grote consternatie:

Daer souddy gesien hebben een vremt comedispel/als een iegelijck na den penninck-
worp opwaerts gaepte/als sij alle gelijck om grabbelen de handen opstaken/als deen 
den anderen metten elleboghen stieten/deen den anderen de penningen uuten handen 
grijpende/de sommige metten lippen/de sommige metten tanden/de sommige metten 
handen/desommige met een bonnetten de penningen ontvangende/deen dandere ver-
tredende/met vuysten slaende/metten hare treckende/vloeckende/malcanderen verd-
ruckende/int perssen ende verdrucken menigerley geroep/gethier/gekrijsch makende.27

22 Toen Leiden in 1573 noodgeld van papier liet produceren en er bij deze gelegenheid een aantal exemplaren aan de ma-
gistraat geschonken werd, nam men geen genoegen met papier, maar werden de papieren munten met een laagje zilver 
overtrokken (A. Pol en B.J. van der Veen, Het noodgeld van Leiden. Waarheid en verdichting (Den Haag 2007) 9-10.)

23 Roobaert, ‘Blijde intreden’, 117.
24 Roobaert, ‘Blijde intreden’, 116.
25 Roobaert, ‘Blijde intreden’, 117.
26 C. Grapheus, De seer wonderlijcke, schoone, triumphelijcke incompst, van den hooghmogenden Prince Philips (1549). Geraad-

pleegd 17-11-2010 via: http://www.archive.org/details/deseerwonderlijc00grap. 
27 Grapheus, De seer wonderlijcke, schoone, triumphelijcke incompst, 98-100.
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Grapheus nam dit allemaal nogal nuchter op, en vermaakte zich blijkbaar wel met de graai-
ende en vechtende massa. 

We weten dat er in 1549 onder meer gestrooid werd in Dordrecht, Delft, Leiden, Haarlem 
en Amsterdam.28 Om dit soort spektakels te kunnen realiseren, was er in 1549 sprake van 
een aanzienlijke productie van strooipenningen, op initiatief van Karel V, maar ook van Ma-
ria van Hongarije (landvoogdes, 1531-1555). Beiden lieten voor 1411 lb. aan gouden en 2269 
lb. aan zilveren penningen slaan, die in de hele Lage Landen gebruikt werden.29 Bestaat er 
daarom grond om te vermoeden dat de Rekenkamer later een deel van de rekenpenningen 
als strooipenning gebruikte? Ja en nee. 

Wanneer we kijken naar de gelegenheden waarbij de Rekenkamer rekenpenningen zou 
hebben kunnen uitstrooien, stuiten we op iets interessants. In de periode 1572-1602 komen 
er drie grote triomftochten in aanmerking: de intocht van Willem van Oranje in Amsterdam 
(1580), de intrede van de graaf van Leicester in de Lage Landen (1585-1586) en de komst van 
Maurits van Nassau in Amsterdam (1594).30 Deze jaren komen grofweg overeen met de jaren 
van grotere productie van rekenpenningen (figuur 1). Toegegeven, de chronologie is hier en 
daar wat problematisch – als de rekenpenningen bij de intochten zouden zijn uitgestrooid, 
waren zij ofwel een jaar tevoren geslagen (1579), dan wel één jaar te vroeg (1579), of één tot 

28 Roobaert, ‘Blijde intreden’, 159-160.
29 Roobaert, ‘Blijde intreden’, 127.
30 D.P. Snoep, Praal en propaganda. Triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de 16de en 17de eeuw (Alphen aan den Rijn 1975).

Afb. 6 Een heraut strooit 
munten uit onder het publiek 
tijdens de intocht van Karel 
V en paus Clemens VII te Bo-
logna op 24 februari 1530. 
Houtsnede van Robert Péril. 
Collectie Museum Plantin-
Moretus, prentenkabinet, 
V.VI.1.3.
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twee jaar te laat (1587, 1595) geboekt. Wanneer we in aanmerking nemen dat de rekeningen 
van de Dordtse Munt hier en daar sporen vertonen van ‘latere’ afrekeningen, blijkt dat we 
deze mogelijkheid niet helemaal kunnen uitsluiten.

Aan de andere kant zijn er toch wel wat bezwaren tegen deze lezing in te brengen. Zoals 
gezegd waren de strooipenningen van 1549 uitgevoerd in goud en zilver en met uitzonde-
ring van de eerder genoemde ‘luxe uitvoeringen’ liet de Rekenkamer vooral koperen reken-
penningen slaan. Bovendien lieten Karel v en Maria van Hongarije ‘landsheerlijke’ pennin-
gen uitstrooien, voorzien van hun portret – iets wat we ook nog zien in 1599, bij de Blijde 
intrede van Albrecht en Isabella in 1599.31 De afbeeldingen op de rekenpenningen die wij na 
1572 tegenkomen, sluiten echter op geen enkele manier aan bij de hoogwaardigheidbekle-
ders die Holland aandeden: Willem van Oranje, Robert Dudley graaf van Leicester, of Mau-
rits van Nassau. Daarom is het moeilijk voor te stellen dat deze bij hun triomftochten zijn 
gebruikt.32

31 Roobaert, ‘Blijde intreden’, 136-138.
32 Er zijn echter wel andere media bekend die een voorschot namen op de vorstelijke waardigheid die dit drietal ambieer-

de. In werkelijkheid slaagden zij er natuurlijk nooit in om deze aspiraties te realiseren.

Afb. 7 De triomfboog van de Munt 
van Antwerpen. Bron: C. Grapheus, De 
seer wonderlijcke, schoone, triumphelijcke in-
compst, van den hooghmogenden Prince Phi-
lips ... inde stadt van Antwerpen (1549) 100. 
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Sparen
De numismaat Michael Mitchiner heeft gesuggereerd dat rekenpenningen vanaf de 16de 
eeuw verzameld werden.33 Hij baseert dit onder meer op het bestaan van verschillende vari-
anten rekenpenningen van de Hollandse Rekenkamer. Deze zijn geslagen met een relatief 
groot aantal stempels, wat zou wijzen op grotere oplages – een gedachte die wordt beves-
tigd door figuur 1 – die zouden zijn gevoed door een externe vraag naar de rekenpenningen. 

Op zich is de gedachte dat rekenpenningen verzameld werden geen gek idee: verzame-
len is van alle tijden34 en in de 17de eeuw werden er naturaliën-kabinetten aangelegd, waar 
vooral allerlei curiosa in opgenomen werden. Aanvankelijk waren dit eerder rariteitenkabi-
netten dan geordende verzamelingen, maar in de loop van de tijd werden er ook gespeciali-
seerde collecties aangelegd.35 

Uit deze periode zijn ook collecties van munten bekend. Thera Wijsenbeek-Olthuis kwam 
in de 18de-eeuwse boedelinventarissen van Delft bijvoorbeeld muntenverzamelingen tegen, 
met onder meer ‘Chinees papiergeld en noodmunten uit de tijd van het beleg van Leiden’. 
De grootste verzameling, van Willem van Berkel, omvatte 667 munten. Ook penningen 
werden verzameld: ‘trouw-, begrafenis-, huwelijks-, schutters- en scheepjespenningen’. 
Dit was natuurlijk wel een exclusieve hobby: de verzamelaars kwamen uit de hogere vermo-
gensklassen.36

Betekent dit nu dat er ook verzamelaars actief waren in Holland in de 16de eeuw? In enkele 
boedelinventarissen komen we wel verzamelingen tegen, soms zelfs met rekenpenningen, 
zoals in die van Pouwels Adriaensz, koopman en winkelier uit Leiden, uit 1583. De inven-
taris die na zijn dood werd opgemaakt bevat een lange lijst met munten, waaronder curiosa 
die in kleine doosjes bewaard werden. Hieronder treffen we ook ‘een groen doosgen met 
57 doyten, met 4 penningens met swaertdekens’.37 De laatsten zijn, volgens de uitgever van 
deze boedelinventarissen, Van Gelder, rekenpenningen of Lotharings kleingeld. 

Enkele jaren later overleed Jan van Brouchoven, raad in de Rekenkamer van Holland en 
rentmeester van Rijnland, en eveneens Leidenaar. Zijn boedelinventaris bevat een grote hoe-
veelheid munten, waaronder een groot aantal oude en vreemde munten. Volgens Van Gel-
der gaat het om een verzameling die opgeborgen was in: 

een viercant groen cijpressen coffertken mitte waepenen ende quartieren van za. Brouc-
hoven geschildert, hebbende van binnen vier laedekens mit een schotdeurken gesloten 
ende waeren deerste vier partien in het eerste laetgen.

33 M. Mitchiner, Jetons, Medalets and tokens. Volume two. The Low Countries and France (Londen 1991) 793; Van Beek, ‘Reken-
penningen’, 65.

34 In de 16de eeuw deed de humanist Hubertus Goltzius (1526-1583) al verslag van vele honderden muntkabinetten die wa-
ren aangelegd in grote delen van Europa.

35 T. Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruitgang (1700-1800) 
(Hilversum 1987) 264.

36 Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft, 265-266. In boedelinventarissen uit kleinere steden en dorpen komen we 
geen verzamelingen tegen (cf. J.A. Kamermans, Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de 17de en 18de eeuw. Ontwikkeling 
en diversiteit (Hilversum 1999); H. van Koolbergen, ‘De materieële cultuur van Weesp en Weesperkarspel in de 17de en 
18de eeuw’, Volkskundig bulletin 9 (1983) 3-52).

37 H.A. Enno van Gelder (red.), Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16de eeuw. Eerste deel. Adel, 
boeren, handel en verkeer (Den Haag 1972) 437.
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In dit koffertje treffen we een ‘triumfspenningsken van de coninck van Spaingen’ waarover 
Van Gelder opmerkt: ‘misschien de gouden strooipenning bij de inhuldiging van Philips ii 
in 1549.’38

Aan de andere kant treffen we ook wel mensen die penningen ‘gewoon’ in huis hadden, 
zoals Heinrich Hoenraeth, uit Deventer, die overleed in 1590. In zijn inventaris treffen we 
onder meer ‘ein doessken mith wat leggepennings’.39 Jaspers van Lantrop, uit Rotselaar, be-
zat ‘een blaesken met een deel ronde legpenningen’.40 En Willem Adriaensz, uit Antwerpen, 
had een een ‘scrijflaye met leghpenningen’.41 

Het idee dat er in de 16de eeuw mensen waren die rekenpenningen verzamelden, kan niet 
van de hand worden gewezen, maar de echte verzamelcultuur moeten we toch echt later zoe-
ken, in de 17de eeuw.42 Dat verzamelaars de duizenden penningen die de Rekenkamer jaar-
lijks bestelde afnamen, lijkt uitgesloten: zelfs onder de echte verzamelaars, zoals Adriaensz 
en Brouchoven, komen we immers maar weinig rekenpenningen tegen.

De rekenpenning als medium
Wat zijn nu de voornaamste implicaties van dit alles? Ten eerste kan de iconografische ver-
schuiving, van ‘landsheerlijk’ naar ‘propagandistisch’, niet aan een functieverandering op-
gehangen worden. Dit betekent dat de penningen na hun ‘make-over’ nog altijd bestemd 
waren voor het personeel in dienst van de Rekenkamer. Natuurlijk nam het aantal ambtena-
ren dat daadwerkelijk met deze penningen aan het schuiven ging af naarmate de Arabische 
cijfers meer in zwang kwamen – in de loop van de 16de en 17de eeuw. Dit laat echter niet 
onverlet, dat we ook na 1572 nog altijd te maken hebben met objecten die fungeerden als 
medium voor de communicatie tussen Rekenkamer enerzijds, en ambtenaren anderzijds. 

Er zijn enkele goede redenen om aan te nemen dat het medium – de rekenpenning – tij-
dens de Opstand inderdaad gebruikt werd om een nieuw type boodschap over te brengen. 
De eerste ligt voor de hand: na de Acte van Verlatinge (1581) was er eenvoudigweg geen 
vorst meer die op de rekenpenningen afgebeeld kon worden, zodat de Rekenkamer wel iets 
nieuws moest bedenken. Dat zij op de ‘politieke’ beeldtaal zou uitkomen, is niet evident: 
de Rekenkamer had bijvoorbeeld eenvoudig voor het wapen van Holland kunnen kiezen.

De meerwaarde van de ‘politieke’ beeldtaal moet eerder verklaard worden aan de hand 
van enkele uitdagingen waar de jonge Republiek mee werd geconfronteerd. Zo moesten de 
ambtenaren van de Rekenkamer waarschijnlijk doordrongen worden van de ‘goede zaak’. 
Op politiek niveau was dit was onder meer nodig, omdat er een onduidelijke staatkundige 
situatie was ontstaan, en ook omdat er na 1572 veel ambtenaren vervangen werden.43 Boven-
dien was er op religieus vlak sprake van een onoverzichtelijke situatie, waarbij ambtenaren 
die wellicht heel verschillende geloofsbelevingen hadden zich moesten gaan inzetten voor 
het nieuwe Protestantse regime. 

38 H.A. Enno van Gelder (red.), Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16de eeuw. Tweede deel. Indus-
trie, vrije beroepen (Den Haag 1973) 220 noot 4. Daarbij dient opgemerkt te worden dat we niet weten van welk materiaal 
de strooipenningen die in 1549 werden gebruikt gemaakt waren. 

39 Enno van Gelder, Gegevens II, 285.
40 Enno van Gelder, Gegevens II, 330-334.
41 Enno van Gelder, Gegevens I, 506-514.
42 P. Beliën, ‘Waarom verzamelde Pieter Teyler penningen en munten?’ in: B. Sliggers et al (red.), De idealen van Pieter Tey-

ler. Een erfenis uit de Verlichting (Haarlem 2006) 93-113, aldaar 95.
43 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 203.
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Dit regime moest bovendien alle zeilen bijzetten om de legers van Filips ii het hoofd te 
bieden, wat weer aan een ander aspect raakt: de belastingen. Deze werden voor 1572 vooral 
op lokaal niveau geheven en pogingen om accijnzen te centraliseren stuitten op grote weer-
stand – zoals bij de introductie van de befaamde Tiende Penning van Alva. Dit verzet ver-
dween na 1572, toen de inwoners van Holland meer belasting gingen betalen en belangrij-
ker nog, deze in toenemende mate afdroegen aan de Staten van Holland.44 Recent hebben 
Maarten Prak en Jan Luiten van Zanden deze ontwikkeling in verband gebracht met de op-
komst van het idee van burgerschap: de inwoners van de Republiek kregen steeds meer zicht 
op wat er met de belastinginkomsten werd gedaan, waardoor de bereidheid om te betalen 
toenam.45 De nieuwe ‘politieke’ beeldtaal kan in verband worden gebracht met deze ontwik-
keling. Deze bestond vrijwel geheel uit argumenten die het beleid legitimeerden: de recht-
vaardige oorlog tegen Filips II, de wreedheden van de Spaanse troepen en de successen die 
werden behaald door de troepen van de Republiek. Reikten de autoriteiten met behulp van 
de beeldtaal op de rekenpenningen de belastingontvangers de argumenten aan waarmee 
deze weerstand tegen belastingheffing konden verminderen? Dat lijkt niet denkbeeldig, on-
der meer omdat de ambtenaren van de Rekenkamer bovendien verantwoordelijk waren voor 
lastige klusjes als de inbeslagname van goud- en zilverwerk uit kerken en andere geestelijke 
instellingen ten behoeve van de oorlogsfinanciering.46

Conclusie
Was er sprake van een verschuiving in de functie van de rekenpenningen? Waarschijnlijk 
niet: de rekeningen van de Hollandse Munt te Dordrecht tonen een aanhoudende productie 
van rekenpenningen in opdracht van de Rekenkamer. Deze werden bovendien uitgevoerd 
in koper en kunnen daarom vrijwel alleen in verband gebracht kunnen worden met het aan-
houdende gebruik als rekenmiddel onder de Hollandse ambtenaren. 

Het is wel curieus dat er in sommige jaren sprake was van een verhoogde productie: deze 
extra rekenpenningen zouden een andere toepassing gehad kunnen hebben, maar welke 
dat dan was, blijft vooralsnog onduidelijk. Het gebruikte materiaal, koper, sluit de toepas-
sing als Nieuwjaarspenning of strooimunt vrijwel zeker uit; een dergelijke gebruik valt al-
leen te vermoeden bij de ‘luxe-edities’, waarvan de Rekenkamer er niet zo heel veel bestelde. 
En hoewel het mogelijk is dat rekenpenningen in de 16de eeuw al werden verzameld, is er 
nauwelijks bewijs voor een massale belangstelling voor deze objecten. 

De verschuiving van ‘landsheerlijke’ naar ‘politieke’ beeldtaal moet daarom in verband 
worden gebracht met de politieke en staatkundige ontwikkelingen aan het begin van de Op-
stand. Daarbij denk ik vooral aan de noodzaak ambtenaren te binden aan het nieuwe regi-
me, en tegelijk de behoefte aan argumenten waarmee het fiscale beleid kon worden gelegi-
timeerd. Daarmee biedt dit artikel een verklaring die meer voor de hand ligt dan een nieuwe 
toepassing van de rekenpenningen die – toevalligerwijs – samen zou zijn gevallen met het 
uitbreken van de Opstand. 

44 W. Fritschy, ‘A financial revolution reconsidered: public finance in Holland during the Dutch Revolt, 1568-1648’, Eco-
nomic History Review 56 (2003) 57-89. 

45 M. Prak en J.L. van Zanden, ‘Towards an economic interpretation of citizenship: the Dutch Republic between medieval 
communes and modern nation-states’, European Review of Economic History 10 (2006) 111-146.

46 Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, 140.
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Een invasie op de Hollandse kust? 
Een kritische kanttekening bij de geschiedschrijving van het Rampjaar 1672*

Tijdens het Rampjaar 1672 werd de Republiek der Verenigde Nederlanden bijna van de kaart geveegd 
door de troepen van de Franse koning Lodewijk XIV en de legers van de bisschoppen van Münster en Keu-
len. Slechts met grootschalige inundaties wist het Staatse leger de vijand af te stoppen. Een gecombi-
neerd Engels-Franse landing op de Hollandse en Zeeuwse kust zou echter een einde kunnen maken aan 
alle hoop. De meeste Nederlandse maritiem-historici bestempelen een invasie vanuit zee als een serieuze 
dreiging die de Republiek definitief de kop had kunnen kosten. Het is echter de vraag hoe reëel dit amfi-
bische gevaar in werkelijkheid was. Allereerst zal dit artikel de Nederlandse en de Britse geschiedbeelden 
met betrekking tot de Derde Nederlands-Engelse Oorlog (1672-1674) vergelijken. Vervolgens zal wor-
den betoogd dat er een behoorlijke discrepantie bestond tussen de dreigingsperceptie en het daadwerkelij-
ke gevaar op een landing. Door hun blikveld te verruimen en meer buitenlandse bronnen in ogenschouw 
te nemen, zouden Nederlandse maritiem-historici het deels gemythologiseerde geschiedbeeld omtrent het 
Rampjaar kunnen bijstellen.

Het Nederlandse perspectief
In de Nederlandse geschiedschrijving geldt 1672 over het algemeen als hét Rampjaar. Menig 
historicus vermeldt hier dan ook volledigheidshalve de beroemde zin: ‘Het land reddeloos, 
de regering radeloos en het volk redeloos.’1 In een ranglijstje van rampjaren, samengesteld 
door de lezers van Historisch Nieuwsblad, heeft het jaar 1672 een hoge notering.2 Voor deze 
karakterisering lijkt alle reden te bestaan; een belangrijk deel van het territorium van de Re-
publiek was bezet door het leger van Lodewijk xiv en Duitse troepen, en het Staatse leger 
leek niet in staat tot enig serieus verzet. Ook kwam het republikeinse bewind van Johan de 
Witt tot een dramatisch en bloedig einde (afb. 1, 2 en 3). Bovendien was er altijd nog te drei-
ging op zee. Dit artikel handelt over dit laatste aspect.

Generaties Nederlandse historici hebben de aanval op de Republiek als een soort gecoör-
dineerde tangoperatie omschreven. Het Franse leger rukte op vanuit het zuiden en Keulse 
en Münsterse troepen vanuit het oosten. De gecombineerd Engels-Franse vloot moest ver-
volgens de Staatse marine uitschakelen om zo een landing op de Hollandse kust mogelijk te 
maken. De Hollanders, die zich voorlopig veilig waanden achter hun omvangrijke inunda-
ties (onderwaterzettingen), zouden dan geen andere keus hebben dan zich over te geven.3 
Om de Leidse emeritus-hoogleraar zeegeschiedenis Jaap Bruijn te citeren: ‘Een nederlaag 
van de vloot had betekend dat de stranden van Zeeland en Holland openlagen voor een inva-
sie, een dolksteek in de rug van de verdedigers van de Waterlinie.’4

* Graag wil ik Jan Hoffenaar danken voor zijn constructieve commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
1 Bijvoorbeeld: P. Dreiskämper, Redeloos, radeloos, reddeloos. De geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum 1998); L. Pan-

huysen, De Ware Vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt (Amsterdam 2005); R.B. Prud’homme van Reine, Rechter-
hand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter (Amsterdam en Antwerpen 1996). 

2 Historisch Nieuwsblad 10 (2008).
3 N. Japikse, Johan de Witt (Amsterdam 1915) 296-315; J.K. Oudendijk, Johan de Witt en de zeemacht (Amsterdam 1944) 192; 

Prud’homme van Reine, Rechterhand van Nederland, 229; J.R. Bruijn, Varend verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de 17de en 
18de eeuw (Amsterdam 1998) 115-116 ; J.C.M. Warnsinck, Van vlootvoogden en zeeslagen (Amsterdam 1942) 408.

4 Bruijn, Varend verleden, 116.
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Volgens het algemeen geaccepteerde Nederlandse geschiedbeeld was het de Franse en 
Engelse koningen er om te doen de Republiek definitief uit te schakelen als grote mo-
gendheid, en een vazalregime onder Willem III van Oranje te installeren dat het resterende 
grondgebied mocht besturen. Gelukkig waren er uiteindelijk drie obstakels die voorkwa-
men dat dit scenario werkelijkheid werd: de eerder genoemde Waterlinie die het Franse le-
ger een halt toe riep, de moedige, verstandige en bovenal vaderlandsgetrouwe Willem III en 
de krachtige Nederlandse vloot onder Michiel Adriaenszoon de Ruyter (afb. 4).5 

Bij deze voorstelling van zaken is een tweetal kritische kanttekeningen te plaatsen, met 
name ten aanzien van de Engels-Franse militaire strategie ter zee en bij de historische bron-

5 Japikse, Johan de Witt, 296-315; Warnsinck, Van vlootvoogden en zeeslagen, 382-401; Oudendijk, Johan de Witt en de zeemacht, 
192; Prud’homme van Reine, Rechterhand van Nederland, 229; Bruijn, Varend verleden, 115-116.

Afb. 1 Lodewijk xiv wordt in deze spotprent 
voorgesteld als roofzuchtige leeuw. Ets door 
Romeijn de Hooghe, 1672. Atlas van Stolk, Rot-
terdam, inv. nmr. 7566. 
Afb. 2 Karel ii geportretteerd als een tijger die 
verraad pleegt om buit binnen te kunnen halen. 
Ets door Romeijn de Hooghe, 1672. Atlas van 
Stolk, Rotterdam, inv. nmr. 7567.
Afb. 3 Johan en Cornelis de Witt voorgesteld 
als een vos en een wolf die samen de Republiek 
in het verderf hadden gestort. Ets door Romeijn 
de Hooghe, 1672. Atlas van Stolk, Rotterdam, 
inv. nmr. 7570.
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nen waar het Nederlandse geschiedbeeld tot nu toe op heeft berust. Maar eerst is het nuttig 
met een korte opsomming van de krijgshandelingen de context van het betoog te schetsen. 
Op 7 juni 1672 wist De Ruyter bij Sole Bay de Engels-Franse vloot te verrassen. De Engelsen 
verloren de Royal James en de Nederlanders drie schepen. Ook sneuvelde aan beiden kanten 
één admiraal: Van Ghent en Sandwich. Hoewel de slag geen winnaar opleverde, was er vol-
gens de prominente maritiem historicus Ronald Prud’homme van Reine wel sprake van ‘een 
morele overwinning’ voor de Republiek. Bovendien was duidelijk dat ‘de Nederlanders voor-
lopig gevrijwaard [bleven] van de dreiging van een Engelse landing of blokkade van de kust’.6

Nadat de Nederlandse vloot in mei 1673 een vergeefse poging had gedaan de Theems af 
te sluiten met zinkschepen, kwam het op 7 juni bij Schooneveld tot een nieuwe slag. De 
Nederlandse vloot koos dit keer niet voor een offensieve actie bij de Engelse kust, zoals het 
jaar er voor, maar wachtte de aanval af net buiten de zandbanken voor de eigen kust. Na een 
hele dag vechten waren er geen schepen verloren, maar wel waren er veel gewonden en was 
flinke materiële schade toegebracht. Opmerkelijk was bovendien dat de Frans-Engelse sa-
menwerking op belangrijke punten had gehaperd; een deel van het Franse eskader was weg-
gezeild en had niet meer aan de slag deelgenomen. Na enige dagen ongunstig weer kwam 
het op 14 juni tot de Tweede Slag bij Schooneveld. Opnieuw werd de Frans-Engelse samen-
werking gekenmerkt door miscommunicatie en onbegrip. Er waren ook dit keer geen grote 
verliezen aan schepen en manschappen te melden, maar wel was, zoals Prud’homme van 
Reine stelt, een landing op de Nederlandse kust verijdeld.7

Op 21 augustus 1673 kwam het bij Kijkduin (bij het Noord-Hollandse Huisduinen) tot een 
nieuwe zeeslag. Al vroeg werd het Franse eskader uit de slag verdreven door de Nederlandse 
voorhoede. De Engelsen waren woedend over het Franse wijken en spraken over lafheid en 
verraad. De slag eindigde opnieuw onbeslist; één Engelse en twee Nederlandse admiraals 
sneuvelden, maar schepen gingen niet verloren. Wel was volgens Prud’homme van Reine 

6 Prud’homme van Reine, Rechterhand van Nederland, 242.
7 Ibidem, 265-266.

Afb. 4 Stadhouder Willem iii voorge-
steld als de overwinnende oorlogsgod 
Mars die de interne verdeeldheid binnen 
de Republiek heeft hersteld en de vader-
landse leeuw verdedigt. Ets door Romeijn 
de Hooghe, 1672. Atlas van Stolk, Rotter-
dam, inv. nmr. 7565. 
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opnieuw sprake van ‘een enorme strategische overwinning’ aangezien ‘onder De Ruyters 
inspirerende leiding een vijandelijke overmacht van de Hollandse kust’ was weggejaagd en 
de ‘vijandelijke landingsplannen voorgoed moesten worden opgegeven’.8 Mede dankzij de 
‘briljante campagne’ van De Ruyter, zoals Bruijn het noemt, waren de Engelsen moedeloos 
geworden en startten in de herfst van 1673 vredesonderhandelingen, die in februari 1674 tot 
de tweede Vrede van Westminster leidden tussen de Republiek en Engeland (afb. 5).9 

De Derde Nederlands-Engelse Oorlog heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de bij-
na mythische faam van De Ruyter. Zo noemt Prud’homme van Reine hem in deze context 
de ‘redder van het vervallen vaderland’.10 Andere Nederlandse historici zijn over het alge-
meen niet minder lovend. Zo schreef de marineofficier en zeehistoricus Johan Warnsinck 
in 1930 over de Slagen bij Schooneveld: ‘Zelden was een overwinning ter zee zoo brood-
nodig voor de onafhankelijkheid van ons land als in Juni 1673; was toen de Ruyter geen de 
Ruyter geweest, voorzeker waren de Zeven Geünieerde Provinciën geen Vrije Zeven Provin-
ciën gebleven.’11 Kortom, zonder de briljante De Ruyter was de vloot van de Republiek waar-
schijnlijk verslagen en zou een Engels-Franse landing op de Hollandse kust onafwendbaar 
zijn geweest. De twee koningen zouden, zo menen vrijwel alle Nederlandse historici, de Re-
publiek in hun tang hebben fijngeknepen.

8 Ibidem, 272.
9 Bruijn, Varend verleden, 117.
10 Prud’homme van Reine, Rechterhand, 6 en 233.
11 J.C.M. Warnsinck, Admiraal De Ruyter. De zeeslag op Schooneveld (Den Haag 1930) x.

Afb. 5 Nachtelijk gevecht tussen Cornelis Tromp op de Gouden Leeuw en Sir Edward Spragge op 
de Royal Prince tijdens de Slag bij Kijkduin. Willem van de Velde de Jongere, olieverf op doek, onge-
dateerd. Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nmr. SK-A-2393.
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Het Engelse perspectief
De meeste Engelse historici beginnen hun analyse van de Derde Nederlands-Engelse Oor-
log met de anti-Franse Triple Alliantie van 1668. De Republiek, Engeland en Zweden sloten 
dit verdrag om een halt toe te kunnen roepen aan de veroveringen van Lodewijk XIV in de 
Spaanse Nederlanden. Dit verdrag overtuigde de Franse monarch ervan dat hij Londen en 
Den Haag uit elkaar moest spelen om af te rekenen met het bewind van De Witt. De Britse 
historici beschrijven vervolgens de pragmatische koerswijziging in de Engelse buitenlandse 
politiek die in 1670 resulteerde in het geheime Verdrag van Dover. Zij benadrukken dat de 
Engelse koning Karel II door Lodewijk XIV werd overgehaald een nieuwe oorlog tegen de 
Republiek te ondernemen. Met behulp van ruime Franse subsidies zou Karel zijn financi-
ele onafhankelijkheid ten opzichte van het Parlement kunnen veiligstellen. De beschikking 
over eigen financiële middelen betekende immers dat hij het Parlement niet bijeen zou hoe-
ven te roepen. De Members of Parliament konden dan niet allerlei eisen verbinden aan nieu-
we belastingen of zich bemoeien met beleidszaken die de koning beschouwde als deel van 
zijn royal prerogative. De oorlog zou Karels machtspolitieke invloed dus danig versterken. De 
Franse politieke hegemonie op het Europese vasteland nam hij daarbij op de koop toe. Vol-
gens de in Dover gesloten overeenkomst zou Karel zich tevens laten bekeren tot het katholi-
cisme en het protestantse geloof officieel afzweren. Overigens was niet duidelijk afgespro-
ken wanneer hij deze stap zou zetten. Volgens prominente Britse historici als Jeremy Black, 
James Jones, Paul Kennedy en Nicholas Rodger waren het dus vooral Karels absolutistische 
neigingen ten aanzien van de Engelse binnenlandse politiek die hem er toe aanzetten de Re-
publiek de oorlog te verklaren.12 De Derde Nederlands-Engelse Oorlog was dus niet veroor-
zaakt door de economische en maritieme rivaliteit tussen beide landen, zoals nog wel eens 
gedacht wordt. Ook gaven politiek-ideologische motieven niet de doorslag, zoals Steven 
Pincus heeft beargumenteerd.13

Toen de oorlog in 1672 geen succes bracht en Karel het jaar daarop geld nodig had, was hij 
toch gedwongen het Parlement bijeen te roepen. Een van de konings ministers, Shaftesbury, 
hield de MP’s daarbij voor dat de oorlog in feite op verzoek van het Lagerhuis werd gevoerd. 
In 1664 hadden de Commons Karel namelijk verzocht de Tweede Nederlands-Engelse Oor-
log te ondernemen. Inderdaad een absurde en in ieder geval cynische argumentatie.14 Karel 
zelf claimde dat: ‘I would have called you sooner together, but (…) I was willing to ease you 
and the country till there were an absolute necessity.’ Hij vroeg om de benodigde fondsen 
en verzekerde de afgevaardigden dat: ‘I might have digested the indignities to my own per-
son, rather than have brought it to this extremity, if the interest as well as the honour of the 
whole kingdom had not been at stake.’15 De Anglicaanse meerderheid in het Parlement liet 
zich echter niet zo gemakkelijk paaien en eiste het intrekken van de zogenoemde Declaration 
of Indulgence, waarmee Karel in maart 1672 vrijheid van godsdienst had verleend aan katho-

12 J.R. Jones, The Anglo-Dutch Wars of the seventeenth century (Londen en New York 1996) 179-182; N.A.M. Rodger, The com-
mand of the ocean. A naval history of Britain, 1649-1815 (Londen 2004) 80-81; P.M. Kennedy, The rise and fall of British naval 
mastery (Londen 1976) 62; J. Black, A system of ambition? British foreign policy 1660-1793 (Londen 1991) 21-22; G.S. Holmes, 
The making of a great power. Late Stuart and early Georgian Britain (Harlow 1993) 100-101.

13 S.C.A. Pincus, ‘Republicanism, absolutism and universal monarchy: English popular sentiment during the Third 
Dutch War’ in: G.M. MacLean (red.), Culture and society in the Stuart Restoration. Literature, drama, history (Cambridge 1995) 
241-266.

14 Jones, Anglo-Dutch Wars, 199.
15 A. Bryant (red.), The letters, speeches and declarations of king Charles II (Londen 1935) 260-261.
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lieken en aan protestantse dissenters. Ook verlangden ze de invoering van de zogenoemde 
Test Act, waarmee katholieken uit publieke functies werden gezet. De broer van de koning, 
de openlijk katholieke Jacobus, werd hier als Lord High Admiral het voornaamste slachtoffer 
van en verloor zijn positie als opperbevelhebber over de vloot.16

De oorlog was in Engeland bijzonder impopulair. De economische achteruitgang en de 
politieke, materiële en financiële schade van de vorige oorlog tegen de Republiek lagen nog 
vers in het geheugen. Verder had Karel zich verbonden met de katholieke en absolutistische 
Lodewijk xiv om tegen de protestante Republiek te strijden, en dat terwijl hij zelf als cryp-
to-katholiek gold en zijn broer al openlijk voor zijn religieuze gezindte was uitgekomen. 
Bovendien kon de oorlog Engeland alleen maar schaden; het conflict zelf zou ongetwijfeld 
weer economische achteruitgang brengen, en Frankrijk maakte van de oorlog gebruik om 
zijn strategische machtspositie op het vasteland van Europa te versterken. Het merendeel 
van het publiek en het Lagerhuis zag de oorlog voor wat het was: een privéproject van het 
hof dat de koning absolute macht moest bezorgen.17

Opmerkelijk genoeg lijken de militair-strategische aspecten van de oorlog voor de Engel-
sen ondergeschikt te zijn geweest aan de issues die er werkelijk toe deden, namelijk de drei-
gende katholicering van het hof, de aanstaande emancipatie van katholieken en dissenters 

16 Jones, Anglo-Dutch Wars, 100; Rodger, the command of the ocean, 80-82.
17 Jones, Anglo-Dutch Wars, 193-202.

Afb. 6 Lodewijk xiv biedt Karel ii geld om af te zien van vrede met de Republiek, maar zijn 
moeite is vergeefs. Spotprent, 1674. Atlas van Stolk, inv. nmr. 16279.
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in de Engelse politieke en publieke domeinen, en de absolutistische neigingen van de vorst. 
Het debat, althans voor zover daar sprake van was, spitste zich daarom al snel toe op deze 
drie issues. Toen het Parlement in het voorjaar van 1673 de kans kreeg zich met de zaak te 
bemoeien, waren dit dan ook de gebieden waar de mp’s hun invloed lieten gelden. Terwijl 
de oorlog voor de Republiek dus onderdeel vormde van het Rampjaar en deel uitmaakte 
van een gemythologiseerde strijd om overleving, was het voor de Engelsen een conflict van 
voorbijgaande aard en zonder twijfel ondergeschikt aan een aantal prangende binnenlandse 
vraagstukken (afb. 6 en 7).

Twee kritische kanttekeningen
Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar het Rampjaar. Daarin zijn vooral de poli-
tieke, culturele en diplomatieke aspecten ruim vertegenwoordigd. Zo meent Michel Rein-
ders in de grote golf van in 1672 gepubliceerde pamfletten de politieke emancipatie van de 
Nederlandse burgerij te zien,18 heeft Luc Panhuysen het Rampjaar bestudeert vanuit het 
perspectief van één enkele familie,19 en legt Wout Troost de laatste hand aan een studie 
over Willem III en de Engelse diplomaat Sir William Temple. Over het algemeen lijken veel 
historici de militaire gebeurtenissen – en in ieder geval die op zee – als een soort axioma 
te beschouwen. Discussie hierover is nauwelijks meer nodig aangezien ieder kanonschot 
wel zo’n beetje is geteld. Niets is echter minder waar. Er zijn belangrijke kanttekeningen 

18 M.H.P. Reinders, Gedrukte chaos. Populisme en moord in het Rampjaar 1672 (Amsterdam 2010).
19 L. Panhuysen, Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte (Amsterdam 2009).

Afb. 7 De Republiek sluit vrede met Engeland. Het zwijn van de oorlogsverwoesting ligt geveld, 
terwijl de Franse tirannie op de vlucht slaat. Ets door Romeijn de Hooghe, 1674. Rijksmuseum, 
Amsterdam, inv. nmr. RP-P-OB-55.162.
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te plaatsen bij één van de belangrijkste veronderstelde ‘feiten’ uit de politiek-militaire con-
text van de Derde Nederlands-Engelse Oorlog, namelijk het eerder genoemde idee van een 
Frans-Engelse tangoperatie die de Republiek diende te vermorzelen.

In de eerste plaats valt op dat de werken van toonaangevende Nederlandse maritiem-
historici als Warnsinck, Prud’homme van Reine en Bruijn voornamelijk gebaseerd zijn op 
Nederlandstalige scheepsjournaals, correspondenties van betrokken commandanten, in-
gediende verslagen, en oudere geschiedenissen. Je kan je afvragen of uit dit soort bronmate-
riaal, dat voornamelijk is geproduceerd door Nederlandse marineofficieren en diplomaten, 
de precieze bedoelingen van Karel en Lodewijk te achterhalen zijn. Waren de Nederlanders 
überhaupt op de hoogte van de details van het Engels-Franse plan, of lezen we in de bronnen 
vooral de projecties van zelfbedachte rampscenario’s? Natuurlijk was de situatie van de Re-
publiek hachelijk en leek het er sterk op dat de beide monarchen de staat van de kaart wilden 
vegen. Maar je kan je afvragen in welke mate de Nederlanders op de hoogte kónden zijn van 
de werkelijke intenties van beide koningen, hoe agressief die ook mochten zijn.

De eerder genoemde historici gebruikten ook wel buitenlandse bronnen, hoofdzakelijk 
afkomstig van officieren en diplomaten, en voornamelijk gepubliceerd in bronnenuitga-
ven, zoals die van Colenbrander, Anderson20 en de Calendars of State Papers. Je kan ook bij dit 
materiaal vragen stellen. Waren de Engelse en Franse beleidsuitvoerders bijvoorbeeld op de 
hoogte van de door de beide regimes gestelde doelen? Of betrof het opnieuw verwachtings-
patronen gebaseerd op een voor de hand liggende strategie? Feit is dat vooral Karel bewust 
vaag was op punten als strategie en tactiek. Een nederlaag van de vloot zou hem immers, net 
als bij de Tocht naar Chatham in 1667, op zware kritiek komen te staan van het Parlement. 
De Engelse opperbevelhebbers, in 1672 zijn broer Jacobus en in 1673 zijn Duitse neef prins 
Rupert, ontvingen dan ook geen eenduidige instructies. Lodewijk sprak zich duidelijker uit 
over de te volgen koers – daar had hij in zijn eigen land de politieke ruimte wel voor   –, maar 
de acties van de Franse vloot suggereren dat er achter deze woorden een verborgen agenda 
school.21

In de tweede plaats moet worden geconstateerd dat uit niets blijkt dat de Franse en En-
gelse overheden serieuze en gecoördineerde invasieplannen hadden. Natuurlijk zou eerst de 
Nederlandse vloot als hinderlijk obstakel uit de weg moeten worden geruimd, zodat ruim 
baan ontstond voor een invasievloot. Feit is echter dat er geen invasievloot was! Het was on-
mogelijk een omvangrijke en kansrijke krijgsmacht in te schepen op oorlogsschepen, waar 
de ruimte voor zoveel extra mankracht immers niet voorhanden was. Daarvoor waren extra 
schepen nodig, zoals de ongeveer vijfhonderd vaartuigen die nodig waren voor de overtocht 
van 1688 wel duidelijk maakten. Zoals James Jones heeft betoogd, bestond er in 1672 über-
haupt geen plan voor een invasie. De Engelse marinetop wilde De Ruyters vloot verslaan om 
zich vervolgens op de omvangrijke Nederlandse handelsvloot te kunnen storten. In 1673 
leefde bij Karel wel het idee voor een invasie, maar uit de zeer gebrekkige voorbereidingen 
blijkt dat dit slechts een vage notie was.22 Lodewijk was in dit stadium van de oorlog sowie-
so gekant tegen een dergelijke amfibische operatie, omdat Karel een aantal strategisch ge-
legen Zeeuwse steden voor zichzelf opeiste. De belangen van de beide bondgenoten liepen 

20 H.T. Colenbrander, Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676 (2 dln.; Den Haag 
1919); R.C. Anderson, Journals and narratives of the Third Dutch War (Londen 1946). 

21 Rodger, The command of the ocean, 83-85; Jones, Anglo-Dutch Wars, 189-212.
22 Jones, Anglo-Dutch Wars, 188 en 201-207.
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dus niet bepaald congruent. Bovendien laat ook het optreden van de gecombineerde vloot 
zien dat concrete plannen ontbraken. Het bondgenootschap fungeerde wellicht op papier, 
maar op zee overheerste wantrouwen. De Fransen begrepen de Engelse signalen en ma-
noeuvres niet, of leken deze niet te willen begrijpen. Het had er kortom de schijn van dat de 
Fransen serieuze gevechten ontweken. Het idee van een strategisch en tactisch extreem ge-
compliceerde amfibische operatie door nauw samenwerkende bondgenoten lijkt dus vooral 
te hebben bestaan in de hoofden van Nederlandse officieren en politici, en de pamfletschij-
vers en artiesten die de oorlog voorstelden als een epische strijd om het voortbestaan van 
de Republiek.

Al met al is het hoog tijd dat Nederlandse maritiem historici hun blikveld verruimen en 
nadrukkelijker buitenlandse bronnen gaan gebruiken om de politiek-strategische context 
van het Rampjaar te duiden. Vooralsnog zijn onze analyses gebaseerd op eenzijdig materi-
aal, dat eenvoudigweg geen antwoord kán bieden op bepaalde cruciale vragen. Ook aan de 
militair-maritieme axioma’s van het Rampjaar valt dus nog het nodige te ‘debunken’. De 
Ruyter mocht dan een briljante strategie hebben ontplooid die de mogelijkheid van een ge-
allieerde invasie wegnam, maar het is de vraag of er überhaupt een invasie zou zijn geweest. 
Illustratief hiervoor is dat de maandenlange afwezigheid van de Nederlandse vloot na Sole 
Bay – de manschappen en kanons moesten worden ingezet bij de Waterlinie – niet werd be-
nut voor een dergelijke aanval.



Een gewest met nationalistische pretenties
Lieuwe Zoodsma, de archivaris van het Noord-
Hollands Archief, opende het symposium met een 
afzegging. Martin Berendse, directeur van het Na-
tionaal Archief, was verhinderd vanwege de be-
handeling van de cultuurbegroting in de Tweede 
Kamer later die dag. Speelde het archiefwezen in 
andere jaren daarbij zelden een rol van betekenis, 
nu diende de rijksarchivaris in Den Haag paraat 
te zijn om de Minister te kunnen adviseren bij ka-
mervragen over de ingrijpende voornemens van 
het Kabinet Rutte op het terrein van archiefbeheer. 

Dat Berendse niet kon komen was jammer, al-
dus Zoodsma, omdat juist toename van de publie-
ke aandacht voor Holland een speerpunt vormt 
in diens beleidsvisie. Na de opmerking dat het 
Noord-Hollands Archief zich bijzonder gelukkig 
prijst met zijn grote en actieve vriendenstichting, 
gaf Zoodsma het woord aan dagvoorzitter Frans 
Willem Lantink, de voorzitter van de Stichting 
Vrienden van het Noord-Hollands Archief. 

Lantink begon met de opmerking dat het voor-
nemen van de rijksoverheid om de archiefzorg te 
verschuiven van het rijk naar de provincies zonder 
daarvoor extra geld uit te trekken, dan wel als taak-
gerichte reorganisatie omschreven kan worden, 
maar feitelijk neerkomt op een bezuiniging. De in-
houdelijke vraag of de archieven van de gewesten 
nu wel of niet in het Nationaal Archief thuishoren, 
is daarbij niet gesteld. 

Kernpunt in de Hollandse geschiedenis, is vol-
gens Lantink de vraag of Holland eigenlijk wel be-
staat. Holland en Nederland zijn in de loop van 
de geschiedenis in elkaar overgegaan. Dit bracht 
een anti-Hollands sentiment, dat zich ook nu nog 
manifesteert. Zoals vorig jaar toen Kamervragen 
werden gesteld over het feit dat in het Nederland-
se paspoort de benaming ‘Koninkrijk der Neder-
landen’ in het Est, het Hongaars en het Slowaaks 

werd vertaald met het equivalent van ‘Koninkrijk 
Holland’. 

Dat in de Europese geschiedenis een dergelijk 
sentiment niet uniek is, maakte Lantink duidelijk 
aan de hand van de parallel met Pruisen en Pied-
monte. In Holland was de raadspensionaris van 
het gewest tevens de raadspensionaris van de Sta-
ten Generaal. Een positie vergelijkbaar met die van 
Otto von Bismarck, die behalve minister-president 
van Pruisen tevens rijksmaarschalk was van het 
Duitse Keizerrijk. Piedmonte was evenals Holland 
leidend bij de eenwording van Italië, waar de te-
genstelling tussen noord en zuid tot op de dag van 
vandaag een rol speelt.

De geschiedenis van Holland, omschreef Lan-
tink als de geschiedenis van de hegemonie van een 
regio binnen een groter verband. Het doel van dit 
symposium omschreef hij als de zoektocht naar 
een dwarsdoorsnede van de geschiedenis van een 
gewest met nationalistische pretenties, waarbin-
nen de geschiedenis van de achttien stemheb-
bende Hollandse steden een uniek element vormt. 

De factor toeval
Thimo de Nijs gaf als eerste zijn visie. Met de le-
zing ‘Geschiedenis van Holland in nationaal per-
spectief’ maakte hij aannemelijk dat het onder-
scheid tussen de geschiedenis van Holland en de 
nationale geschiedenis ontstond door een opeen-
stapeling van omstandigheden. Daarbij was het 
toeval een belangrijke factor. 

De Nijs – tegenwoordig als beleidsmedewerker 
cultuurbeleid werkzaam voor de gemeente Den 
Haag – voerde samen met Eelco Beukers de eind-
redactie van de driedelige Geschiedenis van Holland, 
verschenen in 2002. Dit project was een initiatief 
van de provincies Noord- en Zuid-Holland, in de 
tijd dat overheden en instellingen nog wel eens 
ergens een potje geld hadden staan waarvoor een 

Tijdingen
Denkend aan Holland

Op 13 december van het vorige jaar organiseerden het Noord-Hollands Archief, de Stichting Vrienden 
van het Noord-Hollands Archief en het Nationaal Archief het Symposium Holland, geschiedenis en 
archieven van provincie(s) en gewest. CARIN GAEMERS nam namens Tijdingen samen met zo’n 120 be-
langstellenden – van wie ze ker de helft lid van onze vereniging – plaats in het imposante middenschip 
van de Janskerk in Haarlem.  
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goede bestemming moest worden gezocht.
De provincies stond een publicatie in drie dikke 

banden voor ogen. Het eerste deel moest de ge-
schiedenis van het gewest tot 1840 beschrijven. De 
delen twee en drie waren gereserveerd voor respec-
tievelijk Noord- en Zuid-Holland. Een intellectueel 
onbevredigende opzet, aldus De Nijs. Niet alleen 
omdat het jaar 1840 als breukvlak geen wezenlijk 
belang vertegenwoordigt, maar ook omdat de mo-
derne tijd teveel aandacht zou krijgen. Bovendien 
zouden de delen twee en drie wel heel erg veel op 
elkaar gaan lijken. 

Na overleg met de opdrachtgevers, kreeg de 
eindredactie de vrije hand om een opzet te for-
muleren met als uitgangspunt de verschillen en 
de overeenkomsten tussen Holland en de overige 
gewesten. De leidraad voor de thematische inde-
ling kwam voort uit de positieve eigenschappen 
die Hollanders zichzelf in de loop der geschiede-
nis zijn gaan toedichten: de strijd tegen het water, 
welvaart, stedelijkheid, openheid naar buiten en 
tolerantie. 

In vogelvlucht schetste De Nijs vervolgens de 
ontwikkeling van een onbeduidend moerassig ge-
bied in de marge van Europa, tot een welvarend 
en invloedrijk gewest dat een bepalende rol speel-
de in de vorming van het Koninkrijk der Neder-
landen. De strijd tegen de Noormannen had het 
gezag in de kuststrook in handen van de Graven 
van Holland gebracht. Met de onderwerping van 
West-Friesland en het beknotten van de invloeds-
sfeer van de Bisschop van Utrecht, had graafschap 
min of meer de omvang van het latere gewest ge-
kregen. Voortdurende botsingen met de adel had-
den de Graven van Holland financieel afhankelijk 
gemaakt van de steden, die daardoor in de 13de en 
14de eeuw steeds meer invloed op het bestuur had-
den gekregen. Een dynastieke crisis na de dood 
van graaf Willem vi had Holland in 1435 tenslotte 
in de handen van Filips de Goede gedreven. 

Gewestelijke eensgezindheid was ontstaan ge-
durende de 16de eeuw, toen de Hollandse steden 
zich bewust werden van hun gezamenlijke belan-
gen tegenover de Habsburgse landheren. De lege 
kas van Filips ii had Holland een hoofdrol be-
zorgd tijdens de burgeroorlog die na de Reforma-
tie uitbrak, een positie die door geografische om-
standigheden werd versterkt. En vervolgens was 
de Republiek der Verenigde Nederlanden uitge-
roepen, omdat er in heel Europa geen vorst bereid 
bleek de soevereiniteit van het wespennest in de 
Lage Landen over te nemen. Binnen die Unie kon 

Holland de andere gewesten zijn wil opleggen van-
wege het simpele feit dat dit gewest meer dan de 
helft van de financiële middelen inbracht. 

Die reeks van toevalligheden had Holland in een 
dominante positie geplaatst, maar daarmee was 
het gewest nog geen eenheid. Feitelijk was Hol-
land een verbond van vrijwel autonome steden met 
vaak tegengestelde belangen. Amsterdam was ver-
reweg de invloedrijkste stad, zonder ooit opper-
machtig te worden. De voortdurende machtsstrijd 
tussen de Staten van Holland en de stadhouders 
vormde daarbij een complicerende factor. 

De Ware Vrijheid bracht voorspoed en welvaart, 
en ondanks de talrijke interne tegenstellingen 
functioneerde dit systeem tot aan het einde van 
de 17de eeuw uitstekend. Daarna verloor de Repu-
bliek echter in hoog tempo zijn vooraanstaande 
positie in Europa. Belangrijkste oorzaak was de 
schuldenlast van het openbaar bestuur. Die was 
dermate hoog opgelopen, dat de meeste belasting-
inkomsten als rente op leningen in handen kwa-
men van rijke burgers. Met de ineenstorting van 
het Ancien Regime in 1795, eindigde de suprema-
tie van Holland.

Na de restauratie werd het oude staatsbestel defi-
nitief verlaten toen werd gekozen voor handhaving 
van het Franse bestuursmodel. De handelingsvrij-
heid van de provincies werd binnen het Koninkrijk 
der Nederlanden sterkt ingeperkt. Holland had 
weliswaar één college van Provinciale Staten, maar 
de benoeming van twee colleges van Gedeputeer-
de Staten en twee gouverneurs splitste het voorma-
lige gewest op in Noord-Holland en Zuid-Holland. 
Hoewel er volgens De Nijs tot in de 20ste eeuw 
sprake was van een typische Hollandse bestuurs-
cultuur, ontbrak een eigen identiteit zoals Fries-
land en Limburg die kenden. Dit toont zich tot op 
de dag van vandaag in de relatief lage opkomst bij 
de provinciale verkiezingen in beide Hollanden. 

Vanwege de grote verstedelijking wijkt de be-
stuurlijke problematiek van Holland in het hui-
dige bestel nog steeds af van die van de overige 
provincies. Dit uit zich vooral in de wijze waarop 
de grote steden direct met de rijksoverheid zaken 
doen, zonder inmenging van Provinciale Staten. 
In de omgang met de stedelijke problematiek is 
er een duidelijk verschil tussen Noord-Holland en 
Zuid-Holland. Amsterdam kreeg daardoor meer 
beleidsvrijheid dan de overige steden. 

De Nijs typeert Holland als een stedenland, 
waarin geen enkele stad de complete hegemonie 
kon verkrijgen. Hierin ligt de oorsprong van de cul-
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Afb. 1 Jaap Temminck spreekt 
in de Janskerk te Haarlem. Foto: 
Noord-Hollands Archief/Jos Fiel-
mich.

Afb. 2 en 3 Het symposium in 
de Janskerk te Haarlem. Foto: 
Noord-Hollands Archief/Jos Fiel-
mich.

Afb. 4 Vlnr. Dik van der Meu-
len, Jeroen van Zanten, Jeroen 
Koch en Daniëlle Hooghiemstra 
in de Janskerk te Haarlem. Foto: 
Noord-Hollands Archief/Jos Fiel-
mich.
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tuur van ‘schikken en plooien’. Een model dat tot 
nu toe zijn sporen trekt en dat volgens De Nijs meer 
te maken heeft met de steden dan met de polder.

Holland als persoonlijke fascinatie
Tot ieders verrassing verscheen na de lezing van 
De Nijs alsnog Martin Berendse op het podium. 
Als ‘medeveroorzaker’ van dit symposium vond 
hij het belangrijk om, tussen het vooroverleg en 
de behandeling van de cultuurbegroting in de 
Tweede Kamer in, zijn visie op Holland uiteen te 
komen zetten. 

Berendse bekende al sinds zijn jeugd gefasci-
neerd te zijn door Holland. Als kleine jongen, op-
groeiend in het gebied in de Betuwe waar een deel 
van de Hollandse Waterlinie ligt, vroeg hij zich 
al af hoe het mogelijk was dat grote stukken van 
Gelderland onder water konden worden gezet om 
Holland te redden. 

Het besef dat er binnenkort weer een Willem 
op de Nederlandse troon zit, riep bij Berendse de 
vraag op: is dat dan de negende of de dertiende? 
Koningen, Stadhouders en Graven die de naam 
Willem droegen, zijn in onze geschiedenis rijk 
vertegenwoordigd. Ook de voorbereidingen van 
de viering van tweehonderd jaar Koninkrijk der 
Nederlanden bepalen zijn gedachten steeds weer 
bij Holland. Tot op het hoogste niveau wordt dis-
cussie gevoerd over het vraagstuk of dit moment 
in 1814 of in 1815 geplaatst moet worden. En welke 
grondwet is eigenlijk de eerste? Berendse verbaast 
zich erover dat die van 1798 daarbij nooit wordt ge-
noemd. Hoe vooruitstrevend ook, deze grondwet 
past kennelijk niet in het nationale plaatje. 

Bij presentaties in het buitenland, kenschetst 
Berendse de situatie waarin de Lage Landen zich 

vierhonderd jaar geleden bevonden wel eens als 
‘Joegoslavische toestanden’. Dat daaruit een een-
heidsstaat voortkwam lag toch vooral aan Holland. 
Onveranderlijk komt dan de vraag of Holland daar-
in de rol van Servië speelde. Zijn antwoord daarop 
luidt steeds: kijk maar in de archieven of dat zo is.

Dat het Nederlandse archiefwezen internatio-
naal gezien het enige is waar de provincies niet 
meebetalen aan het eigen archief, werd volgens 
Berendse veroorzaakt door de eerste cultuuramb-
tenaar van het Koninkrijk der Nederlanden, Victor 
de Stuers, die het te riskant vond om de verant-
woordelijkheid voor archiefbeheer over te laten 
aan de provincies. Een keuze die voor problemen 
zorgt nu de politiek wil dat de gewesten gaan mee-
betalen. 

De vraag of er zoiets als een Hollandse iden-
titeit bestaat, kan volgens Berendse zondermeer 
positief worden beantwoord. De Hollandse iden-
titeit is samen te vatten met de woorden ‘boeren 
en bestuurders’. Die identiteit is te vinden in de ar-
chieven van de Graven van Holland en in de twee 
Hollandse archieven, het Nationaal Archief en het 
Noord-Hollands Archief. 

Haarlem in Holland
Aan de hand van zijn bevindingen bij het opstel-
len van de inventaris van het Stadsarchief van 
Haarlem 1572-1813, gaf voormalig gemeentear-
chivaris van Haarlem Jaap Temminck een inkijkje 
in de dagelijkse praktijk van het stedelijke en ge-
westelijke bestuur. Omdat de bestuurscultuur in 
de Hollandse steden vrijwel gelijk was, kan Haar-
lem volgens Temminck model staan voor de wijze 
waarop stadsbesturen hun interne en externe za-
ken regelden.

Afb. 5 Martin Berendse spreekt 
in de Janskerk te Haarlem. Foto: 
Noord-Hollands Archief/Jos Fiel-
mich.
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Op financieel en bestuurlijk gebied waren de 
steden vrijwel onafhankelijk. Contacten met ande-
re steden ontstonden wanneer de belangen elkaar 
raakten of wanneer er sprake was van regionale 
infrastructurele projecten. Temminck noemde de 
aanslag van het ambtgeld van bestuurders een 
goede indicatie voor de invloed van de stad waarin 
zij woonden. In Amsterdam bedroeg het ambtgeld 
2000 gulden, in Monnikendam 300. Hoewel Den 
Haag geen stemhebbende stad was, kreeg een bur-
gemeester er evenveel ambtgeld als zijn collega’s 
in Amsterdam en Rotterdam. 

De Statenvergadering in Den Haag nam steeds 
enkele weken in beslag en vormde een belangrijk 
ontmoetingspunt voor bestuurders uit de diverse 
steden. De Haarlemse afvaardiging bestond uit 
vijf vroedschapsleden en de pensionaris. Omdat 
de vroedschapsleden per jaar wisselden, diende de 
pensionaris de continuïteit te waarborgen. 

Tijdens het opstellen van de inventaris van het 
stadsarchief, kon Temminck vaststellen dat dit ar-
chief veel stukken bevat die betrekking hebben op 
de Staten van Holland. Niet alleen corresponden-
tie met het bestuur van andere steden over gewes-
telijke kwesties, maar ook verslagen en documen-
tatie van besognes of commissies waarin Haarlem 
zitting had. 

Voor de periode dat Haarlem het voorzitter-
schap van de Juridische Commissie voerde, zijn 
bijvoorbeeld veel stukken bewaard gebleven die 
betrekking hebben op proefprocessen die tot ju-
risprudentie moesten leiden. De archieven van de 
Juridische Commissie werden vanaf 1718 bewaard 
in het archief van de Staten van Holland. Stukken 
uit daaraan voorafgaande periode zijn vaak alleen 
te vinden in stadsarchieven als die van Haarlem. 

Sinds 1578 vergaderden de Staten van Holland 
permanent in Den Haag. De afgevaardigden van 
de steden voeren in het weekeind meestal met het 
stadsjacht naar huis, maar moesten gedurende de 
vergaderdagen in Den Haag overnachten. Herber-
gen boden nauwelijks enig comfort en waren van-
wege de veelvuldige aanwezigheid van spionnen 
ongeschikt als verblijfplaats. De Haarlemse afge-
vaardigden logeerden daarom al vanaf 1599 bij een 
particulier op het Buitenhof. 

In 1636 kocht Haarlem een huis in de Hout-
straat, waarvan in het stadsarchief een boedelin-
ventaris bewaard is gebleven. Hieruit blijkt hoe 
het logement werd gebruikt. Het pand telde zeven 
slaapkamers, een eetzaal, een vergaderzaal en een 
salon met goudleren behang. De zeven inktkokers 

die in de beschrijving zijn te vinden, duiden erop 
dat er in het logement ook werd gewerkt. Dit blijkt 
ook uit de meubilering van de kamer van de pensi-
onaris: een lessenaar, diverse stoelen, het archief 
van gecommitteerden en de loketkast. 

De inhoud van de verslagen die de pensionaris 
voor de stad schreef, zijn anders van inhoud dan 
de gedrukte notulen. Het zijn meestal korte sa-
menvattingen van discussies, vaak voorzien van 
informatie die niet in de formele notulen is terug 
te vinden. Ook hier kan een stadsarchief een be-
langrijke aanvulling vormen op het archief van de 
Staten van Holland.

Het daggeld van de afgevaardigden bedroeg 5 
gulden, waarvan onder andere de kastelein van het 
logement betaald moest worden. Uit de daggeld-
registers die vanaf 1716 werden bijgehouden, blijkt 
dat de afgevaardigden tevoren moesten opgeven of 
zij het avondeten in het logement zouden gebrui-
ken. Maar getuige de instructie van de kastelein 
gebruikten de afgevaardigden de maaltijd meest-
al elders. Deelname aan het sociale leven vormde 
immers een niet onbelangrijk onderdeel van hun 
taak. Vanaf 1735 was het toegestaan dames en 
vrouwen voor de maaltijden in het logement te in-
viteren. Volgens Temminck geeft het veelzeggen-
de onderscheid tussen dames en vrouwen aanlei-
ding te veronderstellen dat de afgevaardigden ook 
wel vrouwelijk gezelschap meebrachten waarmee 
zij geen huwelijksverbintenis hadden.

In 1795 werd het Haagse logement opgeheven. 
Toch werd in het pand nog éénmaal een vergade-
ring gehouden die een aanzienlijke rol speelde in 
de politiek van het gewest Holland. Op de 22ste 
januari van 1798 kwamen in het voormalige loge-
ment op initiatief van de Haalemse afgevaardigden 
een groep volksvertegenwoordigers bijeen om de 
staatsgreep voor te bereiden die als de Bataafse Re-
volutie de geschiedenisboeken in zou gaan. 

Het Koningshuis en Holland
Het volgende programmaonderdeel demonstreer-
de onbedoeld dat het voor biografen van leden 
van het koningshuis lastig is om de relatie tus-
sen vorst en Holland te problematiseren. Danielle 
Hooghiemstra sprak met Jeroen Koch, Dik van der 
Meulen en Jeroen van Zanten, biografen van res-
pectievelijk koning Willem i, koning Willem ii en 
koning Willem iii. En tijdens dit gesprek kwam 
Holland niet eenmaal ter sprake. 

Op zichzelf is dit niet verwonderlijk. Deze ko-
ningen leefden in een periode waarin het voorma-
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lige gewest Holland in bestuurlijk opzicht weinig 
betekenis had. Tijdens hun regeringsperioden was 
de ontwikkeling van het nationale besef belang-
rijker dan de verhouding tussen vorst en gewest. 
Veelzeggend is de vanzelfsprekendheid waarmee 
de drie biografen en hun gespreksleider het thema 
van dit symposium ongenoemd lieten. 

Bovenstaande kanttekeningen terzijde, was dit 
gesprek het beluisteren zeker waard. Koch, Van 
der Meulen en Van Zanten boden inzicht in de af-
wegingen die de biograaf van een vorst maakt en 
de dilemma’s die zich daarbij aandienen. De bi-
ografieën zullen in 2013 verschijnen ter gelegen-
heid van de vieringen van 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden. Aangezien voor geen van de drie ko-
ningen van Nederland een op degelijk historisch 
onderzoek gebaseerde biografie voorhanden is, 
verdient het Prins Bernhard Cultuurfonds alle lof 
voor het financieren van dit project. 

Evenredigheid als probleem 
Nadat de aanwezigen zich in de fraai gerestau-
reerde regentenkamers van de aan het archief 
grenzende Janskliniek tegoed hadden gedaan aan 
een oer-Hollandse lunch met onder meer erwten-
soep en roggebrood met katenspek, opende Joke 
Roelevink – werkzaam bij het Instituut voor Ne-
derlandse Geschiedenis – het tweede deel van het 
symposium met een uiteenzetting over het moei-
zame proces dat na 1975 moest leiden tot een 
nieuw bestuursmodel gebaseerd op gelijkheid en 
evenredigheid. 

Volgens Joke Roelevink beschouwde de derde 
Provisionele Regering van de Bataafse Republiek 
zichzelf als de loper die het stokje had overgeno-
men van 1585 en 1672. Orangisten zagen de pe-

riode vooral als een noodzakelijke fase in de groei 
naar meer overwicht van de Stadhouder. Alle be-
stuurlijke instellingen en instanties werden op 
de schop genomen: landsbestuur, gewestelijkbe-
stuur, algemene verkiezingen, juridische structuur 
en wetgeving. Het debat over bestuurlijke verande-
ring dat in 1787 onder leiding van de Haarlemse 
afgevaardigden was gestart, zou nu eindelijk gaan 
leiden tot de gewenste veranderingen. 

Tot dan toe was de indeling van Holland be-
paald door natuurlijke barrières en geografische 
en demografische omstandigheden. Nu moesten 
provinviale besturen zich voegen in een indeling 
op basis van nationale wetgeving en gecentrali-
seerd beheer van de financiën. Om een andere fi-
nanciële organisatie mogelijk te maken werd de 
provincie aan de hand van de steden ingedeeld in 
achttien belastingresorten. 

Een bestuursvorm die zocht naar gelijkheid en 
evenredigheid, stuitte onvermijdelijk op het ge-
geven dat Holland en Amsterdam waterhoofden 
vormden in vergelijking met de overige samen-
stellende delen. Roelevink heeft het labyrint van 
concepten dat de Commissie voor het ontwerp van 
Hollandse Districten voortbracht beschreven in de 
digitale Onderzoeksgids Bestuur en Administratie van de 
Bataafs Franse Tijd 1795-1813. Niet één concept be-
antwoordde daadwerkelijk aan het uitgangspunt 
dat de delen niet te groot mochten worden ten op-
zichte van het geheel. Niettemin hadden alle con-
cepten één aspect gemeen: de splitsing van Holland. 

Pas in 1811 werd de klus dankzij de Franse stoom-
wals geklaard. Waar in Frankrijk de bestuurlijke in-
deling van het Ancien Régime herinnerde aan de 
gehate aristocratie, werd de oude indeling in de 
Nederlanden geassocieerd met zelfbestuur, aldus 

Afb. 6 Het symposium in de 
Janskerk te Haarlem. Foto: Noord-
Hollands Archief/Jos Fielmich.
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Roelevink. In het bestuursvacuüm na Franse Tijd, 
was het een uitgemaakte zaak dat de indeling van 
vóór 1795 grosso modo zou worden hersteld. 1813 
betekende dan ook een uitbundige terugkeer naar 
het model met gewestelijke besturen op basis van 
de oude indeling. Holland werd een provincie met 
twee gouverneurs. Pas in 1840 zou op initiatief 
van Amsterdam de daadwerkelijke splitsing van 
Noord- en Zuid-Holland gestalte krijgen.

Holland in het Nationaal Archief
Was eerder al duidelijk geworden dat stadsarchie-
ven veel materiaal met betrekking tot de Staten van 
Holland bevatten, uit de lezing van Yvonne Bos-
Rops bleek dat het tegenovergestelde evenzeer 
geldt. Zij is geschoold in zowel geschiedweten-
schap als archivaistiek en werkt momenteel bij het 
Nationaal Archief aan een gids voor de Hollandse 
archieven tot 1795. 

Bos-Rops herinnerde de aanwezigen eraan dat 
Holland langer wel dan niet een eenheid is ge-
weest. De Hollandse archieven hebben dan ook 
betrekking op het gehele gewest. Bronnen over 
de vroege geschiedenis van het huidige Noord- 
en Zuid-Holland, werden van oudsher bewaard 
in Den Haag, omdat daar de bestuurscolleges ze-
telden. 

Het moerasland in langs de kuststrook viel on-
der het gezag van de keizer van het Duitse Rijk, die 
het bestuur van deze landen overliet aan vazallen. 
Vanaf ongeveer 1000 waren deze heren – te begin-
nen met Floris ii – graaf van Holland. Om greep 
te kunnen houden op het bestuur werden archie-
ven gevormd.

Holland was nog geen aaneengesloten stuk 
land, maar een rafelig gebied dat niet steeds de-
zelfde omvang had. Behalve de graaf van Holland 
waren er ook nog andere heren die hun gebied 
op gelijke wijze bestuurden, zoals de heren van 
Voorne, Blois, Putten en Strijen. Mettertijd ver-
wierven de graven van Holland ook een deel van 
deze gebieden. In ruil voor een geldelijke vergoe-
ding, gaven de graven van Holland sommige van 
hun rechten uit handen. Deze Hoge Heerlijkheden 
vormden weer hun eigen archieven. 

In de 15de eeuw werd de complexiteit te groot, 
aldus Bos-Rops, zodat er in het archiefbeheer spe-
cialisaties verschenen. Met het verlies van de onaf-
hankelijkheid van het gewest, kwam in 1433 een 
einde aan het archief van de graven van Holland. 
Er werd een leen- en registerkamer van Holland 
ingesteld. De Grafelijke Raad werd in 1525 omge-

vormd tot het Hof van Holland en vanaf ongeveer 
1540 werd de Grafelijkheidsrekenkamer verant-
woordelijk voor het beheer van registers, rekenin-
gen en charters.

In het archief van de Staten van Holland werden 
alle bescheiden bewaard met betrekking tot finan-
ciële zaken, belasting, landsverdediging, bestuur, 
buitenlandse zaken, handel en justitie. Daarnaast 
was er het archief van de Muntmeester en het ar-
chief van de Houtvesterij, waar alles werd be-
waard met betrekking tot de duinen tussen Maas 
en Zijpe. 

Het archief van het gewest Holland werd ge-
vormd vanaf de Opstand 1572. Staten van Holland, 
Hof van Holland en de Grafelijkheidsrekenkamer 
bleven bestaan, maar de bevoegdheden verander-
den. De Staten van Holland vormden nu het hoog-
ste gezag. Dit archief loopt door tot 1795 en bevat 
alles over het bestuur van het gewest, buitenlandse 
zaken, voc, wic en de admiraliteiten. 

Al vanaf 1572 hadden de zes grote steden de 
meeste invloed binnen de Statenvergadering van 
Holland. De kleinere steden verschenen alleen in 
de Statenvergadering wanneer zeer belangrijke 
kwesties aan de orde waren. Het platteland werd 
vertegenwoordigd door de Ridderschap, die tus-
sen de tien en twintig leden telde en door middel 
van coöptatie werd aangevuld. 

Het voorzitterschap van de Statenvergadering 
lag vanaf 1602 in handen van de raadspensionaris, 
die tevens raadspensionaris van de Ridderschap 
was. De nagelaten stukken van alle de raadspen-
sionarissen sinds 1572 zijn ondergebracht in één 
archief. Hierin is vrijwel alles te vinden dat betrek-
king heeft op de geschiedenis van het gewest Hol-
land en de Republiek.

De colleges van Gecommitteerde Raden van het 
Noorderkwartier en van het Zuiderkwartier verga-
derden dagelijks. Deze colleges onderhielden re-
gelmatig contact met de Grafelijkheidsrekenka-
mer, de Financie van Holland en de Rekenkamers 
ter Auditie. Dit laatste archief is niet zo bekend, 
maar bevat volgens Bos-Rops ondanks de grote 
hiaten veel interessant materiaal.

Naast dit alles bevat het archief van het gewest 
Holland nog uiteenlopende archieven zoals die 
van de kloostergoederen die na de Opstand aan 
Holland vervielen, van het Toezicht Fortificatie 
Holland, het College Grote Visserij, de Commissa-
rissen van Posterij en de archieven van Hoge Heer-
lijkheden. Uit het betoog van Yvonne Bos-Rops 
kwam ondubbelzinnig naar voren dat het archief 
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van het gewest Holland in het Nationaal Archief 
een schat aan informatie bevat over de geschiede-
nis van steden, dorpen en het platteland van het 
gehele voormalige gewest.

Dat er ook voor de periode na 1795 in het Na-
tionaal Archief veel bijzonders over Noord- en 
Zuid-Holland te vinden is, bleek uit de beschrij-
ving die Herman Ost hierna gaf. Als medewerker 
van de Rijksarchiefdienst, leerde hij de rijksar-
chieven in Noord- en Zuid-Holland goed kennen. 
Tegenwoordig is hij als hoofd Publieksdiensten 
van het Noord-Hollandsarchief mede verantwoor-
delijk voor het nader toegankelijk maken van de 
collectie. 

De archieven van Noord- en Zuid-Holland na 
1795 bevatten naast de archieven van provincia-
le- en regionale uitvoeringsorganen van landelij-
ke organisaties, ook de archieven van provinciale 
instellingen en daaraan gelieerde instellingen of 
personen. Het deel 1795-1814 is goed ontsloten en 
toegankelijk. Dat geldt eveneens voor het deel Al-
gemeen Bestuur 1814-heden. Daarin ligt voor de 
periode 1814-1850 het zwaartepunt bij de gouver-
neur. De taak van Gedeputeerde Staten bestond in 
deze periode vooral uit het toezicht op gemeenten 
en waterschappen. Voor het deel van 1850 ligt het 
zwaartepunt bij Gedeputeerde Staten. 

Een belangrijk deel van de archieven van beide 
provincies heeft betrekking op economische za-
ken, landbouw, visserij, waterleiding en energie-
bedrijven. Verkeer en waterstaat is eveneens een 
groot bestanddeel van dit archief. Vanwege het rij-
ke verenigingsleven binnen de kerkgenootschap-
pen, is in de archieven van bisschoppen, classis 
en synodes veel informatie te vinden op sociaal-
cultureel gebied. 

Debatteren over Holland
Sluitstuk van het symposium vormde een debat 
over de identiteit van Holland en de rol die een ei-
gen canon voor Noord- en Zuid-Holland daarbij 
zou kunnen spelen. Gespreksleider was emeri-
tus hoogleraar Nederlandse geschiedenis Piet de 
Rooy, die als aftrap voor het debat zijn visie op de 
canon uiteen zette. 

De Rooy gooide direct de knuppel in het hoen-
derhok met de opmerking dat iedere provincie een 
eigen canon zou kunnen maken, behalve beide 
Hollandse provincies. De bewoners van Holland 
vertoonden volgens hem zelden een overmatige 
identificatie met het geheel. Als men zich al er-
gens mee identificeert, dan is dat van oudsher de 

eigen regio, stad, dorp of wijk. Noord-Holland is 
al eeuwenlang dermate overschaduwd door Am-
sterdam, dat er voor overige delen van de provin-
cie zelfs geen groter geheel voorhanden is om zich 
mee te identificeren.

Bij debatten over de canon wordt steeds naar 
voren gebracht dat de historische kennis tegen-
woordig ver onder de maat is. Ten onrechte, vond 
De Rooy. Deze klacht is al een eeuw een internatio-
naal gegeven. In de Verenigde Staten van Amerika 
bijvoorbeeld, wordt jaarlijks de historische ken-
nis van scholieren getoetst. Ieder jaar geeft de uit-
komst aanleiding tot de klacht dat jongeren zelfs 
de eenvoudigste vragen niet kunnen beantwoor-
den. Volgens De Rooy stoelt deze opvatting op de 
onjuiste veronderstelling dat geschiedenis makke-
lijk is. Liefhebbers en professionals beseffen vaak 
niet hoe moeilijk geschiedenis eigenlijk is; een on-
afzienbare berg feiten en een constante afwisse-
ling tussen ‘hetzelfde’ en ‘anders’.

De woorden van Ernst Kossmann over identi-
teitsbesef parafraserend, beschreef De Rooy hoe 
historici de canon benaderen: ‘als een kwal op het 
strand, ze willen er wel naar kijken maar er niet te 
dicht bijkomen.’ Hij beklemtoonde dat die hou-
ding niet terecht is. De canon is een nieuw gen-
re, dat serieus genomen moet worden. De keuze 
voor vensters noemde De Rooy een gouden greep, 
waarmee Van Oostrom de canon heeft weten uit 
te tillen boven het niveau van begrippen en feiten.

Drie criteria voerde De Rooy aan om een goede 
canon van een slechte te onderscheiden: zelfbe-
perking in het aantal items, een heldere stijl en 
welgekozen illustraties. Een goede canon staat of 
valt met structuur en samenhang, al hoeft niet ie-
dere lezer dat direct te herkennen. Wat een canon 
vooral niet moet doen is losse flarden vervangen 
door nieuwe losse flarden. Het heeft geen zin het 
debat in algemene termen te voeren en alleen over 
voor- en nadelen te praten, vond De Rooy. Het de-
bat dient te gaan over de ambachtelijke kant van 
de canon. 

Vervolgens schetste De Rooy de contouren van 
een mogelijke canon voor Noord-Holland. Be-
staande regionale canons integreren, lijkt hem 
niet wenselijk. De meest herkenbare aspecten 
door de eeuwen heen zullen als uitgangspunt 
moeten dienen voor de invulling van zes domei-
nen: strijd tegen het water, economische struc-
tuur, verkeer en vervoer, het karakter van de sa-
menleving, gewelddadige conflicten en oorlogen 
en kunst en cultuur van Teylersmuseum tot The 
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Beatles in Blokker. Deze verticale structuur moet 
worden verbonden met een horizontale struc-
tuur in tijdvlakken. Om historische kennis te laten 
overgaan in historisch besef, dient een koppeling 
te worden aangebracht tussen canon en materi-
eel erfgoed. De Rooy noemde in dit verband het 
project Oneindig Noord-Holland, waarover la-
ter meer.  

Tijdens de discussie waarmee het symposium 
besloot, bleek impliciet dat het publiek in meer-
derheid uit voorstanders van het fenomeen canon 
bestond. Vrijwel alle – soms zeer kritische – reac-
ties kwamen neer op suggesties voor verbetering 
of uitbreiding van de canon. De vele lokale en re-
gionale canons die in de afgelopen jaren zijn ver-
schenen, laten duidelijk zien dat het genre in een 
behoefte voorziet. 

Bij het sluiten van dit debat bleek dat de split-
sing van het voormalige gewest Holland zelfs op 
een heel praktisch niveau gevolgen heeft als het 
erom gaat de bewoners een kapstok voor hun 
identiteitsbesef te geven. Maarten Schenk – ge-
meentearchivaris van Den Haag en voorzitter van 
de Historische Vereniging Holland – vroeg zich 
hardop af waarom na een hele dag symposium 
over Holland de discussie zich nu plots beperkte 
tot de canon voor Noord-Holland. De wel zeer pro-
zaïsche verklaring die De Rooy hiervoor gaf legde 
de vinger op de zere plek. De canon voor Noord-
Holland is geïnitieerd en gefinancierd door het 
provinciebestuur. De Rooy liet weten vurig te heb-
ben gepleit voor een integraal project waaraan ook 
Zuid-Holland financieel zou bijdragen. Deze pro-
vincie vond de opzet echter te kostbaar en weiger-
de deel te nemen. Dus blijft het bij een canon voor 
Noord-Holland. 

Oneindig Noord-Holland
Dat is bijzonder jammer, want de opzet van het 
project Oneindig Noord-Holland heeft alles in 
zich om kenmerkende onderdelen van de geschie-
denis van Holland toegankelijk te maken voor een 
groot publiek. Geschraagd door een duidelijke 
structuur worden landschap, monumenten en col-
lecties van musea en archieven in 54 vensters op 
een aantrekkelijke manier verbonden met de ge-
schiedenis van de provincie. Oneindig Noord-Hol-
land zal zich gaan presenteren via de gedrukte me-
dia, regio-televisie, publieksprojecten en nieuwe 
mobile technologie als layar en qr. Hart van het 
project is de onlangs gelanceerde website. Even-
als bij de Canon van Nederland kunnen bezoekers 

hier zelf verhalen, informatie en beeldmateriaal 
toevoegen.  

Op papier ligt de kracht van Oneindig Noord-
Holland in de toegankelijke wijze waarop materi-
eel erfgoed wordt gekoppeld aan de zes domeinen 
die De Rooy al eerder noemde. En daarin ligt in de 
huidige opzet tegelijkertijd de zwakte. Want dit 
symposium bevestigde onmiskenbaar dat Noord- 
en Zuid-Holland juist in deze zes thema’s onlos-
makelijk met elkaar zijn verbonden. 

Oneindig Noord-Holland zal – hoe waardevol 
ook – verwijzen naar een provinciale identiteit die 
op fictie berust. Kenau Simonsdochter Hasselaar 
mag dan een volstrekt andere historische rol heb-
ben gespeeld dan Kaat Mossel, beiden zijn een ken-
merkend icoon voor de manier waarop vrouwen in 
Holland tijdens een conflict letterlijk en figuurlijk 
stelling konden nemen op een manier die in rusti-
ger tijden alleen aan mannen was voorbehouden. 
De belegeringen van Alkmaar, Haarlem en Lei-
den hebben op exact dezelfde manier bijgedragen 
aan de Hollandse identiteit Het is niet moeilijk 
nog meer van dergelijke voorbeelden te verzin-
nen. En dan hebben we het nog niet eens over dij-
ken, trekvaarten, molens, inpolderingen, admira-
liteiten, buitenplaatsen, kaasmarkten of visserij. 

Natuurlijk zijn er verschillen en die moeten ze-
ker worden benoemd. Maar de verschillen die ten 
grondslag liggen aan de rivaliteit tussen Amster-
dam en Rotterdam kunnen uitsluitend volledig 
worden beschreven en geduid vanuit de context die 
Holland beschouwd als geheel. Bijkomend pro-
bleem is dat het zoeken naar de Hollandse iden-
titeit feitelijk een ahistorische missie is. De roep 
om een steviger zelfbeeld heeft immers een uiterst 
eigentijdse basis: de veronderstelling dat maat-
schappelijke verwarring en onrust kan worden be-
streden met een door canons versterkt zelfbeeld. 

Of historisch besef wel als maatschappelijk 
bindmiddel kan fungeren is overigens nog maar 
de vraag. Tal van historici vinden dit een misvat-
ting. Zo veegde Willem Frijhoff onlangs nog de 
vloer aan met het realiteitsgehalte van het histori-
sche zelfbeeld van de Nederlanders.1 Nederlanders 
zien zichzelf als democratisch, saamhorig, vreed-
zaam en verdraagzaam, terwijl de geschiedenis bol 
staat van religieuze, staatkundige, maatschappe-
lijke en regionale tweedracht. Frijhoff betoogt dat 

1 Bijdrage en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Ne-
derlanden 125-2/3, najaar 2010 en NRC Handelsblad 6-11-
2010 bijlage Wetenschap pag. 8-9 Niets dan Tweedracht.
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Nederlanders om die reden hun identiteit vooral in 
de tegenwoordige tijd beleven.

Misschien is het verstandig om niet alle kaar-
ten op het canon-genre te zetten en daarnaast het 
verschijnsel identiteitsbesef zelf eens op de onder-
zoeksagenda te zetten. Is identificatie met Hol-
land door de eeuwen heen steeds de belangrijkste 
component van identiteitsbesef geweest, of voel-
den Hollanders zich in bepaalde perioden in de 
geschiedenis misschien eerst en vooral Hoek of 
Kabeljauw, Prins- of Staatsgezind, Orangist of Pa-
triot, Goed of Fout? 

En zijn er omstandigheden geweest die maak-
ten dat religie of sociale identiteit belangrijker 
werd ervaren dan de dan de identificatie met een 
geografisch-bestuurlijke eenheid of een politieke 
groepering. Hoe verschuift de hiërarchie in het 
identiteitsbesef eigenlijk en welke rol speelt de 
factor levensfase daarbij? Want wie zijn identiteit 
in het begin de jaren zeventig van de vorige eeuw 
op de middelbare school definieerde aan de hand 
van het onderscheid tussen ‘blues’ of ‘soul’, kon 
zichzelf tien jaar daarna in de allereerste plaats als 
beschouwen als feministe, kraker of yup.

Wetenschappelijk historisch onderzoek naar 
ontstaan en vervliegen van oriëntaties in het zelf-
beeld en naar de dynamiek van het meervoudig 
identiteitsbesef, is even belangrijk als het voor-
zien in de prangende maatschappelijke behoefte 
aan een met historisch besef verrijkt nationaal, 
regionaal of locaal zelfbeeld. Juist de historicus 
moet deze behoefte los van de actualiteit kunnen 
beschouwen en zo reflectie mogelijk maken. De 
dynamiek tussen die twee posities is gebaat bij de-
bat in al zijn vormen, ook symposia zoals die in 
Haarlem.

Een Hollandse identiteitscrisis
Als zoektocht naar een dwarsdoorsnede van de 
geschiedenis van Holland, kan dit symposium be-
slist een succes worden genoemd. Tussen de re-
gels door werd ook duidelijk waarom het maar 
niets wil worden met de Hollandse identiteit. 
Want wanneer enkele terzijdes op een rijtje wor-
den gezet, blijkt dat een in de geschiedenis ge-
worteld identiteitsbesef zich niet alleen moet ont-
wikkelen onder invloed van maatschappelijke 
uitersten, maar zich ook nog eens in een heel an-
der krachtenveld bevindt. 

Frans Willem Lantink sprak over het voorne-
men van de rijksoverheid om provinciebesturen 
zelf de (financiële) verantwoordelijkheid voor hun 
archiefzorg te laten dragen, zonder dat daarbij de 
vraag werd gesteld waar de provinciale archieven 
inhoudelijk gezien eigenlijk thuishoren. Rijksar-
chivaris Berendse noemde die overdracht van de 
financiering impliciet een probleem. Thimo de 
Nijs merkte op dat de overweging dat de geschie-
denis van Noord- en Zuid-Holland niet los van el-
kaar kan worden bezien twaalf jaar geleden door 
de provinciebesturen van Noord- en Zuid-Holland 
nog overtuigend genoeg werd gevonden. Piet de 
Rooy tenslotte, liet zich ontvallen dat dit nu niet 
meer het geval is. 

Daar wringt dus de schoen. Bezuinigingen en 
territoriumafbakening zijn momenteel de bepa-
lende factoren. Nog niet alle provinciebestuurders 
zijn er van doordrongen dat cultuurhistorie een 
kerntaak is die serieus genomen moet worden. Zo-
lang beide provinciebesturen geen gelijkluidende, 
samenhangende visie hebben ontwikkeld op de 
omgang met het gezamenlijke erfgoed, zal iedere 
poging tot versterking van een realistisch identi-
teitsbesef stuklopen op een onderscheid tussen 
noord en zuid dat voor het allergrootste deel van 
de geschiedenis niet eens heeft bestaan. 

Voor Oneindig Noord-Holland zie:
www.oneindignoord-holland.nl
www.noord-holland.nl/web/thema’s 
www.regiocanons.nl

De onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs – Franse Tijd van Joke Roelevink is te vinden 
op: www.inghist.nl 



Metamorfose
Schaatsen in de stad

In de rubriek Metamorfose staat een plek in Holland centraal. Een gebouw, een plein of een uitzicht 
wordt beschreven op twee 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 aflevering bekijkt MARCEL 

 IJSSELSTIJN een plek in de Haagse Archipelbuurt, het Burgemeester De Monchyplein. In 1938 als on-
dergelopen exercitieveld van de Alexanderkazerne nog een geschikte schaatsbaan, in 2010 veranderd in 
een woongebied met een chique uitstraling.

1938: Het Alexanderveld als schaatsbaan
Dat er op het Alexanderveld in december 1938 geschaatst kon worden was geen eenmalige 
gebeurtenis. Door de kleiige samenstelling van de bodem kon regenwater er slecht weglo-
pen. Regelmatig stond het veld blank of was het zo modderig dat paarden en wagens er in 
vast kwamen te zitten. Al in de late middeleeuwen moet dit natuurlijke waterreservoir de 
graven van Holland zijn opgevallen. Voor de bouw van het eerste grafelijke hof omstreeks 
1230 hadden zij water nodig om de slotgracht te voeden. Zij lieten een sloot graven naar het 
wat hoger liggende terrein bij het huidige Alexanderveld, dat in vroegere bronnen voorkomt 
als Schuddegeest. Het water kon vandaar naar het Binnenhof stromen om de slotgracht 
door te spoelen. Waarschijnlijk heeft deze constructie niet lang naar tevredenheid gefuncti-
oneerd en is nog in de 13de eeuw een andere oplossing bedacht. Vanuit het Wijndalermeer, 
het huidige Segmeer op het landgoed Meer en Bos, werd een natuurlijke beek gekanaliseerd 
en naar Schuddegeest geleid.1 Deze Haagse Beek is nog steeds voor een groot deel te volgen 
in het stadsbeeld.

Door een omlegging van de Haagse Beek in 1664 werd de oude bedding door Schudde-
geest afgesneden. In het gebied werden daarna enkele afzanderijvaarten aangelegd. Ook 
de buitenplaats Schuddegeest moet in deze tijd ontstaan zijn. Het huis kwam voort uit een 
16de-eeuwse boerenhoeve en lag ongeveer op de plek waar nu de Burgemeester Kolfscho-
tenlaan op de Burgemeester Patijnlaan uitkomt.2 Het was toegankelijk via een oprijlaan van-
af de Laan van Schuddegeest, de huidige Javastraat, die over een oude strandwal liep.

In de 19de eeuw zijn de gronden van de (voormalige) buitenplaats Schuddegeest door ko-
ning Willem ii gekocht. Hij liet er tussen 1841 en 1848 de Alexanderkazerne bouwen, naar 
ontwerp van genieofficier J.G.W. Merkes van Gendt.3 De koning had ook de terreinen ten 
zuidoosten van Schuddegeest gekocht voor de aanleg van een rij- en wandelpark, als uitbrei-
ding van de koninklijke tuinen bij het Noordeinde. De manege aan de Nassaulaan, in 1856 
omgevormd tot de Willemskerk, werd vrijwel zeker ook door Merkes van Gendt ontworpen. 
Vanaf 1857 werd in het rij- en wandelpark de luxe stadsuitbreiding Willemspark gebouwd. 
De Alexanderkazerne lag op enige afstand van het Willemspark, op de plek waar nu het ap-
partementencomplex Couperusduin en het daarnaast gelegen flatblok aan de Burgemeester 

1 M. van Doorn & J. Mennema, De Haagse Beek (Den Haag 1992).
2 E.M.Ch.M. Janson, De Archipelbuurt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk (Den Haag 1972) 21-24. 
3 B. Feenstra, De geschiedenis van de Haagse Archipel- en Willemsbuurt (Den Haag 2005) 17-18; 49-50.
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Patijnlaan staan. Voor de omgrachting van het terrein werd gebruik gemaakt van een deel 
van de afzanderijvaarten en de oude Beekloop.

Het Alexanderveld, dat tussen de kazerne en het Willemspark lag, diende als oefen- en 
paradeterrein voor de cavaleristen. Het veld raakte in de loop der tijd aan alle zijden inge-
bouwd: in de jaren 1860 door de huizen aan de noordwestzijde van de Javastraat, in de jaren 
1870 en 1880 door huizenbouw aan het Nassauplein en Alexanderplein. Naast een militaire 
functie had het Alexanderveld ook een duidelijk recreatieve functie voor de stad. Er werd in 
de winter niet alleen geschaatst, er werd ook regelmatig kermis en circus op het terrein ge-
houden.

2010: Het Burgemeester De Monchyplein als woongebied met een chique uitstraling
Al vanaf het begin van de 20ste eeuw werd nagedacht over verplaatsing van de Alexanderka-
zerne en bebouwing van het Alexanderveld. Door de bouw van de Archipelbuurt vanaf 1875 
was de kazerne midden in een woonwijk komen te liggen. In zijn uitbreidingsplan voor Den 
Haag uit 1908 pleitte H.P. Berlage ervoor op het Alexanderveld een nieuw stadhuis te bou-
wen. Hij werkte dit idee nadien ook uit in enkele schetsen, maar door de weigering van het 
Ministerie van Defensie om de grond te verkopen vonden de plannen geen doorgang. Pas 
jaren later, in 1929, was het Ministerie bereid tot verkoop van de gronden toen besloten was 
dat een nieuwe kazerne aan de Van Alkemadelaan gebouwd zou worden. Omdat in de tus-
sentijd nog steeds geen geschikte locatie voor het nieuwe stadhuis gevonden was, kwam 
het Alexanderveld weer in beeld.4 De gemeente schreef een prijsvraag uit voor de bouw van 
een nieuw stadhuis op het Alexanderveld. Het ontwerp van J.M. Luthmann werd in 1935 ver-

4 E.C.M. de Regt, ‘De Haagse stadhuisplannen in historisch perspectief’, Bouw 41-26 (1986) 12-13.

Afb. 1 Het Alexanderveld in 1938, met op de achtergrond de Alexanderkazerne. Foto: H.G.L. 
Schimmelpenningh.
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kozen boven inzendingen van J.F. Staal, A.J. Kropholler, W.M. Dudok en D. Roosenburg.5 
Luthmanns ontwerp werd pas na de oorlog, tussen 1947 en 1953, gerealiseerd, en dan nog 
maar ten dele. Het meest representatieve gedeelte van het ontwerp – met een toren aan de 
verlengde Alexanderstraat – werd door financiële problemen wegbezuinigd. Wel werd het 
Alexanderveld omgedoopt in Burgemeester De Monchyplein, naar de burgemeester die in 
1947 de eerste steen had gelegd.

Door het afslanken van het oorspronkelijke ontwerp kwam een sober kantoorpand tot 
stand dat al vanaf het begin te kampen had met ruimtegebrek. De gemeente moest elders in 
de stad ruimtes bijhuren om haar ambtenarenapparaat te huisvesten. In 1981 werd daarom 
aan W.Th. Ellerman de opdracht gegeven het stadhuis van Luthmann ‘af te bouwen’. Zijn 
uiteindelijke ontwerp werd in 1986 door de gemeenteraad goedgekeurd maar daarna door 
wethouder Adri Duivesteijn afgeblazen. Duivesteijn wilde een nieuw stadhuis aan het Spui 
bouwen. Het gedoe dat hierna volgde is bekend: Duivesteijn spande zich in voor het reali-
seren van toparchitectuur op de nieuwe locatie en sprokkelde de financiën daarvoor bij ver-
schillende marktpartijen bijeen. Zijn favoriete ontwerp – van de hand van de Amerikaanse 
architect Richard Meier – werd uiteindelijk verkozen boven dat van onder meer Rem Kool-
haas, maar Duivesteijn zelf moest gedwongen aftreden vanwege ruzies in het college.6 

Door de wijziging van de plannen zou het oude stadhuis aan het De Monchyplein worden 
afgebroken. Duivesteijn benaderde de Spaanse architect Ricardo Bofill voor een invulling 
van het Burgemeester De Monchyplein met woningbouw. Bofill, die bekend stond om zijn 

5 M.J. Luthmann, ‘Toelichting stadhuisplan voor ’s-Gravenhage’, Bouwkundig Weekblad 55-20 (1934) 185-189.
6 A. Duivesteijn, Het Haagse stadhuis. Bouwen in een slangenkuil (Nijmegen 1994).

Afb. 2 Het Duitse circus Sarrasani op het Alexanderveld in 1931. Foto: Haags Gemeentearchief.
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spraakmakende neoclassicistische ontwerpen, werd in staat geacht een ontwerp af te leve-
ren dat zou passen bij het karakter van de Archipelbuurt.7

Er volgde een jarenlange periode van planvorming, kritiek en aanpassing zonder dat er 
uiterlijk iets veranderde aan het Burgemeester De Monchyplein. Het oorspronkelijke ont-
werp waar Bofill in 1986 mee kwam was sterk gebaseerd op het boek van W. Kuyper over 
het Hollands classicisme.8 Het plan stuitte op weerstand van zowel de welstandscommissie 
als van de bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. De kritiek richtte zich met name 
op de architectonische invulling van het plan, die te weinig zou aansluiten bij de kenmerken 
van de Archipelbuurt. In de jarenlange discussie die volgde, riep de voorzitter van de wel-
standscommissie, architect Theo Bosch, het Haagse college zelfs op Bofill te verbieden in 
Den Haag te bouwen. Zo ver kwam het niet, want door bemiddeling van de Haagse architect 
J.W.E. de Sturler tussen Bofill, de bewonersorganisatie en de welstandscommissie is uit-
eindelijk een voor iedereen aanvaardbaar ontwerp tot stand gekomen. Vanaf 1995 werd dan 
daadwerkelijk gebouwd. Het stadhuis van Luthmann werd gesloopt en ervoor in de plaats 
kwam een woongebied met ruim 350 koopappartementen en 72 huurappartementen. Om 
financiële redenen had het college van B&W in 1992 besloten de oorspronkelijk geplande 
800 sociale huurwoningen te schrappen en te vervangen door kantoorruimtes, waardoor 
het project nu een overwegend welgestelde doelgroep huisvest. 

De gebouwen zijn in een hoefijzervorm gesitueerd rond een groot binnenpark (het Burge-
meester De Monchyplein) met glooiende gazons, een slingerende vijver en enkele bomen. 

7 V. Freijser (red.), Stad in vorm. De vernieuwing van Den Haag 1985-2000 (Rotterdam 2000).
8 W. Kuyper, Dutch classicist architecture. A survey of Dutch architecture, gardens and Anglo-Dutch architectural relations from 1625-

1700 (Delft 1980). 

Afb. 3 Het stadhuis aan het Burgemeester De Monchyplein in 1954, gezien vanaf de Javastraat. 
Foto: Gemeente Den Haag, Dienst voor de Stadsontwikkeling.
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Hieromheen staan langwerpige gebouwen van zes bouwlagen, een cirkelvormig gebouw 
van eveneens zes bouwlagen, twee blokken van acht bouwlagen en een toren van zestien ver-
diepingen, met per verdieping één appartement. Ook tien urban villa’s aan de Burgemeester 
Marijnenlaan en een kantoortoren aan het Alexanderveld horen bij het project, dat in 2004 
officieel werd geopend. De architectuur van de gebouwen wordt gekenmerkt door een com-
binatie van klassieke vormen (timpanen, frontonnen, penanten en kroonlijsten) in beton 
met rode baksteen en aluminium kozijnen. 

Zo is het Burgemeester De Monchyplein aan het begin van de 21ste eeuw getransformeerd 
tot een woongebied met een chique uitstraling. Toch zijn ook enkele sporen uit vroegere tij-
den bewaard gebleven. In het binnenpark zijn verschillende ornamenten van Dirk Bus ge-
plaatst die afkomstig zijn uit het gesloopte stadhuis. Verder wordt de vijver gevoed door de 
Haagse Beek en kan er in de winter nog altijd geschaatst worden.

Afb. 4 Het Burgemeester De Monchyplein, 2010. Foto: Marcel IJsselstijn.



E. Koolhaas-Grosfeld, De ontdekking van de Neder-
lander in boeken en prenten rond 1800 (Bijdragen tot 
de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, 
Nieuwe Reeks, Deel x; Zutphen, Walburg Pers, 
2010, 399 p., geïll., isbn 978-90-5730-648-8, 
prijs: € 39,95).

Evert Maaskamp, onthoud die naam goed. Hij is 
namelijk de hoofdrolspeler in het boek De ontdek-
king van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800 
van E. Koolhaas-Grosfeld maar zijn naam komt 
niet terug in de titel. Vier van de zes hoofdstuk-
ken gaan over Maaskamp en er wordt (bijgevolg) 
zo vaak naar hem verwezen dat in het register van 
het boek alleen achter deze naam ‘passim’ staat. 
Waarom mocht de titel van dit boek bijvoorbeeld 
niet luiden Evert Maaskamp en de ontdekking van de 
Nederlander … Wat is er gebeurd? De titel ‘Uitvin-
der van een nieuwe identiteit. Evert Maaskamp 
(1769-1834)’, een bijdrage die deze auteur leverde 
aan een bundel, in combinatie met publicaties van 
de auteur over ‘nationale kunst’, werpt licht op de 
zaak. Het gaat hier niet om de uitgever Maaskamp, 
maar om zijn bijdrage aan de natievorming. De au-
teur omschrijft haar doel zelf als volgt: een studie 
naar de vroeg 19de-eeuwse prentkunst vanuit het 
gezichtspunt van de culturele natievorming, met 
Maaskamp in de hoofdrol.

De auteur wijst erop dat een artikel en een oratie 
van N.C.F. van Sas respectievelijk J.Th.M. Bank uit 
1990 op een baanbrekende manier laten zien hoe 
de kunsten werden ingezet als middel om het pro-
ces van staats- en natievorming te ondersteunen. 
Deze studies liggen voor een belangrijk deel ten 
grondslag aan de opzet van de studie van Kool-
haas-Grosfeld. De auteur is er op een precendent-
loze manier in geslaagd het werk van een uitgever 
in die context te plaatsen, een interessante ziens-
wijze ook. Maar het is de vraag of dit cultureel nati-
onalisme niet meer van toepassing is op schrijvers 
en kunstenaars, een bekend overtuigend voor-
beeld is Willem Bilderdijk. We hebben het hier 
over een ondernemer.

Het boek bestaat zoals gezegd uit zes hoofd-
stukken. Hoofdstuk 1 gaat over ‘Economisch pa-
triottisme’. Hoofdstuk 2 verhaalt over ‘Het prent-
magazijn’ van Evert Maaskamp: ‘Vaderlands 
prentuitgever’. Hoofstuk 3 beschrijft ‘Nieuwe we-
tenschappen’ in de 18de eeuw, zoals antropologie, 
etnografie en culturele natievorming. Hoofdstuk 
4 over de afbeeldingen van kleding, zeden en ge-
woonten in de Bataafse Republiek uit Evert Maas-

kamps boek. In hoofdstuk 5 maakt men reis door 
Holland in de jaren 1806-1812 en gaat over de eer 
van de natie in de Napoleontische tijd. Tot slot on-
derzoekt hoofdstuk 6 hoogtepunt en de neergang 
van Maaskamps prentbedrijf. Nu we dit overzicht 
hebben gemaakt doemt weer de vraag op waarom 
Maaskamp toch niet in die titel van het boek mocht.

Terwijl in de inleiding het eerste kader wordt ge-
schetst, de culturele natievorming, volgt in hoofd-
stuk 1, over ‘Economisch patriottisme’, het tweede 
kader. Dit hoofdstuk gaat over de poging die de 
Oeconomische Tak van de Hollandse Maatschap-
pij van Wetenschappen ondernam om de naam en 
faam en vooral de lucratieve handel in Nederland-
se prentkunst te herstellen. Die handel had Neder-
land eind 18de eeuw namelijk helemaal moeten af-
staan aan het buitenland.

Het gehele boek en vooral de citaten van Maas-
kamp overziend, valt vooral veel te zeggen voor 
de stelling van de auteur ‘dat de nationalistische 
bedrijfsfilosofie die de economische patriotten 
uitdroegen – de vereenzelviging van eigenbelang 
met landsbelang – Maaskamp heeft gemotiveerd 
om van het herstel van de concurrentiepositie van 
de Nederlandse prentkunst zijn levenswerk te ma-
ken. Het bijzondere daarbij is dat Maaskamp dit 
commerciële doel heeft gekoppeld aan het idealis-
tische streven om Nederland een nieuw aanzien, 
een nieuwe identiteit te geven.’ Ik denk alleen dat 
Maaskamps motivatie meer op het commerciële 
vlak lag en dat hij de Nederlandse prentkunst en 
geïllustreerde boeken een nieuwe identiteit wilde 
geven. Hoge kwaliteit en onderscheidende prent-
kunst was absoluut Maaskamps levenswerk, dat 
is ook wat vooral uit de aangehaalde citaten van 
Maaskamp blijkt en daarom is hij ook een van de 
meest interessante uitgevers van zijn tijd. Veel van 
zijn geïllustreerde uitgaven zijn geen boeken maar 
kunstwerkjes in boekvorm. Zijn grootste troef was 
de gekleurde aquatint, vrij simpel eigenlijk en het 
is wat dat betreft de vraag waarom die techniek 
verder zo weinig in Nederland werd toegepast? 
Was Maaskamp daarom niet vooral de uitvinder 
van een nieuw product?

Het antwoord daarop vinden we ook niet in een 
veel ouder boek over Maaskamp van de journaliste 
Ro van Oven, dat in 1938 verscheen onder de titel 
Op den Dam, no. 1. De titel van dit boek verwijst wel-
iswaar naar het daadwerkelijke adres waar Maas-
kamp gevestigd was, maar het boek zelf is een 
roman, en wel vanuit feministisch oogpunt. Van 
Oven schetst een druk bezette Maaskamp die meer 
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om zijn bedrijf geeft dan om zijn vrouw. Circa 15 
jaar geleden raadpleegde ik het boek van Van Oven 
in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en 
was toen enigszins teleurgesteld omdat het inder-
daad een roman bleek te zijn. Maar fictie is lang 
niet altijd nutteloos voor historici. In dit geval is 
het bijvoorbeeld interessant om te zien dat Maas-
kamps zakelijke kant de auteur van de roman ken-
nelijk het meest is opgevallen. Of het nu klopt of 
niet, Maaskamp was uiteindelijk een ondernemer 
en het is een gegeven dat vooral boekverkopers 
zeer inventief waren. En niet alleen met boeken. 
Sommigen deden van alles en nog wat om geld 
te verdienen, van handel in honden tot belasting-
inspectie. Het is de verdienste van Maaskamp dat 
hij dicht bij zijn vak is gebleven om geld te verdie-
nen. Hij profiteerde, net als meer uitgevers, van de 
eenwording van het land door producten te maken 
die daar inhoudelijk bij aansloten en ze ook nog 
eens op een aantrekkelijke nieuwe manier uit te 

voeren. Je zou het kunnen 
vergelijken met de op zich 
knappe ommezwaai die 
McDonalds maakte naar 
een fastfoodketen waar je 
ook gezond kunt eten. Dat 
maakt McDonalds echter 
niet tot een firma die het 
vooral te doen is om onze 
gezondheid, alles draait 
nog steeds om de omzet. 
Hetzelfde geldt mutatis mu-
tandis voor Maaskamp, hij 

voelde zich wel betrokken bij culturele natievor-
ming, maar in de eerste plaats met het oog op zijn 
omzet. Het maakte Maaskamp dan ook niet veel 
uit wie het bewind over de natie voerde, hij maakte 
net zo makkelijk boekjes over de Bataafse Repu-
bliek (1795-1806), het Koninkrijk Holland (1806-
1810), als over het koninkrijk na het herstel van de 
onafhankelijkheid in 1813.

Dit commerciële aspect is onderbelicht geble-
ven in De ontdekking van de Nederlander. Zijn groot-
ste commerciële stunt was waarschijnlijk nog het 
door hem op het Leidse Plein, tegenover de Hol-
landse Schouwburg, te Amsterdam opgerichte pa-
norama van de slag bij Waterloo. Hij schrijft hier-
over in het begeleidende boekje Beschrijving van 
den roemrijken veldslag van Waterloo, voorgesteld in het 
panorama op het Leidsche Plein over den Hollandschen 
Schouwburg: 

Daar nu het groote doel dezer gansche za-
menstelling de vereering onzer helden, de 
hulde aan onzen Kroonprins, en de luister 
tevens is van onze vaderlandsche kunst, door 
Landgenooten en Vreemdelingen even zeer 
te bewonderen, zal het den zamensteller van 
dit Panorama, wiens gedachten de voortreffe-
lijkste Amsterdamsche Schilders zoo geluk-
kiglijk hebben verwezenlijkt, dat zij in dezen 
tempel van den vaderlandsche heldenroem 
tevens een monument van den Nederland-
schen kunstroem hebben gesticht, de stree-
lendste beloning voor zijnen ijver zijn, wan-
neer hem ook de voldoening zijner Stad- en 
Landgenoten, bij zoo veel bemoedigends als 
hij reeds ondervond, ten deele mag vallen. 

Prachtige gezwollen taal waarvan het idealisme af-
druipt, maar vooral bedoeld om zo snel mogelijk 
de ongetwijfeld grote investering terug te verdie-
nen om vervolgens winst te gaan draaien.

Uitgevers als Du Mortier in Leiden en Van Cleef 
in Den Haag kunnen in deze periode worden be-
trapt op hetzelfde soort taalgebruik, dat beter ge-
typeerd kan worden als meedenken, inspelen op 
gevoelens en modes, enz. Du Mortier en Van Cleef 
profiteerden net als Maaskamp van de eenwor-
ding van Nederland, waardoor behoefte ontstond 
aan literatuur met een nationale signatuur en dus 
een enorme schaalvergroting optrad. Du Mortier 
werd dé schoolboekenuitgever van Nederland, 
Van Cleef de belangrijkste uitgeverij op militair ge-
bied. Of Maaskamp hierbij kan aansluiten is wel-
licht stof voor een studie over Maaskamp als uitge-
ver, met meer aandacht voor de commercie en een 
vergelijkend onderzoek. En misschien kan dan 
toch de volledige fondslijst worden opgenomen.

We weten nu in ieder geval waar de inhoud van 
Maaskamps werken en die van andere uitgevers 
vandaan komt, hetgeen Eveline Koolhaas-Gros-
feld op een heldere en goed gedocumenteerde ma-
nier heeft aangetoond. Het boek bevat voorts een 
schat aan informatie over Maaskamp, waarvan een 
deel ongepubliceerd. De ontdekking van de Nederlan-
der in boeken en prenten rond 1800 is een mooie aan-
vulling op de nieuwe reeks van de Bijdragen tot de 
geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, al-
leen jammer dat de uitgever juist bij deze reeks ge-
stopt is met het inbinden van de boeken.

Louis Ph. Sloos
Conservator Literatuur / Bibliothecaris van het

Legermuseum in Delft
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Wilfried Uitterhoeve, Koning, keizer, admiraal. 1810 
De ondergang van het Koninkrijk Holland (Nijmegen 
2010, prijs: € 19,95 paperback).

Vaak wordt er kortweg gesproken over de Franse 
Tijd als men het over de periode 1806-1813 heeft. 
Maar dé Franse Tijd bestaat niet. De periode valt 
uiteen in twee nogal verschillende tijdvakken. 
Tot 1810 spreekt men van het koninkrijk Holland. 
Hoewel onder grote invloed van Frankrijk is het 
koninkrijk Holland in deze periode een zelfstan-
dig land met een eigen vorst: Lodewijk Napoleon. 
Na 1810 volgen de jaren van de Inlijving. In deze 
periode is Holland opgenomen in het grote Franse 
keizerrijk en worden de voormalige Hollandse de-
partementen geregeerd door een Franse gouver-
neur-generaal. Over het hoe, wat, en waarom van 
deze grote, maar vergeten overgang van Konink-
rijk naar Inlijving heeft Wilfried Uitterhoeve een 
uiterst leesbaar boek geschreven.

Het verhaal begint met de komst van Lodewijk 
Napoleon naar Holland in 1806. Al snel wordt dui-
delijk dat de nieuwbakken koning niet alles klak-
keloos van Napoleon wil aan- en overnemen, met 
als gevolg dat de relatie tussen de beide broers in 
rap tempo verslechtert. Vooral de slechte naleving 
van het Continentaal Stelsel en de geringe militaire 
bijdrage van het Koninkrijk Holland zijn de keizer 
een doorn in het oog. Uiteindelijk is het de Engel-
se landing op Walcheren in de zomer van 1809 die 
het einde inluidt van het koninkrijk Holland als 
zelfstandige natie. De Engelse bezetting van Vlis-
singen en de (mislukte) aanval op de Franse vloot 
bij Antwerpen doen Napoleon besluiten dat er iets 
moet veranderen. In het najaar van 1809 stelt hij 
voor aan zijn minister van Buitenlandse Zaken om 
Holland in te lijven bij het keizerrijk. 

Vanaf dat moment ontspint zich een waar ko-
ningsdrama. Als een begenadigd verteller weeft 
Uitterhoeve de verschillende gebeurtenissen die in 
de laatste maanden van 1809 en de eerste maanden 
van 1810 plaatsvinden als een spannend verhaal 
aan elkaar. Hij maakt hierbij dankbaar gebruik 
van de vele bewaard gebleven correspondenties en 
memoires van de belangrijkste betrokkenen. De 
briefwisselingen tussen Napoleon en zijn broer 
laten op ondubbelzinnige wijze zien hoe hard en 
onverbiddelijk de keizer kon zijn. Terwijl Lodewijk 
naar Parijs vertrekt om persoonlijk bij de keizer 
voor het voortbestaan van zijn koninkrijk te plei-
ten, schrijft Napoleon dat Holland in werkelijk-
heid niets anders is dan de delta van de grote Fran-

se rivieren. Ook beschuldigt hij zijn jongere broer 
ervan dat hij is vergeten dat hij een Fransman is. 
Uit de verslagen van secretaris van Staat Roëll en 
de correspondentie tussen de Hollandse delega-
tie en het thuisfront komt een beeld van Lodewijk 
Napoleon naar voren als 
een man die uit alle macht 
probeert zijn koninkrijk te 
redden, maar het uiteinde-
lijk moet afleggen tegen 
zijn machtigere en gesle-
pener broer. 

De onderhandelingen 
over de mogelijke inlij-
ving van Holland slepen 
zich tot ver in 1810 voort. 
Naarmate de tijd verstrijkt, 
wordt de toon van de kei-
zer steeds harder. Al snel 
wordt duidelijk dat Bra-
bant en Zeeland niet meer te redden zijn en dat 
Lodewijk niet op compensatie voor het gebieds-
verlies hoeft te rekenen. Nog voordat de onder-
handelingen in Parijs tot een verdrag hebben ge-
leid, staan de eerste Franse troepen al voor de 
poorten van Bergen op Zoom en Breda om de ves-
tingen op te eisen. In de ministerraad en onder de 
Brabantse vestingcommandanten heerst onder-
tussen verwarring over de te volgen lijn. Moeten 
de Fransen worden verwelkomd als bondgenoten, 
of dienen de stadspoorten gesloten te blijven? De 
instructies van Lodewijk bieden geen helderheid. 
Integendeel. Vlak voor zijn vertrek naar Parijs be-
paalt de koning dat vreemde troepen ‘onder geen 
beding of voorwendsel’ in de versterkte plaatsen 
mogen worden binnengelaten, maar tegelijkertijd 
stelt hij dat geweld tegen de Fransen te allen tijde 
moet worden vermeden. Uiteindelijk rest de ves-
tingcommandanten niets anders dan de Fransen 
binnen te laten. 

Maar Zeeland en Brabant zijn niet genoeg voor 
de keizer, die zijn oog al snel op de rest van Hol-
land laat vallen. Minister van Oorlog Kraijenhoff 
is echter niet van plan om Amsterdam zonder slag 
of stoot aan de Fransen over te geven. In het diep-
ste geheim (maar waarschijnlijk met toestemming 
van de koning) beveelt hij dat de stellingen rond de 
hoofdstad in staat van paraatheid moeten worden 
gebracht. Als dit nieuws de Franse ambassadeur in 
Holland La Rochefoucauld bereikt zijn de poppen 
aan het dansen. Eind februari 1810 confronteert 
de ambassadeur minister Mollerus met de door 
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hem ingewonnen informatie over de verdediging 
van Amsterdam, waarna de bijeengeroepen mi-
nisterraad direct de handdoek in de ring gooit en 
de voorbereidingen stil legt. Napoleon is furieus 
over het incident en eist het ontslag van de betrok-
ken ministers. De maanden hierna zijn een aan-
eenschakeling van politieke spelletjes, verdacht-
makingen en beschuldigingen aan het adres van 
de Hollandse autoriteiten, en toenemende Franse 
inmenging. Vlak voor de daadwerkelijke inlijving 
van zijn koninkrijk bij Frankrijk (9 juli 1810) treedt 
Lodewijk af en vlucht hij naar Bohemen. 

Koning, keizer, admiraal – een verwijzing naar 
koning Lodewijk Napoleon, keizer Napoleon en 
de Hollandse onderhandelaar admiraal Verhuell 
– vertelt het bekende verhaal van de Inlijving met 
veel oog voor detail. Het boek is vrijwel uitslui-
tend gebaseerd op eerdere (19de-eeuwse) bron-
nenuitgaven en bevat weinig nieuw archiefonder-
zoek. Doordat Uitterhoeve ervoor heeft gekozen 
om veel bronnen integraal in de tekst op te ne-

men moet het boek dan ook eerder gezien wor-
den als een gepopulariseerde bronnenuitgave 
dan als een wetenschappelijke studie. Met popu-
laire geschiedschrijving in deze vorm is uiteraard 
niets mis, ware het niet dat de auteur zich soms 
net te ver buiten de wetenschappelijke paden be-
geeft en zich laat verleiden tot uitspraken die niet 
op historische bronnen, maar op zijn eigen intuï-
tie zijn gebaseerd. Zo stelt Uitterhoeve op pagina 
26 dat Verhuell zich niet zomaar door Napoleons 
karretje heeft laten spannen, want ‘voor kwade 
trouw en dubbelspel heeft hij het karakter niet.’ 
Afgezien van deze kleine kritische noot kan ge-
steld worden, dat Uitterhoeve er in is geslaagd 
een relatief onbekend onderdeel van de vader-
landse geschiedenis op smakelijke wijze voor een 
breed publiek toegankelijk te maken. Een aanra-
der voor iedereen die iets meer over deze periode 
wil weten.

Christiaan van der Spek
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 

Den Haag
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