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Afb. 1  Vergulden bodebus van de stad Amsterdam, toege-
schreven aan Jan Cornelisz Coster. Objectnummer 
BK-AM-15-A, Rijksmuseum Amsterdam.
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Van stadsboden mocht je meer 
verwachten
Het bodennetwerk van Amsterdam, Leiden en Haarlem 
tussen 1531-1555

Aan het einde van de 15de eeuw zette Maximiliaan van Oostenrijk een revolutionair 
nieuw postsysteem op, waardoor brieven dagen eerder ter bestemming kwamen 
dan voorheen. Hierbij vergeleken vormden de stadsboden een behoorlijk archa-
isch instituut. Toch bleven de stadsboden in de meeste Hollandse steden nog 
lange tijd werkzaam voor de stedelijke regenten. In dit artikel worden de mogelijke 

oorzaken van de terughoudendheid van drie Hollandse steden om hun eigen 
boden op te geven en over te gaan op de zogenaamde Rijkspost bestudeerd. Er 
wordt aandacht besteed aan de fl exibiliteit, vervoermiddelen, reikwijdte, be-
trouwbaarheid en kosten van de stedelijke boden van Leiden, Haarlem en 
Amsterdam in de periode 1531-1555. Hiermee zal worden aangetoond dat stede-
lijke bodensystemen uitstekend voldeden en voor de steden zelfs voordelen 

boden boven de Rijkspost.

Monica Verhoog

In 1488 gaf Maximiliaan van Oostenrijk aan Ja-
netto von Taxis toestemming om een baanbre-

kend bedrijf op te zetten: het eerste postbedrijf dat 
internationaal opereerde en alle gebieden onder 

keizerlijk bestuur met elkaar verbond. De opgezette 
verbindingen waren echter nog wel gefragmenteerd. On-
der Karel V (1516-1555) werd de Rijkspost aaneengesmeed 
tot een netwerk met vaste verbindingen tussen Karels 
eigen gebieden in de Nederlanden, Oostenrijk, Spanje 
en Italië en het Franse hof. Om de vijf mijl werd een 
halteplaats ingericht, waar steeds verse (dat wil zeggen 
uitgeruste) paarden en ruiters gestationeerd waren om 
de postzak van de aanstormende ruiter in ontvangst te 

nemen en verder te vervoeren. Reistijden en routes wer-
den vastgelegd, zodat iedereen wist hoe lang het duurde 
om bepaalde afstanden per paard te bereizen. Dit nieuwe 
postsysteem was snel, maakte het mogelijk om berich-
ten over grote afstanden te versturen en de brieven kwa-
men gegarandeerd aan. Volgens de historicus Wolfgang 
Behringer was de impact van deze noviteit enorm.1 

Tegelijkertijd bleven ouderwetse bodensystemen naast 
de Rijkspost functioneren. Kerken, kloosters, universitei-
ten en steden hadden zelf boden in dienst, die in opdracht 
van de bestuurders hun brieven en pakketten rondbrach-
ten, maar ook allerlei andere hand-en-spandiensten uit-
voerden.2 Vooral veel steden hielden vast aan hun eigen 
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boden, sommige zelfs tot ver in de 18de eeuw. Dit doet 
de vraag rijzen: waarom? Wat was er zo aantrekkelijk aan 
het onderhouden van een eigen bodensysteem, naast de 
bestaande Rijkspost?3 En hoe werkte dit bodensysteem?

Voor het vinden van een antwoord op deze vragen 
zijn een aantal aspecten van postbezorging van belang: 
de flexibiliteit van de bode, de snelheid waarmee een be-
richt werd bezorgd, de afstanden die werden afgelegd en 
de betrouwbaarheid van de overbrenger. Ten slotte was 
de betaalbaarheid van het hele systeem ook zeer belang-
rijk. Deze aspecten komen in dit artikel aan de orde. Met 
behulp van de stadsrekeningen van Amsterdam, Haarlem 
en Leiden is het mogelijk deze aspecten te onderzoeken. 

In deze stadsrekeningen vindt men de rubriek ‘bodelo-
nen’. Deze rubriek verschaft de onderzoeker vaak, maar 
helaas niet altijd, de naam van de bode, een vertrekdatum, 
de reisduur, de bestemming, de inhoud van de brief en 
het loon van de bode. De keuze voor de drie genoemde 
steden in deze studie is ingegeven door het belang van 
deze steden binnen het graafschap Holland en door het 
feit dat ze van vergelijkbare grootte waren.4 Om een goede 
vergelijking mogelijk te maken is het bovendien belang-
rijk dat van alle drie de steden de rubriek ‘Bodelonen’ be-
schikbaar is in de stedelijke rekeningen. De Amsterdamse 
rekeningen zijn echter pas vanaf 1531 behouden gebleven. 
Een verscheurcommissie liet in de Napoleontische tijd 
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alle oude rekeningen door weeskinderen verscheuren. 
Gelukkig heeft een oplettende archivaris de stukken vanaf 
1531 kunnen redden. Het einde van de onderzoeksperiode 
wordt gemarkeerd door de machtsoverdracht van Karel 
V naar Filips II in 1555. De bevindingen uit het onder-
zoek worden in perspectief geplaatst met gegevens over 
de concurrerende Rijkspost die door Wolfgang Behringer 
zijn verzameld.

De flexibele bode
Ook na de oprichting van het Rijkspostsysteem bleven 
stadsboden een belangrijke rol vervullen in het vroegmo-
derne communicatielandschap. In Wolfgang Behringers 

studie over de Rijkspost legt hij de nadruk op het feit 
dat de koeriers altijd op dezelfde tijdstippen vertrokken 
vanuit vaste halteplaatsen en dat ook de aankomst van 
de brief voorspelbaar was.5 Dit systeem had zodoende 
grote voordelen, maar kende ook beperkingen. In de re-
gel vertrokken de koeriers van de Rijkspost namelijk op 
een vaste dag in de week naar het eindpunt van de lijn, 
bijvoorbeeld de lijn Brussel naar Parijs of Innsbruck. Op 
deze routen lagen om de 38 km (vijf mijl) paardenwissel-
stations, waar men ook brieven kon afgeven om naar een 
volgend station te worden gebracht.6 Stedelijke bestuur-
ders in Holland verstuurden hun brieven echter op iedere 
dag van de week, met uitzondering van zondag. Hoewel de 

Afb. 2  Links: Een bode leest geknield voor een vorst 
een geschrift voor. Detail van de triomfboog van 
keizer Maximiliaan I. Houtsnede van Albrecht 
Dürer, Een steekspel en een bode bij een vorst, 
1515, Rijksmuseum Amsterdam.

Afb. 3  Rechts: Roedrager uit Nürnberg. Schilderij op 
perkament van de bode Michel Hainlein in 
Landauer I, 1609, Amb. 279.2° Folio 76 verso, 
Stadtbibliothek Nürnberg.
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reistijd langer was, kon een brief per stadsbode daarom 
toch eerder ter plaatse zijn. Ter illustratie: stel, men wilde 
een brief versturen naar Den Haag op vrijdag, maar de 
post vertrok op dinsdag. Dan was de brief met een bode 
te voet, die er drie dagen over deed om naar Den Haag te 
komen, toch eerder ter plaatse dan met een snelle rui-
ter, die er slechts een dag over deed. Zo bekeken was het 
voor een stad zeker zinvol om een eigen bodennetwerk 
te behouden. Aldus geschiedde: de bestuurders hielden 
aan hun eigen netwerk met flexibele vertrektijden vast, 
zoals ook blijkt uit het gegeven dat zelfs als bestuurders 
het netwerk van de keizer tot hun beschikking hadden, 
zij ervoor kozen hun eigen bode over dezelfde route te 
sturen als de keizerlijke post ging. Op bijvoorbeeld de lijn 
Brussel-Mechelen reden de keizerlijke boden af en aan. 
Toch kozen de stadsbestuurders voor hun eigen boden op 
dit traject.7 Mogelijk ging het om vertrouwelijke berich-
ten of was het cruciaal dat de boodschap werd toegelicht. 
Uit de stadsrekeningen blijkt ook dat de bode soms mon-
deling antwoord kreeg. Deze zaken vallen niet binnen de 
taken van de Rijkspost.8

Een andere reden voor het vasthouden aan een eigen 
bodensysteem kan zijn geweest dat de boden voor de stad 

multifunctioneel waren. De boden vervulden namelijk 
een zeer breed scala aan taken. Ze konden mondelinge 
berichten overbrengen, geschenken en geld transpor-
teren, stedelijke regenten en klerken begeleiden en be-
schermen, belasting innen en deurwaarderstaken vervul-
len. Zo werd Jan Claessen er door de burgemeester van 
Haarlem op uit gestuurd om: ‘mit den dulle ende rasende 
vrouwe vander Goude, die alhier achter de straeten dul 
ende rasende liep ende groote ongevoechten bedreef 
... nae der Goude ... en heeft de selve vrouwe mit hant-
boeijen aldair gelaeten.’9 Jan kreeg al zijn onkosten, zoals 
een wagen voor vervoer, het voedsel voor de vrouw en de 
handboeien keurig vergoed. 

Boden konden een enkele keer ook dienst doen als 
spion. Vaak werden voor het spionagewerk losse krach-
ten ingehuurd, die echter wel in de rubriek ‘bodelonen’ 
als bode werden opgenomen. Slechts vijf maal betrof het 
in Amsterdam een vaste kracht, tegen 27 los ingehuurde 
mannen, die op pad werd gestuurd om ‘onder de knech-
ten te liggen’. Dat gebeurde uitsluitend als er vijandelijke 
legers rondliepen, zoals tijdens de Gelderse Oorlogen 
(1502-1543) of in de campagne van Christiaan II van De-
nemarken in de Nederlanden (1530-1532). Mannen met na-

 Afb. 4  Tekstfragment uit de stadsrekeningen van Haarlem. Noord-Hollands Archief 
(NJA), Stadsarchief Haarlem (SAH), Stadsbestuur van Haarlem, inv.nr. 419 fo.33v.
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paard of os werd getrokken, zat er voeder voor het trek-
dier bij inbegrepen en mogelijk ook het salaris van een 
voerman. Ook in Haarlem pakte men regelmatig de wa-
gen, relatief zelfs veel vaker dan in Amsterdam. Van de 181 
vermeldingen in de Haarlemse rekeningen, zijn de kos-
ten van de wagen tien maal vermeld. De kosten van zo’n 
wagen lagen tussen de 10 en 35 stuivers. Het waren vooral 
geschenken, zoals ijbokking of bier, die met de wagen 
werden vervoerd. Een enkele keer ging het om personen, 
zoals de hiervoor al genoemde gevangene of hoogwaar-
digheidsbekleders.16 In Leiden ontbreken vermeldingen 
over wagens in de rubriek ‘bodelonen’ helemaal, evenals 
de aantekening of er geschenken werden gebracht. Om 
zeker te zijn dat er in Leiden werkelijk geen geschenken 
werden getransporteerd zou verder onderzoek nodig zijn. 
Duidelijk is wel dat wagens, door de relatief hoge kosten, 
uitsluitend werden ingezet bij lasten die de bode zelf niet 
kon dragen.

Schepen, schuiten en veren waren andere vervoers-
middelen binnen het bodennetwerk. Het Hollandse 
landschap rond 1540 werd gekenmerkt door overvloedig 
water. Buiten al bestaande en immer uitdijende waterpar-
tijen als de Zuiderzee en de Hollandse meren, kwamen er 
steeds meer sloten en plassen bij doordat het veen con-
tinu werd afgegraven voor turfwinning.17 In dit drekkige 
landschap was het lastig voortbewegen over land, vooral 
omdat de wegen niet of nauwelijks bestraat waren.18 Rei-
zen over water had dan ook een goed alternatief kunnen 
vormen, en in de rekeningen worden schepen, schuiten 
en veren dan ook af en toe als extra kostenpost bij het 
bodeloon vermeld. In Amsterdam vermeldde men slechts 
bij 54 van de 833 rekeningposten expliciet een vervoer-
middel, waarvan het 33 keer een vaartuig betrof. Het is op-
vallend dat in de Amsterdamse rekeningen nergens wordt 
gesproken over veergeld, terwijl het echt onmogelijk was 
om over het IJ te geraken zonder boot. Slechts één maal 
staan er kosten geboekt voor een IJ-overzetting en dat was 
uitsluitend omdat er veel ijs op het IJ lag.19 Het overzetten 
kostte slechts 4d (penning). Het is mogelijk dat de boden 
normaliter gratis mochten overvaren of dat er een vast 
bedrag per jaar aan het binnenlandvaardersgilde werd ge-
geven, maar hierover is in de stadsrekeningen niets terug 
te vinden. Ook in Leiden werden geen kosten voor veren 
genoteerd, maar in Haarlem daarentegen wel. Voor sche-
pen moest zowel voor goederen als voor de bode betaald 
worden.

Over het algemeen zijn er te weinig vervoermiddelen 

men die weinig aan de verbeelding overlieten, zoals Grote 
Claes en Lange Jan, werden in Amsterdam speciaal voor 
de spionagedienst aangetrokken. In Haarlem wilde men 
eveneens graag weten hoe de vijandelijke troepen zich 
door het land bewogen, waarna twee vaste boden op on-
derzoek uitgingen. Meestal gingen ze te rade bij bestuur-
ders uit de omringende steden zoals Spaarndam, Alkmaar 
en natuurlijk ook Amsterdam omdat daar veel moeite 
gedaan werd om goed op de hoogte te zijn.10 De steden 
stuurden spionnen het land in om uit te zoeken wat de 
sterkte van vijandelijke legers was en wat de intenties 
waren, zodat ze hun verdediging op tijd op orde konden 
krijgen. Blijkbaar was de informatie die de landvoogdes 
verstrekte niet afdoende.11

Vervoermiddelen: paarden, wagens, schepen, schuiten en 
veren
De boden van de Rijkspost gebruikten vanaf het begin 
van haar bestaan paarden om brieven zo snel en efficiënt 
mogelijk te transporteren. Men zou hieruit kunnen aflei-
den dat andere vervoermiddelen te langzaam waren en 
dat daarom ook de Hollandse stadsboden voor het paard 
als vervoermiddel kozen.12 Van de 833 Amsterdamse reke-
ningposten zijn er echter slechts tien die een paard als 
vervoermiddel vermelden. Paarden waren namelijk duur. 
Zo reed Cornelis Wigghersz. op 11 februari 1535 vanuit 
Amsterdam naar Den Haag. De normale vergoeding voor 
zo’n reis bedroeg 3-4s (schelling) afhankelijk van het sei-
zoen. Met een paard blijkt daar nog eens 6s bij te komen.13 
De kosten van het paard waren dubbel zo hoog als voor 
een enkele bode.14 Het paard kwam dan ook voornamelijk 
van stal in het geval van urgentie: wanneer de brief snel 
bezorgd moest worden of de bode zelf ergens snel heen 
moest gaan, zoals bij de eerder genoemde spionageactivi-
teiten. De overige keren werd het paard gebruikt om een 
vertrouwelijke brief te vervoeren. Helaas waren deze brie-
ven dusdanig vertrouwelijk dat de inhoud in de stukken 
niet vermeld is.15

Voor het transport van enkele haastbrieven en ge-
schenken werd in Amsterdam gekozen voor vervoer per 
wagen. Volgens de rekeningen gingen de meeste wagens 
naar Den Haag of Brussel. Het ging om ad hoc ingehuur-
de wagens, vooral omdat de enige keer dat men de kosten 
voor een dergelijke verbinding expliciet vermeldde, deze 
20 stuivers per dag bedroeg. Afgezet tegen het loon van 
de bode zelf, dat zo’n 6-8 stuivers per dag bedroeg, was 
dit een klein kapitaal. Maar omdat een wagen door een 
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in de rekeningen opgenomen om te stellen dat er in Hol-
land veel werd gereisd per paard, per wagen, of per boot. 
Sterker nog: bij het merendeel van de reizen worden in 
het geheel geen  extra kosten voor vervoer vermeld of be-
rekend, zodat het meest aannemelijke transportmiddel 
toch de benenwagen blijft. Voor de stedelijke bestuurders 
was het waarschijnlijk het belangrijkst dat de bode op zijn 
bestemming kwam en dat de snelheid van het overbren-
gen van verschillende zaken er, in tegenstelling tot bij de 
Rijkspost, minder toe deed.

Reikwijdte en verzorgingsgebied
De snellere Rijkspost had een grote actieradius. De Rijks-
boden brachten brieven van Brussel naar Wenen, Madrid 
of Napels. Toch werden ook de stadsboden van Leiden, 
Haarlem en Amsterdam,  regelmatig naar verre bestem-
mingen gestuurd. Zo kwamen de Leidse boden vaak in 
Gent, Hasselt, Calais en Bourbourg. De Haarlemse boden 
waren regelmatig langs de wegen richting Antwerpen en 
Leeuwarden te vinden en de Amsterdamse boden reisden 
zelfs tot in Riga en Tallinn. De reikwijdte van het Amster-
damse bodennetwerk blijkt des te meer wanneer men de 
reizen op een kaart getekend ziet (zie afb. 3). In Leiden en 
Amsterdam is er een direct verband zichtbaar tussen de 
handel en de bestemmingen van de boden. In Haarlem 

is een dergelijk verband niet direct aantoonbaar. Bij een 
vergelijking met de Rijkspost doorstaan de stedelijke bo-
dennetwerken de toets qua afstand met vlag en wimpel: 
stedelijke boden konden zeker even ver reizen als de bo-
den van de Rijkspost. 

Bovendien komt uit de rekeningen duidelijk naar 
voren dat Amsterdam en Haarlem wat betreft informa-
tievoorziening steden en dorpen in de regio onder hun 
hoede namen. Voor Haarlem was dit Kennemerland (o.a. 
Uitgeest, Velzen, Spaarndam en Alkmaar) en voor Amster-
dam de regio Waterland, uitgebreid met Enkhuizen en 
Hoorn.20 In Leiden ontbrak een dergelijk verzorgingsge-
bied.

Verder valt op dat in alle drie de steden de boden het 
meest naar Den Haag reisden. Dit valt te verwachten om-
dat daar de Staten van Holland en het Hof van Holland 
ge vestigd waren en steden daar regelmatig belangrijke 
ver tegenwoordigers hadden gestationeerd. Stedelijke 
bur ge meesters, pensionarissen en advocaten moesten 
goed op de hoogte worden gehouden van de gebeurtenis-
sen in hun eigen stad. Ook moesten zij bij vergaderingen 
in de eigen stad worden teruggehaald en wilden ze ook 
regelmatig ruggespraak met de overige bestuurders van 
hun stad als er belangrijke besluiten moesten worden ge-
nomen in Den Haag.21

Afb. 5 De internationale reizen van de Amsterdamse boden 1531-1555.

Holland 2014-4 binnenwerk.indb   200 08-12-14   11:17



Monica Verhoog | Van stadsboden mocht je meer verwachten

201  

De betrouwbaarheid van de boden
Karel V liet zijn post uitsluitend door bekende en be-
trouwbare lieden bezorgen. De Rijkspost was vooral zo 
betrouwbaar omdat de onderneming onder leiding van 
leden van de familie Taxis stond, die hun ruiters goed 
controleerden. De ruiters kregen een pas mee waarop zij 
moesten noteren waar, wanneer en van wie zij hun brie-
ven kregen en hoelang zij over een bepaalde afstand de-
den.22 Ook de stedelijke briefbesteller moest aan hoge ei-
sen voldoen. Er moest van uitgegaan kunnen worden dat 
de brief zou arriveren, dat deze toegelicht kon worden en 
dat de bode voldoende vertrouwen wekte bij de ontvanger 
om een (mondeling) antwoord terug te kunnen verwach-
ten. Een dergelijke betrouwbaarheid was ook cruciaal bij 
het overbrengen van geschenken en het begeleiden van 
personen, die in opdracht van justitie van A naar B ge-
bracht moesten worden.

Om te beginnen met het bezorgen van berichten: van 
de 833 reizen die vanuit Amsterdam werden ondernomen 
kwamen er slechts acht berichten niet meteen aan bij de 
geadresseerde. Bij vijf van deze berichten was de geadres-
seerde een Amsterdamse regent, die in een andere stad 
verbleef en al weer op de terugreis was naar Amsterdam.23 
Twee reizen werden tevergeefs ondernomen. De eerste 
naar Utrecht ‘omme te hebben eenen biechtvader die 
Spaensche tael kennende omme biecht te hebben drie 
Spaengarts, alhier van die neije gevangen, maer en was al-
daer nijemant te crijgen’. Vervolgens zocht men de biecht-

vader in Haarlem, waar helaas ook ‘geen priesters Spaens 
kennende ... waeren’.24 Slechts een enkele reis van de Am-
sterdamse boden werd niet volbracht vanwege een in ge-
breke blijvende bode. Jacob Cornelisz., die toch lange tijd 
in dienst was (van 1534 tot 1554) werd tijdens een ‘secrete 
reis’ naar Frankrijk ziek en moest na twee dagen terugke-
ren, zodat men ‘een ander looper mitte voorn.  reijze heeft 
moeten belasten’.25 Het totaal van niet vervulde opdrach-
ten, meest buiten de schuld van de boden, moet rond de 
1% gelegen hebben. 

In Haarlem kwamen twee boden niet aan op de plaats 
van bestemming. Op 142 vermeldingen betekent dit een 
‘faalpercentage’ van slechts 1,5 procent. In 1531 kon Pieter 
Jacobsz. zijn laatste reizen niet volbrengen omdat hij ziek 
werd en kwam te overlijden, waarvoor zijn ‘miserabele 
weife’ twee ponden Vlaams toegezonden kreeg van de 
burgemeester.26 In 1537 werd Jan Claesz. naar Heemstede 
gestuurd om heer Willem van Berkenrode te halen maar 
‘alsoe de selve Willem overmits zijn selfs aff airen nijet 
binnen comen mochte zoe heeft Jan tselve gerapporteert’ 
(omdat Willem vanwege zijn eigen zaken niet naar huis 
kwam heeft Jan dit zo moeten rapporteren).27 In Leiden 
bereikten zelfs alle uitgezonden boden de plaats van be-
stemming. 

Als tweede punt van betrouwbaarheid moet vermeld 
worden dat sommige boden met enorme geldbedragen 
onderweg waren. Zo diende Eewout Gherijtsz. uit Haar-
lem op 26 januari 1531 maar liefst 550 gulden aan generaal-

Grafi ek 1 Uitgaven van Haar-
lem, Leiden en Amsterdam aan 
bodelonen in percentages van de 
totale uitgaven.
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ontvanger Willem Goudt in Den Haag te overhandigen en 
moest Jan Reijersz. op 30 april 1550 met een zilveren kop 
van Amsterdam naar Arnhem om deze te overhandigen 
aan Dr. Johannes Stratius, raad in de kanselarij van Gel-
derland.28 Met andere woorden: de verleiding moet soms 
groot geweest zijn, maar toch vervulden de boden hun op-
dracht en waren daarmee uitermate betrouwbaar.29 

Stedelijke boden werden tevens regelmatig ingezet als 
begeleider van een advocaat, burgemeester of raadslid 
op reis. Deze hadden dan de mogelijkheid om de bode 
voor ruggespraak met het eigen stadsbestuur weer terug 
te zenden naar de stad van herkomst.30 De bode moest 
behalve over een stevig postuur, ook beschikken over een 
redelijk stel hersens en een goed geheugen. 

De kosten
De Rijkspost was voor de Habsburgse keizers een behoor-
lijke aanslag op het budget. Vorsten van kleinere gebieden 
met minder inkomsten waren jaloers op de keizerlijke 
Rijkspost, maar moesten bekennen dat zij zo’n estafet-
tesysteem niet konden betalen. De paarden en ruiters 
moesten immers steeds aanwezig zijn op hun aflosplek-
ken en moesten daarvoor betaald worden. Dat zelfs keizer 
Maximiliaan van Oostenrijk problemen had met het in 
stand houden van de Rijkspost wordt geïllustreerd door 
het feit dat hij een kasteel verpandde aan zijn hoofdpost-
meester in Brussel, Janetto van Taxis, als betaling voor 
zijn diensten.31 Onder Karel V werd de post betaald met 
inkomsten uit de Nederlanden. Als de kas leeg was, was er 
ook direct een postprobleem omdat onbetaalde koeriers 
niet reden.32 In het geval van de steden was geen sprake 
van zwaar op de stedelijke begroting drukkende boden-
kosten: deze kosten waren veel lager dan in het geval van 
de Keizerlijke post (zie grafiek). Voor ongeveer een halve 
procent van hun totale uitgaven per jaar hadden de ste-
den alle bodenkosten gedekt. Zij betaalden immers alleen 
voor boden die op reis waren en ze hadden geen bijko-
mende kosten voor de verzorging van paarden, zoals in 
het keizerlijke systeem noodzakelijk was. In Leiden ging 
men zelfs zo ver om zijn boden voor het traject Leiden-
Den Haag maar voor een halve dag te betalen omdat de 
afstand zo klein was (ongeveer 18 km, ofwel drieënhalf tot 
vier uur lopen).33 

Conclusie
In de periode 1531-1555 was het voor Hollandse steden aan-
trekkelijk er een eigen bodensysteem op na te houden, 
ondanks de aanwezigheid van de goed werkende en snelle 
postverbindingen die Karel V onderhield. De steden had-
den met hun eigen boden namelijk mannen in dienst 
die niet alleen snel, maar ook flexibel waren. Zij waren 
niet gebonden aan bepaalde routes of uren, maar reis-
den in ieder seizoen, op iedere dag van de week, behalve 
op zondag. Bovendien konden zij veel verschillende op-
drachten vervullen. Ze konden berichten, zowel monde-
ling als schriftelijk, overbrengen en toelichten, pakketten 
bezorgen, maar ook spioneren of gevangenen begeleiden. 
Ook als begeleider van stedelijke waardigheidsbekleders 
waren boden inzetbaar. 

De meeste opdrachten van de boden werden te voet 
volbracht, hoewel men een enkele keer bij spionage of ex-
treme haast te paard reisde. Wagens werden enkel voor 
zware pakketten of gevangenen ingezet omdat wagens 
duur waren. Schepen en schuiten werden wel regelmatig 
gebruikt: vooral naar verre oorden nam de bode de boot. 
In het zompige Holland zou men verwachten dat boden 
vaak over water reisden. Dit komt echter niet uit de hier 
bestudeerde rekeningen naar voren: de meeste boden lie-
pen over land. 

De boden vervulden bijna al hun opdrachten en en-
kel bij ziekte of overlijden bleven ze in gebreke: zij wa-
ren dus uiterst betrouwbaar. Bovendien waren ze zeer 
veelzijdig. Ze konden als begeleider stedelijke regenten 
beschermen op hun tochten door het Hollandse land en 
het transporteren van gevangenen. Brieven en pakket-
ten konden worden toegelicht bij aflevering en met het 
antwoord in hun geheugen konden de boden weer terug 
naar hun opdrachtgevers. Ook het spionagewerk van de 
boden was voor de steden van groot belang. Zo konden zij 
hun verdediging op tijd op orde brengen en waren zij niet 
afhankelijk van informatie van derden hiervoor. De kos-
ten van het onderhouden van een stedelijk bodensysteem 
drukten daarbij nauwelijks op de stedelijke begrotingen. 
Kortom, stedelijke bodensystemen hadden voldoende be-
staansredenen om nog voor lange tijd een cruciale rol te 
spelen in de communicatie in Holland.

Holland 2014-4 binnenwerk.indb   202 08-12-14   11:17



203  

Scriptieprijs 2012

Elk jaar organiseert Holland Historisch Tijdschrift een scriptieprijs 
die wordt uitgereikt aan de beste Bachelor- en Masterscriptie over de 
Hollandse geschiedenis die in het afgelopen jaar verschenen is. De 
Holland scriptieprijs bestaat uit een geldprijs en een publicatie van een 
artikel gebaseerd op de winnende scriptie.

Het artikel, ‘Van stadsboden mocht je meer verwachten. Het 
bodennetwerk van Amsterdam, Leiden en Haarlem tussen 1531-1555’ is 
gebaseerd op de winnende Masterscriptie van 2012.

In de scriptie ‘Met roe en bodebus door stad en land. Het 
bodennetwerk van Amsterdam, Leiden en Haarlem tussen 1531-1555’ 
maakt Monica Verhoog (Universiteit van Amsterdam) op boeiende wijze 
het werkterrein van de Hollandse stadsboden aanschouwelijk. Aan de 
hand van de administratie van bodelonen in de stedelijke rekeningen 
van drie Hollandse steden biedt Verhoog een nauwgezette en prettig 
geschreven reconstructie van het Hollandse postbedrijf binnen de 
vroegmoderne communicatielandschap. Bovendien plaatst zij in haar 
scriptie de reikwijdte van het Hollandse bodennetwerk aan de hand van 
aanvullende, secundaire literatuur in een internationale, historische 
context. Hiermee tilt Verhoog haar casus boven het lokale niveau uit 
en biedt zij tevens een verrassend inzicht in de activiteiten van Holland 
buiten de regionale en ‘nationale’ grenzen.

Zie voor het uitgebreide juryrapport:  http://www.tijdschriftholland.nl/
scriptieprijs/juryrapport-master/.
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Oorlogsbuit 
Het is in eerste instantie aan Engelse kapers te danken dat 
onderschepte brieven uit 1672 bewaard zijn gebleven. De 
post die nu in Nederland bekend staat als de Prize Papers, 
ook wel Sailing Letters, kwam nooit aan op de plaats van 
bestemming. Tot op de dag van vandaag bevinden de brie-
ven zich in het archief van het High Court of Admiralty 
in Kew (Londen), waar  ze na de buitmaking terecht kwa-
men. Hoewel de scheidslijn tussen het legale kapen en de 
verboden piraterij in de vroegmoderne tijd weliswaar dun 
was, moet kapen niet verward worden met piraterij.1 In 
oorlogstijd voeren particuliere schippers in opdracht van 
hun regering uit om vijandelijke handelsschepen buit te 
maken. Dit werd ook wel ‘prijs maken’ genoemd. Meestal 
ging het om zeelieden van de koopvaardijvaart, die tijde-
lijk een oorlogstaak uitvoerden waarmee snel geld kon 
worden verdiend en die in vredestijd weer hun oude be-
zigheden oppakten.2 

In Engeland was de regelgeving omtrent het kapen ge-
lijk aan de Republiek en was het High Court of Admiralty de 
instantie die bepaalde of een schip al dan niet rechtmatig 

was prijsgemaakt.3 Alle overgeleverde brieven en andere 
documenten die op gekaapte schepen aanwezig waren, 
zijn in het archief van deze instantie bewaard gebleven. 
Wanneer een Nederlands schip door de vijand was ver-
overd, werd de lading zoals gezegd geconfisqueerd, de 
bemanning gevangen gezet en de persoonlijke bezittin-
gen van de opvarenden, inclusief de meegevoerde post, in 
beslag genomen. De Amsterdamse briefschrijfster Lijntje 
Pieters was zich hiervan bewust: ‘Ick hoope dat ul [uwe 
liefde] die brieve wel krijch maer ick en can geen brieven 
krijge doordat die scheepen van die Engelsen genoomen 
worde, het een schiep voor en het anderen nae, al waer die 
scheepen vandaan coome, hij [de vijand] heeft [neemt] se 
alle weecht [weg].’4

Voordat tot verkoop van de handelswaar kon worden 
overgegaan, moest een juridische procedure worden 
doorlopen bij het Prize Court, een afdeling van het High 
Court of Admiralty dat zich, net als de admiraliteitscolleges 
in de Republiek, boog over de vraag of het schip recht-
matig was gekaapt. Ter verkrijging van het vereiste be-

‘Op Betavija in de Lepelstraet 
inde Witte Swan’
Overzeese postbezorging in het Rampjaar 1672

In The National Archives in Kew (Londen) worden duizenden Nederlandse brieven bewaard, 
voornamelijk uit de 17de en de 18de eeuw. Ze zijn afkomstig van Nederlandse schepen die 
buitgemaakt werden door de Engelsen. De brieven, geschreven door achterblijvers in de 
Republiek, waren bedoeld voor vrienden, familie en geliefden die onderweg waren naar 
overzeese gebieden of zich daar al bevonden. Hoe zorgden de briefschrijvers dat hun 
berichten zouden aankomen? Aan de hand van de gekaapte post zal hier worden ingegaan 
op een manier waarop brieven in het Rampjaar verstuurd werden. Het zal blijken dat thuis-
blijvers gebruik maakten van een alternatief postnetwerk buiten de VOC om.

Judith Brouwer
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wijsmateriaal legden de kapers verklaringen af en werden 
opvarenden van het gekaapte schip ondervraagd. Meestal 
waren dit de schipper, zijn maat en een andere offi  cier. 
Verdere bewijsstukken in het proces werden gevormd 
door de aangetroff en vracht- en scheepspapieren, per-
soonlijke papieren van zeelieden en brieven.5

De uniciteit van het bewaarde materiaal is gelegen in 
het feit dat een groot deel van de afzenders bestond uit 
personen – vooral vrouwen – uit de lagere sociale klassen. 
Zij stuurden brieven aan hun beminden, familieleden en 
vrienden die zich op zee, in de Oost of in de West bevon-
den. Recentelijk is veel aandacht besteed aan de inhoud 
van de brieven,6 maar over de netwerken achter de brief-
zending is minder bekend, terwijl de gekaapte post ook 
daarin inzicht verschaft. Aan de hand van brieven uit het 
Rampjaar 1672 zal in dit artikel worden ingegaan op de 
formele en informele netwerken van het overzeese brief-
verkeer.

Brieven uit 1672
De gekaapte brieven uit 1672 waren als gezegd gericht aan 
personen die zich reeds op hun plaats van bestemming 
bevonden of daarheen onderweg waren. Het merendeel 
van hen was zeeman. Zeker 82 procent van de brieven 
werd geschreven in het zeegewest Holland. Wat de steden 
betreft is Amsterdam het best vertegenwoordigd met 58 
brieven, gevolgd door 39 brieven uit Enkhuizen. Hoorn 
staat op de derde plaats met 22 exemplaren. De overige 
brieven komen uit dertien andere plaatsen, waarbij het 
aantal varieert tussen één en negen per verzendplaats. 

Voor 28 brieven geldt dat onbekend is waar vandaan ze 
verstuurd werden. Als gezegd waren bijna alle brieven af-
komstig uit Holland (grafi ek 1). Het is opvallend dat geen 
enkele brief uit 1672 in een van de overige gewesten ge-
schreven werd. Dit geldt overigens voor alle 17de-eeuwse 
brieven die in Kew bewaard worden, enkele brieven uit 
Friesland en Gelderland daargelaten.7 De verklaring voor 
dit verschijnsel moet gezocht worden in een aantal (sa-
menhangende) factoren: de (compagnie)kamer (kantoor) 
waarvoor het betreff ende schip uitvoer, de herkomst van 
de (Nederlandse) bemanning en de manier van verzen-
ding. In het algemeen geldt dat hoe dichter personen 
woonden bij de stad waar de compagniekamer geves-
tigd was waarvoor een schip uitvoer, hoe gemakkelijker 
het voor hen was brieven met dit schip te versturen. In 
Amsterdam, Enkhuizen en Hoorn, de steden van waaruit 
de meeste post verzonden werd, bevonden zich drie van 
de zes kamers van de VOC. In Amsterdam en Hoorn be-
vonden zich bovendien twee van de vijf kamers van de 
WIC, waarvan die van Amsterdam de grootste was.8 De 
postvervoerders het Wapen van Hoorn van de VOC en de 
Morgenstar van de WIC vertrokken respectievelijk namens 
de VOC-kamer van Hoorn en de WIC-kamer van Amster-
dam. We mogen ervan uitgaan dat de Nederlandse op-
varenden hoofdzakelijk uit (de omgeving van) deze twee 
steden kwamen. 

Het merendeel van de brieven werd geschreven door 
vrouwen (afb. 1) die het moesten stellen zonder hun echt-
genoten, die zich op zee, in de Oost of de West bevonden. 
Voor sommigen van hen was het maanden of zelfs jaren 

Grafi ek 1 Verzendplaatsen van brieven in procenten (1672)
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geleden dat zij hun man voor het laatst hadden gezien. 
Nu en dan ontvingen zij een levensteken. Dat kon een 
brief zijn, maar ook een mondeling bericht dat via andere 
zeelieden werd doorgegeven. Geregeld valt in brieven van 
echtgenotes te lezen dat zij veel meer post verstuurden 
dan ontvingen. Dat was allerminst een belemmering 
brieven te blijven sturen. Zo schreef Marritje Corssen 
op 25 mei 1672 aan haar echtgenoot: ‘Beminde man, ick 
hebbe maer twee brieven van ul ontfangen doch zij[n] wel 
een jaer oudt ende ick hebbe wel 12 aen ul gesonden.’9 
Mogelijk refereert Corssen hier aan het feit dat afzenders 
de kans dat hun post aankwam, vergrootten door kopieën 
van een brief te maken en deze mee te geven aan verschil-
lende personen op hetzelfde schip.

Uit de Derde Engelse Oorlog zijn in totaal 651 Neder-
landstalige brieven bewaard gebleven, waarvan 195 ge-
schreven vanuit de Republiek in het Rampjaar 1672. Dit 
jaar wordt gezien als een dieptepunt in de Nederlandse 
geschiedenis. De traumatische gebeurtenissen die plaats-
vonden zijn eens samengevat in de bekende uitspraak dat 
het volk redeloos, de regering radeloos en het land red-
deloos was, een bekende trits die van 17de-eeuwse oor-
sprong zou zijn.10 De moord op de gebroeders De Witt op 
20 augustus vormt de zwartste bladzijde van het verhaal.11 

Andere voorvallen die 1672 tot het Rampjaar maakten, 
waren het Beleg van Groningen, de oproeren in verschil-
lende Hollandse en Zeeuwse steden, de snelle overgave 
van de stad Utrecht aan de Fransen en de overval op Bo-
degraven en Zwammerdam. De oorlog met de Fransen 
staat bekend als de Hollandse Oorlog of Guerre de Hol-
lande. Nooit eerder had de Republiek zich in zo’n erbar-
melijke staat bevonden toen zij werd aangevallen door de 
koningen van Frankrijk en Engeland en de bisschoppen 
van Münster en Keulen. 

Hoewel zij op zee gevaar liepen in vijandelijke han-
den te vallen, voeren schepen toch uit naar de West en 
de Oost met aan boord zeelieden, handelswaar, slaven 
en ook post. Het merendeel van de in totaal 195 brie-
ven uit het Rampjaar had met de Morgenstar Curaçao en 
met het Wapen van Hoorn Batavia moeten bereiken (afb. 
2). Het eerstgenoemde schip viel op 7 juni 1672 tijdens 
de Slag bij Solebay (afb. 3) in Engelse handen en werd 
vervolgens naar de haven van Plymouth gebracht. Het 
tweede schip voer op 20 december uit vanaf Texel met 
aan boord ongeveer 280 zeelui en soldaten en een aantal 
passagiers. Het schip was geladen met wapens, munitie, 
kruit, scheepstouw, ankers, lood, koperen platen, bakste-
nen, zeilstof, verschillende soorten wijn, graan en andere 
levensmiddelen. Het Wapen voer ter hoogte van de En-
gelse zuidkust, vlakbij Portland Castle, toen het bij slecht 
weer aan de grond liep. Kort daarna, op 10 februari 1673, 
werd het gekaapt. Een van de opvarenden was predikan-
tenzoon Martinus Bruno (1652-na 1698) uit Egmond aan 
Zee. De oorlog maakte het lastig om werk te vinden in de 
Republiek. Om die reden had Bruno besloten zijn geluk 
te beproeven in Oost-Indië. Hij droeg belangrijke aanbe-
velingsbrieven met zich mee. Deze moesten hem helpen 
overzee een betrekking te verwerven. Het waren niet de 
minsten die Bruno aanprezen. Onder hen waren Pieter 
van Dam, advocaat van de VOC en secretaris van de Heren 
Zeventien, en Reinerus Neuhusius, rector van de Latijnse 
school te Alkmaar. 

Overzeese verzending
Een brief met overzeese bestemming die op de officiële 
manier werd verstuurd, werd eerst door derden gelezen. 
Bij de oprichting van de VOC hadden de Heren Zeventien 
regels opgesteld die het versturen van privépost naar Ba-
tavia moesten tegengaan. De bestuurders waren bang dat 
strategische en commerciële informatie in handen zou 
vallen van concurrenten, zoals de Oost-Indische compag-

Afb. 1  Interieur met een briefschrijvende vrouw, een wachtende man 
en twee toeschouwers, Gerard ter Borch (II), ca. 1655-1665, 
Rijksmuseum Amsterdam.
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Afb. 2  Gezicht op Batavia, Hendrick Jacobsz. 
Dubbels, 1640-1676, Rijksmuseum Am-
sterdam.

Afb. 3  Slag bij Solebay, 1672, Caspar Luyken, 
1698, Rijksmuseum Amsterdam.
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nieën van Engeland en Frankrijk.12 Daarnaast wilden zij 
tegengaan dat VOC-dienaren via persoonlijke correspon-
dentie privéhandel dreven.

Een voorbeeld van een maatregel om het particu-
liere postverkeer te controleren was de invoering van de 
scheepsdoos.13 Hierin werden officiële papieren bewaard, 
zoals ladinglijsten, rekeningen en instructies. Voor ver-
trek dienden brieven en pakketten in de doos gedepo-
neerd te worden, waarna VOC-functionarissen ze open-
den en lazen. Vervolgens werden ze kosteloos in de doos 
verzonden. Was de post voor bijvoorbeeld Batavia daar 
eenmaal aangekomen, dan werd de scheepsdoos naar de 
woning van de deurwaarder van de Raad van Justitie ge-
bracht. Wie aldaar het briefregister wilde inzien, moest 
eerst twee stuivers betalen. Werd vervolgens een brief in 
ontvangst genomen, dan kwamen daar nog eens vier stui-
vers bij.14 Brieven die aan het eind van de 18de eeuw op 
een dergelijke legale wijze werden verstuurd, zijn te her-
kennen aan een stempel.15 In één brief uit het Rampjaar 
komt het versturen per scheepsdoos expliciet ter sprake. 
Otto Hinlopen vermeldt eerdere brieven ‘in generale 
dose’ meegegeven te hebben met Joan Hovius, Hoorns re-
gent en sinds 1672 lid van het Admiraliteitscollege van het 
Noorderkwartier.16 

Wie zijn post op een andere dan de voorgeschreven 

wijze liet vervoeren, liep het risico een aanzienlijke geld-
boete te krijgen. Desondanks gaven velen liever hun brief 
mee aan bemanningsleden dan dat zij hun post in de ver-
plichte, aan controle onderhevige scheepsdoos lieten ver-
voeren.17 Zoals vermeld droeg Martinus Bruno brieven in 
zijn bagage, minstens veertien. In de adressering van vrij-
wel elk daarvan treft men de formulering ‘met vrient die 
Godt geleijde’ aan (afb. 4). Dat duidt erop dat ze onofficieel 
verzonden waren.18 Onder de ontvangers bevond zich een 
aantal, ook hogergeplaatste VOC-dienaren, onder wie op-
perkoopman Martinus Caesar. Namen deze functionaris-
sen het niet zo nauw met de (eigen) regels of werden de 
brieven toch op legale wijze verstuurd? Wellicht was er 
sprake van een gedoogbeleid. Het lijkt niet waarschijnlijk 
dat Bruno, die als onderboekhouder op het schip diende, 
brieven en ook enkele pakketjes met zich meedroeg. Hij 
kon immers een boete krijgen. Belangrijker nog: de post 
bestond uit aanbevelingsbrieven. Het was in het belang 
van Bruno dat deze niet werden geconfisqueerd, dus is 
het aannemelijk dat het feit dat hij ze officieel illegaal met 
zich meedroeg, in de praktijk werd gedoogd. 

Alternatief postnetwerk 
De VOC oefende dus toezicht uit op het briefverkeer via 
de scheepsdoos, maar er bestond ook een alternatieve 

Afb. 4  Adressering brief Hen-
ricus Schalkenius aan 
Pieter Overtwater, HCA 
30-228.
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Judith Brouwer | ‘Op Betavija in de Lepelstraet inde Witte Swan’

geerde in Batavia als afleverpunt. Hier werden zeekaarten 
en afbeeldingen van gewesten, steden en forten vervaar-
digd.24 In eerder onderzoek naar briefadresseringen uit 
het Rampjaar is geopperd dat clandestien verstuurde 
brieven onder andere gezonden werden naar het wer-
kadres van de ontvanger. Dat een brief voor een opper-
zeilmaker besteld werd bij Johannes van Driesen, ‘baes-
seylmaker op Batavia’, lijkt geen toeval.25 Toch werden 
twee andere brieven ook naar deze Van Driesen gestuurd, 
terwijl de geadresseerden een ziekentrooster en een op-
perstuurman waren.26 Het lijkt daarom aannemelijker 
dat het huis van Van Driesen een vertrouwd afleverpunt 
vormde, ook al omdat de drie brieven twee verschillende 
verzendplaatsen hadden: Middelburg en Alkmaar. Dat 
er in Batavia vaste adressen waren, wordt bevestigd door 
Lourientje Willems’ brief, bestemd voor haar zoon Hugo 
Jacopsen Visser.27 Deze brief diende afgeleverd te worden 
‘in de lijnbaan [touwslagerij] aan Claes Claessen van [uit] 
Lubeck’. Maar hoe kon Willems in november al weten dat 
haar Hugo, die drie weken eerder was vertrokken, na aan-
komst in Batavia zou komen te werken bij de lijnbaan? 
Kennelijk was Claesen net als Van Driesen een vertrouwd 
persoon als het om de aflevering van post ging. 

De Lepelstraat
Behalve particulieren fungeerden ook kroegen en her-
bergen als distributiepunten voor de post. In Batavia was 
dat vooral in de eerste helft van de 17de eeuw het geval, 
toen de strenge briefcontrole op inkomende schepen af-
nam en de post via het informele circuit haar weg vond. 
Vanaf 1660 scherpten de gouverneur-generaal en de ra-
den de regelgeving echter weer stevig aan. Schending van 
het verbod kwam de overtreder duur te staan: twintig re-
alen van zestig stuivers voor elke brief.28 Toch blijkt uit 
de brieven dat deze na 1660 nog steeds op de alternatieve 
manier werden besteld. Waarschijnlijk lieten de kroegba-
zen zich niet zomaar hun bijverdiensten afpakken en trok 
men zich niets van de officiële regels aan.29 Afgaand op de 
adresgegevens waren het vooral de kroegen in de Batavi-
ase Lepelstraat waar post werd opgehaald. Deze droegen 
namen als de Groene Klock, het Dorstich Hart [Hert] en de 
Wijde Swan [Witte Zwaan].30 De Lepelstraat, vlakbij de Chi-
nese gracht, was berucht. Het was een straat vol vertier, 
waar de drank rijkelijk vloeide, muziek klonk en VOC-
soldaten en -dienaars zich vermaakten met Chinese gok-
spelletjes.31 François Valentyn schreef later in zijn Oud en 
nieuw Oost-Indiën over de straat: ‘[Deze] werd meest van 

verzendwijze.19 Die was weliswaar illegaal, maar alles wijst 
erop dat ze oogluikend werd toegestaan. Behalve het veel 
voorkomende ‘met vrient die Godt geleijde’, noteerde de 
afzender geregeld het woord ‘port’ (afb. 5) om aan te geven 
dat de portokosten al betaald waren. Het op officiële wijze 
verzenden van brieven was echter kosteloos. In een groot 
aantal gevallen is bovendien in de adresseringen terug te 
vinden naar welk afleverpunt – anders dan de deurwaar-
der van de Raad van Justitie – de postvervoerder de brief 
diende te brengen. Post die op legale wijze was verstuurd, 
had deze aanwijzing niet. Deze brieven werden immers 
in de speciale ‘dose’ vervoerd en afgeleverd bij de deur-
waarder. 

Allereerst konden particulieren als distributiepunt 
fungeren. Een naam die opvallend vaak terugkeert in de 
Bataviase adresseringen is die van Pieter Elmerts. Hij was 
in 1672 koopman, schepen en weesmeester van de stad. 
In deze laatste functie droeg Elmerts zorg voor de goede-
ren van wezen en ook voor onbeheerde nalatenschappen, 
waardoor hij tevens de positie van boedelmeester vervul-
de.20 Hij woonde in de Moorse Coopvaerder, een huis vlakbij 
de ‘Vispassersbrugh’ aan de westzijde van de stad.21 Wie 
besloten hun brieven via dit distributiepunt naar vrien-
den en familie te Batavia te sturen? Wat de verzenders 
betreft vallen twee zaken op. Allereerst zijn alle achttien 
briefschrijvers afkomstig uit Enkhuizen. Verder zijn ze-
ventien van deze brieven geschreven in november 1672, 
en dan vooral tussen de 4de en de 16de van die maand. 
Dit leidt tot de volgende reconstructie: in november werd 
bekend dat een schip naar de Oost zou varen. Dit nieuws 
verspreidde zich onder de Enkhuizenaren met vrienden 
en familie in Batavia. De thuisblijvers kenden elkaar on-
derling. Een van de briefschrijvers moet op zijn of haar 
beurt direct of indirect Elmerts hebben gekend. Wellicht 
was dit Grietje Adams. Haar zoon was samen met die van 
Elmerts in oktober 1672 met de Zoetendaal naar Batavia 
vertrokken.22 Het is ook mogelijk dat de postverspreider 
overzee in Enkhuizen al langer als zodanig te boek stond. 
De brieven werden geschreven, verzameld en meegegeven 
‘per vrient die Godt geleijde’. Eenmaal veilig in Batavia 
aangekomen, zou het pakketje bij Elmerts afgeleverd wor-
den, waarna deze voor de verdere afhandeling zou zorgen.

Uit de brieven van 1672 blijkt dat behalve Elmerts vele 
anderen betrokken waren bij het alternatieve postverkeer. 
Marietje Teunis stuurde haar brief via de plaatselijke 
blokmakerswinkel, waar scheepsblokken werden vervaar-
digd.23 Ook de zogenoemde kaartenmakerswinkel fun-
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herbergiers, tappers, en lieden die kost-gangers houden 
bewoond’, in tegenstelling tot de Malakse straat, waar 
‘zeer veel fatzoenlyke lieden’ woonden.32 In de kroegen 
werden de brieven apart gehouden door de uitbater, die 
er een kleine vergoeding voor ontving. Het gebeurde ook 
dat brieven bij wijze van lokkertje werden opgehangen, 
opdat de geïnteresseerde geadresseerde een consumptie 
zou komen nuttigen.33

In de West ging het met de postbezorging niet anders. 
Verscheidene brieven uit Amsterdam met bestemming 
Curaçao werden via een zekere Jan van Galen verstuurd. 
Dit was echter de gefi ngeerde naam van Volckert Caertzen, 
die eerder directeur van Bonaire was geweest.34 Caertzen 
fungeerde op het eiland als sleutelpersoon, net als Pie-
ter Elmerts te Batavia. Brieven werden overigens ook ge-
stuurd via het fort Amsterdam – het bestuurlijk centrum 
van het eiland – en ‘de rooij van knaerij’, tegenwoordig 
bekend als Rio Canario, een buitenwijk van Willemstad.35 

In het voorafgaande is steeds een situatie beschreven 
waarin de brieven inderdaad hun bestemming bereik-
ten, gebaseerd op informatie uit de adresseringen van 
di e brieven. De post uit 1672 die onderweg was naar de 
Oost en de West kwam echter nooit aan, maar viel in han-
den van de Engelsen. Toch waren er ook brieven die, na 
confi squatie, alsnog werden bezorgd. Hierover schrijft 

ene Michiel de Recht. Zijn brief is gericht aan Johannes 
Wijnasen, aan wie hij meldt dat hij eerder een brief van 
zijn goede bekende Jacob Fransen van der Vliet had ge-
kregen: ‘desen zijn brief is mijn over Engelant ter hant 
gekoomen van een persoon die daer verscheijde brieven 
van de Engelsche gekoft [gekocht] hadde.’36 Deze persoon 
had zich bevonden aan boord van een Nederlands schip 
dat door de Engelsen was gekaapt. Eenmaal terug in de 
Republiek had hij er zijn voordeel mee gedaan: ‘heeft ze 
gekoft om int vaderlant noch wat winste meede te doen.’37

Conclusie
De gekaapte brieven uit 1672 laten zien dat er een an-
dere, illegale manier van briefverzending bestond naast 
het offi  ciële, aan VOC-regels onderhevige systeem. De 
aanduidingen ‘per vrient die Godt geleijde’ en ‘port’ in 
de adresseringen wijzen op dit alternatieve postnetwerk. 
Niet alleen echtgenotes van zeelieden, maar ook hogerge-
plaatste VOC-dienaren bedienden zich van het systeem. 
Hoewel dit strijdig was met de offi  ciële, door de VOC ge-
reguleerde praktijk van postverzending, heeft het er alles 
van weg dat het genoemde postnetwerk gedoogd werd. De 
afzenders maakten gebruik van een goedkopere en min-
der omslachtige manier van post versturen en namen het 
risico op een boete voor lief.

Afb. 5  Adressering brief anonieme afzendster aan Cornelis Jansz. Muys, HCA 30-228.
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Van de 16de tot het midden van de 19de eeuw functio-
neerden solliciteurs onder een bovenlaag van juristen 
en advocaten die werk verrichten voor de grote klanten. 
Solliciteurs verzorgden tegen betaling allerlei diensten 
waarvoor tegenwoordig een administratiekantoor of een 
bankrelatie wordt ingeschakeld. Zij stelden officiële ver-
zoeken op voor mensen die niet konden schrijven, kopi-
eerden brieven en fungeerden als zaakwaarnemers.1 Toen 
in de tweede helft van de 17de eeuw de welvaart in de 
Republiek spectaculair toenam, profiteerde de zakelijke 
dienstverlening van die ontwikkeling. De leden van de 
beroepsgroep wisten welke terminologie moest worden 
gebruikt en welke (administratieve) wegen zij moesten 
bewandelen om hun klanten van dienst te zijn. Zij wer-
den, kortom, betaald voor hun netwerk. 

In de 18de eeuw waren de solliciteurs een gevestigde 
en erkende beroepsgroep in de Republiek. Een aparte tak 
van de beroepsgroep, de solliciteurs militair, ‘bediende’ 
de hogere rangen van de landarmee en de marine. In de 

18de eeuw had iedere marineofficier in actieve dienst een 
contract met een solliciteur militair die zijn zaken be-
hartigde. Deze kleine maar belangrijke beroepsgroep is 
betrekkelijk onbekend.2 In dit artikel zal vooral aandacht 
worden besteed aan de solliciteurs militair bij de marine. 
Het archief van de marine uit de Bataafs-Franse periode 
bevat veel correspondentie over de solliciteurs militair en 
hun werkwijze. Aan de hand van deze correspondentie 
zal worden ingegaan op de beroepsgroep van solliciteur 
militair tussen de late 18de en vroege 19de eeuw. Hoe om-
vangrijk was deze beroepsgroep? Wat waren hun taken, 
wie waren hun klanten? Op welke wijzen en via welke 
netwerken opereerden zij? En tot slot, waarom werden de 
solliciteurs militair in 1808 afgeschaft bij de marine?

Het ontstaan: krediet voor de kapiteins
De solliciteurs militair hebben hun ontstaan te danken 
aan de manier waarop leger en marine ten tijde van de 
Republiek georganiseerd en gefinancierd werden. In de 

De bankiers van de marine
De afschaffing van de solliciteurs militair in de Bataafs-
Franse tijd

Solliciteurs waren de administratieve duizendpoten van de Republiek. Zij stelden officiële 
verzoeken op voor mensen die niet konden schrijven, kopieerden brieven en fungeerden als 
zaakwaarnemers. Zij kenden de terminologie en de (administratieve) wegen die bewandeld 
moesten worden om hun klanten van dienst te zijn. Zij werden, kortom, betaald voor hun 
netwerk. De ‘solliciteurs militair’ vormden een belangrijke tak van deze beroepsgroep. 
Hoewel iedere marineofficier in de 18de eeuw een contract had met zo’n solliciteur militair 
om zijn zaken te behartigen wanneer hij op zee was, is er momenteel nog maar weinig 
bekend over dit beroep. In dit artikel zal aan de hand van de correspondentie uit het archief 
van de marine uit de Bataafs-Franse periode (late 18de en vroege 19de eeuw) aandacht 
worden besteed aan de solliciteurs militair bij de marine. Hoe zag deze beroepsgroep er uit? 
Welke rollen vervulden zij? En waarom verdwenen de solliciteurs militair uit de marine?

Hugo Landheer
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Republiek wilde men om politieke en financiële redenen 
het staande leger zo klein mogelijk houden en werd er in 
tijden van crisis gevechtscapaciteit ingehuurd.3 Zo ook bij 
de marine. In de 16de en een groot deel van 17de eeuw be-
stond de marine uit zwaar bewapende koopvaardijsche-
pen die in tijden van crisis werden opgeroepen. Hoeveel 
geld en moeite het vaak kostte om die koopvaardijsche-
pen binnen korte tijd voor marinetaken uit te rusten, 

blijkt uit recent verschenen onderzoek.4 
De vijf admiraliteiten rustten in overleg met de Raad 

van State schepen uit. Om praktische overwegingen werd 
aan het begin van de 18de eeuw een aantal magazijnen 
ingericht die onder toezicht stonden van een equipage-
meester. Deze functionarissen droegen de verantwoorde-
lijkheid voor de uitgifte van ankers, kanonnen en allerlei 
niet aan bederf onderhevige zaken.5 De voeding of victu-

Afb. 1  Het bevoorraden van schepen was een kostbare aangelegenheid, zowel bij de commerciële vloot als bij 
de marine. Bij gebrek aan eigen krediet konden de kapiteins van marineschepen vanaf de tweede helft 
van de 17de eeuw terecht bij een solliciteur militair. Adolf van der Laan, Victualling of the herring Busse, 
1728-1761, objectnummer RP-P-1912-366, Rijksmuseum.
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alisering van een bemanning van enige honderden kop-
pen voor een periode van enige weken of zelfs maanden, 
vergde een flinke investering. Omdat het in de 17de eeuw 
gebruikelijk was bij de marine een kapitein opdracht te 
verstrekken op belofte van latere betaling, moest hij kun-
nen beschikken over voldoende geld. De opdrachtnemer 
financierde het werk dus altijd voor. Om in aanmerking 
te kunnen komen voor het bevel over een schip, moest 
een kapitein kredietwaardig zijn. Sommige kapiteins 
konden beschikken over voldoende vermogen. Anderen 
niet.6 Toen in de tijd van de Engelse oorlogen, halverwege 
de 17de eeuw, de behoefte toenam aan kapiteins die waren 
gespecialiseerd in het werk met oorlogsschepen, nam ook 
de noodzaak toe hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren. 
Dus verklaarden de Staten Generaal op 11 maart 1665 in 
de Publicatie ter versterking van het krediet van de kapiteins 
plechtig dat vorderingen voor geleverde proviand aan 
kapiteins die opdracht hadden gekregen een schip uit te 
rusten, met voorrang zouden worden betaald (afb. 2).7 

De publicatie uit 1665 markeert waarschijnlijk het 
begin van de opkomst van de solliciteurs militair bij de 
marine zoals die tot 1808 heeft bestaan. Voor die tijd scha-
kelden kapiteins wel solliciteurs militair in als zaakwaar-
nemer, maar die kunnen, gezien de aard van hun werk 
als deurwaarder of kamerbewaarder nauwelijks als kapi-
taalkrachtige lieden worden beschouwd.8 Na de publica-
tie van 1665 konden de kapiteins geld lenen op gezag van 
de admiraliteiten. Dat die ontwikkeling door sommige 
solliciteurs onmiddellijk werd uitgebuit, blijkt uit een 
plakkaat van 13 maart 1676 waarin de Staten Generaal een 
plafond bepaalden voor de rente die de solliciteurs in re-
kening mochten brengen.9 

De officier en zijn solliciteur militair
In de 18de eeuw begon de loopbaan van iedere marineof-
ficier met een contract waarbij hij zijn solliciteur militair 
procuratie of juridische volmacht verleende.10 De offi-
cier gaf de solliciteur toestemming zijn financiële zaken 
te regelen. Op die manier kon hij krediet krijgen. Vaak 
werkte een solliciteur samen met één of enkele notaris-
sen ten behoeve van de opstelling van de verklaringen.11 
Soms werd een onderhandse verklaring van procuratie 
opgesteld. Met de procuratie kon de solliciteur militair 
bij het kantoor van Hoofdelijke Betaling traktementsgel-
den innen en voorschotten krijgen op de rekening van 
kostpenningen. Officieren op hun beurt konden kleding 
laten maken en wapentuig, instrumenten of boeken op 

afbetaling kopen. Zo hoefden zij niet alles contant af te 
rekenen. De kleermaker of boekhandelaar stuurde de 
rekening naar de solliciteur en die zorgde dat hij werd 
betaald.12 

Wanneer het contract was getekend, verliepen de in-
komsten en uitgaven van de officier via een aparte reke-
ning courant die door de solliciteur werd beheerd.13 Die 
lette goed op het saldo en in geval van overbesteding was 
de solliciteur onverbiddelijk. Geen tegoed, geen betalin-
gen. In dringende gevallen kon de klant een voorschot 
krijgen, maar dan wel tegen een hoger tarief.14 Proble-
men deden zich voor wanneer een solliciteur overleed. 
Voor zijn klantenbestand naar een nieuwe solliciteur over 
mocht gaan, moesten eerst de openstaande schulden be-
taald worden. De onbetaalde rekeningen moesten dus 

Na de publicatie 
van 1665 

konden 
de kapiteins 

geld lenen 
op gezag 

van de 
admiraliteiten
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op korte termijn worden vereffend met de executeuren 
van de boedel van de overledene. Dat was weer moeilijk 
omdat de marine vaak het geld niet had om de rekenin-
gen te betalen. Omdat officieren zich soms probeerden te 
onttrekken aan de betaling van achterstallige schulden, 
bepaalde de Agent van Marine op 30 mei 1800 dat officie-
ren zonder zijn toestemming niet van solliciteur militair 
mochten veranderen.15 

De procuratieverklaring was ook van groot belang 
voor het gezin van de officier. Wanneer een officier voor 
lange tijd buitenlands verbleef, moest zijn gezin kunnen 
leven. Officieel moest de echtgenote van de officier, zijn 
huisvrouw, minimaal eenmaal per jaar een levensteken 
van haar man overleggen om aanspraak te kunnen ma-
ken op uitbetaling van zijn traktement. Wanneer er geen 

brieven of berichten kwamen, dreigde de verzorging van 
de achterblijvende familieleden gevaar te lopen. In 1803 
bepaalde het Staatsbewind dat echtgenotes borg moesten 
stellen om traktementsbetalingen via de solliciteurs van 
hun mannen te kunnen ontvangen.16 

De beroepsgroep in 1783 en 1791 en hun netwerken
Bij de marine en de VOC kende men in de 18de eeuw twee 
min of meer gescheiden kredietsystemen, één voor de op-
varenden en één voor de officieren. De volkhouders in de 
havensteden speelden een centrale rol in de kredietverle-
ning aan de opvarenden. In de grote havensteden van de 
Republiek waren enkele tientallen van zulke ‘slaapbazen’ 
actief die de opvarenden een gevarieerd dienstenpakket 
boden.17 Op een soortgelijke manier boden de solliciteurs 

Tabel 1 De solliciteurs militair bij de colleges van de admiraliteiten van Amsterdam 
en West-Friesland en het Noorderkwartier (WfrN)

Admiraliteit jaar aantal Namen

WfrN 1783 3 Isaac Cornelis van Helsdingen

François Roll

Barent Glasius

Amsterdam 1791 7 Hendrik Hageman

François Roll

Samuel Arnoldus Lenaerts

Jan van Alphen 

Isaac Cornelis van Helsdingen

Barent Glasius

J.G.L. Sultzbergen

Bron: NA archief admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier inv. nr. 2986 en Naamwijzer waarin verwoord worden de naamen en woonplaat-
sen van de heeren regeerders der stad Amsterdam dezes jares 1791 alsmede van enige bedienden der zelve (Amsterdam 1791). 

Tabel 2 Overzicht van de solliciteurs militair met het grootste aantal klanten in de 
periode 1795-1808

Naam levensjaren woonplaats Aantal klanten

Jan van Alphen Amsterdam 36

Laurentius Beudt 1751-1804 Rotterdam 25

Paul Philip duCloux 1770-1829 Den Haag 102

Frederik Dankelman Amsterdam 50

Adolph de Gijselaar Den Haag 78

Jacob Arnold Keuchenius Den Haag 60

Jacobus Pik -1805 Amsterdam 90

Simon van Reijn 1756-1840 Rotterdam 67

Bron: NA archief marine 1795-1813
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militair ook verscheidene diensten aan de offi  cieren en 
het hogere kader. Het aantal solliciteurs werd, naar het 
voorbeeld van andere beroepsgroepen, beperkt gehou-
den. Tabel 1 biedt een overzicht van de solliciteurs mi-
litair die aan het eind van de 18de eeuw werkzaam waren 
voor de admiraliteiten van Amsterdam en West-Friesland 
en het Noorderkwartier. Drie van hen waren werkzaam 
voor beide colleges. 

De admiraliteit van de Maze kende een aantal procureurs 
die wellicht een soortgelijke functie bekleedden. Het is 
mogelijk dat deze mannen optraden als zaakwaarnemers 
voor de heren offi  cieren.18 Ook is mogelijk dat de offi  cie-

ren in de andere admiraliteiten hun zaken lieten waar-
nemen door gewone solliciteurs. Waarschijnlijk bediende 
elke solliciteur militair enkele tientallen klanten. 

Tussen 1795 en 1808 waren 62 solliciteurs militair actief 
bij de marine. De ingrijpende politieke ‘schoonmaak’ die 
plaatsvond in het offi  cierskorps tussen 1795 en 1797 bood 
niet alleen een geheel nieuwe lichting offi  cieren maar ook 
een nieuwe groep solliciteurs militair een kans.19 Tabel 2 
bevat een overzicht van de namen van de mannen met 
de grootste klantenkringen. Bij gebrek aan biografi sche 
informatie is het (nog) niet mogelijk de netwerken van 
de solliciteurs geheel in kaart te brengen. Duidelijk is 
wel dat deze mannen afkomstig waren uit verschillende 

Afb. 2  Sinds publicatie van dit 
plakkaat in 1665 mochten 
kapiteins geld lenen op 
gezag van de admiralitei-
ten. Het markeert dan ook 
het begin van de periode 
waarin de solliciteurs mi-
litair actief zijn. ‘Publicatie 
van de Staten Generael, tot 
versterckingh van ’t credit 
van de Capiteynen ter Zee. 
In date den elfden Maert 
1665’, Groot Placaet-boeck 
III (Den Haag 1683) 206.
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kringen. Jan van Alphen, Frederik Dankelman, Adolph 
de Gijselaar, Barent Glasius, Jacob Arnold Keuchenius, 
Jacobus Pik en Simon van Reijn hadden een loopbaan 
opgebouwd in de handel. Laurentius Beudt en zijn Rot-
terdamse collega Anthonius Ameloo waren voorma-
lige schrijvers bij de marine.20 Paul Philip du Cloux was 
daarentegen een typische nieuwkomer in het systeem. 
De jonge jurist meldde zich in 1795 bij het Comité tot de 
Zaken der marine. Hij vertrouwde dat hij op grond van 
zijn vijf jaar werkervaring en zijn politieke gezindheid in 
aanmerking zou komen voor een passende baan die de 
goede zaak zou bevorderen.21 Korte tijd later werd hij be-
noemd tot secretaris van de vice-admiraal Jan Willem de 
Winter. Na de slag bij Kamperduin in oktober 1797 kwam 
hij met de viceadmiraal in Britse krijgsgevangenschap. 
Na zijn vrijlating en terugkeer naar de Republiek in het 
voorjaar van 1798 kreeg hij de kans zich te vestigen als sol-
liciteur militair en bleek in staat een uitgebreid netwerk 
van klanten op te bouwen. Omdat na de vrede van Amiens 
enorm op de begroting van marine werd bezuinigd, lie-
pen ook de inkomsten van de solliciteurs terug. DuCloux 
werd benoemd als griffier van de Hoge Zeekrijgsraad.22 
Toen in 1803 de werkzaamheden toenamen, nam hij zijn 
werkzaamheden als solliciteur militair weer op. Op 21 
maart 1806 verschafte hij een lijst van zijn klanten.23 Na-
dat koning Lodewijk in het voorjaar van 1808 had bepaald 
dat voortaan de victualiering van marineschepen onder 
verantwoordelijkheid van de minister van marine zou ge-
beuren en daarmee een belangrijke bron van inkomsten 
voor solliciteurs verdween, namen ook voor DuCloux de 
verdiensten af. In 1810 werd hij aangesteld als griffier bij 
de rechtbank in Appingedam.24 

Het netwerk van de eerder genoemde Simon van Reijn 
is representatief voor dat van veel solliciteurs militair. Zo-
als uit tabel 2 blijkt, bediende de Rotterdamse solliciteur 

militair een klantenkring van – voor zover nu bekend – 
67 officieren, waaronder Willem Otto Bloijs van Treslong, 
Pieter Hartsinck en Albertus Kikkert. 

Diagram 1 biedt een vereenvoudigd beeld van zijn 
professionele netwerk. Voor 1795 werkte Simon van Reijn 
(1756-1840) al voor de marine (kader 1). Hij kwam uit een 
familie die actief was in de handel. Zijn broer Jan Willem 
leverde de marine onder andere wijnen.25 Een van de tien-
tallen klanten die Simon van Reijn ‘bediende’ was Tho-
mas Lancester. Deze luitenant verleende Simon van Reijn 
op 23 september 1796 procuratie. De overeenkomst werd 
opgesteld door notaris Anthonij Westerbaan in Rotter-
dam. Het tarief dat Van Reijn in rekening bracht, bedroeg 
2% over het hele bedrag aan kostpenningen over de tijd 
dat het schip onder bevel van Lancester stond.26 

Kader 2 beschrijft Van Reijns netwerk met betrekking 
tot juristen en notarissen. Van Reijn liet, voor zover be-
kend, al zijn contracten opstellen door de notarissen An-
thonij Westerbaan in Rotterdam en Jacobus van Koetsveld 
in Delft. Wellicht berustten die zakelijke relaties op een 
ander netwerk, bijvoorbeeld familie of kerkelijke gezind-
heid. 

Daarnaast deed Van Reijn zaken met een scala aan le-
veranciers (kader 3). Helaas is daarvan geen overzicht be-
schikbaar; uit verschillende brieven wordt duidelijk dat 
het ging om onder andere bakkers, slagers, groentehan-
delaren, kaas- en boterhandelaren en leveranciers van wij-
nen en sterke drank. 

Tot slot onderhield Van Reijn zakelijke contacten met 
solliciteurs in andere steden en had een netwerk van 
zaakwaarnemers (kader 4). Op 13 februari 1798 machtigde 
hij de advocaat Martinus Carolus Kesler uit Amsterdam 
voor hem een bedrag te innen dat hij tegoed had van de 
Amsterdamse solliciteur militair J.G.L. Sultzbergen voor 
wijnen en uitschotten die hij hem had geleverd. Van Reijn 

Admiraliteit van de Maze, Comité tot de Zaken der Marine, 
Raad der Marine etc.

Simon van Reijn Thomas Lancester

2. Juristen en notarissen
Anthonij Westerbaan en
Jacobus van Koetsveld

3. Leveranciers
bakkers, slagers, drank-

leveranciers, groenteboeren

4. Tussenpersonen
en collega’s

Diagram 1 Een eenvoudige voorstelling van het zakelijke netwerk van de solliciteur militair Simon van Reijn uit Rotterdam 
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verleende hem volmacht alle geëigende juridische midde-
len in te zetten in geval Sultzbergen weigerde te betalen.27 
Van Reijn werkte ook veel samen met zijn plaatsgenoot 
en collega Laurentius Beudt, vooral bij grote opdrachten. 
In 1803 tekenden beide solliciteurs een contract voor de 
levering van 600.000 pond scheepsbrood aan het Texels 
eskader van de marine.28 

Het takenpakket en businessmodel van de solliciteurs
Solliciteurs militair moesten officieren behulpzaam zijn 
een schip in de vaart te brengen en in de vaart te hou-
den zolang dat nodig werd geoordeeld. In 1783 legde het 
college ter admiraliteit van West-Friesland en het Noor-
derkwartier het takenpakket van de solliciteurs militair 
vast: zij moesten de bevelen van de admiraliteit opvolgen 
en verplichtten zich, wanneer zij hun acte van aanstelling 
ondertekenden, tot de verrichting van een aantal taken:
1  Zij verplichtten zich telkens wanneer het college dat 

vroeg te melden.
2  Geen verzoeken in te dienen die strijdig waren met de 

besluiten van het College.
3 Alle informatie naar waarheid te verschaffen. 
4  De bevelen van de Raad getrouw en onder geheimhou-

ding de bevelen van het College en de bevelvoerende 
officieren uit te voeren zodat schepen van het land niet 
onnodig werden opgehouden.

5  Zij verplichtten zich te onderwerpen aan de besluiten 
van het College en niet in beroep te gaan bij de gewone 
rechtspraak wanneer sprake was van plichtsverzuim.

6  Wanneer een officier het bevel over een schip kreeg 
opgedragen, moest hij het College laten weten welke 
solliciteur militair hij koos voor de behartiging van 
zijn zakelijke belangen zodat het College wist wie 
opdrachten kon krijgen tot revictualisering van het 
schip.29

In januari 1799 paste de Agent van Marine de instructie 
enigszins aan.30 Solliciteurs militair werden vanaf 1799 al-
leen aangesteld wanneer zij onder ede verklaarden dat zij 
zich hielden aan de voorwaarden die in 1783 waren vastge-
steld. De officieren moesten op de secretarie van de ma-
rine opgeven welke solliciteur zij hadden gekozen. In zijn 
besluit verwees de Agent naar de Publicatie van de Staten 
Gerenaal van 11 maart 1665. 

Behalve administratieve werkzaamheden deden de 
solliciteurs militair ook aan belangenbehartiging, en ver-
leenden zij logistieke en financiële diensten (tabel 3). Zo-

als we eerder al zagen, traden zij op als zaakwaarnemer. 
Hierdoor waren schip en bemanning in belangrijke mate 
afhankelijk van hun functioneren. Wanneer de marine 
niet betaalde en een solliciteur failleerde, liepen schip en 
bemanning grote risico’s. Juist die ontwikkeling zorgde 
in de Bataafs-Franse tijd voor de nodige problemen. Om-
dat de marine vanaf de tweede helft van de 18de eeuw 
voortdurend teveel geld uitgaf, ontstond een structureel 
probleem met te late betalingen. Iedereen die afhanke-
lijk was van de marine kreeg daarmee te maken. Ook de 
solliciteurs militair die de officieren krediet verschaften. 
Vanwege de financiële diensten die zij verleenden, liepen 
de solliciteurs militair zelf ook grote bedrijfsrisico’s. Het 
is in dit licht dan ook niet verwonderlijk dat aan deze fi-
nanciële dienstverlening een forse prijskaart hing. Het 
archief van de marine wemelt van de klachten die de of-
ficiers indienden over de hoge tarieven, maar ook over 
weigeringen voorschotten te geven omdat de marine te 
laat was met betalen.31

Het werkkapitaal van de solliciteurs militair
Voor zover bekend, leende geen van de solliciteurs mi-
litair geld via een van de bestaande bankiershuizen zo-
als later in de 19de eeuw gebruikelijk werd.32 Omdat het 
grootste deel van de solliciteurs militair bestond uit man-
nen die naast hun werkzaamheden ten behoeve van de za-
kelijke belangenbehartiging van zeeofficieren een andere 
bron van inkomsten hadden, maakten zij waarschijnlijk 
gebruik van verschillende technieken. Sommigen be-
schikten over enig familiekapitaal, anderen hadden door 
middel van inkomsten uit hun bedrijf of dienstbetrek-
king de beschikking over wat geld. Weer anderen werkten 
met geld dat zij van anderen leenden. Hoofdzaak was dat 
de solliciteurs kredietwaardig waren en bleven. 

Gelukkig hebben wij beschrijvingen van de werkwijze 
van de solliciteurs. Nadat Lodewijk Napoleon in septem-

Tabel 3 Overzicht van de werkzaamheden van de solliciteurs militair

Werkzaamheden

Kost en inwoning nee

Werving nee

Schrijfwerk, administratieve dienstverlening ja

Financiële dienstverlening ja

Belangenbehartiging ja

Logistieke dienstverlening ja

Bron: Nationaal Archief, archief van de Koninklijke Marine 1795-1813
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ber 1806 had bepaald dat de solliciteurs een borgsom van 
ƒ25.000,– in contanten moesten storten, vroegen enke-
len van hen een diligentverklaring.33 Daarmee wilden ze 
op een beleefde manier zeggen dat ze even de kat uit de 
boom keken. In maart 1875 stelde de solliciteur militair 
Jacob Arnold Keuchenius zich borg voor Carel Willem de 
Rochefort voor een bedrag van ƒ 12.500,–. De andere helft 
van de borg werd gestort door Pieter Abraham de Roche-

fort.34 De Rochefort liet de minister diezelfde dag weten 
dat hij twee akten van borgtocht van elk ƒ12.500,– had in-
gestuurd.35 Simon van Reijn stuurde de minister van ma-
rine op 29 september een notariële akte van borgtocht.36 
Andere solliciteurs hadden minder bewegingsruimte. Zij 
werden gehinderd door de kredieten die zij hadden uit-
staan. Vader Jan en zoon Hendrik van Alphen uit Amster-
dam, die op dat moment samen een zaak runden, lieten 
de minister weten dat zij op 3 oktober 1806 bij besluit 22 
diligent waren verklaard tot 31 maart 1807. Zij konden 
de borgsom op dat moment niet betalen.37 Dat was ook 
het geval bij de koopman Barent Glasius uit Amsterdam. 
Op 1 oktober 1806 schreef hij de minister dat ‘hij in zijn 
loopbaan zeer veel kapiteins en officieren had bediend (–) 
hij had bijna altijd voorschotten verstrekt en dat kon niet 
anders omdat bijna iedereen krediet nodig had terwijl de 
officieren nauwelijks zekerheid konden stellen’ (afb. 4).38

Heel interessant is de brief waarin de Harlingse koop-
man en solliciteur Jan Willem Vettevogel in 1809 uitlegde 
hoe hij zijn activiteiten financierde. Hij stelde dat hij 30 
tot 40 jaar lang zeelieden en opvarenden van de marine 
geld had geleend op onderpand van hun maandcelen. In 
1795 had hij 50 man geholpen die zonder geld door de 
stad zwierven. Ze hadden geweigerd dienst te nemen zon-
der betaling. De marine had hem gevraagd het geld voor 
te schieten, men zou hem het geld zo spoedig mogelijk te-
rugbetalen. Dat was nooit gebeurd. Hij had de marine geld 
voorgeschoten dat hij tegen rente van anderen leende.39 

Hoezeer het wel en wee van de solliciteurs was verbon-
den met dat van de marine blijkt uit een brief die Simon 
van Reijn het Comité in mei 1796. Hij had diverse bevel-
hebbers aanzienlijke sommen voorgeschoten op basis van 
de onbetaalde kostpenningen voor de aanschaf van victu-
alie, kajuitsgoederen en kommaliewant. Om de aankopen 
mogelijk te maken, had hij ook zijn eigen krediet inge-
zet. Hij had zich borg gesteld op basis van de toezegging 
van het comité dat betaald zou worden. Die handelwijze 
had tot gevolg dat op veel schepen was voorkomen dat 
aan alles gebrek heerste en dat het kwijnende krediet van 
de marine nog enigszins in stand werd gehouden. Zijn 
kas was inmiddels geheel leeg. Niemand wilde meer le-
veren. Ondertussen waren vijf fregatten in dienst gesteld 
die moesten worden uitgerust. Wanneer hij niet op korte 
termijn betaling ontving, kon hij daarbij niet van dienst 
zijn. Hij wilde zijn gezin niet in gevaar brengen en vroeg 
effectieve hulp van het Comité; dan kon de levering aan 
de schepen doorgaan.40

Hij had diverse 
bevelhebbers 
aanzienlijke 
sommen 
voorgeschoten 
voor de aanschaf 
van victualie, 
kajuitsgoederen 
en kommalie-
want
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Het einde van een tijdperk
Terwijl in de landen met wie de Republiek regelmatig in 
oorlog verkeerde, met name in het Verenigd Koninkrijk, 
de overheid in de tweede helft van de 18de eeuw de finan-
ciering van de marine volledig herzag, handhaafde men 
in de Republiek lange tijd veel elementen van het oude 
systeem. Dit veranderde aan het begin van de 19de eeuw. 
In het kader van een grootscheepse reorganisatie van de 

marine in het voorjaar van 1808, besloot koning Lodewijk 
in maart 1808 niet langer de commandanten opdracht te 
verlenen tot victualisering van marineschepen maar de 
minister van marine. Bij decreet van 30 maart 1808 werd 
ook de betaling van de officieren en manschappen van de 
marine gereorganiseerd.41 Die aanpassingen kwam niet 
uit de lucht vallen. Al in 1802 had bijvoorbeeld de schout 
bij nacht Gerrit Verdoren verzucht dat het land niet kon 

Afb. 4  Borgstorting van Simon van Reijn in 1806 ter waarde van 
ƒ25.000. Rotterdam, 30 september 1806, NA archief marine 
1795-1813, inv. nr. 198.

Afb. 3  Deze bevestiging van procuratie uit 1799 stelde de solliciteur 
militair Simon van Reijn in volmacht om namens kapitein C. 
de Jong te handelen. Rotterdam 4 november 1799, NA archief 
marine 1795-1813 inv. nr. 168.
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verwachten of eisen dat de bemanning uit de particuliere 
beurs van de commandant werd betaald.42 In de loop van 
1806 begon men op het ministerie van marine naar alter-
natieven voor het bestaande systeem te zoeken.43 In juni 
1808 werd besloten dat vier solliciteurs vanaf 1 juli 1808 
als commissarissen van vivres betrokken zouden blijven 
bij de aankoop en aflevering van victualie.44 Hoogstwaar-
schijnlijk was het bestaande systeem te ingewikkeld, te 
duur en vooral oncontroleerbaar geworden. Bovendien 
paste het niet in de systematiek van openbare aanbeste-
dingen die van de Franse marine werd overgenomen. De 
gewone solliciteurs verging het niet veel beter. Halver-
wege de 19de eeuw werden zij geschrapt uit het Burgerlijk 
wetboek. Het is niet bekend of de uitwassen en overtre-
dingen van de voorschriften die regelmatig werden ge-
constateerd, vanaf dat moment ook waren verdwenen. 

Conclusie
In dit artikel staat de beroepsgroep van de solliciteurs mi-
litair bij de marine centraal. De beroepsgroep ontstond 
waarschijnlijk aan het eind van de 16de eeuw, maar de 
belangenbehartiging kwam halverwege de 17de eeuw ten 
behoeve van de zeeofficieren in een stroomversnelling.45 
Vooral de kredietverlening enerzijds en de behartiging 
van de belangen van hun gezinnen tijdens hun soms ja-
ren durende afwezigheid, maakte de groei van een gespe-
cialiseerde beroepsgroep noodzakelijk. 

De aanpak die in de Republiek gebruikelijk was bij de 
financiering van leger en vloot ging uit van korte han-
delsoorlogen. Zakenlieden die op korte termijn inzetbaar 
waren voor de dienstverlening aan de marine konden een 
aanstelling krijgen als solliciteur militair bij de marine. 
Soms hadden zij jarenlang nauwelijks iets te doen, dan 
weer zorgde een oorlog voor een periode van grote drukte 

en aanzienlijke verdiensten. Dankzij hun grote netwerk 
konden de zakenlieden op korte termijn leveren. Flexibi-
liteit was het kenmerk van hun dienstverlening. 

In het grootste deel van de 18de eeuw had de marine 
te maken met een structureel gebrek aan fondsen. Omdat 
uitgaven en inkomsten bijna nooit op elkaar aansloten, 
was korte termijn financiering voortdurend noodzakelijk. 
Daarbij speelden de solliciteurs militair een belangrijke 
rol. Uit het onderzoek van het zakelijke netwerk van Si-
mon van Reijn bleek dat hij zijn contacten op verschil-
lende niveaus en in verschillende kringen had. Hij kwam 
bij de Raad der Marine over de vloer, kende allerlei han-
delaren en leveranciers, had zakelijke contacten in andere 
steden en werelddelen en kende veel officieren en hun 
gezinnen. Zijn netwerk lijkt representatief voor dat van 
andere solliciteurs militair. 

Na de omwenteling van 1795 werden de bestaande 
netwerken ingrijpend aangepast. Een groot deel van het 
officiers- en ambtenarenkorps van de marine werd afge-
dankt. Ook de beroepsgroep van de solliciteurs verander-
de sterk. Het systeem van dienstverlening door de solli-
citeurs militair bleek niet bestand tegen de eisen van een 
langdurige en kostbare oorlog. Omdat de marine stelsel-
matig meer uitgaven dan inkomsten had, was zij in feite 
voortdurend failliet. Daardoor werden alle crediteuren te 
laat betaald en raakte geleidelijk de hele maritieme keten 
in diskrediet. Ook de solliciteurs ondervonden daarvan 
de gevolgen. Zij durfden en konden op het laatst geen ri-
sico’s meer nemen. In 1808 werd de logistiek bij de ma-
rine op dezelfde voet gebracht als sinds 1795 gebruikelijk 
bij de landarmee. Aanbestedingen waren voortaan aan de 
orde van de dag. Met de verdwijning van de solliciteurs 
militair als beroepsgroep begon ook voor de marine een 
nieuwe tijd. 
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 | Communicatie in Holland: van ondersteuning tot superstructuur

Het netwerk van computernetwerken dat wij sinds de jaren 
zeventig kennen als internet, is, zo mag inmiddels duide-
lijk zijn, een centrale factor geworden in het maatschappelijk 
leven van de 21ste eeuw. Onze fi nanciële sector, infrastruc-
tuur, energievoorziening, entertainment en media-industrie, 
gezondheidszorg en veiligheid zijn er steeds afhankelijker 
van geworden. Een korte geschiedenis van een aantal com-
municatienetwerken in Holland leert dat een dergelijke af-
hankelijkheid zonder historisch precedent is. Weliswaar on-
dersteunden communicatie- en informatienetwerken in het 

Afb. 1  Feestelijke inwijding van de eerste Nederlandse spoorlijn 
tussen Amsterdam en Haarlem van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij op 19 september 1839. 
Minder dan tien jaar later zouden hierlangs ook de 
telegraafverbindingen worden gelegd. Ook particulieren 
konden gebruik maken van deze telegraafverbindingen, 
waarmee het een eerste stap in een door ijzerdraad ver-
bonden communicatienetwerk vormt. Steenets uit 1839, 
catalogusreferentie RPK-FMH 7006-B, Rijksmuseum.
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verleden andere maatschappelijke domeinen en infrastruc-
turen, maar ze domineerden of determineerden ze niet. 
Tussen de verschillende netwerken bestond een gezonde 
symbiose, die pas doorbroken zou worden tegen het einde 
van de 20ste eeuw met de digitalisering van informatie en 
communicatie en het ontstaan van internet. 

De provincies Noord- en Zuid-Holland werden in 1840 
geformeerd en kenden op dat moment een fijnmazig net-
werk van land en vooral waterwegen dat de logistieke stro-
men tussen stad en platteland faciliteerde.1 Met de opening 
van de spoorlijn Amsterdam-Haarlem op 20 september 
1839 kwam daar een spoornetwerk bij (afb. 1). Juist dat 
spoornetwerk werd al vrij snel ondersteund door een nieu-
we communicatietechnologie, de telegraaf. 

Spoorwegen en ijzerdraad 

In 1845 werd langs de spoorbaan Amsterdam-Haarlem 
de eerste elektrische telegraafverbinding aangelegd. Het 
was de diensttelegraaf van de Hollandse IJzeren Spoorweg 
Maatschappij (HIJSM) en bestemd voor berichten over de 
treinenloop. Het sein- en ontvangtoestel betrof de zoge-
naamde ‘wijzertelegraaf ’. Tussen de stations en langs de 
spoorlijn kwamen dennenhoutenpalen te staan waartussen 
ijzerdraad werd gespannen. De bediening was eenvoudig, 
het seintempo laag. Weldra werd de telegraaflijn via Den 
Haag doorgetrokken naar Rotterdam. Vanaf 1847 mochten 
via de spoorwegtelegraaf ook particuliere berichten wor-
den overgeseind. Hoewel dit was beperkt tot de stations 
tussen Amsterdam en Rotterdam, bleek de telegraaf in een 
behoefte te voorzien.2 In 1852 besloot de Nederlandse rege-
ring tot oprichting van de Rijkstelegraaf. Voortvarend werd 
een bovengronds dradennetwerk aangelegd, om te begin-
nen in het Westen des lands. Ook hier werd zoveel mo-
gelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuren zo-
als de spoorwegen. Op de twee onderstaande kaartjes zijn 
goed de deels overlappende patronen te herkennen van 
de spoorwegen en de telegraafnetwerken (afb. 2). De twee 

Afb. 2  Telegrafie- en spoorwegenkaart. Deze ‘dradenkaart’ uit 1855 kaart il-
lustreert het grotendeels overlappende patronen van de telefgraafnet-
werken uit 1855 (rode lijnen) en de spoorwegen (1860, blauwe lijnen). 
Gecombineerde kaart van W. Ringnalda, De Rijkstelegraaf in Nederland. 
Hare opkomst en ontwikkeling (1852-1902) (Amsterdam 1902) 53 en de 
spoorwegenkaart 1860 van T. Houdijk (2008).
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infrastructuren van spoorwegen en telegrafie ontwikkel-
den vervolgens een eigen dynamiek (afb. 3). Met de komst 
van telefonie aan het begin van de jaren tachtig van de 19de 
eeuw, kwamen wederom twee netwerken samen, te weten 
telegrafie en telefonie.

Eind 1877 beproefde de Rijkstelegraaf de telefoon zo-
als die een jaar eerder door A.G. Bell was geregistreerd als 
nieuwe vinding (afb. 4). Bij de Duitse Rijkstelegraaf was de 
telefoon toen al onderdeel geworden van de telegraafdienst, 
om mondeling de inhoud van telegrammen over te bren-
gen. De invoering van de telefoon bij de Duitse Rijkstele-
graaf was een vorm van kostenbesparing. Een telefoontoe-
stel kostte minder dan een telegraaftoestel en de bediening 

Afb. 3  De verbondenheid van de spoorwegen en het telegraaf-
netwerk in Holland blijkt ook uit deze werktekening voor 
postzegels. Werktekening van W.Z. van Dijk uit 1952 voor 
postzegels ter ere van het honderdjarig bestaan van de 
Rijkstelegraaf, Museum voor Communicatie.

Afb. 4  Aanleg bovengrondse telegraaf- en telefoondraden, 
Spoorbrug Moerdijk, 1916, Museum voor Communicatie.
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ervan was eenvoudiger. Deze kostenvermindering was no-
dig omdat het telegraafnet verliesgevend was, een probleem 
dat ook in Nederland speelde. In eerste instantie werden de 
grote steden opgenomen in het telegraafnetwerk. Met name 
de beurzen in Amsterdam en Rotterdam genereerden veel 
verkeer. Vanaf de jaren 1860 kwamen daar de meer perifere 
gebieden bij. Het telegraafverkeer was daar aanzienlijk min-
der dan in grote steden met uiteindelijk een exploitatiever-
lies tot gevolg.3

Alhoewel er dus vanaf eind 1877 met de telefoon werd ge-
experimenteerd, duurde het nog een paar jaar voordat het 
publiek er kennis mee maakte. Vanaf 1881 was het mogelijk 
om vanaf het Rijkstelegraafkantoor De Cocksdorp op Texel 
telefonisch telegrammen over te brengen naar Den Burg. 
Deze telefoonverbindingen kwamen tot stand over hetzelf-
de netwerk als die voor de telegraaf. Later dat jaar opende 

Afb. 5  Leggen van ondergrondse telefoonkabels, Meent, Rotter-
dam, 1938, Museum voor Communicatie.
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het eerste publieke telefoonnetwerk van Nederland in Am-
sterdam (afb. 5). Dit door de Nederlandsche Bell Telephoon 
Maatschappij (NBTM) beheerde netwerk stond los van het 
bestaande telegraafnetwerk van de Rijkstelegraaf.4 Toen de 
PTT zelf exploitant werd van telefoonnetwerken, kwamen en 
bleven de telegrafi e- en telefooninfrastructuur weer samen.

Radio en TV   

In 1924 verbond radioamateur A.L. Bauling in het Noord-
Hollandse Koog aan de Zaan zijn radiotoestel met luidspre-
kers van buurtgenoten. Zo konden zijn buren ook luisteren 
naar radioprogramma’s. Het werd een groot succes. Ook el-
ders in het land werd dit systeem toegepast en kreeg het 
de naam radiodistributie. Je hoefde alleen maar een luid-
spreker te hebben met een programmakiezer en het netwerk 
waarlangs de radioprogramma’s werden doorgegeven lag er 
al, de bestaande koperen telefoonkabels. De centrales voor 
doorgifte van telefoongesprekken en de radioprogramma’s 

Afb. 6  Draadomroep (luidspreker van 
Draadomroep zit aangesloten 
op de telefoonaansluiting. Op 
de muur zit de programma-
kiezer van de draadomroep), 
Museum voor Communicatie.
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verschilden echter wel van elkaar. Tijdens de Duitse bezet-
ting kwamen de afzonderlijke radiodistributienetten onder 
beheer van de PTT. Na de Tweede Wereldoorlog ging de ra-
diodistributie verder onder de naam Draadomroep (afb. 6). 
Radiodistributie deed teveel denken aan de voedseldistri-
butie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf de jaren zestig 
nam het aantal abonnees definitief af en de PTT leed verlies 
op deze dienst. De laatste uitzending vond plaats in 1975.

Ondertussen had het draadomroepnetwerk, zoals ge-
zegd bestaande uit telefoonkabels maar met eigen cen-
trales, een nieuwe toepassing gekregen. In de jaren vijftig 
diende zich namelijk een nieuw medium aan, de televisie. 
Voor ontvangst van televisiesignalen die door de ether gin-
gen, had je een antenne nodig. Maar wanneer de televisie 
zich verder zou verspreiden, zou er in dichtbevolkte gebie-
den zoals de Randstad een probleem ontstaan: een wild-
groei aan antennes. De PTT kwam met een alternatief, het 

Centraal Antenne Systeem (CAS) (afb. 7). Een hoge antenne 
in een wijk ontving de radio- en televisiesignalen. Vanaf de 
antenne werden deze signalen via de bestaande kabels van 
de draadomroep doorgegeven aan de radio- en televisietoe-
stellen binnenskamers. De PTT had dit systeem succesvol 
beproefd in het Haagse Bezuidenhout in 1963 en hoopte in 
de daaropvolgende jaren een landelijk kabelnet voor door-
gifte van radio- en televisiesignalen uit te kunnen rollen. 
Dat plan werd echter geblokkeerd door een wetswijziging in 
1970. Vanaf dan konden ook kleinere kabelaars lokale kabel-
netten voor televisie en radio uitbaten.5

De multifunctionaliteit van de traditionele ijzer- en ko-
pernetwerken voor telegrafie en telefonie vormt historisch 
gezien een voorbode van de in de laatste decennia van de 
20ste eeuw optredende convergentie tussen de verschillen-
de informatie- en communicatietechnologieën: diensten en 
infrastructuren gingen volledig door elkaar lopen en gingen 
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op in het digitale ICT domein. 
Een laatste voorbeeld van hoe telecommunicatie ande-

re infrastructuren kon ondersteunen, brengt ons naar de 
Afsluitdijk.6 De meldpunten langs de Afsluitdijk vormden 
het begin van een landelijk dekkend systeem van praatpa-
len (afb. 8). De ANWB, die in 1960 op eigen initiatief langs 
de A13 tussen Rotterdam en Den Haag zogenaamde ‘Sie-
menspalen’ installeerde en in 1963 begon met de bouw van 
wegenwachtstations en daartoe een eigen landelijk mo-
bilofoonnet huurde van de PTT, speelde in de uitrol van 
dit landelijke systeem een belangrijke rol. Anno 1977 telde 
Nederland ruim 1600 praatpalen langs 1500 kilometer au-
tosnelweg. Overigens werd ook het kabelnetwerk voor het 
praatpalensysteem voor andere doeleinden gebruikt: ver-
keersmetingen, gladheidsmeldingen, verkeersgeleiding en 
mistdetectie. Als zodanig vormt het praatpalensysteem de 
voorloper van de toekomstige smart roads en smart traffi  c. 

Het paradoxale karakter van de ontwikkeling van 
ICT-netwerken is dat ze enerzijds bedoeld zijn – we zagen 
de wortels daarvan ontstaan in de 19de eeuw – om de toe-
nemende complexiteit van andere maatschappelijke in-
frastructuren beheersbaar te maken. Anderzijds is met de 
toenemende digitalisering van ICT-netwerken een soort 
superstructuur gecreëerd die letterlijk met alles verweven 
is, en waarvan de complexiteit ongeëvenaard is. Bijna elk 
beroep is in Nederland een ICT-beroep geworden, van keu-
kenontwerper tot huisarts, en voor het monitoren van de 
fi les en het afl ezen van het energiegebruik gebruiken we 
communicatie op afstand. De afhankelijkheid van ICT-net-
werken die zodoende is gecreëerd, is historisch gezien een 
nieuw feit. Zeker voor een gebied als Holland met zijn tra-
ditionele verknooptheid, is het werkend en beheersbaar 
houden van deze superstructuur één van de grootste uitda-
gingen voor de 21ste eeuw. 

Afb. 7  Aanleg van het Centraal Antenne Systeem (CAS) in 
1962 in de Haagse wijk Bezuidenhout door een PTT 
monteur, Museum voor Communicatie.

Afb. 8   Praatpaal van de ANWB in 1972, langs de snelweg 
te gebruiken bij aotopech (locatie onbekend) 
Beeldbank Rijkswaterstaat.
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Russell Shorto hield op 5 juni 2014 in Rotterdam de Man-
deville Lezing, een maatschappelijk eredoctoraat dat de 
Erasmus Universiteit Rotterdam toekent aan personen uit 
binnen- of buitenland vanwege hun grote maatschappelij-
ke verdiensten. Shorto is bij een breed publiek bekend om 
zijn boek, ook in het Nederlands vertaald, over de vroegste 
geschiedenis van New York: ‘The Island at the Center of the 
World’ en het vorig jaar verschenen ‘Amsterdam: A History 
of the World’s Most Liberal City’. 

Shorto heeft zich niet met Rotterdam beziggehouden en 
dat is jammer want het had zijn beeld van Holland kunnen 
verbreden, vooral als wordt ingezoomd op de relatie tus-
sen de Maasstad en New York. Het vertelt ons hoe dankzij 
informele personele netwerken niet alleen de handelsgeest 
wordt gestimuleerd, maar handelscontacten juist hebben 
bijgedragen aan de uitwisseling van ideeën. 

Rotterdam was in het derde kwart van de 17de eeuw 
een vooruitstrevende stad. Dankzij de aanwezigheid van 
rijke kooplieden, die aan de basis stonden van de stad als 
centrum van de Verlichting, oefende Rotterdam een grote 
aantrekkingskracht uit op buitenlandse intellectuelen. Het 
bekendste voorbeeld is Pierre Bayle, de Franse hugenoot 
die in 1681 werd benoemd tot hoogleraar aan de Illustre 
School. Bayle, le philosophe de Rotterdam, was een van de 
grote denkers die aan het einde van de 17de eeuw deel uit-
maakten van een kring rondom de quaker en koopman-
geleerde Benjamin Furly. Mandeville was een leerling van 
Bayle en toen hij naar Engeland was vertrokken heeft hij 
zich laten inspireren door diens filosofie. Dankzij het infor-
mele handelsnetwerk bevorderden de commerciële con-
tacten tussen Rotterdam en Amerika de verspreiding van 
verlichtingsidealen naar de Nieuwe Wereld. De New Yorkse 
historicus David Voorhees beweert zelfs dat het Rotterdam-

se handelsnetwerk en de verlichte kringen rondom Furly 
een beslissend stempel hebben gedrukt op de Amerikaanse 
Revolutie. 

In de 17de eeuw importeerde New York de Rotterdam-
se Verlichting; twee eeuwen later was het omgekeerde het 
geval. Eind 19de en 20ste eeuw werd Amerika en in het bij-
zonder New York een voorbeeld voor de Rotterdammers 
die niet graag terugblikten maar vooruit wilden en het mo-
dernisme omarmden. De Holland-Amerika Lijn vormde 
de brug over de oceaan en werd een nieuwe schakel in het 
trans-Atlantische stoomvaartverkeer. Er is een duidelijke re-
latie te ontdekken tussen het Rotterdams op Amerikaanse 
leest geschoeide modernisme, en de netwerken die vanuit 
deze havenstad met New York werden onderhouden. Of het 
nu gaat om inspiratie voor het vooroorlogse Groot Rotter-
dam, de Maastunnel of de jazzmuziek. Het is daarom veel 
minder vreemd om Rotterdam Manhattan aan de Maas te 
noemen. De meesten denken dan uitsluitend aan de wol-
kenkrabbers, maar de Rotterdamse skyline is slechts een re-
cente iconisering van een eeuwenlange relatie die dankzij de 
handel met Amerika tot bloei kwam. Beide steden handel-
den, niet alleen in goederen, maar ook in ideeën. 

Illustratie Maarten Streefland.

COLUMN
Paul van de Laar

New-York-Rotterdam:
handelaars in ideeën

Paul van de Laar is algemeen directeur van 

Museum Rotterdam en hoogleraar Stadsgeschiede-

nis van Rotterdam aan de Erasmus Universiteit.
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Signalementen

Marcel IJsselstijn bespreekt

Arie van der Schoor, De dorpen van Rotterdam. Van ontstaan tot annexatie (Ad. Donker, 

Rotterdam, 2013, 295 p., geïll, kaarten, ISBN 9789061006817, prijs € 29,50).

Stefan Couperus bespreekt

Diederick Klein Kranenburg, ‘Samen voor ons eigen’. De geschiedenis van een 

Nederlandse volksbuurt: de Haagse Schilderswijk 1920-1985 (Verloren, Hilversum, 2013, 

420 p., geïll., ISBN 9789087043759, prijs € 25,–).

Rick Honings bespreekt

E.H. de Jong, Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers. Patriotten en prinsgezinden 

in Leiden 1775-1795 (Verloren, Hilversum, 2014, 396 p., geïll., ISBN 9789087044466, 

prijs € 35,–).

Naar aanleiding van het verschijnen van de tweedelige stadsmonografie van Rotterdam (Stad in 
aanwas van Arie van der Schoor, 1999; Stad van formaat van Paul van der Laar, 2000) merkten An-
ton Stapelkamp en Paul van der Laar op dat de geschiedenis van de vele geannexeerde dorpen 
onderbelicht bleef. De dorpen van Rotterdam door Arie van der Schoor vormt dus eigenlijk het lang-
verwachte derde deel van deze stadsmonografie. Een overzichtelijke en relevante studie, die vooral 
toont dat het stedelijke annexatieproces een veel langere aanloop heeft gehad dan veelal wordt ge-
dacht.

De Haagse Schilderswijk belichaamt in de beeldvorming bijna alles wat er mis zou zijn in de ‘oude 
volkswijken’. Maar lijden deze waarderingen niet te zeer onder mythe- en beeldvorming? In na-
volging van recent sociologisch onderzoek, zoekt Diederick Klein Kranenburg mogelijke verkla-
ringen voor sociale (zelf )uitsluiting in de Schilderswijk in een combinatie van sociaaleconomische 
omstandigheden én de groepsprocessen binnen een langdurige armoedecultuur. ‘Samen voor ons 
eigen’ is een boeiende en zeer uitvoerig gedocumenteerde studie, die historici weer eens herinnert 
aan de zeggingskracht van de sociale geschiedenis ‘van onderop’.

Een afzonderlijke studie over de strijd tussen patriotten en prinsgezinden in Leiden was er nog 
niet. In die leemte is nu voorzien, dankzij Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers, waarop Erik 
Halbe de Jong (1946) voorjaar 2014 in Utrecht promoveerde. In bijna vierhonderd bladzijden geeft 
De Jong een minutieus beeld van de politieke gebeurtenissen tussen 1775 en de komst van de 
Fransen in 1795. Door het gebruik van theorievorming door de Amerikaanse socioloog Charles Tilly 
focust De Jong vooral op collectieve actie en minder op het persoonlijke, menselijke element. Zo 
komen we alles te weten over de structuur, werkwijze en strubbelingen van de schutterij, en over 
de lotgevallen van het vrijkorps. Hetzelfde geldt voor oproeren, de machtsovername door de pa-
triotten, hun interne intriges en hun voorlopige nederlaag na de komst van het Pruisische leger in 
1787. Interessant is ook de aandacht voor de patriotse studenten, die een unieke positie innamen 
binnen de Leidse samenleving. 

De volledige recensies vindt u op www.tijdschriftholland.nl
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Ron Brand  bespreekt

Peter Sigmond en Wouter Kloek. Hollands glorie. Zeeslagen in de Gouden Eeuw 

(WBooks, Zwolle, 2014, 184 p., geïll., ISBN 9789462580237, prijs € 24,95).

Deze nieuwe editie van Zeeslagen en zeehelden in de Gouden Eeuw (2007) wordt gepresenteerd als 
een ‘geheel herziene uitgave’, maar dat is niet terecht, want de indeling en inhoud van het boek 
is praktisch gelijk aan de eerdere uitgave. Het bevat wel prachtige kleurenillustraties en heeft een 
harde kaft. Soms zijn er andere illustraties gebruikt, maar ook deze keer putten de auteurs hier-
voor vooral uit de rijke collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Sigmond en Kloek vertel-
len in hun boek wat al deze plaatjes van zeehelden en zeeslagen ons vertellen. Waarom werden ze 
gemaakt? Wat laten ze werkelijk zien en hoe kwamen ze tot stand? Hollands Glorie. Zeeslagen in de 
Gouden Eeuw is een boek voor de geïnteresseerden in de heldendaden op zee, maar ook voor die-
genen die belangstelling hebben voor de virtuositeit van de kunstenaars die de zeehelden en zee-
slagen in beeld brachten.

Gijs Rommelse bespreekt

Judith Brouwer, Levenstekens. Gekaapte brieven uit het rampjaar 1672 (Verloren, 

Hilversum, 2014, 352 p., geïll., ISBN 9789087044053, prijs € 35,–).

De Sailing Letters, de verzameling van ongeveer 38.000 Nederlandstalige brieven in de collectie 
Prize Papers van het Britse national archief, zijn ‘hot’ onderzoeksmateriaal. Het bijzondere van 
de Sailing Letters voor geschiedkundigen is, naast de kwantiteit, dat ze een stem geven aan groe-
pen in de maatschappij die voorheen sterk ondervertegenwoordigd waren in ons geschiedbeeld. 
Judith Brouwer heeft in Levenstekens. Gekaapte brieven uit het rampjaar 1672 in totaal 195 brieven on-
derzocht, waarvan het overgrote deel afkomstig was uit het gewest Holland en zich bevond op twee 
door de Engelsen onderschepte koopvaarders. Aan de hand van dit materiaal analyseert zij hoe de 
‘gewone vrouw of man’ de politieke en militaire gebeurtenissen uit het turbulente jaar beleefden en 
de oorlogen hun leven beïnvloedden. Een goed geschreven, fraai geïllustreerd boek.
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  p. 194  Monica Verhoog | Van stadsboden mocht je meer verwachten
1  W. Behringer, Im Zeichen des Merkur: Reichspost und Kommunikationsrevolution in der Frühen Neuzeit (Göttingen 

2003) 50-64.
2  W. Faulstich, Medien und Öffentlichkeiten im Mittelalter 800-1400 (Göttingen 1996) 269-270.
3  W. Behringer, Thurn und Taxis: Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen (München 1990) 38-40.
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Noten
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 p. 240 Uitsmijter
1  Betje de goedkoope keukenmeid (Den Haag 1975; eerste druk 1850), en op http://landentuinbouw.spinazieacademie.

nl is meer informatie te vinden over koken in vroeger tijden evenals een moderne interpretatie van de komkom-
mersambal.
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UITSMIJTER

Minte Kamphuis

Illustraties Maarten Streefl and

In deze afl evering van Tijdschrift Holland 
staan de vroegmoderne communicatienetwer-

ken binnen Holland centraal. Dat was echter, zoals ook in 
de column wordt benadrukt, niet het enige gebied waarin 
informatie-uitwisseling plaatsvond. Tussen de overzeese ge-
bieden, waar de VOC handelsposten had, en Holland werd 
wat af gecommuniceerd. De VOC had een monopolie op dit 
briefvervoer. Opvarenden van schepen schreven aan hun fa-
milie over hun verbazing bij het zien van de exotische plan-
ten en gerechten. Meereizende wetenschappers maakten 
gedetailleerde tekeningen en beschrijvingen en stuurden 
waar mogelijk exemplaren en zaden richting Holland. 

Hoe groter en meer ‘gesettled’ de handelsposten raak-
ten, hoe meer mensen in aanraking kwamen met nieuwe 
manieren van koken. Niet altijd hadden de mannen hier 
oog voor, maar de meeverhuisde vrouwen wilden in hun 
brieven aan familie nog wel eens uitgebreid aandacht be-
steden aan de lokale gerechten. En zo werden gerechten 
die wij nu zien als alledaags, langzaam geïntroduceerd in de 
Nederlandse taal en in de Hollandse keuken. 

Sambal, bijvoorbeeld. Niet iedereen zal het hebben kun-
nen of willen maken – vanwege de kosten van de kruiden 
of vanwege de smaak – maar er werd al vroeg een soort van 
sambal gekookt in onze gebieden. In Betje, de goedkoope 
keukenmeid is de 19de-eeuwse versie van dat recept terug te 
vinden.1

Om sam-
bal te maken:

Neem groene komkom-
mers en doe de schil er af; schil ze dan 

verder tot aan het zaad, rol ze op en snijd ze fi jn, leg 
ze dan een nacht over in eene kom met veel zout en laat ze 
daarna goed uitlekken. Nu doet men de komkommers in 
een keulschen pot, met wat heele witte peper en geschilde 
sjalotten, en giet er kokenden azijn op, waarin een stukje 
aluin moet zijn opgelost. De komkommers moeten goed 
onder staan en de pot met eene blaas dichtgemaakt wezen. 

Het voornaamste ingrediënt blijken, voor ons nogal 
vreemd, komkommers te zijn! Wij zouden het gerecht wel-
licht eerder atjar noemen. Verder is het geen ingewikkeld 
gerecht, het is voor ons zo te maken. De komkommersam-
bal zal in de 19de eeuw gegeten zijn bij gebraden vlees en 
vis – een recept voor nasi is in Betje nog niet terug te vin-
den. Daarvoor moesten de communicatienetwerken nog 
wat intensiever worden: de migranten uit Indonesië intro-
duceerden dat gerecht pas in de 20ste eeuw. 

 

In de Uitsmijter worden 

geschie de nis en koken met 

elkaar ver bonden. Deze keer: 

vroegmoderne sambal van 

komkommer. 
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Publicaties ter bespreking of aankondiging in Holland gaarne zenden aan de boekenredacteur: K. Lurvink, Vrije 
Universiteit – Faculteit de Letteren, afdeling Geschiedenis, De Boelelaan 1105, 1081 hv Amsterdam.

Stichting Historisch Tijdschrift Holland – Stichting Historisch Tijdschrift Holland stelt zich ten doel de beoefe-
ning van de geschiedenis van Noord- en Zuid-Holland en de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis 
van Holland onder een breed publiek te bevorderen.

Secretariaat en donateursadministratie – Stichting Historisch Tijdschrift Holland, Postbus 2260, 1200 cg Hil-
versum, e-mail: hollandleden@verloren.nl, telefoon: 035-6859856 (Uitgeverij Verloren).
Minimale donatie: € 37,50– per kalenderjaar, na ontvangst van een donatienota te storten op bankrekening 
nl58abna0590346075 (bic abnanl2a) t.n.v. Stichting Historisch Tijdschrift Holland donateursadministratie 
te Hilversum. Nieuwe donateurs krijgen kosteloos de in dat jaar reeds verschenen nummers van het tijdschrift 
Holland toegezonden.
Losse nummers: bestellen bij Uitgeverij Verloren, Postbus 1741, 1200 bs Hilversum, tel. 035-6859856, 
bestel@verloren.nl. Themanummers (€ 15,–) zijn te vinden op www.verloren.nl.

De redactie van Holland heeft er naar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen te 
regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de 
eindredacteur, M. Anema, wenden: Reigerstraat 48, 2025 xe Haarlem, e-mail: mariekeanema@gmail.com.

Afbeeldingen omslag – Boven: Praatpaal van de anwb in 1972, Beeldbank Rijkswaterstaat.  Onder: Interieur met 
briefschrijvende vrouw, een wachtende man en twee toeschouwers, Gerard ter Borch (11), ca. 1655-1665, Rijksmu-
seum Amsterdam.  
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© 2014 Stichting Historisch Tijdschrift Holland. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
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