
#  03
2019

51ste jaargang  

HOLLAND
historisch tijdschrift

HOLLAND
historisch tijdschrift

Schimmige zaken in Holland

9 789070 403805

 

Holland 20193 omslag.indd   1 03-09-19   11:44



Inhoud
Holland, Historisch Tijdschrift is een driemaandelijkse uitgave van de Stichting Historisch Tijdschrift Hol-
land en wordt kosteloos verspreid onder de donateurs in Nederland.

Redactie – Romy Beck, Christoph van den Belt, Isabel Casteels, Marieke Dwarswaard, Carin Gaemers, 
Frank de Hoog, Rosa de Jong (eindredactie), Jeannette Kamp, Wouter Linmans, Henk Looijesteijn, Karin 
Lurvink, Koen Marijt, Sanne Muurling, Arjan Nobel (hoofdredactie), Mark Ponte, Maarten Streefland (il-
lustrator), Ad  van der Zee. 

Kopij  – Kopij voor Holland, Historisch Tijdschrift moet conform de richtlijnen van de redactie voor stijl, 
notenapparaat en dergelijke in tweevoud worden ingediend bij de redactiesecretaris van Holland, Sanne 
Muurling, via info@tijdschriftholland.nl. De richtlijnen van de redactie zijn verkrijgbaar bij de redactie-
secretaris, of kunnen worden geraadpleegd op de website: www.tijdschrift holland.nl.
Publicaties ter bespreking of aankondiging in Holland gaarne zenden aan de boekenredacteur: Christoph 
van den Belt, Lange Heelstraat 18, 6511 cj Nijmegen

Stichting Historisch Tijdschrift Holland – Stichting Historisch Tijdschrift Holland stelt zich ten doel de 
beoefening 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, Torenlaan 25, 
1211 ja Hilversum, e-mail: hollandleden@verloren.nl, telefoon: 035-6859856 (Uitgeverij Verloren).
Minimale donatie: € 37,50 per kalenderjaar, voor studenten € 17,50, na ontvangst van een donatienota 
te storten op bankrekening nl58abna0590346075 (bic abnanl2a) t.n.v. Stichting Historisch Tijdschrift 
Holland dona teurs administratie te Hilversum. Nieuwe donateurs krijgen kosteloos de in dat jaar reeds 
verschenen nummers van het tijdschrift Holland toegezonden.
Losse nummers: bestellen bij Uitgeverij Verloren, Torenlaan 25, 1211 ja Hilversum, tel. 035-6859856, 
bestel@verloren.nl. Zie ook www.verloren.nl.

De redactie van Holland heeft er naar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalin-
gen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich 
alsnog wenden tot de eindredacteur: Rosa de Jong, Beukenplein 41 1092 bb Amsterdam, e-mail: rosade-
jong2011@gmail.com.

Afbeeldingen omslag – Boven: Martelaar Hans Misel te Warthausen onthoofd, 1571. Ets van Jan Luyken, 
1685. Collectie Rijksmuseum; onder: Het wassen van de vachten en het sorteren van de wol in 1607 of 1612 
in Leiden. Schilderij van Isaac Claesz. van Swanenburgh, 1607-1612. Collectie Lakenhal, S419, Leiden.

issn 0166-2511 isbn 978 90 70403 80 5
© 2019 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. 

Basisontwerp Studio Els Zweerink
Productie   Uitgeverij Verloren 

Torenlaan 25, 1211 ja Hilversum  
info@verloren.nl

Holland, Historisch Tijdschrift

@ 100

128118

136

98 110

133

144

138

Holland 20193 omslag.indd   2 03-09-19   11:44



97  

51ste jaargang nr. 3, 2019

Inhoudsopgave
Schimmige zaken in Holland

Redactioneel | Dat zaakje stinkt!

Ronald Kroeze | Hoe Hollandse bedrijven hun geschiedenis (ook 
kunnen) schrijven

Karin Lurvink | Schimmige Hollandse verzekeringen. Slaven-
verzekeringen in de 18de eeuw

Michel van Duijnen | Geweldig Hollands. Geweld als thema in het 
laat 17de-eeuwse werk van Jan Luyken en Romeyn de Hooghe

Holland BLOC

Tijdingen – Roos van Oosten en Sanne Muurling | Smelly business. De clustering en 
concentratie van vieze en stinkende beroepen in Leiden in 1581

Topstuk – Mark Ponte | Bloed voor de suikerindustrie

Column – Valika Smeulders | Helden in het schimmige slavernijverleden

Signalementen

Noten

Over de auteurs

Uithoek – Marion Pluskota | Drie en een halve stap

98

100

110

118

128

133

136

138

139

143

144

Holland 2019-3 binnenwerk.indb   97 03-09-19   11:47



98  

Het economische succes van het gewest Holland 
kent keerzijdes. Voor de schaduwkanten van de 
Hollandse geschiedenis is de laatste jaren steeds 
meer wetenschappelijke en maatschappelijke 
aandacht geweest. Recentelijk nog zijn de du
bieuze of schimmige activiteiten van een reeks 
succesvolle Hollandse bedrijven onderwerp van 
debat geweest. Zo werd ontdekt dat Heineken 
voor campagnes al vele jaren promotiemeisjes 
inzette om hun bier in het buitenland aan de 
man te brengen en dat dit vaak gepaard ging 
met aanranding of prostitutie. Ook bleek een 
aantal Hollandse banken en verzekeraars in het 
verleden betrokken te zijn geweest bij slavernij. 
Officiële bedrijfsgeschiedenissen bespreken dit 
soort schimmige zaken echter niet, maar alleen 
de successen uit het (recente) verleden. Dit heeft 
verschillende keren ophef veroorzaakt. 

In het eerste artikel van dit nummer plaatst 
Ronald Kroeze de Hollandse bedrijfsgeschiede
nis van Heineken in een breder internationaal 
perspectief, niet alleen op het gebied van de (ver
zwegen) schimmige kanten, maar ook wat betreft 
de constructie en het gebruik van geschiedenis. 
Hij kijkt daarbij wat Hollandse bedrijven als Hei
neken kunnen leren van andere, buitenlandse 
voorbeelden die hij bespreekt. In de rest van dit 
nummer brengen we uiteenlopende historische 
voorbeelden van schimmige praktijken van Hol
landse ondernemers aan het licht. Daarbij wordt 
schimmig in de breedste zin van het woord op
gevat. De artikelen behandelen zaken waar men 
op verdiende, maar die vanuit hedendaags per
spectief onethisch, gewelddadig, taboe, vies of il
legaal zijn. Door het onderzoeken en bespreken 
van dit soort bedrijvigheden kunnen sommige 
vertrouwde bedrijven of personen iets van hun 
glans verliezen. Aan de andere kant kunnen we 
ook een aantal nieuwe helden rijker worden, be

toogt Valika Smeulders in haar column. 
In het tweede artikel gaat Karin Lurvink die

per in op het Hollandse karakter door het be
spreken van slavenverzekeringen. De particu
liere slavenhandel werd in de 18de eeuw steeds 
meer een Zeeuwse aangelegenheid en recent 
onderzoek laat zien dat dit ook grote economi
sche impact had op Vlissingen en Middelburg. 
Lurvink laat aan de hand van verzekeringsdo
cumenten echter zien dat het verzekeren van 
slavernij in de tweede helft van de 18de eeuw 
desalniettemin voornamelijk een Hollandse 
zaak werd. 

Michel van Duijnen gaat in het derde artikel 
in op een ander schimmig Hollands onderne
merssucces. In de 17de eeuw was Holland na
melijk het productiecentrum van gewelddadige 
grensoverschrijdende beeldcultuur. De meest 
productieve en succesvolle graveurs uit deze pe
riode stonden alom bekend om de extreem ge
welddadige prenten die zij produceerden. Van 
Duijnen bespreekt waarom geweld zo’n succes
vol en centraal visueel thema was waar geld mee 
werd verdiend en waarom juist Holland hier 
het centrum van productie van vormde. Vanaf 
ongeveer diezelfde periode verschenen binnen 
en buiten Holland ook verschillende teksten 
die raakten aan morele taboes. In de Uithoek 
bespreekt Marion Pluskota hedendaagse en his
torische gidsen waarin prostituees en hun zo
genaamde ‘vleeschelijke conversaties’ worden 
besproken en beoordeeld. 

Schimmige ondernemingssuccessen zijn 
niet alleen te traceren in gedrukte werken. In 
Tij din gen vertelt archeologe Roos van Oosten 
over het digitaliseringsproject Historisch Lei
den in Kaart. Aan de hand van de recent gedigi
taliseerde Leidse Volkstelling van 1581 laat zij 
zien hoe dit soort bronnen nieuw licht kunnen 

Redactioneel | Dat zaakje stinkt!
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 | Dat zaakje stinkt!

schijnen op de relatie tussen de stad en zaken 
als (on)gezondheid. Vieze en stinkende beroeps
groepen – waartoe het leerlooien zeker behoorde 
– bleken zich met name in het noordoosten van 
de stad te concentreren, mogelijk vanuit de hoop 
dat de stank niet de stad in zou blazen. Maar het 
was niet alleen letterlijk een ‘stinkend zaakje’: 
het afvalwater werd in de kanalen gedumpt, wat 
gevolgen had voor de waterkwaliteit en wat leid
de tot uitbreken van besmettelijke ziektes. 

Ten slotte laat Mark Ponte in het Topstuk 
zien dat de Amsterdamse Notariële Akten ook 
een goede bron zijn om onbekende Hollandse 

praktijken te achterhalen. Hij bespreekt een 
18deeeuws voorbeeld: het smokkelen van bloed 
voor de suikerindustrie. Het gebruik van bloed 
voor het wit maken van suiker was al in de 17de 
eeuw verboden door het Amsterdamse stadsbe
stuur, maar omdat zo toch het mooiste resultaat 
werd verkregen kwam het gebruik van bloed in 
de praktijk toch nog illegaal voor. Binnen de 
Republiek was dit bovendien een typisch Hol
landse zaak, want Amsterdam telde de meeste 
suikerraffinaderijen in de tweede helft van de 
18de eeuw. We wensen u veel leesplezier!

Karin Lurvink
Sanne Muurling
Jeannette Kamp 

Illustratie: Maarten Streefland.
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In het voorjaar van 2018 kwam de Amsterdamse 
bierbrouwer Heineken in opspraak na publica-
tie van het boek Bier voor Afrika van onderzoeks-
journalist Olivier van Beemen en berichtgeving 
daarover in de media.1 Van Beemen had gecon-
stateerd dat zogenaamde ‘promotiemeisjes’ in 
Afrika, specifiek in de belangrijke markt Congo, 
ver moesten gaan om het Hollandse bier aan de 
man te brengen: een deel van de meisjes werd 
stelselmatig lastiggevallen tijdens het werk, an-
deren moesten naar bed met leidinggevenden 
of zich prostitueren aan klanten. Heineken zou 

al vijftien jaar op de hoogte zijn van deze acti-
viteiten, die bovendien al eerder waren begon-
nen. Het betrof, kortom, een historisch gegroeid 
probleem dat niet als incident kon worden af-
gedaan. Ook omdat in 2007 de rol van promo-
tiemeisjes in Cambodja al tot ophef had geleid.2 
Heineken kondigde direct extra maatregelen 
aan om de praktijken te stoppen, hoewel die 
maatregelen deze kwestie nog niet volledig tot 
een zaak van het verleden hebben gemaakt.3 

Vanuit een geschiedkundig perspectief is de 
kwestie Heineken interessant omdat deze niet 

Hoe Hollandse bedrijven 
hun geschiedenis (ook 
kunnen) schrijven

Dubieuze of schimmige activiteiten van een reeks Hollandse bedrijven zijn 
recent onderwerp van debat geweest. Zo werd ontdekt dat Heineken voor 
campagnes al vele jaren promotiemeisjes in zet die ver moeten gaan om het 
Hollandse bier aan de man te brengen en bleken Hollandse banken en 
verzekeraars als ABN AMRO, Insinger en Stad Rotterdam (a.s.r.) slavenhandel 
en slavenplantages te hebben gefinancierd. Dat officiële bedrijfsgeschiede-
nissen wel reppen over de successen van bedrijven in het (recente) verleden 
maar niet over deze activiteiten, was vaak een belangrijke reden voor de 
ophef. In dit artikel worden Hollandse bedrijfsgeschiedenissen in een breder 
perspectief geplaatst, niet alleen in het perspectief van (verzwegen) schim-
mige kanten, maar ook in dat van de constructie en het gebruik van geschie-
denis. Waarom en hoe gebruiken bedrijven hun geschiedenis? Wat is de rol 
van bedrijfshistorici? En wat kunnen Hollandse bedrijven als Heineken leren 
van internationale casussen? 

Ronald Kroeze

Holland 2019-3 binnenwerk.indb   100 03-09-19   11:47



101  

 | Hoe Hollandse bedrijven hun geschiedenis (ook kunnen) schrijven

op zichzelf staat. Er zijn de afgelopen decen-
nia meer bedrijven in opspraak geraakt van-
wege (verzwegen) activiteiten in het recente en 
verdere verleden. Opvallend is dat een reeks 
Hollandse bedrijven onderwerp van debat was. 
Zo werd betrokkenheid bij de financiering van 
slavernij door beroemde Hollandse financi-
ele bedrijven als ABN AMRO, Insinger en Stad 
Rotterdam (a.s.r.) ontdekt.4 Ook internationaal 
spelen deze thema’s. Amerikaanse bedrijven 
kwamen in opspraak vanwege de financiering 
van slavenplantages en Duitse bedrijven zoals 
Siemens, Bertelsmann en Volkswagen vanwege 
hun optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Dat hun officiële bedrijfsgeschiedenissen lange 
tijd wel repten over de successen maar niet over 
deze activiteiten, was vaak een reden voor ophef, 
die in sommige gevallen leidde tot hernieuwd 
onderzoek naar het eigen verleden en de presen-
tatie van nieuwe bedrijfsgeschiedenissen.

In dit artikel wordt de kwestie Heineken in 
een breder perspectief geplaatst, niet alleen in 
het perspectief van schimmige kanten, maar 
ook in dat van de constructie en het gebruik van 
geschiedenis. Waarom en hoe gebruiken bedrij-
ven hun geschiedenis? En wat is de rol van be-
drijfshistorici? 

Afb. 1  Reclame van Heineken voor de Verenigde Staten gemaakt door de toenmalige 
importeur Van Munching & Co, 1947. Heineken Collection Foundation, Amster-
dam.
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Traditionele Hollandse bedrijfsgeschiedenissen
De casus-Heineken is extra opmerkelijk omdat 
het bedrijf haar (recente) geschiedenis actief in-
zet voor promotieactiviteiten en in de voormali-
ge Amsterdamse brouwerij de uiterst populaire 
Heineken Experience heeft opgebouwd rondom 
haar eigen erfgoed. Op de internationale be-
drijfswebsite staat ‘history’ bovenaan de items 
die betrekking hebben op achtergrondinforma-
tie over het bedrijf en wordt het belang van Hei-
nekens geschiedenis benadrukt: ‘Heineken’s rich 
history is a fabric that weaves through the company’.5 
Aan de hand van teksten en korte filmpjes neemt 
de website de bezoeker mee door de geschiede-
nis van Heineken, met daarbij aandacht voor de 
oprichting in Amsterdam in 1864 door Gerard 
Adriaan Heineken, de ‘uitvinding’ en productie 
van het succesvolle heldere pilsbier kort daarna 
en de internationale groei van het bedrijf na de 
Tweede Wereldoorlog.

Vergelijkbare thema’s komen ook aan bod in 
een recente bedrijfsgeschiedenis, Heineken 150 
jaar. Brouwerij, merk en familie.6 Echter, noch de 
website noch Heineken 150 jaar, dat verscheen een 
jaar voordat Van Beemen zijn eerste boek Hei-
neken in Afrika (2015) uitbracht, noemt de inzet 
van promotiemeisjes in Congo. Net als de web-
site, benadrukt Heineken 150 jaar de bedrijfseco-
nomische en technologische ontwikkeling van 
Heineken, evenals de opmars op de internatio-
nale markt en de innovatieve inzet van reclame-
campagnes, waar het bedrijf sinds de dagen van 
Freddy Heineken (1923-2002) om bekend staat. 
Ook besteedt het boek wel aandacht aan de Afri-
kaanse markt en het thema ‘Duurzaam onder-
nemen in verschillende culturen’. Daarin wordt 
beschreven hoe Heineken maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (MVO) of corporate social 
responsibility (CSR) steeds meer aandacht is gaan 
geven vooral na 2000. Heineken is sindsdien 
drie kernwaarden in zijn beleid gaan priorite-
ren en benoemen in jaarverslagen: ‘respect voor 
individuen, de samenleving en het milieu’; ‘ple-
zier … in het leven van mensen’; en ‘passie voor 
kwaliteit’. In deze sectie besteedt het boek ook 

aandacht aan ‘de kwestie rond de Cambodjaanse 
vrouwen’, beschreven aan de hand van Heine-
kens eigen sociaal jaarverslag, vragen van De 
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ont-
wikkeling (VBDO) en de Cambodjaanse NGO 
Sirchesi en de resultaten van het onderzoek 
van de Canadese hoogleraar Ian Lubek waar-
over NRC Handelsblad in 2007 berichtte.7 Hieruit 
blijkt dat ook in Cambodja bier werd aangepre-
zen door biermeisjes die vaak (flink) moesten 
meedrinken, lastig werden gevallen en soms 
werden aangerand of verkracht.8 De vergelijk-
bare kwestie in Congo roept de vraag op hoe sys-
tematisch Heineken gebruik heeft gemaakt van 
biermeisjes. Ook gezien Heinekens prioritering 
van ‘respect voor individuen’ en de omarming 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ook andere bekende Hollandse bedrijven 
hebben de neiging om soms selectief met hun 
lange geschiedenis om te gaan. Uit nieuw onder-
zoek naar de geschiedenis van Hollandse verze-
keraars en banken zoals Insinger, ABN AMRO en 
Stad Rotterdam (a.s.r.) bleek dat zij slavenhandel 
en slavenplantages financierden.9 Aan deze ge-
schiedenis worden nog telkens nieuwe hoofd-
stukken toegevoegd. Zo bleek het onderzoek van 
het Amerikaanse History Associaties naar het sla-
vernijverleden van ABN Amro uit 2006 onvolle-
dig, want de activiteiten van een rechtsvoorgan-
ger van ABN, Hope & Co., die plantageleningen 
verstrekte met slaafgemaakten als onderpand, 
was daarin niet meegenomen. Volgens historica 
Karin Lurvink, waren de activiteiten van Hope & 
Co. niet onbelangrijk, want door deze leningen 
groeide het aantal koffieplantages in Suriname in 
de 18e eeuw en konden plantage-eigenaren meer 
slaafgemaakten aanschaffen.10 Ook een voor-
ganger van de herverzekeringsmakelaar Aon, de 
Rotterdamse firma Hudig, bleek een belang rijke 
verstrekker van leningen aan plantage houders. 
En de Rotterdamse verzekeraar Stad Rotterdam, 
tegenwoordig een onderdeel van a.s.r., verzeker-
de schepen van slavenhandelaren, zoals die van 
Coopstad & Rochussen. Opvallend is dat a.s.r. 
wel trots vermeldt dat ‘sinds wij in 1720 onze al-
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lereerste verzekering verkochten, … wij mensen 
[helpen] in Nederland’, maar hoe zich dit ver-
houdt tot de betrokkenheid bij slavernij blijft 
onbenoemd.11

De redenen waarom het ene onderwerp wel 
en het andere onderwerp geen systematische 
aandacht krijgt in een bedrijfsgeschiedenis va-
riëren. Soms zijn bedrijven niet echt geïnteres-
seerd in hun eigen geschiedenis en hebben ze 
geen geld over voor grondig onderzoek omdat ze 
het hier en nu belangrijker vinden. Vaker echter 
wordt het verleden wel degelijk uitgezocht en in-
gezet voor bedrijfsdoeleinden. Bedrijven lichten 
dan vooral de meest aansprekende episodes uit 
het eigen verleden uit om trots en enthousiasme 
bij medewerkers te vergroten: wie wil er nu niet 
voor een bedrijf met een mooie en spectaculaire 
geschiedenis werken? Of bedrijven gebruiken 
hun lange geschiedenis om vertrouwen van 
klanten te winnen: u kunt op ons rekenen, wij 
doen dit werk al heel lang (trusted since …). Ook 
de financiële middelen van een bedrijf en het 
beschikbare onderzoeksbudget zijn van invloed 
op de gedetailleerdheid en de presentatiewijze 
van de bedrijfsgeschiedenis, bijvoorbeeld in de 
vorm van een luxe uitgegeven ‘koffietafelboek’ of 
een flitsende website met filmpjes. Verder kan de 
motivatie van een bedrijf, en daarmee de insteek 
van een bedrijfsgeschiedenis, verschillen: her-
denken en vieren met de medewerkers ter ere 
van een jubileum; pr-technische overwegingen 
die zijn gericht op de buitenwereld; of kennis-
vergaring door middel van het vastleggen van de 
ontwikkeling van een bedrijf om ervan te kun-
nen leren. Ook ingehuurde onderzoeksbureaus, 
zoals Associated History, en bedrijfshistorici spe-
len een rol bij de selectie en presentatiewijze.12 
Bedrijfshistorici richten zich traditioneel name-
lijk op technologische ontwikkeling en product-
innovatie, de rol van fusies, groei en krimp en 
de invloed van organisatiemodellen en manage-
mentstrategieën op het economische succes van 
bedrijven, met weinig aandacht voor de vraag 
waarom en hoe bedrijven hun verleden inzetten. 

Ook boeken zoals Heineken 150 jaar staan in 

deze traditie, waarin niet alleen de minder flo-
rissante episodes onderbelicht blijven maar ook 
de meer cultuurhistorische onderwerpen, zoals 
de rol van de familie(metafoor) in het creëren 
van een bedrijfsidentiteit en het gebruik van de 
geschiedenis door Heineken weinig aandacht 
krijgen.13 

Bedrijfsgeschiedenissen die in opdracht wor-
den geschreven evenals de gemaakte keuzes die 
bepalen wat er wel en niet in een bedrijfsgeschie-
denis komt te staan, leiden ook met enige regel-
maat tot discussie. Het feit dat een redactieraad 
vaak meeleest, met daarin naast professionele 
historici afgevaardigden van het desbetreffende 
bedrijf, is een extra voedingsbodem voor kritiek 
gebleken. Het roept de vraag op of de geschie-
denis van een bedrijf er anders zou hebben uit-
gezien als het niet in opdracht was geschreven. 
Dit bleek bijvoorbeeld uit een discussie over de 
meest recente driedelige geschiedenis van het 
Brits-Nederlandse Shell die werd gepubliceerd 
in 2007.14 In een kritisch recensie-artikel in het 

Afb. 2 Henry Hope, koopman te Amsterdam in 1788. Prent 
door Charles Howard Hodges & Josh Reynolds. Collectie 
Stadsarchief Amsterdam: tekeningen en prenten.
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vakblad Business History, na te hebben opgesomd 
wat hij goed vond, stelde bedrijfshistoricus Mi-
chael Heller dat de geschiedenis van Shell te 
rooskleurig werd voorgesteld. Bijvoorbeeld daar 
waar het de relatie tussen de olie-industrie en de 
milieuproblematiek betrof. Ook vond hij dat het 
teveel een pr-boek was en tevens dat de auteurs 
te ‘chauvinistic’ waren geweest door veel nadruk 
op de Hollandse activiteiten en successen van 
Shell te leggen: ‘One is left when reading these vo-
lumes with the nagging suspicion that they are simply 
a corporate history by commissioned historians from 
a corporate partner university to write a celebratory 
history of a major corporation.’15 Eerder lieten de 
betrokken Nederlandse bedrijfshistorici echter 
weten dat, hoewel er inderdaad een redactieraad 
was geweest met daarin toenmalig Shell CEO 
Jeroen van der Veer, ze ‘absoluut’ onafhankelijk 
hadden kunnen werken. Wel gaven ze aan ‘niet 
over zwarte bladzijden [te] willen spreken, maar 
over foute investeringsbeslissingen’ van Shell.16

Nieuwe vragen, nieuwe methoden
Bedrijfsgeschiedenissen behoren tot het in-
ternationale academische veld business history, 
al is het maar omdat de historici die werk in 
opdracht uitvoeren vaak ook actief zijn in de 
onderzoeksdebatten die binnen dit veld spe-
len. Bovendien worden de resultaten van een 
onderzoeksopdracht niet alleen gebruikt voor 
de officiële bedrijfsgeschiedenis maar ook voor 
wetenschappelijke publicaties. Bedrijfshistorici 
die in opdracht schrijven, beroepen zich vaak 
op hun wetenschappelijkheid en academische 
inbedding. Ze stellen dat hun werk weliswaar in 
opdracht gemaakt is, maar dat ze de standaarden 
van deskundig en onafhankelijk onderzoek heb-
ben hooggehouden. 

Recentelijk heeft de zogenaamde cultural turn 
het veld waarin bedrijfshistorici zich begeven 
opgeschud.17 Waar de cultural turn aanvankelijk 
met enige scepsis werd ontvangen – het zou te 
theoretisch en deconstructivistisch zijn18 – is de 
toegevoegde waarde ondertussen bekend ook 
voor empirisch (bronnengericht) bedrijfshisto-

risch onderzoek.19 De cultural turn heeft de tot-
standkoming en rol van bedrijfsgeschiedenis-
sen in een nieuw daglicht geplaatst. Concreet 
heeft de opmars van de cultural turn binnen het 
veld bedrijfsgeschiedenis zich op twee vlakken 
voltrokken. Ten eerste worden nieuwe vragen 
gesteld. Zo zijn bedrijfshistorici meer geïnteres-
seerd geraakt in onderwerpen die traditioneel 
tot de cultuurgeschiedenis werden gerekend, 
zoals het ontstaan en functioneren van narra-
tieven, tradities, herinneringen en identiteiten 
in het bedrijfsleven, en hoe bedrijven zelf het 
verleden (selectief ) inzetten voor actuele doel-
einden.20 Uit cultuurhistorisch geïnspireerd on-
derzoek naar het optreden van topmanagers van 
ABN Amro, Philips, Akzo Nobel en Shell bleek 
bijvoorbeeld dat zij de eigen geschiedenis, en 
verhalen die daarover bestaan, bewust en actief 
gebruiken om veranderingen binnen het bedrijf 
in gang te zetten, tegen te houden of te legitime-
ren.21 Ander onderzoek heeft laten zien dat bin-
nen een bedrijf soms allerlei verhalen de ronde 
doen over oprichters en invloedrijke directeu-
ren, waarbij de scheidslijn tussen waarheid en 
mythe niet altijd even duidelijk is. Zo bleek uit 
onderzoek naar Heineken dat oud-medewerkers 
die in de brouwerij van Heineken werkten zich 
Freddy Heineken herinnerden als een altijd aan-
wezige en ‘zorgzame’ ‘pater familias’. Dit con-
trasteerden ze met de tijd na Freddy Heineken: 
toen was het topmanagement niet meer zicht-
baar. Echter, leden van het dagelijks topmanage-
ment die daadwerkelijk veel met Freddy Heine-
ken werkten, stelden dat hij helemaal niet vaak 
op de werkvloer was of zich veel bemoeide met 
het dagelijkse productieproces, maar de bekend-
heid en het positieve imago van Freddy Heine-
ken op de werkvloer was zo groot dat Freddy 
Heineken als een altijd aanwezige kracht werd 
beschouwd, zelfs als hij in werkelijkheid slechts 
af en toe langskwam.22

Dat feit en fictie door elkaar lopen, is geen 
reden om met een grote boog om dit soort ‘on-
betrouwbare’ anekdotes heen te lopen en zich 
alleen te kijken naar de ‘feitelijke’ (technologi-
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sche, bedrijfseconomische etc.) ontwikkeling. 
Sterker, deze anekdotes kunnen juist onderwerp 
van onderzoek zijn. Metaforen die het bedrijf 
als familie voorstellen en anekdotes over stoere, 
betrokken, zorgzame en inventieve directeu-
ren vertellen ons juist veel over veranderende 
interne hiërarchieën, manieren waarop de be-
drijfsleiding saamhorigheid creëerde en hoe in-
dividuele medewerkers zingaven aan hun eigen 
rol in een multinational bedrijf met duizenden 
anonieme werknemers.23 Het kan tevens verkla-
ren waarom het vertrek of overlijden van een ge-
zichtsbepalende directeur, zoals het vertrek van 
en later het overlijden van Freddy Heineken in 
2002, gevoelens van verlies en van een (dramati-
sche) verandering opriep. Voor veel werknemers 
die met Freddy Heineken waren opgegroeid 
stierf op dat moment een directe link met het 
bedrijf en dus een stukje van de samen gedeelde 
bedrijfsgeschiedenis. Ook fusies, overnames en 

sluitingen, zoals de fusie van Heineken en Am-
stel in 1968 en het sluiten van de Amsterdamse 
Heinekenbrouwerij in 1987, riepen dergelijke 
gevoelens op.24 

Bovendien, of de historicus het nu leuk vindt 
of niet om zich bezig te houden met anekdotes 
en mythes, ze worden verspreid en gebruikt, en 
spelen daardoor een rol. En niet alleen binnen 
het eigen bedrijf. Zo gebruikt een marketing-
adviesbureau online een anekdote over Freddy 
Heinekens reclamestrategie om vervolgens de 
vraag te stellen: ‘wat leert het verhaal van Hei-
neken ons als ondernemer nu? Of het verhaal 
nu wel of niet waar is, het geeft inspiratie voor je 
eigen marketingplannen.’25 Het toenemende be-
lang van websites, sociale media en blogs maakt 
dat de historicus de invloed van dergelijke on-
line bijdragen niet zomaar kan negeren: waar-
heidsvinding blijft een essentieel onderdeel van 
het historische ambacht maar de constructie, in-

Afb. 3  Alfred Henry (Freddy) Heineken. De foto verscheen in Engelse tijdschriften in 1976. 
Fotograaf onbekend. Heineken Collection Foundation, Amsterdam.
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zet, functie en invloed van het verleden, binnen 
en buiten het eigen bedrijf, kan door historici 
niet worden genegeerd; het behoort immers tot 
de kern van de geschiedwetenschap.26 

De tweede verandering die zich onder in-
vloed van de cultural turn heeft voltrokken, is 
dat veel bedrijfshistorici gevarieerder bron-
nenmateriaal zijn gaan gebruiken en op een 
andere manier tegen het archief en archiveren 
aankijken. Ze zijn zich bewuster geworden van 
de ‘stiltes’ van een archief – wat er ontbreekt in 
een archief – en hoe die stiltes geïnterpreteerd 
en omzeilt kunnen worden.27 Oral history, ofwel 
interviews met (voormalige) werknemers, is een 
uitstekende bron gebleken om nieuwe kanten 
van een bedrijfsgeschiedenis inzichtelijk te ma-
ken: het biedt een manier werknemers die niet 
in de officiële documenten terugkomen een 
stem te geven en om (traumatische) ervaringen, 
gevoelens en emoties boven water te krijgen.28 
Om de ontwikkeling van bedrijven, managers en 

managementstrategieën beter te begrijpen zijn 
ook bronnen geanalyseerd die lang tot de popu-
laire cultuur werden gerekend en daarom wer-
den genegeerd. Te denken valt aan analyses van 
selfhelp (guru)managementboeken – die vaak gre-
tig aftrek vinden onder managers29 – of van boe-
ken en films over een bepaalde bedrijfssector. 
Zoals die over de financiële sector: Dit kan niet 
waar zijn. Onder bankiers (2015), Wall Street (1987), 
De Uitverkorene (2006), De Prooi (boek 2008; tv-se-
rie 2013), Wall Street: Money Never Sleeps (2010) of 
The Big Short (2015).30 Dit type bronnen geeft in-
zicht in hoe bedrijven worden gerepresenteerd 
en ervaren door de buitenwereld en kunnen ook 
de blik verruimen over hoe het er daadwerkelijk 
aan toegaat op de werkvloer. Met andere woor-
den, historici hebben sinds de cultural turn een 
veel gevarieerdere set bronnen en methoden 
voor handen om bedrijfsgeschiedenissen te ana-
lyseren en schrijven.31 

Er bestaan veel mooie voorbeelden van hoe 
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inzetten en herschrijven.32 Het schrijven van een 
bedrijfsgeschiedenis in opdracht en tegelijker-
tijd reflecteren op constructies van het verleden 
combineert opdracht gestuurd en kritisch eva-
luerend onderzoek en kan een gevarieerd beeld 
tonen van de geschiedenis van een bedrijf.

Bertelsmann en de dark sides of history
Misschien wel het beste voorbeeld dat laat zien 
dat het van groot belang is dat bedrijven hun ei-
gen geschiedenis goed kennen en dat er grenzen 
zitten aan het selectief gebruiken van het eigen 
verleden, is een andere beroemde internationale 
casus, namelijk die van het Duitse uitgeverscon-
cern Bertelsmann.33 Bertelsmann AG werd opge-
richt door Carl Bertelsmann (1791-1850) in 1835 
en kwam in de 20ste eeuw via de vrouwelijke lijn 
in handen van de familie Mohn. Met name Rein-
hard Mohn (1921-2009), vanaf 1947 directeur en 
vanaf 1981 voorzitter van de raad van commis-
sarissen, drukte zijn stempel op het bedrijf en 

door de cultural turn geïnspireerde bedrijfsge-
schiedenissen nieuwe inzichten hebben opgele-
verd. Eén ervan is de studie van Rowlinson en 
Hassard, ondertussen een klassieker, naar de 
Engelse chocoladefabrikant Cadbury. Hoewel 
ten dele gefinancierd door Cadbury zelf, ge-
bruikten Rowlinson en Hassard deze studie als 
mogelijkheid voor een kritische beschouwing 
op het gebruik van het verleden door het bedrijf. 
Zij lieten zien hoe Cadbury telkens een nieuwe 
interpretatie gaf aan de rol van de oprichters, de 
familie Cadbury die sterk was geïnspireerd door 
het Quaker-geloof – en aan de aan hun toege-
dichte principes. Cadbury herschreef regelmatig 
zijn eigen geschiedenis om tijdens periodes van 
verandering – tijdens crises of groei – aan de ei-
gen organisatie en buitenwereld te tonen, dat het 
bedrijf trouw bleef aan zijn eigen principes. Zo 
bezien had Cadbury dus niet één geschiedenis 
maar vele geschiedenissen, wat op zichzelf weer 
aantoont dat bedrijven hun geschiedenis actief 

Afb. 4. Na de fusie tussen 
Heineken en Amstel heffen 
J. van der Werf (RvB Heine-
ken) en R. van Marwijk 
Kooy (RvB Amstel) het glas. 
Fotograaf onbekend, 1968. 
Heineken Collection Foun-
dation, Amsterdam.

Afb. 5. De voormalige 
brouwerij van Heineken, 
waar nu de Heineken 
Experience is gevestigd, 
1988-1998. Foto: Marcel 
van Kerckhoven. Heineken 
Collection Foundation, 
Amsterdam.
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vestigde de reputatie van Bertelsmann als een 
sociaal en maatschappelijk verantwoord opere-
rend bedrijf. Hij deed dit onder andere door zijn 
medewerkers al vroeg medeaandeelhouder te 
maken en door in 1978 de Bertelsmannstichting 
op te zetten, die sindsdien onder andere men-
senrechten heeft gepromoot en wetenschappe-
lijk onderzoek heeft gefinancierd. Reinhard zelf 
schreef meerdere boeken over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen waarin hij benadruk-
te dat ‘ethical considerations have always managed 
to take priority over economic aims’ in zijn manage-
mentbeslissingen.34 

Begin jaren tachtig werd Dirk Bavendamm 
ingehuurd om de bedrijfsgeschiedenis van Ber-
telsmann te schrijven ter gelegenheid van het 
150-jarige bestaan van het bedrijf. Bavendamm 
had eerder de geschiedenissen van andere be-
drijven geschreven en omschreef zichzelf als 
bedrijfshistoricus. In 1984 publiceerde hij Ber-
telmanns bedrijfsgeschiedenis getiteld 150 Years 
of Bertelsmann: The Founders and Their Time, met 
daarin bijdragen van verschillende auteurs en 
een voorwoord van Reinhard Mohn.35 Het boek 
beschreef onder andere hoe tijdens de naziperi-
ode (1933-1945) het bedrijf werd geruïneerd. Het 
bedrijf kreeg destijds steeds minder opdrachten 
en middelen van de nazi’s mede omdat de fami-
lie Mohn evangelisch was en lid van hetzelfde 
kerkgenootschap als de nazicriticaster dominee 
Dieter Bonhoeffer. Vanwege verzetsactiviteiten 
waren ook enkele medewerkers zonder pro-
ces opgepakt. Een Brits bombardement op de 
fabriek in Gütersloh in 1945 legde het bedrijf 
volledig stil. Deze geschiedenis van verzet en 
verlies, maakte dat het bedrijf snel een vergun-
ning kreeg van de geallieerde bezettingsmacht 
om een doorstart te maken, althans volgens het 
verhaal dat het bedrijf na 1945 actief uitdroeg in 
boeken en later op de bedrijfswebsite.

Ophef ontstond toen in 1998 Bertelsmann 
het Amerikaanse Random House overnam en 
daarmee de grootste uitgever in Amerika werd. 
Bij die gelegenheid had bestuursvoorzitter Tho-
mas Middelhoff gesteld dat Bertelsmann tijdens 

de oorlog als een van de weinige niet-Joodse be-
drijven was gesloten door de nazi’s omdat Ber-
telsmann zich had verzet tegen de nazi’s. Kort 
daarna kreeg Middelhoff een Amerikaanse prijs 
voor het bevorderen van de Duits-Amerikaanse 
relaties, een prijs die onder andere was opgezet 
door het American Jewish Committee. Niet veel la-
ter brak er commotie uit in de Verenigde Sta-
ten en in Duitsland nadat onderzoeksjournalist 
Hersch Fischler stelde dat het hoogst onwaar-
schijnlijk was dat een bedrijf van de omvang 
als Bertelsmann tijdens de oorlog niet voor de 
nazi’s zou hebben gewerkt. 

In reactie hierop stelden Middelhoff en 
Mohn een commissie in om de geschiedenis 
opnieuw te onderzoeken. De commissie werd 
geleid door de bekende historicus Saul Fried-
länder, een kenner van de geschiedenis van nazi-
Duitsland, en bestond daarnaast uit de histori-
cus Norbert Frei, de theoloog Trutz Rendtorrf en 
de boekhistoricus Reinhard Wittmann. In okto-
ber 2002 presenteerden zij Bertelsmann im Drit-
ten Reich.36 Hieruit bleek dat het bedrijfsverzet 
tegen de nazi’s beruste op een mythe die na 1945 
was geconstrueerd om snel een werkvergunning 
van de geallieerden te krijgen die een doorstart 
van het bedrijf mogelijk maakte. Verder bleek 
dat Bertelsmann wel degelijk nazipropaganda, 
inclusief antisemitisch werk, had gepubliceerd. 
De commissie-Friedländer benadrukte ook dat 
de late ontdekking van deze activiteiten mede 
moest worden begrepen vanuit de halfslach-
tige denazificatie van West-Duitsland tijdens de 
Koude Oorlog. Hierbij werden West-Duitse bur-
gers en bedrijven tot het ‘goede’ Westerse kamp 
gerekend en deed het er al snel niet meer toe wat 
ze precies hadden gedaan tijdens de oorlog. Na 
het einde van de Koude Oorlog in 1991 werd dit 
wel belangrijk.37

Conclusie
Om verschillende redenen is het kennen van de 
eigen geschiedenis van belang voor bedrijven: ze 
kunnen het actief inzetten ter bevordering van 
de bedrijfsidentiteit en saamhorigheid en om 
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de eigen reputatie en de binding met klanten 
en burgers te vergroten.38 Zowel de Hollandse 
casussen als de casus-Bertelsmann hebben 
echter laten zien dat er ook grenzen zitten aan 
het selectief presenteren en gebruiken van het 
verleden. Hollandse bedrijven zouden van deze 
casus sen en de inzichten die dat oplevert kun-
nen leren. Zij zouden professionele bedrijfshis-
torici met meer nadruk kunnen vragen om niet 
alleen de bedrijfseconomische ontwikkeling van 
het bedrijf te beschrijven maar ook andere as-
pecten van de geschiedenis te belichten. Daar-
naast zouden ze kunnen vragen om kritisch te 
kijken naar het (selectieve) gebruik van het verle-
den door het bedrijf zelf. Een bedrijf kan ervoor 
kiezen zwarte bladzijdes zelf openbaar te maken 
om vervelende verrassingen in de toekomst te 
voorkomen. Bedrijfshistorici zijn daarvoor on-
misbaar en beschikken over de noodzakelijke 
onderzoeksvaardigheden, vooral als zij de cultu-
ral turn omarmen en benutten omdat dit allerlei 

extra methoden en bronnen heeft opgeleverd 
om op een nieuwe manier naar (het gebruik van) 
bedrijfsgeschiedenissen te kijken. 

Dat Hollandse bedrijven zichzelf ook kunnen 
ontwikkelen, blijkt uit het optreden van Heine-
ken. In 2007 legde een Heinekenvertegenwoor-
diger naar aanleiding van de ophef over de inzet 
van biermeisjes in Cambodja nog de nadruk 
op de lokale cultuur: ‘De verhoudingen tussen 
man en vrouw zijn daar zó scheef. Vrouwen wor-
den daar niet gerespecteerd. Ze zijn niet zo veel 
waard als mannen. Het land heeft een gewelds-
cultuur. Zowel fysiek als seksueel geweld’.39 In 
2018 stelde Heineken daarentegen onomwon-
den dat de kwestie van de biermeisjes in Congo 
‘meer aandacht verdient dan het de afgelopen 
jaren van ons en andere belanghebbenden heeft 
gekregen’.40 Met andere woorden, Heineken 
vond bij nader inzien dat het zelf toch ook een 
grote eigen verantwoordelijkheid had.
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Sinds het einde van de 16de eeuw waren slaven-
handelaren uit de Republiek der Zeven Verenig-
de Nederlanden actief in de trans-Atlantische 
slavenhandel. De eerste schepen vertrokken van 
Amsterdam naar centraal West-Afrika om ver-
volgens met ruim 300 slaafgemaakte Afrikanen 
aan boord naar bijvoorbeeld Rio de Janeiro in 
Brazilië te varen.4 Handelaren uit de Republiek 
ondernamen in de periode 1595-1829 ruim 1.500 
slavenreizen.5 Volgens de recentste schattingen 
verhandelden de Nederlanders in deze periode 
circa 600.000 slaafgemaakte Afrikanen.6

Historici debatteren over de impact van deze 
slavernijbetrokkenheid van de Republiek op 
de Nederlandse economie.7 Belangrijk voor dit 
debat is de verbreding van het onderzoek. Niet 
alleen de winsten van de slavenhandelscompag-

nieën en andere directe betrokkenen zijn be-
langrijk voor het bepalen van de impact. Ook de 
indirecte effecten en winsten die op het eerste 
gezicht niet direct uit de verkoop van slaafge-
maakten werd gehaald, maar daar wel aan zijn 
gerelateerd – ook wel de spin-off effecten van sla-
vernij genoemd – moeten worden onderzocht. 
Verschillende bedrijfstakken waren namelijk op 
indirecte manieren betrokken bij de slavenhan-
del. Voorbeelden zijn de scheepswerven waar de 
slavenschepen werden gebouwd, de leveranciers 
van de levensmiddelen die nodig waren tijdens 
de reis en de goederen waarmee slaafgemaakten 
in Afrika werden aangeschaft,8 en de verzeke-
raars die het financiële risico verminderden in 
geval van schade aan het schip en de lading, in-
clusief de slaafgemaakten.9 

Schimmige Hollandse 
 verzekeringen
Slavenverzekeringen in de 18de eeuw

In 1730 beëindigde de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden het 
slavenhandelsmonopolie van de West Indische Compagnie. De periode erna 
kwam bekend te staan als “het tijdperk van de vrije slavenhandel”.1 Deze 
handel werd steeds meer een Zeeuwse aangelegenheid; met een totaal van 
113 slavenreizen zou de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) de 
grootste particuliere slavenhandelaar van de Republiek worden.2 Recent 
onderzoek laat zien dat deze slavenhandel van de MCC dan ook grote 
economische impact had op Vlissingen en Middelburg.3 Dit artikel toont aan 
de hand van verzekeringsdocumenten van de MCC hoe het verzekeren van 
slavernij in de tweede helft van de 18de eeuw desalniettemin voornamelijk 
een Hollandse affaire werd. 

Karin Lurvink
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 | Schimmige Hollandse verzekeringen

De Republiek was niet alleen direct maar 
ook indirect betrokken bij slavernij via slaven-
handel. Zo werden de producten die afkomstig 
waren van de West-Indische plantages, zoals kof-
fie, suiker en tabak, geproduceerd door slavenar-
beid. In de Republiek ontstond een toenemende 
vraag naar deze producten. Een deel hiervan 
werd weer verhandeld naar Frankrijk of over 
de Rijn naar het huidige Duitsland.10 Om aan 
deze toenemende vraag, met name naar koffie, 
te voldoen en de productie te vergroten, ervoe-
ren plantagehouders een gebrek aan voldoende 
slaafgemaakte arbeidskrachten. Ze hadden kre-
diet nodig om meer slaafgemaakten te kunnen 
aanschaffen. Kooplieden-bankiers uit de Repu-
bliek verstrekten dit krediet, met name vanaf 
1753. Dit waren voornamelijk leningen waarvoor 
de al aanwezige slaafgemaakten als onderpand 

dienden. Eerder onderzoek heeft laten zien dat 
deze leningen hoofdzakelijk werden verstrekt 
door Amsterdamse kooplieden-bankiers.11 De 
uiteenlopende directe en indirecte betrokken-
heid van Amsterdammers bij slavernij blijkt ver-
der uit de website die het Stadsarchief Amster-
dam wijdt aan de betrokkenheid van Amsterdam 
bij slavernij.12

Dit artikel richt zich op een van de genoem-
de spin-off effecten: slavenverzekeringen.  Slaven-
 handelaren sloten verzekeringen af op hun 
scheepslading en vanaf halverwege de 18de eeuw 
werden slaafgemaakten expliciet opgenomen 
in de verzekeringspolissen. Als zij ‘schade’ op-
liepen werd, onder bepaalde voorwaarden, geld 
uitgekeerd aan de slavenhandelaren. Juist bij 
deze spin-off activiteiten speelden Hollanders 
een belangrijke rol. 

Afb. 1  Gezicht op de zaagmolens aan de noordzijde van de oude haven te Middelburg. 
 Tekening door Jan Arends, 1778. Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Middelburg.
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Slavernij verzekerd

Gelyk geen Negocie, en Zeevaart kan wer-
den gedreven, ofte bestaan, sonder dat den 
Koopman en Negociant, wegens syn Sche-
pen en Koopmanschappen, soo voor de ge-
vaaren van de Zee, als die van Oorloogen, en 
piraterien, sy Geassureert, ende versekert 
…13 

Dit citaat is afkomstig uit een conceptreglement 
van een assurantiecompagnie. Het benadrukt het 
belang van verzekeringen voor risicobeheersing 
in de maritieme handel. Dit gold tevens voor de 
op slavernij gebaseerde handel: slavenhandela-
ren sloten verschillende soorten verzekeringen 
af. Zo verzekerden ze het slavenschip, de lading – 
waaronder de levens van de slaafgemaakten – en 
de door slavenarbeid geproduceerde goederen 
die ze naar de Republiek verscheepten. Door het 
overnemen van de financiële risico’s droegen 
de verzekeraars bij aan het (voort)bestaan van 
deze risicovolle op slavernij gebaseerde trans-
Atlantische handel. Circa veertien procent van 
alle verstrekte verzekeringen in de Republiek in 
de tweede helft van de 18de eeuw bestond uit dit 
soort verzekeringen.14 

Het meest schimmige soort waren de sla-
venverzekeringen. Vanaf halverwege de 18de 
eeuw werden de levens van de slaafgemaakte 
Afrikanen aan boord van slavenschepen expli-
ciet opgenomen in de verzekeringspolissen. Het 
nieuwe verzekeringsreglement van 1744 schreef 
namelijk voor dat ‘waardevolle goederen’ in de 
polis beschreven moesten worden. Als slaafge-
maakte Afrikanen ‘schade’ opliepen keerden 

verzekeraars, onder bepaalde voorwaarden, tus-
sen de 250 en 300 gulden per persoon uit aan de 
slavenhandelaren. Deze waardes bewogen mee 
met de verwachte ‘verkoopwaarde’ van slaafge-
maakten in de Nederlandse koloniën.15 Daar-
naast verplichtte het nieuwe verzekeringsregle-
ment verzekeraars een ‘eigen risico’-percentage 
van tenminste tien procent te hanteren op alle 
kostbare goederen. Dit betekende dat een ver-
zekeraar pas hoefde uit te keren boven dit per-
centage.16 Sommige polissen van slavenverzeke-
raars namen een percentage van vijftien procent 
op voor de sterfte van slaafgemaakte Afrikanen, 
wat ongeveer overeenkwam met het gemiddelde 
sterftepercentage van veertien procent van de 
particuliere slavenhandel.17

Verzekeraars keerden uit bij bijvoorbeeld 
stormschade en piraterij of ontvoeringen, maar 
epidemieën en ‘natuurlijke sterfte’ – wat waar-
schijnlijk verwees naar zelfmoord, ziektes en 
ondervoeding – waren uitgezonderd van ‘scha-
de’.18 Verzekeraars en slavenhandelaren discus-
sieerden halverwege de 18de eeuw geregeld over 
de uitkering in geval van slavenopstand. Suc-
cesvolle opstanden waarbij slaafgemaakten wa-
ren ontsnapt werden niet vergoed. Maar moch-
ten slaafgemaakten vermoord worden door de 
scheepsbemanning omdat zij in opstand waren 
gekomen, dan keerden de verzekeraars wel uit. 
Dit kwam doordat slavenopstanden steeds vaker 
werden beschouwd als ‘averij-grosse’. Hiermee 
werd bedoeld: “een gedeelte van een Totaal ver-
lies, door de Scheepslieden over Schip of Goe-
deren toegebracht, om door het Totale verlies en 
ondergang van Schip en Goederen te beletten”.19 

Afb. 2  Folio uit de collectie Middelburgsche Commercie Compagnie, Rekening Avarij Grosse van het MCC-
slavenschip Zanggodin. Zeeuws Archief, Middelburg, bestanddeel 1365, folionummer 43.
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Zo werd bijvoorbeeld de dood van circa 20 slaaf-
gemaakten aan boord van het MCC-schip Zang-
godin vergoed. In oktober 1769 was namelijk een 
‘tumult’ ontstaan en de onderdrukking ervan 
resulteerde in het “doodschieten & verdrinken” 
van deze slaafgemaakten “die volgens de police 
van assurantie zijn gepacteert op f 300 per slaav; 
’t welk bedraagt de somma van f 6300”.20 Deze 
‘schade’ werd in de Republiek vergoed via ‘Avarij 
Gros van de volgende assuradeurs op het casco 
en op de goederen ontvangen wegens een op-
standt onder de slaven …’.21 Slaafgemaakten die 
vermoord werden gedurende een slavenopstand 
werden dus wel vergoed door de verzekering, 
terwijl de waardes van ontsnapte slaafgemaak-
ten niet werden vergoed. Deze verzekeringscon-
structie was daarom wellicht een extra financiële 

stimulans om slavenopstanden gewelddadig te 
onderdrukken, met dood tot gevolg.

Een Hollandse aangelegenheid
De handtekeningen onder 18de-eeuwse verzeke-
ringspolissen en -autorisaties geven een kijkje 
in de groep Hollandse verzekeraars of under-
writers die MCC-slavenschepen verzekerden. In 
september 1768 bemiddelden de vaste MCC-
agenten Sappius & Dibbetz tussen de MCC en 
Amsterdamse verzekeraars voor de verzekering 
van het eerdergenoemde slavenschip Zanggodin. 
Op de polis noteerden kapitaalkrachtige perso-
nen het bedrag waarvoor zij garant wilden staan 
in geval van schade en zetten ernaast hun hand-
tekening. Vandaar dat in Engeland assuradeurs 
met de term underwriters worden aangeduid. 

Tabel 1 Herkomst van verzekeringen van MCC-slavenreizen 1754-1793 

Casco 92 100% 

Alleen in Middelburg 17 18% 

Middelburg en Amsterdam 55 60% 

Middelburg, Amsterdam en Rotterdam 6 7% 

Middelburg, Amsterdam, Rotterdam en London 1 1% 

Middelburg en Rotterdam 8 9% 

Middelburg, Rotterdam en London 1 1% 

Amsterdam 2 2% 

Amsterdam, Rotterdam en London 1 1% 

London 1 1% 

Goederen 92 100% 

Alleen in Middelburg 18 20% 

Middelburg en Amsterdam 56 61% 

Middelburg, Amsterdam en Rotterdam 7 8% 

Middelburg, Amsterdam, Rotterdam en London 1 1% 

Middelburg en Rotterdam 6 7% 

Middelburg, Rotterdam en London 1 1% 

Amsterdam 1 1% 

Amsterdam, Rotterdam en London 1 1% 

London 1 1% 

Bron: Lijst van het bedraagen, het g’assureerde en de risico der op reijs zijnde schepen van de Commercie Compagnie te 
Middelburg in Zeeland, Balansen 1753-1775, inv. nr.’s 1712.2-3 en 1713.1, MCC, Zeeuws Archief, Middelburg. 
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Over dit bedrag ontvingen zij een premieper-
centage van de verzekerde via de verzekerings-
makelaar, die op zijn beurt een commissieper-
centage ontving van de verzekerde. 

Toen Zanggodin in 1770 terugkeerde werd een 

autorisatie opgesteld bij de Amsterdamse Kamer 
van Assurantie. Deze kamer was gespecialiseerd 
in verzekeringen en beslechtte geschillen tussen 
handelaren, verzekeraars en verzekeringsmake-
laars.22 Zij stelden autorisaties op wanneer een 
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gearriveerd schip schade had geleden tijdens de 
reis. De verzekerden beschreven de schade en de 
oorzaak en de verzekeringsmaatschappij autori-
seerde vervolgens twee of meer verzekeraars om 
de zaak af te handelen.23

Eén van de handtekeningen op de autorisa-
tie van Zanggodin was van L.M. van de Poll van 
het Amsterdamse regentengeslacht Van de Poll. 
Naast deze L.M., onderschreven ook Harman en 
Jan van de Poll geregeld slavenverzekeringspo-
lissen. Burgemeesterszoon Harman was de di-
recteur van de Sociëteit van Suriname en finan-
cierde plantages in Berbice en Suriname.24 Jan 
was schepen van Amsterdam en tevens directeur 
van de Sociëteit van Suriname. Hij verstrekte 
eveneens krediet aan plantages met slaafge-
maakten als onderpand.25 Een analyse van de 
handtekeningen laat zien dat de verzekeraars 
niet alleen afkomstig waren uit regentenfamilies 
die al betrokken waren in andere West-Indische 
op slavernij gebaseerde activiteiten. Onder de 
verzekeraars zaten wel veel kooplieden, maar 
ook een zilversmid, een ‘rijglijvenmaker’, een 

Afb. 3  Folio uit de collectie Middelburgsche Commer-
cie Compagnie, Amsterdamse verzekeringspolis 
van het MCC-slavenschip Zanggodin, 7 septem-
ber 1768. Zeeuws Archief, Middelburg, bestand-
deel 1366.3, folionummer 137. 

Afb. 4  Folio uit de collectie Schouten en Schepenen en 
van de Subalterne Rechtbanken, Handtekeningen 
van verzekeraars onderaan de verzekeringsaut-
horisatie van het MCC-slavenschip Zanggodin, 21 
juli 1770. Stadsarchief Amsterdam, collectie 5061, 
bestanddeel 3011. 

Afb. 5  ‘Arion op de Dolfijn’ met rondom papaverbollen en 
eikenbladeren boven de toegang tot de Assurantie-
kamer in Amsterdam, Koninklijk Paleis. Fotograaf 
onbekend. Stadsarchief Amsterdam.
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‘wijnverkooper’ en een apotheker.26 Een voor-
beeld zijn de Amsterdamse broers Jacob en 
David Leeuw van Lennep. Zij runden een zijde-
fabriek, maar verzekerden tevens meerdere sla-
venschepen.27 

Vraag en aanbod
Waarom was het verzekeren van MCC-slaven-
schepen een Hollandse aangelegenheid? De 
verzekeringspolissen laten zien dat de MCC 

naarstig op zoek was naar Middelburgse verze-
keraars of underwriters. Ze schakelden voor deze 
zoektocht gemiddeld vier verschillende Middel-
burgse verzekeringsmakelaars in, terwijl ze in 
Amsterdam slechts gebruik hoefden te maken 
van één agent om het gewenste bedrag te laten 
verzekeren: Frederik Dibbetz, eerst in samen-
werking met Schorer en later met zijn zoon.28 Er 
waren in Zeeland niet genoeg personen bereid 
om garant te staan in geval van schade: de vraag 

Afb. 6 Jan van de Poll 
(1726-1801). Prent door 
J.M. Quinkhard & J.  Hou-
braken, 1755. Stadsarchief 
Amsterdam.
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naar kapitaal oversteeg het aanbod.29 In andere 
woorden: er bestond een gebrek aan voldoende 
kapitaal dat wel beschikbaar was in Amsterdam, 
het financiële centrum van Europa in deze pe-
riode. In een tijd van economische stagnatie 
bleef de Hollandse financiële sector innovatief 
en economisch welvarend. Door grootschalige 
terugbetalingen van obligaties door de over-
heid en een gebrek aan nationale investerings-
mogelijkheden bestond daar een overschot aan 
kapitaal.30 Dankzij dit overtollige beschikbare 
kapitaal waren Hollanders bereid om garant te 
staan voor verzekeringsschade. Daarom konden 
financiële risico’s in Amsterdam ook worden 
verzekerd tegen lagere premies dan in andere 
steden.31 Daarnaast konden verzekeringen, in-
clusief slavenverzekeringen, gemakkelijk wor-
den afgesloten op de Amsterdamse beurs.32

Conclusie
In de 18de eeuw werd de particuliere trans-At-
lantisch slavenhandel steeds meer een Zeeuwse 

Afb. 7 De Beurs van Hen-
drick de Keyser. Prent door 
C. Brouwer & H. Keun, 
1782. Stadsarchief Amster-
dam.

specialiteit. Dit artikel heeft laten zien dat des-
ondanks de meerderheid van de slavenverzeke-
ringen in Holland werd afgesloten, met name in 
het financiële centrum Amsterdam en in min-
dere mate in Rotterdam. Slavernijverzekeringen 
waren dus voornamelijk een Hollandse aangele-
genheid. Dit kwam door de Hollandse verzeke-
ringsmarkt ver ontwikkeld was en er tevens een 
kapitaaloverschot bestond, terwijl de Zeeuwen 
een tekort aan beschikbaar kapitaal ervaarden. 
Door het verzekeren van slavenschepen ver-
laagden de Hollanders underwriters de financiële 
risico’s en droegen indirect bij aan het (voort)
bestaan van de risicovolle slavenhandel en op 
slavernij gebaseerde trans-Atlantische handel. 
Ook stimuleerde de verzekeringsconstructie 
‘averij-grosse’ wellicht indirect het vermoorden 
van slaafgemaakten die dreigden te ontsnappen. 
Slavernijverzekeringen waren dus een schim-
mige Hollandse vorm van verzekering met be-
langrijke indirecte gevolgen. 
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17de-eeuws Holland staat bekend om zijn rijke 
visuele cultuur. Algemeen bekend zijn de schil-
derijen van huiselijke taferelen, het dagelijks 
leven en pittoreske stadsgezichten. Toch was er 
genoeg visueel materiaal met een minder idyl-
lische invalshoek. De kunst van het graveren had 
bijvoorbeeld vaker een schimmige ondertoon. 
De meest succesvolle graveurs uit de late 17de 
eeuw, Romeyn de Hooghe en Jan Luyken, pro-
duceerden veel extreem gewelddadige prenten.1 
Tegenwoordig is Luyken het meest beroemd 
vanwege zijn expliciete martelaarsprenten. De 
Hooghe is vooral bekend om zijn gruwelijke 
propagandaprenten met betrekking tot het 
Rampjaar van 1672. 

Alhoewel De Hooghe en Luyken uniek wa-
ren in hun extreem hoge productiviteit was hun 
werk ingebed in bredere sociale, culturele, en 
economische verbanden. Het grootste deel van 
hun productie betrof bijvoorbeeld boekillustra-
ties en was verbonden aan de ontwikkelingen 
van de 17de-eeuwse Hollandse boekenmarkt. De 

gigantische productie van beide etsers kan dan 
ook niet los worden gezien van de groeiende 
Hollandse markt voor dure geïllustreerde boe-
ken aan het einde van de 17de eeuw. Binnen het 
grote aantal onderwerpen dat werd aangesneden 
in deze nieuwe boeken bleek geweld een popu-
lair en terugkerend thema. Het gewelddadig 
beeldmateriaal was even expliciet als veelzijdig: 
van Bijbelse gruwelen tot exotische executies, 
en van historische massaslachtingen tot heden-
daagse oorlogsberichtgeving.2

Wat maakte laat 17de-eeuws Holland een cen-
traal productiecentrum van gewelddadig beeld-
materiaal? Wat was de rol van het dominante 
medium – prenten, en specifiek de boekillus-
tratie – en welke vormen van geweld stonden 
centraal in deze beeldcultuur? Aan de hand van 
de werken van Luyken en De Hooghe biedt dit 
artikel een blik op de visuele cultuur van de gru-
welijke geschiedenissen die in Holland op grote 
schaal werden verbeeld.

Geweldig Hollands
Geweld als thema in het laat 17de-eeuwse 
werk van Jan Luyken en Romeyn de Hooghe

De laat 17de-eeuwse Hollandse prentkunst staat bol van inventief en expliciet 
geweld. De meeste productieve graveurs uit deze periode, Romeyn de 
Hooghe (1649-1712) en Jan Luyken (1645-1708), stonden alom bekend om de 
extreem gewelddadige prenten die zij produceerden. Wat zorgde ervoor dat 
geweld in deze periode een centraal visueel thema was, en waarom was juist 
Holland het productiecentrum van deze gewelddadige grensoverschrijdende 
beeldcultuur?

Michel van Duijnen
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Een markt voor geweld
Geweld was in de 17de eeuw sterk verbonden 
met het medium van de prent. In de schilder-
kunst kreeg geweld buiten de gestileerde ruiter-
gevechten en overweldigende zeeslagen weinig 
ruimte. Door zich vooral op de schilderkunst te 
richten kon Johan Huizinga claimen dat Neder-
landse kunstenaars in de 17de eeuw weinig inte-
resse hadden getoond in de beeldtaal van oorlog 
en geweld te land.3 Een dergelijke uitspraak is 
een stuk minder vanzelfsprekend als men kijkt 
naar de beeldcultuur rond prenten – een medi-
um dat Huizinga zelf paradoxaal genoeg belang-
rijker achtte dan de schilderkunst in de vorming 
van een ‘nationale beschaving’.4 

Al in de 16de eeuw veroorzaakten de Euro-
pese godsdiensttwisten een ware explosie van 
gewelddadig beeldmateriaal. Thema’s die niet 
vaak in schilderijen waren te vinden, zoals ‘Fu-

ries’ (plunderingen van steden) en executies, 
waren breed vertegenwoordigd in de veelzijdige 
vorm van het gedrukte beeld.5 Kortgezegd: de 
prent was een medium dat in de vroegmoderne 
periode een sterke band kreeg met het thema 
geweld. Het was een beeldvorm die flexibel was, 
relatief goedkoop kon worden geproduceerd, en 
bij uitstek werd ingezet in het kader van propa-
gandastrijd en nieuwsberichten. 

De ontploffing van het aantal gewelddadige 
beelden aan het einde van de 17de eeuw hangt 
zodoende sterk samen met de heropleving van 
de prentkunst die zich gedurende deze periode 
voordoet in de steden van de provincie Holland. 
Deze vernieuwde activiteit kwam na een peri-
ode van relatieve stagnatie: tot het midden van 
de 17de eeuw groeide de markt voor prenten en 
boekillustraties nauwelijks. Veel uitgevers lieten 
hun werken ongeïllustreerd, of waren tevreden 

Afb. 1  Franse wreedheden in Bodegraven en Zwammerdam, 1672. Ets van Romeyn de 
Hooghe 1673. Collectie Rijksmuseum.

 | Geweldig Hollands
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met kopieën van oudere platen.6 Vanaf 1670 
kwam hier langzaam verandering in. Uitgevers 
deden steeds meer moeite om hun boeken als 
rijk geïllustreerde luxegoederen aan de man te 
brengen.7 Al snel kwamen er vele fraaie ‘koffie-
tafelboeken’ op de markt, versierd met nieuwe 
prenten van Hollandse bodem. De kwakkelende 
markt voor schilderijen was met het Rampjaar 
van 1672 daarentegen grotendeels ingestort. 
Verschillende factoren hadden hieraan bijge-
dragen. Niet alleen de economische slag van 
de Frans-Nederlandse oorlog liet zich gelden, 
ook het grote aanbod van schilderijen was pro-
blematisch. Uiteindelijk was de ruimte aan de 
muur om schilderijen op te hangen in elk huis 
beperkt, terwijl schilderwerken in de regel zeer 
duurzame goederen waren en dus niet zo snel 
vervangen werden.8 

De verzadigde markt in combinatie met 
economische tegenslag gaf veel schilders een 
gevoelige economische klap. De boekenmarkt 
bleek echter veerkrachtiger. Als luxegoederen 
namen boeken niet alleen minder ruimte in 
dan schilderijen, ze leenden zich in sommige 
aspecten ook beter voor productdifferentiatie. 

Een manier om nieuwe producten aan de man 
te brengen was het recyclen van oude teksten 
met nieuwe afbeeldingen. Op deze wijze werden 
nieuwe edities ook aantrekkelijk gemaakt voor 
consumenten die de werken wellicht al hadden 
gelezen of zelf een oudere editie in bezit had-
den. Zo publiceerden een groep uitgevers uit 
Amsterdam tussen 1677 en 1684 nieuwe edities 
van drie verschillende oudere boeken over de 
Tachtigjarige Oorlog – inclusief een groot aan-
tal nieuwe en inventieve gewelddadige platen. 
Zo brachten Joannes van Someren (en later zijn 
weduwe, Hester de Weer), Abraham Wolfgangh, 
Hendrick Boom en Dirck Boom in 1677 samen 
voor het eerst een geïllustreerde versie van P.C. 
Hoofts Historien uit. In 1681 volgde dit collectief 
met de eerste geïllustreerde Nederlandse verta-
ling van Hugo de Groots Latijnse werk over de 
Opstand. Uiteindelijk sloten ze af met een nieuw 
geïllustreerde reeks van Pieter Christaensz. Bors 
geschiedwerk, gepubliceerd tussen 1679 en 1684, 
met een voorwoord waarin de uitgevers afgaven 
op de ‘slechte, konstloze prenten’ van de oudere 
edities.9 Deze oude prenten waren gebaseerd op 
16de-eeuwse nieuwsprenten: werken die vaak 

Afb. 2 Martelaar Hans 
Misel te Warthausen 
onthoofd, 1571. Ets van 
Jan Luyken, 1685. Collectie 
Rijksmuseum.
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Michel van Duijnen | Geweldig Hollands

haastig waren geproduceerd om hun nieuws-
waarde te behouden en niet zozeer bedoeld om 
er ‘konstig’ uit te zien.10 Naast een vernieuwing 
van het illustratiemateriaal hadden de uitgevers 
tevens de verouderde spelling bijgewerkt en 
uitrekels van officiële documenten toegevoegd 
aan deze nieuwe editie. Het recyclen van oude 
teksten met de toevoeging van nieuwe illustra-
ties werd ook in andere genres beproeft, zoals 
bij martelaarsboeken – lijvige werken waarin het 
lijden van de ‘ware’ gelovigen door de eeuwen 
heen werd herinnerd. Luykens 104 etsen voor 
de tweede editie van het Doopsgezinde marte-
laarswerk Het bloedig tooneel (Amsterdam, 1685) 
zijn hier het meest bijzondere en gewelddadige 
voorbeeld van.11

Met deze verschuiving in de markt is het dan 
ook niet vreemd dat kunstenaars zoals Luyken 
en De Hooghe zich specialiseerden in de prent-
kunst. Luyken was zelf nog tussen 1661 en 1668 
in opleiding geweest als schilder, maar zag uit-
eindelijk toch meer toekomst in de etsnaald.12 
Ook voor De Hooghe, een zakenman bij uitstek, 
was de prent als medium een logische keuze. 
Door zich te specialiseren in toegepaste kunst in 
de vorm van boekillustraties en nieuwsprenten 
wist hij de juiste lucratieve niches in de markt 
te vinden.13

Met de heropleving van de prent en de boek-
illustratie in Holland werd zo indirect de basis 
gelegd voor een gewelddadige beeldcultuur. 
Waar schilderijen relatief weinig plek hadden 
gegeven aan expliciet geweld was er in de prent-
kunst genoeg ruimte om nieuwe thema’s aan te 
snijden. In een competitieve en veranderende 
markt grepen uitgevers en prentmakers deze 
mogelijkheden maar al te graag aan.14 Het is niet 
zo dat er een direct verband tussen de prent en 
de verbeelding van geweld kan worden aange-
toond: prenten leenden zich immers ook voor 
meer vredelievende taferelen. De prent was ech-
ter wel een beeldvorm waarin geweld een traditi-
oneel en geaccepteerd thema was. Aan het einde 
van de 17de eeuw was het bovenal de provincie 
Holland waar deze materiële eisen optimaal 

werden vervuld, onder andere door de aanwezig-
heid van een competitieve boekhandel, de no-
dige expertise in het vervaardigen van prenten, 
en de promotie van het geïllustreerde boek als 
luxeproduct. Al deze aspecten waren onderdeel 
van ‘het Hollandse wonder’, zoals boekhistori-
cus Herman de la Fontaine Verwey de bloei van 
het gedrukte boek in de 17de-eeuwse Nederlan-
den noemde.15

Gewelddadige lectuur
Hoe zag de unieke gewelddadige Hollandse 
prentenproductie er concreet uit? Een spre-
kend voorbeeld is Nederlandse vertaling van 
het geschiedwerk L’Histoire des Croisades (eerste 
editie 1675-1676) van de Franse Jezuïet Louis 
Maimbourg. De Nederlandse editie werd in 1683 
uitgegeven in Amsterdam door Timotheus ten 
Hoorn onder de titel Historie der kruisvaarders, tot 
de verlossing van ‘t Heilig Land en bevatte prenten 
van Jan Luyken en de minder bekende graveur 
Thomas Doesburgh. In de vormgeving waren 
deze Hollandse afbeeldingen compleet verschil-
lend van de weinige afbeeldingen die in de geïl-
lustreerde Franse editie te vinden waren.16 Waar 
de Franse platen generieke gevechts-scènes 
met gestileerde klassiek-Romeinse soldaten en 
‘Oosterlingen’ portretteerden, waren de nieuwe 
Nederlandse afbeeldingen zeer gedetailleerd en 
trouw aan de bijhorende tekst.17 Deze tekstge-
trouwe insteek zorgde vervolgens voor het no-
dige visuele geweld. Het meest expliciete beeld 
is ongetwijfeld de prent waarop te zien is hoe 
Rooms Keizer Koenraad III een Saraceense rui-
ter van schouder tot navel doormidden klieft. 
Volgens overlevering gaf Koenraad de Saraceen:

uit al zijn macht een zo vervaarlijke slag, ter 
plaatse daar de slinker schouder zich aan 
den hals voegt, dat de sabel door de borst 
heen en aan de rechter zyde weer uitgegaan 
zijnde, dit gedeelte des ligchaams met het 
hoofd ter aarde viel, en het ander in een yse-
lijke gedaante ter slinker hand zitten liet.18
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Luyken wendde al zijn artistieke kwaliteiten aan 
om deze scène op zijn meest dramatische mo-
ment te vereeuwigen. Op de paginagrote prent 
zien we Koenraad op het moment dat hij de slag 
net heeft uitgedeeld; het zwaard heeft de Sara-
ceen doormidden gekliefd en het bloed spuit 
in fonteinen uit het opengereten lichaam.19 Het 
was dus niet alleen zo dat de Nederlandse ver-
taling simpelweg meer en grotere afbeeldingen 
telde dan de Franse editie. Het geweld dat erin 
voorkwam was ook veel explicieter en minder 
generiek. Daarnaast werden er door de prentma-
ker en uitgever bewuste keuzes gemaakt om uit 
de vele honderden pagina’s tekst vaak de meest 
bloedige scènes te verbeelden. Dit wordt bij-
voorbeeld duidelijk uit het feit dat het extreme 

geweld van Koenraad nog eens dunnetjes wordt 
overgedaan op folio 337, waar we zien hoe een 
Duitse ridder wederom een Saraceen doormid-
den klieft, ditmaal van het hoofd tot het zadel. 
Ook hier blijft de afbeelding dicht bij de tekst, 
waarin te lezen is hoe de kruisvaarder allereerst 
de voorbenen van het paard van zijn vijand zou 
hebben afgeslagen.20 Op de prent zien we inder-
daad de meelijwekkende staat van het paard met 
afgehakte voorbenen op de grond gestort.

Door deze voorbeelden wordt duidelijk hoe 
er vooral in de Hollandse prentkunst, die was 
gericht op variatie en differentiatie, kon worden 
geëxperimenteerd met innovatieve en expliciete 
vormen van geweld. Boeken zoals Maimbourgs 
L’Histoire des Croisades boden een gigantische 

Afb. 3 Keizer Koenraad III doorklieft in 
een ruitergevecht een Saraceen, Ets van 
Jan Luyken, 1683. Collectie Rijksmuseum.
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tekstuele basis, waar uitgever en prentmaker ver-
volgens de meest interessante passages konden 
uitzoeken om in boekillustraties om te zetten. 
Barend Joosten Stol, een Mennonitische schrij-
ver, zei wel te begrijpen waarom Luyken zoveel 
geweld in zijn prenten over de Kruistochten had 
verwerkt, en schreef in een briefwisseling: ‘Ik 
zie dat gy evenwel u best gedaen hebt / om die 
saken in prenten aen ons te vertoonen / gelijk 
den Autheur sulks door sijn redenen soekt te 
doen.’21 Om Luyken niet te beschuldigen van een 
gewelddadige inborst vervolgde Stol nog met de 
opmerking dat hij heus wel begreep dat Luyken 
dergelijk bloedige beelden slechts vervaardigde 
om zijn familie te onderhouden.22 

Niet alleen Nederlandse vertalingen werden 
in Holland van illustraties voorzien. Romeyn de 
Hooghe produceerde in zijn standplaats Haar-
lem talloze nieuwsprenten en boekillustraties 
voor een breed Europees publiek. Zo was hij bin-
nen Europa de meest productieve en invloedrij-
ke producent van prenten met betrekking tot de 
Grote Turkse Oorlog (1683-1699), een conflict dat 
was begonnen met het beroemde Osmaanse be-
leg van Wenen in 1683. In deze prenten schetste 
De Hooghe een weinig vleiend beeld van Zuid-
oost-Europa als een plek waar niet zozeer de Os-
maanse soldaten, maar vooral lokale troepen en 
zegevierende Christelijke soldaten zich extreem 
gewelddadig gedroegen. De Hooghe verbeeldde 

Afb. 4 Duitse ruiter doorklieft een Sar-
aceen. Ets van Jan Luyken, 1683. Collectie 
Rijksmuseum.
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de lokale Hongaarse en Kroatische krijgers als 
‘exotische’ koppensnellers, en in een spotprent 
uit 1688 worden ze zelfs van kannibalisme be-
ticht.23 

Ook uitgevers buiten Holland konden De 
Hooghes gewelddadige verbeelding waarderen. 
Zo illustreerde De Hooghe voor Johann David 
Zunner, een uitgever uit Frankfurt am Main, het 
eerste deel van Hiob Ludolfs geschiedwerk All-
gemeine Schaubuhne der Welt (1699). Waar Ludolf 
in de tekst nog wel het een en ander aan de ver-
beelding wilde overlaten ging De Hooghe zich 
te buiten aan expliciet gewelddadige afbeeldin-
gen. Vooral de prenten met betrekking tot Mid-
den- en Zuidoost-Europa en het Osmaanse Rijk 
stonden bol van moord, marteling, en executies. 
Dat dergelijke afbeeldingen door een meester 
uit Holland waren vervaardigd stipte de uitge-
ver zelf aan in de voorrede van het boek. Trots 
stelde hij dat de meeste prenten waren gemaakt 
‘in Holland durch den beruhmten Kupfferstec-
ker Romain de Hoogh wie aus der Arbeit selbst 

zuerkennen’ (in Holland door de beroemde gra-
veur Romeyn de Hooghe, aan de werken zelf te 
herkennen).24 Kortom: de uitgever hoopte dat 
de Duitstalige lezer de (zeer gewelddadige) stijl 
van De Hooghe direct zou kunnen herkennen – 
en waarderen. Er moest immers een forse prijs 
worden betaald voor een dergelijk rijk geïllus-
treerd boek. 

Dat niet iedereen een dergelijke marktstra-
tegie kon waarderen, wordt duidelijk uit een 
klacht van de Duitse historicus Wilhelm Ernst 
Tentzel (1659-1707). Tentzel stelde dat De Hoog-
hes prenten voor Ludolfs werk geen historische 
waarde hadden omdat ze grotendeels ‘inventio-
nes’ (grof gezegd, verzinsels) van de graveur zelf 
waren en het boek alleen maar onnodig duur 
maakten.25 Echter, juist de grote – en geweldda-
dige – verbeeldingskracht van De Hooghe maak-
te hem een succesvolle, en daarmee ook prijzige, 
prentmaker.26 Voor het tweede deel van Ludolfs 
geschiedwerk had Zunner wellicht minder geld 
liggen: niet De Hooghe, maar een andere Hol-

Afb. 5  Uitsnede van de belegering van Buda, 1686. Ets van Romeyn de Hooghe, 1686. Col-
lectie Voorhelm Schneevoogt, Noord-Hollands Archief.
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geïllustreerde reisboeken rond 1700 een centra-
le plek had in de Europese verbeelding van een 
gewelddadige ‘exotische’ wereld.28 Om zoveel 
mogelijk lezers te trekken werden deze werken 
voor een breed Europees publiek samengesteld, 
waarbij de religieuze en politieke verschillen 
binnen Europa zoveel mogelijk werden omzeild. 
‘Geweld’ werd hierbij juist verbeeld als een cen-
traal aspect van de niet-Europese wereld: iets dat 
zich buiten de ‘beschaafde’ Europese wereld af-
speelde. 

Schmidts argument geldt ook in bredere zin 
voor de gewelddadige Hollandse beeldproductie 

landse prentmaker, Casper Luyken (de zoon van 
Jan Luyken), zou hiervoor de illustraties verzor-
gen.27

Een interessant aspect van de hier besproken 
Hollandse productie is dat de geweldsverbeel-
ding niet altijd een sterk expliciet politiek of 
religieus karakter had, zoals het geval was ge-
weest met veel oudere prenten uit de Tachtigja-
rige Oorlog en de Europese godsdiensttwisten. 
Geweld was in zekere zin een zelfstandig thema 
geworden. Benjamin Schmidt heeft onlangs nog 
beargumenteerd dat de Nederlandse Republiek, 
en Holland specifiek, als productiecentrum van 

Afb. 6 Na de moord op 
Sultan Osman II wreekt 
gouverneur Abaza Mehmet 
zich op de verantwoordelij-
ke Janitsaren, 1623. Ets van 
Romeyn de Hooghe, 1699. 
Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel.

Afb. 7 De Zevenburger 
Saksen vermoord door 
de troepen van Gabriel 
Bathory. 1613. Ets van 
Romeyn de Hooghe, 1699. 
Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel.
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van het einde van de 17de eeuw. De Hooghe pro-
duceerde naast zijn expliciete propagandapren-
ten ook minder politiek geladen geweldsbeelden 
voor een divers Europees publiek, zoals bijvoor-
beeld in zijn werk voor de Duitse uitgever Zun-
ner. Luykens werk kent een gelijksoortige veel-
zijdigheid: een boek zoals L’Histoire des Croisades, 
nota bene geschreven door een Franse Jezuïet, 
leende zich blijkbaar prima om in Holland te 
worden opgefleurd met een reeks van spectacu-
laire en gewelddadige illustraties. Er zou voor-
zichtig kunnen worden gesteld dat de wijdver-
spreide uitbuiting van gewelddadige prenten in 
Holland samengaat met een depolitisering en 
deconfessionalisering van de geweldsverbeel-
ding en een gelijktijdige groeiende marktgedre-
ven nadruk op variatie en diversiteit. Ofwel: een 
uitvloeisel van de unieke karaktertrekken van 
de boekenmarkt die De La Fontaine Verwey be-
schreef als het ‘Hollandse wonder’. 

Conclusie: Geweld met een Hollands tintje?
Wat maakte laat 17de-eeuws Holland een pro-
ductiecentrum van gewelddadig beeldmateri-
aal? Er kan gesproken worden van een ‘perfect 
storm’ waarin verschillende factoren bij elkaar 
komen. Allereerst was er een verschuiving bij 
Hollandse uitgevers, waarvan een gedeelte zich 
ging richten op de niche van dure en rijk geïl-
lustreerde boeken. Met de gelijktijdige neergang 
van de markt voor schilderijen verschoof het 
zwaartepunt van de hoogwaardige beeldproduc-
tie zo langzaam naar het domein van de prent 
en boekillustratie. In Holland, waar zowel de 
boekdrukkunst als de prentkunst al vanaf begin 
17de eeuw een centrale plek innamen, was er vol-
doende expertise om deze omslag te maken. 

Als medium leende de prent zich voor een 
breder scala aan onderwerpen dan schilderijen. 
Al tijdens de godsdiensttwisten van de 16de 
eeuw waren prenten gebruikt voor de verbeel-
ding van allerlei gruwelijkheden die aan de re-
ligieuze vijand werden toegeschreven. Zoals de 
aangehaalde voorbeelden hier tonen was de laat 
17de-eeuwse geweldsverbeelding al veel bre-
der gethematiseerd. Dat een werk zoals Maim-
bourgs geschiedenis van de Kruistochten juist 
in Holland werd voorzien van unieke en expli-
ciete prenten was geen toeval. Een dergelijke 
werkwijze was typisch Hollands, en hing samen 
met het belang van uitgevers om nieuwe niches 
in de boekenmarkt te vinden, de noodzaak tot 
onderscheid van concurrenten, en uiteraard, de 
aanwezigheid van expertise in de vorm van suc-
cesvolle graveurs zoals Luyken en De Hooghe. 
Binnen deze context zagen ook buitenlandse 
uitgevers mogelijkheden in de expertise van 
Hollandse prentmakers. Zunner, bijvoorbeeld, 
lanceerde het eerste deel van Ludolfs omvang-
rijke geschiedwerk met een prachtige reeks dure 
prenten afkomstig uit De Hooghes werkplaats 
in Haarlem: gewelddadige ‘inventiones’ uit Hol-
land op bestelling. Op deze wijze werd geweld in 
Holland niet alleen iets dat in dienst stond van 
politieke en religieuze betekenisgeving, maar 
ook een op zichzelf staand thema dat een veel-
voud aan verschijningsvormen kreeg. 

Als we Huizinga volgen in zijn eerder aange-
haalde claim dat de ‘nationale beschaving’ bo-
venal werd gevormd door de ‘grafiek’ (gedrukt 
werk), dan was laat 17de-eeuws Holland een sa-
menleving met een sterke voorkeur voor divers 
en inventief geweld – mits te bekijken vanaf een 
veilige afstand in gedrukt formaat. 
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Middeleeuwse toestanden

In 2004 zond het Britse Channel 4 de veelbeke-
ken serie Worst jobs in history uit, waarin presenta-
tor Tony Robinson het ene na het andere vieze en 
zware werk uitoefent. Zo voert hij ook de ambach-
telijke wijze uit van vollen en leerlooien. Het trap-
pelen met de voeten in een vollerskuip met urine 
om lakens te vullen was misselijkmakend, zo con-
cludeert Robinson, maar het leerlooien spande de 
kroon. Dierenvellen werden in baden van gehydra-
teerde kalk geweekt, waarna de arbeiders de reste-
rende haren afschraapten. Door de enorme stank 
bestempelde Robinson ‘leerlooien’ als het meest 
onaangename beroep aller tijden. 

Een bron die ons meer vertelt over de histori-
sche dimensies van zulke vieze maar alledaagse 
bezigheden, is de recent gedigitaliseerde Leidse 
Volkstelling van 1581. Stadssecretaris Jan van Hout 
organiseerde de eerste complete en uitgebrei-
de stedelijke volkstelling van Nederland, waarin 
per pand werd opgeschreven wie er woonde en 
welke beroepen zij uitoefenden. Deze bron, die 
ruim 12.000 personen omvat, is onlangs gedigita-
liseerd en getranscribeerd door Historisch Leiden 
in Kaart. Deze werkgroep zorgt ervoor dat histori-
sche informatiebronnen over Leiden, zoals volks-
tellingen en belastingkohieren, digitaal ontsloten 
en aan elkaar worden gekoppeld. Dit is een mooie 
ontwikkeling en zorgt ervoor dat de informatie uit 
die bronnen op nieuwe manieren kan worden be-
studeerd, onder andere via interactieve kaarten.1 
Hierdoor kunnen allerlei complexe ruimtelijke 
vragen worden beantwoord: bijvoorbeeld over de 
verdeling van welvaart, maar ook over de manier 

Smelly 
business

De clustering en  concentratie 

van vieze en  stinkende 

 beroepen in Leiden in 1581

Roos van Oosten en 
Sanne Muurling
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waarop een stad als Leiden omging met beroep-
suitoefeningen die nogal wat stank met zich mee-
brachten, zoals leerlooien.

Hollandse steden waren aan het einde van de 
16de eeuw lang niet zo vies als vaak wordt gedacht. 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dat de ech-
te onhygiënische toestanden – vaak geassocieerd 
met de middeleeuwen – haar intrede juist pas deed 
met de 17de-eeuwse aanleg van rioleringen.2 Feca-
liën vloeiden sindsdien rechtstreeks het grachten-
water in, in plaats van in het holst van de nacht door 
zogenaamde nachtwerkers te worden afgevoerd. In 
vergelijking met een eeuw later viel het in het Lei-
den van 1581 dus nog wel mee met die smerigheid. 
Maar dat het karakteriseren van middeleeuwse Hol-
landse steden als duistere plekken vol viezigheid, 
ziektes en verderf anachronistisch is, neemt niet 
weg dat er ook in de middeleeuwen aan veel beroe-
pen nogal een luchtje hing – en zodoende ook in 
de delen van de stad waar die beroepen werden uit-
geoefend. De gedigitaliseerde Volkstelling van 1581 
stelt ons in staat om het Leidse geurenlandschap 
dat dit met zich meebracht, oftewel de smellscape, 
nader te onderzoeken.3

Leerlooiers in Leiden

Leerlooien staat en stond dus bekend als een sme-
rig en bovenal stinkend karwei. De productieketen 
om van schapenvellen leer te maken begon in Lei-
den met het ploten van schapenvellen. Zogenaam-
de ploters deden het ruwe werk: het ontbloten van 
het vel van bloed, oppervlakkig huid en vet. In Lei-
den was het ploten duidelijk een afgeleide van de 

textielindustrie. De restantjes wol dat van de vel-
len kwam, werd verwerkt in de textielindustrie en 
de overgebleven vellen gingen naar de leerlooiers.

Traditioneel worden leerlooiers en leerverwer-
kers in lijsten met beroepen bij elkaar gezet, maar 
in de smellscape, is het van belang een onder-
scheid te maken tussen de leerlooiers – degene 
die de vellen prepareerden – en de leerverwerkers, 
schoenmakers, zadelmakers en buidelmakers. Een 
leerlooier had namelijk een wezenlijk effect op het 
geurenlandschap, terwijl de schoenmaker dat niet 
of nauwelijks had. In middeleeuws Leiden werden 
vellen die te drogen hingen beschouwd als “niet 
wel rukende en sijn”, getuige een korte vermel-
ding in het keurboek van 1406.4 

In de Leidse Volkstelling van 1581 komen 60 
personen voor die we tegenwoordig zouden om-
schrijven als ‘leerlooiers’. De term leerlooier is een 
anachronistische parapluterm voor vier beroeps-
aanduidingen: leertouwers, witmakers, zeemtou-
wers en francijnmakers (perkamentmaker). Alle-
maal prepareerden zij vellen of huiden door ze te 
weken in een kalkmengsel. Na een bewerking was 
een leren lap het eindproduct. Het eindproduct 

Afb. 1 De nachtelijke ruiming was een arbeidsintensie-
ve en kostbare operatie die eeuwenlang door een ploegje 
van vier tot zes nachtwerkers of secreetreinigers werd 
uitgevoerd. Afbeeldingen van deze beroepsgroep zijn erg 
schaars; deze 19de-eeuwse prent uit Londen toont de 
nightmen die op vergelijkbare wijze te werk gingen in de 
graveyard shift. Illustratie gebaseerd op een daguerreo-
typie van Richard Beard, uit H. Mayhey, London labour 
and the London poor: the condition and earnings of 
those that will work, those that cannot work, and those 
that will not work. Vol. 2 (Londen 1861-1862) 335.
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van de francijnmaker wordt tegenwoordig per-
kament genoemd, maar in de Leidse keurboeken 
wordt de term fransijn-leer gebruikt.5

In de 17de eeuw is in Leiden de aanduiding 
leerlooiers gangbaar geworden. Zo wordt tijdens 
de stadsuitbreiding van 1659 aan de oostkant van 
Leiden een Looiersstraat aangelegd.6 De late op-
komst van de term leerlooier kan te maken heb-
ben met technische ontwikkelingen binnen de 
bedrijfstak. Vermoedelijk gebruikte de leertou-
wer oorspronkelijk een oplossing van plantaar-
dige stoffen en mineralen en pas later de looistof 
run (gemalen eikenschors) om de huid te verven 

Afb. 2  Het wassen van de vachten en het sorteren van de 
wol in 1607 of 1612 in Leiden. Op de voorgrond ha-
len twee mannen de schapenvachten uit een schuit. 
Rechts worden vachten gewassen. Links worden 
balen met scheerwol heen en weer gesleept. Schil-
derij van Isaac Claesz. van Swanenburgh, 1607-1612. 
Collectie Lakenhal, S419, Leiden.

Afb. 3  Leertouwer zoals opgenomen in de serie be-
roepsprenten van Jan en Caspar Luyken, Het 
menselyk bedryf, 1694. Collectie Rijksmuseum, RP-P-
OB-44.515, Amsterdam.
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en te beschermen tegen bacteriën.7 De veelheid 
aan beroepsaanduidingen in de Volkstelling komt 
doordat wit en zwart leer niet in hetzelfde bedrijf 
werd verwerkt. Witmakers en zeemtouwers ver-
werkten enkel de witte vellen, vooral afkomstig van 
het schaap. Verdere opdelingen kwamen voort uit 
uit een verschillend gebruik van looistoffen. Een 
zeemtouwer gebruikte aluin, maar of de Leidse 
witmakers run gebruikten vermelden de Leidse 
keurboeken niet.8 

Op basis van de Volkstelling kunnen we zien 
dat Leiden in de 16de eeuw mogelijk 41 leer-
looiersbedrijven kende: 5 leertouwers-, 8 perka-
mentmakers-, 13 witmakers- en 15 zeemtouwers-
werkplaatsen.9 Een prent uit de Encyclopedie van 
Diderot geeft een goede indruk hoe groot deze 
bedrijven konden zijn. Een bedrijf had een batterij 
aan kuipen waarin de huiden soms maanden ach-
terelkaar lagen te weken. In Leiden zijn op mini-
maal drie archeologische locaties kuipen gevon-
den met daarin een witte kalkachtige substantie. 
In alle gevallen was de geur nog steeds buitenge-
woon penetrant en hardnekkig.10 

Smellscape-management?

Maar, door de digitalisering van de Volkstelling 
kan men nog veel meer te weten komen over 
deze stinkende bedrijfstak. Omdat de Leidse leer-
looiers nu goed in kaart gebracht kunnen wor-
den en hun spreiding over de stad kan worden 
geanalyseerd, valt op dat er een sterke concentra-
tie leerlooiers woonde en werkte in Marendorp 
Landzijde. Ruim 40 procent van alle leerlooiers 
stonden daar geregistreerd, in het bijzonder aan 
de Donkere gracht. Deze concentratie van leer-
looiers is ook in de belastingregisters van 1498, 
1557 en 1561 terug te zien, maar of hier een wel-
bewuste stedelijke planning aan ten grondslag 
lag, vermelden de belastingregisters niet. Opval-
lend is wel dat ook andere ‘stinkende’ beroepen 
in diezelfde regio werden geconcentreerd. Zo ook 
de zogenaamde vollers. Om lakense stof dichter, 
mooier en steviger te maken stampten deze vol-
lers urenlang (en bovendien naakt) met de voeten 
op het laken in een mengsel van water, aarde en 
verschraalde urine. Naast de geur die het werk 
zelf met zich meebracht, loosden vollerijen hun 

Afb. 4  Verspreiding van ‘leerlooiers’ in 1581. Overleden personen, die wel in de volkstelling 
staan vermeld, zijn in deze verspreidingskaart buiten beschouwing gelaten.
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afvalwater ook nog eens in het kanaal, met alle 
gevolgen voor de waterkwaliteit en besmettelijke 
ziektes van dien. In 1591 besloot de stadssecretaris 
Jan van Hout dat ook deze beroepsuitoefen ingen 
zich moest gaan concentreren in Marendorp 
Landzijde en de Donkere Gracht.11 Dat het daar 
onder andere door de concentratie van leerlooi-
erijen toch al niet zo fris rook, speelde mogelijk 
een rol in dit besluit.

Het is interessant dat de leerlooiersbedrijven 
aan de noordoostkant gesitueerd waren. Gezien 
de overheersende zuidwestelijke windrichting in 
Nederland is dat een gunstige plek voor een stin-
kende bedrijfstak. Het proces voor het Hof van 
Holland tegen Dirck Coebel van Loo leert ons 
dat wind inderdaad een factor van belang was 
in 16de-eeuws Leiden. Deze ondernemer had 
in 1546 twee kalkovens aan de westkant van Lei-
den opgericht in plaats van aan de oostkant. Het 
stadsbestuur maakt bezwaar, omdat zij vreesde 
dat de stank voortaan de stad in zou blazen.12 Of 

de concentratie van leerlooiers op deze locatie van 
hogerhand geregisseerd werd vanwege de stank 
en de windrichting en er daarmee sprake zou zijn 
van een doordachte vorm van smellscape-manage-
ment verdient nader onderzoek; evenals de vraag 
of deze concentratie van leerlooiers ook in andere 
Hollandse steden het geval was. 

Wat dit voorbeeld in ieder geval illustreert, is 
dat dergelijke gedigitaliseerde bronnen talloze 
nieuwe mogelijkheden bieden voor lokaal histo-
risch onderzoek. Wie zelf wil zien hoe de ruimte-
lijke spreiding van andere beroepen is in Leiden, 
kan een kijkje nemen op de website van Histo-
risch Leiden in Kaart.13 De Volkstelling van 1581 is 
al klaar, maar het Leids Archief bevat meer interes-
sante bronnen die transcriptie behoeven. Vrijwil-
ligers die lid willen worden van de werkgroep zijn 
altijd welkom.14 En ook voor de verschillende stu-
diemiddagen die de werkgroep organiseert, bent u 
natuurlijk van harte uitgenodigd!

Afb. 5 Leidse vollers 
aan het werk in 1602 op 
een schets voor de ge-
brandschilderde ramen 
voor de Lakenhal. Schets 
van Isaac Claesz. van 
Swanenburgh, 1602. Col-
lectie Erfgoed Leiden en 
Omstreken, PV34700.8, 
Leiden.
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Bloed voor de suikerindustrie

Mark Ponte

TOPSTUK

Het is dinsdagmorgen 12 januari 1796, in alle 
vroegte hebben een aantal nachtwachten zich ge-
posteerd in de buurt van de grote suikerbakkerij 
op Marken in Amsterdam. De autoriteiten hebben 
een tip gekregen dat er mogelijk bloed gesmok-
keld zal worden. Na anderhalf uur komt er een 
met paard bespannen slede met twee slagers-
knechten door het steegje naast het Leprozenhuis 
aanglijden. De slee houdt aan bij de suikerbakke-
rij. Eén van de mannen stapt uit en gaat snel naar 
binnen met in zijn armen een mandje dat hij heeft 
verstopt onder een oude paardendeken. Dan is 
het tijd voor actie: de nachtwachten lopen naar de 
slee en houden de andere slagersknecht aan. In 
de slee blijkt een met beestenbloed gevuld vaatje 
te staan, verstopt onder een tweede mandje. De 
mannen blijken de knechten te zijn van ‘vleeshou-
wer’ Philip Hofman op de Reguliersgracht. De ver-
klaring door de nachtwachten is op verzoek van 
de gemeente Amsterdam vastgelegd door notaris 
Dirk Willem van de Bruggen. Deze akte maakt on-
derdeel uit van het 3,5 kilometer lange Archief van 
de Amsterdamse Notarissen dat momenteel door 
vrijwilligers wordt ontsloten in het project Alle 
Amsterdamse Akten. In deze archieven zijn vele 
schimmige praktijken vastgelegd: van smokkel en 
sluikerij tot mensenhandel.

Vanaf de 17de eeuw was de suikerindustrie een 
belangrijke bedrijfstak in Amsterdam, de stad tel-
de dan ook tientallen suikerfabrieken. De meeste 
suiker werd tot ver in de 19de eeuw gemaakt van 
suikerriet dat in Brazilië en het Caribisch gebied 
werd geproduceerd door slaafgemaakte Afrikanen. 
Met name het persen en het koken van het suiker-

riet was erg gevaarlijk. Tijdens het persen bijvoor-
beeld raakten slaafgemaakten wel eens bekneld in 
de suikerpers; er stond dan ook altijd een bijl klaar 
waarmee beknelde ledematen konden worden af-
gehakt om daarmee te voorkomen dat iemand in 
zijn geheel in de pers terecht kwam. Na het persen 
werd de suiker voor de eerste maal ingekookt tot 
een soort ruwe stroop. Deze stroop werd in vaten 
naar Europa verzonden, waar het in de suikerbak-
kerijen werd geraffineerd tot suiker. Om de suiker 
mooi wit te krijgen, moest deze ‘geklaard’ worden. 
Het mooiste resultaat kreeg je door bloed toe te 
voegen aan de gekookte suiker, maar dat werd – 
om hygiënische redenen – al in de 17de eeuw door 
het Amsterdamse stadsbestuur verboden. Als al-
ternatief konden de suikerbakkers eieren gebrui-
ken om de suiker te klaren, maar dit was arbeids-
intensiever en een stuk duurder dan het gebruik 
van beestenbloed, dat als restproduct bij de slager 
vandaan kwam. 

Uit diverse 17de- en 18de-eeuwse verklaringen, 
zoals die hierboven beschreven, blijkt dat er stie-
kem toch nog bloed werd gebruikt, of dat suiker-
bakkers daarvan beschuldigd werden. Het verbod 
werd dan ook regelmatig herhaald door het stads-
bestuur die bepaalden dat ‘de geauthoriseerden 
(...) te allen tijde op de naarkoming deezer keuren, 
onderzoek [mogen] doen, in de Suikerrafineer-
derijen’.1 Notariële verklaringen laten zien dat dit 
regelmatig gebeurde. Op 9 juni 1750 bijvoorbeeld 
verklaren diverse knechten van suikerraffinade-
rij De Dolfijn op de Lijnbaansgracht dat er geen 
‘bloed van beesten’ aanwezig was in de raffinaderij 
en dat de suiker met eieren was geklaard. Wellicht 
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Afb. 1 Verklaring van de nachtwachten vastgelegd 
door notaris Dirk Willem van Brughen op 28 janu-
ari 1796. Collectie Stadsarchief Amsterdam, Archief 
van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam 
(5075), inventarisnummer 18361.

speelde de destijds algemeen bekende relatie 
tussen bloed en suiker mee in het gruwelijke 
en hoogstwaarschijnlijk op fantasie gebaseer-
de gerucht uit juli 1754. Gefluisterd werd dat 
bij het klaren van suiker in een raffinaderij aan 
de Lauriergracht in de Amsterdamse Jordaan 
een suikerbakkersknecht in een ‘klaarpot’ zou 
zijn gevallen. Zijn vlees zou zijn los gekookt en 
om het incident te verbergen zouden de botten 
verbrand zijn onder het fornuis. Wie deze ge-
ruchten verspreidde is niet overgeleverd, maar 
de suikerbakker in kwestie vond het belangrijk 
om het per notariële akte, ten stelligste te ont-
kennen.
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Als kind verslond ik verhalen over leeftijdsgenoten 
in verre streken en situaties die mij vreemd waren. 
Ik begon met sprookjesboeken waarin kinderen te-
rechtkwamen bij heksen, reuzen en boze stiefmoe-
ders. Dat werd levensechter: ik volgde Remi die Al-
leen op de wereld rondzwierf en liet me meevoeren 
door Anne Frank naar Het Achterhuis. Zij namen 
mij mee naar een wereld van onrecht, waarin zij 
ondanks alles bleven doorzetten en hopen. Wat zij 

meemaakten was verdrietig, maar hun verhalen 
wekten ook bewondering en riepen op tot zelf-
overstijgende moed. 

Verhalen over onrecht blijken ook veel bezoe-
kers te trekken. Zo wordt Het Achterhuis jaar-
lijks bezocht door 1.250.000 mensen. Maar ook 
het Dickens Festijn in Deventer, dat ondanks de 
vrolijke naam draait om weeskinderen die met 
kerst in de kou staan, telt jaarlijks 125.000 bezoe-

COLUMN
Valika Smeulders

Afb. 1  Ontwerp voor een beeld van Anton de Kom. Model van hout van Jikke van 
Loon, 2005. Collectie Rijksmuseum.

Helden in het schimmige 
slavernijverleden
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kers. Omdat ik mij beroepshalve bezighoud met 
‘moeilijke geschiedenis’, onder meer verbeeld in 
musea, maak ik mee hoe deze op bezoekers over-
komt. In gastenboeken en tijdens gesprekken 
lees en hoor ik regelmatig hoe belangrijk zij het 
stilstaan bij onrecht vinden, vanwege de tijdloze 
en universele relevantie. De confrontatie met on-
recht aangaan is geen zelfkastijding, maar inspi-
reert tot empathie, het relativeren van ‘je eigen 
sores’ en dromen over een betere wereld. Daar-
van getuigen bezoekers, afkomstig uit India tot 
Zweden en Ecuador tot Nederland, van slavernij-
musea in Ghana tot Curaçao.

Tegelijkertijd gaan in het publieke debat stem-
men op die ervoor pleiten het Nederlandse sla-
vernijverleden op de achtergrond te houden. Met 
een benaming als ‘de Gouden Eeuw’ wordt in 
een schitterende vermomming in feite een grote 
grijze schim geworpen over een deel van de nati-
onale geschiedenis. 

Een schim waarin veel kansen verloren gaan. 
De kans om te analyseren waarom een systeem 
gebaseerd op ontmenselijking ingevoerd kon 
worden en zo lang kon bestaan. De kans voor 

zelfreflectie, die onze politieke hoofdstad Den 
Haag, tegenwoordig Stad van Vrede en Recht, zou 
versterken. De kans om te onderzoeken wie er on-
der het systeem hun weg moesten zien te vinden, 
wie er vrijwillig en onvrijwillig deel van uitmaakten 
en wie ertegen in verzet kwamen. Zonder in de 
valkuil van het veralgemeniseren van heldendom 
te stappen, denk ik dat er gedurende die eeuwen 
veel meer stemmen tegen slavernij bestonden dan 
nu gedacht wordt, zowel onder slaafgemaakten 
als niet-slaafgemaakten. En daarmee gaat in deze 
schim ook de kans verloren ons te laten boeien en 
inspireren door al die mensen over wiens doen en 
laten we nu nog veel te weinig weten.

In 2020 richt het Rijksmuseum in Amsterdam 
de schijnwerpers op tien van deze individuen in 
een tentoonstelling over slavernij met een bio-
grafische opzet. Dit is niet het enige museum dat 
steeds meer aandacht besteedt aan een complexer 
narratief over ons koloniale verleden. In die com-
plexiteit verliezen sommige vertrouwde namen 
iets van hun glans, doordat schimmige praktijken 
voor het voetlicht komen, maar worden we ook 
een aantal nieuwe helden rijker. 
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Hieronder treft u de titels die online besproken worden. 
Ga voor de volledige tekst naar www.tijdschriftholland.nl/recensies

De functies van het herbergwezen in het openbare leven in Amsterdam in de periode 
1450-1800, dat is de invalshoek die Maarten Hell koos voor zijn promotieonderzoek. Hell 
tekende het in zulke heldere kleuren op dat de lezer bijna het gevoel krijgt er zo binnen 
te kunnen stappen. Met het breed opgezette onderzoek naar de functies die herbergen in 
het vroegmoderne Amsterdam vervuld, vult Maarten Hell meer dan een leemte in de geschiedschrijving 
van Holland. De Amsterdamse Herberg is internationaal gezien een waardevolle bijdrage aan dit vrijwel 
onontgonnen onderzoeksterrein. Deze studie is tevens een krachtige proeve van wat grondig systema-
tisch archiefonderzoek vermag als bronnen met betrekking tot een onderwerp niet als een corpus zijn be-
waard. Daarnaast is dit een prettig leesbaar boek vol aansprekende en vermakelijke details. Zo meesle-
pend en vol verhalen als een stevige kroegentocht maar kan zijn.

Het verhaal van het Beleg van Haarlem is natuurlijk niet nieuw; er is tamelijk veel ge-
schreven over deze episode uit de Opstand. Maar het verhaal wordt doorgaans uit-
sluitend vanuit Nederlands perspectief verteld en hoofdzakelijk op basis van Neder-
landse bronnen. Het boek van Barbara Kooij biedt een fascinerend inzicht in hoe Filips 
II, Alva, don Fadrique, hun secretarissen en het officierskorps de oorlog in Holland 
bezagen. Kooij heeft 138 teksten, vrijwel allemaal afkomstig uit reeds bestaande bronnenpublicaties, ver-
zameld en vertaald. De teksten worden verduidelijkt met nauwkeurige voetnoten. Een inleidende tekst 
biedt de lezer een overzicht van de oorzaken van de Nederlandse Opstand, de Spaanse militaire inzet bij 
Haarlem, een karakterisering van de strijd, en van de epistolaire context van het corpus. De brieven en 
verslagen lezen over het algemeen prettig en geven een duidelijk beeld van de horror van de zestiende-
eeuwse belegeringsoorlog.

Signalementen

Carin Gaemers bespreekt 

Maarten Hell, De Amsterdamse Herberg 1450-1800. Geestrijk centrum 

van het openbare leven. Nijmegen: Vantilt, 2017, ill. 488 p., ISBN 

97894600043437, € 29,95.

Gijs Rommelse bespreekt 

Barbara Kooij, Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem 

(1572-1573). Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2018, zw-ill. 334 p., ISBN 

9789087047467, € 29,–.
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Met dit vuistdikke boek heeft de redactie een statement willen maken. Het is fraai uitgege-
ven, rijk geïllustreerd, van prachtige kaarten voorzien en telt 655 pagina’s. Zoals de meeste 
“moderne” stadsgeschiedenissen is dit een verzameld werk: ik telde 25 auteurs. Dat bete-

kent helaas wel dat een duidelijke rode draad of visie op de stad ontbreekt: wat is Gorinchem nu voor 
een stad? Een havenstad of vestingstad? Nu is het vooral een encyclopedie van Gorinchem geworden. 
Het boek is opgedeeld in zeven tijdvakken en met uitzondering van de beginperiode wordt elk hoofd-
stuk aan de hand van vier thema’s bestudeerd: bestuur en politiek, stadsontwikkeling, economie en een 
bonte verzamelcategorie van sociale, kerkelijke en culturele aspecten. De leukste hoofdstukken vond ik 
vooral die de periode 1400-1600 als onderwerp hebben en waarin de betekenis van Gorinchem het lo-
kale overstijgt. 

Onderstaande signalementen verschijnen alleen in het tijdschrift

Laurence Duquesnoy (ed.) en Jeroen Salman (ed.), Dagboek van een 

Amsterdammer in de Gouden Eeuw. De handelsgeest van Isaac Pool. 

Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2017, ill. 164 p., ISBN: 9789087047160, €19,–.

Het dagboek van de Amsterdamse koopman Isaac Pool, zoon van een binnenvaartschip-
per, bestrijkt de periode 1663-1678. Pool beschreef zijn zakelijke activiteiten in de wijnhan-
del, houthandel, scheepvaart en het onroerend goed. Daarnaast is zijn dagboek gevuld 
met notities over zijn persoonlijke leven (familie, reizen, eten en drinken, vriendschappen, 
onderwijs en kunst), zijn burgerlijke plichten (schutterij) en zijn maatschappelijke ervarin-
gen (zoals het Rampjaar, de moord op de gebroeders De Witt en de intocht van stadhou-

der Willem III in Amsterdam). De editie van dit dagboek bevat naast de integrale, maar genormaliseerde 
tekst, ook een historische inleiding en (taalkundige en toelichtende) annotaties. 

H. Karin van Goor en Jean M.A. van Wageningen, Kindermoord in de 

Krapsteeg. Een negentiende-eeuws drama. Eigen beheer, 2018, 119 p., ISBN 

9789463672764, €19,–. 

Als in 1832 in Gorinchem een baby van vijf maanden oud wordt vermoord, is de dader snel 
gepakt: de grootmoeder, Adriana Plat. Het onderzoek naar de moord werd verricht door 
de rechtbank in Gorkum; de rechtszaak zou plaatsvinden in Den Haag. Het boek volgt Plat 
door de roerige geschiedenis, van haar geboorte in 1787 tot aan haar veroordeling kort na 
de Belgische Opstand. Het boek ‘De zaak Adriana Plat, de gerechtelijke stukken’ (afzonder-
lijk verkrijgbaar) bevat het volledige strafdossier. U kunt het beschouwen als de bijlage van 
het boek over de kindermoord. Achtereenvolgens komen de arrestatie, verhoor, onderzoek 

en vonnis aan bod. Beide boeken zijn in eigen beheer uitgegeven via Boekhandel Vos & Van Der Leer in 
Dordrecht en het ligt te koop bij De Mandarijn in Gorkum.

Paul van de Laar bespreekt

Felix Cerutti, Roel Mulder, Bert Stamkot en Aron de Vries (red.), Tien eeuwen 

Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad. Utrecht: Stichting Matrijs, 

2018, ill. 656 p., ISBN: 978-90-5345-528-9, €59,95.
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Sinds het einde van de 15de eeuw regelden 
Amsterdamse prostitutiekeuren waar prostituees 
mochten werken. Dankzij het judiciële archief zijn 
de geografie van prostitutie en de profielen van 
enkele prostituees min of meer traceren. Over de 
uitwisseling van tips over de reclame voor pros-
tituees is minder bekend: waar waren ze te vin-
den, welke diensten boden zij aan, en wat waren 
de kosten? 

Tegenwoordig is deze informatie digitaal be-
schikbaar: wie er achter welk raam zit, wat diege-
ne accepteert te doen en voor elke prijs. Tot voor 
kort beheerde een Nederlandstalige website een 
aantal interactieve stadskaarten van Belgische en 
Nederlandse prostitutiegebieden, waarvan die van 
de Amsterdamse Wallen het meest bekend was. 
Via deze ‘raamwijzers’ werd de bezoeker uitge-
nodigd om diens “muis over de kamers [te be-
wegen] en [te zien] welke dame achter het raam 
staat.” Ze toonden niet alleen de adressen en na-
men van de sekswerkers, maar linkten ook naar 
recensies. De kaarten zijn momenteel 
niet meer interactief, maar het forum 
met de recensies wordt nog steeds druk 
bezocht. Beoordelingen worden niet 
uitgedrukt in sterren, maar in stappen, 
met vijf stappen als maximum. “Weinig 
interactie, maar het uitzicht maakt veel 
goed. 3,5 stap” schreef een man die Lana 
beoordeelde. 

De ontmenselijking van sekswerkers 
via moderne interactieve kaarten en re-
censies is opvallend, maar niet zonder 

Illustraties Maarten Streefland

UITHOEK
Drie en een halve 
stap
Marion Pluskota

historisch precedent. Ook in het verleden werden 
lijstjes met namen van prostituees bijgehouden, 
soms met adressen. Eén van de meest bekenden 
is Het Amsterdamsche Hoerdom uit 1681. Hoewel 
het verhaal waarschijnlijk fictief is, beschreef het 
de adressen, namen en werkzaamheden van een 
aantal prostituees en bordeelhoudsters. Meningen 
werden ook gedeeld: “t is genoeg om voor noch 
half maagd te passeeren.” 

In dezelfde periode werd ook de Lijst der zich te 
Amsterdam bevindende Camernymphies en Speelhui-
zen opgemaakt. Het eerste deel bevatte de namen 
van 67 ‘hoerenwaardinnen’ en ‘hoerhuizen’; het 
tweede deel de namen van 64 zelfstandige pros-
tituees, zoals bijvoorbeeld ‘Juffr. Beuckaleers de 
Steencoper Dochter inde spiegel (sic)’ en ‘Lys van 
haerlem op de roose gracht’. Het derde deel betrof 
18 speelhuizen. De woorden puijck en geld toe ach-
ter enkele namen geven de indruk dat de lijst wel 
eens door veldwerk tot stand gekomen zou kun-
nen zijn. Amsterdam was geen uitzondering: The 
Wandring Whore uit 1598 bevatte vergelijkbare lijs-
ten met adressen en namen van Londense prosti-
tuees en ‘hoerhuizen’, aangevuld met kwaliteiten 
en problemen, zoals syfilis. 

Deze gidsen, die de meer schimmige kanten
van Hollandse steden belichten, kennen dus 
een lange en grensoverschrijdende geschiede-
nis. Het verschil is dat tegenwoordig iedereen 
het aantal ‘stappen’ met enkele klikken deelt 
met duizenden mensen. 
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