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Voor u ligt het nieuwste nummer van Holland 
Historisch Tijdschrift. Deze aflevering is niet ge-
bonden aan een overkoepelend thema, waardoor 
ruimte is voor een keur aan diverse aanspreken-
de verhalen over het verleden van Holland. Een 
daarvan is de bewerking van de masterscriptie 
De wereld in Enkhuizen. Kennis van overzeese ge-
bieden tussen 1580 en 1600. Isabel Casteels won 
hiermee de Holland scriptieprijs 2018. In haar 
artikel zoomt zij in op Enkhuizen. Hier ontston-
den in de 16de eeuw grotendeels vergeten, maar 

belangrijke handelsnetwerken; mensen brach-
ten kennis over zeeroutes en overzeese gebieden 
bijeen en zorgden voor de verspreiding ervan. 
Hun inzet leidde tot een aantal reizen, waar-
onder een succesvolle tocht heen en weer naar 
Guinee. Begin 17de eeuw viel dit netwerk uiteen, 
maar Amsterdam wist erop voort te borduren.

Het tweede artikel brengt u naar de stad aan 
de Merwede: Dordrecht. Marieke Maathuis be-
spreekt hierin de gebroeders Keur. Deze twee 
mannen bouwden in de 17de een onderneming 

Redactioneel | Op zoek in Holland

Afb. 1  Vier figuren bij een ruïne, 
Gerrit Groenewegen, naar Pieter 
Bodding van Laer, 1764-1826. 
Collectie Rijksmuseum.
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 | Op zoek in Holland

kerij, maar de Keurbijbel is nog altijd een begrip.
In het derde artikel staat niet zozeer een stad 

centraal, maar een ziekte: lepra; een chronische 
infectieziekte die met name de huid en het ze-
nuwweefsel aantast. Middeleeuwse stadsbestu-
ren weerden de mensen die aan deze ziekte le-
den zoveel mogelijk uit de stad, maar vanaf de 
14de eeuw ontstonden leprozerieën, waar de zie-

Afb. 2  Gezicht op Enkhuizen, Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Ludwig Rohbock, 1858. 
Collectie Rijksmuseum.

op die bijbels en psalmenboeken uit ging geven. 
Hun bijbeldrukken vielen op vanwege de kwa-
liteit en nauwkeurigheid. Bovendien hadden zij 
een goed gevoel voor public relations. Na verloop 
van tijd verbeterde de marktpositie van het be-
drijf doordat de familie enkele (zakelijke) huwe-
lijken wist te sluiten. In het tweede kwart van de 
18de eeuw ging het bergafwaarts met de druk-
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ken werden samengebracht. Leprozen werden 
dus niet langer aan hun lot overgelaten. Wat zat 
daarachter? Daan van Leeuwen biedt een inkijk-
je in de beweegredenen van deze stadsbesturen 
om de leprozen de helpende hand te bieden.

Het Holland Bloc mag niet ontbreken. In 
Tijdingen staat Vera Weterings stil bij alleskun-
ner Herman Boerhaave, die 350 jaar geleden het 
levenslicht zag. Boerhaave vernieuwde zijn vak 
Geneeskunde en werd een beroemdheid. Hoe 
bereikte hij dit en wat maakt hem zo beroemd? 
In de column gaat Simone Nieuwenbroek op 

zoek naar machtige verhalen van Kasteel Dui-
venvoorde te Voorschoten. Dit kasteel huisvest 
veel van zulke verhalen: de bewoners hadden 
vanwege hun functies en privileges veel macht 
in handen. De Uithoek is van Henk Looijesteijn 
en gaat over de Burgervlotbrug. Zijn stuk maakt 
inzichtelijk waaraan we deze hybride brug – een 
soort kruising tussen een vaste brug en een 
veerpont – te danken hebben. Dit nummer is, 
kortom, gevuld met internationale handelsver-
keer, een drukkerij, lepra in Hollandse steden en 
uiteenlopende inkijkjes in het Holland Bloc. 

Ad van der Zee 
Mark Ponte

Christoph van den Belt 
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In het voorjaar van 1594 organiseerden handela-
ren uit Enkhuizen, Middelburg en Amsterdam 
een handelsexpeditie met als bestemming Chi-
na, een mythisch gebied dat bekend stond als 
het ‘rijkste land ter wereld’. Een noordoostelijke 
route zou vanaf de Republiek via de Kara Zee 
leiden naar de wateren voor de kust van China. 
Maar liefst drie reizen werden via deze route 
ondernomen in de jaren 1594-1596, op zoek naar 
rijkdommen en handelsmogelijkheden. In de-
zelfde periode bereidde een groep Amsterdam-
se kooplieden, verenigd in de Compagnie van 
Verre, een reis voor met hetzelfde doel en onge-
veer dezelfde bestemming, maar via een andere 
route. In plaats van de noordelijke, namen zij 
in het voorjaar van 1595 een langere, zuidelijke 

route naar Azië, langs het uiterste zuidpunt van 
Afrika. Deze twee reizen zouden in de geschie-
denis een geheel andere rol gaan te spelen. De 
eerste reis, die zijn bestemming nooit zou be-
reiken, zou grotendeels vergeten worden. De 
tweede reis zou bekend komen de staan als de 
‘eerste schipvaart’, de basis voor de VOC en de 
‘gouden’ 17de eeuw.1 

De geschiedenis van de Nederlandse overzee-
se handel begon niet pas in 1602 met de oprich-
ting van de VOC, maar toch heeft de periode die 
hieraan voorafging maar weinig aandacht gekre-
gen. De handelsgenootschappen die voor 1602 
bestonden, noemen we ‘voorcompagnieën’: deze 
term duidt er al op dat het bestaande onderzoek 
naar deze periode meestal in het teken staat van 

De wereld in Enkhuizen 
Kennis van overzeese gebieden tussen 1580 
en 1600*

Amsterdam speelde een sleutelrol in de 17de-eeuwse overzeese handel. 
Maar wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat deze stad profiteerde van 
handelsnetwerken die al in het 16de-eeuwse Enkhuizen waren ontstaan. In 
deze stad was een groep mensen actief die werk maakte van het vergaren en 
toegankelijk maken van kennis over zeeroutes en overzeese gebieden. In 
Enkhuizen kwamen zeelui aan wal die kennis meebrachten, werden verschil-
lende zeemansgidsen vervaardigd en werden overzeese reizen georgani-
seerd, waaronder een succesvolle reis heen en weer naar Guinee. Begin 17de 
eeuw viel het netwerk uit elkaar en werd Amsterdam een toonaangevend 
brandpunt van kennis over internationaal handelsverkeer. Met dank aan het 
netwerk van Enkhuizen.  

Isabel Casteels
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het latere succes van de VOC, met als gevolg dat 
Amsterdam hierin de hoofdrol speelt.2 Toch 
konden de deelnemers aan de expedities op dat 
moment niet vermoeden dat de reizen zulke 
verschillende uitkomsten zouden hebben. Deze 
bijdrage gaat daarom terug naar de context van 
de 16de eeuw, naar vergeten reizen en mislukte 
pogingen om handelsroutes te vinden. Het was 
op dat moment nog niet vanzelfsprekend dat 
Amsterdam in de 17de eeuw het centrum van de 
wereldhandel zou worden, want er was ook een 
andere Hollandse stad die een groot aandeel had 
in de kennisontwikkeling van overzeese gebie-
den: de ‘vermaarde zeestad’ Enkhuizen. In deze 
stad was in de laatste decennia van de 16de eeuw 
een groep mensen actief die zich inzette voor 

het toegankelijk maken van kennis over zeevaart 
en overzeese gebieden.

Een netwerk in Enkhuizen
Rond 1580 vestigde de stuurman en cartograaf 
Lucas Jansz Waghenaer (±1533-±1606) zich na 
bijna 30 jaar op zee weer in zijn geboortestad 
Enkhuizen. Waghenaer was een expert gewor-
den op het gebied van navigatie en zeevaart. 
Hij had ervaring met het gebruik van navigatie-
instrumenten en kennis van alle wateren waar 
Hollandse zeelieden in deze periode op voeren. 
Na thuiskomst in Enkhuizen verwerkte Waghe-
naer zijn praktijkkennis in een publicatie, die 
in 1585/86 het licht zou zien als de Spieghel der 
Zeevaert.3 In de Spieghel bracht Waghenaer op 

Afb. 1  De kaart van de noordelijke route richting China door Jan Huijgen van Linschoten. Afgebeeld 
zijn de Sami, een nomadisch volk dat leefde in Lapland. Wikimedia Commons.
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vernieuwende wijze alle op dat moment be-
schikbare hulpmiddelen voor navigatie, zowel 
navigatie- instructies, als leeskaarten in de vorm 
van beschrijvingen van kusten, als paskaarten 
om afstanden op af te passen, samen in één 
boek.4 

Het feit dat Waghenaer in Enkhuizen woonde, 
was belangrijk voor de totstandkoming van zijn 
publicatie. Zo kreeg hij hulp van zijn stadgenoot 
François Maelson, die hem ‘met raet ende daet 
goede hulpe ghedaen heeft’. Maelson was gepro-
moveerd als medicus, maar was na het begin van 
de Nederlandse Opstand actief geworden in de 
politiek en was een vertrouweling van Willem 
van Oranje. Maelson hielp Waghenaer door hem 
te introduceren bij verschillende bekenden van 
hem. Zo kon Waghenaer zijn boek laten drukken 
bij de belangrijke uitgever Christoffel Plantijn, 
schreven bekenden van Maelson lofdichten voor 
Waghenaers werk en kon Waghenaer zijn werk 
opdragen aan Willem van Oranje. Waarschijnlijk 
deed Maelson dit omdat hij inzag dat het ver-
spreiden van Waghenaers kennis van zeevaart 
positieve politieke en economische gevolgen 
kon hebben. De Nederlandse Opstand was in 
deze periode aan het uitgroeien tot een echte 
oorlog tussen de pas uitgeroepen Republiek der 
Nederlanden en de Habsburgse landsheer, Filips 
II, die ook koning van Spanje was. Het stimule-
ren van de zeevaart en handel in de Republiek 
zou de Spaanse handelspositie immers verzwak-
ken. Kennis werd zo dus een wapen in de oorlog 
die de Republiek op dat moment voerde met de 
Spaanse koning. 

Vanwege de hoogwaardige afwerking was de 
Spieghel een luxeproduct dat meer gelezen werd 
door geleerden dan door stuurlui. Daarom pu-
bliceerde Waghenaer in 1592 een tweede zee-
mansgids, het Thresoor der Zeevaert.5 Dit werk 
bediende niet alleen een andere markt, maar 
beschreef ook nieuwe gebieden. Het feit dat 
Waghenaer in Enkhuizen woonde, was cruciaal 
voor zijn informatievoorziening. In Enkhuizen 
kwamen zeelui aan wal die kennis meebrach-
ten over plaatsen die tot toe nog maar weinig 

bezocht waren. Met deze praktijkervaring uit de 
eerste hand deed Waghenaer zijn voordeel: hij 
kon zo de meest actuele en relevante informatie 
opnemen in zijn werk. Zo werkte hij samen met 
Dirck Gerritsz, die bekend zou komen te staan 
als de eerste Nederlander die in China geweest 
was.6 Dankzij diens informatie kon Waghenaer 
als eerste actuele informatie publiceren over 
China. Ook nam Waghenaer een brief van zijn 
stadgenoot Jan Huijgen van Linschoten op in 
het Thresoor. Deze brief had Van Linschoten in 
1584 naar zijn ouders in Enkhuizen gestuurd 
vanuit Goa in India, en bevatte allerlei informa-
tie over handelsmogelijkheden. Waghenaer had 
de brief wellicht verkregen via Dirck Gerritsz: 
Van Linschoten en Gerritsz hadden elkaar na-
melijk in India ontmoet. 

Uiteindelijk zou Van Linschoten zelf zich in 
1592 ook weer in Enkhuizen vestigen, na dertien 
jaar te hebben rondgereisd.7 Na zijn aankomst 
in Enkhuizen kwam Van Linschoten in aanra-
king met Maelson en Waghenaer, net als met 
Bernardus Paludanus. Paludanus had zich in 
1586 gevestigd in Enkhuizen, waar hij Maelson 
opvolgde als stadsarts. Paludanus kwam uit een 
universitair, humanistisch milieu: hij was ge-
promoveerd in Padua en er was hem zelfs – ver-
geefs – gevraagd om hoogleraar te worden aan 
de pas gestichte Universiteit van Leiden, nadat 
Maelson hem hiervoor had aanbevolen.8 Boven-
dien was Paludanus zeer geïnteresseerd in rei-
zen en natuurhistorische objecten. Als eerste in 
de Nederlanden legde hij een rariteitenverzame-
ling aan. Het is dan ook geen wonder dat Palu-
danus belangstelling had voor de jonge reiziger 
Van Linschoten en voor de overzeese informatie 
die deze meebracht.

Het netwerk in actie: reizen naar het zuiden, 
noorden en oosten
Rond 1594 was er in Enkhuizen dus een groep 
mensen aanwezig, die in nauw onderling con-
tact stond en zich actief bezighield met zeevaart 
en kennis van overzeese gebieden. Deze ge-
deelde belangstelling uitte zich in verschillende 
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samenwerkingsverbanden tussen de Enkhuize-
naren om handelsreizen te ondernemen en hun 
kennis te laten verschijnen in druk. Zo rustte de 
Enkhuizenaar Barent Eriksz in 1593 een vloot uit 
met financiële steun van Maelson voor een tocht 
naar Guinee.9 Eriksz was in 1590 tijdens een reis 
richting Brazilië per toeval aanbeland op het 
eiland Principe, waarna hij gevangen werd ge-
zet op het eiland Sâo Tomé, een Portugese han-
delspost voor de West-Afrikaanse kust. Hier had 
Eriksz van zijn medegevangenen gehoord over 
de ‘goudkust’ bij Guinee. Nadat Eriksz was vrij-

gekomen en in Enkhuizen was teruggekeerd, 
schakelde hij Jan Huijgen van Linschoten in om 
Portugese processtukken te vertalen die hij hier 
verkregen had.10 De informatie van Eriksz vorm-
de zo de basis voor de handel in deze gebieden. 
De eerste handelsreis verliep zeer succesvol: in 
maart 1594 keerde Eriksz met een zwaarbeladen 
schip terug in Enkhuizen. Paludanus nam en-
kele door Eriksz meegebrachte voorwerpen op 
in zijn verzameling.

Ook in de pogingen om een route naar China 
te vinden zien we het belang van de groep Enk-

Afb. 2  Kaart van Enkhuizen, gemaakt door Waghenaer en opgenomen in de stedenatlas van 
Braun en Hogenberg (1581). Historic Cities Research Project.
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huizenaren terug. Al vanaf de jaren 1580 was 
er steeds meer bekend geworden over het my-
thische China en Cathay.11 In de Spieghel noemt 
Waghenaer een noordwestelijke route om China 
te bereiken, in het Thresoor uit 1592 staat dan 
de eerste informatie over een noordoostelijke 
route. Waghenaer noemt de poging van Olivier 
Brunel, een Antwerpse koopman die in 1585 van-
uit Enkhuizen geprobeerd had om via het noor-

den naar China te varen, maar die onderweg 
overleden was. Het was echter de informatie van 
Enkhuizenaar Dirk Gerritsz die van onschat-
bare waarde was voor het aanwakkeren van de 
interesse voor China. Toen in 1593 een Zeeuwse 
koopman, aangespoord door Waghenaer, plan-
nen presenteerde voor een expeditie, trok Mael-
son de organisatie hiervan al snel naar zich toe.12 
Maelson zou de vloot die de Staten van Holland 

Afb. 3  Jan Huijgen van Linschoten, opgenomen in het Itinerario (1596). Wikimedia Commons.
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zou zenden financieren, terwijl een bekende van 
hem, de thesaurier van Zeeland Jacob Valcke, het 
Zeeuwse deel voor zijn rekening nam. Pas later 
sloot ook de stad Amsterdam zich aan, onder in-
vloed van de cartograaf Petrus Plancius. 

Naast Maelson en Waghenaer waren ook Van 
Linschoten en Paludanus betrokken bij de tocht. 
Maelson had Van Linschoten aangedragen als 
‘oppercomijs’, oftewel hoofdkoopman. Hierbij 
werd zijn aanwezigheid zozeer gewaardeerd, 
dat hij als enige opvarende evenveel verdiende 
als de admiraal, de Enkhuizenaar Cornelis Cor-
nelisz Nay. Paludanus correspondeerde over de 
wetenschappelijke waarde van de tocht met de 
beroemde cartograaf Abraham Ortelius.13 In zijn 
brieven zette Paludanus het debat over de te be-
varen route naar China uiteen. De Hollandse en 
Zeeuwse schepen wilden namelijk via de Straat 
van Joegor de Kara Zee invaren, terwijl de Am-
sterdamse schepen, waarover Willem Barentsz 
de leiding had, onder invloed van Plancius nog 
noordelijker om Nova Zembla heen wilden varen. 

De eerste verkenningstocht vertrok in het 
voorjaar van 1594. Al snel kon Barentsz vanwege 
het ijs niet verder en maakte hij rechtsomkeert. 
De andere schepen lukte het om door de Straat 

van Joegor te varen, waarmee de verkennings-
tocht geslaagd was. Een tweede tocht werd voor-
bereid en in 1595 vertrokken de schepen. Helaas 
was de expeditie te laat in het jaar vertrokken 
en had de strenge winter ervoor gezorgd dat er 
meer ijs was dan het jaar ervoor. De schepen 
konden niet verder en keerden terug naar huis.14 
In 1596 ondernam de stad Amsterdam op eigen 
kosten nog een derde poging: Middelburg en 
Enkhuizen deden hieraan niet mee. Deze tocht 
zou resulteren in de beroemde overwintering 
van Willem Barentsz op Nova Zembla. 

Een andere expeditie zou uiteindelijk belang-
rijker blijken voor de ontwikkeling van de han-
del met Azië. De handelstocht die opgezet werd 
door de Compagnie van Verre wordt meestal 
gezien als een Amsterdamse aangelegenheid, 
waardoor het Enkhuizer aandeel hierin over het 
hoofd wordt gezien. De kennis waarop deze on-
derneming gebaseerd was, bijeengebracht in een 
manuscript dat zich momenteel in het Scheep-
vaartmuseum bevindt, kwam namelijk voor een 
groot deel uit Enkhuizen.15 De cartograaf Plan-
cius, die ook bij de noordoostelijke doortocht 
betrokken was, had samen met de gebroeders 
Cornelis en Frederik De Houtman gezorgd voor 
Portugese informatie over navigatie en handels-
mogelijkheden in Azië.16 Maar daarnaast ba-
seerden de handelaren zich op de belangrijkste 
publicatie van Jan Huijgen van Linschoten, het 
Itinerario (1595-1596), waarin hij Spaanse en Por-
tugese informatie over navigatie naar Azië, een 
verslag van zijn eigen reizen naar Azië en een 
beschrijving van Amerika en Afrika had bijeen-
gebracht.17 Zowel Maelson als Paludanus hadden 
meegewerkt aan deze publicatie. Ook was er in-
formatie in opgenomen die Van Linschoten ont-
leende aan stadgenoten Dirk Gerritsz en Barend 
Eriksz. In het manuscript met voorbereidingen 
over de tocht was ook de brief opgenomen die 
Van Linschoten in 1584 naar zijn ouders had ge-
stuurd vanuit Goa. Ook hadden de organisato-
ren een interview gehouden met Dirk Gerritsz 
over handelsmogelijkheden in China.18 

De kennis (...) 
kwam voor 
een groot 
deel uit 
Enkhuizen
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Enkhuizen versus Amsterdam
Enkhuizen was in deze periode een belangrijk 
centrum van kennis van overzeese gebieden en 
navigatie. Omdat deze positie van Enkhuizen 
werd erkend, wekt het geen verbazing dat de 
Compagnie van Verre aan Van Linschoten vroeg 
om deel te nemen aan hun expeditie. Van Lin-
schoten sloeg echter af, waarschijnlijk omdat hij 
op dat moment al bezig was met de noordelijke 
doorvaart. Zou hij spijt hebben gekregen van zijn 
keuze, toen de noordelijke doorvaart mislukte 
en de Compagnie van Verre er wel in slaagde om 

de route via de Kaap naar Indië af te leggen? In 
de latere publicaties van de Enkhuizenaren valt 
in ieder geval een concurrentiestrijd en zelfs een 
vijandigheid tegenover Amsterdam op. 

De Enkhuizenaren voelden zich verbonden 
met hun stad. Vooral Waghenaer duidt zichzelf 
in zijn publicaties steevast aan als ‘van Enchuy-
sen’ en op de titelpagina van zijn eerste publica-
tie wappert op het afgebeelde schip een vlag met 
de stedenmaagd van Enkhuizen. In het Thresoor 
(1592) is al te merken dat Waghenaer niet goed 
overweg kan met zijn Amsterdamse uitgever, 

Afb. 4  Hendrick Gerritsz 
Pot, Portret van Bernardus 
Paludanus, 1629. Frans 
Hals Museum; foto Tom 
Haartsen.
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het Enchuy ser Zeecaertboeck uit 1598 verscheen, is 
eveneens veelzeggend.20 Met deze titel, waarin 
hij de nadruk legt op Enkhuizen, zet hij zich wel-
licht af tegen de Amstelredamsche Zeecaerten, van 
Albert Haeyen, dat voor het eerst was verschenen 
in 1585 in navolging van Waghenaers Spieghel.21  
In het voorwoord heeft Waghenaer geen goed 
woord over voor ‘alle voorgaende Caert-boecken, 

Afb. 5  Titelblad van Spie
ghel der Zeevaert (1585-86). 
Op de vlag staat de ste-
denmaagd van Enkhuizen 
afgebeeld. Universiteit 
Utrecht.

Cornelis Claesz. In het voorwoord somt hij uit-
gebreid alle fouten op in de leeskaartboeken 
die op dat moment op de markt waren en waar-
aan Claesz juist zijn eerste successen te danken 
had.19 Deze werken zaten volgens Waghenaer vol 
met fouten, omdat de uitgever ‘vande saken van 
der Zeevaert gheen verstant ghehadt en hebben’. 
Het laatste werk van de hand van Waghenaer, 
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so tot Amsterdam als elders tot desen dage toe 
ghedruct, tot groot nadeel, perikel ende schade 
van de Zee-varende Luyden (God betert) ghe-
daen is gheweest’.

Ook in de publicatie van Van Linschoten over 
de expedities naar het noorden, Voyagie (…) van 
by Noorden om, dat uiteindelijk pas in 1601 ver-
schijnt, schemert vijandigheid door.22 Al tijdens 
de voorbereidingen waren er onenigheden gere-
zen tussen Van Linschoten en Paludanus ener-
zijds en Plancius en Barentsz anderzijds over de 
te bevaren tocht. In een ode voorafgaand aan Van 
Linschotens verslag wordt de cartograaf Plan-
cius zelfs een ‘waen Cosmographist’ genoemd. 
Onderweg was het letterlijk tot een aanvaring 
gekomen: het schip van Willem Barentsz was 
volgens Van Linschoten vanwege ‘ongheregel-
heyt ende quade opsicht’ tegen het schip waar 
hij zelf op meevoer aangevaren. Er vielen vier 
doden. Ook was Van Linschoten niet te spreken 
over een ander verslag van dezelfde reis, geschre-
ven door Gerrit de Veer, uitgegeven door Corne-
lis Claesz in 1597.23 De Veers werk had een hoge 
amusementswaarde, aangezien hij in tegenstel-
ling tot Van Linschoten ook de derde tocht be-
schreef die had geleid tot de overwintering op 

Nova Zembla. Maar volgens Van Linschoten was 
dit werk ‘meer tot vermakinghe des Lesers, als 
tot rechte kennisse’ en zat het vol onjuistheden 
en verzinselen. 

Uiteindelijk zou de samenwerking van de 
Enkhuizenaren met Cornelis Claesz ophouden. 
Van Linschoten publiceert zijn Voyagie van by 
Noorden dan ook bij een andere uitgever. Paluda-
nus gaat vanaf 1597 zelfs samenwerken met een 
van Claesz’ grootste concurrenten op het gebied 
van reisverslagen, de Frankfurtse uitgeversfami-
lie De Bry.24 Claesz blijft weliswaar Waghenaers 
werken publiceren, maar zonder wijzigingen en 
aanvullingen van Waghenaer zelf. Als in 1608 
Willem Blaeu het Licht der Zeevaert uitbrengt, een 
zeemansgids naar voorbeeld van Waghenaers 
Thresoor, vermeldt Blaeu dat ‘Lucas Janszoon 
Waghenaer selve’ hem met zijn werk heeft gehol-
pen.25 Is Waghenaer naar Blaeu gegaan omdat ook 
hij niet meer met Claesz samen wilde werken?

Conclusie
Na het overlijden van François Maelson in 1599 
begon het netwerk in Enkhuizen langzaam uit-
een te vallen. Toen Lucas Waghenaer in 1606 
stierf, liet hij zijn weduwe berooid achter. Cor-

Afb. 6  Titelpagina van 
het reisverslag van de 
zogenaamde ‘eerste schip-
vaart. Willem Lodewycksz, 
‘Teerste boeck Historie van 
Indien, Cornelis Claesz 
(Amsterdam 1598). Natio-
naal Archief. 
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nelis Claesz overleed in 1609 en Jan Huijgen van 
Linschoten niet lang daarna in 1611. Bernardus 
Paludanus bleef nog tot 1633 leven; wel verkocht 
hij rond 1600 zijn rariteitenverzameling. Om-
streeks dezelfde tijd werd Amsterdam definitief 
het zwaartepunt van geografische- en navigatie-
kennis van overzeese gebieden. De succesvolle 
terugkeer in 1597 van de expeditie van de Com-
pagnie van Verre via Kaap de Goede Hoop naar 
Indië was het startsein voor andere kooplieden 
om de tocht te ondernemen. Met name Amster-
dam profiteerde hiervan. Toen in 1602 de VOC 
werd opgericht, speelde Amsterdam hier even-
eens de belangrijkste rol. De uitgever Cornelis 
Claesz tenslotte had Enkhuizen niet meer nodig 
en ging zich vooral richten op het publiceren 
van actuele reisverslagen met een hoog amuse-

mentsgehalte, zoals dat van Gerrit de Veer over 
de reizen naar het noorden. 

Het feit dat het belang van Enkhuizen afnam 
nadat de belangrijkste leden van het netwerk 
kwamen te overlijden, toont hoe belangrijk deze 
personen waren voor de kennisverspreiding van 
overzeese gebieden eind 16de eeuw. Na hun dood 
waren er in Enkhuizen blijkbaar geen nieuwe 
personen meer aanwezig om hun inspanningen 
voort te zetten: de dominantie van Amsterdam 
zorgde ervoor dat geïnteresseerden in zeevaart 
hierheen trokken. Echter, Amsterdam en de Re-
publiek zouden zonder de inspanningen van de 
Enkhuizenaren waarschijnlijk nooit zo domi-
nant hebben kunnen worden in de wereldhan-
del in de 17de eeuw, met alle positieve en nega-
tieve gevolgen van dien. 
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Het begrip ‘Keurbijbel’, met name bekend in 
behoudende kerkelijke kringen, kan mensen ge-
makkelijk op het verkeerde been zetten. Veelal 
wordt gedacht dat ‘keur’ in dit verband verwijst 
naar een keurmerk. Een Keurbijbel wordt dan 
beschouwd als een extra ‘gekeurde’ Bijbel. In 
werkelijkheid gaat het om een Bijbel gedrukt 
door de familie Keur. De drukkunst en de fa-
milie zijn in de naam ‘Keurbijbel’ echter naar 
de achtergrond verdwenen. Toch was de bijbel-
drukkerij van de familie Keur een van de belang-
rijkste aan het eind van de 17de en begin van de 
18de eeuw. Wie was deze familie en hoe werden 
zij een belangrijke familie van bijbeldrukkers? 

De laatste jaren is de belangstelling voor le-
vensverhalen en familiegeschiedenis groot. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit de populariteit van Geert 

Maks boek over de familie Six, maar ook uit het 
aantal biografieën op de longlist van de Libris-
prijs voor geschiedenis. In de academische we-
reld is deze trend eveneens waarneembaar, denk 
bijvoorbeeld aan diverse promotie onderzoeken 
in de geestes wetenschappen. Daarnaast heeft de 
interesse voor het historische boek en de boek-
drukkunst sinds het begin van deze eeuw in Ne-
derland aan terrein gewonnen. Dit artikel over 
de Dordtse drukkersfamilie Keur en hun druk-
kerij combineert beide invalshoeken en werpt 
nieuw licht op een historische, Hollandse on-
dernemersfamilie.

Dordrecht drukkersstad
Hollands oudste stad kende voor 1572 geen boek-
drukkers, slechts enkele boekhandelaren en uit-

Keur – een Dordtse 
 drukkersdynastie*

In de loop van de 16de eeuw groeide Dordrecht langzaam maar zeker uit tot 
een centrum voor het drukken en uitgeven van godsdienstige geschriften en 
bijbels. Een belangrijke publicatie was de Statenvertaling, die in de 17de eeuw 
op de markt verscheen. In 1652 verviel het privilege dat één drukker had om 
deze bijbel te drukken. De gebroeders Keur namen de uitgifte van de Staten-
vertaling ter hand en bouwden een succesvolle onderneming op die bijbels 
en psalmboeken uitgaf. De bijbeldrukken werden geprezen om hun kwaliteit 
en nauwkeurigheid. Bovendien wisten de broers hun producten op slimme 
wijze aan de man te brengen. Door het sluiten van (zakelijke) huwelijken 
verbeterde de familie eveneens hun (markt)positie. In het tweede kwart van 
de 18de eeuw ging de drukkerij langzaam maar zeker ten onder. Maar de 
Keurbijbel is nog altijd een begrip – al wordt het veelal verkeerd verstaan.

Marieke Maathuis
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Afb. 1  Het pand waar de drukkerij van 
Keur gevestigd was, ca. 1900-1909. 
Regionaal Archief Dordrecht, Collectie 
W. Meijers.
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gevers. Dit is opvallend laat in vergelijking tot 
andere steden. Vanaf omstreeks 1455 verspreidde 
de boekdrukkunst zich vanuit Mainz over Eu-
ropa. Antwerpen werd in de eerste helft van de 
16de eeuw het centrum van de boekdrukkunst 
in de Nederlanden en kende in deze eeuw enkele 
belangrijke drukkers als Christoffel Plantijn en 
Willem Silvius. 

In de Noordelijke Nederlanden speelden Am-
sterdam en Leiden een belangrijke rol, die na 
de val van Antwerpen in 1585 alleen maar groter 
werd.1 Met de komst van de uit de Zuidelijke Ne-
derlanden afkomstige Jan Canin in 1572 of 1573 
kwam de drukkunst in Dordrecht voor het eerst 
tot bloei. Al snel werd hij vergezeld door andere 
drukkers uit de Zuidelijke Nederlanden, zoals de 
Antwerpse Pieter Verhaghen. Deze druk kers wa-
ren om gods dienstige redenen naar Dordrecht 
gekomen, dat in 1572 de kant van de  Opstand 
had gekozen. Langzaam maar zeker werd deze 
stad een centrum voor het drukken en uitgeven 
van godsdienstige geschriften en bijbels. Het 
eerste werk dat Verhaghen in Dordrecht uitgaf, 
was de Institutie van Calvijn (1578). Canin staat 
bekend om zijn drukken van de populaire Deux-
Aes Bijbel. De Synode van Dordrecht (1618-1619) 
zorgde daarbij voor een stroom aan religieuze 
publicaties. Zo mochten de Acta van deze be-
langrijke kerk vergadering de eerste zeven jaar 
enkel gedrukt en uitgegeven worden door een 
groep van plaatselijke drukkers, onder leiding 
van Jan Canins zoon Isaac – die na het overlij-
den van zijn vader in 1594 samen met zijn broer 
Abraham het bedrijf had overgenomen.2 

In de loop van de 17de eeuw nam het aantal 
drukkers in Dordrecht flink toe, maar in het 
laatste kwart van de eeuw was sprake van een 
lichte terugval in de boekenbranche. De econo-
mische stagnatie van deze periode – als gevolg 
van de oorlogen waarin de Republiek verwikkeld 
was, onder meer met Frankrijk – bereikte ook de 
boekenindustrie. Met name de extra belasting 
op Frans pa pier, waar drukkers veelvuldig ge-
bruik van maakten, raakte de boekenindustrie.3 
Dit is tevens de periode waarin de broers Hen-

drik en Jacob Keur hun bijbeldrukkerij opzetten. 
Landelijk gezien kwam een aantal belangrijke 
firma’s – zoals het uitgevershuis Elzevier, maar 
ook Canin – in deze periode ten einde. Hierdoor 
ontstond er ruimte voor nieuwe drukkers en 
uitgevers.4 Daarbij was in 1637 de eerste druk van 
de Statenvertaling verschenen. Deze vertaling, 
die zijn oorsprong vond in de eerdergenoemde 
Synode van Dordrecht 1618-1619, mocht in de 
eerste jaren na verschijning alleen uitgegeven 
worden door Machteld Aelbrechtsdr., weduwe 
van de drukker Hillebrand Jacobsz. van Wouw. 
Zij liet de nieuwe bijbels drukken door Paulus 
Aertsz. Ravesteyn. In 1652 liep het privilege van 
de weduwe Van Wouw om de Statenvertaling te 
mogen drukken af. Deze Statenvertaling – nu le-
gaal vrij te drukken – zou het belangrijkste pro-
duct worden van de gebroeders Keur.

Hendrik en Jacob Keur
De broers Hendrik en Jacob Keur werden res-
pectievelijk in 1633 en 1635 geboren. Ze waren 
de zonen van Pieter Corneliszoon en Geertruyt 
Hendriksdochter. Hun vader was bierdrager 
in de Oude Breestraat te Dordrecht. Toen hun 
vader overleed, hadden Hendrik en Jacob geen 
enkel bezit. Hun moeder hertrouwde met de 
drukker Jacob Braat, die in dezelfde straat zijn 
drukkerij had. Braat was vooral bekend om zijn 
drukken van de Doopsgezinde Martelarenspie-
gel en boeken van Flavius Josephus.5 Van hun 
stiefvader leerden Hendrik en Jacob het druk-
kersvak en uiteindelijk namen ze zijn drukkerij 
‘De Werckende Hoop’ over. In tegenstelling tot 
hun stiefvader besloten ze zich vrijwel uitslui-
tend toe te leggen op het drukken van bijbels 
en psalm boeken. Omdat de ouders van Hen-
drik en Jacob in archieven enkel voorkomen 
met een patroniem, is het onduidelijk waar de 
naam ‘Keur’ vandaan komt. Duidelijk is wel dat 
de broers deze achternaam al voerden wanneer 
op 22 februari 1667 hun verzoek om (delen van) 
de Bijbel te mogen drukken volgens de ‘nieuwe 
Nederlantsche oversettinge’ door de stad werd 
gehonoreerd. Een voorwaarde van de toestem-
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ming was dat de gedrukte Bijbels pas verspreid 
mochten worden, wanneer deze door de predi-
kant waren gecontroleerd:

[…] alvoorens die [...] sullen mogen worden 
gedistruheert ende uitgegeven bij den out-
sten ofte eerste predicant sullen moeten 
worden gevisiteert […].6

Op deze manier verzekerde de stad zich van een 
goede druk. Zij stond immers met het onderte-
kenen van de acte van autorisatie garant voor de 
betrouwbaarheid van de bijbels, evenals dit het 
geval was bij andere steden. Een tweede bepaling 
in het rekest is dat Keur het formaat van de te 
drukken bijbels naar eigen inzicht van behoor-
lijkheid mocht bepalen. De uiteindelijke produc-
ten van Keur staan bekend om beide: de kwaliteit 
van de druk en de variatie in de uitgaven – al dan 
niet op persoonlijk verzoek van de koper.

Compagnie, commercie en concurrentie
Het drukken van boeken en het uitgeven ervan 
was voor een ondernemer een flinke investering 
en daarmee risicovol. Investeringen in drukper-
sen, lettermateriaal, papier, arbeidsloon en op-
slag moesten gedaan worden, alvorens de bijbels 
te kunnen verkopen. In de eerste jaren van het 
bestaan van de firma kregen de broers daarbij te 
maken met de eerder genoemde extra belasting 
op Frans papier. Evenals vele andere boekdruk-
kers verzetten zij zich hier tegen. Een tot de Staten 
gericht rekest werd ondertekend door boekdruk-
kers en -verkopers en papierhandelaren, onder 
wie ook Hendrik Keur. Uiteindelijk behaalden 
ze succes en werd de impost in 1675 afgeschaft.7 
Door samenwerking met andere uitgevers of 
met behulp van investeerders, konden de risico’s 
worden gespreid. Hendrik en Jacob werkten ook 
op deze manier. Verschillende bijbeldrukken zijn 
uitgegeven in compagnie met Marcus Doornick, 
drukker te Amsterdam, en later met diens neef 
Pieter Rotterdam. Zakelijke relaties gingen vaak 
hand in hand met huwelijksbanden, zoals blijkt 
uit het huwelijk van Jacobs zoon Pieter met de 
dochter van een Amsterdamse drukker: Gijsbert 

de Groot. Naast samenwerking met Amsterdam-
mers was er sprake van onderlinge concurrentie. 
Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst was 
het – in tegenstelling tot bij het vervaardigen 
van handschriften – mogelijk om tot grote op-
lagen te komen. Hierdoor kon de concurrentie 
zijn intrede doen in de lucratieve boekenwereld. 
In 1682 gaven Hendrik en Jacob Keur (in com-
pagnie met Marcus Doornick) een nieuwe bij-
beldruk uit. In deze druk was voor het eerst de 
nieuwe wereldkaart van Bastiaan Stoopendaal 
opgenomen, die in opdracht van de gebroeders 
Keur was geproduceerd. Stoopendaal liet zich 
voor de vervaardiging hiervan inspireren door 

Afb. 2  'Wereldkaart', Bastiaan Stoopendaal. In: Biblia, Dat 
is: de gantsche H. Schrifture …, Dordrecht, Hendrik 
en Jacob Keus, 1686. Nederlands Bijbelgenootschap, 
Haarlem.

Holland 2019-4 binnenwerk.indb   162Holland 2019-4 binnenwerk.indb   162 26-11-19   08:5726-11-19   08:57



Marieke Maathuis | Keur – een Dordtse drukkersdynastie

163  

de wereldkaart van de bekende graveur Nicolaas 
Visscher, die de kaart voor een atlas had gemaakt. 
Omdat Stoopendaal ook de randversiering van 
Visscher overnam, verschenen er mythologische 
figuren rondom de twee hemisferen, als perso-
nificaties van de vier elementen. De afgebeelde 
goden, onder andere Ceres, Proserpina en Pluto, 
werden opgemerkt door de Amsterdamse col-
lega’s. Zij lieten deze kans tot het bekritiseren 
van Keurs bijbel niet na. In een nieuwe bijbel-
uitgave van verschillende Amsterdamse druk-
kers als Jan Appelaar, Aert Dircksz. Oossaan en 
Gijsbert de Groot (!) verscheen een nieuwe serie 
kaarten die ook wel de ‘vrome kaarten’ worden 
genoemd. De kaarten zijn toegeschreven aan de 
bekende prentkunstenaar Romeyn de Hooghe.8 
De Hooghe heeft in deze kaart zowel de wereld 
als de schepping en de Bijbelse profetieën wil-

len weergeven, waardoor de wereldbol klein en 
vereenvoudigd is weergegeven. Op de achterkant 
van de kaart is een bekritisering van Keurs we-
reldkaart te lezen:

Ook hebben wy verfoeyt de verbeeldingen 
der vier Elementen […] die in veele Werelt-
kaarten, tot cieraat, bygevoegt zijn; welke 
niet anders vertoonen als Heydensche ver-
zieringen, van Proserpinas schakinge door 
Pluto, de triomf van Jupiter en Juno, de 
verliefde Neptunus, de milde Ceres met de 
hoorn des overvloets, de droncke Bacchus 
met sijn Knapen, en andere vodderyen meer, 
die vooral in de Kaarten des Bybels niet en 
passen. […] Maar wy vertoonen u hier de 
productie van de geschapen werelt uyt Gods 
eeuwigen raad, en alvervullend wezen.9

Op deze manier stelde de Amsterdamse concur-
rentie hun ‘vrome’ wereldkaart tegenover Keurs 
‘heidense’ wereldkaart. Keur voelde zich ge-
noodzaakt een nieuwe kaart te laten ontwerpen. 
Interessant is dat een ‘vrome wereldkaart’ uit 
1687 is opgenomen in een Keurbijbel van 1682: 
het jaar waarin voor het eerst ‘heidense wereld-
kaart’ in de Keurbijbel verscheen. Zou deze ach-
teraf door de eigenaar vervangen zijn door een 
‘vrome kaart’? 10 

De grote oplagen als gevolg van boekdruk-
kunst vroegen ook om een manier om de nieuw 
gedrukte bijbels aan de man te brengen. Een 
manier waarop Keur dit deed was door middel 
van krantenadvertenties. Uit deze advertenties 
blijkt dat de bijbels van Keur onder meer ver-
kocht werden via het netwerk dat zij hadden 
in Amsterdam. Hun bijbels waren bij diverse 
boekhandelaren in Amsterdam verkrijgbaar, bij-
voorbeeld bij Johannes van Someren (1671) en 
de weduwe van Gijsbert de Groot (1706). Verder 
blijkt dat de nieuwe bijbeldrukken aangeprezen 
werden vanwege hun kwaliteit en nauwkeurig-
heid. Zo waren de bijbels gedrukt op ‘seer curi-
eus en wit Papier’ of op ‘seer curieus Batard wit 
en gemeen Schild Papier’. In 1715 werd vermeld 
dat de nieuwe druk ‘exacts gecorrigeert [is] door 
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de Heeren Predicanten tot Dordrecht’. Een paar 
maanden later werd wederom benadrukt dat de 
tekst zeer exact gecorrigeerd is. En in 1718 lezen 
we nogmaals hoe een verbeterde kopij door de 
predikant van de stad Dordrecht was gecon-
troleerd. Dat dit in deze periode zoveel nadruk 
krijgt, was wellicht een manier om een ‘slechte 
druk’ uit 1710 te doen vergeten. In deze druk wa-
ren verschillende drukfouten ingeslopen.11 Het 
was niet de eerste keer dat er fouten voorkwa-
men in een bijbel van Keur – hoewel die toch als 
onberispelijk bekend is komen te staan. Zo staat 
in de editie van 1683 in Romeinen 7:11 ‘de sonde 
oorsaeck genomen hebbende door het gelove’, 
in plaats van ‘door ’t gebodt’.12 Vanaf de ontwik-
keling van de Statenvertaling werd getracht één 
vaststaande, feilloze tekst van de Bijbel te creë-
ren waarbij dergelijke fouten niet werden geto-
lereerd. De Bijbeltekst moest betrouwbaar zijn. 

Het aanprijzen van bijbels moet niet alleen 
gezien worden als een vorm van ‘rechtzetten’ van 
eerdere fouten, maar kan ook zeker beschouwd 
worden als een marketingtactiek. Vanaf het be-
gin van de Statenvertaling had een standaard 
‘vaste’ tekst prioriteit. Na de eerste druk in 1637 
kwam 20 jaar later een tweede versie uit, waarin 
alle fouten uit de eerste druk verbeterd waren.13  
Deze zijn te vinden in het Register van de Verbe-
tering der Druckfauten ende Misstellinghen, die in 
den Eersten Druck van den Nieuw-Overgesetten Bibel 
gevonden worden (1655). Een deel van deze fouten 
zijn spellingswijzen: zo moest bequam vervangen 

worden door bequaem, zijdt door zijt, ontstondt 
door ontstont of ontfanckt door ontfangt. Daar-
naast werden vele inhoudelijke fouten in deze 20 
jaar verbeterd. Dat Keur druk na druk wéér met 
een betere versie kwam, lijkt dus niet aanneme-
lijk. Mogelijk gaat het hier in veel gevallen ook 
om een veranderende spelling, aangezien het 
Nederlands in deze tijd nog geen uniforme spel-
ling kende. Het moet echter ook niet uitgesloten 
worden dat dit een verkooptruc was: de Keur-
bijbels stonden niet voor niets bekend als ‘de 
beste’. In de laatste editie van Keurbijbels (1757) 
is op het titelblad nog steeds te lezen: ‘Ende door 
gemeene ordre der Nederlandsche Kercken ver-
betert van Druckfouten en Misstellingen die in 
den Eersten Druck gevonde worden’. De zin is 
afkomstig uit de verbeterde Ravesteyn editie van 
1657 – tegen die tijd 100 jaar geleden.

Trouwen en rouwen
De bijbeldrukkerij van Hendrik en Jacob bleek 
lucratief. Bij het overlijden van hun vader wa-
ren zij nog kinderen zonder enig bezit, maar 
wanneer Jacob overlijdt (Hendrik is dan al over-
leden), is de drukkerij en haar gehele voorraad 
28.636 gulden waard.14 Een gigantisch bedrag. 
Zoon Pieter, werkzaam in de drukkerij sinds 
1700, erfde de drukkerij en haar voorraad. Overi-
ge bezittingen, obligaties en schuldeisen werden 
verdeeld onder de kinderen. Het totale kapitaal 
dat Jacob had verdiend en opgebouwd door in-
vesteringen was aanzienlijk.

Afb. 3  Keurbijbel uit 1714. Nederlands 
Bijbelgenootschap Haarlem.
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Door het sluiten van (zakelijke) huwelijken 
verbeterde de familie eveneens hun positie. Hen-
drik bleef ongehuwd, maar op 28 augustus 1667 
trouwde Jacob Keur met Elisabeth (‘Lijsbets’) van 
Duijvelandt.15 Elisabeth kwam uit een adellijk 
geslacht. Naast bovengenoemde zoon Pieter, kre-
gen ze twee dochters, Geertruij en Elizabeth, en 
twee zonen: een zoon Andries, die na vier weken 
overleed, en nog een zoon Andries. Deze laat-
ste werd predikant in Stolwijk, wat getuigt van 
de mogelijkheid tot een goede opleiding. Zoon 

Pieter, die de drukkerij overnam, erkende de 
waarde van zijn moeders afkomst en nam haar 
wapen aan in zijn communicatie.16 Ook hij sloot 
een goed huwelijk. Op 12 juli 1712 trouwde Pie-
ter Keur in Amsterdam met Cornelia de Groot 
– dochter van de Amsterdamse drukker Gijsbert 
de Groot en Hendrina Blaauw. Van dit huwelijk 
is de echtzang bewaard gebleven, waarin de sa-
menkomst van de drukkersfamilies Keur en De 
Groot bezongen wordt. Met naamspelingen als 
‘Uw Keurelyke Druk, Der Grooten Drukpers, wagt ge-

Afb. 4  Titelblad Keurbijbel. 
In: Biblia, Dat is: de gant-
sche H. Schrifture  …, 1714. 
Nederlands Bijbelgenoot-
schap Haarlem.
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verkregen is. Te lezen is dat Cornelia en hij vijf 
kinderen kregen: drie zonen en twee dochters. 
Twee zonen, wederom een Jacob en Hendrik, 
namen uiteindelijk de drukkerij van hun vader 
over. In de derde zoon, Gijsbert, kwamen ‘Keur 
en Groots roemruchte naamen’ werkelijk sa-
men: onder de naam Gijsbert de Groot Keur zet-
te hij in 1738 de firma van De Groot in Amster-
dam voort. Deze onderneming bleef nog een tijd 
lucratief: in 1742 viel Gijsbert onder de hoogst 
aangeslagen boekverkopers te Amsterdam. Zijn 
getaxeerde inkomen bedroeg toen ƒ 5000. Van 
Eeghen merkte op dat dit vooral te danken 
was aan ‘stichtelijke uitgaven en kerkgoed’.17

Nu was Dordrecht in de 17de en 18de eeuw 

wis een groot geluk’, wordt op vrolijke wijze dui-
delijk dat het een slimme zet is om zoon Keur 
en dochter De Groot in de echt te verenigen. 
Ook de voortplanting en dus voortzetting van de 
drukkerij komt aan bod. Tegen het nieuwe paar 
werd gesproken ‘om in de aloude Stad van Hol-
land, ‘t Graaflijk Dort, Door u de Stam van Keur 
te kweeken’. Dat het kweken van de stam van 
Keur is gelukt, blijkt uit het stam- en wapenboek 
van de familie. In deze prestigieuze boeken, be-
waard in een beschilderd kabinetje, is de familie 
Keur opgenomen dankzij het huwelijk van Jacob 
met Elisabeth. Het is een schat aan genealogi-
sche informatie over de familie, waarvan een 
deel uit de eerste hand, namelijk die van Pieter, 

Afb. 5  Keurkastje met 
daarin Geslacht en Wapen-
boek van de familie Van 
Duivelant, 1731. Gerefor-
meerde Bijbelstichting 
Leerdam.
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geen grote stad. Een rijke en ondernemende fa-
milie als de familie Keur kan de inwoners van 
de stad Dordrecht niet ontgaan zijn. Buiten de 
drukkerij hielden hun ondernemingen verband 
met onder andere onroerend goed en financiële 
zaken. Wanneer het om belasting ging, vielen ze 
in de hoogste schaal; overeenkomend met een 
bezit van meer dan 2000 gulden.18  Tot op het 
laatst liet de familie Keur haar rijkdom gelden. 
Een begrafenisplechtigheid kon het maatschap-
pelijk aanzien van een familie verhogen wat bij-
voorbeeld leidde tot een lange stoet met rijtui-
gen door de stad. De stad Dordrecht kende een 
maximaal aantal rijtuigen in een stoet, het over-
schrijden hiervan werd met een boete bestraft. 
Keur trok zich hier niets van aan. Bij het overlij-
den van een familielid werd geen rekening ge-
houden met het aantal toegestane koetsen in de 
begrafenisstoet – soms werd het limiet met maar 
liefst acht koetsen overschreden. In het geval van 
Pieters vrouw Cornelia de Groot leverde dit ‘de 
Eerste boete’ op, in het geval van zijn zus Eliza-
beth Keur een ‘extra groote boeten’. Blijkbaar 
wogen deze kosten niet op tegen de mogelijk-
heid de status en rijkdom van de familie te eta-
leren in de stad. De meeste familieleden werden 
begraven in de Grote Kerk te Dordrecht.

Het einde van de drukkerij
De laatste eigenaars van de drukkerij – weder-
om een Jacob en Hendrik – drukten tijdens het 
tweede kwart van de 18de eeuw. In deze periode 
ging het langzaamaan bergafwaarts met de druk-
kerij. De familie kreeg onder meer concurrentie 
van de bijbeldrukkerij Goetzee in Gorinchem. 
Hoe de drukkerij van de familie precies tot zijn 
einde is gekomen, is niet helemaal duidelijk. 
Het meest voor de hand liggend is het ontbre-
ken van een mannelijke opvolger. In 1754 werd 
aangekondigd dat Hendrik Keur en de ‘voog-
den over de minderjarige erfgenamen van de 
weduwe Jacob Keur’ voornemens zijn ‘publicq 
te veilen en te verkopen alle derzelver conside-
rabele Partyen gedrukte en ongebonden Bybels, 
Testamenten en Psalmboeken, in allerly For-

maten’. Op 26 september van ditzelfde jaar zou 
de veiling plaatsvinden in de St. Joris Doelen te 
Dordrecht. Uiteindelijk ging deze publieke vei-
ling niet door, omdat de voorraad reeds verkocht 
was. Des te opmerkelijker is het dat de Leydse 
courant in 1757 meldde dat bij Hendrik Keur en 
de erfgenamen van de weduwe Jacob Keur we-
derom Bijbels te koop zijn. Personen die gene-
gen zijn de nieuwe partij of een deel hiervan te 
kopen, worden gevraagd zich te melden.19 

Ondanks de onduidelijkheid omtrent de op-
heffing bestaat er geen twijfel over het nalaten-
schap van Keur. In de 19de en 20ste eeuw worden 
er nieuwe Keurbijbels uitgegeven: bijbels waar-
van de tekst nauwkeurig was overgenomen van 
de druk van Keur. Zo is een bijbel uit 1868 ge-
drukt ‘met de grootste naauwkeurigheid’ volgens 
de uitgaven van Pieter, Hendrik en Jacob Keur.20 
In de jaren ’70 van de vorige eeuw verschenen 
nieuwe ‘Keurbijbels’ bij uitgeverij Den Hertog, 
uitgever van met name theologische boeken. 
Dit is de reden waardoor nog steeds veel men-
sen het begrip ‘Keurbijbel’ kennen. Door deze 
korte studie ontstaat duidelijkheid over deze 
vaak verkeerd geïnterpreteerde term. ‘Keur’ staat 
voor een familie die bijna een eeuw lang bijbels 
drukte in Dordrecht en daarmee grote bekend-
heid verwierf. De bekendheid en populariteit van 
het product leidden tot grote rijkdom en hoge 
status. Beide werden niet in de minste plaats ver-
hoogd door het sluiten van goede en strategische 
huwelijken, waardoor de familie ook voet aan de 
grond kreeg in Amsterdam. De Keurs waren goe-
de ondernemers in een tijd waarin de boekdruk-
kunst gevestigd is en ruimte gaf aan commercie 
en concurrentie tussen drukkers. Dit is te zien 
in de ophef om de ‘heidense’ wereldkaart en in 
krantenadvertenties waarin de bijbels van Keur 
worden aangeprezen. De kwaliteit en feilloos-
heid van de druk krijgen hier keer op keer grote 
nadruk. Enkele vragen over de familie en hun 
onderneming, zoals de opheffing van de druk-
kerij, blijven echter nog onbeantwoord. Dit biedt 
mogelijkheden voor verder onderzoek naar deze 
succesvolle, Hollandse drukkersfamilie. 
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Koppertjesmaandag
Eén keer per jaar, op Koppertjesmaandag, de 
eerste maandag na Driekoningen, mochten de 
leprozen van middeleeuws Amsterdam binnen 
de stadsmuren komen. Dat de leprozen de stad 
in werden gelaten is opmerkelijk: zij hadden 
immers een besmettelijke ziekte en moesten 
daarom het hele jaar buiten de stad wonen om 
besmetting te voorkomen. De zieken leefden ge-
durende het jaar rondom een leprosarium of le-
prozerie buiten de stadsmuren waar ze in afzon-
dering hun dagen moesten slijten. Deze ene dag 
in het jaar mochten ze een rondgang doen door 
de stad om geld op te halen voor hun marginale 
bestaan. Gekleed volgens kledingvoorschriften 
van het stadsbestuur en in de hand een lepro-
zenklepper om hun komst aan te kondigen, 
deden ze op deze ochtend hun collecteronde. ’s 
Middags kregen de leprozen een warme maal-
tijd in het gasthuis van de stad. 

De leprozen van Amsterdam passen goed in 

het algemene beeld van het leprozenbestaan in 
de late middeleeuwen in Holland. Het waren 
deze drie eeuwen, de 14de, 15de en 16de eeuw, 
waarin de besmettelijke ziekte lepra voorkwam 
in Holland. Deze drie eeuwen waren de periode 
waarin het handelsgewest Holland ‘ontwaakte’. 
De handel, scheepvaart en zeevisserij werden 
van grote economische betekenis en de bier- en 
textielindustrie begonnen een belangrijke rol te 
spelen in de internationale handel.1 De toene-
mende commerciële activiteiten stimuleerden 
tegelijkertijd het stedelijk leven binnen de Hol-
landse steden waardoor deze konden uitgroeien 
tot economisch vitale en autonome kernen. Er 
was bevolkingsgroei en steden werden een bron 
van aantrekkingskracht voor handelaren en am-
bachtslieden van buitenaf en arbeidskrachten 
van het platteland, waardoor niet alleen het be-
volkingsaantal van de steden sterk toenam, maar 
ook de mobiliteit van de inwoners.2 

Lepra en de bouw van 
 leprosaria
Ziekte en segregatie in middeleeuws Holland

De middeleeuwse leproos had een marginale positie binnen de stedelijke 
samenleving. Uitgesloten en verstoten leefde hij buiten de stadsmuren in 
een houten hutje bij een kapel of langs een van de toegangswegen, zonder 
zorg of hulp. Vanaf de 14de eeuw gingen echter steeds meer stadsbesturen 
een leprozerie bouwen om de zorg te reguleren. Zij deden dat niet zozeer 
vanuit de wens om de leprozen een beter leven te geven, maar om andere 
redenen. In dit artikel doet de auteur een historische verkenning naar de 
motieven voor de bouw van leprosaria nabij Hollandse steden.

Daan van Leeuwen
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Afb. 1 Schilderij van Adriaen 
van Nieulandt van de laatste 
leprozenoptocht (1604) op 
Koppertjesmaandag. Wiki-
media.

Er ontwikkelde zich een zelfstandige stedelij-
ke cultuur, die voornamelijk gevoed werd door 
het ‘nieuwe geld’ van het patriciaat; een nieuwe 
sociale laag die eigen rechten verwierf binnen 
de stad en niet gebonden was aan een religieuze 
of grafelijke autoriteit. Dit stedelijk patriciaat 
bestond uit succesvolle handelaren, rijke am-
bachtslieden en andere vermogenden die be-
trokken waren bij de belangrijkste industrieën 
en instituten van de stad. De macht van de graaf 
en indirect die van de koning vloeide langzaam 
af en de nieuwe elites kregen door de stedelijke 
autonomie meer zeggenschap over hun eigen 
stad. Deze gemeenschap van vermogende stede-
lingen was vanaf de 14de eeuw een maatschap-
pelijke kracht van betekenis. De stedelijke elite 
koos burgemeesters en schepenen en vormde 
een stadscollege om het dagelijkse bestuur van 
de groeiende stad vorm te geven. Dit stadsbe-
stuur begon zelfstandig wetten en keuren uit te 
vaardigen om controle te houden over de stad. 
Deze stevige greep hield in dat er sociale con-
trole over de ruimte werd uitgevoerd om de 
afzonderlijke bevolkingsgroepen te beheersen. 
Er werden lokale wetten en keuren gemaakt en 
naast de economische instellingen zoals markt-
voorzieningen en gilden werd er ook controle 
uitgeoefend op militaire instellingen als schut-

terijen en sociale instellingen van armen- en 
ziekenzorg.3 Voorbeelden van dergelijke sociale 
instellingen zijn het chirurgijnsgilde, armen- en 
weeshuizen, gasthuizen en het leprooshuis. De 
bouw van gespecialiseerde zorghuizen zoals het 
leprooshuis blijkt verbonden met de mate van 
urbanisatie van de betreffende steden. Hoe vroe-
ger de steden begonnen te groeien des te eerder 
er initiatieven werden genomen om zorginstel-
lingen te stichten. Zo ook in Holland. 

Segregatie 
Bij het toewijzen van de vestigingslocaties voor 
deze zorghuizen in Holland werd er door het 
stadsbestuur meestal gekozen voor een plaats 
binnen de stad, maar dat gold niet voor de le-
prosaria. Het ‘ziekenhuis’ voor leprozen werd bij 
de meeste steden bewust buiten de stadsmuren 
gesitueerd. In de tijd dat mobiliteit vanzelfspre-
kender werd nam ook het risico op besmetting 
toe. Er werd overal waar lepra voorkwam voor 
dezelfde oplossing gekozen. Een oplossing die 
al in het Oude Testament in het boek Leviticus 
wordt beschreven: “Wanneer iemand aan een 
huidziekte lijdt, moet hij in gescheurde kleren 
rondlopen, zijn haar los laten hangen, zijn snor 
en baard bedekt houden en roepen: Onrein, 
onrein! Zolang de ziekte duurt, blijft hij on-
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rein; in afzondering moet hij leven, buiten het 
kampterrein.”4

Deze Mozaïsche wet werd het gezicht van het 
laatmiddeleeuwse segregatieprincipe dat de le-
proos buiten de samenleving stelde. De zieke die 
vanwege lepra was verstoten uit de gemeenschap 
moest voortaan buiten de stadsmuren wonen in 
een huis met lotgenoten. In de eeuwen tussen 
Leviticus en de late middeleeuwen in Holland  
– maar ook in de rest van Europa en buiten de 
christelijke wereld – zijn er nog tientallen wet-
ten en religieuze voorschriften bekend die voor-
schreven om leprozen buiten de gemeenschap 
te plaatsen.5 Een interessante invalshoek is een 
vergelijking met de builenpest (Zwarte Dood). 
Dit is een veel besmettelijkere ziekte dan lepra, 
maar stadsbesturen kozen er vaak voor om Pest-
huizen wel binnen de stadsmuren te bouwen. 
Het is plausibel dat het verschil in benadering 
van de individuele zieke (lepra) tegenover een 
grote groep zieken (Pest) te verklaren is door de 
religieuze zienswijze op de ziekte.

Het uitsluiten van de leproos is in verband 
te brengen met onwetendheid over de ziekte. De 
ziekte lepra (Mycobacterium Leprae) is een chroni-
sche infectieziekte die voornamelijk de huid en 
het zenuwweefsel aantast. Doordat de bacterie 
via niezen of hoesten kan worden overgedragen, 
kan de ziekte zich verspreiden binnen gemeen-
schap, stad en land. De leprabacterie huist vooral 
in de ‘koelere’ delen van het lichaam, zoals lede-
maten en in het gezicht. De bacterie tast de ze-
nuwen vlak onder de huid aan, waardoor er ge-
voelloze rood-witte vlekken op de huid ontstaan. 
Daarnaast is het mogelijk dat er zichtverlies 
optreedt. Doordat de lichaamsdelen gevoelloos 
worden, kunnen opgelopen wonden en infecties 
leiden tot verminkingen. De ziekte is daardoor 
zeer zichtbaar voor de omgeving. Door de be-
perkte kennis van besmetting en het ontbreken 
van voorzorgsmaatregelen kon de ziekte zich in 
de hoge en late middeleeuwen eenvoudig ver-
spreiden door Europa. In gebieden waar mensen 
mobiel waren en dicht op elkaar leefden, kon le-
pra de kans krijgen zich te verspreiden en meer-

dere slachtoffers te maken. De verspreiding van 
de ziekteverwekker in de hoge en late middel-
eeuwen is daardoor onlosmakelijk verbonden 
met urbanisatie, migratie en mobiliteit.

In Holland vormden de meeste lokale stads-
leprozen aanvankelijk, nadat ze buitengesloten 
waren, een woongemeenschap buiten het dorp 
of de stad. Zij werden alleen uitgezonderd, zon-
der dat het stadsbestuur een nieuw leven faci-
liteerde. Er zijn over de vroege woongemeen-
schappen bij Hollandse steden weinig bronnen 
bewaard gebleven, maar het is aannemelijk dat 
zij in de schaduw van de stad zijn gebleven om 
toch een bestaan op te kunnen bouwen. Als een 
samengesmolten groep van individuele zieken 
vormden ze voortaan een kolonie, vaak in de 
buurt van een kapel of langs de toegangswegen. 
Speciale keuren zorgden er voor dat ze ook on-
der de wet één groep vormden omdat ze vaak 
wel binnen het rechtsgebied van de stad bleven. 
Er kwamen wetten waarin stond beschreven dat 
de groep zich niet meer binnen de stadsmuren 
mocht begeven of de mis in de parochiekerk 
bijwonen. In de 14de en 15de eeuw kregen deze 
geïmproviseerde leprozenkolonies alsnog een 
‘ziekenhuisje’ van het stadsbestuur toebedeeld. 

Het oprichten van Hollandse leprosaria 
Van twaalf steden binnen de laatmiddeleeuwse 
grenzen van Holland kan er verondersteld wor-
den dat er een apart ziekenhuis was gebouwd of 
aangenomen voor de opvang van de leprozen: 
Rotterdam, Delft, Gouda, Dordrecht, Leiden, 
Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Hoorn, Schie-
dam, Alkmaar en Enkhuizen. Elf van de twaalf 
leprooshuizen waren buiten de stad gelegen en 
worden voor het eerst genoemd in archiefbron-
nen in de 14de of de 15de eeuw. Enkhuizen is daar 
een uitzondering op. Bij de bestudering van de 
kaarten uit de 16de eeuw van Jacob van Deventer 
valt op dat alle leprooshuizen op steenworp af-
stand liggen van de stadsmuren. In tegenstelling 
tot sommige andere steden in Europa, waar het 
huis soms wel kilometers buiten de stad kon lig-
gen, werden de Hollandse leprozerieën slechts 
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door een gracht of landbouwgrond van de stad 
gescheiden. In alle gevallen liggen de Hollandse 
leprooshuizen aan één van de toegangswegen 
tot de stad en in de meeste gevallen is de weg 
waaraan het leprooshuis is gelegen de drukste 
toegangsweg. Het is aannemelijk dat de kapel, 
die vaak reeds bestond, aan de weg was gelegen 
bij de bouw van leprozerie. De overige verblijven 
werden dan op het erf rond de kapel gebouwd. 
Bij bijvoorbeeld Haarlem, Den Haag en Delft 
kwam er ook een muur om het complex heen. 

Er zijn ook voorbeelden van leprooshuizen 
bekend buiten deze twaalf steden die meer ver-
gelijkbaar waren met kluizenaarshuizen dan met 
zorghuizen. Dit kon een woning of kapel zijn die 
tot leprooshuis was benoemd door de zieken. 
Een voorbeeld hiervan is de kapel in Katwijk, die 
tot de parochie van Valkenburg behoorde.6 Uit 
een rechtsbron van 1295 blijkt dat er in deze ka-
pel een gezin woonde, waarvan een aantal leden 

leproos was. Het gaat hier niet om een ‘modern’ 
ziekenhuis want het gaat hier slechts om een ka-
pel waar een gezin woonde. Van zorg was er geen 
sprake. De rechtsbron geeft wel aan dat er voor 
de stichtingen van leprooshuizen in de 14de en 
15de eeuw naar alle waarschijnlijkheid al lepra 
voorkwam in Holland. 

De bouw van de leprooshuizen binnen Hol-
land werd door het stadsbestuur of door indi-
viduele patriciërs geïnitieerd en voornamelijk 
gedaan om meer greep op de gemeenschap van 
leprozen te krijgen. In steden als Gouda, Leiden, 
Delft en Haarlem zien we van dit soort initiatie-
ven vanuit het stadsbestuur. In Gouda is er zelfs 
een enkele regent die op persoonlijke titel een 
huis ter beschikking stelt buiten de stadsmuren 
om de Goudse leprozen in op te vangen.7 Niet 
langer werden de Hollandse leprozen uitgeslo-
ten en genegeerd, maar er kwamen initiatieven 
om voor hen een onderkomen te bouwen. Niet 

Afb. 2 Kaart van Jabob van 
Deventer van Den Haag. 
Aan de zuidoost-kant van 
de stad lag de leprozerie 
(‘leprosi’ op de kaart). De 
straat ‘Het Zieken’ verwijst 
tot op de dag van vandaag 
naar de straat waar ooit de 
Haagse leprozerie heeft 
gelegen. Het is de korte 
verbindingsstraat tussen 
het Spui en het Rijswijkse 
Plein. Wikimedia.
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om de zorg te faciliteren maar om controle te 
houden op verschillende bevolkingsgroepen die 
tot de stad behoorden. 

Het motief van het stedelijk patriciaat om 
greep op de gemeenschap van individuele zieken 
te krijgen, was gebaseerd op twee andere pijlers 
die voor alle zorginstellingen van de stad gol-
den. De eerste was een sociaal-cultureel motief 
en de tweede was religieus. Het sociaal-cultureel 
motief ontstond uit de wil om een stedelijke 
solidariteitsvorm te bewerkstelligen. Deze wil 
om eenheid door solidariteit lijkt een paradox, 
omdat het stadsbestuur deze solidariteit wilde 
bereiken door bevolkingsgroepen duidelijk van 
elkaar te scheiden. De onderverdeling en de wil 
om bevolkingsgroepen te controleren zorgde er 
echter voor dat de stad werd ‘gemaakt’; door be-
paalde bevolkingsgroepen een plaats aan te wij-
zen binnen de stedelijke samenleving werd het 
leven binnen de stad georganiseerd. De controle 
over de ruimte was essentieel voor het scheppen 
en de instandhouding van leefbare interne ver-
houdingen. De positie van patriciërs, ambachts-
lieden, handelaren, werklieden, armen, wezen en 
zieken werd zo bepaald. Doordat iedereen wist 
wat zijn plek was binnen de maatschappij van de 
Hollandse stad, vormde zich één stedelijk leven. 

De verschillende bevolkingsgroepen werden bij 
elkaar betrokken en voerden rituelen op die uit-
drukking gaven aan de solidariteit onder stads-
bewoners.8 De stadsleprozen kregen zo eigen 
rituelen met als doel om aan stadsbewoners te 
laten zien welke plek zij hadden in de samenle-
ving. De jaarlijkse leprozenoptocht op Kopper-
tjesmaandag in Amsterdam is daarvan een goed 
voorbeeld die ook in Gouda en Leiden plaats-
vond. De optocht bestond uit een collecte door 
de stad of een bezoek aan kermissen en stads-
pleinen. Hier konden leprozen eenmalig aal-
moezen ophalen en de parochiekerk bezoeken.

Het beeld dat het stadsbestuur de samenle-
ving wilde blijven controleren blijkt ook uit het 
beheer van het leprooshuis na de oprichting, 
zoals het stadsbestuur dat deed met alle liefda-
digheidsinstellingen die in de periode werden 
gesticht. Dit vertaalde zich in het aanstellen van 
leproosmeesters of leproosregenten, die verant-
woordelijk waren voor het beheer van het le-
prooshuis en afkomstig waren uit het patriciaat 
van de stad. De meeste leproosmeesters waren 
eveneens leden van het stadsbestuur. Zij bepaal-
den aanvankelijk wie er opgenomen mocht wor-
den in het leprooshuis. Gedurende de 15de eeuw 
werd dit steeds vaker gedaan door één leprozerie, 

Afb. 3 Twee leprozen kondigen hun komst aan met een klepper. Wikimedia.
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die van Haarlem. Dit leprooshuis had een aparte 
‘keurstation’ waar door steden in Holland en Zee-
land zieken naar toegestuurd werden om gekeurd 
te worden. De leprozen kregen dan een ‘schoon-
brief ’ of een ‘vuilbrief ’ mee naar huis waarmee ze 
eventueel recht hadden op zorg in hun plaatse-
lijke leprozerie.9 In een aantal steden kwam het 
voor dat de zieken zich eerst moesten melden of 
aangemeld werden bij het stadsbestuur. Nadat ze 
een leproosbrief of ‘loodje’ met het stadswapen 
hadden ontvangen konden ze aankloppen bij 
het leprooshuis buiten de stadsmuren. In een le-
proosbrief uit Rotterdam is te lezen: 

Wij burgermeesters en de stadsraad van 
Rotterdam oorkonden dat Pieter Janszoon 
Kyvit, meester Symon Stevenszoon van der 
Speek en Pieter Symonszoon als hofmees-
ters en regenten van de leprozen voorschrij-
ven dat Mathijs Pouwelszoon van Reeuck 
leproos en besmet met lazarie wordt opge-
nomen (…).10 

Het stadsbestuur zorgde ervoor dat alleen stede-
lijke leprozen werden opgenomen in de leproze-
rie, omdat in heel Holland dakloze lepralijders 
en pseudo-leprozen rondzwierven. Naast de re-
gelingen omtrent de toelating waren er strikte 
bepalingen over het bedelen van de leprozen. 
Het aantal bedelplaatsen, de bedeltijden en de 
vrije toegang tot de stad werd aan banden gelegd 
en er werd een kledingvoorschrift uitgevaar-
digd. Door middel van de bij wet geregelde col-
lectes werden er inkomstenbronnen gevonden 
voor de onkosten van het huis. Het stadsbestuur 
hield zich zo bezig met het beheer, de juridische, 
administratieve en de financiële kant van de le-
prozenzorg, binnen en buiten het huis. De ka-
pelaans, verbonden aan de parochiekerken ver-
vulden een intermediaire functie. De geestelijke 
verzamelde de aalmoezen van de parochianen 
en coördineerde de uitdelingen waartoe rijkere 
stedelingen in hun testament opdracht hadden 
gegeven. Bovendien hield de kapelaan zich bezig 
met het geestelijk leven binnen de leprozerie. 

Er waren ook religieuze motieven om een 

leprooshuis op te richten. Het stadsbestuur sti-
muleerde namelijk naast het solidariteitsbegin-
sel ook het ideaal dat de gemeenschap een orga-
nische, christelijke eenheid was, gebonden door 
verlossing, welvaart en naastenliefde. Gedeelde 
vroomheid, als onderdeel van de gedeelde so-
lidariteit, zorgde voor een stedelijke cultuur en 
iedere poorter maakte daar deel van uit. De kerk 
zag de zorg voor armen en zieken, zoals lepro-
zen, als een taak van de gehele gemeenschap van 
christenen. Wie om Gods wil een leproos hielp, 
verrichtte hiermee een daad van liefdadigheid 
en vroomheid. Deze ‘vroomheid door liefda-
digheid’ werd aangespoord met het argument 
waarbij gelovigen in ruil voor goede daden op 
aarde beloond werden met een plek in het hier-
namaals. Om zijn zielenheil veilig te stellen, kon 
de poorter bijvoorbeeld aalmoezen geven, een 
deel van zijn erfenis aan de armen en zieken 
schenken of een deel van zijn land doneren aan 
het lokale leprooshuis. 

De archieven van de Hollandse leprooshuizen 
beschikken over een groot aantal overdrachtsre-
gelingen waarbij een stedeling een perceel aan 
het huis schonk of verkocht, waardoor het huis 
met de renten de onkosten van de leprozenzorg 
kon dekken. Deze ‘aktes van transport’ zijn goed 
gedocumenteerd en geven een beeld van wat 
voor middelen er werden geschonken aan de 
leproosmeesters voor de leprozenzorg. Er werd 
soms een overzicht gemaakt in een ‘caertboeck’ 
of ‘fundatieboek’ van de landerijen en percelen 
die tot de eigendom van het leprooshuis be-
hoorden. Deze renten zouden na de stichting 
van het leprooshuis uitgroeien tot een belang-
rijke inkomstenbron van het huis. Elke stede-
ling kon zo deelnemen aan de liefdadigheid, of 
dat nu (een actieve bijdrage aan) de stichting van 
een leprozerie was of door de arme leprozen bij 
het verlaten van de stad een aantal munten in de 
bedelnap toe te stoppen.

De leprosaria zelf begonnen na de bouw ook 
op religieuze instellingen te lijken omdat de eer-
ste leprozerieën vaak rondom een kapel werden 
gebouwd. De uitgestoten leprozen kozen vóór 
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de bouw van het ‘ziekenhuisje’ vaak dit gebouw 
van steen buiten de stadsmuren. De kapel bleef 
na het bouwen van de leprozerie het middelpunt 
van de instelling en ging een belangrijke rol spe-
len in het dagelijkse leven van de zieken. Zij wer-
den opgelegd zich te onderwerpen aan een strikt 
religieus leven. Het is aannemelijk dat deze ver-
plichte devotie gestoeld was op de gebruikelijke 
kijk op leprozen. Zij werden immers beschouwd 
als zondaars, die als boetedoening met lepra wa-
ren gestraft.11 In de reglementen van de instel-
lingen, is vaak te lezen dat de leprozen een aantal 
keren per dag het Ave Maria moesten opzeggen 
en bidden in de kapel voor degenen die hen een 
aalmoes had geschonken.12 Er werd al veel eer-
der en op veel grotere schaal toegestaan door 
het Concilie van Lateranen (1179) dat de lepro-
zen eigen missen mochten organiseren. In het 
concilie werd bepaald dat alle leprozenkapellen 
geestelijke autonomie moesten verkrijgen. Ca-
non 23 begint met de regeling dat leprozen niet 
met gezonde mensen mochten samenleven, dat 
zij een eigen kerk en een eigen begraafplaats 

moes ten hebben en dat zij een eigen priester 
mochten laten komen om de missen uit te voe-
ren.13 Sommige leprooshuizen wezen een eigen 
kapelaan aan. Ogenschijnlijk lijkt het leven in 
een leprozerie op het kloosterleven: een geslo-
ten gemeenschap waarin het religieuze leven 
een grote plaats innam.14

In de 15de en 16de eeuw hadden de meeste 
Hollandse steden een goed georganiseerde le-
prozerie. Aan het einde van de middeleeuwen 
nam het aantal leprozen in Holland af. De oor-
zaak van afname van het aantal zieken is niet 
bekend. Het kan verband houden met de toene-
mende kennis van besmettelijkheid of de ver-
beterde hygiëne in de stad. Veel leprooshuizen 
bleven nog een tijd bestaan, maar gingen steeds 
vaker andere zieken of proveniers – gezonde be-
woners die voor een bepaald bedrag zich inkoch-
ten om vervolgens levenslang kost en inwoning 
te ontvangen – onderdak geven in het bestaande 
onderkomen. In de 17de eeuw hadden de meeste 
steden in Holland geen leprozen meer. 

Afb. 4  Leprozen vrouwen 
bidden bij het tombe 
van St. William. Raam in 
Cathedraal York. Welcome 
Collection.
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Alleskunner Herman Boerhaave 

werd 350 jaar geleden geboren. 

Hij studeerde geneeskunde, 

vernieuwde dit vak volledig en 

werd de beroemdste arts van zijn 

tijd. Boerhaave is ook een kind 

van zijn tijd. Rond 1700 behoort 

ons land tot de rijkste landen 

van Europa. Deze rijkdom draagt 

bij aan een gouden eeuw van de 

wetenschap, waarin een geleerde 

als Boerhaave zijn talenten kon 

ontwikkelen. Tegenwoordig 

draagt Rijksmuseum Boerhaave 

als schatkamer van de 

wetenschap en geneeskunde zijn 

naam. Het recent vernieuwde 

museum won onlangs de 

prestigieuze European Museum of 

the Year Award.

Lang niet iedereen weet tegenwoordig wie Her-
man Boerhaave (1668-1738) was, maar in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw stond hij nog op een 
bankbiljet van twintig gulden. Hij vernieuwde de 
geneeskunde volledig en werd daarmee de be-
roemdste arts uit zijn tijd. Toch leek het voorbe-
stemd dat Herman, net als zijn vader Jacob Boer-
haave, dominee zou worden toen hij aan de studie 
theologie begon. Zijn belangstelling voor de exac-
te vakken leidde hem echter naar een andere loop-
baan en bracht hem in contact met denkbeelden 
die botsten met de opvattingen van strenge god-

Herman 
Boerhaave

Leven en werk van de Leidse 

leermeester van Europa

Vera Weterings
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| Herman Boerhaave

geleerden. Boerhaaves passie voor de natuurwe-
tenschappen won het uiteindelijk van zijn roeping 
om predikant te worden. Hoewel hij bleef geloven, 
zei hij de theologie vaarwel en wierp zich op de 
geneeskunde.

Kinderjaren

Herman Boerhaave werd geboren in Voorhout, de 
domineeswoning waarin hij opgroeide heet sinds-

dien Boerhaavehuis. Hij was het kind van koop-
mansdochter Hagar Daelder en dominee Jacob 
Boerhaave. Zijn moeder overleed in 1673 en zijn 
vader hertrouwde toen Herman zes jaar oud was. 
In zijn tienerjaren heeft Boerhaave jarenlang last 
gehad van een hardnekkige zweer aan zijn linker 
dijbeen. Vele artsen werden geconsulteerd en vele 
pijnlijke behandelingen werden toegepast, maar 
uiteindelijk heeft Boerhaave de zweer zelf gene-

Afb. 1  Portret Herman 
Boerhaave, door Aert de 
Gelder. Collectie Amsterdam 
Museum.
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zen. Wellicht dat deze ervaringen zijn belangstel-
ling voor de geneeskunde aanwakkerden en zijn 
inlevingsvermogen in het lijden van zijn patiënten 
vergrootte.

Toen zijn vader in 1682 overleed, was Herman 
genoodzaakt zijn studie voort te zetten met een 
beurs die hij verkreeg door bemiddeling van in-
vloedrijke familievrienden. In 1690 promoveer-
de hij in de filosofie op de dissertatie De distinc-
tione mentis a corpore (over het onderscheid van 
de geest van het lichaam), waarin hij de leerstel-
lingen van Epicurus, Thomas Hobbes en Spino-

za aanviel. Hierna ging hij geneeskunde stude-
ren waarin hij in 1693 promoveerde in Harderwijk, 
waarschijnlijk omdat dat goedkoper was dan in 
Leiden. Financieel zat Herman in deze jaren im-
mers erg krap bij kas. Hij was zeer honkvast: de 
reis naar Harderwijk was een van de langste reizen 
van zijn leven.

Arts aan het ziekbed

In 1701 krijgt Herman Boerhaave een aanstelling 
als docent aan de Leidse universiteit. Hij is daar-
mee ondergeschikt aan de professoren van de me-

Afb. 2  Le Jardin de l’Académie tel qu’il est à present uit de Topografisch Historische Atlas. Col-
lectie van Erfgoed Leiden en Omstreken.
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dische faculteit. Maar voor Boerhaave is het een 
kans om zijn vernieuwende ideeën over de ge-
neeskunde aan studenten over te dragen. Hij doet 
dat op een duidelijke, gestructureerde manier, ge-
baseerd op een heldere kijk op de werking van het 
lichaam, zonder moeilijke theorieën. Deze manier 
van lesgeven spreekt de studenten aan. Boerhaave 
wordt een echte studententrekker voor Leiden. 
Het universiteitsbestuur kan dan ook niet om hem 
heen wanneer het nieuwe hoogleraren zoekt. In 
1709 wordt hij professor plantkunde, in 1714 ook in 
de praktische geneeskunde en in 1718 komt daar 
nog de scheikunde bij.

Boerhaave had zijn faam te danken aan zijn ta-
lent om de wetenschappelijke kennis van zijn tijd 
te ordenen en als een samenhangend en overzich-
telijk universitair lesprogramma over te dragen. 
Tijdgenoten noemden hem de leermeester van 
Europa (communis Europae praeceptor). Boerhaave 
huldigde het principe dat alle wetenschappen ge-
baseerd moesten zijn op empirisch onderzoek. 
Alle in de natuur aanwezige materie, inclusief het 
lichaam, gehoorzaamt aan wetmatigheden die de 
mens kon opsporen en leren kennen. Een belang-
rijk deel van Boerhaaves reputatie dankte hij aan 
zijn lessen aan het ziekbed in het Caecilia Gast-
huis, het armenziekenhuis en het huidige onder-
komen van Rijksmuseum Boerhaave. In dit armen-
ziekenhuis huurde de universiteit twaalf bedden 
waar ‘interessante’ zieken werden ondergebracht 
als onderwijsvoorbeeld voor de geneeskundestu-
denten. Twee keer per week gaf Boerhaave daar 
les. Hij leerde zijn studenten hoe je patiënten on-
dervraagt en onderzoekt, en hoe je uit deze infor-
matie een diagnose en een behandeling opstelt. 
Hij probeerde de ziekteverschijnselen objectief te 
bekijken, los van zweverige theorieën. Boerhaaves 
manier van werken kreeg grote invloed in Europa, 
ook omdat sommige studenten zijn lessen opte-
kenden en uitgaven.

De Gouden Eeuw van de wetenschap

De ontwikkeling van wetenschappelijke instru-
menten maakte eind 17de eeuw een enorme ont-
wikkeling door. Ook Herman Boerhaave gebruik-

te instrumenten bij zijn onderzoek. Hij wisselde 
veel brieven uit met Daniel Fahrenheit (1686-1736), 
een instrumentenmaker die zeer nauwkeurige 
thermometers en barometers bouwde. Boerhaave 
kon die goed gebruiken voor zijn scheikundig en 
medisch onderzoek. Hiermee wilde hij de chemie 
zuiveren van misvattingen – wat wij tegenwoordig 
pseudowetenschap zouden noemen – en het tot 
een echte wetenschap maken. Met een micros-
coop bestudeerde hij de samenstelling van bloed. 
Veel echte resultaten leverde dat helaas niet op. 

Boerhaave botanicus

Herman Boerhaave was naast arts ook hoogle-
raar botanie en daarmee prefect van de Hortus 
in Leiden. Hij beschreef veel nieuwe soorten en 
had een breed internationaal netwerk. Hierdoor 
groeide onder Boerhaaves leiding het planten-
bezit van de Leidse hortus botanicus gestaag. 
Boerhaave wisselde zaden, vruchten en planten 
uit met Nederlanders in dienst van de Oost- en 
West-Indische Compagnie, maar ook Italiaanse, 
Engelse en Franse onderzoekers stuurden hem 
zaden en planten van over de hele wereld. Zo 
ruilde hij ook planten en zaden met William She-
rard, de Britse consul in Smyrna. De bewaard ge-
bleven zaadlijsten tonen wie de planten opstuur-
den, waar ze vandaan kwamen en hoe ze verpakt 
werden. In de 21 jaar dat Boerhaave prefect van 
de Hortus is geweest (1709-1730), verdubbelde het 
aantal zaden en planten van 3500 tot ca. 7000. 

Carolus Linnaeus (1707-1778) behoorde tot de 
kennissenkring van Boerhaave. Hij bedacht een 
bevredigend botanisch classificatiesysteem waar-
mee hij de natuur zinvol kon indelen in rijken, 
klassen en geslachten. Zijn classificatiesysteem is 
gebaseerd op de voortplantingsorganen van de 
plant, de stampers en meeldraden. In zijn tijd was 
het een omstreden theorie, maar Boerhaave vond 
het een briljant idee. Hij zorgde ervoor dat Linnae-
us zijn beroemdste leerling werd door hem aan al-
lerlei invloedrijke personen voor te stellen en aan 
te bevelen. Dit gaf de carrière van Linnaeus een 
enorme stimulans. Het basisprincipe van Linnae-
us’ systeem is nog steeds in gebruik, hoewel zijn 
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oorspronkelijke ordening van de natuur in drie rij-
ken – plantenrijk, dierenrijk en mineralen – dras-
tisch is uitgebreid. De Russische tsaar Peter de Gro-
te bezocht Leiden in 1717 speciaal om Boerhaave te 
ontmoeten. Boerhaave liet hem de universiteit zien 
en gaf een anatomische demonstratie. Ook bezocht 
hij zijn botanische tuin, inclusief de kassen met hun 
kachels en ‘onderaardsche vuurbuizen’.

Familieleven

Boerhaave trouwde op 42-jarige leeftijd met Ma-
ria Drolenvaux (1686-1746). Maria’s vader was een 
rijke koopman en lid van het Leidse stadsbestuur, 
waardoor Boerhaave deel ging uitmaken van de 
voorname burgerij van Leiden. Herman en Maria 
kregen vier kinderen, waarvan er maar één de vol-
wassen leeftijd bereikte: Maria Johanna (1712-1791). 
Met haar ouders is ze afgebeeld op het familiepor-
tret van de Boerhaaves, een schilderij uit de col-

Afb. 3  (boven) Portret Herman Boerhaave (1668-1738) 
met zijn vrouw Maria Drolenvaux (1686-1746) en dochter 
Johanna Maria (1712-1791), door Aert de Gelder, 1720-1725. 
Collectie Rijksmuseum.

Afb. 4  (links) Model van de graftombe voor Herman 
Boerhaave, laatste kwart achttiende eeuw. Collectie 
Museum De Lakenhal.
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lectie van het Rijksmuseum dat recent is gerestau-
reerd en in herstelde glorie voor het eerst te zien 
is in Rijksmuseum Boerhaave. Tijdens het restau-
ratieproces is het ontdaan van de oude vernislaag. 
Zo is de jurk van Boerhaaves vrouw nu weer wit, 
deze was door het verouderde (en vervuilde) ver-
nis helemaal vergeeld. Het schilderij is sindsdien 
als langdurig bruikleen opgenomen in de vaste 
presentatie van het museum. Het is een intiem fa-

milieportret: de gezinsleden houden elkaars hand 
vast en kijken elkaar liefdevol aan.

In 1722 werd Boerhaave ernstig ziek. Hij her-
stelde langzaam, mede doordat zijn studenten, 
patiënten, collega’s en anderen hem geen rust 
gunden. Hij hoopte ontspanning te vinden in het 
buitenhuis Oud-Poelgeest, dat hij in 1724 kocht 
en gaf twee van zijn leerstoelen op. De laatste 
acht jaar van zijn leven woonde hij ’s zomers op 
buitenplaats Oud-Poelgeest en de rest van het 
jaar aan het Leidse Rapenburg. In de vroege och-
tend van 23 september 1738 overleed Herman 
Boerhaave, 69 jaar oud, na een lang en pijnlijk 
ziekbed. Zijn studenten, van wie velen carriè-
re maken aan de universiteiten en vorstenhoven 
van Europa, herdenken hun leermeester met veel 
waardering. Boerhaaves roem neemt hierdoor na 
zijn dood alleen maar toe. Zijn manier van op-
leiden is tot ver in de 19de eeuw toonaangevend 
voor medische faculteiten wereldwijd. Leiden 
herdenkt zijn grote medische stadsgenoot met 
een monument in de kerk waar hij begraven werd 

Afb. 5  Microscoop, gemaakt door Matthew Loft (1740). 
Collectie Rijksmuseum Boerhaave.

Afb. 6  Portret Carolus Linnaeus 1737. Collectie Rijksmu-
seum Boerhaave. 
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en met een standbeeld voor het academisch zie-
kenhuis. Het grafmonument bestaat uit een ter-
racotta vaas, met rondom zes kopjes van zieken, 
verbonden door draperieën. Op de voorzijde is 
een medaillon aangebracht met daarop het borst-
beeld van Boerhaave. Ook leeft Boerhaave voort 
in de nieuwe naam van het voormalige Rijks-
museum voor de Natuurwetenschappen dat in 
1976 werd omgedoopt tot Museum Boerhaave en 
zich sinds 2017 weer rijksmuseum noemt: Rijks-
museum Boerhaave. 

Wereld van de wetenschap

Met een collectie die vijf eeuwen onderzoek en 
innovatie toont, en een intensieve samenwerking 
met kopstukken uit de wetenschap van vandaag, 
biedt Rijksmuseum Boerhaave bezoekers van alle 

leeftijden een intrigerende kijk in de wereld van 
wetenschap. De wereldberoemde collectie toont 
waar het in de wetenschap allemaal om draait: 
nieuwsgierigheid, lef, creativiteit en doorzettings-
vermogen. Het museum is recent vernieuwd en 
ontving hiervoor onlangs de European Museum 
of the Year Award 2019. Dit is de oudste en meest 
prestigieuze museumprijs in Europa.

Geraadpleegde literatuur

L. Kooijmans, De geest van Boerhaave. Onderzoek in 
een kil klimaat (Amsterdam 2014).

L. Kooijmans, Het orakel. de man die de geneeskunde 
opnieuw uitvond: Herman Boerhaave 1668-1738 
(Amsterdam 2017).

M. Wesseling, Boerhaave Botanicus. Zijn tuinen, 
zaaiboeken en botanische vrienden (Leiden 2018).

Afb. 7  Foto van de zaal ‘Ziekte en Gezondheid’ in Rijksmuseum Boerhaave.
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Wie Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten bin-
nenstapt, waant zich in een tijdscapsule. In de 
bijna achthonderdjarige familiegeschiedenis heeft 
iedere eigenaar zijn of haar stempel gedrukt op 
het karakter van het kasteel. Het is een ensemble 
van glanzende harnassen, imposante jurken, wa-
pens en indrukwekkende pruiken. We zien adellij-
ke dames en heren die ons aankijken en ons één 
maken met het gezag dat zij in handen hadden. 
Als je door het kasteel loopt, voel je die macht.

Juist deze macht was dit jaar het thema van de 
tentoonstelling ‘Macht en onmacht – Verborgen 
verhalen op Duivenvoorde’. Als gids en vrijwilliger 
op Duivenvoorde had ik de kans deze tentoonstel-
ling mede samen te stellen. Aan de hand van veer-
tien ‘verborgen verhalen’ wilden we de bezoekers 
laten ontdekken hoe en waarom de bewoners van 
het kasteel gedurende de eeuwen op verschillende 
niveaus macht probeerden uit te oefenen. De ver-
halen lieten zien dat de functies en privileges van 
de heren en dames van Duivenvoorde op bestuur-
lijk, financieel en sociaal vlak soms tot ver over de 
grenzen van het landgoed rijkten. Maar de verha-
len toonden ook een keerzijde. Zo zorgden liefde 
en ziekte soms ook in het adellijke leven voor on-
macht.  

Met deze verhalen hadden de bezoekers dit jaar 
een primeur. Ze werden, na uitgebreid archiefon-
derzoek, voor het eerst verteld. Juist dit onderzoek 
bracht verrassende zaken aan het licht. Zo dook er 
in het Voorschotens Archief een oorkonde op van 
de hand van Anna Margaretha Bentinck (1683-1763) 
uit maart 1739. Nadat haar echtgenoot Arent IX 
van Wassenaer (1669-1721) overleed, kreeg zij zijn 
formele bestuurlijke functies in handen. Dit be-
tekende onder andere dat zij ambachtsvrouw van 

Voorschoten en Leidschendam werd. In deze 
functie kreeg zij in 1739 een verzoekschrift van 
een molenaar uit Leidschendam, met de vraag 
om toestemming voor de bouw van een tweede 
windzaagmolen. Bentinck ging akkoord, ‘mits 
aan ons off onse successeuren, voor ‘t regt van 
de wint betalende een somme van vier gulden 
’s jaers (…) soo lange dezelve molen aldaar zal 
blijven staen’. Vier gulden per jaar voor haar 
wind die door zijn wieken waaide. Een sterk 
staaltje machtsuitoefening! 

Met zulke verhalen konden bezoekers zich 
verwonderen over hoe anders het vroeger was, 
maar zo nu en dan werden zij wakker geschud 
door de opvallende parallellen met onze tijd. 
In 1843 rees het plan om het spoortraject Haar-
lem-Leiden door te trekken tot Den Haag. Het 
was onvermijdelijk dat de spoorweg hiermee 
het landgoed Duivenvoorde zou doorsnijden, 
iets waartegen een van de kasteelheren, Nico-
laas Johan Steengracht (1806-1866), zich hevig 
verzette. Wat volgde was een juridische strijd 
tussen Steengracht en de Hollandse IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij (HIJSM). De HIJSM 
trok aan het langste eind, maar Steengracht 
wist een compensatie te bedingen. Achter zijn 
kasteel kwam de halte-Duivenvoorde, waar hij 
naar eigen believen de trein kon laten stop-
pen. Deze halte werd in 1944 opgeheven, maar 
het geluid van de trein, die nog altijd om de vijf 
minuten langs het kasteel raast, herinnert aan 
vervlogen tijden.

Tijdens ons onderzoek konden we ook een 
beroep doen op de toenmalige bewoner van 
het kasteel, barones Schimmelpenninck van 
der Oye. Zij wist ons als ware ‘living history’ 

COLUMN
Simone NieuwenbroekMachtige verhalen
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Afb. 1  Anna Margaretha Bentinck, door Theodorus Netscher, c. 1700-1705. Col-
lectie Stichting Duivenvoorde.

telkens te verrassen met verhalen over haar voor-
ouders en nog nooit getoonde objecten uit de 
familiecollectie. Zo vertelde zij ons over de ooit 
verboden liefde van haar grootouders Alexan-
der baron Schimmelpenninck van der Oye (1859-
1914) en Jeanne Françoise Chassagnard (1877-
1958). Hij, een invloedrijke diplomaat. Zij, een 
burgermeisje en de gouvernante van zijn kinde-
ren. Hoewel Chassagnard een gedegen opleiding 
had genoten en bekend stond als zeer beschaaf-
de Française, werd het in 1905 voltrokken huwe-

lijk in de wereld van de twintigste-eeuwse adel als 
volstrekt ongepast beschouwd. Desondanks hield 
het huwelijk stand en kreeg het paar vier kinde-
ren. De familiefoto’s die de barones ons vlak voor 
de opening van de tentoonstelling meegaf, tonen 
de macht van hun liefde: een trotse oma omringd 
door haar kleinkinderen.

Voorbeelden als deze maakten de geschiedenis 
van Duivenvoorde persoonlijk en herkenbaar. Hier-
door leek de macht van de bewoners tastbaar en de 
bewoners voor even aanwezig tussen de bezoekers 
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in de kasteelkamers. De rondleidingen hadden iets 
weg van het bingewatchen van een spannende serie, 
waarbij achter elke deur verhalen schuilgingen die 

verwonderden, verbaasden en soms zelfs ontroer-
den. En zeg nu eens eerlijk, wie houdt er niet van 
wegdromen bij een goed verhaal?

Afb. 2  Maria van Duven-
voirde (-1606) met in haar 
linkerhand een symbo-
lische voorstelling van 
het windrecht, anoniem, 
1592. Collectie Stichting 
Duivenvoorde. 
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In De Hongerwinter ontkracht Ingrid de Zwarte het populaire en academische narratief 
waarin de hongerwinter bestempeld wordt als een collectief lijden onder een extreem re-
pressieve en hardvochtige Duitse bezettingsmacht. Op basis van archiefonderzoek in bin-
nen- en buitenland, ooggetuigenverslagen en interviews met overlevenden maakt zij op 
overtuigende wijze duidelijk dat in plaats van een ieder-voor-zich mentaliteit, de mensen 

in stedelijk West-Nederland zich verenigden om samen de strijd met de honger aan te gaan. Door tref-
fende citaten weet De Zwarte bovendien het grote verhaal over de hongerwinter een gezicht te geven 
en voor de lezer dichtbij te brengen. Al met al is ze met De Hongerwinter erin geslaagd om op boeiende 
wijze de gelaagdheid van deze overbekende episode uit de Nederlandse geschiedenis te schetsen en een 
vernieuwend perspectief te bieden op het ontstaan en de bestrijding van deze hongersnood. 

De inwoners van Kolhorn speelden een rol in de ontwikkeling van de Noordkop. Met lef 
en volharding groeide deze onbeduidende plek uit tot een kleine haven voor overslag van 
goederen. Als bedijkers in de achttiende eeuw waardgronden in de buurt willen droog-

leggen, staat heel varend Kolhorn op z’n achterste benen. Hun haven is in gevaar en daarmee hun be-
staan. Kolhorn wint en kan tot ver in de twintigste eeuw zijn rol als mini overslaghaven blijven vervul-
len. Kolhorners zijn ook actief in de dijkenbouw; vissen op slikker, wier en ansjovis; jagen op waterwild, 
stropen eieren en konijnen; handelen in riet en turf en staan hun zeemannetje in de lichterschipperij en 
de beurtvaart. Vanaf het midden van de negentiende eeuw droogt de omgeving van Kolhorn op en krijgt 
het in plaats van water polders voor de deur. Kolhorn verliest zijn band met de zee, maar bewaart het zil-
te karakter. 

De bekendste schaking tijdens de Republiek was die van Catharina van Orliens in 1664. 
Zij werd 17 maart ’s avonds op hardhandige wijze uit het huis van haar familie in Den 
Haag ontvoerd door Johan Diederik de Mortaigne. Deze geruchtmakende zaak is een 
van de 200 casussen uit de periode 1580-1795 die Rolf Hage verzamelde. Tot nu toe on-
derscheidden historici en juristen schaking in gewelddadige ontvoering en “doorgaan”, 

Marleen van den Berg bespreekt 

Ingrid de Zwarte, De Hongerwinter. Prometheus, Amsterdam, 2019, 448 p., 

geïllustreerd, ISBN: 9789035144927, €24,99.

Jaap Kerkhoven, Aan wad en waard. Geschiedenis van Kolhorn. 

Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer, 2018, 312 p., geïllustreerd, ISBN: 

9789492335098, €29,95. 

Rolf Hage, Eer tegen eer. Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens 

de Republiek, 1580-1795. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2019, 278 p., ISBN: 

9789087047665, €29,–.
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waarbij de jonge vrouw aan het vertrek meewerkte. Lust, geldzucht en sociale inferioriteit zou de schaker 
motiveren, ruzie thuis de jonge vrouw. Kijkend vanuit het principe van “eer” onderscheidt Rolf Hage vijf 
schakingsfiguraties: Ontdekking, Overrompeling, Weigering, Eigenrichting en Familieruzie. Het eer-
vertoog van waaruit Catharina en Johan Diederik en andere paren handelden, stond haaks op het scha-
kingsvertoog dat familie, overheid en kerk gebruikten om het schandelijke van schaking te benadrukken. 
Het was dus Eer tegen eer. 

De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk verbonden met het orangisme. Dit 
boek gaat over de betekenis van het orangisme in de periode tussen circa 1780 en 1813. 
Ondanks de opkomst van een nieuwe politieke cultuur en nieuwe politieke idealen in 
deze jaren, bleven orangisten het Huis van Oranje-Nassau een centrale rol in het staats-
bestel toekennen. Vanaf de patriottentijd stonden orangistische politieke ideeën steeds 
meer onder druk. Dit zette organisten, meer dan voorgaande jaren, aan tot vormgeving 
van hun eigen politieke ideeën. Zelfs toen de familie van Oranje-Nassau na de Bataafse Omwenteling in 
1795 uit het land vertrok en uit het zicht raakte, verdween het orangisme niet. Ook gedurende de turbu-
lente jaren die volgden, waarin achtereenvolgens een Staatsbewind, een raadpensionaris en een Franse 
koning aan het roer stonden, bleef het orangisme voortkabbelen. In de marge van de politiek werd na-
gedacht over een staat waarin Oranje-Nassau nog altijd een rol speelde.

De boekhandel van de wereld vertelt het succesverhaal van het boekbedrijf – het drukken, 
uitgeven, distribueren en verhandelen van drukwerk – in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden in de 17de eeuw. De auteurs presenteren in vier hoofdstukken de opkomst, 
hoogtij en (in mindere mate) ondergang van het Nederlandse boekbedrijf in de Gouden 
Eeuw. De boekhandel van de wereld heeft een chronologisch verloop, is rijkelijk doorspekt met historische 
achtergrondinformatie én voorzien van een ruime hoeveelheid illustraties in zowel kleur als in zwart-wit. 
Dit maakt het boek niet alleen zeer prettig leesbaar, maar ook interessant voor een breed publiek. Pet-
tegree en Der Weduwen leveren daarmee een luisterrijke en hoogst noodzakelijke bijdrage aan de Eu-
ropese cultuurgeschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van het Nederlandse drukkerswezen in 
het bijzonder, waarbij zowel historici als geïnteresseerde leken hun hart kunnen ophalen.

Laurien Hansma, Oranjedriften. Orangisme in de Nederlandse politieke 

cultuur 1780-1813. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2019, 237 p., ISBN: 

9789087047689, €25,–.

Trude Dijkstra bespreekt

Andrew Pettegree en Arthur der Weduwen, De boekhandel van de wereld. 

Drukker, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw (vertaald door Frits 

van der Waa), Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2019, 624 

p., geïllustreerd, ISBN: 9789045034997, €39,99.
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Met Het Horzelnest is er eindelijk een gedegen studie naar de Leidse universiteit in de 
periode 1940-1945. Volgens Willem Otterspeer was Leiden een ‘andere’ universiteit. De 
geschiedenis van de Leidse universiteit in oorlogstijd vertoont inderdaad een aantal 
bijzondere elementen. Het meest in het oog springen de beroemd geworden rede die 

professor R.P. Cleveringa in 1940 hield als protest tegen de verwijdering van zijn Joodse collega-profes-
sor E.M. Meijers, de daarop volgende studentenstaking en gedwongen sluiting van de universiteit. Te-
gelijkertijd maakt het boek duidelijk dat het professorenverzet niet algemeen en vanzelfsprekend was. 
Het wachten is nu op een studie die de diverse universiteits- en hogeschoolgeschiedenissen samen-
smeedt tot een integrale geschiedenis van het Nederlandse hoger onderwijs tijdens de Duitse bezet-
ting. Het Horzelnest vormt alvast een onontbeerlijke bouwsteen voor zo’n synthese.

De Leidse historicus Bart van der Steen gaat In Leiden moet het anders. Geschiedenis van 
een SP-afdeling, 1970-1982 na hoe de afdeling in de Zuid-Hollandse stad zich in de jaren 
zeventig ontwikkelde. De Leidse afdeling werd opgericht door een groep radicale jon-
geren en studenten, die zich in de jaren zestig al had ingezet voor universiteitsdemo-

cratisering en zich nu in dienst wilde stellen van de arbeidersklasse. Vervolgens komen de thema’s waar 
de Leidse SP zich op richtte aan bod: tegen huurverhogingen, tegen milieuvervuiling en voor internatio-
nale solidariteit. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 houdt Van der Steen er echter vrij plotse-
ling en zonder duidelijke motivatie mee op. Dat is jammer, want hoe stelden de eerste gemeenteraads-
leden zich op? Desondanks is de auteur er in is geslaagd een interessant, goed leesbaar en bij vlagen 
vermakelijk boek te schrijven.

Jeroen Kemperman bespreekt

Willem Otterspeer, Het Horzelnest. De Leidse universiteit in oorlogstijd. 

Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 2019, 400 p., ISBN: 9789044638561, 

€ 35,–.

Fons Meijer bespreekt

Bart van der Steen, In Leiden moet het anders. Geschiedenis van een 

SP-afdeling 1970-1982. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2019, 178 pp., 

geïllustreerd, ISBN: 9789087047931, €19,–.
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  p. 149 Isabel Casteels | De wereld in Enkhuizen
*  Deze bijdrage is geschreven op basis van de scriptie die ik in 2018 schreef aan de Universiteit van Amsterdam onder 

begeleiding van dr. Djoeke van Netten. Veel dank aan Djoeke voor al haar enthousiasme en steun.
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Goedkoop is duurkoop. Of: altijd wat met vlot-
bruggen. Sommige inwoners van Burgervlotbrug 
in de Zijpe zouden wat graag een andere brug-
vorm zien, ook al ontleent het gehucht zijn naam 
en bestaan aan de in 1821-1822 gebouwde vlot-
brug over het Noordhollandsch Kanaal.

In de Zijpe is de liefde voor het tussen 1819 
en 1824 in opdracht van kanalenkoning Willem I 
(1772-1834) gegraven kanaal nooit onvoorwaarde-
lijk geweest. Dat kwam deels door ‘s konings ka-
nalengraver Jan Blanken (1755-1838), de invloed-
rijke en eerzuchtige inspecteur-generaal van 
Rijkswaterstaat, voor wie het kanaal zijn meester-
werk was. De bestuurders van de Zijpe klaagden 
dat hun gemeente door het kanaal in twee delen 
werd gescheiden, voortaan veel meer water kreeg 
te verstouwen en werd opgezadeld met aanzien-
lijke verkeershinder. De koning wil het, zei Blan-
ken, en daarmee had de Zijpe het maar te doen, 
en te slikken dat de ingenieur eigenmachtig be-
slissingen nam.

Gelukkig had de vindingrijke Blanken wel een 
goedmakertje voor de Zijpe. Het kanaal was bui-
tengewoon breed – 37 meter – zodat schepen el-
kaar konden passeren, maar dat maakte dat men 
geen vaste bruggen kon aanleggen. Houten op-
haalbruggen konden dat niet overbruggen, en 
ijzeren constructies waren nog veel te duur. Veer-
pontjes waren een oplossing geweest, maar zou-
den voor nog meer verkeershinder zorgen. Blan-
ken paste daarom zijn bijzondere vinding van de 
vlotbrug toe. 

De term vlotbrug geeft al weer hoe deze brug-
vorm zich onderscheidt: het brugdek is een dub-

De Burgervlot-
brug
Henk Looijesteijn

bel vlot drijvend op het water. Als er een schip 
aankomt, worden de brugdelen aan weerszijden 
onder de afritten getrokken, zodat het er door kan. 
Vlotbruggen zijn een tussenvorm tussen veer en 
vaste brug, die snel en goedkoop van hout konden 
worden gebouwd. Ze belemmeren de scheepvaart 
minder dan vaste bruggen en zijn voor het land-
verkeer handiger dan veerpontjes.

Bij de opening in 1824 telde het kanaal acht-
tien van Blankens vlotbruggen. Daar zijn er nog 
vier van over, waarvan drie in de Zijpe. Sinds 1959 
zijn de drie grotendeels van staal: vanwege hun 
cultuurhistorische waarde zijn ze provinciale mo-
numenten. Een cultuurbezit dat men niet altijd op 
prijs stelt in de Zijpe, want vlotbruggen hebben 
nogal wat nadelen. Ze zijn bijvoorbeeld noodza-
kelijkerwijs smal, hun draagvermogen is beperkt 
en als drijvend lichaam zijn ze minder stabiel: de 
vlotten kunnen kantelen onder een te zware last, 
met alle gevolgen van dien. Voor elk vaartuig moe-
ten ze open – al gaat het nog best snel, als er één 
scheepje voorbij moet kan de brug binnen drie 
minuten open en dicht gaan. 

In Burgervlotbrug hebben ze dan ook gemeng-
de gevoelens over de eigengereide Jan Blanken en 
zijn vlotbruggen. Maar het ziet ernaar uit dat ze 
het voorlopig toch met zijn inmiddels monumen-
tale noodoplossing moeten blijven doen, want de 
provincie vindt een nieuwe brug te duur. 

UITHOEK

Illustratie Maarten Streefland
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