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Het devies van de stad Amsterdam als titel van 
dit redactioneel is misschien een onverwachte 
keuze voor een nummer van Holland. Histo-
risch Tijdschrift. De redactie moedigt auteurs en 
studenten immers aan om over de grenzen te 
kijken. Volgens ons past deze wapenspreuk ech-
ter in meerdere opzichten perfect bij dit laat-
ste nummer van 2020, al was het maar om de 
roerige tijd te duiden waarin het tot stand is 
gekomen. Tijdens de voorbereidingen van dit 
nummer gebeurde iets wat niemand had ver-
wacht: de uitbraak van een pandemie. Dit had 
een enorme impact op het openbare leven, en 
ongetwijfeld ook op u. In juli, op het moment 
van schrijven, zijn de maatregelen grotendeels 
opgeheven en hoopt iedereen dat het ergste ach-
ter de rug is. Dat we er zo voorstaan, is te dan-
ken aan de vastberadenheid waarmee iedereen 
gewerkt heeft om er bovenop te komen: aan het 
heldhaftige werk van de helden uit de zorg en 
andere ondersteunende beroepen, en de barm-
hartige acties van ieder die iets voor zijn/haar 
buren, familieleden of vrienden deed. 

Ook Holland ondervond gevolgen van de pan-
demie. Het symposium dat ter ere van het twee-
de nummer van 2020 (‘Langs Hollandse straten’) 
georganiseerd was, kon helaas geen doorgang 
vinden. In plaats daarvan werd op 29 juli een on-
line webinar gehouden. Drie sprekers vertelden 
hoe specifieke straten in Amsterdam, Schiedam 
en Vlaardingen ons meer konden leren over de 
geschiedenis van deze steden. Verder heeft de re-
dactie maar liefst twee nieuwe online rubrieken 
in het leven geroepen. Zo is er een draai gegeven 
aan de vaste rubriek de Uithoek, met de creatie 
van de Thuishoek. Elke week nam een redactie-
lid u mee op pad in zijn of haar woonplaats en 

werd nieuw licht geworpen op een stukje ge-
schiedenis aldaar. Ook is de nieuwe rubriek de 
Hollandse Podcast Parade gelanceerd, waarbij elke 
maand een nieuwe historische podcast werd 
gesignaleerd door een (kunst)historicus. Deze 
rubrieken kunt u terugvinden op onze website 
of via onze sociale mediakanalen. Het zou te 
ver voeren om onszelf heldhaftig te noemen, 
maar als redactie waren we wel vastberaden om 
iets positiefs te doen in deze crisis. We hopen 
dat onze online activiteiten u de nodige aflei-
ding hebben bezorgd in een stormachtige tijd.

Het Amsterdamse devies is echter vooral van 
toepassing op de inhoud van het open num-
mer dat voor u ligt. In het eerste artikel neemt 
 Marlies Draaisma, winnaar van de Holland 
Scriptieprijs 2019, u mee naar de laatmiddel-
eeuwse Pieterskerk te Leiden, waar het door de 
vele memoriediensten gonsde van de bedrijvig-
heid. Leidse gelovigen grepen met de nodige 
vastberadenheid de devotionele ruimte van de 
kerk aan om hun zielenheil te bevorderen en 
hun namen voor de eeuwigheid te laten weer-
klinken. Romy Beck laat in het tweede artikel 
zien hoe heldhaftig de vrouwen in 17de-eeuws 
Amsterdam zich staande hielden als hun man-
nen op zee verkeerden. Met behulp van bijzon-
dere persoonlijke en verloren gewaande brieven 
weet zij een nieuw beeld van het leven van deze 
vrouwen te schetsen: zij stonden er nooit écht 
alleen voor en konden rekenen op de barm-
hartigheid van anderen. Voor het derde artikel 
blijven we in Amsterdam, maar springen we in 
de tijd vooruit. Daniël M. Metz brengt ons naar 
de Nieuwe Achtergracht. In deze ogenschijnlijk 
normale Amsterdamse buurt speelde geduren-
de zo’n 150 jaar een vastberaden Joodse gemeen-

Redactioneel |  Heldhaftig, vastberaden, 

 barmhartig

Holland 20204 binnenwerk.indb   146Holland 20204 binnenwerk.indb   146 01-12-2020   08:5901-12-2020   08:59



147  

schap een belangrijke rol in de diamantindus-
trie. Metz toont ons welke cultuurhistorische 
impact dit heeft gehad op de wijk. 

In het Holland Bloc keren we terug naar de ac-
tualiteit en de impact van de nieuwe crisis. Maar 
niet voordat Frank de Hoog u in het Topstuk 
laat kennismaken met een bijzonder kunstwerk 
van de nieuwe wetenschap uit de 17de eeuw: de 
oudstbewaarde, opgezette zaagvis van Nederland. 
Vervolgens vertelt Patricia Deiser in het Beeldes-
say over het bijzondere Coronaproject dat zij voor 

het Haags Historisch Museum heeft opgezet aan 
het begin van de crisis. Kayleigh Goudsmit gaat 
in het Column in op een ontwikkeling die het 
afgelopen jaar, mede door corona, een flinke 
vlucht heeft genomen: het uitbrengen van histo-
rische podcasts. Is dit een zinloos tijdverdrijf of 
een verrijking van de geest? Ten slotte sluit Kees 
van Rixoort de hekken met een Uithoek over Oolt-
gensplaat: een dorpje op Goeree-Overflakkee 
met een verrassend rijke geschiedenis.

Wij wensen u veel leesplezier!

Frank de Hoog, Koen Marijt en 
Roosje Peeters

Afb. 1 ‘Stop het corona-
virus!’ Oproep in een raam 
om te helpen het virus te 
stoppen. Foto: Anoesjka 
Minnaard, 2020.
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Wie zich in het stadshart van Leiden begeeft, 
komt al snel een aantal grote kerken tegen. Een 
daarvan is de Pieterskerk, die in de 11de eeuw 
als grafelijke kapel begon en in de 16de eeuw 
tot prominente parochiekerk uitgroeide. Als je 
er naar binnen loopt, zie je een groots opgezet 
maar sober interieur met bakstenen muren, 
witte plafonds, en grijze grafstenen. Zeshon-
derd jaar geleden, vóór de Beeldenstorm van 
1566 en die van 1572, ademde deze kerk een to-
taal andere sfeer. De kerkbezoeker van toen zag 
glas-in-loodramen met een keur aan familiewa-

pens, beelden, zijaltaren en altaarstukken die de 
looproute verfraaiden. Tussen dit alles klonken 
de voetstappen van de priester en de leken, en 
galmde het geluid van zang, gebed en muziek 
door de ruimte. 

Deze verfraaiingen waren grotendeels afkom-
stig van (welgestelde) Leidenaren die geloofden 
met zulke vrome investeringen hun zielenheil 
veilig te stellen. Om hun verblijf in het vagevuur 
te verkorten, moest er voor hen zowel voor als na 
het overlijden gebeden worden. Priesters droe-
gen gebeden op aan weldoeners van de kerk in 

Een ruimte vol gebed en 
gezang
Het Zevengetijdencollege binnen de 
 devotionele ruimte van de Pieterskerk in 
 laatmiddeleeuws Leiden

Voor het veiligstellen van hun zielenheil konden Leidenaren in de late middel-
eeuwen tegen betaling missen laten opvoeren in de Pieterskerk. Deze zogehe-
ten memoriediensten werden voor onbepaalde tijd ingesteld. Zo vulde de 
kalender van de Pieterskerk zich langzaamaan met missen, opvoeringen, en 
gebeden. In het bestaande onderzoek naar lekendevotie (de religieuze praktij-
ken van niet-geestelijken) is vooralsnog weinig aandacht besteed aan de 
impact van deze bekostigde liturgische diensten op de kerkruimte, de kerkbe-
zoeker en de diensten onderling. In dit artikel wordt aan hand van het Zeven-
getijdencollege, dat in Leiden actief was tussen circa 1430 en 1572, gekeken 
naar wat er zich zoal afspeelde in de kerk. Door de focus te leggen op de 
ruimte waar de missen werden uitgevoerd en door de lekendevotie in zijn 
veelzijdigheid te bekijken, ontstaat een nieuw en verrassend beeld van de 
parochiekerk als gedecentraliseerde devotionele ruimte. 

Marlies Draaisma
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ruil voor deze investeringen. Zo kon het schen-
ken van materiële zaken of het bekostigen van 
missen ervoor zorgen dat de overledene na zijn 
dood niet werd vergeten. Geen wonder dat de 
Pieterskerk vol stond met kunstwerken, litur-
gisch vaatwerk en altaren.

De Pieterskerk als onderzoeksterrein
Het verzorgen van specifieke missen, van een 
jaarlijks terugkerende memoriedienst (een jaar-
getijde) of van een bezoek aan een grafsteen 
tegen een financiële compensatie werd door 
meerdere instanties in de Pieterskerk verwe-
zenlijkt, waaronder het Zevengetijdencollege. 
Dit college was in de 15de eeuw een nieuwe en 
snelgroeiende instelling die, naast deze memo-

riediensten, zorgde voor een aantal vaste, dage-
lijkse gebeden in de kerk. 

Over de Pieterskerk zelf en de uitingen van 
devotie die zich daarin voordeden, zijn al meer-
dere boeken verschenen. Zo beschreef D. Faber 
de zielenzorg in Leiden, onderzocht M. van 
Baarsel de memoriemeesters van de Pieterskerk 
en verdiepte E. Jas zich in de koorboeken van het 
Zevengetijdencollege.1 In deze studies, en in het 
onderzoek naar lekendevotie in het algemeen, 
is echter nog relatief weinig aandacht geweest 
voor het concept ruimte. Door de kerkruimte als 
beginpunt te kiezen, komt een breder beeld van 
deze lekendevotie naar voren. Er wordt immers 
niet alleen naar de schenkingen van één familie 
of persoon gekeken, maar ook naar de verschil-

 | Een ruimte vol gebed en gezang

Afb. 1  Vogelvluchtkaart van de stad Leiden met linksonder de Pieterskerk. Ingekleurde koper-
gravure door Pieter Bast, 1600. Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken, Leiden.
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lende missen en opvoeringen die in deze ruimte 
plaatsvonden over een langere periode. Daar-
naast kan zo inzichtelijk gemaakt worden welke 
effecten de veelvormige devotionele uitingen 
van laatmiddeleeuwse Leidenaren hadden op 
de kerkruimte en haar bezoekers. In dit artikel 
wordt dit op kleine schaal onderzocht door aan 
de hand van het Zevengetijdencollege na te gaan 
wat de door leken bekostigde diensten voor ge-
volgen hadden voor de kerkruimte van de 15de-
eeuwse en vroege 16de-eeuwse Pieterskerk in 
Leiden. 

Om dit in kaart te brengen, zal een multime-
diale en intermediale kijk op de performatieve 
kant van de devotie binnen de Pieterskerk ge-
hanteerd worden. Met multimedialiteit wordt 
hier de combinatie van verschillende media 

bedoeld. Naast missen bekostigden Leidenaren 
ook specifieke gebeden en vroegen zij om be-
zoeken aan altaren en graven, en om het gebruik 
van muziek. Ook binnen het Zevengetijdencol-
lege was deze variëteit aanwezig. Door zoveel 
mogelijk door leken bekostigde diensten in het 
onderzoek te betrekken, alsook waar deze zich 
afspeelden, kan gekeken worden naar de inter-
medialiteit hiervan: de samenhang en de wissel-
werking tussen de in dit onderzoek aangehaalde 
missen. Veel van deze missen en gebeden wer-
den namelijk gelijktijdig opgevoerd.

Het Zevengetijdencollege
Het Zevengetijdencollege in Leiden wordt voor 
het eerst genoemd in een document van 23 april 
1440, maar was waarschijnlijk al langere tijd in 

Afb. 2 Gezicht op de 
Pieterskerk van Leiden in 
onvoltooide staat. Dit vroeg-
16de-eeuwse schilderij hing 
ooit in de kerkmeesterskamer 
in Leiden. Olieverf op paneel 
door onbekende maker, circa 
1515. Collectie Museum De 
Lakenhal, Leiden.
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de Pieterskerk aanwezig.2 Het getijdencollege 
in Leiden bestond enerzijds uit drie tot vier ge-
tijdenmeesters die de financiën overzagen, en 
anderzijds uit zeven tot acht priesters die door 
deze meesters waren aangesteld als zangers. 
Deze priesters waren verantwoordelijk voor de 
missen en het dagelijkse getijdengebed op het 
koor.3 Dit hield in dat zij gedurende de dag op 
het koor gebeden opvoerden volgens de zeven 
gebedsuren die men van oudsher in kloosters 
hanteerde. 

Op 15 mei 1443 ontving het Zevengetijdencol-
lege een jaarlijks bedrag – aanzienlijke renten 
uit grond en huizen in Leiden – van Boudijn van 
Zwieten (c. 1371-1454), een man van grote politie-
ke invloed en welstand. Het college had wellicht 
behoefte aan ondersteuning, want als een van de 
verklaringen voor zijn genereuze daad geeft Van 
Zwieten: ‘om dat ick gesien hebbe dattet dair toe 
van noode was’.4 Met de renten die Van Zwieten 

beschikbaar stelde, blies hij in feite nieuw leven 
in de zeven getijden in de Pieterskerk. Het ge-
volg was dat het college vervolgens iedere dag 
het getijdengebed zong en daarnaast langzaam-
aan allerlei andere taken verwierf. Gedurende 
de meer dan honderddertig jaar dat het college 
actief was in Leiden, beïnvloedde het de muziek, 
de liturgische routine en de algehele sfeer in de 
Pieterskerk.5

Voor wat hoort wat
Tegenover de aanzienlijke financiële middelen 
die Boudijn van Zwieten beschikbaar stelde aan 
de getijdenzangers, stond een keur aan taken die 
deze zangers moesten uitvoeren voor zijn zie-
lenheil. Zo stelde hij in het document uit 1443 
vast dat er op zijn altaar in de Pieterskerk iedere 
dag een mis moest worden gelezen na de ope-
ning van de mis op het hoofdaltaar.6 Vervolgens 
moesten de getijdenzangers twee gebeden op-

Afb. 3  Afschrift van het document uit 1443 waarin Boudijn van Zwieten gelden beschikbaar 
stelt voor het Zevengetijdencollege. Waarschijnlijk een 16de-eeuwse kopie. Collectie 
Erfgoed Leiden en Omstreken, Leiden, toegangsnummer 0502, inventarisnummer 
210, fol. 3r.
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voeren bij het graf dat Van Zwieten in de kerk 
had gekocht.7 Bij datzelfde graf werden ook ge-
beden uitgesproken speciaal voor Van Zwieten 
en zijn familie. Daarnaast werd vastgelegd dat 
bij deze missen gebruik moest worden gemaakt 
van een missaal en een miskelk die speciaal 
hiervoor door hem waren aangekocht. Bij deze 
dagelijkse mis bleef het niet, want de priesters 
werden ook geacht iedere dag na het laatste ge-
tijdengebed van de dag aan de noordzijde van 
de kooromgang een memoriedienst te houden 
voor alle weldoeners van het Zevengetijdencol-
lege. Van Zwieten wenste ook nog een aantal 
specifieke missen op bepaalde feestdagen. Dit 
alles, zo formuleerde hij, om ‘den dienst goeds te 
vermeeren ende zalicheyt mynre zielen’.8

De uitvoering van deze bepaling werd in de 
kerkelijke ruimte duidelijk zichtbaar: iedere dag 
was er een kleine groep priesters die zich ver-
plaatste van een altaar ‘inden ommeganck an die 
noortzyde’, naar een graf daar in de buurt en ver-
volgens naar een andere locatie aan de noord-
zijde van deze kooromgang. Daarnaast was er 
zes dagen in het jaar een requiemmis – een mis 
opgedragen aan overledenen – op het hoofd-
altaar. De meeste van deze diensten namen niet 
zoveel tijd in beslag, maar resulteerden toch in 

extra opvoeringen rond de kooromgang en in 
het weerklinken van de namen van Boudijn van 
Zwieten en zijn familie.9

Het Zevengetijdencollege groeit
Van Zwieten was niet de enige die het Zevenge-
tijdencollege begunstigde in ruil voor gebeden. 
Zijn initiatief werd enthousiast gevolgd door 
meerdere individuen en groepen, zowel mannen 
als vrouwen, die het repertoire van de priesters 
van het getijdencollege uitbreidden door mis-
sen, grafbezoeken en memoriediensten te be-
kostigen.10 

Zo was er bijvoorbeeld Adriaen van Zwieten, 
kleinzoon van Boudijn, die in 1485 de getijden-
zangers opdroeg ’s maandags na het feest van 
St. Elizabeth (17 november) een requiemmis, 
direct na het eerste getijdengebed van de dag, 
op het hoofdaltaar te zingen. Hij specificeerde 
zijn wensen door aan te geven wie er bij deze 
mis herdacht moest worden en welke gebeden 
er moesten klinken. Ook bepaalde hij dat zijn 
naam en die van zijn familieleden op de daar-
opvolgende zondag genoemd moesten worden, 
specifiek vanaf de kansel. Dit was nog niet alles. 
Na de requiemmis moest de onderkoster het graf 
van zijn moeder, dat naast het altaar van Boudijn 

Afb. 4  Pagina uit een van de zes overgeleverde koorboeken van de Pieterskerk. Deze muziek-
boeken waren samengesteld voor gebruik door het Zevengetijdencollege. Kopie door 
Anthonius de Blauwe, 1559. Collectie Museum de Lakenhal, Leiden.
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van Zwieten lag, bedekken met een zwart kleed, 
er kruiden over uitstrooien en er vier grote kaar-
sen omheen aansteken. Na de mis moesten de 
zangers vervolgens bij dit graf gebeden lezen.11

Tien jaar na de geldelijke schenking van Bou-
dijn van Zwieten schonk ook het stadsbestuur 
van Leiden een inkomen aan de Zevengetijden-
zangers. In ruil hiervoor kreeg het een wekelijk-
se mis op vrijdag – met meerstemmige zang – en 
een mis gevolgd door het lof op elke zaterdag.12 
Meer lofdiensten met polyfone (meerstemmige) 
muziek werden daar later aan toegevoegd op een 
aantal belangrijke feestdagen.13 

Een keer per jaar, op paasavond, werd er zelfs 
een drama opgevoerd in de kerk. Deze opvoe-
ring was in 1507 overeengekomen door een ze-
kere Lijsbet, weduwe van Claes Hugensz., met 
de kerkmeesters en de getijdenzangers, zodat zij 
‘tot ewigen dagen alle jaire op die paescsnachte 
die verrisenisse ons heren te houden ende te 
doen houden in Sinte Pieters kercke’.14 Dit laat 
zien dat de weldoeners van de Pieterskerk niet 
alleen geïnteresseerd waren in de gebruikelijke 
liturgische diensten, maar dat zij ook een meer 
multimediale kijk hadden op hun zielenheil. 
Dit zien we terug in het verrijzenisspel op paas-
avond, net als in de verschillende aanvragen die 
werden gedaan betreffende orgelmuziek en po-

lyfone zang, en in het gebruik van specifiek mis-
gerei zoals in het geval van Boudijn van Zwieten. 

Naast het dagelijkse getijdengebed werden in 
de jaren dat het Zevengetijdencollege actief was 
in Leiden in totaal nog vier andere dagelijkse 
diensten opgevoerd, waaronder twee die waren 
ingesteld door Boudijn van Zwieten. Deze wer-
den aangevuld door negen groepen en indivi-
duen die samen in totaal dertien verschillende 
wekelijkse memoriediensten en missen in het 
leven riepen, en daarbovenop kwamen jaarlijks 
25 opvoeringen die varieerden van een ongeveer 
vijf minuten durende Inviolata (een kort motet) 
tot een ongeveer half uur durende requiemmis.15 
Iemand als Lijsbet stond, bij het bekostigen van 
het paasdrama in 1507, voor een vol programma. 
Bij haar keuze waar en wanneer zij het paas-
drama in de kerk liet opvoeren, moest zij reke-
ning houden met de eisen van weldoeners die 
haar voor waren geweest. 

Druk en gedecentraliseerd 
Vanwege de vele door particulieren geïnitieerde 
missen, gebeden en grafbezoeken was het rond 
1500 niet bepaald rustig in de Pieterskerk. Wie 
de kerk in die tijd binnenliep, had grote kans 
een groep zingende priesters in actie te zien. 
De getijdenzangers waren iedere dag aanwezig 

Afb. 5 Boudijn van Zwieten (man links van Maria) en Adriaen van Zwieten, zijn kleinzoon 
(vierde persoon van links). Memorietafel van Boudijn van Zwieten en zijn geslacht. Olieverf op 
doek door onbekende maker, 1552. Collectie Museum de Lakenhal, Leiden. 
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op een groeiende hoeveelheid momenten en 
locaties binnen de kerkelijke ruimte. Daarnaast 
waren er nog vicarissen, de pastoor, en andere 
instanties, zoals de kerkmeesters en de Heilige 
Geestmeesters, die ook memoriediensten be-
middelden.16

In veel gevallen behelsde de memoriedienst 
een jaarlijks terugkerende dienst, een jaargetij-
de, een relatief betaalbare en populaire optie om 
een nagedachtenis veilig te stellen. Naar aanlei-
ding van gegevens uit de memorieboeken van de 
Pieterskerk en rekeningen van het college van 
deputaten en memoriemeesters komt D.  Faber 
in zijn proefschrift op een totaal van wel 1233 
jaargetijden in een periode van ruim anderhalve 
eeuw.17 Het zal op veel dagen wel voor een zekere 

drukte hebben gezorgd. Er was op drie momen-
ten in de week plaats voor memoriediensten en 
op den duur waren er in de Pieterskerk ongeveer 
acht jaargetijden per ‘moment’.18 Als je hierbij 
bedenkt dat deze jaargetijden, vicariën en spe-
ciale missen in principe voor eeuwig werden in-
gesteld, werd het almaar voller in de kerk. Daar 
kwamen de gebruikelijke liturgie en de meer 
wereldse bedrijvigheid die de kerk gewoon was, 
nog bovenop. 

De hele dag door vonden er allerlei vormen 
van devotie plaats, verspreid over de hele kerk. 
Zouden al deze verschillende memoriediensten 
elkaar in acht hebben genomen? Het kon niet 
anders dan dat een aantal van de 1233 jaargetij-
den tegelijkertijd plaatsvond, zich rond dezelfde 

Afb. 6  Huidige interieur van de Pieterskerk met zicht op het koor en de kansel. Collectie 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort. Foto: Jan van Galen, 2011.

Holland 20204 binnenwerk.indb   154Holland 20204 binnenwerk.indb   154 01-12-2020   08:5901-12-2020   08:59



Marlies Draaisma | Een ruimte vol gebed en gezang

155  

locatie in de kerk afspeelde of op een of andere 
manier elkaar hinderde. 

Wat opvalt, is dat de meeste memoriediensten 
niet op één plek binnen de kerk manifesteerden. 
Missen werden opgevoerd bij familiealtaren die 
zich in de kooromgang of in de zijbeuken van 
het schip bevonden, en graven werden bezocht 
die verspreid over de gehele vloer lagen. Religie 
speelde zich voor de parochiaan niet alleen af 
rond het hoofdaltaar en het koor, maar evengoed 
rond de vele zijaltaren, kapellen en graven. Het 
gevolg was een fragmentatie van de aandacht 
van het publiek en de priesters, maar ook van 
de kerkruimte zelf. Lekenstichtingen maakten 
het schip van de kerk tot een samenraapsel van 
quasi-particuliere ruimtes waartussen leken en 
priesters zich iedere dag begaven. De kerk was 
een gedecentraliseerde religieuze ruimte. 

Een breder verschijnsel
De Pieterskerk in Leiden was niet uniek. De St. 
Bavokerk in Haarlem had in de 16de eeuw bij-
voorbeeld tweeëndertig verschillende altaren 
verspreid over de kerk. Op deze altaren werden 
missen bekostigd die inkomsten genereerden 
aan een 120-tal priesters, waardoor de memo-
riediensten ook in de St. Bavokerk een impact 
hadden op zowel het aanzien van de kerkruimte 
als de liturgie.19 Bij de St. Jacobskerk in Den 
Haag komt een vergelijkbaar beeld naar voren. 
Zo schrijft F.J.W. van Kan dat deze kerk eveneens 
meesters kende waarbij gelovigen diensten ter 
nagedachtenis aan overledenen konden aanvra-
gen. Uit memorielijsten van 1482 blijkt dat de 
priesters 128 jaargetijden in hun kalender had-
den staan, uitgebreid tot een totaal van 522 kort 
voor de Reformatie.20 

Buiten Holland was de situatie in de grotere 
kerken waarschijnlijk vergelijkbaar. Zo waren er 
bijvoorbeeld ook in de Grote Kerk in Breda volop 
altaren en door leken gestichte memoriediensten 
aanwezig, die ook op hun beurt een stempel op 
de kerkruimte drukten. Van de 14de eeuw tot het 
eind van de 16de eeuw werden door de kanun-
niken van deze kerk 932 jaargetijden in het jaar-

getijdenboek, of obituarium, ingevoerd. De ka-
pelaans voegden er in hun eigen obituarium nog 
eens zestienhonderd aan toe.21 In de Grote Kerk 
waren, meer nog dan in Leiden, ook op verschil-
lende momenten op de dag priesters in de weer.

Ook het getijdengebed was niet uniek voor 
de Pieterskerk. In de St. Jacobskerk in Den Haag 
zijn er tenminste vanaf 1469 getijdenmeesters 
en -zangers bekend.22 Bepalingen uit Delft in 
1456 noemen zeven tot acht priesters om de 
getijden op het koor te zingen. 23 In Rotterdam 
werd in 1449 en in Gouda in 1453 een Zevenge-
tijdencollege gesticht. Omdat Leiden een van de 
eerste steden met dit college lijkt te zijn geweest, 
is het mogelijk dat andere steden zich aan het 
‘Leidse model’ spiegelden. In ieder geval kwam 
de uitvoering in de meeste steden overeen, in-

Afb. 7 Een groep zangers bij een lessenaar. Afbeelding uit 
het manuscript Chants royaux sur la conception, couronnés 
au puy de Rouen de 1519 à 1528, uit de 16de eeuw. Bibliotheque 
Nationale de France, Parijs, Ms. Fr. 1537, fol. 58r.
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clusief het uitvoeren van memoriediensten voor 
weldoeners.24

Besluit
De devotionele ruimte van de kerk werd op 
grote schaal door leken aangegrepen om hun 
zielenheil te bevorderen en hun namen voor de 
eeuwigheid te laten weerklinken. Dit gebeurde 
op verschillende wijzen en op verschillende lo-
caties in de kerk, die gedurende de 15de eeuw 
steeds voller leek te worden. 

In dit artikel over de performatieve kant van 
lekenreligiositeit in de Pieterskerk werd niet ge-
keken naar de missen en andere schenkingen 
die één specifieke familie bekostigde, maar juist 
naar het geheel van de kerkelijke begunstigin-
gen. Door de focus te leggen op de pluriformi-

teit en de samenhang van de memoriediensten, 
en door de kerkelijke ruimte als geheel te bekij-
ken, komt naar voren dat de ruimte van de Pie-
terskerk niet uit geïsoleerde en losse elementen 
was opgebouwd maar gevormd werd door het 
totaal aan opvoeringen en hun interactie met 
elkaar. De kerk was een volle en gedecentrali-
seerde devotionele ruimte waarbinnen tegen 
betaling allerlei religieuze diensten werden ver-
richt. Bij de uitvoering van memoriediensten 
moesten de getijdenzangers elkaar zorgvuldig, 
of noodgedwongen, in acht nemen omwille van 
de wens van de betaler, de beperkte ruimte en 
de al bezette dagen en uren. De aanpak waarbij 
de ruimte als uitgangspunt is genomen, heeft zo 
tot nieuwe, spannende inzichten geleid bij het al 
vaker onderzochte onderwerp van lekendevotie.

Holland Scriptieprijs 2019

Marlies Draaisma is de winnaar van de Holland Scriptieprijs 2019. Dit artikel is een bewerking 
van haar scriptie ‘Shared Space. The multi- and intermediality of lay devotion within the space 
of the fifteenth-century parish church of St. Peter in Leiden’ (Universiteit van Groningen 2019). 

Uit het juryrapport: ‘De studie naar middeleeuwse lekendevotie kent een rijke traditie, en ook 
de memoria hebben daarbij veel aandacht van historici genoten. Marlies brengt in haar on-
derzoek echter een vernieuwende invalshoek doordat ze niet de individuele donaties en de 
vormen die deze konden aannemen bestudeerd, maar de ruimte waarin deze werden opge-
voerd als uitgangspunt neemt. (…) De jury was onder de indruk van de manier waarop Marlies 
verschillende type bronnen en methoden met elkaar verbindt. Dit alles deed zij bovendien in 
een zeer aantrekkelijke en vlotte schrijfstijl die de lezer zonder moeite meevoert naar de 15de-
eeuwse Pieterskerk.’

Lees het volledige juryrapport op www.tijdschriftholland.nl/scriptieprijs
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Overleven in de grote stad
Het sociale netwerk van zeemansvrouwen in 
17de-eeuws Amsterdam

In 17de-eeuwse boeken, prenten en liederen worden zeemansvrouwen veelal 
negatief afgeschilderd. Zij worden regelmatig omschreven als onbeschaafd 
en als het uitschot van de samenleving. Wanneer hun man op zee was, 
moesten deze vrouwen zelfstandig zien te overleven en contemporaine 
bronnen wekken de indruk dat veel vrouwen overgingen tot crimineel 
gedrag. Dit artikel laat zien dat deze negatieve beeldvorming niet terecht is. 
Echtgenotes van zeelieden zochten in moeilijke tijden niet alleen uitvlucht in 
ongewenste gedragingen en criminele activiteiten. Hoe wisten deze vrouwen 
dan wel te overleven in een stad waar zij zo weinig geliefd waren? Uit de 
brieven die zeemansvrouwen schreven aan hun echtgenoten blijkt dat zij in 
het dagelijks leven vaak konden rekenen op steun en hulp van familie, 
kennissen, vrienden, buren en andere bekenden.

Romy Beck

Amsterdam, zo luidt de populaire opinie, was in 
de 17de eeuw een machtige handelsstad. Handel 
en scheepvaart zorgden voor grote economische 
bedrijvigheid, wat weer leidde tot een bloeiende 
culturele en wetenschappelijke wereld. De aan-
trekkingskracht van de stad was groot. Rijken za-
gen grote winsten in het verschiet, terwijl armen 
er een beter bestaan zochten. Zo verwelkomde 
de havenstad veel nieuwe bewoners, maar deze 
waren niet allemaal even geliefd. Vooral zeelui 
en hun echtgenotes werden nogal eens slecht 
beoordeeld. Dit negatieve imago komt duide-
lijk naar voren in verschillende contemporaine 
bronnen. Zo toont de 17de-eeuwse prent Gelijk 
van aart, is wel gepaart van Cornelis Dusart − een 
van de weinige afbeeldingen waar zeelieden op 
staan − een dronken dansende figuur met een 

uitbundige en wulpse vrouw aan zijn arm (Afb.  1). 
De anonieme auteur van het boek ’t Amster-
damsche hoerdom (1681) schetst eenzelfde beeld: 
‘Gy kunt wel denken (…) dat de vroului hoeren 
sijn; maar ’t sou u kunst sijn te raaden, dat ’er 
onder deese vier twee sijn, die mannen heb-
ben, welke voor arme soldaaten in Oost-Indien 
omswerven.’1 Ook in andere bronnen, zoals oog-
getuigenverslagen, liedjes of confessieboeken, 
werden zeemansvrouwen vaak omschreven als 
crimineel en onbeschaafd, als het uitschot van 
de samenleving.

Historicus Lotte van de Pol concludeerde in 
1996 dat vroegmoderne bronnen laten zien dat 
zeemansvrouwen zich veelal ontuchtig gedroe-
gen en mijlenver afstonden van burgervrouwen. 
Ze kenden, net als hun echtgenoten, een lage 
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status en vormden zelfs een aparte, misschien 
wel ongewenste, sociale groep.2 Deze lage sociale 
status lijkt het gevolg te zijn van het heersende 
beeld van zeemansvrouwen als onbeschaafde 
en zelfs criminele personen. Maar is dit beeld 
terecht? Waren zij in vroegmodern Amsterdam 
inderdaad aangewezen op de criminaliteit of 
kenden zeemansvrouwen andere manieren van 
(over)leven? Is het mogelijk, of misschien zelfs 
noodzakelijk, om het beeld van alleenstaande 
vrouwen en achtergebleven echtgenotes uit het 
verleden bij te stellen? Historicus Danielle van 
den Heuvel stelde in 2005 dat Van de Pol voor-
bijgaat aan een ‘ander’ type zeemansvrouw, na-
melijk degene die niet als ondeugdelijk stond 
geregistreerd in de criminele registers van de 
stad.3 Zij richtte zich in haar onderzoek, net 
als collega-historici Manon van der Heijden, 
 Ariadne Schmidt, Erika Kuijpers en Annette de 
Wit, op werkende (zeemans)vrouwen en hun 
juridische positie en handelingsbevoegdheden 
binnen steden.4 Toch was het in deze onderzoe-
ken nog moeilijk om zeemansvrouwen zelf aan 
het woord te laten, omdat historici niet wisten 
van de sporen die deze vrouwen hebben nage-
laten. Recent is echter een groot aantal brieven 
ontdekt dat dit wel mogelijk maakt en tal van 
nieuwe inzichten biedt. Aan de hand van deze 
bronnen wordt in dit artikel een nieuw beeld 
geschetst van de vroegmoderne zeemansvrouw 
en wordt aangetoond dat hun leven zeker niet 
altijd een aaneenschakeling was van ongewenste 
gedragingen en criminele activiteiten. 

De lange tijd van – of zelfs voortdurende – 
afwezigheid van de varende echtgenoot maakte 
zeemansvrouwen kwetsbaar. Hoewel sommi-
gen geen andere keus hadden en genoodzaakt 
waren het verkeerde pad te kiezen, zochten de 
meeste vrouwen heel nadrukkelijk bescherming 
en ondersteuning bij anderen in hun sociale 
omgeving. In navolging van eerdergenoemde 
historici en het recentere boek Levenstekens van 
letterkundige Judith Brouwer, richt dit artikel 
zich specifiek op dit sociale aspect van (over)-
leven in 17de-eeuws Amsterdam.5 Het bronnen-

corpus van dit onderzoek betreft een selectie 
brieven uit de digitale database Gekaapte Brieven 
(Brieven als Buit).6 Deze brieven, ooit verstuurd 
door zeemansvrouwen aan hun man, bevonden 
zich als poststukken aan boord van Nederlandse 
schepen.7 Voordat zij konden worden afgeleverd, 
werden ze echter buit gemaakt door de Engel-
sen gedurende een van de vier oorlogen die 
Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde 
 Nederlanden voerden in de 17de en 18de eeuw. 
De brieven vormen samen een collectief van 
mededelingen over alledaagse gebeurtenissen. 
Ze zijn geschreven in de jaren 1660 en 1670 en 
uit de complete database geselecteerd op basis 
van twee criteria: 17de-eeuwse vrouwelijke af-
zenders en de verzendplaats Amsterdam. De 
briefschrijfsters waren echtgenotes van zeelie-
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den in dienst bij de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC), de West-Indische Compag-
nie (WIC) en de marine.

Juridische mogelijkheden 

Ick ben verwondert dat u.l. so weinich 
schrijft, ick heb met desen drie brieue ge-
sonden dat u.l. sij niet en crigt is mij so 
leet als het u soude mogen wesen. Bid mijn 
 lieue man laet doch niet te s[c]hrijuen met 

de erste en met al gelegenheit want ick seer 
verlang te weten van u gesontheijt (…) Ghij 
sijt uijt mijn ogen mar niet uijt mijn hart 
en sullen uijt mijn gebet niet vergeten sijn.8

Eenzaam en onzeker. Die twee woorden vatten 
precies samen hoe Geertje Jans Ophoff zich 
in 1664 voelde toen zij bovenstaande woorden 
schreef. Haar man werkte dat jaar als matroos op 
de vloot van Michiel de Ruyter en bevond zich in 
de buurt van de Straat van Gibraltar. Geertje was 

Afb. 1 Dansend paar, ‘Gelijk van aart, 
is wel gepaart’. Prent door Cornelis 
Dusart, 1695. Collectie Rijksmuseum, 
Amsterdam.

Afb. 2 Brief van Jannetje Eijlerts Vos, 
d.d. 3 november 1668. Foto afkomstig 
uit het Leidse Brieven als Buit-on-
derzoek geleid door prof. dr. Marijke 
van der Wal. National Archives (Kew, 
UK), High Court of Admiralty (HCA) 
Archives, HCA 32-1824. Online 
te raadplegen via de website: 
http://brievenalsbuit.inl.nl.
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een van de vele zeemansvrouwen die in de grote 
stad moest zien te overleven. Jaarlijks vertrok-
ken bijna vijftigduizend mannelijke zeevaarders 
in dienst van een van de compagnieën uit de 
havens van de Republiek. Gedurende de 17de 
eeuw kregen de Hollandse steden, en dan voor-
namelijk Amsterdam, te maken met een groei-
end aantal alleenstaande vrouwelijke bewoners 
of gezinnen waarbij de moeder aan het hoofd 
stond. Vrouwen waren veel langer verantwoor-
delijk voor het draaiend houden van het gezin 
dan eerder het geval was, doordat de scheep-
vaart gedurende de 17de eeuw belangrijker werd 
en de zeemannen door hun werk steeds vaker 
langdurig of zelfs voorgoed van huis waren. 
Het ‘Indisch lek’ – dat ontstond door het grote 
aantal matrozen dat richting de Oost of de West 
vertrok  – zorgde voor een vrouwenoverschot en 
drukte hiermee volgens Van den Heuvel een 
stempel op het leven in steden.9

‘Gebroken’ zeemansgezinnen waren kwets-
baar en aan het begin van de 18de eeuw behoor-
de bijna de helft hiervan tot de allerarmsten bin-
nen de stad. Oorlogsomstandigheden, ziekten, 
prijsstijgingen, belastingdruk en koude winters 
brachten veel zeemansvrouwen in de proble-
men. Door een constant gebrek aan geld moes-
ten zij, naast de maandelijkse betaling door een 
van de compagnieën, zorgen voor bijverdiensten 
of een beroep doen op de armenzorg. Van der 
Heijden, Van den Heuvel, Schmidt en De Wit 
toonden in eerder onderzoek aan dat de vrou-
wen vaak werkten in de directe omgeving van 
de haven, of in meer traditionele vrouwelijke 
beroepen, zoals spinster, naaister of verkoop-
ster in de kleinhandel of textielindustrie (Afb. 3). 
Sommige vrouwen beschikten zelfs over de sta-
tus ‘openbaar koopvrouw’, wat inhield dat ze zelf 
een onderneming konden hebben of contracten 
konden sluiten.10

Afb. 3  Gezicht op de Dam in Amsterdam met het nieuwe stadhuis in aanbouw. Olieverf-
schilderij toegeschreven aan Jacob van der Ulft (detailweergave), 1652-1689. Collectie 
Rijksmuseum, Amsterdam.
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Gezagsdragers, die het economisch belang 
van de scheepvaart erkenden, zagen het veelal 
als hun plicht iets te ondernemen voor de min-
derbedeelden binnen de samenleving. Zo kon-
den zeemansvrouwen ondersteuning van de 
stad krijgen, mits zij zich als ‘eerlijke’ of deugd-
zame lieden gedroegen.11 Armenzorg was bij fi-
nanciële problemen een voor de hand liggende 
oplossing. Daarbij kon een vrouw met een echt-
genoot op zee aanspraak maken op dezelfde ju-
ridische status als die van weduwen. Verder kon 
ze bijvoorbeeld gedurende de tijd dat haar man 
weg was als handelingsbekwaam worden aan-
gemerkt en daarmee zeggenschap krijgen over 
de gezamenlijke goederen. Gewoonlijk had een 
man maritale macht over zijn echtgenote, wat 
inhield dat hij gedurende het huwelijk beschik-
king had over haar goederen en haar in rechte 
vertegenwoordigde.12 Wanneer een zeeman voor 
een lange tijd vertrok, kon hij hiervoor een rege-
ling treffen. Hij diende zijn vrouw te machtigen 
door middel van een voor de notaris of schepe-
nen opgestelde procuratie.13 Uit brieven komt 
naar voren dat het verkrijgen van de volmacht 
van groot belang was. Zeemansvrouw Jannetje 
Eijlerts Vos liet haar man Popke Dies de Haan 
in november 1668 weten dat zij op het Oost-In-
disch Huis 114 gulden had ontvangen, die Popke 
Dies nog tegoed had van de compagnie (Afb. 4). 

Daarnaast drong zij bij Popke Dies aan om haar 
de documenten toe te sturen die zij nodig had 
om betaald te worden: 

Min lijeue man laedt het mi doch weten als 
ghij van eene schijep op het ander gaedt, 
wat ghij te goede hebt en ghij moet daer en 
volmacht bij stuierren, anders can ijck hijer 
niet te rechte komen. Als u.l. mi schrijft 
hoefel dat ghij op elck schijep te goede hebt 
so kant sij ons nijet te kordt doen, maer u.l. 
moet daer en volmacht bij doen en rekenij 
van alses u.l. belijeft.14 

Voor zeemansvrouwen die geen machtiging van 
hun echtgenoot ontvingen, bood de lokale over-
heid een oplossing. Zij konden bijvoorbeeld bij 
de stedelijke autoriteiten rekesten indienen om 
bepaalde familiezaken alsnog geregeld te krij-
gen. In moeilijke situaties konden deze maatre-
gelen het verschil maken tussen een armoedig 
of een redelijk bestaan. De relatief soepele hou-
ding van het stadsbestuur ten opzichte van zee-
mansvrouwen betekende niet per definitie dat 
alle verzoeken werden ingewilligd. Autoriteiten 
informeerden vaak binnen de sociale omgeving 
naar de gedragingen van de persoon in kwestie. 
Als deze vrouw een slechte reputatie kende, dan 
werd het rekest veelal afgewezen.15 

Afb. 4 Het Oost-Indisch 
Huis te Amsterdam. Prent 
door Jacob van Meurs, 
1663. Collectie Rijksmu-
seum, Amsterdam.
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Vriendschappelijke relaties
Al konden de zeemansvrouwen soms een beroep 
doen op het stadsbestuur, de meeste hulp die zij 
ontvingen, kwam uit hun sociale netwerk. Uit 
brieven blijkt dat zij vooral leunden op familie, 
kennissen, vrienden, buren en andere bekenden. 
Het sociale kapitaal was een belangrijk vangnet 
en bijzonder bruikbaar bij het oplossen en voor-
komen van dagelijkse problemen. Zowel voor 
nieuwkomers als voor personen die reeds in de 
stad woonden, was het dan ook noodzakelijk om 
te investeren in relaties. Deze boden immers 
mogelijkheden op allerlei verschillende vormen 
van hulp, ondersteuning en bescherming.16 Vol-
gens historicus Luuc Kooijmans is het vroegmo-
derne concept van vriendschap terug te voeren 
op oudere tradities. In de oudheid en de middel-

eeuwen stond vriendschap voor de bevordering 
van consensus, vrede en saamhorigheid. Het 
ging om ‘een relatie tussen individuen die op 
grond van wederzijdse genegenheid solidair met 
elkaar verbonden waren en dat tot uiting brach-
ten in zowel praktische hulp als morele steun’.17 

Hij stelt daarbij dat dit idee van vriendschap in 
de loop van de tijd nauwelijks veranderde.

In 17de-eeuws Amsterdam was het voor 
hulpbehoevende zeemansvrouwen van het al-
lergrootste belang om zelf actief vriendschappe-
lijke relaties aan te gaan. Het wederzijds geven 
en nemen speelde, bij deze al dan niet bewuste 
overlevingsstrategie, een belangrijke rol. Zo 
noemden zeemansvrouwen in hun brieven al-
lerlei vormen van hulp die zij kregen van en 
gaven aan familie, vrienden, kennissen, buren 
of anderen. Sommigen leenden geld om zo fi-
nanciële problemen (tijdelijk) op te lossen. An-
deren zorgden voor familieleden of bezittingen, 
of boden elkaar onderdak. Ook het simpelweg 
delen van nieuws of informatie was soms van 
het allergrootste belang. Grietje Matijs vernam 
in 1664 via kennissen dat haar man Erasmus 
Dircksen geld had geleend zonder dit aan haar 
te schrijven. Ze was daar absoluut niet gelukkig 
mee, aangezien ze nu medeaansprakelijk was 
voor de rekeningen die ze in Amsterdam gepre-
senteerd kreeg. Verontwaardigd liet ze haar man 
weten dat de echtgenote van een andere zeeman 
onverwacht voor de deur had gestaan met een 
rekening van twee rijksdaalders.18 

Ook zeevarende echtgenoten, die veelal niet 
in de stad aanwezig waren, gebruikten het soci-
ale netwerk. Zeeman Jan Karstensz. kon rekenen 
op hulp, nadat zijn eigen familie uit Amsterdam 
naar Noorwegen was verhuisd. Vriendin Jaapje 
Koerten schreef hem dat de vertrekkende fami-
lieleden zijn spullen gelukkig hadden achterge-
laten bij behulpzame kennissen of buurtgeno-
ten op het Rapenburg.19 Ook vroeg zij Jan om de 
groeten te doen aan haar broer Sander:

Nu heb ick noch 2 brieven van u.l. ontfan-
gen en daer uut verstaen dat ghij veel bij 

Afb. 5 Het VOC-schip ‘Wapen van Amsterdam’. Tekening 
door Willem van de Velde (II), 1661-1667. Collectie Het 
Scheepvaartmuseum, Amsterdam.
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mijn broeder Sander Koerten hebt geweest 
en dat hij noch kloeck en gesont waer dat 
ons van harten lief is om te hooren en soo 
ghij weeder bij hem komt soo secht hem 
veel 100 duijsent goede nacht van mijn en 
van mijn moeder en van ons allen.20

Zeemansvrouwen hoorden soms tijden niets van 
hun echtgenoot. Vrienden, buren en kennissen 
waren dan ook onmisbaar voor het verkrijgen 
van de zeer gewenste snippers informatie. Een 
groter sociaal netwerk betekende dat men via 
meer mensen nieuws van overzee kon krijgen. 
Op hun beurt hielden de zeemansvrouwen hun 
mannen op de hoogte van het wel en wee in de 
stad. Zo schreef Teunisje Joppen in 1672 aan haar 
man Hendrik Gerritsen dat zijn zuster Gette ge-
trouwd was. Daarnaast vroeg ze hem zijn col-
lega Jop Aelbertse te zeggen dat ook zijn broer 
getrouwd was en dat zijn moeder en zuster nog 
gezond waren.21 

Niet zonder gevaar
Naast nieuws uit de kennissenkring schreven 
de zeemansvrouwen met grote regelmaat over 
moeilijke omstandigheden. Ze leefden vaak in 
buurten waar families dicht op elkaar woonden. 
De grote aantallen ongewassen mannen, vrou-
wen en kinderen in kleine, slecht geventileerde 
woningen zonder enige sanitaire voorzieningen 
zorgden voor barre omstandigheden.22 Ziekte en 
dood hadden dan ook een grote impact op het 
stedelijk leven en op het ontstaan en verdwijnen 
van sociale relaties. ‘So laet ijck min lijeue man 
weten dat Sterman Pijtter sijn wijf ijs overleden 
lijef (…) de menschen sterven hastijc wech maer 
beter te vallen ijn de handt des heren dan ijnde 
handen daer bose menschen, want sij rusten van 
haer arbijdt en haer wercken’, meldde de eerder-
genoemde Jannetje Eijlerts Vos in een brief van 
3 november 1668 aan haar man Popke Dies de 
Haan.23 

Jannetje en Popke Dies wisten dat het leven 
onzeker was en vol gevaren zat. Popke Dies was 
een jaar eerder aan de dood ontsnapt tijdens de 

schipbreuk van de Oost-Indiëvaarder Wapen van 
Amsterdam (Afb. 5). Het koopvaardijschip begon 
op 21 mei 1664 aan de vijfde reis naar Oost-Indië, 
maar verging tijdens de terugtocht. Het schip, 
beladen met diamanten, parels en tin, vertrok 
op 26 januari 1667 uit Batavia. Na een stop bij 
Kaap de Goede Hoop zette het op 8 juni koers 
naar de Republiek. Op 19 september 1667 kwam 
het schip in een zuidoosterstorm terecht en 
zonk het voor de zuidkust van IJsland. Van de 
ongeveer 200 opvarenden overleefden slechts 52 
of 53 mannen de schipbreuk.24 Eenmaal aan land 
was het voor de overlevenden nog eens twee da-
gen lopen, voordat zij in de bewoonde wereld 
terechtkwamen. Popke Dies, zijn mede-konsta-
belsmaat (de hulpjes van de artilleriemeester) 
Christiaen Pietersz. van Holsteyn en twaalf an-
deren konden aan boord van het vrachtschip 
van Jan Jansz. Crop van Vlieland meevaren naar 
Glückstadt in Sleeswijk-Holstein, en vandaar 
richting de Republiek. Op 22 november van het-
zelfde jaar deden Popke Dies en Christiaen van 
deze verschrikkingen verslag bij de Amsterdam-
se notaris Hendrick Rosa.25

Ondanks deze ervaring kroop het bloed waar 
het niet gaan kon. Op 12 april 1668 trad Popke 
Dies wederom in dienst bij de VOC, nu als on-
derstuurman op het schip Zuidpolsbroek. Na 
een voorspoedige reis kwam hij op zondag 7 ok-
tober aan in Batavia. Zijn afwezigheid, zo schreef 
zijn vrouw Jannetje, maakte de achterblijvende 
familieleden verdrietig:

Onse alderlijste dochter Marijte Popke  wijnst 
haer alderlijste vader vel hondert duijsen 
goede nacht en sij seijdt dijcmael moeder 
sal mijn vader als hij met lijef wederom 
tuiskomdt ock wer na oostijnijen dat bedroft 
mij dijckmael och hoe sal dije tijdt om ko-
men dat wet Godt.26 

Toch ontvingen achterblijvers ook vaak min-
der goed nieuws. Zo vernam Annickje Jans dat 
haar kennis Benedictus was gestorven tijdens 
zijn werk in de scheepvaart in Groenland. Door 

Holland 20204 binnenwerk.indb   163Holland 20204 binnenwerk.indb   163 01-12-2020   08:5901-12-2020   08:59



164  

middel van een brief bracht zij haar man Abra-
ham Jellisz. op de hoogte van de dood van Bene-
dictus.27 De vrouw van Benedictus trok, na zijn 
overlijden, bij Annickje Jans in. Kennissen die in 
dezelfde situatie verkeerden, waren waarschijn-
lijk eerder bereid om elkaar te ondersteunen in 
moeilijke tijden. Annickje had zelf een man op 
zee en kon zich vast en zeker goed verplaatsen 
in de moeilijke situatie waarin de vrouw van de 
verongelukte Benedictus zich bevond. Onder-
dak bieden, zoals Annickje deed, kon een gebaar 
van naastenliefde zijn, maar had soms ook eco-
nomische motieven. Door kostgangers of naaste 
verwanten uit de stad een bed te bieden, vulden 
zeemansgezinnen de minimale inkomsten uit 
arbeid of ondersteuning aan.28 

Eer en reputatie
Zoals uit de voorbeelden duidelijk naar voren 
komt, waren vrienden, buren en kennissen on-
misbaar bij het verkrijgen van hulp in moeilij-
ke tijden. Bij al die persoonlijke relaties moest 

echter één ding in de gaten worden gehouden: 
reputatie. In de 17de-eeuwse maatschappij zorg-
de een slechte naam gemakkelijk voor proble-
men en zeemansvrouwen hadden daar, zoals 
contemporaine bronnen laten zien, regelmatig 
mee te maken. Uit hun eigen brieven blijkt dat 
veel vrouwen uit alle macht probeerden om een 
slechte reputatie te vermijden. Dit zorgde name-
lijk gemakkelijk voor ruzie met familie en vrien-
den, en maakte het (over)leven mogelijk nog 
ingewikkelder. Het verliezen van sociale con-
tacten of het nergens bijhoren, betekende dat er 
geen beroep gedaan kon worden op anderen, en 
maakte het leven in de stad onaangenaam, inge-
wikkeld of zelfs ondragelijk. 29 

Een zeemansvrouw die geen steun kreeg van 
haar directe omgeving was Hillegonda Vrienk. 
Het dreef haar tot wanhoop. ‘Niemant van u.l. 
vrinden sijn nae mij om en nu sit ijck hier en 
weet niet wat ijck beginnen sal om en dat mackt 
mij soo bedroeft’, zo schreef zij haar man Cor-
nelis Bartrink op 6 november 1673.30 Niet zelden 

Afb. 6  Het IJ voor Amsterdam met het fregat ‘De Ploeg’. Olieverfschilderij door Ludolf Bakhuysen 
(detailweergave), 1680-1708. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.
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zorgden financiële problemen voor een slechte 
naam. Trijntje Hendricks-Batens schreef bij-
voorbeeld aan haar man Hendrick Batens in 
1664 dat zijn zusters haar beschuldigden van 
verkwisting en dat zij anderen tegen haar op-
ruiden.31 De schulden die Trijntje en Hendrick 
hadden gemaakt, leidden tot grote problemen 
binnen de familie- en kennissenkring. Trijntje 
kreeg de schuld van alle problemen en de fami-
lieleden van Hendrick gaven haar een slechte 
naam. Zij probeerde uit alle macht niet verder in 
moeilijkheden te komen en vroeg haar man dan 
ook dringend:

Leent togh niet weer gelt, want ick hebber 
alte groote ongerustheijt om gehadt. Ick en 
Dujfjen hebben tsamen woorden gehadt 
(…) seij wouden niet dat ick tegen haer weer 
sprac.32 

Ook Gertrui Jans kende problemen binnen de 
familie. Het is niet duidelijk of het om schul-
den ging of dat ze niet kon rondkomen, maar 
haar schoonzus sprak kwaad over haar. Gertrui 
schreef haar man Reinier Jansz. Witte zelfs dat 
haar schoonzus beweerde dat Reinier opzettelijk 
van huis bleef om maar niet bij haar te hoeven 
zijn.33 De laster maakte het leven zeer onaange-
naam voor Gertrui en zij kon weinig doen om 
haar reputatie te redden: ‘Voor logenaers en 
laster tonge kan ick mijn niet voor hoede’.34 Zij 
was niet gelukkig in Amsterdam en zou het liefst 
naar Leiden verhuizen. Mogelijk had zij daar wel 
toegang tot een netwerk van vrienden en fami-
lieleden.

Tot slot: nogmaals Jannetje en Popke Dies
‘Min lijeve Popke Dies, ghij bijnt niet een og-
blijck vijt min gedachten. Dese reijs valdt mi 
vel swarder als vant tevoren sal ijck min ijong-
he tijdt noch so 5 ijaren verslijdtten’. 35 Janne-
tje Eijlerts Vos miste haar man Popke Dies de 
Haan. Geen wonder. Ze kende, na de schipbreuk 
van haar man bij IJsland, als geen ander de ge-

varen van de zee. En dan had ze ook nog eens 
een miskraam gehad, die ze ternauwernood had 
overleefd. Het zou een jongen zijn geweest. De 
‘qua kraem’ maakte voor Jannetje het gemis van 
haar man nog groter. Maar, zo liet ze hem weten, 
ze stond er niet alleen voor: ‘onse lijeue moeder 
heft mi gtroulijck bijgestaen’. 

Niet alleen voor Jannetje, maar ook voor veel 
andere achtergebleven echtgenotes en kinderen 
speelden familie, vrienden, buren en andere 
kennissen een belangrijke rol in het dagelijks 
leven. Deze informele hulp is lang onderbelicht 
gebleven in de historiografie, maar was van on-
schatbare waarde voor zeemansvrouwen, die het 
vaak jarenlang zonder hun man moesten stellen. 
Het beeld dat contemporaine bronnen schetsen, 
van onbeschaafde vrouwen die overgingen tot 
criminele activiteiten, moet daarom worden 
bijgesteld. Om aanspraak te kunnen maken op 
steun uit de omgeving moesten ongewenste en 
criminele gedragingen juist worden vermeden. 
Het was voor zeemansvrouwen van groot belang 
om een goede reputatie te hebben. Alleen dan 
konden zij aanspraak maken op hulp, zowel van 
het stadsbestuur als van vrienden en bekenden. 
Uit de hier onderzochte brieven blijkt dat vrou-
wen hechte relaties onderhielden, waarbij zij 
niet alleen hulp ontvingen, maar ook geregeld 
hulp gaven aan andere (zeemans)vrouwen. Ei-
gen teksten laten zien dat er genoeg voorbeel-
den zijn van zeemansvrouwen die in afwachting 
van de terugkeer van hun man succesvol wisten 
te (over)leven in de grote stad. Maar niet zelden 
wachtten zij tevergeefs. 

Dit gold niet voor Jannetje en de kleine 
 Marijte Popke. Op 3 augustus 1672 stapte Popke 
Dies, na ruim vier jaar afwezig te zijn geweest, 
weer aan wal. En terwijl Amsterdam, Holland 
en de Republiek in brand stonden tijdens het 
Rampjaar, kenden Jannetje en Popke Dies groot 
huiselijk geluk. Op 6 oktober 1673 hielden zij, 
onder het toeziend oog van hun familieleden, 
hun zoon Eijlert ten doop in de Westerkerk te 
Amsterdam.36
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Zo’n vijftien jaar geleden werkte ik als archief-
medewerker voor de Universiteit van Amster-
dam. Een stoffig baantje, waarbij kilometers 
papier moest worden beschreven en omgepakt. 
Een deel van het archief lag opgeslagen in een 
oud pand dat bekendstond als ‘De Diamantslij-
perij’. Het lag op het Roeterseiland, verborgen 
achter een modern universiteitsgebouw dat de 
Nieuwe Achtergracht overkluisde. Via een toe-
gangspoortje in de bakstenen façade kwam je op 
een binnenplaats; een wat rommelige, verstilde 
plek omringd door vijf verdiepingen hoge ge-
vels. Met wat verbeeldingskracht kon je achter 
de vele ramen de arbeiders zien zitten, gebogen 
over hun slijpwerk. De beheerder van het univer-
siteitsgebouw bemerkte mijn interesse en kwam 

aanzetten met een boekje over de Diamantslij-
perij Maatschappij.1 Het was een jubileumboek 
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Gere-
kend vanaf de opkomst van de industrialisatie in 
Nederland kon de slijperij worden beschouwd 
als een van de oudste fabrieken van Nederland. 
Verder zoekend naar deze intrigerende geschie-
denis ontsloot zich voor mijn ogen geleidelijk 
een stuk Amsterdamse buurthistorie met een 
opvallend samenhangend verhaal.

Vanaf de oprichting van de Diamantslijpe-
rij Maatschappij in 1845 hebben zich meerdere 
slijperijen langs de Nieuwe Achtergracht ge-
vestigd. Daarvan staan nu nog vier gebouwen 
overeind uit verschillende bouwperioden. Ook 
diamantzagerijen, een andere discipline binnen 

De Nieuwe Achtergracht
Het vergeten hart van de Amsterdamse 
 diamantindustrie (1845-1996)*

Probeer het je eens in te beelden: lopend langs een van de grachten in 
Amsterdam, zo’n honderdtwintig jaar geleden, ervaar je een drukte van 
belang. Arbeiders, kooplieden en venters staan op straat te smoezen of 
haasten zich naar een van de fabrieken, waaruit het monotone gestamp van 
stoommachines klinkt. Niet alle grachten waren het domein van de gegoede 
burgerij. Vanaf de opkomst van de industrialisatie verrezen overal fabrieken 
met roet uitbrakende schoorstenen. Een grote concentratie fabrieken stond 
aan het uiterste oosten van de oude stad, ver weg van de voorname stads
paleizen. Daar ligt de Nieuwe Achtergracht, het buitenste en minst bekende 
deel van de Amsterdamse grachtengordel. Het was een opmerkelijke gracht 
met een mix van industrie, handel en wonen, afgewisseld door scholen en 
sociale voorzieningen. Een nadere beschouwing laat zien dat al deze losse 
elementen samen een hechte cultuurhistorische eenheid vormen.

Daniël M. Metz
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het diamantvak, zijn nog te herkennen. En daar 
blijft het niet bij. Op de hoek met het Weesper-
plein staat de majestueuze Diamantbeurs. Even 
verderop heeft de Handwerkers Vriendenkring 
(HWV) – een belangenorganisatie waar veel di-
amantbewerkers lid van waren – haar hoofd-
kantoor langs de gracht. Steeds meer gebouwen, 
bruggen en gedenktekens blijken een directe of 
indirecte relatie te hebben met het diamantvak. 
Bij naspeuring in adresboeken, oude kranten 
en in de literatuur identificeerde ik rondom de 
Nieuwe Achtergracht meer dan tachtig fysieke 
en historische aanknopingspunten die erop 
duiden dat het diamantvak bepalend is geweest 
voor deze Amsterdamse buurt. 

Tot ver in de 20ste eeuw is de diamantin-
dustrie geconcentreerd geweest aan de Nieuwe 
Achtergracht. De Diamantslijperij Maatschappij 
heeft het volgehouden tot 1966, terwijl de fabriek 
van Samuel Gassan tot in het midden van de ja-
ren tachtig in gebruik is geweest. Het vertrek van 
de Diamantbeurs naar een modern pand in Am-
sterdam-Zuidoost en de opheffing van een spe-
ciale afdeling voor diamantzaken van de AMRO 
Bank in 1996 markeren het definitieve einde. Al-
les overziend dringt de stelling op dat de Nieuwe 
Achtergracht gedurende zo’n 150 jaar het hart 
van de Amsterdamse diamantindustrie vormde. 

De ontwikkeling van de diamantindustrie is 
een complexe materie waar uiteenlopende dis-
ciplines samenkomen, waaronder technologie, 

demografie, economie en internationale betrek-
kingen. Dit zijn allemaal specialistische ter-
reinen waarover al veelvuldig is gepubliceerd.2 
Ook over de Nieuwe Achtergracht zijn verschil-
lende boeken geschreven.3 Maar nooit eerder is 
een samenhangende reconstructie gemaakt van 
de buurt in relatie tot de diamantindustrie en 
haar, vooral Joodse, beoefenaars. Deze drie com-
ponenten – topografie, de bedrijfssector en de 
sociaal-maatschappelijke context – vormen de 
kern van mijn betoog. 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een cul-
tuurhistorische benadering waarbij de focus 
ligt op gebouwd erfgoed. Voormalige fabrieken, 
verenigingslokalen, scholen, winkels en woon-
huizen vertellen allemaal een eigen verhaal en 
kunnen tevens in context worden beschouwd. 
Daarnaast zijn er de niet-tastbare getuigenissen, 
die eveneens deel uitmaken van het erfgoed. 
Hieronder vallen sociale netwerken, politiek-
maatschappelijke aspiraties, verenigingsleven, 
tradities en jargon. De toegepaste onderzoeks-
methode bestaat enerzijds uit een analyse van de 
gebouwde omgeving en anderzijds uit onderzoek 
in vakliteratuur, archieven en pers onderzoek.4 
Daarnaast zijn interviews afgenomen met fa-
briekseigenaren en andere betrokkenen of hun 
nazaten. Romans en dagboeken vormden even-
eens een waardevolle bron, want het diamantvak 
heeft opvallend veel schrijvers en andere kunst-
beoefenaars voortgebracht.

 | De Nieuwe Achtergracht

Afb. 1 De Diamantslijperij Maatschappij 
omstreeks 1920. Het oudste deel van de fa-
briek (uit 1845) staat linksachter met zadel-
dak. Prent gepubliceerd in: M. Barents, De 
Diamantslijperij Maatschappij te Amsterdam: 
15 april 1845-1920 (Amsterdam 1920).
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Ligging van de gracht
De Nieuwe Achtergracht ligt aan de oostzijde 
van de oude binnenstad, ter hoogte van het 
Weesperplein. Het voorvoegsel ‘Nieuwe’ is in de 
19de eeuw toegevoegd, net zoals bij de Nieuwe 
Prinsen-, Heren- en Keizersgracht. Hiermee 
wordt een onderscheid gemaakt ten opzichte 
van de grachten ten westen van de Amstel. Dat 
onderscheid lijkt onbeduidend, maar in de loop 
van de geschiedenis hebben de ‘nieuwe’ grach-
ten een heel eigen karakter gekregen. 

Dat verschil in karakter ontstond al tijdens de 
aanleg van de vermaarde grachtengordel. Deze is 
vanaf 1614 gebouwd om toegestroomde hande-
laren te verleiden zich blijvend in de groeiende 
handelsmetropool Amsterdam te vestigen. Be-
ginnend in het uiterste westen zijn de grachten 
als een waaier om de historische stadskern heen 
gelegd. Toen de bebouwing in 1672 de Amstel 
bereikte, voltrok zich het zogenaamde Ramp-
jaar. Met een gezamenlijke aanval van Frankrijk, 
Engeland en twee Duitse vorstbisdommen werd 
de handelsmacht van de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden gebroken. De groei van 
Amsterdam kwam tot stilstand met als gevolg 
dat de grachten ten oosten van de Amstel on-
bebouwd bleven. Er was geen vraag meer naar 
particuliere bouwkavels. De beschikbare grond 
werd vervolgens benut voor de bouw van grote 
zorginstellingen, waaronder de Amstelhof (nu 
Hermitage) en het Armenhuis (hernoemd tot 
Sarphatihuis). Het meest afgelegen deel, tegen 
de oostelijke stadswal aan, werd gereserveerd 
voor grootschalige en vervuilende ondernemin-
gen. Daar bevonden zich onder meer een glas-
blazerij, een ijzergieterij, omvangrijke varkens-
stallen, de stadstimmerwerf en de gemeentelijke 
‘asbelt’ (vuilnisbelt). Dit pre-industriële bedrij-
vengebied lag aan weerszijde van de Nieuwe 
Achtergracht. 

Aan het begin van de 19de eeuw verdwenen 
de ambachtelijke ondernemingen geleidelijk 
om plaats te maken voor machinaal aangedre-
ven industrie. Een van de eerste groeisectoren 
die daar gebruik van maakte, was de diamant-
industrie. De Nieuwe Achtergracht bood een 

Afb. 2  In het kader de topografische afbakening van het onderzoeksgebied met in het 
midden de Nieuwe Achtergracht. Kaart van het centrum van Amsterdam rond 1883, 
mogelijk uitgegeven door Jan C.L. Kotting, 1883. Collectie Stadsarchief Amsterdam. 
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geschikte vestigingsplaats met voldoende bouw-
grond en een gracht voor de aanvoer van kolen. 
Bovendien lag de buurt op loopafstand van de 
Jodenbuurt, wat van belang was om verzekerd te 
zijn van voldoende in het diamantvak geschool-
de arbeiders. 

De ligging van de gracht bleek daarnaast 
om een heel andere reden gunstig te zijn. Net 
buiten de stadswal bij de Weesperpoort was net 
een treinstation gebouwd, een kopstation dat 
de stad met de rest van de wereld verbond. Het 
Weesperpoortstation zou decennialang, naast 
de haven, de belangrijkste toegangspoort tot de 
stad vormen. Om gegoede reizigers te faciliteren 
en Amsterdam meer allure te geven, is vlak bij 
het station het eerste Grand Hotel van de stad 
verrezen, het Amstel Hotel. Vorsten en notabe-
len verbleven er, met in hun kielzog de inter-
nationale handelselite. Het Amstel Hotel werd 
zodoende een trefpunt voor de diamanthandel. 
De handelsactiviteiten namen zulke proporties 
aan dat de directie van het hotel besloot in de 
tegenovergelegen Tulpstraat een dependance te 
laten bouwen speciaal voor diamantairs.5

De gunstige infrastructuur en de nabijheid 
van het hotel hebben ertoe bijgedragen dat in 
1911 de Diamantbeurs van het Waterlooplein 
verhuisde naar de hoek van het Weesperplein en 
de Nieuwe Achtergracht. Daartegenover opende 
in datzelfde jaar Diamantclub Concordia haar 
deuren. Concordia stond bekend als de ‘kleine 
beurs’. Met twee beurzen aan het plein besloot 

de Amsterdamsche Bank vlak om de hoek in 
de Sarphatistraat een groot kantoor te vestigen 
gespecialiseerd in transacties voor de diamant-
handel. Aan de Nieuwe Achtergracht waren in-
middels vijf grote slijperijen in gebruik, naast 
enkele zagerijen, handelskantoren en andere 
ondersteunende ondernemingen. De gracht, het 
plein, de Sarphatistraat en de Tulpstraat vorm-
den één geheel van bedrijvigheid en handel.

Amsterdam als diamantstad
Om de betekenis van Amsterdam als diamant-
stad te bevatten, is het van belang te begrijpen 
hoe het diamantvak daar is beland. We gaan terug 
naar het jaar 1585, toen een grote stroom vluchte-
lingen vanuit het door Spanje bezette Antwerpen 
naar het Noorden trok. Onder hen bevond zich 
een groep voorname Portugese handelaren met 
hun families. Het ging hier om conversos, onder 
dwang tot het katholicisme bekeerde Joden. 
Deze handelaren hadden zich in Antwerpen ge-
vestigd om te ontkomen aan de Spaanse inquisi-
tie. Met de inname van de stad waren ze genood-
zaakt verder te trekken. Amsterdam stelde zijn 
poorten wagenwijd open voor iedereen die wilde 
bijdragen aan de groei van de opkomende han-
delsmetropool. De Portugese handelaren (offici-
eel katholiek) werden aanvankelijk met argwaan 
ontvangen in de overwegend protestantse stad. 
Maar ze beschikten over waardevolle handels-
netwerken en kennis van de route om Afrika 
heen naar India: de schatkamer van de wereld 

Afb. 3 IJzergieterij van 
Sevenbergen & De Lonoye 
aan de Nieuwe Achter-
gracht. Op het fabriekster-
rein liggen gietijzeren 
kanonslopen opgestapeld. 
Tekening door Gerrit 
Lamberts, 1816. Collectie 
Stadsarchief Amsterdam. 
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waar allerhande luxeproducten vandaan werden 
gehaald. Bovendien was India op dat moment 
de enige plek waar diamant werd gedolven. De 
Portugese handelaren – inmiddels terugge-
keerd naar hun Joodse tradities – legden zich 
toe op deze niche en zorgden voor een (beschei-
den) aanvoer van diamanten naar Amsterdam. 

De ruwe diamanten lieten de handelaren 
door geloofsgenoten bewerken. Voor de Joodse 
gemeenschap was dat een kwestie van econo-
mische noodzaak. Hoewel Joden in Amsterdam 
vestigingsrecht en godsdienstvrijheid geno-
ten, waren ze uitgesloten van de gilden. Smid, 
timmerman of schoenmaker mochten ze niet 
worden, waardoor de bestaansmogelijkheden 
uiterst beperkt bleven. Uitzonderingen beston-
den onder meer voor het vak van boekdrukker, 
makelaar en handelaar. De diamantbewerking 
werd gezien als nevenactiviteit van de handel en 
behoorde zodoende tot de ‘vrije beroepen’, waar-
voor geen gilde bestond. In 1747 pleitten enkele 
christelijke slijpers voor het instellen van een 
gilde, wat nadelige gevolgen zou hebben voor de 
Joodse ambachtslieden. Het verzoek werd door 

de Amsterdamse stadsbestuurders afgewezen. 
Zij oordeelden dat Joden de handel in diaman-
ten in de stad hadden geïntroduceerd en als 
blijk van dank mochten zij zonder belemmering 
het vak uitoefenen. 

Amsterdam verwierf een leidende positie in 
het slijpen van diamanten. Andere belangrijke 
steden waren Londen voor de handel in ruwe 
diamant, en Parijs waar de geslepen stenen in 
juwelen werden gezet. Diamantbewerking was 
een huisnijverheid. Op zolderkamers, waar vol-
doende daglicht binnenviel, stonden een of twee 
slijpmolens. Aandrijving gebeurde op mens-
kracht, doorgaans door de vrouwelijke gezins-
leden. In heel Amsterdam waren ongeveer drie-
honderd diamantbewerkers actief. Dat aantal 
groeide exponentieel toen in 1869 in Zuid-Afrika 
diamantmijnen werden ontdekt. Een overdaad 
aan ruwe diamant overspoelde Amsterdam, 
terwijl wereldwijd de vraag naar luxegoederen 
toenam. Van Amerika tot Moskou was de vraag 
naar juwelen enorm. In Amsterdam konden 
 diamantbewerkers goud geld verdienen. Met het 
kapitaal dat enkelen van hen verwierven in deze 

Afb. 4  De Diamantbeurs op de hoek van het Weesperplein en de Nieuwe Achtergracht, 
enkele jaren na de oplevering. Prentbriefkaart door uitgeverij J. Sleding, circa 1915. 
 Collectie Stadsarchief Amsterdam.

Afb. 5  Diamantclub Concordia. De torentjes van de twee beursgebouwen vormden een 
monumentale bekroning van het Weesperplein. Collectie Stadsarchief Amsterdam. 
Foto: Polygoon, 1934.
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zogenoemde Kaapse Tijd (1870-1876), werden 
tientallen diamantslijperijen opgezet, verspreid 
over de stad. Het aantal diamantbewerkers nam 
kort na 1900 toe tot ruim 10.000.

Industrialisatie
In de 17de en 18de eeuw speelde de Nieuwe Ach-
tergracht nog geen rol in de diamantindustrie. 
De meeste werkplaatsen waren te vinden in de 
oude Jodenbuurt, rondom het huidige Water-
looplein. Onder invloed van koopman-koning 
Willem I vond begin 19de eeuw schaalvergro-
ting plaats. De economie kreeg onder zijn lei-
ding een impuls en de diamantindustrie ging 
daarin mee. Vanaf 1822 werden enkele op paar-
denkracht aangedreven fabriekjes opgericht. Lo-
pend in een rad zetten paarden een mechaniek 
in beweging voor de aandrijving van twintig 
tot veertig slijptafels. Enkele paardenfabrieken 
waren gevestigd in de Weesperstraat en aan de 
Nieuwe Achtergracht. 

De exploitatie van paardenfabrieken had na-
delen. De verzorging van de paarden was relatief 
duur en het toerental bleef laag. Er werd gezocht 
naar een alternatief. Zo kwam de diamantindus-
trie al spoedig terecht bij een noviteit: aandrij-
ving op stoom. In 1838 reed de eerste stoomtrein 
in Nederland, maar andere toepassingen van 
stoom waren nog nauwelijks bekend. Uit nood 

waagden de juweliers zich aan dit experiment, 
wat in 1840 resulteerde in een stoommachine 
voor het aandrijven van diamantslijpmolens. 
Enkele jaren later namen twee vermogende 
compagnons, Jacob Joseph Posno en Jonas 
Ephraïm Dresden, het initiatief tot de oprich-
ting van een investeringsmaatschappij om de 
overstap naar stoom groots aan te pakken. Hun 
paarden fabriek in de Weesperstraat was in vlam-
men opgegaan. Ze zochten samenwerking met 
andere investeerders om te kunnen vernieuwen. 
Dat leidde tot de oprichting van de eerderge-
noemde Diamantslijperij Maatschappij. Met 
maar liefst 53 aandeelhouders waren vrijwel alle 
toenmalige juweliers daarin vertegenwoordigd.

Aan de Nieuwe Achtergracht kocht de Maat-
schappij een stuk grond voor de bouw van een 
fabriek. Niet alleen de stoomaandrijving, ook 
het fabrieksgebouw op zich was een novum. 
Voorheen werden bestaande loodsen en pak-
huizen voor fabrieksdoeleinden verbouwd. Dat 
bleek niet meer toereikend. De nieuwe fabriek 
had vijf verdiepingen met over de lengte van ie-
dere verdieping twee aandrijfassen, waaraan de 
slijpmolen stonden opgesteld. De voor- en ach-
tergevel kregen veel ramen voor een optimale 
lichtinval. Naast de fabriek kwam het ketelhuis 
met een hoge bakstenen schoorsteen. Het bleek 
een overweldigend succes. De stoomketel pro-
duceerde overcapaciteit, zodat binnen een jaar 
werd overgegaan tot uitbreiding met een tweede 
fabrieksgebouw op hetzelfde terrein. Meerdere 
uitbreidingen zouden volgen. Bij het vijftigjarig 
jubileum in 1895 meldde de directeur verheugd: 
‘thans bieden 613 molens gelegenheid tot fabri-
catie, maar daarenboven zijn in exploitatie 10 
snijderswerkplaatsen en 430 zaagmachines’.6 

Uit de Diamantslijperij Maatschappij zijn 
vele ontwikkelingen en initiatieven voortgeko-
men. Bijna alle latere fabrieken zijn te herleiden 
naar deze bakermat. Als gevolg van de hausse 
in de Kaapse Tijd nam het aantal slijperijen in 
de stad enorm toe. Een van de eerste was de 
Amsterdamsche Diamantslijperij – tevens be-
kend als de fabriek van Bottenheim – aan de 
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Valckenierstraat, pal achter de Diamantslijperij 
Maatschappij. Twee andere fabrieken verrezen 
aan de Nieuwe Achtergracht. In 1887 begonnen 
de broers Jacques en Benoît van Weerden een 
middelgrote slijperij met 160 werkplaatsen in 
twee verbouwde woonhuizen. Enkele deuren 
verderop opende in datzelfde jaar slijperij De 
Eendracht van Benjamin Coelho met ongeveer 
dezelfde capaciteit. 

Een volgende ontwikkeling in de diamantbe-
werking voltrok zich kort na de eeuwwisseling. 
Aan de Nieuwe Achtergracht opende Benjamin 
Abraham Soep in 1906 een moderne diamant-
slijperij. De façade was opgetrokken in opval-
lende gele baksteen en had subtiele jugendstil 
ornamenten (zie Afb. 8). Het was de eerste slij-
perij geheel aangedreven op elektriciteit. Het 
vernieuwende karakter van deze fabriek was van 
de gevel af te lezen (zie Afb. 9). De toepassing van 
elektriciteit had tevens tot gevolg dat het kloven 
(handmatig splijten van ruwe diamant) groten-
deels werd vervangen door zagen. In lange fa-
briekshallen konden honderden zaagmachines 
tegelijk worden bediend door enkele operateurs. 

Een grote zagerij aan de Nieuwe Achter-
gracht was Ascor. De bedrijfsnaam 

is een samentrekking van de 
namen van de compag-

nons Lubertus van 
Asselt en Maurits

Coronel. 

Sociaal-maatschappelijk leven
Op maatschappelijk niveau heeft de diamant-
industrie een enorme invloed gehad op de stad. 
Naast de dienstverlening en de haven behoorde 
deze tot de grootste bedrijfssectoren van dat 
moment. Voor de Joodse gemeenschap was de 
impact nog ingrijpender. Het Vak (uit eerbied 
werd het geschreven met een hoofdletter) bood 
velen een mogelijkheid om te ontsnappen aan 
de armoede waarin men leefde. Een slijper ver-
diende een relatief goed loon. Daarnaast gaf het 
Vak een gevoel van trots en ging er een eman-
cipatorische werking vanuit. 

Diamantbewerkers waren in feiten zelfstan-
dig ondernemers, die met juweliers en fabrieks-
eigenaren moesten onderhandelen over loon 
en molenhuur en bovendien zelf personeel in 
dienst hadden. Voor hen sprong de Handwer-
kers Vriendenkring (HWV) in de bres. Deze 
actieve organisatie, gevestigd aan de Nieuwe 
Achtergracht, spande zich in voor kleine zelf-
standigen. Het voorzag in micro-kredieten, bood 
een uitgebreid cursuspakket voor bijscholing en 
heeft later het eerste Amsterdamse ziekenfonds 
opgericht. De behartiging van de belangen van 
diamantbewerkers werd in 1894 overgenomen 
door de Algemene Nederlandse Diamantbewer-
kers Bond (ANDB). Het was de eerste moderne 
vakbond van Nederland met een professioneel, 
bezoldigd bestuur. De Bond heeft belangrijke 
primeurs bewerkstelligd, zoals de 8-uren dag, de 
40-urige werkweek en de eerste vakantieweek. 

De HWV en de ANDB stelden allebei groot 
belang in culturele verheffing van hun leden. 
Beide voorzagen in een rijk gesorteerde biblio-
theek en hadden een eigen krant, waarmee le-
zen en schrijven werden gestimuleerd. Dat gold 
tevens voor andere vormen van kunst: muziek, 
theater, koorzang en beeldende kunst werden 

Afb. 6 Hoofdingang van de Handwerkers Vriendenkring 
aan de Roetersstraat. Tegenwoordig is hier bioscoop Kriterion 
gevestigd. Collectie Stadsarchief Amsterdam. Foto: Onbekende 
maker, circa 1935.
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door de diamantbewerkers intensief beoefend. 
De feestzaal van de HWV was een geliefde plek 
voor podiumkunsten, lezingen en politieke ma-
nifestaties. Tegenwoordig kennen we deze zaal 
als bioscoop Kriterion aan de Roetersstraat. De 
nooduitgang komt nog altijd uit op de Nieuwe 
Achtergracht, waar de naam van de Handwer-
kers Vriendenkring in de gevel prijkt. Ook de 
Diamantbeurs en Concordia waren geregeld het 
decor van uitvoeringen en voordrachten. 

Gezondheidszorg is een ander aspect waar 
de diamantindustrie een bijdrage aan heeft ge-
leverd. Ook daarvan zijn sporen te vinden langs 
de gracht. Een monumentale gevellantaarn in 
Amsterdamse Schoolstijl markeert de vroegere 
hoofdingang van de Gemeentelijke Gezond-
heidsdienst (GG&GD, later GGD). Het is niet 
geheel toevallig dat het hoofdkantoor van deze 
instelling hier is neergestreken. Reeds in 1860 
had de arts Samuel Senior Coronel onderzoek 
gedaan naar de arbeidsomstandigheden op slij-
perijen. Zijn bevindingen waren alarmerend. De 
lucht op de zalen zat vol kolendampen en stof 
van het slijpen. Niet verwonderlijk dat de ge-
zondheid van de arbeiders daaronder leed. Met 
name tuberculose en trachoom – een ontsteking 
van het bindvlies van het oog – kwamen bij di-
amantbewerkers veel voor. De ANDB besteedde 
veel aandacht aan de bestrijding van tuberculose 

en riep daartoe het Koperen Stelenfonds en sa-
natorium Zonnestraal in het leven. Om besmet-
ting tijdig vast te stellen konden arbeiders zich 
jaarlijks laten testen bij het consultatiebureau 
van de Vereniging voor Tuberculose Bestrijding, 
gevestigd op de benedenverdieping van het 
GG&GD-gebouw. 

Neergang
De Amsterdamse diamantindustrie beleefde 
haar hoogtepunt tussen 1870 en 1920. Daarna 
nam de omvang van de industrie in rap tempo 
af. Antwerpen had zich ontpopt tot geduchte 
concurrent. Belastingen waren er lager, con-
troles van de vakbond minder streng en België 
ontving ruwe diamant rechtstreeks uit de eigen 
kolonie Congo. Amsterdamse juweliers en slij-
pers vertrokken naar het Zuiden. De achterblij-
vers kregen te kampen met de economische cri-
sis van de jaren dertig. Tientallen firma’s gingen 
failliet en sloten de deuren. Verlaten slijperijen 
aan de Nieuwegracht kregen een nieuwe be-
stemming, zoals drukkerij of sociëteit van het 
Leger des Heils.

Aan het begin van het jaar 1940 waren nog 
zo’n 3.000 diamantbewerkers lid van de ANDB, 
waarvan ongeveer twee derde Joods was. De 
bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland 
had voor hen desastreuze gevolgen. Joodse be-

Afb. 7 Wachtruimte 
van het TBC-consultatie-
bureau aan de Nieuwe 
Achtergracht. Collectie 
Fotoarchief GGD Amster-
dam. Foto: Onbekende 
maker, eind jaren twintig 
van 20ste eeuw.
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drijven werden geconfisqueerd en ontbonden, 
bezittingen geroofd en arbeiders en handelaren 
op transport gesteld en vermoord. Ook in deze 
duistere periode was een prominente rol wegge-
legd voor de Nieuwe Achtergracht. De gebouwen 
van de Diamantslijperij Maatschappij en de er-
achter gelegen Amsterdamsche Diamantslijperij 
werden gevorderd voor de Duitse oorlogsindus-
trie, om er verfijnde technische onderdelen voor 
V1 en V2 raketten te vervaardigen. De fameuze 
feestzaal van de HWV werd een uitgaansgele-
genheid voor de NSB. En op de Diamantbeurs 
moesten diamanthandelaren op 16 april 1942 al 
hun voorraden inleveren. Dat gebeurde onder 
toeziend oog van Nederlandse politiebeambten 
en is zorgvuldig op foto vastgelegd. Het was de 
grootste diamantroof uit de geschiedenis.7 

Na de oorlog was van de diamantindustrie 
weinig over. Niet alleen de arbeiders waren ver-
moord, maar ook de economische infrastruc-
tuur was volledig vernietigd. Een aantal terug-
gekeerde Joodse ondernemers bezat desondanks 
de kracht de industrie nieuw leven in te blazen. 
Aan de Nieuwe Achtergracht werd de Diamant-
beurs heropend en aan de overkant begon de 
slijperij van Soep weer te produceren. Ook de 
Diamantslijperij Maatschappij kwam weer tot 
leven. Het was echter een aflopende zaak. De 
vooroorlogse generatie ging met pensioen en 
onder de jeugd was weinig animo om het dia-
mantvak te leren. Slechts een enkeling zag nog 
brood in het vak. In 1957 nam Samuel Gassan de 
slijperij over van Soep. Met de verhuizing van 
Gassan naar een grotere slijperij aan de Nieuwe 
Uilenburgerstraat, het vertrek van de Diamant-
beurs naar Zuidoost en de opheffing van de dia-
mantafdeling van de AMRO Bank in 1996, kwam 
een definitief einde aan het florerende diamant-
vak rondom de Nieuwe Achtergracht.

Besluit
De gebouwen rondom de Nieuwe Achtergracht 
en het Weesperplein zijn cultuurhistorisch sterk 
met elkaar verbonden. Twee factoren liggen 
daaraan ten grondslag. Ten eerste was de popu-
latie van deze buurt eind 19de eeuw overwegend 
Joods. Ten tweede stond het leven er grotendeels 
in het teken van de diamantindustrie. De ge-
bouwde omgeving representeert een samenhan-
gend verhaal van economische groei en maat-
schappelijke ontwikkeling tussen 1845 en 1996. 
Alle aspecten van de diamantindustrie en -han-
del zijn er vertegenwoordigd. Daarnaast biedt de 
buurt een breed historisch palet aan sociale en 
politieke bewegingen, internationale betrekkin-
gen, gezondheidszorg en Joods-culturele eigen-
heid. Juist die gelaagdheid maakt de cohesie van 
de cultuurhistorische elementen in dit gebied 
uniek en kwetsbaar. Het is van belang de waarde 
van dit erfgoed zorgvuldig te duiden en het ge-
heel te koesteren als een sieraad voor de stad. 

Afb. 8 Samuel Gassan nam in 1957 de diamantslijperij van 
Benjamin Soep over. In 1986 verhuisde het bedrijf naar een 
groter pand in de Nieuwe Uilenburgerstraat. Emaille uit-
hangbord van Gassan Diamonds, 20ste eeuw. Foto: Daniël 
M. Metz, 2009. 
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Een kunstwerk van de nieuwe 
wetenschap
Frank de Hoog

TOPSTUK

Wie de Universiteitskamer van Museum De 
Laken hal in Leiden betreedt, komt oog in oog te 
staan met een wonderlijk schepsel uit de natuur. 
Bevestigd aan het plafond hangt hier de oudst-
bewaarde, opgezette zaagvis in Nederland. De 
wijze waarop dit vier meter lange zoogdier wordt 
gepresenteerd, moet bij het publiek een vergelijk-
bare sensatie oproepen als bij de bezoekers van de 
Leidse universiteit uit de beginjaren. Sinds de 17de 
eeuw kon men zich in het Anatomisch Theater van 
deze instelling vergapen aan allerlei curiosa, waar-
onder opgezette dieren als een zaagvis.

De universiteit was met haar rariteitenverza-
meling niet uniek. Het aanleggen van dergelijke 
collecties was een geliefde bezigheid van gegoe-
de burgers in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Als product van de fascinatie voor 
de levende natuur vormden deze kabinetten een 
belangrijk onderdeel van de veranderende weten-
schappelijke cultuur in de 17de eeuw. Geleerden 
bleven waarde hechten aan de wijsheden uit de 
klassieke oudheid, maar gingen tegelijkertijd op 
zoek naar nieuw bewijsmateriaal ter ondersteu-
ning van deze kennis uit de antieke werken. In 
deze wetenschappelijke revolutie stond de mecha-
nisering van het wereldbeeld centraal. De natuur 
werd benaderd als machine. De verschillende on-
derdelen waaruit deze is opgebouwd, werden ont-
leed en onderzocht om zo de geheimen van Gods 
schepping te ontrafelen. 

De tentoongestelde zaagvis in de Universiteits-
kamer is niet afkomstig uit het Anatomisch Thea-
ter, maar heeft twee eeuwen lang aan het plafond 
in de Waag gehangen. Toen de Leidse chirurgijns, 

ruim tachtig jaar na oprichting van hun gilde, hier 
hun vergaderlokaal mochten inrichten, gingen zij 
zich meer als zelfstandige groep manifesteren. 
Zij legden hun eigen rariteitenverzameling aan, 
maar deze vormde feitelijk een weerspiegeling 
van de collectie curiositeiten van het Anatomisch 
Theater. Dat is niet opmerkelijk, want verschillen-
de generaties chirurgijns hebben de rijkdom van 
deze verzameling met eigen ogen aanschouwd. 
Eerst als student en later als lid van het gilde, dat 
vanwege gebrek aan een eigen ruimte op de uni-
versitaire voorzieningen was aangewezen. In hun 
streven naar onafhankelijkheid was een opgezette 
zaagvis voor de chirurgijns een gewild prestige-
object. De snuit vertoonde veel overeenkomsten 
met de getande tangen en zagen uit hun instru-
mentenkast. 

Op 3 augustus 1682 was het moment daar. 
Beurtschipper Maaswijck keerde terug uit Zee-
land en voer met zijn kaagschuit de Leidse wate-
ren binnen. Bij het Waaghoofd achter het stad-
huis stonden de bediendes van de wijnkraan al 
klaar om de lading te lossen. Het is goed denk-
baar dat de Leidse chirurgijns vanuit de Waag 
verwachtingsvol toekeken hoe vlak voor hun deur 
een levensgrote zaagvis aan wal werd gebracht. 

Volgens het systeem van de Zweedse bioloog 
Carolus Linnaeus behoort deze zaagvis, met 23 
tanden aan beide zijden van zijn snuit, tot de Pris-
tis pristis. Dit is de meest voorkomende soort die 
leeft in tropische en subtropische gebieden. Hoe-
wel niet te achterhalen is of de Leidse chirurgijns 
een verzoek hebben ingediend bij de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) of de West- 
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| Een kunstwerk van de nieuwe wetenschap

Indische Compagnie (WIC), is het aannemelijk dat 
het dier door een van hun schepen naar Zeeland is 
meegenomen. De afzet van de meegebrachte exo-
tica vond plaats op door de Kamers van de com-
pagnieën georganiseerde veilingen, zoals in Mid-
delburg, of in speciale Oost-Indische winkels. 

In catalogi van diverse rariteitenverzamelin-
gen is geregeld een snuit van de zaagvis terug te 
vinden. Dit deel was voor velen het meest intrige-
rende fragment en was voor zeelui, die geregeld 
als vriendendienst rariteiten meebrachten, ook 
gemakkelijk in hun scheepskist te vervoeren. Bo-
vendien was de zaagvormige snuit, gemaakt van 
been, minder aan verderf onderhevig en daardoor 
eenvoudiger te behouden dan bijvoorbeeld de 
huid van de zaagvis. Na het midden van de 17de 
eeuw nam de prepareertechniek in de Republiek 
een hoge vlucht, waardoor het minder complex 
werd een zaagvis in zijn geheel te conserveren. De 

Leidse chirurgijns lieten hun exemplaar echter 
pas vier maanden na ontvangst opzetten. Blijk-
baar namen zij de tijd om de zaagvis te onderzoe-
ken en wisten zij het dier in de tussentijd goed te 
bewaren. 

In 1884 is deze zaagvis overgedragen aan Mu-
seum De Lakenhal. Het is voor zover bekend het 
enig opgezette exemplaar in Nederland dat na 
meer dan driehonderd jaar in zo’n gave conditie 
verkeert. Uit recent röntgenonderzoek is onder 
meer gebleken dat de graatstructuur in de staart 
en de vinnen, de schedel en het bewegingsme-
chanisme nog intact zijn. De zaagvis vormt zo het 
‘levende’ bewijs van de vergevorderde methoden 
en technieken die de Leidse chirurgijns mach-
tig waren om de wondere wereld om hen heen te 
ontdekken. Daarmee is dit topstuk beslist een bij-
zonder kunstwerk van de veranderde wetenschap-
pelijke cultuur van de 17de eeuw.1

Afb. 1  De oudst-bewaarde, opgezette zaagvis van Nederland tentoongesteld in de Universi-
teitskamer van Museum De Lakenhal. Foto: Doro Keman Fotografie, 2020.
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Nu mijn laatste treinrit van half maart dateert (ik 
schrijf dit in juli), moest ik even zoeken naar een 
geschikt moment om podcasts te luisteren. Dat 
deed ik altijd in de trein naar huis. Niets is zo fijn 
als met een goed verhaal op de achtergrond het 
Noord-Hollandse landschap voorbij te zien glij-
den. Dat uitzicht heb ik gelukkig ook nu ik vaker 
met de auto over de A7 richting Hoorn rijd – en 
hoewel ik het meezingen met de radio een fijn 
tijdverdrijf vind, is de stilte van de auto ook erg 
geschikt voor het luisteren naar mijn favoriete 
podcasts.

Waar ik mijn podcast-app voorheen met name 
gebruikte om OVT terug te luisteren, heb ik het 
afgelopen jaar de historische podcast ontdekt. 
Niet toevallig gaat deze ontdekking gelijk op met 
het eerste seizoen van de NIOD Rewind podcast on 
War & Violence, dat gemaakt is door twee collega’s. 
De historische podcast is hot en nieuwe podcasts 
schieten als paddenstoelen uit de grond. Dat was 
al zo voor COVID-19. Steeds meer organisaties 
ontdekten de podcast om verhalen over te bren-
gen aan het grotere publiek. Door de corona crisis 
is deze ontwikkeling in een stroomversnelling ge-
raakt. 

Toen veel organisaties genoodzaakt waren hun 
evenementen af te lassen of te verplaatsen, en 
geen bezoekers meer konden ontvangen, werd 
er nagedacht over andere vormen van kennis-
overdracht. Regelmatig is er naar de podcast als 
alternatief gegrepen om verhalen naar het gro-
tere publiek te brengen – met wisselend resultaat. 
Immers, niet alle evenementen zijn om te vor-
men tot een podcast. Dat het mogelijk is om een 
bezoek aan het museum te vervangen door een 
podcast, bewijst het grote succes van de podcast 

In het Rijks tijdens de quarantaine. 
Een goede podcast is méér dan een opgeno-

men lezing. Als altijd is hier het doel van je bij-
eenkomst leidend: waarom wilde je dat evene-
ment organiseren? Als je doel is om te inspireren, 
te prikkelen, een verhaal te vertellen: waarom dan 
niet een podcast in plaats van een (online) lezing? 
Een lezing vindt één keer plaats voor een beperkt 
aantal mensen, terwijl een podcast een handzaam 
formaat heeft. Het is makkelijk te downloaden en 
mee te nemen tijdens het autorijden, boodschap-
pen doen, wandelen of schoonmaken. Dat ik mo-
menteel al genoeg achter een scherm zit, is voor 
mij ook een belangrijke overweging om naar een 
podcast te luisteren in plaats van een lezing terug 
te kijken.

Een podcast is een goede manier om nieuwe 
kennis op te doen. Laat ik mezelf als uitgangspunt 
nemen: hoewel ik tijdens mijn werk dagelijks met 
geschiedenis bezig ben, mis ik de inhoudelijke ver-
dieping in andere onderwerpen dan de  Tweede 
Wereldoorlog en genocide. In een podcast is ruim-
te om het onderwerp op een laagdrempelige ma-
nier uit te leggen – maar ook om de diepte in te 
gaan. Als het gaat om historische podcasts zijn er 
drie categorieën waar ik graag naar luister: biogra-
fisch ingestoken podcasts, waarbij de geschiedenis 
wordt uitgelegd aan de hand van een persoonlijk 
verhaal (De plantage van onze voorouders, De familie 
Romeijn); podcasts die gemaakt worden door histo-
rici (Tim en Paul Geschiedenis Podcast, De Geschiede-
nisles die je nooit hebt gehad) en podcasts vanuit een 
(wetenschappelijk) instituut of museum (In Schie-
dam, Meertens Instituut – Instituut voor Huisgeluid).

Wat maakt een podcast tot een goede histori-
sche podcast? In zijn bijdrage voor de online ru-

COLUMN
Kayleigh Goudsmit

Historische 
podcasts zijn hot
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briek Hollandse Podcast Parade omschrijft Bart Wal-
let het als volgt: ‘Hij moet een onverwacht inkijkje 
in het verleden bieden, het verleden op een na-
tuurlijke manier weten te verbinden aan het heden 
en naast kennisoverdracht ook iets van de histori-
sche ervaring weten over te brengen.’ Ik vind het 
daarnaast prettig als een podcast meer is dan een 
opgenomen gesprek. Als er achtergrondmuziek 
of historisch materiaal is toegevoegd, en als het 
bondig is gemonteerd. Oftewel, als de podcast een 
beetje professioneel in elkaar steekt. Voor degenen 
die nog sceptisch zijn: een goed gemaakte podcast 
doet me denken aan de lessen van mijn favoriete 
geschiedenisdocenten. Een deskundige verteller 
die je door de materie leidt, of een goede intervie-
wer die juist die vragen aan experts en de geschie-
denis stelt die jij zelf ook hebt.

Natuurlijk wordt al op tal van manieren histo-
rische kennis gedeeld. Boeken, televisie-uitzen-
dingen en evenementen vliegen ons om de oren. 
Daarnaast worden er nog genoeg congressen 
georganiseerd en wetenschappelijke artikelen ge-
schreven. Podcasts passen goed in deze ontwik-
keling, en zijn zeker geen hype die voorbijgaat. 
De podcast is niet beter of slechter dan andere 
manieren van wetenschapscommunicatie, maar 
anders. De luistercijfers van een podcast zijn een 
mooie aanvulling op de lezers van je meest re-
cente wetenschappelijke artikel. Als je verschillen-
de doelgroepen wilt bereiken, is het goed om te 
experimenteren met verschillende uitingen. Denk 
daarom ook eens aan de luisteraars in plaats van 
uitsluitend aan de lezers! 

 | Historische podcasts zijn hot

Illustratie Maarten Streefland
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‘De uitbraak van het coronavirus 

(COVID-19) en de maatregelen ter 

bestrijding hiervan veranderen 

het leven in Den Haag radicaal. 

Hoe kunnen we toekomstige 

generaties laten zien wat de 

coronacrisis voor Den Haag heeft 

betekend?’ Als een van de eerste 

musea in Nederland deed het 

Haags Historisch Museum (HHM) 

kort na de afkondiging van de 

landelijke lockdown een oproep 

aan alle inwoners van Den Haag. 

Welke intenties gaan schuil achter 

dit verzamelproject? Projectleider 

Patricia Deiser vertelt meer 

over de aard en het doel van dit 

initiatief.

Het begint met een mondkapje 

Op weg naar mijn werk als collectiebeheerder fiets 
ik gewoonlijk elke ochtend langs ‘Haags Jantje’. 
Een zwart, verweerd bronzen standbeeld van een 
jongetje met een grote pluim op zijn hoed en een 
klein mandje hangend aan zijn rechterarm. Met 
zijn linkerhand wijst hij naar het gebouwencom-
plex aan de overkant van de Hofvijver: het Binnen-
hof. Ik lach Jantje bijna elke dag toe, want ik word 
blij van het manneke: hoe hij daar ‘lief ’ staat, zo-
als beschreven in het bekende kinderliedje In Den 
Haag daar woont een graaf.

Dan is het maandag 30 maart 2020 en alles is 
anders. Weliswaar fiets ik langs de Hofvijver, maar 
ben ik niet op weg naar mijn werk. Ik ben bezig 
met wat ik een ‘coronaexpeditie’ noem: lopend of 
op de fiets verken ik verschillende wijken van Den 
Haag om te kijken hoe de stad eruitziet in coro-
natijd. Al van een afstand zie ik die ochtend iets 

De Corona-
collectie van 
Den Haag

Een verzamelproject van, 

voor en door de stad

Patricia Deiser
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glinsteren rond Jantjes mond. Als ik dichterbij 
kom, wordt het opeens duidelijk: Jantje draagt een 
mondkapje. Niet zomaar een wegwerpding, maar 
een van echte stof met een groenblauw bloeme-
tjespatroon, met mooie pareltjes en kant versierd. 
Sierlijk op het achterhoofd gestrikte bandjes hou-
den het kapje op zijn plaats. Het is overduidelijk: 
het coronavirus is aangekomen in Den Haag. En 
ook al wordt in Nederland op dat moment het ge-
bruik van mondkapjes door de overheid nog af-
geraden, in veel andere landen zijn ze in verband 
met de uitbraak van het COVID-19-virus al ver-
plicht. Zodoende staat het mondkapje symbool 

voor een nieuw tijdperk: de wereld in tijden van 
de coronapandemie. 

Terwijl ik een foto maak van Jantje met zijn 
nieuwe kledingstuk komen allerlei vragen naar 
boven: Wie heeft Jantje dit mondkapje omge-
daan? Wie heeft het gemaakt? En vooral waarom? 
Even later fiets ik ook langs andere standbeelden: 
de Flaneur, Louis Couperus en Haagse Harry. En 
ja, ook die dragen allemaal mondkapjes in pas-
sende maten, van verschillende stofjes en met al-
lerlei versieringen. Iemand heeft ogenschijnlijk 
heel veel tijd geïnvesteerd om de Haagse stand-
beelden – groot en klein, oud en nieuw, verstopt 

Afb. 1 Standbeeld van 
Haags Jantje met een 
mondmasker aan het 
begin van de corona
crisis. Foto: Patricia 
Deiser, 2020.
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en prominent geplaatst – van bescherming te 
voorzien.

Het NU verzamelen, maar hoe dan? 

Met het idee om niet alleen het kleine mysterie 
rond Haags Jantje op te helderen, maar ook an-
dere verhalen rondom de impact van COVID-19 
op de stad en haar inwoners te verzamelen, kom 
ik een paar dagen later bij mijn collega’s. Al snel 
blijkt dat zij soortgelijke ideeën hebben en dus 
starten wij begin april een participatief verzamel-
project rond het coronavirus.1 We besluiten met 
verschillende manieren van hedendaags verzame-
len te experimenteren. Ons doel is daarbij tweele-
dig: inzichtelijk maken wat mensen in Den Haag 
tijdens de coronacrisis beweegt en bezighoudt, 
en tegelijkertijd ons publiek betrokken houden 
bij een museum dat noodgedwongen gesloten 
is. We willen op verschillende manieren het leven 
van alledag in Den Haag vastleggen, vanaf het 
moment van de uitbraak van corona en in zoveel 
mogelijk facetten. Zo kunnen tijdsgenoten, maar 
ook latere generaties, zien hoe stedelingen ge-

raakt worden en omgaan met een dergelijke ge-
beurtenis met verreikende gevolgen. We vinden 
het bovendien belangrijk dat het project inclusief 
en divers is: zoveel mogelijk inwoners van Den 
Haag met uiteenlopende achtergronden moeten 
een stem krijgen om de verschillende kanten van 
de crisis inzichtelijk te maken. 

Als eerste stap doen we een publieke oproep 
aan iedereen die in Den Haag woont en/of werkt 
om te helpen de coronacrisis in Den Haag vast te 
leggen. We vragen mensen om digitaal een foto 
op te sturen van een voorwerp, een moment of 
gebeurtenis die de impact van de crisis op hun 
persoonlijke en dagelijkse leven weergeeft, en in 
een korte begeleidende tekst iets over de bete-
kenis ervan te vertellen. Binnen een paar dagen 
hebben we al tientallen reacties ontvangen. Een 
greep uit de inzendingen – soms grappige, soms 
tragische verhalen – plaatsen we op onze website. 
Tegelijkertijd starten we in samenwerking met het 
Haags Gemeentearchief (HGA) een fotoproject 
om het leven in de publieke ruimte en het veran-
derde Haagse straatbeeld tijdens de coronacrisis 

Afb. 2  Bezoekers van de Haagse Markt wachten in een rij op 1,5 meter afstand tot zij aan de 
beurt zijn. Foto: Sandra Uittenbogaart, 2020.

Holland 20204 binnenwerk.indb   182Holland 20204 binnenwerk.indb   182 01-12-2020   08:5901-12-2020   08:59



183  

Tijdingen | De Corona-collectie van Den Haag

vast te leggen. Pandemieën vormen en verande-
ren steden namelijk al sinds mensenheugenis. Van 
de Zwarte Dood, die een enorme impact had op 
de machtsverhoudingen in de middeleeuwse sa-
menleving, tot de cholera-uitbraak in 19de-eeuws 
London, die dwong tot de aanleg van een nieuw 
rioleringssysteem en zo het stadsbeeld voorgoed 
veranderde. Ziektes die de volksgezondheid in ge-
vaar brengen, laten altijd diepe sporen na in het 
urbane leven. De COVID-19-pandemie is hierin 
geen uitzondering. We geven de Haagse fotograaf 
Sandra Uittenbogaart daarom de opdracht om 
voor een periode van zes weken foto’s te nemen 
van de stad, de mensen en de openbare ruim-
te tijdens ‘het nieuwe normaal’. De foto’s moe-
ten 21ste-eeuwse stadsgezichten vormen van Den 
Haag in crisistijd, waaruit we uiteindelijk honderd 
beelden selecteren die deze uitzonderlijke periode 
weten te vangen. 

Objecten en foto’s met begeleidende verha-
len zijn zeer geschikt om de impact van een crisis 
vast te leggen, maar de gevoelens en emoties die 
mensen over een langere periode van grote ver-
andering ervaren en de angsten en onzekerheden 
waarmee ze worstelen, blijven toch voor een groot 
deel onderbelicht. Uit deze gedachte ontstaat het 
dagboekenproject, waarmee we onderzoeken hoe 
een historische gebeurtenis als de coronapande-
mie haar weerslag heeft op individuele levens. In 
samenwerking met zestien vrijwilligers, die alle-
maal in Den Haag wonen en/of werken, proberen 
we persoonlijke ervaringen van de lockdown-fase 
vast te leggen. Om de diversiteit van de inwoners 
van Den Haag zo goed mogelijk te representeren, 
bestaat de selectie uit mannen en vrouwen met 
verschillende opleidingsniveaus, sociale- en cultu-
rele achtergronden. Ook zijn diverse maatschap-
pelijke groepen vertegenwoordigd die door hun 
persoonlijke gezondheids-, leef- en/of werkom-
standigheden het meest te maken krijgen met de 

veranderingen als gevolg van de pandemie: zorg-
personeel, mensen uit het onderwijs of de voed-
selindustrie. Voor een periode van circa acht we-
ken leggen de vrijwilligers aan de hand van een 
vragenlijst persoonlijke gebeurtenissen en levens-
ervaringen vast. We sporen ze daarbij expliciet aan 
om, naast feitelijke veranderingen in hun dage-
lijks leven, ook persoonlijke gevoelens en emoties 
op te tekenen. De wijze van verslaglegging laten 
we vrij. Teksten, brieven, tekeningen, illustraties, 
gedichten, vlogs en aantekeningen; alles mag, als 
er maar een mogelijkheid is voor ons als museum 
om deze egodocumenten te bewaren. 

Stay Sane Stay Safe

In de loop van april beginnen ook andere musea, 
bibliotheken en archieven in binnen- en buiten-
land met documentatie- en verzamelprojecten 
rondom COVID-19. Vaak vragen zij ook aan het 
publiek en verschillende lokale of internationa-
le gemeenschappen om actief bij te dragen aan 

Afb. 3  Coronabroek met hoepel. Een dagboekbijdrage 
over de heropening van basisscholen in de 1,5 
meter samenleving. Foto: J.F. Yu, 2020.
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corona-gerelateerde collecties. Sommige initiatie-
ven en instellingen zijn snel in het tonen van de 
eerste resultaten, zoals het Amsterdam Museum 
en het Wien Museum in Oostenrijk, die al begin 
april online presentaties lanceren, of het Museum 
Hilversum, waar de zomertentoonstelling de titel 
Pandemic draagt en het resultaat laat zien van de 
fotowedstrijd Care4Corona.  
 Het HGA en Stroom Den Haag, twee instel-
lingen met wie we intensief samenwerken aan 
de Haagse Corona-collectie, openen in de herfst 
van 2020 COVID-19-gerelateerde tentoonstel-
lingen. Het archief laat in de Affiche Galerij het 
project Stay Sane Stay Safe van de Haagse de-
signstudio Lennaarts & De Bruijn zien. Voor hun 
internationale posterproject bedachten Max Len-
naarts, Menno de Bruijn en Ronald de Leeuw 
van tekstbureau Overdeschreef een grafisch sja-
bloon en vroegen zij aan ontwerpers over de hele 

wereld om hun eigen poster vorm te geven. Het 
moest een poster met een positieve boodschap 
zijn om mensen in de vitale beroepen (lifesavers) 
en/of door de lockdown gedwongen thuisblijvers 
(homestayers) te ondersteunen. Tot nu toe hebben 
ruim 1700 creatievelingen uit meer dan 86 landen 
gereageerd op de oproep. De resultaten zijn te 
zien op hun online posterplatform.2 Haags Kunst-
centrum Stroom laat in de show Capturing Corona 
de artistieke interpretaties van zeven Haagse kun-
stenaars zien van de manier waarop COVID-19 de 
publieke ruimte en samenleving verandert. 

Tegelijkertijd zijn er ook instellingen die be-
wust terughoudend zijn in het aanleggen van een 
collectie die te maken heeft met de huidige cri-
sis. Een belangrijk argument hiervoor is dat nu 
nog niet voldoende duidelijk is welke momenten, 
beelden, ontwikkelingen of objecten van histori-
sche waarde en betekenis zullen zijn. Omdat wij 

Afb. 4 Twee affiches 
uit het project Stay Sane 
Stay Safe van de Haagse 
designstudio Lennaarts & 
De Bruijn. Foto: Patricia 
Deiser, 2020.
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ons nog midden in de crisis bevinden, zouden wij 
nog geen goed overzicht hebben van de impact 
op het collectief geheugen. Wie is echter ‘wij’? Wie 
bepaalt welke objecten, beelden en verhalen re-
presentatief zijn voor deze misschien wel ‘heftig-
ste onderbreking van het gewone leven sinds lan-
ge tijd’?3 De coronacrisis heeft ons allen geraakt, 
maar de mate waarop verschilt enorm. Een ver-
pleegkundige in het ziekenhuis heeft de crisis op 
een veel intensere manier beleefd dan iemand die 
al geregeld thuiswerkte. Wat deze bijzondere ge-
beurtenis voor een individu, een stad of land bete-
kent, is niet in enkele topstukken te vatten. Het is 
juist de diversiteit en de inclusiviteit van de verha-
len die de impact van de crisis het beste laten zien. 
Daarom vinden wij als Haags stadsmuseum het 
van belang dat niet uitsluitend onze conservatoren 
bepalen wat relevant is, maar dat de inwoners van 
de stad zelf een stem hebben in het proces om de 
Corona-collectie vorm te geven.

Inmiddels zijn we een half jaar verder en heb-
ben we al honderden reacties gekregen en ver-
halen verzameld. Er zitten allerlei kenmerkende 
objecten en herkenbare momenten tussen: mond-
kapjes, knutselwerken, stoepkrijttekeningen, raam-
kusjes, dranghekken, bezoekcontainers, afstands-
houders, desinfectiespullen, zoomvergaderingen, 
lege pleinen, lege supermarktschappen, en toilet-
papierstapels. Ook komen er mooie en hoopvolle 
verhalen binnen over nieuwe solidariteit en saam-
horigheidsgevoel, over hulpprojecten en buur-
initiatieven. Zo is er een groep ‘hangjongeren’ uit 
de Schilderswijk die, nadat ze allemaal een flinke 
boete kregen tijdens de lockdown, de voedselbank 
gingen helpen om etenspakketten klaar te maken 
voor mensen in nood. Maar we zien ook verdrie-
tige verhalen over verlies en gemis, over eenzaam-
heid en pijn. Zo stuurde een moeder ons een foto 
van haar gehandicapte zoon, te zien op het mo-
ment dat hij door het raam naar buiten kijkt naar 
zijn vriendjes op het speelplein. Het missen van 
fysiotherapie in verband met de coronamaatrege-
len leidde ertoe dat hij al na enkele weken weer in 
een rolstoel zat en niet meer in staat was om te lo-
pen en buiten te spelen (Afb. 5).

Typisch Haags?

Als historisch museum van Den Haag ligt het voor 
de hand te kijken naar welke aspecten er typisch 
Haags zijn aan de inzendingen. De leus ‘Hou je 
Haags!’ speelt met de uitspraak ‘Hou je haaks!’ 
en siert niet alleen als hashtag op social media, 
maar verschijnt bijvoorbeeld ook op posters ach-
ter Haagse ramen. Lex Rijkers Meinen, van het 
creatieve bureau Team Typisch, is de bedenker 
van deze Haagse actie die hiermee ondernemers 
een steuntje in de rug wil geven. Een ander voor-
beeld zijn spandoeken met steunbetuigingen van 
Haagse Harry, het geesteskind van Marnix Rueb 
die in het plat Haags de spot drijft met groepen 
en gebeurtenissen in Den Haag. Zo probeert de 
supportersclub van ADO Den Haag sinds het be-
gin van de coronacrisis de Haagse bevolking een 
hart onder de riem te steken door bij bejaardente-
huizen of ziekenhuizen spandoeken op te hangen 
met daarop steunkreten en illustraties van dit ico-
nische Haagse stripfiguur (Afb. 6). 

Tot slot is Den Haag als stad van de politieke 
beleidsvorming een belangrijke plek voor protes-
ten en demonstraties. Groepen uit de samenleving 
die het niet eens zijn met bepaalde coronamaatre-
gelen van de regering, demonstreerden de afge-
lopen weken op typisch Haagse plekken, zoals het 
Malieveld, het Plein of rondom het Binnenhof. En-
kele objecten in onze Corona-collectie, zoals span-
doeken van demonstraties van antilockdownacti-
visten of foto’s van actievoerende boeren en Black 
Lives Matter protesten, getuigen hiervan. 

Untold stories

Naast alle tot nu binnengekomen reacties op onze 
oproep zijn er trouwens ook nog verhalen die 
we NIET hebben ontvangen. Verhalen die tot nu 
toe niet verteld zijn of konden worden. Een goed 
voorbeeld is het verhaal van de Haagse scholier 
die mee wilde doen aan het dagboekenproject, 
maar na een uiterst gemotiveerd en enthousiast 
begin noodgedwongen moest stoppen. Zijn leef-
situatie met een alleenstaande, zwangere moeder 
en meerdere kleine broertjes op een paar vierkan-
te meter in een Haagse ‘achterstandswijk’ liet het 
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niet toe om in alle rust een dagboek bij te hou-
den. En wat te denken van de vertegenwoordigers 
van vitale beroepsgroepen, zoals een verpleegster, 
een wijkagent en een brandweerman, die midden 
in de crisis simpelweg geen tijd hadden, of van-
wege geheimhouding of privacy geen toestem-
ming kregen om mee te doen aan ons dagboe-
kenproject. Ook de verhalen van deze mensen, 
die hard geraakt zijn in hun privéleven of die de 
crisis op werk van heel dichtbij hebben meege-
maakt, dienen een plek te krijgen binnen onze 
collectie. Momenteel ontwikkelen we plannen om 
deze untold stories alsnog te kunnen verzamelen, 
want deze nog onbekende verhalen moeten ook 
verteld worden om de crisis in zijn volledigheid te 
kunnen begrijpen. 

De komende weken en maanden zullen in het 
teken staan van het inventariseren, selecteren, re-
gistreren, onderzoeken, beschrijven en documen-

teren van alle inmiddels binnengekomen reacties, 
documenten en materialen. Als museum moeten 
we criteria vaststellen om te bepalen welke objec-
ten we fysiek willen opnemen in de collectie. We 
gaan daarvoor contact opnemen met de inzen-
ders om hen te vragen of ze de objecten nog heb-
ben en of ze bereid zijn deze over te dragen aan 
het museum. We gaan ook onderzoek doen naar 
het dagboekenmateriaal dat de groep vrijwilligers 
heeft geproduceerd. Ook zullen we actief achter 
bepaalde uitingen en artefacten aangaan, zoals 
een spandoek van Haagse Harry of de coronagraf-
fiti bij het oude PTT gebouw bij Holland Spoor. In 
de toekomst zullen we naast een digitale presen-
tatie van de Corona-collectie ook een fysieke ten-
toonstelling realiseren. Tot die tijd benutten we als 
instelling de tijdelijke afstand als denkruimte voor 
verdergaande reflectie, interpretatie en discussie.

Afb. 5  Vanaf zijn balkon kijkt Graziano toe hoe andere kinderen buitenspelen. Door het 
missen van therapie als gevolg van de coronamaatregelen kan hij niet meer meespe
len. Foto: T.D. Brussel, 2020.
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WANTED! Het mondkapje van Haags Jantje 

Inmiddels weten we wie de Haagse standbeel-
den van mondkapjes heeft voorzien en kennen 
we ook het verhaal erachter. Merel van Erpers 
 Roijaards, performance- en textielkunstenaar en 
inmiddels alumnus van de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten in Den Haag, kon tijdens 
de lockdownperiode niet naar haar atelier op de 
kunstacademie. Thuis opgesloten met enkel haar 
naaimachine besloot ze de stad en haar bewoners 
een beetje vreugde, leven en een teken van hoop 
te geven door zoveel mogelijk standbeelden van 
kleurrijke mondkapjes te voorzien. Het mond-
kapje van het standbeeld van de Flaneur op het 
Lange Voorhout is inmiddels het eerste voorwerp 
dat daadwerkelijk is opgenomen in de Corona-
collectie van het museum. Het is als enige over-
gebleven van de tientallen mondkapjes die Van 
Erpers Roijaards heeft genaaid. Alle andere zijn 

verdwenen of verwijderd, en nee, we weten niet 
door wie of waarom. Waren mensen zo aange-
daan door de mooie stoffen, vonden ze het ziekte 
gerelateerde kledingstuk respectloos of hebben 
ze de mondkapjes juist meegenomen als Haags 
coronasouvenir? Helaas hebben we daar tot nu 
toe nog niets over gehoord en ook geen beelden, 
foto’s of filmpjes van ontvangen. Dus hierbij een 
nieuwe oproep: heb jij een mondkapje van een van 
de Haagse standbeelden meegenomen of op an-
dere manier in bezit gekregen? Stuur dan een e-
mail met je verhaal naar corona@haagshistorisch-
museum.nl.

Het resultaat van dit Coronaproject is tot en met de 
zomer van 2021 te bekijken op de tentoonstelling 
Code Corona. Den Haag in lockdown in het Haags 
Historisch Museum.

Tijdingen | De Corona-collectie van Den Haag

Afb. 6  Haagse Harryspandoek met de tekst ‘Stay Strong opa oma, you’ll never walk alone’. 
Foto: Sandra Uittenbogaart, 2020.
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 p. 148 Marlies Draaisma | Een ruimte vol gebed en gezang
1  D. Faber, Memoria in Leiden in de late Middeleeuwen: Stichten en Bespreken, Samenwerken en Betwisten (Utrecht, 

Acad. Diss. 2018); M. van Baarsel, ‘De memoriemeesters van de Pieterskerk’, Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheid-
kunde van Leiden en Omstreken 74 (1982) 25-55; E. Jas, Piety and Polyphony in Sixteenth-Century Holland: The Choirbooks of 
St Peter’s Church (Leiden 2018). 

2  Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), Inventaris van de Archieven van de kerken van Leiden (toegangsnummer 
0502), inv. nr. 203, f. 16v-17v: afschrift van een schenking van Ghijsbrecht van Zwieten uit 1440 in het cartularium van 
de Getijdenmeesters.

3  ELO, 0502, inv. nr. 210, f. 7v: afschrift van een acte uit 1443; Jas, Piety and Polyphony, 54. 
4  ELO, 0502, inv. nr. 210, f. 3r.
5  E. Jas en P. de Groot, De Leidse koorboeken: Een ongehoorde schat (Zoetermeer 2011) 28; Jas, Piety and Polyphony, 51.
6  Er zijn twee kopieën van deze stichtingsakte te vinden bij ELO. Beide dateren uit de 16de eeuw en bevinden zich in 

de archieven van de getijdenmeesters: een als afschrift in het cartularium (ELO, 0502, inv. nr. 203) en de ander als 
losse kopie van acht folio’s (ELO, 0502, inv. nr. 210). 

7  ELO, 0502, inv. nr. 210, f.3r.; Jas, Piety and Polyphony, 51. 
8  ELO, 0502, inv. nr. 210, f. 3r. 
9  R.C.J. van Maanen en J.W. Marsilje (red.), Leiden: de geschiedenis van een Hollandse stad deel I. Leiden tot 1574 (Leiden 

2002) 160.
10  Van Maanen en Marsilje, Leiden tot 1574, 162; Jas en De Groot, Leidse koorboeken, 25.
11  ELO, 0502, inv. nr. 208, f. 82v-83r. 
12  Een gebedsdienst met zang waarin hulde wordt gebracht aan de hostie na de consecratie. 
13  Jas, Piety and Polyphony, 55; ELO, 0502, inv. nr. 206. 
14  ELO, Inventaris van de archieven van de kloosters (0503), inv. nr. 255. 
15  Deze gegevens zijn ontleend aan twee tabellen die zijn samengesteld door E. Jas: Jas, Piety and Polyphony, 63, 64. 
16  Faber, ‘Memoria in Leiden’, 19.
17  Ibidem, 138. 
18  De dagen waarop jaargetijden werden gevierd, werden door stichters niet willekeurig gekozen. In de memorie-

boeken van de Pieterskerk zijn drie standaardcombinaties te vinden, namelijk zondag en maandag, dinsdag en 
woensdag, en donderdag en vrijdag. Op beide dagen bezocht de pastoor samen met zijn medepastoors, de koster en 
eventueel andere priesters in de namiddag na de vespers een graf en zei hij een gebed (Faber, ‘Memoria in Leiden’, 
133, 134, 138).

19  J.N. de Boer e.a., De Bavo te boek: bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St. Bavo kerk te Haarlem (Haarlem 
1985) 60.

20  F. van Kan, ‘Om zalicheyt zynre siele. Het stichten van memoriediensten in middeleeuws Den Haag’, Jaarboekje Die 
Haghe 10 (1996) 11-27, aldaar 14-15. 

21  F.A. Gooskens, ‘Pestepidemieën in Breda tijdens de middeleeuwen (1382-1535)’, Jaarboek de Oranjeboom 39 (1986) 18-54, 
aldaar 25. 

22  Van Kan, ‘Om zalicheyt zynre siele’, 17. 
23  Jas en De Groot, Leidse koorboeken, 21. 
24  Jas, Piety and Polyphony, 54.

 p. 157 Romy Beck | Overleven in de grote stad
1  Anoniem, ‘t Amsterdamsche hoerdom (Amsterdam 1681) 92-93.
2  L. van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1996) 92-93, 145; M. 

Ketelaars, Compagniesdochters. Vrouwen en de VOC (1602-1795) (Amsterdam 2014) 26; R. Beck, “Mij gaet hier ock wel een 
ongewonte aen’. Zeemansvrouwen in zeventiende-eeuws Amsterdam’, Skript 39.3 (2017) 166-180.

3  D. van den Heuvel, ‘Bij uijtlandigheijt van haar man’: echtgenotes van VOC-zeelieden, aangemonsterd voor de kamer Enkhui-
zen (1700-1750) (Amsterdam 2005) 41-44.

4  M. van der Heijden, Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht 1550-1700 (Amsterdam 1998); M. van der 
Heijden en D. van den Heuvel, ‘Sailors’ families and the urban institutional framework in early modern Europe’, 
History of the family 12 (2007) 296-309; M. van der Heijden, Misdadige vrouwen. Criminaliteit en rechtspraak in Holland 
1600-1800 (Amsterdam 2014); A. Schmidt, ‘Vrouwenarbeid in de vroegmoderne tijd in Nederland’, Tijdschrift voor 
Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG) 2.3 (2005) 2-21; A. Schmidt, ‘Ontbloot van alle winsten? Armoede en overle-
vingsstrategieën van gebroken gezinnen in Holland, 1600-1800’, Leidschrift 23.2 (2008) 119-137; A. Schmidt en M. van 
der Heijden, ‘Women alone in early modern Dutch towns: Opportunities and strategies to survive’, Journal of Urban 

Noten
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History. Special section: The lure of the city. Comparative perspectives on singles in towns in the Low Countries, 1600-1940 42.1 
(2016) 21-38; E. Kuijpers, Migrantenstad. Immigranten en sociale verhoudingen in zeventiende-eeuws Amsterdam (Hilver-
sum 2005); A. de Wit, ‘Zeemansvrouwen aan het werk. De arbeidsmarktpositie van vrouwen in Maassluis, Schiedam 
en Ter Heijde (1600-1700)’, TSEG 2.3 (2005) 60-80. A. de Wit, Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen. 
Schiedam, Maassluis en Ter Heijde in de zeventiende eeuw (Amsterdam 2008). 

5  J. Brouwer, ‘Jij hoeve mij soo niet weer tuijs te koomen. Huwelijkse spanningen in het Rampjaar 1672’, in: E. van 
der Doe, P. Moree en D.J. Tang (red.) Buitgemaakt en teruggevonden. Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels 
archief (Zutphen 2013) 95-100; J. Brouwer, Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672 (Hilversum 2014).

6  Het project ‘Het Brieven als Buit corpus’ van de Universiteit Leiden (http://brievenalsbuit.inl.nl). Samengesteld 
door Marijke van der Wal, Gijsbert Rutten, Judith Nobels en Tanja Simons, met medewerking van vrijwilligers van 
het Leidse Wikiscripta Neerlandica transcriptieproject, en gelemmatiseerd, voorzien van tags en zoekfaciliteiten door 
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), 2e release 2015.

7  Als een zeemansvrouw zelf niet in staat was om een brief te schrijven, kon zij hulp vragen aan vrienden, familie-
leden of bekenden die konden schrijven, of zich wenden tot een professionele schrijver. Zie hierover: Brouwer, 
Levenstekens, 96.

8  Brief van Geertje Jans Ophoff aan Jan Jansz., d.d. 28 oktober 1664.
9  Brouwer, Levenstekens, 262; Ketelaars, Compagniesdochters, 23; Van den Heuvel, ‘Bij uijtlandigheijt van haar man’, 9; Van 

der Heijden en Van den Heuvel, ‘Sailors’ families’, 296. 
10  Brouwer, Levenstekens, 263, 270; Van der Heijden en Van den Heuvel, ‘Sailors’ families’, 303; Schmidt, ‘Ontbloot van 

alle winsten?’, 119-137; De Wit, Leven, werken en geloven, 144-146.
11  Schmidt en Van der Heijden, ‘Women alone in early modern Dutch towns’, 31.
12  A. Schmidt, ‘Gelijk hebben, gelijk krijgen? Vrouwen en vertrouwen in het recht in Holland in de zeventiende en 

achttiende eeuw’, in: M. van Groesen, J. Pollmann en H. Cools (red.), Het gelijk van de Gouden Eeuw. Recht, onrecht en 
reputatie in de vroegmoderne Nederlanden (Hilversum 2014) 109-125, aldaar 110.

13  A. Boele, Leden van een lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-
1650 (Hilversum 2013) 223-224; I. van der Vlis, Leven in armoede. Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw (Rotterdam 2001) 
195-196; Brouwer, Levenstekens, 261-262; Schmidt, ‘Ontbloot van alle winsten?’, 129; Schmidt, ‘Gelijk hebben, gelijk 
krijgen?’, 118; De Wit, Leven, werken en geloven, 146-147.

14  Brief van Jannetje Eijlerts Vos aan Popke Dies, d.d. 3 november 1668. 
15  Boele, Leden van een lichaam, 223-224; Van der Vlis, Leven in armoede, 195-196; Brouwer, Levenstekens, 261-262; Schmidt, 

‘Ontbloot van alle winsten?’, 129; Schmidt, ‘Gelijk hebben, gelijk krijgen?’, 118; De Wit, Leven, werken en geloven, 146-
147; J.R. Bruijn, Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw (Zutphen 2016) 271-272.

16  Van der Vlis, Leven in Armoede, 9; Van der Heijden, Misdadige vrouwen, 221. 
17  L. Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1997) 15.
18  Brief van Grietje Matijs aan Cornelis Jansen, d.d. 30 september 1664. 
19  Brief van Jaapje Koerten aan Jan Karstensz., d.d. 19 november 1664.
20  Ibidem. 
21  Brief van Teunisje Joppen aan Hendrik Gerritsen, d.d. 26 mei 1672.
22  D. Phillips, Well-Being in Amsterdam’s Golden Age (Amsterdam 2008) 72-73.
23  Brief van Jannetje Eijlerts Vos aan Popke Dies, d.d. 3 november 1668.
24  Er bestaat onduidelijkheid over het precieze aantal opvarenden van het schip. Volgens de database Dutch-Asiatic 

Shipping had het schip 140 opvarenden en overleefden 14 mannen de schipbreuk. Andere bronnen noemen echter 
een aantal van ongeveer 200 opvarenden, terwijl Popke Dies spreekt over 52 of 53 overlevenden. Zie: http://resources.
huygens.knaw.nl/das/detailVoyage/96457 (laatst geraadpleegd op 9 juni 2020).

25  Stadsarchief Amsterdam (SA), Archief van de notarissen ter standplaats Amsterdam (5075), Hendrick Rosa (134), inv. 
nr. 3104, 1 januari 1667-31 december 1667, pp. 977-978 (22 november 1667).

26  Brief van Jannetje Eijlerts Vos aan Popke Dies, d.d. 3 november 1668.
27  Brief van Annickje Jans aan Abraham Jellisz., d.d. 12 november 1664.
28  De Wit, ‘Zeemansvrouwen aan het werk’, 77; Schmidt, ‘Ontbloot van alle winsten?’, 128.
29  Brouwer, Levenstekens, 267; J. Spaans, ‘Sociale zorg en tolerantie. Weduwen, wezen en vreemdelingen’ in: T. de Nijs en 

E. Beukers (red.), Geschiedenis van Holland, Deel 2: 1572 tot 1795 (Hilversum 2002) 255-286, aldaar 255. 
30  Brief van Hillegonda Vrienk aan Cornelis Bartink, d.d. 6 november 1673.
31  Brief van Trijntje Hendricks-Batens aan Hendrick Batens, d.d. 10 november 1664.
32  Ibidem. R. van Gelder, Zeepost. Nooit bezorgde brieven uit de 17e en 18e eeuw (Amsterdam 2008) 83.
33  Brief van Geertrui Jans aan Reinier Jansz. Witte, d.d. 15 november 1664.
34  Ibidem.
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35  Brief van Jannetje Eijlerts Vos aan Popke Dies de Haan, d.d. 3 november 1668. Het is niet helemaal duidelijk of er in 
de brief van Jannetje wordt gesproken over ‘3 ijaren’ of ‘5 ijaren’.

36  SA, DTB Dopen (5001), inv. nr. 107, p. 81, 6 oktober 1673.

 p. 166 Daniël M. Metz | De Nieuwe Achtergracht
 *  Dit artikel is gebaseerd op de nog te verschijnen publicatie Diamantgracht van de auteur. Het onderzoekstraject 

voor dat boek is begeleid door professor Karin Hofmeester en emeritus-hoogleraar Bert Schijf. Andere inhoudelijk 
experts zijn geraadpleegd voor deelaspecten van het manuscript. Het boek Diamantgracht zal begin 2021 verschijnen 
bij uitgeverij Walburgpers. 

1  M. Barents, De Diamantslijperij Maatschappij te Amsterdam: 15 april 1845-1920 (Amsterdam 1920).
2  Enkele standaardwerken over de Amsterdamse diamantindustrie: S. Bloemgarten, Henri Polak. Sociaal democraat, 

1868-1943 (Den Haag 1996); H. Heertje, De diamantbewerkers van Amsterdam (Amsterdam 1936); Th. van Tijn, Twintig 
jaren Amsterdam, 1850-1870 (Amsterdam 1965).

3  Historische publicaties over de Nieuwe Achtergracht: H. Israëls en A. Mooij, Aan de Achtergracht. Honderd jaar 
GG&GD Amsterdam (Amsterdam 2001); M.G. Emeis, Drie eeuwen Weesperbuurt (Amsterdam 1967).

4  Geraadpleegde archieven: Stadsarchief Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), 
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide Studies, Nationaal Archief, krantenarchief Delpher, e.a. 

5  De Tulpstraat en het Tulpplein hebben na de Tweede Wereldoorlog het voorvoegsel ‘Prof.’ gekregen, om verwarring 
te voorkomen met de bloemenbuurt nabij het Amstelstation.

6  Citaat uit: Barents, De Diamantslijperij Maatschappij, 96.
7  E. Göbel en D. Metz, ‘Diamantjoden. Teloorgang van de industrie en de Bond’, in: K. Hofmeester (red.), Een schit-

terende erfenis. 125 jaar nalatenschap van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (Zutphen 2019), 103-125.

 p. 176 Topstuk Frank de Hoog | Een kunstwerk van de nieuwe wetenschap
1   Deze bijdrage is gebaseerd op het rapport ‘Leidse chirurgijns ontdekken de wereld! Zaagvissen in de collectie van 

Museum De Lakenhal’ dat is opgesteld in opdracht van Museum De Lakenhal in 2017. De gebruikte bronnen en 
literatuur zijn hierin terug te vinden.  

 p. 180 Tijdingen Patricia Deiser | De Corona-collectie van Den Haag
1   Het Haags Historisch Museum is al meer dan tien jaar actief met het aanleggen van een verhalencollectie (o.a. 

MijnDenHaag*Topstukken, Verhalenkast, Haagse Herinneringen).
2  https://www.stay-sane-stay-safe.com/ (laatst geraadpleegd op 10 september 2020). 
3   J.W. Duyvendak en M. Hurenkamp, ‘Het verwaarloosde geluk van een voorspelbaar dagelijks leven’, NRC d.d. 20 

maart 2020.
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Over de auteurs

Patricia Deiser (1977) is conservator en museoloog en 
sinds 2016 collectiebeheerder voor het Haags Historisch 
Museum. Ze studeerde media- en communicatieweten-
schappen, Duitse letterkunde en geschiedenis in Salz-
burg, Berlijn en New York en is in 2002 afgestudeerd 
op het onderwerp The Art Museum as Medium. Na haar 
masterstudie Heritage Studies in Amsterdam was ze onder 
meer verbonden aan Kunstmuseum Den Haag, Festival 
Designkwartier en Beeld&Geluid Den Haag. Contact: dei-
ser@haagshistorischmuseum.nl 

Marlies Draaisma (1994) behaalde recent haar bachelor en 
research master aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar 
masterscriptie schreef ze over de vele uitingen van leken-
devotie, bekeken vanuit de ruimte van de 15de-eeuwse 
Pieterskerk te Leiden. Haar artikel is daarvan een bewer-
king. Contact: mjcdraaisma@gmail.com

Kayleigh Goudsmit (1990) haalde haar bachelor Geschie-
denis aan de Vrije Universiteit en haar master Boekwe-
tenschap en Handschriftenkunde aan de Universiteit van 
Amasterdam. Ze is communicatiemedewerker bij het 
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-
studies. In 2018 verscheen haar boek Gezocht: Historicus. 
Goudsmit was lid van de Commissie Herijking Canon 
van Nederland, die in 2020 de herijkte canon van de Ne-
derlandse geschiedenis presenteerde. Contact: kayleigh-
goudsmit@gmail.com 

Daniël M. Metz (1971) is zelfstandig onderzoeker en pu-
blicist. Hij is eigenaar van historisch onderzoeksbureau 
BELTSAZAR en oprichter van Stichting Museum zonder 
Muren, waarmee innovatieve museale projecten wor-
den gerealiseerd. Sinds 2005 houdt hij zich bezig met 
de Amsterdamse diamantindustrie, wat heeft geleid tot 
verschillende artikelen en bijdragen aan boeken over 
het onderwerp. In 2021 zal bij de WalburgPers zijn boek 
Diamantgracht verschijnen, over 150 jaar diamanthandel 
en -industrie rondom de Nieuwe Achtergracht. Zie voor 
meer informatie: www.beltsazar.nl en www.museumzon-
dermuren.com. Contact: info@beltsazar.nl

Kees van Rixoort (1957) werkte na zijn studie geschiede-
nis in Leiden als pr-medewerker, journalist, redacteur en 
tekstschrijver. Vanaf 2013 schrijft hij als zzp’er voor ver-
schillende bladen, kranten en andere opdrachtgevers, 
waaronder overheden, woningcorporaties en uitgevers. 
Hij woont en werkt in Dirksland op Goeree-Overflakkee. 
Contact: vanrixoort@gmail.com. 

Romy Beck en Frank de Hoog zijn redacteuren van Hol-
land.  
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Zoek je een echte uithoek in Holland, ga dan eens 
in Ooltgensplaat kijken. Het dorp ligt helemaal 
aan het eind van een vier kilometer lange weg – 
toepasselijk de Langeweg geheten – op het meest 
oostelijke puntje van Goeree-Overflakkee. Net als 
vrijwel alle andere dorpen op het Zuid-Holland-
se eiland heeft Ooltgensplaat een kerkring, een 
Voorstraat, een kaai, een haven en een haven-
kanaal. Maar dit dorp verschilt van Oude-Tonge, 
Middelharnis, Sommelsdijk en Dirksland door 
een fort en door bewoningssporen uit de 13de 
eeuw.

Voorbij de haven, het weeghuisje en het 17de-
eeuwse raadhuis is het nog een minuut of tien 
wandelen naar Fort Prins Frederik. De Fransen 
bouwden deze vesting in 1809 om het Volkerak 
en het Hollandsch Diep te beheersen. Ze gaven 
het de naam Fort Duquesne naar de Franse ad-
miraal Abraham Duquesne die in de 17de eeuw 
strijd had geleverd met Michiel de Ruyter. In 1813 
veroverde een groep militairen en burgers het 
fort en nam de dertig aanwezige 
Franse soldaten gevangen. Een 
dag later gaven de andere troe-
pen op Goeree-Overflakkee – bij 
elkaar een stuk of 160 militairen 
– zich over. Het fort kreeg algauw 
een andere naam: Fort Prins Fre-
derik, vernoemd naar de zoon 
van koning Willem I die een be-
langrijke rol speelde in de strijd 
tegen de Fransen.

Nog iets verder naar het oos-
ten bevindt zich een tweede his-

Ooltgensplaat
Kees van Rixoort

torische hotspot. Aan de oever van het Volkerak 
deden amateurarcheologen in 1979 een opmer-
kelijke vondst: bewoningssporen uit de 13de en 
14de eeuw. Dit is dus uit de tijd van vóór de grote 
overstromingen, zoals de Sint-Elisabethvloed van 
1421, en de inpolderingen waaruit vanaf het be-
gin van de 15de eeuw Overflakkee is ontstaan. Uit 
het water kwamen de resten van twee huizen of 
boerderijen tevoorschijn die opgebouwd waren 
uit veenzoden, met een houten wand, een rieten 
dak en een open stookplaats in het midden. De 
archeologen vonden ook een aantal putten ach-
ter de huizen en de overblijfselen van een kreek. 
Naast duizenden scherven van aardewerk, voed-
selresten en restanten van leren schoeisel troffen 
zij ook spelden, gespen en pelgrimsinsignes aan. 
Hoe de nederzetting heette, is niet bekend. Het 
gebied staat op oude kaarten aangeduid als Ber-
woutsmoer. Het was in ieder geval een niet bedijkt 
eilandje, dat bij uitzonderlijk hoog water over-
stroomde. De bewoners hielden zich vooral bezig 
met de winning van turf en zout.

Wil je meer weten over Berwoutsmoer, dan zal 
je de uithoek Ooltgensplaat moeten verlaten over 
de Langeweg om in westelijke richting naar Som-
melsdijk te rijden. Daar, in het Streekmuseum 
Goeree-Overflakkee, zijn de vondsten en een ma-
quette van deze laatmiddeleeuwse nederzetting 
te zien. 

UITHOEK

Illustratie Maarten Streefland
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