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Beste Henk, 
 
Voor de zomer van het afgelopen jaar ontstond het idee om rond je 
zestigste verjaardag iets aardigs voor je te doen. Het bijzondere kroonjaar 
was niet zo zeer de aanleiding; die werd slechts aangegrepen als een 
legitiem moment om je in het zonnetje te zetten. De werkelijke aanleiding 
was de behoefte uiting te geven aan de grote waardering voor jou en jouw 
werk voor het Amsterdam Centrum voor de Studie van de Gouden 
Eeuw. Vanaf de oprichting in 2000 ben je onafgebroken betrokken bij 
alle activiteiten van het Centrum: het entameren en organiseren van 
onderzoek en samenwerking, het begeleiden van promovendi, postdocs 
en stafmedewerkers, de organisatie van het maandelijkse colloquium en 
de vele workshops en congressen, het opzetten van een publicatiereeks, 
het werven van fondsen, het ontwikkelen van onderwijs en 
onderwijsprogramma’s, de PR van het Centrum binnen en buiten de 
Universiteit van Amsterdam. Deze lijst is zeker niet volledig, maar het 
moge duidelijk zijn dat er een goede aanleiding is om de aandacht een 
keer op jou te vestigen.  
 
Verschillende ideeën voor een cadeau of blijk van waardering voor jou 
zijn gepasseerd, waaronder grote bossen bloemen, of een eigen website, 
maar het liber amicorum heeft het toch gewonnen. De aarzeling hierbij was 
dat het te oubollig zou zijn, niet meer van deze tijd, of erger nog een 
cadeau voor iemand die aan het eind van zijn wetenschappelijke loopbaan 
gekomen is. Welnu, niets daarvan! Vanuit de kring van mensen die bij het 
Centrum betrokken zijn, of zijn geweest, kwamen louter positieve reacties 
“een mooi en terecht initiatief” en “Henk, die is nog lang niet klaar”. 
Datzelfde geldt voor de bijdragen in deze bundel. Het gaat in alle gevallen 
om conceptteksten. Jij bent de eerste die ze leest. 
 



Over de invulling van het album bestond geen aarzeling, die moest uit de 
gemeenschap van het Centrum voortkomen, en die moest ook vooral 
breed zijn. Het Centrum kenmerkt zich doordat het de disciplines van 
geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde in zich verenigt. Al deze 
terreinen ken je goed vanuit je eigen onderzoek en vanuit de 
belangstelling die je hebt voor de Brede Gouden Eeuw. Dat de Gouden 
Eeuw niet alleen breed, maar ook lang kan zijn, dat is je wel bekend. De 
bijdragen in dit boek voor jou zijn dan ook chronologisch geordend: 
beginnend in de late 15e eeuw doorlopend tot de 21e.  
 
Veel plezier bij het lezen van deze stukken, 
 
De samenstellers, 
 
Frans Blom 
Marten Jan Bok 
Casper de Groot 
Paul Knevel 
 
 
Amsterdam, 30 januari 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan Jedidja den Besten voor haar hulp bij de vormgeving en 
Leen den Besten voor het binden van de bundel. 
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Het grote project over de kleine man 
 

Lia van Gemert 
 
 
Het is een van de doelstellingen van het Amsterdamse Centrum van de 
Gouden Eeuw: een podium voor samenwerking creëren. En dan is het 
natuurlijk waarlijk voorbeeldig als twee leidende figuren uit dat centrum – of 
die althans geacht worden leiding te geven – samen een artikel schrijven. 
Je voelt de spanning: worden ze het eens over het onderwerp, over de 
aanpak, over de stilistiek van hun verslag? Een verkenning van hun 
beraadslagingen. 
 
Het onderwerp: de kleine man 
 
Over het onderwerp hoef ik geen seconde na te denken: de kleine man. 
Niet letterlijk want Henk leeft niet in de Gouden Eeuw (zelfs niet in de 
lange variant), maar metaforisch: de gewone lui, die de dammen, rakken 
en steegjes van de Nederlandse steden bevolkten, daar praatjes maakten, 
roddelden en scholden, handeltjes sloten, verliefd werden en conflicten 
uitvochten. Wat zeiden ze eigenlijk tegen elkaar over de gebeurtenissen 
drie pleinen verderop, over de stadsuitbreiding in Amsterdam, over al die 
buitenlanders die op die schepen binnenkwamen, over de excessen van 
het Noorderkwartier, over de Spaanse repressie buiten Holland, over hun 
kapitaal, over hun God? 

Ze zullen wel geweten hebben in welke kroeg gisteravond weer 
gevochten was, en van horen zeggen meegekregen wat het stadsbestuur 
voorhad met die eeuwige bouwsteigers voor de nieuwe uitleg, de nieuwe 
wijken rond het oude centrum. Ook zal er gelachen zijn om die gekke 
vreemdelingen met hun brabbeltaaltje en zullen handigheidjes zijn 
uitgewisseld om ze geld uit de zak te kloppen zonder dat ze je met een 
pak slaag beloonden. En via kooplui met contacten in andere steden, 
marskramers met nieuwsblaadjes en rondtrekkende acteurs met hun 
potsen en grappen, zullen ze wat opgevangen hebben over de mannen 
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van Sonoy die erop los gingen daar bij Alkmaar omdat er een complot 
van Hollanders in gemene zaak met de Spanjolen ontdekt was.1 
Misschien lazen ze er ook over in pamfletten, in elk geval zullen ze vaak 
genoeg een stadsomroeper of een zanger met een nieuwslied gehoord 
hebben. Maar ze wisten ook donders goed dat hun eigen burgemeesters 
opportunistisch opereerden en helemaal niet op voorhand voor Oranje 
en zijn Opstand kozen. Hoorden ze tot de brede groep in de stad die dat 
steunde en namen ze de bijnaam ‘Moorddammers’ voor lief of voelden ze 
zich gepakt door een stelletje foute regenteske bandieten? 2 Het wordt 
nog moeilijker om te gokken of ze iets wisten of wilden weten van 
pakweg Leeuwarden of Den Bosch. Antwerpen en Brugge, ja, daar lagen 
de wortels van menige familie, maar de Republiek ten oosten van de 
Zuiderzee of Spaans Brabant, kon hun dat wat schelen? En hoe dachten 
ze trouwens over dat ‘landverraad’ van die Hollanders in het 
Noorderkwartier: als ze achter het stadsbestuur stonden en dus niets van 
de opstandelingen moesten hebben, spraken ze dan schande van die 
malafide rechtsgang daar of werden er ook andere dingen gefluisterd, 
bijvoorbeeld dat het op den duur toch beter zou zijn om met Oranje mee 
te gaan? Zeiden ze er sowieso iets over tegen elkaar of hield je beter je 
mond dicht, net zoals je niks losliet over je eigen kredietwaardigheid, je 
kansen op werk tenminste voor een dagloon, en al helemaal niet ging 
discussiëren over het oude roomse goed of het nieuwe gereformeerde 
kwaad. Wist de buurman eigenlijk naar welke kerk je ging? 
 Het water loopt me in de mond. Ons artikel wordt een pilot voor een 
groot programma over de mentaliteit van en beeldvorming over de 
doorsnee bewoners van de Republiek en als we genoeg mensen vinden 
dan ook over andere gebieden, te beginnen met de aan de Republiek 
grenzende landen, maar vervolgens ook elders in Europa en daarbuiten. 
Maar wat denkt Henk? Hij weet maar al te goed hoe dit soort 
onderwerpen hem fascineert, maar hij weet ook hoe moeilijk het is erover 
te schrijven. Zo’n grootschalige onderneming bezorgt ons zeker voor 

                                                 
1 Zie hierover uitvoerig: Henk van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier. 
Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse opstand (Amsterdam 1999). 
2 Henk van Nierop, Het foute Amsterdam (Amsterdam 2000), 7- 8. 
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jaren NWO-geld maar ook dito kopzorgen. Heeft hij me überhaupt in de 
vorige alinea’s uit laten praten zonder ettelijke kritisch vorsende blikken 
en tussenwerpsels? Om te beginnen heb ik al binnen dat beperkte gebied 
Holland en de Republiek een loopje genomen met de chronologie en 
fenomenen uit een tijdvak van vijftig jaar door elkaar gegooid, alleen maar 
omdat ik wil weten hoe men iets beleefde. En verder: bewijst mijn outline 
iets meer dan dat mensen ook toen privé en publiek van elkaar 
scheidden? Hij heeft gelijk met zijn twijfel: een beetje speculeren is leuk, 
maar haalbaarheid moet toch voorop staan. Tweede ronde. 
 
De aanpak: het geloof in de bronnen 
 
Natuurlijk zijn er bronnen, als je maar zoekt. Henk is daar een kei in, dat 
heeft hij ruimschoots bewezen. De juridische aantekeningen van de 
verhoren in de beruchte zaak van 1575 alleen al, dan alle correspondentie 
en wat dies meer zij, bijvoorbeeld van de hand van Oranje zelf bij de 
afwikkeling van de zaak, en daarbij nog de informatie uit bijvoorbeeld het 
dagboek van Wouter Jacobsz., pamfletten en verslagen van reizigers door 
het Hollandse gewest. Als je dat allemaal kent, vind je zeker aanwijzingen 
voor de indruk die de gebeurtenissen maakten. De voorflap van Henks 
Het verraad van het Noorderkwartier geeft een voorbeeld van de deplorabele 
toestand van het gebied én van een reactie daarop: ‘Ik vond zeer weinig 
huizen tussen Haarlem en Amsterdam die niet verbrand waren. Ik zag 
ook onderweg, tussen kadavers van beesten die hier en daar lagen, een 
naakt mens in het midden van de weg liggen, nagenoeg in het spoor van 
de wagens. Deze was geheel door de zon verdord, vrijwel geplet, zodat 
een bedaard mens moest schrikken als hij dit zag.’ Ze laten hun emoties 
dus zien, daarover zijn we het eens en ik haast me nu natuurlijk om dat 
verder te adstrueren. 

De openlijke afschuw die Hooft later in de Nederlandsche Historiën 
toont over de gruwelijke martelpraktijken die Jan Jeroensz. en die andere 
landlopers en boeren moesten ondergaan, dat zegt toch wel wat.3 Een 

                                                 
3 P.C. Hooft, Nederlandsche Historien (Amsterdam 1703), X, 422-425. Voor een 
volledig overzicht van de overlevering zie Van Nierop, Het verraad, 253-273. 
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eliteman als Hooft, de intellectueel die weet dat het algemeen belang 
offers kan vergen, veroordeelt zijn landgenoten om hun domme 
kortzichtigheid. En ook beul Jacob Michielsz. is van belang. Volgens zijn 
vrouw Stijn Jansz. kwam hij ’s avonds slechtgehumeurd en moe thuis, 
kon hij het vel van zijn handen afstrijken van het rekken en folteren en 
huilde hij uit medelijden met zijn slachtoffers. Hij wilde ze niet langer 
pijnigen maar er moest brood op de plank zijn.4 

Er is nog zo’n getuigenis van een beul met gewetenswroeging, 
van bijna een eeuw later, uit het eveneens beruchte proces van Cornelis 
de Witt. Diens pijniger, Jan Corstyaense oftewel Jan Christiaensz., laat in 
het voorjaar van 1673 aan Maria van Berckel, de weduwe van De Witt, 
een briefje geven. Het is meegedrukt in Joachim Oudaans tragedie over 
de moordpartij, Haagsche Broeder-Moord of Dolle Blydschap. Hij schrijft nooit 
weer iemand op zo’n manier te willen martelen. Daarbij voegt hij nog een 
opmerkelijke mededeling. Cornelis zou op zeker moment gezegd hebben: 
‘O Godt, nu gevoel ick dat ghy een groot godt syt want nu gevoel ick 
geen pyn meer […]’.5 

Eigenlijk waren we dit al eens, maar het is temeer bewezen dat 
het mogelijk is de gedachten en gevoelens van kleine luiden als beulen te 
achterhalen, en soms zelfs van de grote, zoals hier Hooft en De Witt. De 
voorbeelden van het Noorderkwartier en de zaak De Witt zijn echter 
extreme situaties, waarbij we dan nog de mazzel hebben van documenten 
als persoonlijke getuigenissen en briefjes. Zo ook bij de alledaagse situatie 

                                                 
4 Zie Van Nierop, Het verraad, 167-170. 
5 Joachim Oudaan, Haagsche Broeder-Moord of Dolle Blydschap Treurspel. Ed. 
Werkgroep Utrechtse neerlandici (Utrecht: 1982), 119. Het briefje wordt onder nr. 
11411a vermeld in de pamflettencatalogus van J.A.N. Knuttel. Voor Christiaens 
zie Luc Panhuysen, De Ware Vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt 
(Amsterdam-Antwerpen 2005), 452, 501 nt. 129. Panhuysen gaat ervan uit dat het 
briefje echt is. Overigens uitte ook Oudaan zelf, ooggetuige van de lynchpartij, 
zijn ontzetting: ‘Int kort de dolheijd is zoo groot geweest, dat ik niet magtig 
genoeg ben, die genoegzaam uit te drukken, met de penne, zelfs niet met de 
mond.’ Ibidem, 139. Zie hierover ook: Lia van Gemert, ‘Severing what was joined 
together: Debates about Pain in the Seventeenth-Century Dutch Republic’, in: 
Karl Enenkel en Jan Frans van Dijkhuizen (eds.), The Sense of Suffering: Constructions 
of Physical Pain in Early Modern Culture, ter perse. 
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in Amsterdam tussen 1572 en 1578, waar het dagboek van Wouter 
Jacobsz. toont hoe er werd meegeleefd met de Spanjaarden en gevreesd 
voor de opstandelingen. Over oorlog en crisis schrijven mensen dus wel, 
maar kunnen we ook bronnen vinden over rustiger tijden? ‘[Jacobsz.] laat 
ook zien hoe de katholieke devotie opleefde tijdens de oorlog. Grote 
groepen gelovigen, waaronder opmerkelijk veel vrouwen, trokken 
blootsvoets naar de kapel van de Heilige Stede in de Kalverstraat, waar 
het zogenaamde Mirakel van Amsterdam werd vereerd. Het 
altaarsacrament werd veelvuldig – soms wel drie keer per week – in 
plechtige processie door de stad gedragen, “met ontelbaar volk”, 
eveneens blootsvoets’, zo parafraseert Henk het dagboek.6 Hier ligt 
misschien een aanknopingspunt voor reconstructie van minder 
rechtstreeks gedocumenteerde zaken. 

Ik doel op de kwestie van de godsdienst in Amsterdam tijdens 
de vroege Gouden Eeuw, rond 1617. Inmiddels staat de stad lang en 
breed aan de opstandige zijde en heeft ze mede daardoor haar fortuin 
vermeerderd. Wat leren we er onze studenten verder over: ten eerste dat 
rijk en arm pal naast elkaar leven want in de straten van de zich 
voortdurend uitbreidende stad wordt elk plekje om te bouwen benut, en 
ten tweede dat de gereformeerde godsdienst dominant is, maar dat het 
niet verboden is een andere leer aan te hangen, bijvoorbeeld de 
katholieke, zolang maar niet openlijk de belangen van de gereformeerden 
geschaad worden. De autoriteit van de gereformeerden is trouwens in 
1617 nog groeiende en dat gaat niet zonder spanningen, met name tussen 
de remonstranten en hun contra’s. Is er intussen nog iets te zien van de 
katholieken, de groep immers die tijdens de Noorderkwartieraffaire zo 
duidelijk het katholieke gemoed had geëtaleerd? 

Ja, denk ik, op grond van een literaire bron: de komedie Warenar 
van P.C. Hooft. 7 We zien daar de veramsterdamste vrek uit het 

                                                 
6 Van Nierop, Het foute Amsterdam, 15. 
7 Zie hierover uitvoeriger Lia van Gemert, ‘De snoepige grillen van hillebillen. 
Straatgewoel op het zeventiende-eeuwse toneel’, in: E. Ruijsendaal, G. Rutten, F. 
Vonk (eds.), Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn! Opstellen aangeboden aan Geert Dibbets 
bij zijn afscheid […] (Münster 2003) 121-134. 
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Romeinse blijspel Aulularia van Plautus als een ware gek door de stad 
sluipen met zijn pot met goud. De tocht gaat eerst naar het ‘Ellendig 
kerkhof’ bij de Nieuwe kerk op de Dam, dan naar de steigers bij het 
bouwterrein van de nieuwe uitleg, op dat moment ten westen van de 
Dam. Dat gaat met zoveel vloeken en schelden gepaard dat hier 
nauwelijks een gereformeerde – van welke snit dan ook – aan het woord 
kan zijn, anders had Hooft er wel een heel ongeloofwaardige broeder van 
gemaakt. De moeder van een van de personages weet trouwens niet eens 
wat (Engelse) puriteinen zijn en leeft in voortdurende angst voor de 
duivel. En er is nog iets: de dochter van de vrek zal huwen, in de plannen 
aanvankelijk met de oudere, rijke buurman maar uiteindelijk met de 
buurjongen die haar bezwangerd heeft. Dat huwelijk op zich is geen 
aanwijzing voor een geloofsrichting – ongewenste zwangerschap kwam 
en komt overal voor – maar wel de manier waarop het gesloten wordt: 
onderling, zonder openbare aankondiging op de pui of tussenkomst van 
een dominee. De koks die het huwelijksmaal moeten verzorgen worden 
vergeleken met monniken en de baby vertedert dan ten slotte iedereen 
vertedert met zijn kartuizerwangen. Volop associaties met het katholieke 
geloof dus; volgens mij kan het niet anders of Hooft stelde hier een 
katholiek milieu voor, daarmee zijn afkeer van domheid etalerend en de 
boodschap voor gereformeerden – zo moet het niet! – versterkend. 

Hij stond hierin overigens niet alleen: ook Abraham de Koning 
en Gerbrand Bredero voerden in de volkse tafereeltjes in hun komisch 
toneel tussen 1610 en 1620 dit soort personages uit een los, rooms 
aandoend milieu op. Abraham de Koning doet het in Simsons Treur-spel 
(1618), waar hij de verleidelijke Delila met een ‘bepiste paep’ vergelijkt als 
alweer een poging om Simson zijn geheim te laten verklappen mislukt is. 8 
De Amsterdamse snollen die in de Spaanschen Brabander (1617) door 
Robbeknol (uit Embden, vrijplaats voor protestanten!) op een stukkie 
Heilige Schrift vergast worden, weten wel de bijbelse klok maar niet de 
klepel te hangen en bewijzen de losse katholieke omgang met het Woord 
Gods. Een van hen geeft het openlijk toe: ze is rooms en gaat wel eens 
naar de preek, maar ze doet niet veel moeite om die te volgen en het 

                                                 
8 Van Gemert, ‘De snoepige grillen’, 130. 
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Latijnse gebrabbel van de priester bewijst volgens haar alleen maar dat hij 
er zelf ook niet veel van snapt. Bredero voert de ironie ten top door 
Robbeknol als ‘profeet’ en ‘koning’ met Christus te vergelijken. Het 
pleidooi voor de reformatie is duidelijk: de domme dames van de straat 
laten zich meeslepen door hun geile lust in een mooie jongen die de 
passie preekt – dat overkomt een verstandige gereformeerde natuurlijk 
niet!9 Mijn hypothese is dat Hooft en Bredero het volkse milieu roomse 
trekjes geven om bij hun publiek de identificatie met gereformeerde 
idealen te verstevigen, terwijl ze zo tegelijk afstand houden van de 
geloofstwisten binnen de gereformeerde kerk. Ook Abraham de Koning 
gebruikt het roomse milieu als afkeurenswaardig voorbeeld, hij sluit 
echter openlijker op de realiteit aan als hij in Simson zowel Maurits als 
Oldenbarnevelt waarschuwt de zaak niet uit de hand te laten lopen.10 

Is Henk nog enthousiast voor ons plan of kan deze 
bewijsvoering met indirecte aanwijzingen niet door de beugel? We zijn 
met een pilot bezig, dus ik neem aan dat we het voordeel van de twijfel 
voorlopig de doorslag laten geven. Maar dan komt het wel op de juiste 
vewoording aan. Laatste ronde. 
 
De stilistiek: de kunst van het verbloemen 
 
Opnieuw zijn we op vertrouwd terrein, want ontmaskeren van mythen 
doen we graag. Maar we willen ons in geen geval uitleveren aan de voor 
de hand liggende beschuldiging dat we wilde speculaties de lucht in 
slingeren. We denken na over de plausibiliteit van verschilende 
verklaringen voor gedrag, zoals over de koppigheid van Sonoy’s mannen 
die bang waren voor gezichtsverlies en alleen nog in dronkenschap zelf 
hun orgie van geweld konden verteren, over het diepe Godsvertrouwen 
van Cornelis de Witt en de grote moed van Jan Jeroensz., over de 

                                                 
9 Van Gemert, ‘De snoepige grillen’, 126. 
10 Zie over de politieke implicaties van dit treurspel ook Lia van Gemert, ‘De 
krachtpatser en de hoer. Liefde en wraak op het zeventiende-eeuwse toneel’, in: 
Hans Bots en Lia van Gemert (eds.), Schelmen en prekers. Genres en de transmissie van 
cultuur in vroegmodern Europa (Nijmegen 1999) 15-37. 
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dagelijkse spanning in religiosis om het blode feit dat je misschien naar een 
andere kerk gaat dan je buurman, en over de radeloze gevolgen van 
redeloos geldbeheer, die Warenar ten toon spreidt. En dan trekken we 
onze trucendoos open ten faveure van de overtuigingskracht, 
bijvoorbeeld door mediis in rebus te beginnen zoals met het citaat van de 
reiziger die tussen Haarlem en Amsterdam een verdord en geplet lijk zag 
liggen. We voegen citaten uit Bredero en Hooft toe om aan te tonen dat 
de metaforische kracht van taal de lezer ideologische breuklijnen verklapt, 
zoals over de religieuze groeperingen ten tijde van het Twaalfjarig 
Bestand. En zo nog zeven maal zeven oorbare trucs meer, om duidelijk te 
maken hoe we de bewijsvoering voor de complexe onderzoeksvraag voor 
ons zien. Want we werken alleen met schone handen. 
Uiteindelijk geven we het artikel in concept ter discussie aan onze 
collega’s. Misschien zien ze er niets in en willen ze een andere weg naar 
de pot met goud. Die vinden we dan ook wel weer, misschien zelfs 
zonder ingewikkelde blauwdrukken voor onderzoeksplannen. Intussen 
weten we één ding zeker: in magnis voluisse sat est. 



How to explore the world while staying at home. 
Erasmus on Maps 

 
Ari Wesseling 

 
 
Methinks it would please any man to look upon a geographical map […] to behold, as 

it were, all the remote provinces, towns, cities of the world, and never to go forth of 
the limits of his study, to measure by the scale and compass their extent, distance, 

examine their site. 
Robert Burton, The Anatomy of Melancholy1 

 
Though a great traveller, Erasmus rarely refers to maps in his writings, and 
when he does, he hardly gives any details. It is therefore not surprising that 
few, if any, attempts have been made to identify the maps he may have had 
in mind. Yet the relevant passages are well known, as they are part of the 
Colloquies, next to his Praise of Folly his most popular work. This note argues 
that Erasmus referred to specific maps designed by Martin Waldseemüller 
and published in the Strassburg 1513 edition of Ptolemy’s Geographia 
 Erasmus’ dialogue Militis et Cartusiani, published in the 1523 edition of 
the Colloquies, features a soldier of fortune and a Carthusian monk. The 
monk refers to a world map, and mentions the New World and the voyage 
made by Columbus. He remarks that he feels no desire to travel around the 
world: he much prefers to explore the earth by looking at a map: `This map 
here shows the whole world to me, and I walk through it in thought more 
enjoyably and safely than the man who sailed to the new islands.` (`Haec 
tabula mihi totum terrarum orbem repraesentat, quem [quam ASD] ego 
cogitatione iucundius simul et tutius perambulo quam is qui navigavit ad 
novas insulas.’)2 One of the speakers in Gerontologia (The Old Men’s Chat, 
1524) expresses the same view. It is safer, he says, to travel around the world 

                                                 
1 Robert Burton, The Anatomy of Melancholy, ed. H. Jackson (London 1964) II, 89. 
2 Erasmus Colloquia, ed. L.-E. Halkin, F. Bierlaire, R.Hoven, in: idem, Opera omnia 
(Amsterdam 1969- ) [= ASD] I, 3 (1972), 315, lines 44-46. 
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by studying a map and reading history books than to wander around like 
Ulysses. Just like the Carthusian, he mentions the New World (`insulae 
nuper inventae’): 
 
Mihi videor tutius totum orbem obire in tabula geographica neque paulo 
plus videre in historiis quam si viginti totos annos ad Ulyssis exemplum per 
omneis terras mariaque volitarem. Habeo praediolum quod abest ab urbe 
non plus quam duobus milibus passuum. Ibi non nunquam ex urbano fio 
rusticus. Atque ibi recreatus redeo novus hospes in urbem nec aliter saluto 
ac salutor quam si renavigassem ex insulis nuper inventis. (ASD I, 3, 380, 
lines 166-71) 
 
The idea that a map enables man to explore the world while staying at 
home was not new. Cassiodorus, the great promoter of monasticism (6th 
century), employed it in his instructions (Institutiones 1.25.2). He urged his 
monks to study geography (`cosmographia’), recommending specifically 
the work of Ptolemy. `If,’ he remarks, `you are fired with interest for 
noble knowledge, you have the book of Ptolemy, who described every 
place so clearly that you will think that he was almost at home in all 
regions on earth. Thus, while staying in one place, as befits a monk, you 
can traverse in your mind what some on their travels have put together 
with a great deal of effort.’ (`Si vos notitiae nobilis cura flammaverit, 
habetis Ptolemei codicem, qui sic omnia loca evidenter expressit, ut eum 
cunctarum regionum paene incolam fuisse iudicetis, eoque fiat ut uno loco 
positi, sicut monachos decet, animo percurratis quod aliquorum peregrinatio 
plurimo labore collegit.’) It is quite possible that Erasmus had this passage in 
mind.  
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World map prepared by Martin Waldseemüller, in Ptolemy, Geographia 
(Strassburg, 1513). 

As we have seen, both the Carthusian and the greybeard in the Colloquies 
refer to some kind of world map, the monk even pointing at one (`Haec 
tabula’). It is tempting to assume that Erasmus was thinking of a map in an 
edition of Ptolemy. We know that he was familiar with Ptolemy’s Geographia, 
at least in his later years. He possessed two editions in Latin, one of which 
can be identified with Iacopo Angelo’s translation (printed at Ulm in 1482 
and 1486).3 In 1531 he praises Willibald Pirckheimer’s new translation.4 

                                                 
3 See F. Husner, ‘Die Bibliothek des Erasmus’, in: Gedenkschrift zum 400. Todestag des 
Erasmus von Rotterdam (Basel 1936), 239, no. 134 (‘Ptolemaeus de Geograph. Latine’) 
and no. 136 (‘Ptolemaeus de geogra. Ulmae excusus’). This Ulm edition can be 
identified; see the British Museum General Catalogue of Printed Books, 196, 335-336 and 
the Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’Italia, IV, nos. 8183-8184. 
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More importantly, he had a hand in the first edition of the Greek text, which 
appeared at Basel (Froben) in 1533.5 In the Colloquies he refers,  possibly, to 
the Strassburg 1513 edition, which was the first to have a set of modern 
maps (designed by Martin Waldseemüller) in addition to the traditional, 
Ptolemaic, maps. This new set opens with a map of the world, `Orbis typus 
universalis’, which shows (on the far left) the islands `Isabella’ and 
`Spagnolla’, islands discovered by Columbus, that is (see fig. 1). The second 
map, `Tabula Terre Nove’, devoted to the New World, shows the same 
islands and some twenty others also situated in the Caribbean, and found 
`per Columbum Ianuensem ex mandato Regis Castelle’.  
 As noted above, references to maps in Erasmus’ works are rare and quite 
unspecific, so the identification proposed may seem hazardous and arbitrary. 
As a matter of fact, other maps come in for consideration as well, like, for 
example, an Italian specimen of 1506 (the first printed map to show parts of 
the New World) and Waldseemüller’s famous map of 1507 (the first to 
mention the name America).6 However, one of Erasmus’ letters contains 
indirect evidence of his familiarity with the Strassburg edition of Ptolemy. In 
this letter, addressed from Louvain in 1520 to a certain Petrus Manius (no 
doubt a fictitious personage), Erasmus attempts to disengage himself from 
German champions of the Reformation movement such as Luther and, 
above all, Ulrich von Hutten, the unruly knight who prepared an armed 
attack against the Roman clergy on behalf of Germany and Germania at 
large. He seeks to distance himself from them on the basis of geographical 
evidence concerning his national origins and place of birth, Rotterdam. 
Referring to certain maps, `cosmographorum picturae’, he argues that his 
native region, or Holland to the south of the Rhine, is more oriented 
towards Gaul than towards Germania: `Whether I am a Batavian is not yet 

                                                                                       
4  Erasmus, Opus epistolarum, ed. P.S. Allen (Oxford 1906-1958) [= Ep.], no. 2493, 
lines 61-62. 
5 Erasmus’ preface appears also in Ep. 2760; it is discussed by A. De Smet, ‘Les 
géographes de la Renaissance et la cosmographie’, in: Album A. De Smet (Brussels 
1974) 131-142.  
6 See R.W. Shirley, The Mapping of the World. Early Printed World Maps 1472-1700, 
4th ed., (Riverside CT 2001) nos. 24 and 26; see also pp. xxii-xxvii. 
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clear to me. I cannot deny that I am a Hollander, born in that part of 
Holland which is more oriented towards Gaul than towards Germania, if we 
can trust the maps of the geographers, although Holland as a whole is 
undoubtedly a border region between Gaul and Germania’ (`An Batavus 
sim, mihi nondum satis constat. Hollandum esse me negare non possum, ea 
in parte natum ut, si cosmographorum picturis credimus, magis vergat ad 
Galliam quam ad Germaniam; quanquam extra controversiam est totam eam 
regionem in confinio Galliae Germaniaeque sitam esse.’ Ep. 1147, lines 43-
48). The `picturae’ referred to can be plausibly identified with maps in the 
new supplement first included in the Strassburg 1513 edition of Ptolemy, 
specifically with the `Tabula moderna Gallie’ and the `Tabula moderna 
Germanie.’ On the former map, Holland is represented as part of Gaul. As 
regards the latter one, the suggestion is strong that the area between the 
Rhine and the Meuse (Erasmus’ native area) is part of Gaul (and not of 
Germania).7  
 
 

 
7 See A. Wesseling, ‘Are the Dutch Uncivilized? Erasmus on the Batavians and His 
National Identity’, Erasmus of Rotterdam Society Yearbook, 13 (1993) 77-82; Idem ‘“Or 
Else I Become a Gaul”: A Note on Erasmus and the German Reformation’, ibid. 15 
(1995) 96-98. 



Dagdromen over de Gouden Eeuw 
Gedachten over de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en publieke 

beeldvorming naar aanleiding van de tentoonstelling Black is beautiful. 
Rubens tot Dumas1 

 
Elmer Kolfin 

 
 
Inleiding: wetenschappelijk onderzoek en beeldvorming 
Het gaat goed met wetenschappelijk onderzoek in de media en dat geldt 
ook voor de geesteswetenschappen. Recent waren de nieuwe inzichten 
omtrent Mondriaans werkwijze bij het scheppen van diens Victory Boogie 
Woogie, het dure maar waardevolle geschenk van De Nederlandse Bank 
aan Nederland, in het nieuws. Ook de Gouden Eeuw is goed voor 
regelmatige aandacht. Vlak voor de zomer van 2008 bereikte het nieuws 
over tot nog toe onbekende Rembrandt-documenten een groot publiek.2 
Dit soort berichten draagt direct bij aan de publieke beeldvorming van 
Mondriaan of Rembrandt. Mondriaan wordt dan steeds minder gezien als 
koele calculator en steeds meer als een intuïtieve ploeteraar en Rembrandt 
mag dan toch weer dat ongewone genie met een moeilijk karakter 
worden: onberekenbaar, belust op geld en faam, traag en eigenzinnig.  

Kunsthistorici hebben een groot voordeel bij het bekend maken 
van hun onderzoeksresultaten: ze kunnen gegevens presenteren in 
aansprekende tentoonstellingen. Ook die zijn dan weer nieuws en worden 
wijd en zijd van commentaar voorzien, zeker als ze raken aan 
maatschappelijk gevoelige onderwerpen zoals de relatie tussen zwarte en 
blanke bevolkingsgroepen. Black is beautiful, te zien in de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam van 25 juli tot 26 oktober 2008 is zo’n tentoonstelling. Die 
tentoonstelling en de reacties daarop zijn het uitgangspunt voor de 

                                                 
1 Deze tekst is gebaseerd op een lezing, gehouden tijdens een bijeenkomst getiteld 
Nieuw licht op het onderzoek naar de kunst uit de Gouden Eeuw, Amsterdam 11 
september 2008. 
2 Zie L. Magnani, ‘1666. Een onbekende opdracht voor Rembrandt uit Genua’, in: 
Kroniek van het Rembrandthuis (2007) 3-18. 
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komende reflecties op de wisselwerking tussen wetenschappelijk 
onderzoek en publieke beeldvorming van de geschiedenis en over de rol 
van onderzoeksvernieuwing daarin. 
 
Black is beautiful 
Black is beautiful is een tentoonstelling over Afrikanen en hun nazaten in 
de Nederlandse beeldende kunst van circa 1300 tot heden met een 
interessant uitgangspunt. In de woorden van Nieuwe Kerk-directeur 
Ernst Veen is dat: ‘de aantrekkingskracht die zwarte mensen al zeven 
eeuwen lang uitoefenen op kunstenaars uit de Lage Landen (…). 
Aantrekkingskracht impliceert nieuwsgierigheid, bewondering en 
misschien ook wel genegenheid. Deze positieve kijk van kunstenaars (of 
opdrachtgevers) op zwarte mensen is het uitgangspunt van deze 
tentoonstelling en heeft de selectie van de [132] werken bepaald’.3 Dit 
concept is bedacht door gastconservator Esther Schreuder en is 
ontwikkeld in een periode van vier jaar intensief onderzoek en overleg, 
een proces waarbij ook ikzelf betrokken ben geweest. Dat onderzoek was 
aanvankelijk vooral inventariserend en in het laatste jaar meer 
analyserend. De catalogus is het product van een internationaal team van 
academische onderzoekers en bevat een belangrijk en representatief deel 
van het verrichte onderzoek. 
 De reacties op de tentoonstelling -voor de catalogus is het nog te 
vroeg- zijn talrijk en, zoals je met een gevoelig onderwerp kunt 
verwachten, fascinerend. Vooral het uitgangspunt, door titel en 
perscampagne helaas verplat tot ‘zwart is mooi’ in plaats van het 
preciezere en rijkere -maar slecht klinkende- ‘zwart is fascinerend’, geeft 
aanleiding tot debat. Daarin zijn twee extreme reacties waarneembaar: 
uiterst positief en uiterst negatief. Nu is dat op zichzelf niet zo 
interessant, en bovendien relativeren ze elkaar, ware het niet dat deze 
reacties zich deels langs etnische lijnen lijken te bewegen. In het algemeen 
is mijn indruk, gebaseerd op krantenstukken, internet-reacties, e-mails, 
het afluisteren van en spreken met tentoonstellingsbezoekers en het lezen 

                                                 
3 E. Veen, ‘Voorwoord’, in: E. Kolfin en E.Schreuder (eds.), Black is beautiful. 
Rubens tot Dumas (Amsterdam/Zwolle 2008) 9. 
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van hun commentaar in het gastenboek, dat donkere mensen er positief 
tot zeer positief tegenover staan terwijl blanke mensen meer bedenkingen 
hebben. Zij blijken zich hoofdzakelijk ongemakkelijk of zoals Trouw kopte 
‘onbehaaglijk’ te voelen.4 De reden daarvoor is ten eerste het 
veronderstelde gemis aan uitbeeldingen van de slavernij en de inderdaad 
afwezige discriminerende karikatuur uit de negentiende en twintigste 
eeuw. Ten tweede laat deze groep blijken het gevoel te krijgen de mensen 
op de kunstwerken te bekijken als in een dierentuin of als op een 
negentiende-eeuwse wereldtentoonstelling, als exoten dus.5  
 De achtergrond van dat onbehagen is het bestaan van tamelijk 
precieze verwachtingen omtrent de weergave van Afrikanen in de 
beeldende kunst bij dat publiek, verwachtingen die vervolgens niet 
worden waargemaakt in de tentoonstelling. De volledige 
ontstaansgeschiedenis van dat blijkbaar bestaande beeld over zwarte 
mensen in de kunst is te complex en onvoldoende onderzocht om hier 
kort te schetsen, maar ik wil er toch een facet uitlichten; namelijk de rol 
van wetenschappelijk onderzoek.  
 
Eerder onderzoek naar het beeld van zwarte mensen in de kunst 
Onderzoek naar Afrikanen in de beeldende kunst heeft zich tot Black is 
beautiful hoofdzakelijk gericht op juist dat aspect van de beeldvorming 
waar de westerse samenleving in zijn huidige veelkleurigheid zich 
behaaglijk bij voelt. Paradoxaal is dat de gruwelijkheid van zwarte 
slavernij en de lang geïnstitutionaliseerde ongelijkheid van de relatie 
tussen blank en zwart in het voordeel van blank. In 1990 verscheen Jan 

                                                 
4 S. Spijkerman, ‘Onbehaaglijk positief’, in: Trouw (26 juli 2008). De recensie is 
meer afgewogen dan de kop suggereert.  
5 Dit is op zichzelf een interessant fenomeen omdat dit gevoel zich lijkt te 
beperken tot een blank publiek dat dit soort gevoelens nooit heeft als het kijkt 
naar tentoonstellingen van mensen uit de eigen etnische groep, zoals bijvoorbeeld 
naar mensen uit een specifiek tijdvak (de tentoonstelling Hollanders in beeld, Den 
Haag, Mauritshuis 2007) of van een specifieke plaats zoals Amsterdammers (de 
tentoonstelling Kopstukken. Portretten van Amsterdammers 1600-1800, Amsterdam, 
Amsterdams Historisch Museum 2004).  
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Nederveen Pieterse’s tentoonstelling en boek Wit over Zwart. Beelden van 
Afrika en zwarten in de Westerse populaire cultuur.6 Dat richtte zich vooral op 
de negentiende en vroege twintigste eeuw en bracht de ontwikkeling van 
karikaturen en stereotypen in de koloniale periode in beeld. In 1993 
publiceerde Alison Blakely Blacks in the Dutch World. The evolution of racial 
imagery waarin de auteur de marginalisatie van zwarten in de westerse 
samenleving onderzocht en de reflectie daarvan in de hoge en lage 
kunsten, deels puttend uit hetzelfde materiaal als Wit over Zwart.7 In 1997 
verscheen mijn eigen Van de slavenzweep en de muze. Twee eeuwen verbeelding 
van slavernij in Suriname, dat de ontwikkeling schetste van het beeld van de 
slaaf als economisch product naar mens die ontoelaatbaar leed wordt 
aangedaan.8 In deze drie boeken ging dus alle aandacht uit naar de 
donkere kanten van onze gezamenlijk geschiedenis en daar horen 
afbeeldingen bij van Afrikanen aan vleeshaken of als olijke koks die met 
een kinderlijk gezicht en een bot door de neus in een kookpot met blanke 
ontdekkingsreizigers staan te roeren. Achteraf bezien, is opvallend dat 
deze boeken zeer positief zijn ontvangen. Ongetwijfeld waren daar 
inhoudelijke redenen voor, maar ze sloten ook goed aan bij een gevoel 
van onbehagen over het verleden, retrospectieve schaamte en spijt. Ze 
boden er met de schijnbare bevestiging van de juistheid van die gevoelens 
ook een uitlaatklep voor. Deze boeken zijn dan ook ontstaan vanuit de 
wens juist dat ongemakkelijke verleden te onderzoeken en in kaart te 
brengen. Ze brachten het ongemak in beeld en droegen zo bij aan de 
canonisering van dit verleden, en meer concreet aan de visualisering 

                                                 
6 J. Nederveen Pieterse, Wit over zwart. Beelden van Afrika en zwarten in de westerse 
populaire cultuur, (Amsterdam 1990). 
7 A. Blakely, Blacks in the Dutch World. The Evolution of Racial Imagery (Bloomington 
1993). 
8 E. Kolfin, Van de slavenzweep en de muze. Twee eeuwen verbeelding van slavernij in 
Suriname (Leiden 1997). 
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daarvan.9 Inderdaad zit slavernij in de Nationale- en sinds vorige week 
ook in de Amsterdamse canon, natuurlijk met een afbeelding die 
beantwoordt aan de verwachtingen van gruwel, maar die -ook tere zieltjes 
bekijken de canon- niet tot de meest expliciete horrorvoorstellingen 
behoren.10  
De drie genoemde publicaties zijn, met andere woorden, gegroeid uit een 
idee van wat maatschappelijk relevant was, hebben daar een beeld van 
gegeven dat de relevantie historische inhoud gaf en droegen (samen met 
andere factoren) zo bij aan de verdere institutionalisering ervan. 
 
Recent onderzoek 
Black is beautiful ontstond vanuit diezelfde notie van maatschappelijke 
relevantie, maar koos een heel andere weg. Wetenschappelijk onderzoek 
streeft doorgaans naar het vinden van nieuwe inzichten en kennis. 
Betreffende slavernij en karikatuur viel daar geen eer meer te behalen. 
Wat wel voor nadere studie in aanmerking kwam, waren beelden waarin 
individuele Afrikanen volstrekt serieus genomen werden als zelfstandig 
persoon en het proces waarin ze van persoon getransformeerd werden tot 
een type of rol. Zo is er een prachtige tekening van een meisje dat haar 
ogen ietsje toeknijpt en haar mondhoeken een beetje opheft (cat. 69). Met 
dat voorzichtige lachje wekte Frans van Mieris haar tot leven toen hij haar 
naar het leven schetste, om dat leven weer te doven in haar bedachte rol 

                                                 
9 Een boek dat in ieder geval niet aan dat ongemak kon voldoen omdat het in 
plaats van de beeldvorming van de slavernij, die inderdaad gruwelijk is, de naakte 
feiten en cijfers op een meer afstandelijke manier presenteerde, werd dan ook met 
een storm van verontwaardiging ontvangen, al waren ook terechte positieve 
geluiden te horen: P.C. Emmer, De Nederlandse slavenhandel 1500-1850 (Amsterdam 
2000). Een reflectie van de auteur op de turbulente ontvangst staat in de 
uitgebreide tweede druk (Amsterdam 2003).  
10 Het is De aankomst van slaven, een afbeelding uit J.G. Stedman, Reize naar 
Surinamen (Amsterdam 1799-1800). Bij het bewegen met de muis over de figuren 
begint de slavendrijver als in een animatie van Monty Pyton zijn arm met zweep 
houterig op en neer te bewegen, alsof hij de slaven voortdrijft. Met andere 
woorden, iedere bezoeker mag zo even slavendrijvertje spelen, een staaltje 
smakeloze humor dat je vaker in Nederland dan elders aantreft.  
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van bediende in twee schilderijen (Parijs, Louvre en Berlijn, 
Gemäldegalerie). Rubens’ olieschets van een moor uit een handels- of 
diplomatieke missie in Rome, Genua of Antwerpen (cat.16) werd de 
Afrikaanse koning in de Aanbidding der koningen uit het Prado. En Flincks 
jongen die als page heeft gediend in Marcus Curius Dentatus weigert de 
geschenken der Samnieten voor het Amsterdamse stadhuis, werd even 
gemakkelijk een meisje voor in de woonkamer (cat. 71).  
 Vragen als wat vonden kunstenaars zo fascinerend, technisch, 
stilistisch en iconografisch; waarom vonden ze dat; wat hebben ze met die 
fascinatie gedaan en tot wat voor soort kunstwerken leidde dat?, hebben 
dit onderzoek gestuurd. Daarbij bleek al snel, om me te beperken tot de 
vroegmoderne tijd, dat in de Nederlandse kunst de karikatuur überhaupt 
niet voorkwam. Bovendien werd bevestigd dat de verbeelding van 
slavernij in werkelijkheid maar een heel klein aspect van de inconografie 
van de Afrikaan behelsde, dat daarom  uiteindelijk een evenredige plaats 
in de tentoonstelling heeft gekregen (of dat eigenlijk zelfs nog iets te 
dominant aanwezig is).11  

Op het beeld dat hieruit naar voren kwam, was een deel van de 
samenleving blijkbaar niet voorbereid. Dat suggereert althans de 
heftigheid van sommige reacties. Het is dan ook een volstrekt nieuw 
beeld, zoals ruimschoots wordt erkend door voor- en tegenstanders van 
het gekozen concept. Wetenschap lijkt hier dus iets vooruit te lopen op 
een maatschappelijk breed gedragen visualisatie van de geschiedenis en 
doet blijkbaar ‘een beetje pijn’, wat goed is omdat dat aanzet tot beweging 
en nieuwe reflectie. De toekomst zal uitwijzen of ook dit beeld 
doordringt tot het grotere bewustzijn van ons gezamenlijke verleden, en 
zo ja, in welke vorm dat zal gebeuren.  

                                                 
11 In het geheel niet proportioneel is de opname van het motief van de zwarte 
bediende, al is dit thema wel met representatieve werken aanwezig (cat. 57, 58, 59, 
60, 61 en 62). De zwarte bediende was verreweg de grootste rol voor Afrikanen in 
de schilderkunst. Ze zijn vooral te vinden in portretten, maar ook in genrestukken 
van elegante dames, gezelschappen en in cortegaardes en in stillevens uit de 
periode 1630-1760. Dit motief proportioneel te vertegenwoordigen zou 
tentoonstellingstechnisch natuurlijk niet verantwoord zijn. 
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Toekomstig onderzoek 
Ofschoon inmiddels wel duidelijk is dat er tussen circa 1580 en 1800 veel 
afbeeldingen zijn gemaakt waarin zwarte mensen het hoofdthema dan wel 
een motief zijn en dat die voorstellingen zeer uiteenlopen en in alle media 
voorkomen - van hoge historieschilderkunst en eenvoudig drukwerk tot 
in de decoratieve kunsten -, blijft het de vraag waarom die zeventiende- 
en achttiende-eeuwse maatschappij behoefte had aan zo veel en dermate 
gevarieerde beelden. Deze vraag leidt rechtstreeks naar de betekenis van 
kunst in een samenleving, een onderwerp dat sinds het eind van de 
negentiende eeuw in de cultuurgeschiedenis, de stijlkritiek en de 
iconologie steeds opnieuw bestudeerd is, steeds met nieuwe 
onderzoeksmethoden die ontstonden uit onvrede met oudere. Toch bevat 
het oude beeld ook veel goeds en bruikbaars dat aangepast en ingepast 
nieuwe richtingen wijst. Voor het onderzoek naar de betekenis van kunst 
in een samenleving denk ik in het bijzonder aan het werk van de Leidse 
hoogleraar H. van de Waal die in zijn inaugurele rede Traditie en bezieling 
uit 1946 schreef dat de taak van de iconologie is ‘zich bezig te houden 
met de ingewikkelde processen van beeldvorming en beeld-overdracht 
binnen een gegeven cultuur’ ofwel ‘bestudeering van de functie, die “het 
beeld” (de af-of uit-beelding) in een bepaalde samenleving vervult’.12 
 Dat aspect van functie, door van de Waal overigens niet verder 
gespecificeerd (wat nog wel moet), verdient nadere aandacht. In de 
vroegmoderne tijd ontstaat -misschien met uitzondering van een 
categorie tekeningen en etsen- een afbeelding alleen als daar vraag naar is; 
als er behoefte aan is bij individuen of instituties. Als er vraag is naar een 
kunstwerk, dan heeft dat werk een bepaalde functie voor de klant. Om 
die functie te kunnen vervullen, moet het aan zekere eisen voldoen op 
gebied van medium, materiaal, afmeting, techniek, compositie en 
iconografie.13 De gemiddelde kunstenaar zal die aspecten zo goed 

                                                 
12 H. van de Waal, Traditie en bezieling (Rotterdam 1946) 24-25. 
13 Met name compositie en iconografie zijn, gecanoniseerd in de concepten 
traditie en decorum, beide uitgewerkt door H. van de Waal in Drie eeuwen 
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mogelijk afstemmen op de wensen van zijn publiek, anders is zijn werk 
immers onverkoopbaar. Met andere woorden, in de materiële kanten van 
een object, zitten de wensen van het publiek besloten en in de wensen 
van het publiek de functie van het kunstwerk. Ernst Gombrich vatte dat 
in 1999 samen als ‘the function assigned to an image will interact with its 
shape and appearance’.14 In theorie zou een ontrafeling van de manier 
waarop de kunstwerken in elkaar gezet zijn dus inzicht moeten geven in 
de keuzes en daarmee in het bewustzijn van een kunstenaar. Deze 
benadering zou ook handgrepen kunnen bieden voor de analyse van de 
samenhang tussen individuele werken en grotere tendenzen in de 
samenleving waarin en waarvoor ze ontstaan, en daarmee verschaft ze 
wellicht ook een oplossing voor een oud probleem dat de 
cultuurwetenschappen teistert sinds haar methodische oorsprong in het 
denken van Hegel; namelijk het analyseren en verklaren van 
gemeenschappelijke kenmerken en veranderingen daarin zonder te 
hoeven vervallen in nietszeggende abstracta als ‘de tijdgeest’.15 Voor zover 
ik het kan overzien, zou zo’n benadering tenminste drie stappen vergen. 
Ten eerste een kunsthistorische: hoe ziet de afbeelding eruit, hoe en door 
wie is hij gemaakt en met welke bedoelingen? Ten tweede een sociaal-
historische: door wie en hoe werd het beeld verspreid, voor wie is het 
geschapen (wonderlijk genoeg een vraag die in veel traditioneel 
iconologisch onderzoek naar de Nederlandse kunst niet of niet expliciet 
werd gesteld), wat voor mensen waren dat en wat deden ze met hun 
kunstwerken? Ten derde is er een cultuurhistorische vraagstelling: bij 
welke maatschappelijke belangstellingen van deze makers, verspreiders en 
publiek sloten de werken en hun gebruik aan?  

                                                                                      
vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie (Den Haag 1952) 1-
53. 
14 E.H. Gombrich, The uses of images. Studies in the social function of art and visual 
communication (Londen 2000) 7.  
15 Met name Gombrich heeft zich daar sterk tegen verzet en alternatieven voor 
gezocht, zie Gombrich, Uses of Images en E.H. Gombrich, ‘In search of Cultural 
History’, in: Ideals and Idols (Londen 1979) 24-60, en E.H. Gombrich, Art and 
Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation (Londen 1991). 
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De onderliggende thematiek van dit complex is natuurlijk het 
ontdekken en tastbaar maken van processen die het hele complex van 
beeldvorming aansturen waarmee we terug bij Van de Waal zijn, maar 
ook bij de meer recente belangstelling van literatuurwetenschappers als 
Joep Leerssen die nationale beeldvorming bestuderen onder de voor 
kunsthistorici misschien wat vreemd klinkende noemer ‘imagologie’.16  
  Processen van beeldvorming zijn niet zomaar te 
onderzoeken maar moeten worden geconcretiseerd in een thema dat 
breed vertakt is in de bestudeerde samenleving, dat daar diep in ingreep 
en dat zich uitstrekt over een langere periode. Daar zijn verschillende 
onderwerpen voor te bedenken: de gevarieerde weergave van Afrikanen 
waarvan de opkomst gelijk valt met het begin van de overzeese expansie, 
is er een van. Om de breedte en variatie van het materiaal goed in beeld te 
brengen en te verklaren zou een aantal cassussen genomen kunnen 
worden die elk op zich een onderzoeksproject vormen. Te denken valt 
aan de historieschilderkunst rond Rembrandt die mogelijkheden biedt de 
populariteit van de Afrikaan als picturaal motief te bestuderen in de 
context van oude en internationale picturale tradities, theologische en 
kunsttheoretische noties. Een heel andere kant, zowel wat betreft medium 
als inhoud, vormen de etnografische illustraties in de zeer geliefde 
reisboeken die vanaf circa 1600 een heel nieuw en gevarieerd beeld geven 
van de Afrikaanse volken. Vooral het lange tijd maatgevende maar 
nauwelijks bestudeerde werk van Olfert Dapper, Naukeurige beschryvinge der 
Afrikaensche gewesten (1668) verdient daarbij de aandacht, liefst in 
vergelijking met vroeger en later werk, om zicht te krijgen op 
veranderingen in wetenschappelijke beeldvorming en de motivaties 
daarachter. Een derde project zou zich kunnen richten op de decoratieve 
kunsten gebruikt door (semi-)overheidsinstellingen, hof en burger en om 
de samenhang te bestuderen tussen decoratie, commercie en zelfpromotie 
in die verschillende kringen. Dit soort onderwerpen zou tot drie gerichte 
projecten kunnen leiden met een overkoepelend, vergelijkend onderzoek 
naar de weergave van het Afrikaanse uiterlijk en de betekenissen daarvan 

                                                 
16 M. Beller en J. Leerssen (eds.), Imagology. The cultural construction and literary 
representation of national characters. A critical survey (Amsterdam 2007).  
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in de hierboven beschreven en deels met elkaar samenvloeiende 
belangstellingssferen van kunst, wetenschap, economie en politiek. Zo’n 
project zou tegelijk recht doen aan het gevarieerde materiaal en zou 
inzichten opleveren in de achtergronden van ontwikkelingen die zich 
voordoen in het mens- en wereldbeeld van een Westerse samenleving die 
zich vrij plotsing intensief geconfronteerd ziet met tastbare mensen uit 
een werelddeel waarvan tot in de zestiende eeuw slechts vage noties 
bestonden, inzichten die verder gaan dan de inmiddels wat gesleten 
gedachte dat elk beeld van een ander eerst en vooral een ‘vertoog over het 
zelf’ zou zijn.  

Als er een plek op de wereld is waar plaats zou zijn voor een 
dergelijk project met zovele vertakkingen naar verschillende disciplines, is 
het Amsterdam wel, en meer in het bijzonder het door Henk van Nierop 
opgezette en zorgzaam onderhouden Amsterdams Centrum voor de 
Gouden Eeuw: een netwerk van vrienden en collega’s waar gedachte-
experimenten, uitwisseling, het delen en evalueren van resultaten en 
kennis centraal staan. Dat is het ideale laboratorium voordat onze 
wetenschap de wijde wereld in mag om daar op haar beurt dan weer bij te 
dragen aan beeldvorming van het verleden. 
 



Perseus, Sint-Joris en de strijd voor vrijheid en geloof 
Bedenkingen bij een zelfportret van Michiel Coxcie* 

 
Koenraad Jonckheere 

 
 
De Beeldenstorm, die in 1566 over Vlaanderen, Brabant en Holland 
raasde is een begrip in de geschiedenis van de Nederlanden. Ze begon op 
10 augustus in Steenvoorde in de provincie Vlaanderen (tegenwoordig 
Frans Vlaanderen) en doofde pas uit in Noord-Holland in oktober van 
datzelfde jaar 1566.1 Honderden kerken, kapellen, abdijen en kloosters 
werden bestormd door Calvinistisch gezinde gelovigen. Ze vernielden het 
kerkmeubilair en richtten zich in het bijzonder op de beelden en 
schilderijen, die ze stuk voor stuk kapot sloegen. Wie de beschrijvingen 
van de gebeurtenissen leest in Marcus van Vaernewijcks veel geciteerde 
Van die beroerlicke tĳden in die Nederlanden, in het Antwerpsch chronyckje of in 
Godevaert van Haechts relaas over de turbulente jaren 1560-1570, beseft 
dat de Beeldenstorm een enorme uitwerking had op de publieke opinie.2 
Dag na dag gingen berichten over kerkvernielingen als een lopend vuurtje 
rond. Tot tien jaar na dato werden daders en betrokken van hun bed 
gelicht en terechtgesteld op de marktplaatsen van de grote steden. Ze 
werden onthoofd, verbrand of opgehangen.  
De visuele impact van de Beeldenstorm moet groot geweest zijn. We 
moeten ons voorstellen dat in de belangrijkste kerken alle nissen plots 
leeg waren, de altaarstukken vernield, de beelden stukgeslagen, kortom 
een puinhoop. Meesterwerken van beroemde kunstenaars gingen voor 
altijd verloren. ‘Dese so schoon en weerdighe ghedenck-teeckenen van so 
grooten Meester, zijn van scheyndige handen, tot jammer der Const, door 
het woest onverstandt vernielt (...)’, sakkerde Karel van Mander over een 
altaarstuk van Pieter Aertsen dat bij de Beeldenstorm in Amsterdam 
verloren ging.3  
 Gebeurtenissen die zo’n enorme impact hadden op het 
maatschappelijk bestel en gekenmerkt werden door iconoclasme moeten 
– het kan niet anders - ook een enorme invloed hebben gehad op het 
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denken over religieuze en profane kunst bij kunstenaars in de 
Nederlanden. Als een deel van de bevolking bereid blijkt zijn of haar 
leven te geven om beelden en schilderijen te vernielen, dan heeft dat 
consequenties voor het denken van schilders en beeldhouwers over hun 
kunst; vooral kunstenaars die de geloofsovertuigingen van 
Beeldenstormers grotendeels deelden, maar die tegelijkertijd een 
belangrijk deel van hun inkomen genereerden uit altaarstukken en 
devotietaferelen verplichtten zichzelf tot reflectie.4 Hun broodwinning 
werd namelijk gehypotekeerd door het iconoclasme. Als één groep dus 
verplicht was om een oplossing te verzinnen, dan was dat de 
schildersgilde zelf. Meer nog dan de vele auteurs die vanuit een ivoren 
toren academische argumenten voor en tegen beelden en altaarstukken in 
kerken opsommenden, werden schilders door de omstandigheden 
verplicht om zelf over een vernieuwing van de christelijke beeldtaal na te 
denken.5 Ze werden ertoe gedwongen zich te bezinnen op nieuwe 
afzetmarkten, nieuwe stijlen, nieuwe iconografieën. Polemisten allerhande 
wisten dat en spraken de ambachtlui aan op hun verantwoordelijkheid. 
‘Als een ambachtsman leest dat een eerder der bilder dat hemel-ryck niet 
sal besitten: dat de bilden alsoo wel verboden zyn in huys te habben als 
inde tempels: dat hy vervloect is diese maect: soo verneemt hy hoe groote 
siel-moorders dat de mis-kreemers zyn welck loope[n] bedelen met 
bilden’, schreef de Calvinistisch gezinde geleerde Petrus Bloccius één jaar 
na de Beeldenstorm in zijn Tvvee hondert Ketteryen (afb. 1), een nauwlijks 
bestudeerd drukwerkje.6 Weet wat je doet als je je met kunst inlaat want 
je hemel staat op het spel, waarschuwt Bloccius zijn lezers. Ik neem aan 
dat kunstenaars zich dit soort opmerkingen ter harte namen en veel en 
grondig nadachten over de consequenties van hun beroep.  
 In de Sint-Lucasgilde - waarvan de leden in de loop van de zestiende 
eeuw steeds vaker maatschappelijke en intellectuele ambities koesterden - 
moet het nadenken over innovatie daarom een evidentie geweest zijn.7  
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Nochtans heeft, voor zover wij weten, geen enkele schilder of 
beeldhouwer uit die periode zijn ideeën op schrift gesteld.8 De twee 
belangrijkste, Nederlandse kunsttheoretici uit de tweede helft van de 
zestiende eeuw, Lucas de Heere en Domenicus Lampsoinus, zijn 
bijvoorbeeld buitengewoon zwijgzaam over het iconoclasme en de 
consequenties ervan voor de schilderkunst. Wel hebben de belangrijkste 
schilders uit de jaren 1566-1585 ons verschillende tekeningen, prenten en 
schilderijen nagelaten waarin hun standpunt duidelijk naar voren komt en 
ook hun historiestukken kunnen vaak als politieke of theologische 
statements gelezen worden, zij het dan van visuele aard. Laats ons immers 
niet vergeten dat de taal van kunstenaars niet het geschreven woord was, 
maar de beeldtaal. 

 
 

Afbeelding 1. Petrus Bloccius and Jacob Pieters, Meer dan tvvee hondert 
ketteryen, blasphemien en ?nieuwe leeringen, vvelck vvt de misse zyn 

ghecomen / eerst van Petro Bloccio school-meester te Leyden in Latyn 
ghemaeckt, daer nae in Duytsch voor slechte menschen ouerghesett ... (Wesel 

[Augustijn van Hasselt] 1567). Titelpagina. 

 Eén manier waarop het engagement van schilders tot uiting kwam, en 
waarbij ik in dit artikel wil stilstaan, waren zelfportretten op 
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historiestukken. Ze komen bij tientallen voor in de decennia tussen de 
Beeldenstorm (1566) en de Val van Antwerpen (1585).9 Men heeft er nog 
nauwelijks bij stilgestaan, maar veel van die eigenkonterfeitsels zijn 
behoorlijk provocatief. Hier wil ik aan de hand van één duidelijk 
voorbeeld laten zien hoe uitdagend dergelijke zelfportretten konden zijn 
en hoe schilders zich profileerden in deze turbulente tijden. Ik zal het in 
het bijzonder hebben over het Zelfportret als Sint-Joris (afb. 2-3) dat Michiel 
Coxcie (1499-1592) schilderde op de buitenluiken van een Sint-
Joristriptiek van de Gilde van de Jonge-Voetboog in Antwerpen. Op dit 
schilderij is namelijk meer aan de hand dan op het eerste zicht lijkt. Het 
conterfeitsel is niet zomaar een zelfportret, maar een provocerend 
statement. Coxcie bouwde een sublieme toespeling in aan de politieke 
actualiteit, met zichzelf in een glansrol.  
 
 
Michiel Coxcie maakte het tritpiek zoals aangegeven, voor de Gilde van 
de Jonge Voetboog, een van de Antwerpse schuttersgilden. Het werd 
voltooid omstreeks 1575 en opgehangen in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, 
het belangrijkste gebedshuis van de stad.10 Het middenpaneel van dit 
triptiek ging (waarschijnlijk) verloren. Het zelfportret als Sint-Joris op het 
linker buitenluik wordt geflankeerd door een voorstelling van de Heilige 
Margaretha op de andere altaarvleugel.  
 De gewapende- of schuttergilden – Antwerpen telde er zes - hadden 
omstreeks 1575 al een lange en prestigieuze geschiedenis.11 Deze 
stedelijke milities, bemand door het stedelijke patriciaat en genoemd naar 
het wapen dat ze aanvankelijk droegen, stonden sinds de late 
middeleeuwen in voor de verdediging van de stad en voor het handhaven 
van de openbare orde. De organisatorische structuur van de 
schuttersgilden was ambigu: de landvoogd verleende hen de privilegies, 
maar hun structuur was stedelijk. In Antwerpen bijvoorbeeld was de 
hoofdman van de Oude en Jonge Voetboog altijd de buitenburgemeester. 
De binnenburgemeester was steeds hoofdman van de Oude en Jonge 
Handboog. Een gevolg van die dubbele structuur was dat de gewapende 
gilden enerzijds loyaal moesten zijn aan de stad en zijn burgemeesters, 
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anderzijds aan de landvoogd. In het geval van Antwerpen was dat de 
Hertog van Brabant, in de zestiende eeuw achtereenvolgens Keizer Karel 
V (1506-1555) en diens zoon Filips II (1555-1598). In 1552 werden de 
privileges van de gewapende gilden herzien. Er werden meer en nieuwe 
leden toegelaten op advies van de burgemeesters en schepenen en de 
trouw aan de Hertog van Brabant werd bevestigd. Leden van 
rederijkerskamers en religieuze broederschappen werden uitgesloten van 
lidmaatschap, ongetwijfeld omdat men de meest radicale elementen 
buiten de schuttersgilden wilde houden. 

 
Afbeelding 2.  Michiel Coxcie, Buitenluiken van de Sint-Joristriptiek voor de 
Gilde van de Jonge, ca. 1575, paneel, elk luik ca. 258 x 90 cm., Antwerpen, 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

 Zoals Anne Woollett zeer terecht opmerkt was de autoriteit van deze 
gilden sterk afhankelijk van hun zorgvuldig gecultiveerde zichtbaarheid in 
het straatbeeld.12 Ze bezaten impressionante gildehuizen, droegen 
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opvallende kledij en insignes en hielden op geregelde tijdstippen 
wedstrijden en processies. Elke gilde had een patroonheilige. Zowel de 
Oude als de Jonge Voetboog hadden Sint-Joris als patroon. Voor die 
heiligen had elke gilde zijn eigen altaar in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. 
Omwille van hun affiliatie met de Hertog van Brabant (de facto dus 
Keizer Karel en Filips II) waren de gewapende gilden, door de band 
genomen, geselecteerd uit de burgers die koning en kerk trouw wilden 
blijven. Dogmatisch katholiek waren ze stellig niet, maar een warm hart 
droegen ze de opstandige hervormers ook niet toe. 

 
Afbeelding 2 (detail).  Michiel Coxcie, Buitenluiken van de Sint-Joristriptiek 

voor de Gilde van de Jonge, ca. 1575, paneel, elk luik ca. 258 x 90 cm., 
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

 
Tot vrij recent was niet volledig duidelijk welke gilde verantwoordelijk 
was voor de opdracht van het drieluik aan Coxcie. Doordat het 
middenpaneel verloren ging ontstond er veel verwarring, maar enkele 
jaren geleden maakte Woollett op basis van voorheen onbekend 
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archiefmateriaal en oude beschrijvingen duidelijk dat de Jonge Voetboog 
de opdrachtgever was.13 Op het verloren, centrale paneel stond 
waarschijnlijk een voorstelling van de Marteling van de Heilige Joris. Op de 
zijluiken, die tegenwoordig in het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten in Antwerpen worden bewaard, staat aan de binnenzijde links en 
rechts de Marteling met zout en de Onthoofding van dezelfde heilige. Op de 
buitenkant van de luiken – zichtbaar in gesloten toestand – staan dan 
respectievelijk Sint-Joris en de draak en de Heilige Margaretha.  

 
Afbeelding 3. Michiel Coxcie, Buitenluiken van de Sint-Joristriptiek voor de 
Gilde van de Jonge, ca. 1575, paneel, elk luik ca. 258 x 90 cm., Antwerpen, 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

 Sint-Joris was een martelaar en heilige uit de derde eeuw over wie niet 
veel harde feiten bekend zijn.14 Zijn levensverhaal, zoals dat wordt 
uitgebeeld in de kunst, is voornamelijk gebaseerd op de Legenda Aurea van 
Jacob de Voragine waarin hij wordt opgevoerd als een gechristianiseerde 
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Perseus die Andromeda redt.15 In zijn relaas vertelt De Voragine hoe 
Sint-Joris als tribuun in het Romeinse leger voorbij de stad Silena in de 
provincie Libië reed. Daar leefde een draak in een meer. Elke dag kreeg 
het monster van de inwoners twee schapen opdat het hen zou sparen. Na 
verloop van tijd waren alle schapen op en werden jonge maagden aan de 
draak geofferd. Toen Sint-Joris langskwam was het de beurt aan de 
dochter van de koning. Sint-Joris doodde het monster en redde het 
meisje. De prinses werd in de zestiende eeuw vereenzelvigd met de 
Heilige Margareta van Antiochie, een schapenhoedster die ook door een 
draak belaagd werd.16  
 
 Ondanks het sterk legendarische karakter van Sint-Joris’ hagiografie 
werd hij steevast aangeprezen als een belangrijk heilige. In 1570 schreef 
Johannes Molanus, die zelf een ontmythologisering van heiligenlevens 
voorstond en een belangrijke rol speelde in de verbreiding van de 
Tridentijnse besluiten met betrekking tot religieuze kunst, dat ‘par cette 
peinture [Saint-Georges] nous apprenons mystiquement par une allégorie 
que tous les chevaliers qui portent le nom de chrétiens doivent consacrer 
leur peine et leur activité à attirer autres la vraie foi et à protéger ceux qui 
obéissent à la vraie foi des outrages des hérétiques et des autres barbares 
(…) En jurant fidélité aux règles qui instituent, les chevaliers s’obligent 
par leur propre serment à exposer leur corps avec audace au nom de la foi 
catholique, pour défendre et pour délivrer de ceux qui attaquent la sainte 
Église et ses ministres’.17 Molanus wilde met andere woorden dat 
Christelijke ridders en schuttersgilden zich spiegelden aan Sint-Joris en 
met dezelfde ijver de Katholieke Kerk verdedigden; dat ze hun eigen lijf 
en leden riskeerden om het ware geloof te verdedigden. Dit is precies was 
Coxcie in dit zelfportret ‘belichaamt’, zoals ik zal aantonen. 
 Overduidelijk is Sint-Joris op de buitenluiken van het triptiek van de 
Jonge Voetbooggilde een portret.18 Daar wijzen in de eerste plaats alle 
stilistische kenmerken op, zoals de neutraal bruine achtergrond (een 
karakteristiek kenmerk van portretten uit die tijd), de eigentijdse kledij die 
Sint-Joris draagt en de zorgvuldige detaillering van de gezichtsfysionomie. 
Sint-Joris gelaat is geen geïdealiseerde studiekop, maar een nauwkeurig 
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geïndivualiseerd gezicht dat wat kwaliteit betreft in de buurt komt van 
Coxcies beste portretten.19 Dat het hier om een zelfportret gaat, zoals 
voor het eerst werd gesuggereerd door Floris Prims, kan bewezen worden 
met twee argumenten.20 Ten eerste konterfeitte Coxcie zichzelf, zoals 
toen gebruikelijk was, meermaals op zijn eigen historiestukken.21 Op 
bijvoorbeeld de Besnijdenis van Christus in de Sint-Romboutskathedraal in 
Mechelen staat Coxcie zelf ook afgebeeld.22 Ten tweede stemt de 
fysionomie perfect overeen met die op een portretgravure van de schilder 
gepubliceerd in Hendrik Hondius’ Pictorum aliquot celebrium praecipue 
germaniae inferioris effigies in 1610.23 Hondius’ prent is geen topkunst, maar 
ze biedt als contemporain document voldoende houwvast om Sint-Joris 
hier als een zelfportret van Coxcie te identificeren.24 
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Afbeelding 4. Portret van Michiel Coxcie in Hendrik Hondius’ Pictorum 

aliquot celebrium praecipue germaniae inferioris effigies 
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Wat Coxcie deed in zijn Sint-Joris, moet door tijdgenoten als zeer 
provocerend ervaren zijn: hij profileerde zichzelf visueel als een nieuwe 
Hertog van Alva en als zodanig als vertrouweling van de Katholieke 
koning Filips II. Hij bekende zichzelf tot strijder voor het katholieke 
geloof op de wijze zoals Molanus die wenste.  

 
Afbeelding 5. Anthonis Mor van Dashorst, Portret van Don Fernando 

Álvarez de Toledo y Pimentel derde hertog van Alva, 1549, paneel, 108 x 84 
cm., New York, The Hispanic Society of America 

 Als Anthonis Mor van Dashorsts beroemde Portret van de Hertog van 
Alva (afb. 5) uit 1549 immers naast Coxcie’s zelfportret als Sint-Joris 
wordt gelegd, dan wordt meteen duidelijk hoe uitdagend dat laatste is.25 
Het hoeft geen betoog dat Coxcie in zijn zelfportret duidelijk aan Mors 
portret refereert (afb. 2; detail). De houding, de achtergrond, etcetera, zijn 
nagenoeg identiek aan die van de Hertog. Zelfs de rode generaalssjerp, 
die zo karakteristiek was voor Alva en die daarom een herkenbaar teken 
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moet geweest zijn in de Nederlanden, neemt Coxcie over.26 Coxcie 
beeldde zichzelf dus niet af in een historisch, Romeinse wapenuitrusting, 
zoals het hoorde en zoals hij dat bij een andere gelegenheid wel deed, 
maar in een eigentijds harnas met onmiskenbare referenties aan Alva.27 
Daardoor plaatste hij zichzelf doelbewust als stijder voor het geloof in de 
eigen tijd. Iedereen die omstreeks 1575 in Antwerpen woonde, en zeker 
de schuttersgilde – die volgens hun privilegies ten dienste stonden van 
Filips II als Hertog van Brabant en daarom ook van diens landvoogd 
Alva – moeten de verwijzingen naar de omstreden hertog meteen 
herkend hebben. Dit geldt des te meer als men het parallellisme met de 
politieke situatie ook in acht neemt. Sint-Joris (in dit geval Coxcie als een 
nieuwe Alva) kwam Margareta redden uit de klauwen van de draak. De 
opschriften onder Sint-Joris en Margareta bevestigen dat. Ze luiden: ‘S’. 
Georgius devoot: heeft Margaretam ter noot Verlost va[n]den draek’ en 
‘(...) menschen bekeert door Christi inspireert’. Het is haast onmogelijk 
om ze niet te lezen als een metafoor van de gebeurtenissen in de 
Nederlanden zo’n acht à negen jaar eerder toen de Hertog van Alva 
Margareta van Parma verving als landvoogd. Margareta was als het ware 
in de klauwen van de ketters terecht gekomen en werd door de hertog 
gered.28 
 
Dat Coxcie stelling innam ten gunste van de Spaanse landvoogd en de 
Katholieke Kerk mag niet verrassen. Van alle schilders in de Nederlanden 
was Coxcie waarschijnlijk de meest katholieke. ‘Toen de Beeldenstorm in 
de Dijlestad [Mechelen] woedde, bood hij zich samen met de beenhouwer 
Jan Bernaerts op het stadhuis aan om het oude geloof met de wapens 
daadwerkelijk te komen verdedigen’, omschrijft Eugeen van Autenboer ’s 
mans strijdlust.29 Ook het feit dat hij al die tijd actief bleef als hofschilder 
van Filips II en door Alva werd vrijgesteld van inkwartiering van Spaanse 
soldaten bevestigen zijn volgehouden affiniteit met Spanje en Rome.30 
Meteen na de inname van Antwerpen door Farnese werd hij de 
belangrijkste schilder van de prille contra-reformatie.  
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 Hoe katholiek Coxcie ook moge geweest zijn, zijn zelfportret was een 
staaltje van ongeziene arrogantie in de turbulente jaren 1570. Het is alom 
bekend dat van alle katholieke riten de heiligencultus zowat het meest 
gecontesteerd werd in de Nederlanden in de tweede helft van de 
zestiende eeuw en een direkte aanleiding vormde voor de Beeldenstorm. 
Afbeeldingen van heiligen in kerken waren voor veel reformatoren, de 
Calvinisten in het bijzonder, onverdragelijk.31 Volgens de katholieke leer 
waren heiligen bemiddelaars bij God en om die reden moesten ze 
‘gediend’ worden.32 Voor gereformeerden waren enkel God, Zijn Zoon 
Jezus Christus en de Heilige Geest heilig. Kortom, de persoonlijke 
identificatie van een kunstenaar met een heilige was in deze kringen 
omstreeks 1575 vanzelfsprekend controversieel. Zelfs de katholieke 
theoloog Molanus zou het er moeilijk mee gehad hebben, want ook hij 
was geen voorstander van dit soort portraits historiés.33 Maar Coxcie dreef 
zijn hoogmoed nog verder. Sint-Joris –met andere woorden Coxcie zelf – 
droeg oorspronkelijk een aureool (dat is tegenwoordig weggeschilderd; 
Margaretha heeft haar aureool wel nog). Daardoor gaf hij zichzelf precies 
de semi-goddelijke status die gereformeerden zo verfoeiden bij heiligen. 
 Een laatste opvallend element in de iconografie is het feit dat 
Margaratha knielt voor Sint-Joris, oftewel Coxcie. Dit was zeer 
ongebruikelijk in de iconografische traditie van de voorstelling en 
daarmee een inventie van Coxcie zelf.34 Als de parallel naar de 
contemporaine politiek-religieuze situatie in de Nederlanden 
daadwerkelijk getrokken mag worden – en daar wijst eigenlijk de hele 
icografie op – dan laat Coxcie de voormalige landvoogdes Margaretha van 
Parma knielen voor zichzelf. Verder kon je het decorum nauwelijks 
oprekken.  
 Samengevat toont Coxcie zichzelf aan de kerkgangers als een soort 
reïncarnatie van Alva, die zoals de Heilige Joris en de IJzeren Hertog 
bereid is om de wapens op te nemen voor het geloof. Hoe zelfbewust kan 
een schilder zijn en in welke mate mag hij zich in zijn kunst politiek 
engageren? Het zijn twee vragen die kunstenaars na de Beeldenstorm 
zichzelf vele malen gesteld moeten hebben.  
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Toen Coxcie’s triptiek in de Kathedraal boven het altaar van de Jonge 
Voetboog werd opgehangen en iedereen zich kon vergapen aan het 
zelfportret van de schilder was de spanning in Antwerpen te snijden. Het 
was de vooravond van de Spaanse Furie.35 Alva had de Nederlanden 
recentelijk verlaten en de gemoederen geradicaliseerd achtergelaten. Dat 
er reacties op Coxcies altaarstuk zijn gekomen ligt voor de hand. Op 
kunst in de publieke ruimte wordt immers altijd gereageerd. Alleen, in dit 
geval weten we niet wat mensen er precies van dachten. Dogmatische 
Calvinisten zullen het ongetwijfeld verfoeid hebben. Minder fanatieke 
protestanten hadden waarschijnlijk moeilijkheden met de zelfprofilering 
van de schilder en mogelijk konden ook gematigde katholieken Coxcie’s 
statement niet smaken. In alle geval, de gilde kon leven met de 
iconografie. 
 Veel interessanter is de vaststelling dat Sint-Joris na ca. 1575 ook een 
belangrijke rol begon te spelen in de anti-spaanse en anti-katholieke 
propaganda. Het lijkt alsof de opstandelingen, nadat Coxcie’s statement in 
de kerk was opgehangen, de figuur van Sint-Joris inlijfden en hem 
inschakelden voor de eigen propaganda. Vanaf omstreeks 1575-1577 
werd ook Willem van Oranje immers opgevoerd als Sint-Joris of als de 
antieke tegenpool Perseus en wel in verscheidene propagandaprenten.36 
Het klinkt paradoxaal, maar gereformeerde prentenontwerpers, zoals 
Marcus Gheeraerts, positioneerden de leider van de opstandelingen als 
een heilige in het publieke debat. Oranje werd opgevoerd als Sint-Joris die 
de maagd (De Nederlanden) moest redden van de ketterse draak, in hun 
geval de katholieke kerk en haar Spaanse verdedigers (afb. 6).37 Ook in 
een tableau vivant ter ere van Oranjes blijde intrede in Brussel in 1577 werd 
de prins als een Perseus oftewel Sint-Joris onthaald. Dat maakt dat 
Coxcie’s indentificatie met Sint-Joris nog minder vrijblijvend was dan tot 
nu toe al duidelijk was geworden. Zowel de opstandige als de katholiek-
Spaanse fractie probeerden de heilige immers in te lijven.  
 
Tot besluit 
Michiel Coxcies zelfportret als Sint-Joris op de buitenluiken van de Sint-
Joristriptiek van de Gilde van de Jonge Voetboog in Antwerpen moet  

 38



gelezen worden als een statement van een overtuigd katholiek en 
Spaansgezind schilder. Hij profileert zich als een nieuwe Alva die de 
maagd zal redden van de draak van ketterij. Tegelijkertijd bood Coxcie 
daarmee tegenwicht voor de propaganda van de opstandelingen die 
Willem van Oranje opvoerden als eigentijdse Sint-Joris.  

 
Afbeelding 6. Marcus Gheeraerts, Willem van Oranje als Sint-Joris, ca. 1577, 

ets, 362 x 269 mm., Amsterdam, Rijksprentenkabinet,  
inv.nr. RP-P-OB-52.503 

 Coxcies zelfportret is uitzonderlijk maar niet uniek. Tal van schilders 
namen in de decennia na de Beeldenstorm middels zelfportretten stelling 
in de strijd. Frans Pourbus en Adriaen Thomasz. Key bijvoorbeeld 
voerden visueel strijd voor de meer Calvinistisch gezinde opvattingen en 
‘signeerden’ die statements met zelfportretten.38 Coxcie profileerde zich 
op zijn beurt als strijdbaar Katholiek. Het zou de moeite lonen al die 
zelfportretten eens op een rij te zetten en te bestuderen hoe schilders zich 
precies engageerden in de strijd. 
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1* Van deze gelegenheid wil ik graag gebruik maken om Henk van Nierop te 
bedanken voor de steun die hij mij altijd betuigd heeft.  
1 Het meest recent is Herman Kaptein, De Beeldenstorm (Verloren verleden, 18, 
Hilversum 2002). 
2 Marcus van Vaernewijck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelijk 
in Ghendt 1566-1568, Maatschappij der Vlaamsche bibliophilen, 4, 1, ed. Ferdinand 
Vanderhaeghen, 5 delen (Gent 1872-1881); F.G.V., Antwerpsch Chronykje, in het 
welk zeer veele ... geschiedenissen, sedert den jare 1500. tot het jaar 1574. ... omstandig zyn 
beschreeven. / Door F.G.V. En thans, naar deszelfs ... handschrift, voor de eerstemaal in 't 
licht gebracht, ed. Frans van Mieris (Leiden [Pieter vander Eyk] 1743); Robert van 
Roosbroeck, De kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te 
Antwerpen en elders (Uitgaven van het Genootschap voor Antwerpsche geschiedenis 2, 
Antwerpen 1929-1933). 
3 Karel Van Mander, Het Schilder-boeck (Haarlem 1604) fol. 244r. 
4 Jan Van Roey, ‘De Antwerpse schilders in 1584-1585. Poging tot een sociaal-
religieus onderzoek’, in: Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen (1966) 107-132. Dit onderzoek maakte deel uit van een groter, 
ongepubliceerd onderzoek naar de demografische samenstelling van de 
Antwerpse bevolking in de zestiende eeuw. Jan Van Roey, De sociale structuur en de 
godsdienstige gezindheid van de Antwerpse bevolking op de vooravond van de Reconciliatie met 
Farnèse (17 augustus 1585) (onuitgegeven proefschrift Universiteit Gent 1963). Zie 
voor een samenvatting Jan Van Roey, ‘De bevolking’, in: Antwerpen in de zestiende 
eeuw (Antwerpen 1975) 95-108. 
5 Voor meer algemene studies over de theologische grondslag van het 
iconoclasme zie: Carlos M.N. Eire, War against the Idols. The reformation of worship 
from Erasmus to Calvin (Cambridge 1986) 195-233. Helmut Feld, Der Ikonoklasmus 
des Westens (Studies in the History of Western Thought, H.A. Oberman (eds.), 
Leiden/Keulen 1990) 131-137. Giuseppe Scavizzi, The controversy on images from 
Calvin to Baronius (Toronto Studies in Religion 14, New York 1992) 9-34. Voor de 
tractaten over kunst die in de Nederlanden werden verspreid in de tweede helft 
van de zestiende eeuw zie: David Freedberg, Iconoclasm and painting in the Revolt of 
the Netherlands. 1566-1609, Outstanding theses in the fine arts from Britisch 
universities (New York - Londen 1988) 32-102. 
6 Petrus Bloccius and Jacob Pieters, Meer dan tvvee hondert ketteryen, blasphemien en 
nieuwe leeringen, vvelck vvt de misse zyn ghecomen / eerst van Petro Bloccio school-meester te 
Leyden in Latyn ghemaeckt, daer nae in Duytsch voor slechte menschen ouerghesett ... (Wesel 
[Augustijn van Hasselt] 1567) 213-214. Over Blocicus zie: Petrus Bloccius, 
Praecepta formandis puerorum moribus perutilia, ed. A.M. Coebergh van den Braak 
(Leuven 1991) inleiding. Bloccius tvvee hondert ketteryen is niet opgenomen in 
Freedbergs eerder genoemd overzicht. 
7 Marnef benadrukte dat gilde- en andere sociaal-economische netwerken 
belangrijk waren voor de verbreiding van het protestants ideeëngoed in 
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Antwerpen. Guido Marnef, Antwerp in the Age of Reformation. Underground 
Protestantism in a Commercial Metropolis. 1550-1577 (The John Hopkins University Studies 
in Historical and Political Science 114, Baltimore/Londen 1996) 23-29.  
8 De twee belangrijkste, Nederlandse kunsttheoretici uit de tweede helft van de 
zestiende eeuw, Lucas de Heere en Domenicus Lampsoinus, zijn overigens 
opvallend zwijgzaam over het iconoclasme. Over de kunsttheorie van De Heere 
zie in het bijzonder: Jochen Becker, ‘Zur niederländischen Kunstliteratur des 16. 
Jahrhunderts: Lucas de Heere’, in: Simiolus 6, 2 (1972-1973) 113-127. Lucas d’ 
Heere, Den Hof en boomgaerd der poësien, W. Waterschoot (ed.) (Zwolle 1969); W. 
Waterschoot, ‘Leven en betekenis van Lucas d’Heere’, in: Verslagen en Mededelingen 
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1 (1974) 16-126. 
Voor Lampsonius zie: Jochen Becker, ‘Zur niederländischen Kunstliteratur des 
16. Jahrhunderts: Domenicus Lampsonius’, in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 24 
(1973) 45-61. Walter S. Melion, Shaping the Netherlandish Canon. Karel van Mander's 
Schilder-boeck (Chicago/Londen 1991) 143-159. 
9 Enkele voorbeelden zijn: Adriaen Thomasz. Key, Laatste Avondmaal (luiken van 
de Gillis de Smidt-triptiek), Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten (zie hierover: Koenraad Jonckheere, Adriaen Thomasz. Key (ca. 1545 - ca. 
1589). Portrait of a Calvinist painter (Pictura Nova. Studies in 16th- and 17th- Century 
Flemish Painting and Drawing 14, Hans Vlieghe and Katlijne Van der Stighelen,eds., 
Turnhout 2007) 34-38 en 118-120); Frans Pourbus de oudere, Viglius van Aytta-
triptiek, Gent, Sint-Baafskathedraal (over dit schilderij zie: Simone Bergmans, ‘Le 
triptyque de Viglius d'Aytta de François Pourbus “van die beroerlijcke tyden”’, in: 
Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis 9 (1939) 209-223; Elisabeth 
Dhanens, ‘Het portret van Viglius Aytta of de chronologische waarde van de 
ikonografie’, in: Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 13, 3-4 
(1964) 197-204); Frans Pourbus de oudere, Sint Joris-triptiek, Duinkerke, Musée des 
Beaux Arts; Frans Pourbus de oudere, Prediking van Johannes de Doper, 
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts; Maarten de Vos, Triptiek van het 
bontwerkersambacht, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (zie 
hierover: Armin Zweite, Marten de Vos als Maler. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Antwerpener Malerei in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Berlijn 1980) 285-286). 
Er zijn veel meer voorbeelden.  
10 Michiel Coxcie, Luiken van de Sint-Joristriptiek voor de Gilde van de Jonge, ca. 1575, 
paneel, elk luik ca. 258 x 90 cm., Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten. Het middenpaneel ging verloren (cf. infra). De beste studie van dit 
schilderij is die van Anne T. Woollett, The altarpiece in Antwerp, 1554-1615: Painting 
and the Militia Guilds (onuitgegeven proefschrift New York, Columbia University 
2004) 88 e.v.  
11 Zie voor een uitgebreide studie over de schuttersgilden in Antwerpen eveneens 
Woollett, The altarpiece in Antwerp, 1-22. Voor uitgebreide literatuur ibidem. 
12 Woollett, The altarpiece in Antwerp, 12-13.  
13 Woollett, The altarpiece in Antwerp, 88 e.v. 
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14 Wolfgang Braunfels en Engelbert Kirschbaum (eds.), Lexikon der christlichen 
Ikonogaphie, dl. 6: Ikonographie der Heiligen. Crescentianus von Tunis bis Innocentia 
(Rome/Freiburg/Basel/Wenen 1973) 366-390. Louis Réau, Iconographie de l'art 
chrétien, dl. 3 : Iconographie des saints, vol. 2 (Parijs 1957-1974) 571-579. In de 
zestiende eeuw was men zich bewust van het sterk mythologische karakter van 
het leven van Sint-Joris. Johannes Molanus bijvoorbeeld reageerde in zijn boek 
behoorlijk fel op het calvinistisch verwijt dat Sint-Joris een verzinsel van de 
Katholieke Kerk was. Johannes Molanus, Traité des saintes images, Patrimoines 
christianisme, François Boespflug, et al. (eds.), 2 vols. (Parijs 1996) vol. 1, 373-
374.  
15 Jacobus de Voragine, The Golden Legend of Jacobus de Voragine, Granger Rayn en 
Helmut Ripperger (eds.) (New York 1969) 232-238.  
16 Over Margaretha van Antiochië zie: Braunfels en Kirschbaum (eds.), Lexikon 
der christlichen Ikonogaphie, vol. 7, 494-500. Réau, Iconographie de l'art chrétien, dl. 3, vol. 
2, 877-882.  
17 Molanus, Traité des saintes images, vol. 1, 373 (boek 3, hoofdstuk 14). 
18 Coxcies zelfportret als heilige op de buitenluiken van een altaarstuk was 
behoorlijk ongebruikelijk in de Nederlanden, maar niet uniek. Zo’n zestig jaar 
voor Coxcie waagde Joos van Cleve het al om zichzelf als heilige te konterfeiten. 
Om het Sint-Reinoldus retabel in Warshaw staat levensgroot op het rechter 
buitenluik de schilder zelf afgebeeld als sant. Zoals Coxcie als Sint-Joris draagt 
ook Van Cleve als Sint-Reinold een contemporain harnas. Coxcie’s 
eigenkonsterfeitsel kende dus belangrijke precedenten in Antwerpen. Zie: John 
Oliver Hand, Joos van Cleve. The complete paintings (New Haven/Londen 2004) 32-
33. 
19 Vgl. bevoorbeeld met één van Coxcies zeldzame, gesigneerde portretten: 
Michiel Coxcie, Portret van een man van 58 jaar oud, 1560, gesigneerd, 111 x 80 cm., 
huidige bewaarplaats onbekend (foto Rubenianum); of met de portretten op het 
Morillontriptiek: Michiel Coxcie, Triptiek van Guido Morillon, 1561, gesigneerd, 159 
x 295 cm., Leuven, M. Museum Leuven. 
20 Prims, Floris, ‘Altaarstudiën’, in: Antwerpiensa, 13 (1939) 278-447, 360; Woollett, 
The altarpiece in Antwerp, 123. 
21 Zie noot 22 en 24 
22 Michiel Coxcie, Besnijdenis van Christus, 1587, gesigneerd, Mechelen Sint-
Romboutskathedraal. Coxcie portretteerde zichzelf rechts achteraan. 
23 Henricus Hondius, Pictorum aliquot celebrium praecipué Germaniae Inferioris effigies 
(Den Haag [Henrici Hondii] 1610). 
24 Ook op zijn kopie van het Lam Gods schilderde Coxcie een zelfportret. Michiel 
Coxcie (naar Hubrecht en Jan van Eyck), De ridders, ca. 1557-1559, paneel, 147 x 
52 cm., Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv.nr. 
6697. Zie over dit schilderij Fernando Checa Cremades and Almudena Pérez de 
Tudela (ed.), Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento (cat. tent. 
Madrid [Museo del Prado] 1998) 478-487. 
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25 Anthonis Mor van Dashorst, Portret van Don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel 
derde hertog van Alva, 1549, paneel, 108 x 84 cm., New York, The Hispanic Society 
of America. Over dit schilderij zie: Joanna Woodall, Anthonis Mor. Art and 
Authority (Studies in Netherlandish Art and Cultural History 8, Frits Scholten, et al. 
(eds.), Zwolle 2007) 173-180. Volgens Woodall straalt Alva’s portret ‘outmoded 
martial masculinity uit’.  
26 Later in de Tachtigjarige oorlog zou de rode sjerp het herkenningsteken worden 
van de Spaanse ruiterij.  
27 Zie bijvoorbeeld het zelfportret als Sint-Sebastiaan op de buitenluiken van Sint-
Sebastiaanstriptiek. Michiel Coxcie, Sint-Sebastiaanstriptiek, 1586, gesigneerd, 
Mechelen, Sint-Romboutskathedraal. 
28 Laat ons ook niet vergeten dat de draak uit zee kwam, zoals de Voragine vertelt. 
Dit detail in het verhaal maakt de associatie van de opstandige ketters met de 
draak nog aannemelijker, want ook de gevreesde watergeuzen kwamen van over 
zee. 
29 Eugeen Van Autenboer, ‘De familie Coxcie’, Handelingen van de Koninklijke Kring 
voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 96, 2 (1992) 5-29, 8. 
30 Over Coxcie en Filips II zie in het bijzonder: R. De Smedt (ed.), Michiel Coxcie 
(1499-1592). Pictor Regis (Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, 
Letteren en Kunst van Mechelen 96 (1992); L.P.B., ‘Recomienda Felipe 2 al hijo de su 
pintor Coxie’, Archivo Español de Arte 20 (1947) 254-255; J. Olero Butler, ‘Miguel 
Coxie y su obra en España’, Archivo Español de Arte 190-191 (1975) 165-198; Bob 
van den Boogert, Habsburgs hofmecenaat en de introductie van de Italiaanse 
Hoogrenaissance in de Lage Landen (onuitgegeven proefschrift Universiteit van 
Amsterdam 1998).  
31 In de Nederlanden werden heel wat tractaten voor en tegen de heiligencultus 
gepubliceerd kort voor of na de Beeldenstorm. Enkele van de belangrijkste zijn: 
Martinus Duncanus, Een cort onderscheyt tusschen godlyke ende afgodissche beelden. Authore 
Martino Duncano Kempensi Delphensium pastore in D. Hippolyti. Het tweede boecxken van 
de heyligen in den hemel dwelck zijn levendige beelden Gods / Eodem authore (Antwerpen 
[Peeter van Keerbergen] 1567); Johannes Garetius, De sanctorum invocatione liber : in 
quo orthodoxorum patrum testimoniis asseritur, apostolica esse traditionem, sanctorum animas 
post mortem in caelesti gloria angelis esse similes, nostra non ignorare, pro nobis orare, a Dei 
exaudiri, et a nobis invocandos (Gent [Manilius] 1570); Jean Hessels, Tractatvs pro 
invocatione sanctorvm contra Ioannem Monhemium, & eius defensorem Henricum Artopæum 
(Leuven [Ioannem Bogardum] 1568);  
32 Zie hierover de voornoemde tractaten. Renatus Benedictus, Een Catholic tractaet 
van de beelden ende van het rechte gebruyck dier selfder, genomen wt de heylighe schriftuere, ende 
oude leeraers der kercken (...) (Antwerpen [Peeter van Keerberghen] 1567); Petrus 
Bloccius en Jacob Pieters, Meer dan tvvee hondert ketteryen, blasphemien ende nieuwe 
leeringen, vvelck vvt de misse zyn ghecomen / eerst van Petro Bloccio school-meester te Leyden in 
Latyn ghemaeckt, daer nae in Duytsch voor slechte menschen ouerghesett ... (Wesel [Augustijn 
van Hasselt] 1567); Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Van de Beelden 
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afgheworpen in de Nederlanden in Augusto 1566 (Philips van Marnix van St. Aldegonde. 
Godsdienstige en kerkelijke geschriften, vol. 1, pp. 1-34, J.J. Van Toorenenbergen (ed.), 
Den Haag 1871). 
33 Dit omwille van de vermenging van het profane met het sacrale door het portrait 
historié. Molanus, Traité des saintes images, vol. 1, 231-234. Over de veroordeling van 
het religieuze Portrait Historié in het algemeen zie: Rudi van Leeuwen, ‘The 
Portrait Historié in Religious Context and its Condemnation’, in: Pokerfaced. 
Flemish and Dutch Baroque Faces Unveiled, Bert Watteeuw and Katlijne Van der 
Stighelen (eds.) (Turnhout, 2008) (te verschijnen). 
34 Iconclass number 11H(GEORGE)41 (http://www.iconclass.nl) 
35 Zie Geoffrey Parker, De Nederlandse Opstand. Van Beeldenstorm tot Bestand (Aula 
Geschiedenis 698, Utrecht/Antwerpen 1981). 
36 Zie hierover Daniel Horst, De Opstand in zwart wit. Propagandaprenten uit de 
Nederlandse Opstand 1566-1584 (Zutphen 2003) 234-241. 
37 O.a. Marcus Gheeraerts, Willem van Oranje als Sint-Joris, ca. 1577, ets, 362 x 269 
mm., Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv.nr. RP-P-OB-52.503. Over deze prent 
en andere prenten zie: Jochen Becker, ‘Een tropheum zeer groot? Zu Marcus 
Gheeraerts Porträt von Willem van Oranje als St. Georg’, in: Bulletin van het 
Rijksmuseum 34 (1986) 3-36. 
38 Zie noot 9. 



Dagboeken en andere verslagen van toneelvoorstellingen: bron voor 
historisch onderzoek?  

Of ook: wat zeggen ze over het beeld van de Opstand bij zestiende-
eeuwers? 

 
Jan Bloemendal 

 
 
De Gentse broers Cornelis en Philip van Campene hielden dagboek bij 
‘sedert het begin der godsdienstberoerten tot den 5en april 1571’ (in feite: 
1572). Onder die ondertitel gaf Frans de Potter (1834-1904), 
veelschrijver, stichter van het Davidsfonds en van de Koninklijke 
Vlaamsche Academie, de dagboekaantekeningen in 1870 uit.1 In de 
dagboeken lezen we ‘het verhaal der merkwaardigste gebeurtenissen, 
voorgevallen te Gent’ in die periode, in dit geval 1566. Tussen alle preken 
van Jezuïeten en andere paters, ‘mommerijen’ van Spaanse soldaten, 
openbare verkopen en terechtstellingen in, tekenden de broers Cornelis, 
en na diens dood op 7 november 1567 Philip, opvoeringen van 
toneelstukken door leerlingen van de Latijnse school, die blijkbaar ook tot 
de ‘merkwaardigste gebeurtenissen’ behoorden. ‘Merkwaardig’ is ook dat 
Philip de dagboekaantekeningen in het Latijn vertaalde onder de titel: 
Diarium rerum Gandavensium, ab anno 1566 ad annum 1585, per magistrum 
Philippum Campenaeum, regii provincialis Flandriae Concilii quondam causarum 
patronum. Annorum 1566-1577. De vraag is wat we uit dergelijke 
beschrijvingen wel en niet kunnen distilleren. Laten we eerst naar ‘de 
feiten’ gaan. Wat werd er in de jaren 1568-1571 gespeeld, wanneer en 
door wie? 
 
 
 
 

                                                 
1 F. de Potter, Dagboek van Cornelis en Philip van Campene, behelzende het verhaal der 
merkwaardigste gebeurtenissen, voorgevallen te Gent sedert het begin der godsdienstberoerten tot 
den 5en april 1571 (Gent 1870). 
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??.??.1567 Sophocles, Aiax (Latijn) lln mr Pr. vanden Cleene, 

schoolmeestere bijden 
Santberg [p. 115] 

Vastenavond 
1567 

Plautus, Euclio lln mr Willem vanden Steene 
[p. 116] 

08.09.1567 comedie van Nabal (La?) lln mr Mr. Willem vanden 
Steene [p. 116] 

15.03.1568   2-4 
p.m. 

Sophocles, Electra (La) lln mr. Pr. vanden Cleene [p. 
115] 

20.03.1569 hystorie van Jephte lln. Mr. Pieter van Dickele, 
schoolmeestere bij de 
Santberg [p. 213] 

30.04.1570   2-5 
p.m. 

Sophocles, Oedipus 
Tyrannus (La) 

lln Mr. Pieter Vanderleeus, 
ontrent den Santberch [p. 
253] 

01.05.1570 spel, ghenomen uuten 
VIen bouck Aeneidos 
Virgilij (La) 

lln. Mr. Pieter Vanderleeus [p. 
254] 

03.05.1570   
sachternoens 

hijstorie vanden pacienteghen 
Thobias 

lln Mr. Willem vanden Steene 
fs Jans ‘upde maniere van een 
tragedie’ [p. 255] 

29.04.1571   
sachternoens 

comedie vanden 
christelicken rudder (La)
  

lln vanden schoolmeestere 
Neckere [p. 329-330] 

17.05.1571 tragedie wijs, de historie 
van Judith (La) 

lln in de Burgstraete [p. 338-
340] 

24.06.1571 tragedie wijs historie 
vanden pacienteghen Job 
(La) 

lln Mr. Clays [opvolger van 
Mr. Willem vanden Steene] [p. 
341-342] 

De genoemde spelen in het Dagboek van Cornelis en Philip van Campene, ms. 
KB Brussel 
 
Wat opvalt in de beschrijvingen van de toneelstukken, is de uitvoerigheid 
ervan. Nu is dat bij klassieke stukken en stukken over bijbelse 
onderwerpen niet zo moeilijk: het verhaal zal bekend zijn geweest of in 
elk geval gemakkelijk na te slaan. Toch zijn er kleine toevoegingen die 
doen vermoeden dat er ook informatie uit het stuk zelf is gehaald. Dat is 
het geval bij ‘de hystorie van Jephte’, het verhaal over de ‘capiteyn jeghen 
de vianden van Israel’ die hij met Gods hulp overwint. Hij belooft tijdens 
zijn glorieuze terugtocht aan God, die hem aan de overwinning geholpen 
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heeft, het eerste te offeren wat hij tegenkomt. Dat blijkt zijn dochter te 
zijn, die hij doodt ‘jeghens [tegen] de natuerlicke wet, bevelende dat de 
ouders haer eyghen kinderen zullen lief hebben ende onderhouden, 
zonder hemlieden an heurlieder lichamen te mesdoene.’ [p. 213] Welk 
stuk over de richter Jefta is gespeeld, is niet duidelijk. In elk geval wordt 
het spel in een moralistisch-didactisch kader gezet. 

Klassieke tragedies worden eveneens gespeeld, en geadapteerd 
en ingepast in het christelijke wereldbeeld. Daarbij is het niet 
onwaarschijnlijk dat ook de opvattingen en handelwijze van de ‘ketters’ 
impliciet bekritiseerd worden. Van Sophocles’ Aiax wordt namelijk 
gezegd:  

 
Desen Aiax was ooc een vroom edelman, maer zeer zijne capiteynen 
onghehoorsaam ende rebel, met een ondiscrete stautegheyt willende jeghens de 
danck vande goden victorie vercrighen over zijne vianden, maer dese groote 
overwillichede heeft oorsake gheweest van zijnder totale ruyne ende destructie, 
want den ootmoedighen gheeft God gratie, ende de hoochverdighe vernedert hij, alzo ooc in tlaetste 
van dese tragedie vertoont wierdt.’ [p. 116-117, cursivering JB] 
 
Bijzonder is het ‘Spel vanden christelicken ruddere’ dat op 20 april 1571 
wordt gespeeld: 
 
Den XXIXen hebben die jonghe scholieren vanden schoolmeestere NECKERE, 
inde Latijnssche tale ghespeelt, sachternoens, een comedie vanden christelicken 
rudder, die int beghincsele wiert gheinstrueert, hoe dat hij hem hebben zoude in 
desen crijgh jeghens den duvele, weerlt ende vleesch, uuter christelicke leeringhe, 
zijn hope van victorie stellende inden Heere CHRISTO, met verloocheninghe 
vanden ouden meynssche ende handverdinghe van een nieu leven, zonder eenghe 
vreese vande voornomde vijanden, die duer CHRISTUM werden met cleender zake 
verwonnen, indien dat den voornoemden rudder Gods gheboden es 
onderhoudende, ghelijc ons voorvaders ghedaen hebben, als ABRAHAM, ISAAC, 
JACOB, JOSEPH, DAVID ende andere, die inden Heere ghehopt hebben ende goede 
wercken, zonderlignhe van liefde ende charitate, ghedaen jeghens huerlieder 
naerste, alzo ooc aldermeest betooght heeft onsen salichmakere CHRISTUS, 
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leerende ende zijn leerlighe ter executie legghende. Daernaar wierdt desen rudder 
ghewapent mette wapenen, danof de heleghe scriftuere mencioneert, als metten 
helme der salichede, de schilt van tgheloove ,tzweert over beede zijden snidende, 
ende andersins, ende alzo ghewapent zijnde met viereghe ghebeden, heeft 
ghestreden ende alle de vijanden verwonnen; daermede tspel geuut wierdt, dwelc 
duerde ontrent drije hueren tijdts. [p. 329-330] 
 
Ook hier valt de gedetailleerdheid van de beschrijving op: de ‘christelijke 
ridder’ krijgt instructies hoe hij zicht moet opstellen tegen de duivel, de 
wereld en het vlees, en vervolgens wordt de ontwikkeling van de plot 
tamelijk nauwgezet beschreven. Het stuk dat hiervoor in aanmerking 
komt, is de Miles Christianus. Comoedia sacra van de Utrechtse rector 
Cornelius Laurimanus (ca. 1520-1573). Dit stuk verscheen in 1565, zes 
jaar voor deze opvoering, en de inhoud van het stuk komt wonderwel 
overeen met de beschrijving in het dagboek. Deze Laurimanus ontpopte 
zich in Utrecht als een verdediger van het Rooms-katholieke geloof in een 
tijd dat ‘de ketterij’ oprukte.2 Het stuk is een uitwerking van Efeziërs 
6:10-17, over de wapenrusting Gods, en het is door Laurimanus 
geïnstrumentaliseerd in de strijd tegen de reformatorische tendensen. De 
gebroeders Van Campene zullen het spel met genoegen hebben gezien, 
gelet op hun orthodox-katholieke opstelling. Ze bekeken het stuk – als ze 
het hebben gezien – puur inhoudelijk: elke opmerking over opvoering – 
rekwisieten, decor, acteerspel of muziek – ontbreekt. Opvallend is, dat 
behalve bij klassieke stukken, die van Sophocles en Plautus, er geen 
enkele auteursnaam wordt genoemd, terwijl dit ‘Spel vanden christelicken 
ruddere’ naar alle waarschijnlijkheid het stuk van Laurimanus is, en 
daarmee niet anoniem. Als ze de inhoud zo uitvoerig hadden kunnen 
weergeven vanuit een schriftelijke bron, een druk, dan hadden ze evenals 
bij de klassieke spelen de naam kunnen geven. In elk geval hebben ze een 
wakker oog voor de allegorieën van het stuk, en zo laat deze 

                                                 
2 Zie Jan Bloemendal, ‘Cornelius Laurimanus als Dramatiker: Theater und 
Theologie gegen Ketzereien.’ In: R. Seidel ed, Das neulateinische Drama (te 
verschijnen. Tübingen 2008). 

 48



dagboekaantekening iets zien van de receptie van allegorisch toneel in de 
zestiende eeuw. 
 
Hoe zagen de Gentse broers de oorlog? Zeker ook als religieuze strijd. 
Immers, ze laten zien dat schoolmeesters flink in de gaten werden 
gehouden. Op 10 november 1569 werd het ‘Mr. Jan, inde Onderstraete,’ 
en enkele anderen verboden langer school te houden, ‘ter causen dat de 
zelve meesters ghefrequenteert hadden inden troublen tijd de nieuwe 
ghereprobeerde predicatien, ofte ooc anderssins suspect waren van quade 
leeringhen’ [p. 239]. Dit werd volgehouden, want op 17 december van dat 
jaar ‘hebben scepenen voornomd met een trompet upde ghecostumeerde 
plaetsen deser stede ghedaen ghebieden, dat hem niemandt vervoorderen 
en soude schole te houden dan met behoorlicke autorisatie, daertoe 
gheadmitteert te zijne bijden bisscop.’ [p. 240] De bisschop laat er geen 
gras over groeien en op 8 januari 1570 geeft hij in zijn kathedrale kerk in 
de preek te kennen een school te willen oprichten onder de naam 
‘Fratres’(d.w.z. de Hieronymieten, ofwel de Broeders des Gemenen 
Levens) waar jongens tot clerici konden worden opgeleid. Daarna heeft 
hij zijn plannen blijkbaar uitgebreid, want op 18 maart 1571 legt hij in zijn 
preek zijn plannen voor: drie scholen. Ten eerste een school in alle 
parochiekerken waar men allerlei kinderen, arm en rijk, het Onze Vader 
in het Latijn en in het Vlaams, het Weesgegroet, de Twaalf artikelen des 
geloofs, de zeven sacramenten, de zeven doodzonden, de vijf geboden 
van de heilige Kerk en dergelijke zal leren. Ten tweede in alle parochies 
een school waar de leerlingen leren lezen en schrijven, ‘Wals ende 
Vlaemsch’. Verder mogen er niet meer zoveel scholen zijn. Het zouden er 
40 zijn, die elk 20 of 30 leerlingen hebben. De derde school die hij wil 
oprichten, die van de Broeders, is het Seminarium ecclesiasticum, een 
opleidingsinstituut voor geestelijken die geïnstrueerd worden voor de 
eredienst. [p. 316-319] Kortom, het onderwijs wordt blijkbaar ook stevig 
ingezet tegen de verbreiding van de nieuwe leer en daarmee in de 
supraregionale oorlog die gaande is. 
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Kunnen we nog meer leren uit dergelijke verslagen van toneelstukken? 
Wellicht helpt het te zien hoe literaire werken een rol vervulden in het 
representeren van een fictief publiek met zijn collectieve mening en 
argumenten. Mr Andries Jacobsz., secretaris en pensionaris van 
Amsterdam, nam een verslag van een toneelopvoering op in de Protocolle 
van alle de reysen die hij van 1522 tot 1539 maakte in dienst van zijn stad.3 
Het verslag beschrijft de reis van de landvoogdes van de Nederlanden, 
Margaretha van Oostenrijk, naar Kamerrijk waar zij op 3 augustus 1529 
de Damesvrede zou sluiten. Andries Jacobsz. bevond zich in haar gevolg. 
Begin Juli 1529 passeerde het gezelschap Valenciennes, waar, volgens 
Jacobsz.: 
 
Op onse lieve vrouwen dach visitationis [...] die rethoricijns van Amiens een spuel 
[…] [spuelden], dat argument vandien was dat de coopman ende tplatte lant 
begeerden pays, ende hadden gemaect een tente genaempt la tente de mieulx. 
Mars ontseyde hoer begeerte ende opposeerde mit alle zynen crachte, la 
marchandise ende le plat pays invoceerden de hulpe van ma dame la noblesse die 
hen verthoende de swaricheyden waer duer de coopman ende tplatte lant tot 
vrede souden coomen geraecken gemerct dat doerloge voet ende houdt in goede 
wesen ende staet de edelen ende veele luyden die vanden oerloge te bet hebben. 
La marchandise ende le plat pays geen goede Raedt wetende poochden mit 
instrumente van melodien den oerlogen aen slaep te singhen, maer taccordt vande 
musique en was nyet te vynden. Eyntelyck ma dame la noblesse rede hen te 
invoceren la main de dieu. Concluderende genoech in effect dat nyemant den 
oerloge te neder leggen en kan noch en mach, dan god almachtig. 
 
Het spel dat Jacobsz. zo precies wist samen te vatten, presenteerde de 
landvoogdes en haar gevolg een opmerkelijk ‘argument’. Vlak voor de 
definitieve gesprekken zouden plaatsvinden stelde een gezelschap uit het 
Franse Amiens in het Habsburgse Valenciennes dat niemand de oorlog 

                                                 
3 Stadsarchief Amsterdam, Achief van de gedeputeerden ter dagvaart, 1560-1794, 
inv.nr. 29: ‘Prothocolle van alle de reysen [...] bij mij Andries Jacopsz. gedaen 
[etc.]’. 
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beëindigen ‘kan noch en mach’ dan God alleen. Ook hier ligt dus de grote 
nadruk op de religieuze kant van de oorlog. 

Zeker gelet op het gezelschap dat zich in de stad bevond, is het 
opvallend dat Amiens de hoofdrol in de oorlogsvoering en in de 
vredesbemoeiingen niet toebedeelde aan de vorsten, maar de 
verantwoordelijkheid voor het doordraaien van de oorlogsmachine legde 
bij de persoonlijke belangen van de edelen en ‘veele luyden’ (ongetwijfeld 
handelaars) en dus bij een deel van de bevolking. Bovendien getroostten 
volgens Amiens niet zozeer de landvoogdes en de Franse koningin-
moeder zich moeite om tot vrede te komen, maar was het opnieuw de 
bevolking, gerepresenteerd door koopman en platteland. Als Jacobsz. – 
of zijn zegsman – het spel goed had begrepen, presenteerde Amiens de 
landvoogdes een theorie over de oorzaken van de oorlog en een 
opvatting over de krachten die erin een rol speelden. De ‘rethoricijns’ 
deden dat niet in een redevoering, maar in een toneelspel, waarin 
allegorische figuren die verschillende maatschappelijke partijen 
representeerden, met elkaar spraken over een probleem, in dit geval het 
voortduren van de oorlog, en een duurzame oplossing, die in dit geval in 
het ondermaanse blijkbaar niet gevonden kon worden omdat die 
oorlogskrachten zo sterk waren. 

Het is de vraag of dit fragment bewijst dat een ontwikkeld 
iemand als Jacobsz. al horend en kijkend greep kon krijgen op de 
argumentatie omdat we ook niet weten of deze samenvatting van hemzelf 
afkomstig is, of dat hij op een of andere manier toegang had tot de tekst 
(het script) of een samenvatting ervan. Toch moeten we de zestiende-
eeuwse toeschouwer van zulke spelen niet onderschatten. Het moet een 
vorm van geletterdheid zijn geweest om toneel dat zo gericht was op 
argumentatie te begrijpen. Wie over die geletterdheid zeker beschikten 
waren oud-leden van de rederijkerskamers die dergelijke allegorische 
spelen opvoerden, en Jacobsz. kan heel goed een van hen geweest zijn. 

Duidelijk is dat in het argumentatietoneel van de zestiende en 
zeventiende eeuw de mogelijkheid besloten lag om gevoerde discussies en 
de daarin vertolkte standpunten te representeren op toneel en eventueel 
een zelfstandig oordeel te geven. Nu hebben verschillende onderzoekers 
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erop gewezen dat het toneel zelf veelal helemaal niet zo’n rechtlijnig 
standpunt vertolkt, en teksten vaak moeilijk vast te pinnen zijn op een 
standpunt.4 Dat geldt eigenlijk al voor het door Jacobsz. naar voren 
gebrachte argument dat eindigt met de weinig spectaculaire gedachte dat 
een uitweg uit de oorlog alleen van God kan komen. Maar zowel de 
dagboekaantekening van Van Campene als deze beschrijving in het 
Protocol van de reis van Andries Jacobsz. maken duidelijk dat er in 
dergelijke aantekeningen zeker informatie besloten ligt om iets te kunnen 
zeggen over de receptie van toneel en over het beeld van de oorlog dat 
men uit toneel haalde, een beeld dat de moderne onderzoeker er ook uit 
kan distilleren en daarmee zijn eigen verhaal kan construeren. Iets waar 
Henk van Nierop een meester in is. 

 
4 Zie bijv. M. Spies, ‘“Op de questye...” : Over de structuur van 16e-eeuwse 
zinnespelen.’,  De nieuwe taalgids 83 (1990), 139-150. 



  

Dutch Privileges Revisisted: the Corporate Solidarity of Holland’s 
Towns 

 
James Tracy 

 
 
In the Conclusion of his Verraad van het Noorderkwartier, Prof. Van Nierop 
agrees with Pieter Bor’s judgment that Jan Jeroesnz. and his fellow 
prisoners owed their lives to the protection of Hoorn, the city of which 
they were poorters. While making due allowance for all the studies in social 
history that warn us against idealizing the sense of community prevailing 
in early modern towns, one cannot ignore the fact of urban solidarity, 
especially in periods of tension. Thus ‘a theme that runs through this 
book like a red thread is the distinction between gevestigden and outsiders’, 
that is, between poorters of the town and everyone else.1 As I reread this 
passage, it seems to me that urban solidarity is in one way or another a 
red thread that runs through much of the work by historians of sixteenth 
century Holland, including my own. In focusing on state finance, and 
especially on how the States of Holland raised needed capital by 
marketing long-term renten that wealthy Hollanders were willing to buy, I 
have found that Holland’s credit was founded on and even in a sense 
made up by the credit of the towns that had voting rights in the States.2 
The financing of a long war against the mighty Spanish monarchy simply 
would not have been possible had the towns not been able to act as 

                                                 
1 Henk van Nierop, Het Verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, Terreur en Recht in de 
Nederlandse Opstand (Amsterdam 1999) 276-277. 
2 J.D. Tracy, The Founding of the Dutch Republic. War, Finance and Politics in Holland 
1572 – 1588 (Oxford 2008) Chapter 11, ‘Holland’s Pyramid of Credit’. Because 
the revenues created to fund pre-Revolt renten had been diverted by the States to 
the needs of the war, potential buyers were scared off, and virtually no Holland 
renten were issued in the 1570s or 1580s. Instead, the towns issued renten in the 
name of the province, backed by provincial revenue placed in the hands of town 
magistrates. In other words, investors had confidence in the full faith and credit 
of their own towns, if not in that of the province.   
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corporate entities in the credit markets, and to enjoy the confidence of 
their burghers as they did so. 

Thinking about urban solidarity might lead us to reconsider the 
conclusions drawn in a famous essay by Prof. J. J. Woltjer, who was Prof. 
Van Nierop’s Doktorvater, and in less direct ways a teacher for many of us. 
Holland’s privileges were much talked about during the early stages of the 
Revolt, but in ‘Dutch Privileges Real and Imaginary’ Prof. Woltjer asks 
what they actually meant.3 He identifies two kinds of privileges anchored 
in the laws of Holland.4 The first conformed (one might say) to the root 
meaning of the Latin privilegium, that is to say it conferred benefit on some 
groups – or some towns – to the exclusion of others, like Dordrecht’s 
highly contentious staple rights. Privileges of the second kind were 
enjoyed in more or less the same form by all the towns, like the jus de non 
evocando, by which Hollanders were not to be brought to trial outside their 
town or province. That contemporaries made such a distinction is clear. 
In the province of Groningen, for example, the Ommelanders bitterly 
contested Groningen’s staple privileges, but were glad to see city 
magistrates asserting their claim to exemption from having poorters tried 
for heresy. In Prof. Woltjer’s opinion it was privileges of the second kind, 
not the first, that helped in form a consensus behind the Revolt - not so 
much because they were privileges in a technical sense of the term, but 
more because (to use Prof. Woltjer’s term) they ‘crystallized’ a widespread 
sense of equity and justice.5  

I wonder if privileges of the first sort may not have been just as 
important for the political consciousness of the era. As Holland’s towns 
adhered to the Revolt, there were many cases in which townsmen, led by 

                                                 
 
3 J.J. Woltjer, ‘Dutch Privileges Real and Imaginary’, Britain and the Netherlands V 
(1975) 19-36, 19-20: when William of Orange’s representative at the first meeting 
of the rebel States asked for documentation of Holland’s privileges, a committee 
of experts reported back that in scouring old charters they had not found 
anything useful for Holland’s liberty. 
4 Not counting a third (giving civic guards or burghers in general a say in civic 
affairs), which had little foundation in Holland’s laws and traditions. 
5  Woltjer, ‘Dutch Privileges’, esp. pp. 35-36. 
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the civic guard, resorted to arms against the Habsburg government.6 But 
burghers and civic militias regularly did the same thing all through the 
sixteenth century in support of privileges that benefitted their town to the 
exclusion of others. Early in the century, as Dordrecht was losing some 
of its shipping business to Rotterdam, Antwerp was undermining its 
middleman-role in the export of Rhine wine to England: in testimony for 
the 1514 Informatie, Dordrecht’s magistrates complained that German 
wine dealers had offices in Antwerp, where they traded directly with 
English merchants.7 Hence Dordrecht’s insistence on maintaining its 
contentious staple-privilege. As the estuary was configured prior to the St. 
Elizabeth’s Day flood of 1421, Dordrecht had been a more obvious port 
of call than it would later be for ships headed up the Maas and Rhine.8 In 
return for cash payments, the counts of Holland decreed that vessels 
passing up the Maas and its tributaries (the Lek and the Holland IJssel9) 
must call at Dordrecht, for goods to be unloaded and offered for sale. 
Dordrecht’s rights as the staple or mandatory port of call were also 
extended to downstream traffic (1299-1355). To ensure compliance, 
Dordrecht was authorized to station gunboats at key points. Upon appeal 
from other towns, a later count reduced the staple to its original 
proportions (1393), but Dordrecht behaved as if the privilege in its 
expanded form were still in force. In 1510 Dordrecht warships entered 
the harbor of Schiedam to seize three Amsterdam vessels, allegedly driven 

                                                 
 6 The classic study is J. C. Grayson, ‘The Civil Militia in the County of Holland, 

1560 – 1581’, Bijdragen en Mededelingen betreffende  de Geschiedenis der Nederlanden 95 
(1980) 35-63. 
7 R. Fruin, Informatie op het Staet van Holland, under Dordrecht. Sixteenth-century 
Dordrecht depended more on is export trades (including cloths from England 
and beer from Germany) than on local industries: W. S. Unger, De Sociale en 
Economische Structuur van Dordrecht in 1555’, De Economist 63 (1913) 947-984. 
Note that Dordrecht’s population, like that of Gouda and Haarlem, did not grow 
between 1500 and 1550. 
8 The St. Elizabeth’s Day Flood of 1421 created a vast lake east and south of 
Dordrecht, known as the Hollands Diep. 
9 So-called because of another IJssel, a branch of the Rhine flowing from a point 
east of Utrecht into the Zuider Zee; with the inpoldering of its western portion in 
recent years, the former Zuider Zee is now known as the IJsselmeer.  
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there by storm, bypassing Dordrecht. In 1520 Dordrecht seized two ships 
from Brill that had loaded sea salt in Zeeland for distribution to centers 
of the herring fishery, without first sailing upstream to call at Dordrecht. 
In 1527 Dordrecht gunboats seized a grain ship on the Lek bound for 
Schoonhoven. In 1539, Amsterdam sent grain ships down the Holland 
IJssel to Rotterdam fully armed, ready to defy Dordrecht’s outlyers.10 
Gorinchem, Dordrecht’s near-neighbor and long-time rival, brought suit 
in 1505 before the Grand Council of Mechelen, to overturn the staple 
privilege, or restrict it to the limits of 1393. Thirteen other Holland cities 
and three villages joined the plea, but the suit dragged on for many years: 
no court wanted a verdict that must necessarily injure the vital interests of 
one party or the other. Finally, in 1540, Charles V decreed that the 1505 
suit was not well founded. A clarification (1541) put limits on the staple 
requirement for upstream traffic, but Dordrecht’s belligerent defense of 
its privileges was in the main vindicated.11  

Dordrecht was not alone in defending in this way privileges that 
benefitted it to the exclusion of other cities. Early in the fifteenth century, 
Amsterdam cut a channel through the dike-road to Haarlem, so its barges 
could enter the Haarlemmermeer directly, without the detour via 
Spaarndam and Haarlem. After protest by Haarlem, Amsterdam agreed 
(1434) to rebuild the dike, but at a lower level, allowing construction of a 
windas (overtoom) to haul small barges with dairy products across into the 
lake. Not content with this concession, Amsterdammers opened the dike 
repeatedly; in 1514 and again in 1524, Haarlem sent its burgher-militia 
companies along the dike road to close the opening by driving in stakes - 

                                                 
10 J. Th. De Smidt e.a. (eds.),  Chronologische Lijst van de Geëxtendeerde Sententiën en 
Procesbundels berustende in het Archief van de Groote Raad te Mechelen (6 vols. ; Brussel 
1965-1988), entries for 10 November 1475, 10 October 1504, 30 July 1521, 23 
May 1523, 23 May 1534; Bernard Rijswijk, Geschiedenis van het Dordtsche Stapelrecht 
(Den Haag 1900), 64, 80-93; AJ, 11-17 October 1527; Council of Holland to Mary 
of Hungary, 17 November 1539, Aud., 1528. 
11 For a copy of the emperor’s judgment of 18 October 1540, Aud. 1530; the text 
(with the 1541 clarification) is printed in Matthys Balen, Beschryving der Stadt 
Dordrecht (Dordrecht 1610), 451-465. Because this was a judgment by the 
emperor, not by his Grand Council of Mechelen, it is not calendared in 
Chronologische Lijst van de Geëxtendeerde Sententiën. 
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being careful to leave an opening just wide enough for small barges with 
dairy products.12 Ten miles to the south, a small dike known as the 
Billerdam divided the Amstel River from the Drecht, a stream giving 
access to the Haarlemmermeer. Prior to 1520, the local ambachtsheer, a 
burgher of Amsterdam, cut through the dike to permit barges to pass. 
Various parties brought suit against this novelty, including Gouda, 
Haarlem, Dordrecht, and the toll-farmers of Spaarndam and Gouda. The 
Council of Holland ruled in favor of the plaintiffs (1530), but the 
Billerdam remained open until Haarlem sent a militia company to rebuild 
the dike (1545).13 

From Delft or Rotterdam, vessels bound for Amsterdam via the 
binnenlandvaart had to sail up the Maas and the Hollandse IJssel to the 
Oude Rijn, then back to the west by way of Gouda and its toll station. 
For Delft there was a more direct connection via the Vliet, but this 
ancient canal was blocked by the Leidschendam, seven miles below 
Leiden. In 1487 a local ambachtsheer cut an opening in the Leidschendam, 
for the convenience of the traveling merchant. At about the same time, 
Rotterdam built a windas on the Rotte at Hildam, affording its barges too 
a direct connection to the Oude Rijn. Dordrecht and Gouda, equally 
threatened, joined forces to send out 400 men to close the opening at 

                                                 
12 Stadsarchief Haarlem, Grote Lade 6, Bundel i-ii, lett. Vv; Loketkast .5.8, no. V 
(1-3; and Loketkast 7.5.4 no. 1 (a summary of the dispute from 1514 to 1571); 
Gemeentearchief Amsterdam, Thesauriers Ordinaris, no. 5039 (copy of the 
Haarlem-Amsterdam agreement of 28 December 1514). To make sure the 
agreement was preserved, Haarlem was posting a watch at the Overtoom (now a 
disrict in Amsterdam) as late as the 1550s. 
13 Amstelodam (as the city was originally called) started with a dam built across 
the Amstel. Nationaal Archief, Hof van Holland, Sententiën, vol. 500, nos. 6, 155, 
156; Stadsarchief Haarlem, Grote Lade 6, Bundel i-iii, letters iii (Leiden says in 
1514 it uses the Billerdam route to ship cloth to Amsterdam), ppp (two 
Rotterdammers convicted of shipping via the Billerdam route appeal in 1548 to 
the Grand Council of Mechelen); Stadsarchief Leiden, Oude Secretarie, 1263, 
300a, 300c, 373a-373m (efforts by Leiden and Delft to keep the Bilderdam route 
open in 1544 and 1545, countered by Gouda and Haarlem); GVR 6 February 
1525, 3 February 1526; AJ 8-9 February 1525; RSH 1524-1543, 1: 31 January 
1525. For a related dispute, J. P. A. Louman, ‘Roerende dat Heycoopwater en 
Amstellant, 1520 -1527’, Hollandsche Studiën 12 (1982) 115-166. 

 57



 

 

 

58

                                                

Leidschendam and smash the windas at Hildam (1492). The same 
ambachtsheer then built a windas on the reconstructed Leidschendam, for 
hauling over small barges, and this action was upheld by the Council of 
Holland. But the Leidschendam remained otherwise closed to traffic until 
1575, when William of Orange had a cut made for ships to relieve the 
siege of Leiden. Orange promised to close the opening, but as the years 
slipped by nothing was done; then in 1579 Gouda’s magistrates sent two 
militia companies to smash the opening at Leidschendam, just as their 
ancestors did in 1492.14 

In Prof. Woltjer’s argument there is a suggestion that the two 
kinds of privileges might be set off against each other in the same way as 
one might oppose ‘medieval’ and ‘modern’, or liberties in the plural and 
liberty in the singular. But privileges of both kinds were enjoyed by the 
towns as towns, to the exclusion of villages, some of which were as large 
as towns, and bitterly resented their inferior legal status.15 In fact, 
contemporary standards of equity and justice were simply not founded on 
the proposition that rights granted to or enjoyed by one set of people 
must necessarily by enjoyed by others. In other words, a violation of 
privileges of one sort would not be any more inequitable or unjust than a 
violation of privileges of the other kind. This line of reasoning would 
suggest that we think of the two kinds of privilege as two sides of the 
same coin. If we do, it becomes all the more important to explore the 
theme of communal solidarity that Prof. Van Nierop calls to our 
attention. 

 
14 Stadsarchief Haarlem, Grote Lade, Loketkast 6.1, letter aa;also Loketkast 7.5.2, 
documents relating to Leidschendam, 1523 - 1559; Gemeentearchief Gouda, 
2432A, summary of disputes over Leidschendam, 1479 -1579; Stadsarchief 
Leiden, Oude Secretarie, 1264.1.58a, problems with shallow water in the Vliet 
between Leiden and Leidschendam; Nationaal Archief, Hof van Holland, 
Sententiën, vol. 485, no. 32, and vol. 552, no 51b (after the closing of the dike by 
Gouda=s men in 1579, the Council of Holland rejects a petition from the local 
ambachtsheer to build a ship-sluice in the Leidschendam). 
15 Tracy, The Founding of the Dutch Republic, 120 – 124. 



Diplomatie in poëzie 
 

Chris L. Heesakkers 
 
 
In het najaar van 1572, toen Holland sidderde voor de troepen van Alva, 
die via de brandschattingen van Mechelen (1 oktober), Zutphen (14 
november), en Naarden (1 december), steeds dichterbij kwamen, 
stuurden Oranje en de Staten van Holland een gezantschap van vijf 
gedeputeerden naar Engeland om de hulp van koningin Elizabeth in te 
roepen. De resultaten van deze missie waren vermoedelijk zo gering dat 
de belangrijke geschiedschrijvers van de Opstand er nauwelijks of geen 
aandacht aan besteden. Bij Pieter Bor, Emanuel  van Meteren, Everardus 
van Reyd en Hugo Grotius vindt men het gezantschap bij het jaar 1572 
niet vermeld. P.C. Hooft noemt aan het einde van 1572 de afvaardiging 
wel en ook de samenstelling van het gezantschap: ‘De dingen, aldus 
staande, rieden den Prinse, en der Staaten van Hollandt, naa Engelandt te 
schikken, om die Majesteit, tot meedelyden, en handtreiken te beweeghen. 
Het hooft deezer bezendinge was Jonker Jan van der Does, Heer van 
Nootwyk, genoegh vermaart door zyn’ schriften; zyn’ lastgenooten Jonker 
Willem van Zuilen van Nieveldt, Heer van ’s Heeren Arentsberge, een 
Eedelman van staatlyken huize, die, voortvluchtigh om den Godsdienst, 
de kost met zyn’ handen had moeten winnen, en zich tot Emmerik met 
boekbinden geneert; Junius der rechten Doctoor; meester Lieven 
Kaarsmaaker, Burghermester van Sierikzee; ende meester Dirk van 
Bronkhorst’.1  

De overmatig productieve filoloog en historicus Joannes 
Meursius besteedt ook aandacht aan het gezantschap in zijn Latijnse 
werken over de Opstand. In het boek getiteld Gulielmus Auriacus (‘Willem 
van Oranje’), van 1621, schrijft hij (ik vertaal): ‘Rond deze tijd vertrokken 
Janus Dousa van Noordwijk, Willem van Nyeveldt van Artsberg en 
anderen als gezanten naar Engeland om koningin Elisabeth  op de hoogte 
te stellen van de ellendige toestand in hun vaderland. Zij moesten haar 

                                                 
1 P.C. Hooft, Nederlandsche Historien (ed. 1703; repr. 1972 deel IV), I, 299. 
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duidelijk maken dat Alva, tegen alle goddelijke en menselijke wetten in de 
Nederlanden begon te onderdrukken zodat zijzelf de wapens hadden 
opgenomen om hun echtgenoten en kinderen tegen geweld en liederlijke 
willekeur te beschermen en dat zij waren gekomen om haar te smeken, de 
onderdrukten uit medelijden met hun deerlijk lot te hulp te komen met  
krijgsvolk en geld’.2 Meursius was, zoals gezegd, een veelschrijver, 
hetgeen hem als filoloog geen goed gedaan heeft.3 Bovendien zou hij in 
1625 het land verlaten en kon hij voor de latere versies van zijn werken 
over de Opstand dus niet meer zo gemakkeijk bronnen of zegslieden 
raadplegen. Het verbaast dan ook niet, dat zijn werken, die in het Latijn 
werden geschreven en nooit werden vertaald, vrijwel onbekend zijn 
gebleven. Met dat al is er ook over de hele missie, zoals Fruin reeds 
opmerkte, niet veel bekend.4 Over de resultaten van de missie lijkt nooit 
iets te zijn geschreven. Uit de Utrechtse Kroniek over 1566-1576 kunnen we 
nog wel opmaken, dat het gezantschap vermoedelijk tussen 24 en 27 
november 1572 de reis naar Engeland aanvaardde.5 

Toch zijn er meer verwijzingen naar deze missie te vinden dan 
het bovenstaande doet vermoeden. Men vindt die echter op plaatsen, 
waar men ze niet gauw zal zoeken en in een taal, die niet iedereen even 

                                                 
2 J. Meursius, Gulielmus Auriacus, (Leiden 1621) 285: ‘Per hoc tempus legati in 
Angliam abiere, Ianus Dousa Nordouicus, Gulielmus Niueldius Arentsbergius, 
alijque: qui reginae Elizabethae patriae aerumnas repraesentarent: Albanum praeter 
ius omne, fasque, Belgium oppressum ire; ideoque arma sumpsisse, vt vxores, liberosque contra 
vim, libidinemque tutarentur. ac venisse suplicatum, vti sortem tam iniquam commiserata, milite 
afflictos, et stipendio, adiuuare’; in Meursius’ Opera (Florence 1741) X, col. 104-105, 
met in de marge abusievelijk het jaartal MDLXXIII. 
3 Cf. C.L. Heesakkers, ‘Te weinig koren of alleen te veel kaf? Leiden’s eerste 
Noordnederlandse filoloog Johannes Meursius (1579-1639)’, in: R.J. Langelaan, 
M. Simons (eds), Miro Fervore. Een bundel lezingen & artikelen over de beoefening van de 
klassieke wetenschappen in de zeventiende & achttiende eeuw. Uitgegeven ter gelegenheid van het 
zestiende lustrum van het Collegium Classicum c.n. M.F., (Leiden 1994), 13-26. 
4 Cf. P.J. Blok, P.L. Muller, S. Muller (eds), Robert Fruin’s Verspreide geschriften, II (‘s-
Gravenhage 1900) 418, n. 1: ‘Van die ambassade is weinig bekend’.  
5 Cf. H. Brugmans, ‘Utrechtse Kroniek over 1566-1576’, in: Bijdragen en 
mededeelingen van het Historisch Genootschap 25 (1904) 120 met een verwijzing naar fol. 
93v van het handschrift, te dateren tussen 24- en 27 november 1572, de 
mededeling:  ‘Van der Does in commissie naar Engeland’. 
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gemakkelijk leest, een humanistisch en voor het merendeel in verzen 
geschreven Latijn. We zagen dat het gezantschap volgens Hooft geleid 
werd door Jan van der Does. Van hem was er in 1572 (hij was toen 26 
jaar oud) nog weinig meer bekend dan dat hij ambachtsheer van 
Noordwijk was en in 1569 in Antwerpen een Latijnse gedichtenbundel 
had gepubliceerd, die in humanistenkringen hoog werd gewaardeerd.6 De 
bundel geeft een aardige indruk van de kring van vrienden die Dousa 
tijdens zijn studie in Leuven, Douai en Parijs (1563-1566) en na zijn 
terugkeer naar Holland in Noordwijk om zich heen had verzameld. 
Verreweg de belangrijkste van zijn Hollandse vrienden was de Haarlemse 
stadsarts, filoloog en historicus in spe Hadrianus Junius, die zich in 1565-
1566 de positie van historiograaf van Holland had weten te verwerven.7   

Junius had in de veertiger jaren in Engeland gewerkt en in 
adellijke kringen verkeerd en daar interessante relaties aan overgehouden, 
onder hen William Cecil, die zich inmiddels had opgewerkt tot een der 
machtigste politici van Elizabeth en zich sinds 1571 Lord Burghley mocht 
noemen. Voldoende reden voor Dousa om zijn vriend Junius te vragen 
hem voor zijn oversteek naar Engeland een aanbevelingsbrief voor Cecil 
mee te geven. De brief, gedateerd Haarlem, 13 november 1572, werd in 
1652 opgenomen in de uitgave van Junius’ Epistolae. Jan van Dorsten 
diepte de naar Engeland meegenomen versie van de brief op uit het 
Public Record Office, maar geeft als datum 17 october 1572.8 Junius 
betitelt Cecil als Borlaei Regulus en schrijft dat Dousa en Neopyrgus die 
klaar staan om als gezanten te vertrekken naar het voor hen vreemde 
Engeland, hem vanwege zijn vertrouwdheid met dat land om een 
introductiebrief verzocht hadden, hetgeen hij zijn goede vrienden niet 
kon weigeren. Omdat vele (Engelse) vrienden hem ontvallen waren, aldus 
Junius, richtte hij zich hiervoor tot Cecil, inmiddels ‘de allertrouwste 

                                                 
6 Dousa, Epigrammatum lib II. Satyrae II […] (Antwerpen 1569); van de 
Epigrammen verscheen in 1976 in Leiden een geannoteerde heruitgave. 
7 Voor Junius’ relatie met Dousa zie mijn uitgave van Dousa’s album amicorum, 
Een netwerk aan de basis van de Leidse universiteit. Het album amicorum van Janus Dousa. 
(Leiden, ‘s-Gravenhage 2000), 116-121 en fol. 14v-15r. 
8 Cf. Hadrianus Junius, Epistolae (Dordrecht MDLII) [lees: 1652], 255-256; J.A. 
van Dorsten, Poets, Patrons, and Professors (Leiden, Londen 1962), 24-25. 
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Nestor van het oppermachtige koninkrijk’, wiens buitengewone 
vriendelijkheid en aanspreekbaarheid hemzelf en iedereen zo goed 
bekend is. Niemand kon de gezanten beter toegang verschaffen tot de 
Koninklijke Majesteit of haar Privy Council dan hare Majesteit’s Mr. 
Secretary. Junius beschreef Dousa als niet minder befaamd om zijn 
adellijke afkomst dan om zijn intellectuele en poëtische talenten. De 
andere gezant was volgens Junius Theodorus Neopyrgus (Dirck van 
Egmond vander Nijenburg), een patriciër en bekwaam jurist. Deze naam 
ontbreekt bij Hooft en Meursius. 

Junius roemt in zijn brief voor Cecil terecht Dousa’s poëtische 
talent, want daaraan danken wij de verdere gegevens over zijn 
Legatiuncula.9 Zoals bekend, speelde Dousa een cruciale rol als 
commandant van het stadsvendel tijdens het tweede Leidse beleg, einde 
mei – 3 october 1574, en een hoofdrol bij de stichting der Leidse 
universiteit, die 8 februari 1575 haar poorten opende.  Hij gaf zijn 
universiteit haar eerste visitekaartje voor de republiek der letteren, door 
binnen enkele weken zijn tweede gedichtenbundel, Nova poemata, te 
publiceren met het welsprekende impressum: In nova academia nostra 
Lugdunensi excusum, ‘In onze nieuwe universiteit van Leiden gedrukt’. Het 
grootste onderdeel van het boek zijn de vijf Odae Lugdunenses, Leidse 
Oden, die bijna honderd bladzijden vullen. Daarna volgen drie andere 
kortere Oden. De tweede daarvan is gericht tot D. Elisabethae Britanniarum 
Reginae Principi Opt. Max., ‘tot Vrouwe Elizabeth, Koningin van Engeland, 
de voortreffelijkste en machtigste vorstin’, en de derde is Ad Gulielmum 
Cecillum Borlaei Regulum, Regioque apud Anglos  aerario Praefectum, cum ei Odam 
praecedentem mitteret, ‘gericht tot William Cecil, Lord Burghley, prefect van 
de Koninklijke schatkist van Engeland, toen de dichter de voorgaande 
Ode aan hem deed toekomen’. De derde ode, aan Cecil, is dus het 

                                                 
9 Dousa beseft blijkbaar de geringe reikwijdte van zijn missie en spreekt dan ook 
over een legatiuncula, ‘een bescheiden gezantschapje’; zie zijn Nova poemata 1575,  
fol. Q v verso. De bundel Nova poemata heeft geen paginering, maar alleen 
katernsignaturen, waarnaar hier wordt verwezen. 
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begeleidend schrijven bij de tweede ode, aan Elizabeth. De ode aan Cecil 
voert ons naar nieuwjaarsdag 1573.10 

Cecil had Dousa de eer bewezen hem op die dag te eten te 
vragen. Bij de maaltijd had Dousa buitengewoon genoten van de 
conversatie met de welsprekende Cecil, naar wie hij als naar een nieuwe  
Solon had geluisterd. Helaas, na afloop kwam de ontgoocheling: Cecil 
deelde hem met evenveel welsprekendheid mee, dat Elizabeth niet bereid 
was de Hollanders te helpen. Bedroefd en vol zorgen keerde Dousa 
huiswaarts, maar hij kon de slaap niet vatten. Tenslotte nam hij, 
doezelend en wel, zijn toevlucht tot de Muzen, aan wier dienst hij al zo 
lang verzaakt had: Sic semisomnis, ad relicta / Munia Pieridum refugi. Hij 
hoopte dat Elizabeth, humanistisch opgeleid door de grote pedagoog 
Roger Ascham, auteur van het populaire tractaat The Scholemaster, voor 
zijn humanistische poëzie gevoelig zou zijn en dat hij haar met zijn statige 
poëzie kon overtuigen dat de Hollanders, Batavi, of beter nog, de 
Nederlanders, Belgae, het waard waren door haar te worden gesteund in 
hun strijd tegen Alva.  

De beginregel van het gedicht voor Elizabeth geeft meteen aan, 
op welke golflengte Dousa haar wil benaderen. De zin luidt: Regina magnis 
edita regibus, ‘Koningin, gesproten uit het geslacht van grote koningen’. Dit 
is een niet mis te verstane echo van het vers, waarmee Horatius zijn eerste 
Ode, en dus zijn gehele bundel, had geopend: Mecenas atavis edite regibus, 
‘Mecenas, gesproten uit een oud geslacht van koningen’. Na de  
verheerlijking van Elizabeths durf om, als de enige der monarchen, zich 
met Gods hulp te verzetten tegen de dreigende decreten van het Concilie 
van Trente, volgt een uitvoerig requisitoir tegen Alva als afgezant van 
Filips II. Door die is het in de Nederlanden onmogelijk om werkelijk een 
christen te zijn. Alva’s ijzeren  tyrannie is het tegendeel van de door Filips 
beloofde Gouden Eeuw. Daarom is het logisch dat de bevolking een 
beroep doet op de welsprekende en rechtvaardige vorstin, die altijd al de 
toevlucht der christelijke ballingen was. De dichter haast zich echter ook 
te benadrukken dat de Nederlanders niet wensen dat zij hen bevrijdt van 
Filips’ wetten, maar wel dat zij hen ontrukt aan de muil van die indringer 

                                                 
10 De twee oden vullen in de Nova poemata 1575 de bladzijden Gi-v/Gvi-r. 
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en rover. Ter onderstreping van zijn betoog wijst de gezant-dichter op het 
lot van Egmond en Horne, van de Franse Hugenoten en de moord op 
Gaspard de Coligny. Want ook daar zat Spanje achter, evenals trouwens 
achter de aanslagen op Elizabeth zelf. God verijdelde die aanslagen, zodat 
er een vrouw zou zijn die de Nederlanders van het slavenjuk bevrijdt en 
hun voorvaderlijke rechten herstelt. Dan zal de voorspoed weerkeren, 
met de hulp van God en ‘de koningin van het welvarende eiland’, die 
daarvoor bezongen zal worden in onvergankelijke poëzie.  

Het slot van het gedicht voor Cecil bevat het verzoek om de ode 
voor Elizabeth aan haar te overhandigen. Als Dousa de twee gedichten in 
één slapeloze nacht heeft gemaakt, is dat een hele prestatie, want het gaat 
in totaal om 244 versregels in een gecompliceerd Latijns metrum. 

In hoeverre Elizabeth onder de indruk is geweest van Dousa’s 
poëtisch pleidooi, als zij er al kennis van genomen heeft, is niet meer te 
achterhalen, tenzij de overhandigde exemplaren van de gedichten zouden 
worden teruggevonden. Dousa zelf was waarschijnlijk niet ontevreden 
over zijn poëtisch pleidooi, want anders zou hij de eerste strofen ervan 
niet elf jaar later, na twee andere missies naar Engeland (1584 en 1585), 
nog een keer hebben gebruikt, nu om een hele bundel gedichten, getiteld 
Odae Britannicae, Britse oden, aan Elizabeth op te dragen.  

Dousa verwijst in zijn gedichtenbundels nog enkele keren naar 
zijn eerste missie naar Engeland. Na de oden volgen in de Nova poemata 
van 1575 drie nogal anticlericale satiren. In de eerste richt Dousa zich tot 
zijn Utrechtse deelgenoot aan het gezantschap, Willem van Zuylen van 
Nyeveldt en herinnert hij hem aan hun gezamenlijk vertrek uit het 
vaderland, hun langdurig heen en weer dobberen op de onstuimige zee, 
de ontvangst in Gravesend, de tocht per roeiboot naar Londen en de reis 
naar Kingston ‘om het gelaat der vorstin te aanschouwen, bij wie qua 
geleerdheid, welsprekendheid, schoonheid en toewijding niets in de 
schaduw kan, kon of zal kunnen staan’. De rest van de satire pleit ervoor 
dat het gewest Utrecht zich zal afkeren van Alva en van de 
koningsgetrouwe katholieken.11 In de tweede Satire richt Dousa zich tot 

                                                 
11 Nova poemata 1575 fol. I ir/Ivjv; de vertaalde verzen staan op de eerste bladzijde 
van de katern I. 
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zijn voormalige Delftse schoolmeester, Henricus Junius, en vermeldt hij 
terloops dat hij langer in Londen vertoefde dan voorzien was.12  

In een lange opdrachtbrief van een nieuwe reeks oden aan 
Daniel Rogers, opgenomen in de tweede uitgave van de Nova poemata, 
verschenen in 1576 en nog altijd Impressum in nova Lugduni Batavorum 
Academia, betuigt Dousa zijn vreugde dat zij, zeven jaar na hun gelijktijdig 
vertoeven in Parijs in 1565-1566, elkaar weer troffen in Londen en 
Kingston in 1572.13 In een andere opdrachtbrief aan dezelfde Rogers, uit 
1583 herinnert Dousa hem nogmaals aan die ontmoeting in Londen.14  

Tenslotte publiceerde Dousa in zijn laatste gedichtenbundel, 
verschenen in zijn voorlaatste levensjaar, 1603, een niet nader gedateerd 
gedicht voor zijn medegezant van het eerste uur, Willem van Zuylen van 
Nyeveldt, waarin hij de welsprekendheid van de Haagse predikant 
Vtenbogaerdt prijst. Hierin spreekt hij de geadresseerde uitdrukkelijk aan 
als zijn metgezel bij de missie naar Engeland en zijn deelgenoot in de 
gevaren van de reis, maar geeft daarover geen verdere details.15 

Met deze kleine historische snippers uit Dousa’s omvangrijke 
poëzie blijft het bescheiden gezantschap nog altijd een efemeer gebeuren. 
Misschien was het dat ook. Niettemin lijken de gedichten voor Cecil en 
Elisabeth en ook de Satire voor Willem van Zuylen van Nyeveldt 
interessante contemporaine weerspiegelingen van historische gebeurte-
nissen. Met name de bundel Nova poemata staat bol van dergelijke 
weerspiegelingen en verdient daarom de belangstelling van de historici. 

                                                 
12 Nova poemata 1575 fol. Ivijr/Kiiijr. 
13 Nova poemata 1576 fol. Q vr/ Qviijr; fol. Qvv: ‘usque ad annum LXXII quo 
felici meo magis quam publico fato, in Britannia vestra legatiunculam communi 
nomine obivi’. 
14 Dousa, Pro Satyrico Petronii Arbitri Praecidanea (Leiden 1583), 5: ‘Quid ni (inquies) 
[...] iam tum, quum Patriae nomine ad Britannos meos Legatus missus Publicae 
Auctoritatis munus sustinebas?’ 
15 Dousa, Echo (Den Haag 1603), fol. 118: ‘De admirabili Ioannis ab Vtenbogardt, 
Hagiensis Ecclesiastae  Eloquentia. Ad  Guillelmum  Sulenum de Nyeveldt, 
Ardtsbergae toparcham, cognatum bene meritum’; de regels 1-4: ‘Heros 
NIVELDI, gente SVLENA satus, / Legationis qui BRITANNICAE nobis / 
Comes exstitisti, per quot interim fluctus,/ Quantosque mecum jacte turbines 
rerum?’ 
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Helaas staat het moeilijke Latijn van Dousa een gemakkelijk grijpen naar 
dit materiaal in de weg. Een tweetalige heruitgave van het werk met de 
nodige annotatie zou hier iets aan kunnen doen. Het wachten is op een 
neolatinist die een dergelijk gecompliceerd karwei aandurft.  

 
 

 



Een moderne stad  
De openbare ruimte in zeventiende-eeuws Amsterdam 

 
Jaap Evert Abrahamse 

Boudewijn Bakker 
 
 
De zeventiende-eeuwse uitbreiding van Amsterdam ging gepaard met een 
aantal ingrijpende technische vernieuwingen en verbeteringen, die 
Amsterdam maakten tot een van de veiligste en comfortabelste steden 
van Europa. De stadsregering deed er alles aan om een aantrekkelijke 
vestigingsplaats te zijn voor ondernemers in handel en industrie. Ze 
gebruikte daarvoor institutionele middelen zoals een wisselbank, een 
koopmansbeurs en een verzekeringskamer. Secundaire voorzieningen die 
het leefklimaat in de stad dienden waren de bestrijding van ziekte, 
armoede, honger, landloperij en bedelarij, niet alleen uit maatschappelijk 
plichtsbesef maar ook ter voorkoming van maatschappelijke onrust. Over 
het algemeen worden die maatregelen gekenmerkt door een praktische, 
rationele aanpak van de stedelijke problematiek. De efficiënte organisatie 
van het openbare leven en de grote ondernemingen wordt bij herhaling 
positief beschreven door buitenlandse waarnemers.  
 Een minder vaak belicht aspect van het overheidsbeleid, dat de 
kwaliteit van het stedelijk leven moest verhogen, was de inrichting van de 
stedelijke buitenruimte. Verscheidene van de toegepaste vernieuwingen 
zijn uniek voor Amsterdam gebleven, andere zijn later overgenomen door 
steden als Londen of Parijs. Deze bijdrage heeft ten doel een overzicht te 
bieden van deze noviteiten. Ze is het voorlopige resultaat van een analyse 
van de vroedschapresoluties en van de vier grote uitbreidingen, 
ondersteund door enkele recente publicaties over buitenlandse reis-
verslagen uit de zeventiende en de achttiende eeuw.1  

                                                 
1 C.D. van Strien, British travellers in Holland during the Stuart period. Edward Browne 
and John Locke as tourists in the United Provinces (diss. Amsterdam VU 1989); Kees 
van Strien, Touring the Low Countries: Accounts of British Travellers, 1660-1720 
(Amsterdam 1998); M.M.G. van Strien-Chardonneau, ‘Le voyage de Hollande’. Récits 
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1. De infrastructuur 
Na de Alteratie van 1578 en de val van Antwerpen in 1585 dwong de 
ongehoorde groei van bevolking, handel en nijverheid het stadsbestuur 
tot een viertal steeds omvangrijker stadsuitbreidingen, waarvan de laatste 
omstreeks 1680 voltooid werd. Deze uitbreidingen – meestal de Eerste, 
Tweede, Derde en Vierde Uitleg genoemd – liggen als een brede 
waaiervormige band rondom de middeleeuwse stad. De zeventiende-
eeuwse stadsuitleg ontleent zijn roem grotendeels aan de rationele en 
heldere vormgeving van de grachtengordel, maar de meeste onderdelen 
daarbuiten bezitten die eigenschappen ook. Het resultaat bezit bovendien 
een opmerkelijke functionele en ruimtelijke consistentie, en dat ondanks 
de enorme fysieke, logistieke, organisatorische en financiële problemen 
waar men mee te maken had. Dat valt des te meer op als je de 
Amsterdamse uitleg vergelijkt met wat er in de zeventiende eeuw in de 
omringende landen werd gepresteerd op het gebied van 
stadsontwikkeling.  
 
De middeleeuwse erfenis: grachten, kaden, straten en bruggen 
Om de hier bedoelde kwaliteit nader te onderzoeken moet allereerst het 
instrumentarium van de toenmalige stadsontwerpers en stedenbouwers 
worden geanalyseerd. Dat was omstreeks 1580 nog tamelijk beperkt. De 
hoofdelementen binnen de muren van de Europese stad waren de straat, 
het plein, het bouwblok en het grote wereldlijke of kerkelijke gebouw. Al 
sinds enige eeuwen vertoonden sommige stedenbouwende overheden in 
Europa – althans in Frankrijk, Italië en de Nederlanden – voor 
uitbreidingen en nieuwe vestigingen daarbij een voorkeur voor de rechte 
straat en het rechthoekige bouwblok binnen een rastervormige 
plattegrond. Dat leverde niet alleen de meest praktische en voordelige 
verkaveling op maar ook een helder en overzichtelijk geheel.2  

                                                                                       
de voyageurs français dans les provinces-unis 1748-1795 (diss. Groningen 1992); Anja 
Chales de Beaulieu, Deutsche Reisende in den Niederlanden. Das Bild eines Nachbarn 
zwischen 1648 und 1795 (Frankfurt am Main 2000). 
2 Reinout Rutte, Stedenpolitiek en stadsplanning in de Lage Landen (12de-13de eeuw) 
(Zutphen 2002); Rutte en Boerefijn, ‘Stedenbouw’, in Koos Bosma, Aart 
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 Bij sommige watersteden zoals Venetië, Utrecht, Dordrecht en 
Amsterdam waren al vroeg bestaande en soms gegraven wateren als 
binnenhaven en verkeersweg in de stad opgenomen. Daarmee had de 
waterweg zijn intrede gedaan als afzonderlijk element in het 
stedenbouwkundige arsenaal. Waterwegen werden steeds vaker voorzien 
van een of twee kaden, die weer met elkaar werden verbonden door 
bruggen. Het resultaat hiervan was de Hollandse grachtenstad, waarvan 
de structuur bepaald werd door een stelsel van grachten, kaden en 
bruggen. De eerste maal dat het mathematisch geordende grachtenstelsel 
systematisch is toegepast was bij de Antwerpse stadsuitbreiding van 
omstreeks 1550. Dankzij de inbreng van het water als verkeersweg was 
het instrumentarium van de Nederlandse stadsbesturen dus aanmerkelijk 
groter dan dat van de meeste buitenlandse.  
 
Nieuwe ideeën 
Inmiddels waren twee intellectuele bewegingen, die zich allebei beriepen 
op de autoriteit van Vitruvius, hun invloed komen uitoefenen op de 
Nederlandse stedenbouw. De eerste was de humanistische 
architectuurtheorie met haar uitgesproken voorkeur voor de brede, 
rechte, en daardoor mooie straat, de via recta, ampla et pulchra. De tweede 
invloed ging uit van de moderne vestingbouwkunde, die uitging van het 
beginsel dat iedere fortificatie, ook die van de verdedigbare stad, 
gebaseerd is op een gelijkzijdige veelhoek.3 We zullen zien dat beide 
ontwikkelingen ook in Amsterdam hun invloed hebben doen gelden, zij 
het op een heel ongebruikelijke manier toegepast. Maar daarnaast waren 
er belangrijke eigen inventies. 
 Toen na 1578 de stad aan de de westzijde moest worden uitgebreid 
lag het voor de hand om, zoals men dat vanouds gewend was, ook nu 
weer een ring aan de uivormige stadsplattegrond toe te voegen. Rondom 

                                                                                       
Mekking, Koen Ottenheym en Auke van der Woud (eds..), Bouwen in Nederland 
600-2000 (Zwolle 2007) 132-142. 
3 C.M.J. van den Heuvel, ‘Papiere bolwercken’. De introductie van de Italiaanse stede- en 
vestingbouw in de Nederlanden (1540-1609) en en het gebruik van tekeningen (Alphen a/d 
Rijn 1991); H. de la Croix, ‘Military architecture and the radial city plan in 
sixteenth century Italy’, The Art Bulletin 42 (1960),  263-290. 
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de stad werd daarom de bestaande stadsgracht – Singel-
Kloveniersburgwal-Geldersekade – binnen de stad getrokken, inclusief de 
al lang bebouwde maar nog steeds buitenstedelijke Lastage. Nieuw voor 
Amsterdam was dat de nieuwe fortificatie niet bestond uit muren maar uit 
brede aarden wallen met vijfhoekige bolwerken volgens het zogenoemde 
Oudnederlandse fortificatiestelsel. Nieuw was ook dat het nieuwe gebied 
zoveel mogelijk rastervormig werd verkaveld.  
  
Het haveneiland en de breestraat 
Bij de volgende en veel ambitieuzer uitbreiding, de Tweede Uitleg van 
1592-95, ging men heel anders te werk, aangezien nu vooral de haven 
uitbreiding behoefde. Door ophoging en aanplemping in het voormalige 
buitenstedelijke rietland tussen Amstel en IJ creëerde de stad vier 
rechthoekige woon- en werkeilanden met een rastervormig 
stratenpatroon: Uilenburg, Valkenburg, Rapenburg en Vlooienburg. Het 
bijzondere van deze ‘nieuwstad’ lag in de toepassing van een nieuw 
stedenbouwkundig element: het rechthoekige en aan alle kanten per schip 
toegankelijke woon- en werkeiland. In de nieuwe uitbreiding werden 
meerdere van zulke eilanden en havenbrede grachten gecombineerd 
binnen een rechthoekig patroon.  
 Het idee van het wooneiland werd in aangepaste vorm eveneens 
toegepast bij de inrichting van het gebied op en rondom de zeedijk die de 
buitendijkse eilanden scheidde van het binnendijkse Vlooienburg. De 
bochtige dijk werd rechtgetrokken en herschapen in een brede straat, die 
diende als centrale verkeersas binnen een rastervormig, rechthoekig, door 
grachten omgeven woonwijkje en tegelijk als prestigieus woongebied voor 
bemiddelde burgers: de (Joden)Breestraat. De via recta, ampla et pulchra van 
de theoretici was hier ingebed in een moderne, rationeel ontworpen 
waterstad. De nieuwe stadswijk wekte al spoedig de bewondering van 
Venetiaanse en andere bezoekers. 
 
De symmetrische veelhoek 
De volgende uitdaging deed zich voor toen het stadsbestuur in 1610 
noodgedwongen begon aan een veel omvangrijker stadsuitbreiding dan de 
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beide voorgaande. Daarbij moest niet alleen een nieuw havengebied 
worden gecreëerd maar ook ruimte voor industrie en bovendien ruime 
woonwijken voor arm en rijk. Deze Derde Uitleg kreeg een nogal 
onregelmatige en op het eerste gezicht willekeurige vorm. De uitbreiding 
bestond uit vier delen met elk een eigen functie. Voor de daarbij passende 
vorm konden de bestuurders grotendeels teruggrijpen op oplossingen die 
bij de twee voorgaande uitbreidingen waren ontwikkeld. De Westelijke 
Eilanden zijn ontworpen naar het model van de werkeilanden met brede 
grachten, dat toegepast was in de Tweede Uitleg. Hetzelfde geldt voor de 
Haarlemmerstraat/dijk met omgeving, die als centrale verkeersroute 
hetzelfde patroon vertoont als de Jodenbreestraat en omgeving. Voor het 
woon-werkgebied de Jordaan, die voor een groot deel al bebouwd was, is 
gekozen voor het handhaven van de bestaande rastervormige 
polderstructuur.  
 Het probleem zat vooral in de centrale gordel van drie grachten: 
Heren-, Keizers- en Prinsengracht. In beginsel zette men hier het 
traditionele systeem van parallel op de oude stadsgracht aansluitende 
nieuwe grachten voort. Maar nu was de vraag hoe op deze grote schaal de 
noodzakelijkerwijs gebogen loop van de nieuwe grachten in 
overeenstemming gebracht kon worden met de efficiënte rastervorm 
voor woonblokken. De oplossing hebben de ontwerpers gevonden in de 
regelmatig geknikte loop van de concentrische straten binnen een 
veelhoekige omtrek. Deze constructie resulteerde in reeksen van bijna 
rechthoekige bouwblokken in een zeer grote hoek ten opzichte van 
elkaar, waardoor ook de hoekpercelen bruikbaar waren.  
 De regelmatig geknikte concentrische gracht is buiten Amsterdam 
nooit meer toegepast. Hier is het model echter zo goed bevallen dat het 
een halve eeuw later bij de Vierde Uitleg als vanzelfsprekend als basis 
diende voor de inrichting van het nieuwe gebied. Ook de Vierde Uitleg 
bestaat uit meerdere onderdelen. De bestaande reeks van parallelle 
grachten werd nu zo ver doorgetrokken dat er een echte gordel rondom 
de stad ontstond. Deze gordel zou volgens plan aan het oostelijke einde 
moeten aansluiten op het nieuwe woongebied rondom de zeedijk – de 
tegenwoordige Kadijken. Buitendijks kwam ook hier een groep van 
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rechthoekige werkeilanden tot stand. Voor het hele gebied konden de 
ontwerpers ditmaal gebruik maken van het al eerder in Amsterdam 
ontwikkelde stedenbouwkundige instrumentarium. Toch waren er een 
paar belangrijke verschillen met de gang van zaken bij de Derde Uitleg: 
ditmaal had stadsarchitect Daniel Stalpaert de leiding van het 
ontwikkelingsproces. Als gevolg daarvan maakt de laatste uitleg een veel 
homogenere indruk dan de voorgaande. De buitenrand van woon- en 
werkwijken hoefde ditmaal niet volgens een heel ander model te worden 
opgezet dan de hoofdgrachten, zoals destijds de Jordaan, maar werd 
opgenomen in het totaalpatroon. Alleen het meest oostelijke deel van de 
grachtengordel heeft uiteindelijk een afwijkende, strak rastervormige 
inrichting gekregen: de Plantage.  
 
Regelmaat in alles 
Alles bij elkaar biedt de in vier fasen gerealiseerde rand tussen de 
middeleeuwse en de negentiende-eeuwse stad een grote afwisseling van 
afzonderlijke stadsdelen met elk een eigen functie en een daaruit 
voortvloeiende, steeds zo rationeel mogelijke inrichting. Ondanks alle 
functionele verschillen vertonen die stadsdelen echter in formeel opzicht 
een opmerkelijke verwantschap, in die zin dat de ontwerpers zich van 
begin tot eind hebben laten leiden door de mathematische principes van 
rechtlijnigheid en regelmatige vormen. Dat geldt zowel voor de 
afzonderlijke stedenbouwkundige elementen als voor elk nieuw aangelegd 
stedelijk gebied, in het bijzonder het meest gecompliceerde onderdeel, de 
grachtengordel. Ten behoeve van die rationaliteit is niet alleen in bijna het 
hele gebied (behalve in de Jordaan) de bestaande verkaveling op de schop 
gegaan, maar zijn ook de bestaande zeedijken en de Amsteloevers 
rechtgetrokken of verlegd. Zelfs de plattegrond van de heel laat-
zeventiende-eeuwse stad, zoals die resulteerde uit de invulling van de 
Vierde Uitleg en zoals die in gedrukte vorm tot vervelens toe is 
vermenigvuldigd, voldoet in hoge mate aan het op alle niveaus 
doorgevoerde ideaal van uniformiteit en ‘gelijkzijdigheid’.  
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2. De inrichting 
Groen in de stad 
Naast de stedenbouwkundige infrastructuur bevatte ook de inrichting van 
het nieuwe gebied een aantal noviteiten. Een daarvan was dat voor het 
eerst regelmatige boombeplanting werd toegepast. De plattegrond van 
Pieter Bast uit 1597 laat hier en daar een rij bomen zien aan de kop van 
de Oudezijds Voorburgwal en de zojuist binnen de stad getrokken 
Kloveniersburgwal, maar ook – en dat is opmerkelijk – een 
ononderbroken en regelmatige rij bomen over de volle lengte van de 
‘Heregraft’, de lange smalle gracht aan de binnenzijde van de nieuwe 
westelijke omwalling, die was aangelegd als onderdeel van de Eerste 
Uitleg van 1585-86. Hoewel sinds het midden van de zestiende eeuw ook 
wel in andere Nederlandse steden op bescheiden schaal bomen waren 
geplant, is dit waarschijnlijk de eerste maal dat het idee systematisch werd 
toegepast in een nieuw ontworpen stadsdeel en nog wel aan een gracht 
zonder bijzondere allure.4  
 Evenals alle al besproken toepassingen van stedenbouwkundige 
vernieuwingen geldt ook hiervoor dat ze onderworpen was aan de eisen 
van rationaliteit, systematiek, regelmaat en symmetrie. Met de aanplant 
van bomen werd, zo schreven reizigers in steeds nieuwe bewoordingen, 
het land binnen de stad gebracht, waardoor veel van haar minder 
aangename aspecten werden verzacht of gecorrigeerd. Toch is ook deze 
stedenbouwkundige vondst aanvankelijk alleen in de Republiek en in 
enkele door Nederlanders ingerichte steden elders toegepast. Pas na het 
midden van de achttiende eeuw begonnen Diderot en andere verlichte 
Fransen, pleitend voor een mensvriendelijke en ‘natuurlijke’ stedelijke 

                                                 
4 De plattegrond van Amsterdam door Cornelis Anthonisz uit 1544 laat nog 
nergens openbaar geboomte zien. Keizer Karel V liet omstreeks 1550 het Haagse 
Voorhout omvormen tot een avenue-achtige maliebaan met bomen aan beide 
zijden. Deze maliebaan was waarschijnlijk vooral bestemd voor hovelingen. Wel 
werden omstreeks 1585-95 de twee in opdracht van Prins Maurits gebouwde 
vestingstadjes Willemstad en Klundert voorzien van een weliswaar bescheiden 
maar systematische beplanting, onder andere aan de Groenstraat in Willemstad. 
De plattegrond van Leiden door Pieter Bast uit 1600 laat op verschillende 
plaatsen langs grachten, straten en achter de stadsmuur boombeplanting zien, 
maar deze bestaat uit onregelmatige rijen.  

 73



omgeving, te wijzen naar het Nederlandse en met name het Amsterdamse 
voorbeeld. De daaruit resulterende negentiende-eeuwse boulevard-met-
bomen en ook de boomrijke Seinekaden mogen daarom, evenals de 
daaruit ontwikkelde latere varianten, beschouwd worden als afleidingen 
van een type openbare weg dat twee eeuwen eerder in de Amsterdamse 
gracht-met-kaden-en-bomen zijn eerste volgroeide en consistente vorm 
vond.   
 
Verkeer en bestrating 
Amsterdam was vanouds ingericht voor verkeer over water. Het 
middeleeuwse stadhart was opgezet met de Amstel als hoofdverkeersader. 
Ook in de zestiende- en zeventiende-eeuwse uitbreidingen was de 
bereikbaarheid over water uitstekend. Maar naast dit verkeer nam het 
wegverkeer zeer sterk toe. Personen en goederen werden vervoerd met 
kruiwagens, sleden, handkarren en wagens, die met paarden of met de 
hand werden voortgetrokken. Sinds het midden van de zeventiende eeuw 
deed zich – in navolging van de Europese vorstelijke hoofdsteden – een 
nieuw verschijnsel voor, dat grote gevolgen zou hebben voor de 
inrichting van de stedelijke buitenruimte, namelijk het luxeverkeer van 
koetsen, kalessen, karossen en andere rijtuigen.5 
 Voor het middeleeuwse stadshart waren al eerder verkeersregels 
uitgevaardigd. De grote drukte in het commerciële stadshart op en 
rondom de Dam leidde op een aantal plaatsen tot de instelling van 
eenrichtingsverkeer. In 1595 was in de Halsteeg en de Pijlsteeg, de twee 
smalle stegen die de Dam vanuit oostelijke richting bereikbaar maakten, 
eenrichtingsverkeer voor wagens en sleden ingevoerd: het verkeer dat 
richting Dam wilde moest door de Halsteeg, het verkeer dat richting 

                                                 
5 Zie bijvoorbeeld: Luuc Kooijmans, Liefde in opdracht: Het hofleven van Willem 
Frederik van Nassau (Amsterdam 2000) 316 noot 42. In 1620 gaf de zeer 
vermogende, toen 21 jaar oude Joan Huydecoper 565 gulden uit aan een riante 
koets, voorzien van zijn familiewapen. Hij besteedde veel geld en aandacht aan de 
bouw van stalgebouwen bij de door hem bewoonde huizen aan de Lauriergracht 
en het Singel: R. Meischke, De huizen van Joan Huijdecoper, ongepubliceerd en 
ongedateerd typoscript, p. 3. Met dank aan Koen Ottenheym. 
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Hoogstraat wilde door de Pijlsteeg.6 Het koetsenverkeer werd in 
toenemende mate meegenomen bij het ontwerp en de inrichting van de 
stedelijke uitbreidingen. Dat begon al bij de Derde Uitleg, toen enkele 
backbenchers in de vroedschap het idee opperden om de Keizersgracht niet 
uit te graven, maar er een promenade voor wandelaars, ruiters en koetsen 
aan te leggen naar analogie van het Lange Voorhout in Den Haag. Het 
idee werd verworpen.  
 Op het verkeersontwerp voor de derde vergroting valt overigens wel 
iets af te dingen. Zo was de aansluiting van de grachtengordel op de 
Jordaan bepaald ongelukkig: rijtuigen moesten tegelijkertijd de helling van 
de brug en de bocht nemen. Voor de volgende uitbreiding stond het 
onderwerp opnieuw op de agenda. In het bijzonder de belangrijkste 
radiaalstraten (Leidsestraat, Utrechtsestraat en Weesperstraat) werden 
lijnrecht getrokken en op basis van verkeerskundige inzichten 
gedimensioneerd. Deze straten moesten (zowel binnen als buiten de stad) 
op een zodanige breedte gebracht worden dat drie wagens elkaar goed 
konden passeren.7 Een uitgebreid stelsel van achterstraten achter de 
hoofdgrachten zorgde ervoor dat valet parking in de vierde uitleg volledig 
ingeburgerd raakte en dat er plaats was voor de koetshuizen, stallen en 
personeelswoningen aan de achterzijde van de woonhuizen. De 
kernstraten in dit secundaire rondwegsysteem waren de Kerkstraat en de 
Reguliersdwarsstraat, en ook zij kregen deze breedte.  
 Een voorziening die sinds de middeleeuwen steeds meer geld en 
aandacht van het stadsbestuur vroeg, was de bestrating. Dat kwam niet 
alleen door het toenemende verkeer, maar ook door de 
bodemgesteldheid. De bodem, vooral van brede straten en pleinen in de 
uitbreidingen, zakte zo snel weg dat deze enkele jaren na de aanleg al 
moest worden opgehoogd en van een ieuwe bestrating voorzien. Het 
bestratingsmateriaal werd gekozen op basis van de verkeersintensiteit. 
Het basismatriaal waren gebakken klinkers, maar deze waren niet bestand 

                                                 
6 J.C. Breen, ‘Topografische geschiedenis van den Dam te Amsterdam’, Jaarboek 
Amstelodamum 7 (1909) 138-139. 
7 Stadsarchief Amsterdam (verder SAA), 5039-2 (Resoluties Thesaurieren), fol. 
184vo (22 april 1664). 
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tegen het drukke verkeer van toesleden met ijzerbeslag en de eveneens 
van ijzerbeslag voorziene wagenwielen. Daarom werden in toenemende 
mate banen natuursteen aangelegd als wagenpad. Natuursteen is een zeer 
duurzaam materiaal: het ging lang mee en kon vrijwel eindeloos worden 
hergebruikt. Dat gebeurde ook: bouwmaterialen werden nooit 
weggegooid omdat ze een groot deel van de kosten van stadswerken 
bepaalden.8 Hiermee ontstond het bekende beeld van een 
grachtenprofiel, met langs de huizen een strook klinkers, in het midden 
een natuurstenen baan en langs het water weer een zone met klinkers. De 
radiaalwegen in de vierde uitleg kregen meteen een natuurstenen 
bestrating: de Leidsestraat in 16639 en de Utrechtsestraat in 1664.10 In 
1665 werd door thresorier Hooft aan de burgemeesters voorgesteld de 
nog niet bestrate Weesperstraat en de Muiderstraat zo snel mogelijk te 
bestraten zodat ze met paard en wagen konden worden gebruikt.11 In de 
loop van de tijd werden steeds grotere delen van de stad met natuursteen 
eplaveid.  g

 
Openbare tijdaanduiding 
Zonder uniforme tijdbepaling was het in een grote handelsstad 
onmogelijk om “des stadts borgerlycke ende huysdiensten” op tijd te 
laten beginnen en eindigen. De stadspoorten en sluizen moesten op tijd 
worden bediend, de afvaart van veerdiensten diende strak op tijd te 
verlopen, de markten en de beurs waren aan tijden gebonden, er moest 
wacht worden gelopen en het huispersoneel dat de meeste 
grachtenbewoners in dienst hadden moest op tijd naar zijn werk komen. 
Het bezit van een eigen klokje of horloge was nog lange tijd 

                                                 
8 SAA, 5039-9 (Resoluties Thesaurieren), fol. 112 (27 januari 1702). In 1702 
werden 600.000 stuks besteld. Dat was voldoende voor een opperv

verd do
lakte van 
or Pieter tussen de 15.000 en 20.000 vierkante meter. De steen werd gele

de Keijser. 
9 SAA, 5039-2 (Resoluties Thesaurieren), fol. 152vo (10 oktober 1663). 
10 SAA 5039-2 (Resoluties Thesaurieren), fol. 185 (24 april 1664). 
11 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters), fol. 11 (15 april 1665). 
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voorbehouden aan de meer bemiddelde inwoners.12 Daarom was het 
aangeven van de tijd al sinds de introductie van het mechanisch uurwerk 
in deze landen een taak van de overheid.13 
 In 1565 werd de nieuwe toren van de Oude Kerk voorzien van een 
vierzijdig uurwerk en bovendien van een klokkenspel. Naarmate de stad 
groeide werd een steeds groeiend stelsel van klokkentorens in stand 
gehouden. Naast de kerktorens werden de Haringpakkerstoren, de Jan 
Rodenpoortstoren en de Munttoren, drie torens die deel hadden 
uitgemaakt van de laat-middeleeuwse vestingmuur rond Amsterdam, 
verhoogd en voorzien van een met lood beklede houtconstructie met een 
uurwerk en een slagklok. Ook de Montelbaanstoren, die ter verdediging 
van de Lastage was gebouwd in de zestiende eeuw, werd verbouwd tot 
klokkentoren. Ook in de zeventiende-eeuwse uitbreiding werden in 
beginsel alle kerken voorzien van een toren met slagklokken en een 
uurwerk, zodat uiteindelijk elke wijkbewoner desgewenst kon weten hoe 
laat het was volgens de officiële stedelijke tijd. 14  
 De bouw van een klokkentoren was dus niet uitsluitend een stedelijk 
ornament maar een hoogst noodzakelijke voorziening in een stad als 
Amsterdam. De klokkentorens waren architectonisch fraai en voorzagen 
de stad van een indrukwekkende skyline maar ze waren in de eerste plaats 
en openbare nutsvoorziening.   e 15

 
Straatverlichting 

                                                 
12 Uit een notariële acte uit 1619 blijkt dat in Amsterdam voor een “cleyn 
horologie” 16 pond Vlaams (96 gulden) werd betaald. Acte d.d. 14 september 
1619: Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam, J.G. 
van Dillen (ed.) (3dln. ’s-Gravenhage 1929-1974) II, 340-341. Uit een contract van 
een klokkenmaker blijkt dat een klok zo’n 45 gulden en een wekker 93 gulden 
kostte: Contract d.d. 18 oktober 1633: Bronnen tot de geschiedenis III, 25-26. 
13 L.A.A. Romeijn, T. Langejan-Brouwer en A.J. Brinkkemper (eds.), 
Torenuurwerken: Tijd voor iedereen: 750 jaar openbare tijdaanwijzing, (z.pl. 2005) 30. 
14 De Amstelkerk niet, maar dat was een tijdelijk gebouw. 
15 In 1670 besloten de thesaurieren dat de uurwerken van de Westerkerk en de 
Oude Kerk werden afgesteld op basis van de tijd die de klok van het stadhuis 
aangaf. SAA, 5039-4 (Resoluties Thesaurieren), fol. 108 (18 april 1670). 

 77



Na zonsondergang was het donker in de stad. Al vroeg in de zestiende 
eeuw werd bepaald dat iedereen die na de nachtklok (die om negen uur ’s 
avonds luidde) nog naar buiten ging een lantaarn mee moest nemen. Ook 
de ratelwacht en de burgerwacht deden hun ronden niet zonder licht bij 
zich te dragen.16 Anderen namen geen lantaarn maar een fakkel mee op 
straat. Dit was gevaarlijk gezien de aanwezigheid van honderden kelders 
en pakhuizen met brandbare waar als hennep en vlas. In 1640 werd 
daarom het verboden om met onafgeschermde toortsen en fakkels door 
de stad te lopen.17 
Openbare verlichting was er niet of nauwelijks. Op verspreide plaatsen, 
op pleinen en vooral bij bruggen, waren van stadswege lantarens 
opgehangen. Deze waren niet van glas maar van hoorn. De 
lichtopbrengst zal verwaarloosbaar zijn geweest; ze zullen vooral als 
bakens in het donker hebben gediend. Ook in de stadspoorten hingen 
lantarens.18 De poorten waren in de winter open tot ver na 
zonsondergang; verkeer en straatleven hielden niet op met de 
zonsondergang. De stad voorzag voor een deel in de afwezigheid van 
straatverlichting door herbergiers te verplichten hun voorhuizen tot tien 
uur ’s avonds te verlichten.19 

Er was overduidelijk behoefte aan betere verlichting. Maar zoals dat in 
de zeventiende eeuw met allerlei tegenwoordig openbare voorzieningen 
ging, kwam het initiatief van een particuliere ondernemer, namelijk de al 
genoemde Jan van der Heijden. Zijn bekendste uitvinding is de 
brandspuit met luchtpompbediening, maar daarnaast heeft hij ook 
gezorgd voor een nieuw type straatlantaarn met een sterk verbeterde 
lichtopbrengst, onder meer door de toepassing van spiegels. Van der 
Heijdens voorstel aan de burgemeesters bevat niet alleen het ontwerp van 

                                                 
16 H.J.M. Roetemeijer, ‘Amsterdamse straatverlichting: van kaars tot gaslantaarn’, 
Ons Amsterdam 23 (1971) 204-211; M.G. Niessen, ‘Straatverlichting’, Ons 
Amsterdam 18 (1966) 82-85. 
17 SAA, 5025-17 (Resoluties Vroedschap), fol. 22vo (18 februari 1640). 
18 De portiers kregen betaald voor het aan- en uitzetten: SAA, 5039-294 
(Rapiamus), fol. 174 (1609). 
19 Keur d.d. 14 november 1556: Bronnen tot de geschiedenis I, 249-250; Zahn 1911, 
pp. 1-22. 
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daaromheen.20 Op zijn voorstel werd 

d. Het is onze bedoeling deze te behandelen in de 
uitvoeriger versie van dit opstel, die wij hopen in de loop van 2009 te 
kunnen publiceren.  
 

                                                

de lantaarns, dat tot in de kleinste details beschreven staat, maar ook de 
samenstelling van de olie, het beheer, de bevoorrading, het inkopen van 
de goede materialen, het ontsteken, doven en onderhouden van de 
antarens en de gehele organisatie l
daarop de hele stad te voorzien van gemeentelijke straatverlichting, onder 
beheer van de uitvinder zelf. 
 
Niet alle aspecten van de vernieuwingen in de openbare ruimte zijn hier 
aan bod gekomen. Zaken die nog afzonderlijke aandacht verdienen zijn 
met name het beleid op het gebied van de hygiëne, de zorg voor het 
openbaar vervoer en de zorgvuldige spreiding van maatschappelijke 
uncties over de staf

 
20 Lyckle de Vries, Jan van der Heyden (Amsterdam 1984); Jan de Vries, European 
Urbanization 1500-1800 (Londen 1984); Peter C. Sutton, ‘A Life in Full: Artistry, 
Invention, and Patronage’, in: Peter C. Sutton (ed.), Jan van der Heyden (1637-1712) 
(New Haven/Londen 2006) 17-27. 



Oranje, Machiavelli en de burgerwacht, een verkenning 
 

Erik Swart 
 
 
Tijdens de Nederlandse Opstand, om precies rond het jaar 1580, 
verdwenen mede door toedoen van prins Willem van Oranje in veel 
steden in de opstandige gewesten - zowel in Holland als daarbuiten - de 
oude middeleeuwse schutterijen. Ervoor in de plaats wenste Oranje 
nieuwe burgerwachten, die in principe de gehele mannelijke bevolking 
van weerbare leeftijd omvatten. De naam schutterij ging op deze nieuwe 
burgerwachten over; de oude schutterij ging er vaak in op. Oranje 
gebruikte zelf meteen de naam schutterij voor de nieuwe burgervendels, 
mogelijk om verzet tegen wat toch een nieuwigheid en breuk met de 
lokale traditie en privileges was, te ondervangen. En verzet was er, 
bijvoorbeeld in Amersfoort, dat in 1578-1579 op bevel van de prins twee 
nieuwe burgervendels moest formeren.1 Dit korte artikel is een nadere 
verkenning van de achtergrond en oorzaken van de creatie van de nieuwe 
burgerwachten en van een mogelijk verband met de ideeën van Niccolò 
Machiavelli (1469-1527). Geschiedschrijvers van de tegenpartij brachten 
Oranje, om hem in diskrediet te brengen, al in de zeventiende eeuw in 
verband met Machiavelli. Moderne historici als K.W. Swart hebben 
eveneens geprobeerd de prins met het denken van de Florentijn te 
verbinden, maar zonder overtuigende onderbouwing of bewijs.2 

                                                 
1 Magistraat Amersfoort aan Oranje, 31 januari 1579, De correspondentie van 
Willem van Oranje nr. 10753, 30-09-2008.  URL:  
www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/10753 (verder WVO). Vgl. Oranje 
aan Brouwershaven, 16 november 1582, WVO, nr. 985. 
2 E.O.G. Haitsma Mulier, ‘Willem van Oranje in de historiografie van de 
zeventiende eeuw’, in: E.O.G. Haitsma Mulier en A.E.M. Janssen (eds.), Willem 
van Oranje in de historie 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving 
(Utrecht 1984) 32-62, aldaar 45, 46. Guy Wells, ‘The unlikely Machiavellian: 
William of Orange and the princely virtues’, in: Phyllis Mack en Margaret C. Jacob 
(eds.), Politics and culture in Early Modern Europe. Essays in honour of H.G. Koenigsberger 
(Cambridge etc. 1987) 85-94. K.W. Swart, ‘William the Silent’s statecraft’, in: Theo 
Hermans en Reinier Salverda (eds.), From revolt to riches. Culture and history of the Low 
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Paul Knevel achtte het in 1994 niet onwaarschijnlijk dat Oranje 
Machiavelli’s werk kende, maar zag in de nieuwe burgerwachten vooral 
een herstel van de verwaterde bestaande, traditionele militaire plichten 
van alle weerbare mannen. Het zou verder slechts gaan om de 
institutionalisering van eerdere, in de crisisjaren 1572-1576 uit noodzaak 
genomen maatregelen. Reflectie en theorieën als die van Machiavelli 
speelden hier volgens Knevel geen rol.3 Echter, hoewel Machiavelli 
vrijwel zeker niet de directe inspiratie was voor de burgervendels, gaat 
Knevel voorbij aan de mogelijke verbreiding van diens geschriften, 
waardoor zij voor het belezen, gegoede gedeelte van de samenleving een 
onderdeel werden van de denkwereld. Machiavelli schreef zijn werken in 
een context die voor Nederlanders in de beginfase van de Opstand zeer 
herkenbaar moet zijn geweest: oorlog en door ingehuurde, vaak vreemde, 
beroepssoldaten gepleegde excessen, met op de achtergrond de 
teloorgang van de traditionele verdedigingstaak van de civiele bevolking. 
 
Huurlingen en burgersoldaten 
Machiavelli keerde zich in zijn meest bekende werk Il principe - in 1513 
geschreven en postuum gepubliceerd -  fel tegen huurlingen en vreemde 
hulptroepen, die volgens hem nutteloos en gevaarlijk waren. Met 
dergelijke soldaten zou een staat nooit stabiliteit en veiligheid kennen. 
Huurlingen waren volgens Machiavelli oneensgezind, machtshongerig, 
ongedisciplineerd en onbetrouwbaar. Moedig waren ze alleen onder 
vrienden, voor de vijand waren ze laf. In vredestijd buitten zij het land uit 
dat ze behoorden te verdedigen, in oorlogstijd deed de vijand het. De 
reden hiervoor was dat de huurlingen geen andere loyaliteit en drijfveer 
kenden dan een karige soldij, hetgeen niet afdoende was om te maken dat 
ze hun leven wilden geven. De politieke chaos die in zijn tijd in Italië 
heerste, weet Machiavelli vooral aan het gebruik van huurtroepen. Een 

                                                                                       
Countries 1500-1700 (paperback; Londen 1993) 65-73, aldaar 66. Zie ook H.L. 
Zwitzer, ‘Machiavelli, Maurits en Willem Lodewijk, tijdgenoten op afstand’, 
Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis 10 (1987) 5-17. 
3 Paul Knevel, Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700 (Amsterdam 
1994) 104-105. 
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verstandige heerser had daarom een inheems leger, samengesteld uit 
onderdanen, burgers of onderhorigen.4 
 Deze boodschap van Machiavelli moet in Antwerpen in de beginfase 
van de Opstand zeer bekend en juist hebben geleken. In 1574 had de stad 
ernstige problemen met de muitende Spaanse huurlingen van hun heerser 
die het met een miljoen gulden moest afkopen en in november 1576 
plunderden dezelfde soldaten, in wat bekend staat als de Spaanse Furie, 
de stad dagenlang en doodden circa 8.000 mensen. Vast staat dat de 
gegoede burgers van Antwerpen het werk van Machiavelli daadwerkelijk 
kenden. De wijkmeesters noemden in april 1577 de door Alva in hun stad 
aangelegde dwangburcht ‘contrarie nochtans de Leeringhe van 
Machiavelli’.5 In december 1577 richtte Antwerpen een burgerwacht op 
die alle burgers tussen twintig en zestig jaar omvatte in tachtig vendels 
van 200 man, gegroepeerd naar wijk en straat. Tot de herovering van de 
stad door de prins van Parma in 1585 weigerde de stad pertinent om een 
garnizoen van huursoldaten toe te laten. Het is goed mogelijk dat Oranje, 
die in september 1577 op doortocht naar Brussel te Antwerpen was 
geweest en er de magistraat naar zijn zin veranderde, bij de oprichting van 
de burgerwacht was betrokken. Zij die vrijgesteld waren van 
daadwerkelijke dienst in de burgerwacht, benevens weduwen en 
ongetrouwde vrouwen met een eigen huishouding betaalden een 
maandelijkse bijdrage genaamd ‘wachtgeld’. Deze bepaling dook door 

                                                 
4 Niccolò Machiavelli, The Prince. George Bull (ed.) (herziene editie; Londen etc. 
2003) 40-44, 45-47. Idem, De heerser. Frans van Dooren (ed.) (Amsterdam 1976) 
111-117, 119-122. Vgl. idem, Art of War (1521). Christopher Lynch (ed.) (Chicago 
en Londen 2003) 22-26, 44-47. 
5 Geoffrey Parker, The Dutch Revolt (herziene editie, paperback; Londen etc. 2002) 
164, 178. Rekest wijkmeesters aan Staten van Brabant, 25 april 1577, Stadsarchief 
Antwerpen, Privilegekamer, inv. nr. 2439. Vgl. Machiavelli, The Prince, 70-71; 
Idem, De heerser, 155-156. Zie ook idem, Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek. 
Paul van Heck (ed.) (vierde druk; Amsterdam 1997) 347-356; idem, Discourses on 
Livy. Harvey C. Mansfield en Nathan Tarcov (eds.) (Chicago en Londen 1996) 
184-190; dit werk is geschreven in 1517-1519, gepubliceerd in 1531. 
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toedoen van Oranje in 1580 ook in Amsterdam op en werd daarna voor 
alle Hollandse schutterijen gebruikelijk.6 

 Kritiek op de onbetrouwbaarheid van huurlingen, geheel in lijn 
met Machiavelli, kwam tijdens de beginfase van de Opstand aan 
opstandige zijde niet alleen van burgers en de immer geplaagde 
plattelandsbevolking. De Friese stadhouder Willem Lodewijk van Nassau 
weet in 1588 problemen met Duitse ruiterij in 1578 mede aan een gebrek 
aan affectie voor de goede zaak, ‘overmits geene gemeenschap daermede 
hebbende’.7 De Friese edelman Carel Roorda was in 1579 van mening dat 
inheemse compagnieën beter waren, omdat deze niet alleen voor geld 
vochten ‘mer oec om heur lant te verdedigen. Ende daarom een van deze 
soe goet als twe van de anderen, die nyet dan om gelt dienen.’ Graaf 
Filips van Hohenlohe, een generaal van de opstandelingen, zou dezelfde 
mening zijn toegedaan.8 

 Er lijkt na 1577 in de opstandige gewesten een brede beweging 
te bestaan om in de steden burgerwachten te formeren. Amersfoort in 
1578-1579 is hierboven al genoemd. Arnhem had mogelijk al in 1578, 
maar in ieder geval tegen mei 1579, zes burgervendels. Alkmaar en Leiden 
kregen in 1578 een burgerwacht, maar de meeste Hollandse steden pas 
vanaf 1580.9 Artikel acht van de Unie van Utrecht van februari 1579, dat 
voorzag in een militaire rol voor alle mannen tussen achttien en zestig, 
past in deze trend. Het is plausibel dat Oranjes broer Jan van Nassau had 

                                                 
6 Floris Prims, De kolonellen van de ‘burgersche wacht’ te Antwerpen (december 1577-
augustus 1585) (Antwerpen 1942) 23-30. Cornelis Jacob Sickesz, De schutterijen in 
Nederland (Utrecht 1864) 85-86. Knevel, Burgers in het geweer, 177. 
7 Duiling, ‘Merkwaardig staatsstuk van Willem Lodewijk, graaf van Nassau, 1588’, 
Kronijk van het Historisch Genootschap 6 (1850) 63-75, aldaar 67. 
8 Carel Roorda aan Gedeputeerde Staten van Friesland, 24 juni 1579, zoals 
geciteerd bij J.A.C.G. Trosée, ‘Naar aanleiding van een zestiende-eeuwse 
“recrutenschool”’, in: Idem, Historische studiën (z.p. 1924) 57-93, aldaar 70-71. 
9 Magistraat Amersfoort aan Oranje, 31 januari 1579, WVO, nr. 10753. ‘Ordtnung 
von der wacht und Schutzereij zu Amersforth’, 13 maart 1579, Koninklijk 
Huisarchief, Den Haag (verder KHA), A 11/XII 5. Sickesz, De schutterijen, 74. 
Knevel, Burgers in het geweer, 96-97. Idem, ‘De kracht en de zenuwen van de 
Republiek. De schutterijen in Holland, 1580-1650’, in: M. Carasso-Kok en J. 
Levy-van Halm (eds.), Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad (Zwolle en 
Haarlem 1988) 36-53, aldaar 37. 
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aangedrongen op de opname van dit artikel in de Unie. Jan kende het 
werk van Machiavelli zeker  - nog een reden om te veronderstellen dat 
Oranje het ook kende - en was sedert 1572 in het graafschap Nassau 
bezig met het ‘Landrettungswerk’, de permanente organisatie van de 
bevolking in een verdedigingsmacht. Inspiratie hiervoor door de 
Florentijn is goed mogelijk.10 De aanwezigheid van de ordonnantie voor 
de Arnhemse burgerwacht tussen de papieren van de Oranje, doet 
vermoeden dat hij op zijn minst hierover is geraadpleegd. Voor de meeste 
steden in het Noorderkwartier van Holland is onduidelijk hoe de 
overgang naar een burgerwacht is voltrokken, maar het is onwaarschijnlijk 
dat dit zonder bemoeienis van gouverneur Diederik Sonoy gebeurde en 
hij was een trouwe luitenant van Oranje.11 

Oranje had zowel militaire als politieke belangen op het oog in 
zijn bemoeienis met de totstandkoming van de burgerwachten. De 
opstandige steden, doorgaans zeer onwillig een garnizoen toe te laten, 
moesten worden verdedigd tegen interne en externe vijanden. Het 
merendeel van de bevolking bestond niet uit fanatieke aanhangers van 
Oranje of het Calvinisme. Het was dus zaak om in een stad over een 
loyale gewapende macht te beschikken. Bovendien wensten de nieuwe 
machthebbers in de opstandige steden af te rekenen met een schutterij die 
in eerste jaren van de Opstand tussen 1572-1576 een aanzienlijke rol had 
gespeeld en daar sindsdien bepaalde rechten aan had verbonden. Ze trad 
op als spreekbuis van een groep burgers die verder geen politieke invloed 

                                                 
10 Knevel, Burgers in het geweer, 103-104. Robert Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen 
in Nederland tot den val der Republiek. H.T. Colenbrander (ed.) (Den Haag 1901)  
376-377. J.W. Wijn ed., Krijgskundige aanteekeningen van Johan den Middelste van Nassau 
(Utrecht 1947) v-vii. F.C. Spits, ‘Unie en militie’, in: S. Groenveld en H.L.Ph. 
Leeuwenberg (eds.), De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een 
verbondsacte (Den Haag 1979) 182-198, aldaar 190-197. 
11 Ordonnantie voor Arnhem, 1578?, KHA, A 11/XII 5. Knevel, Burgers in het 
geweer, 97. Henk van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht 
in de Nederlandse Opstand (paperback; Amsterdam 1999) 125-131. Erik Swart, 
Krijgsvolk. Militaire professionalisering en het ontstaan van het Staatse leger, 1568-1590 
(Amsterdam 2006) 29-30. 
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had.12 Wellicht vreesden de nieuwe regenten dat, zoals Machiavelli 
poneerde, de beheersing van de krijgskunst ‘frequently enables ordinary 
citizens to become rulers.’13 Op 23 maart 1581 legden de Staten van 
Holland vast dat de burgerwachten niet mochten worden gehoord over 
gemene landszaken. In dezelfde maand bracht de magistraat van 
Antwerpen door vervanging van vier van de acht kolonels en een nieuwe 
eed (24 maart 1581) de eigen burgerwacht onder controle.14 

De nieuwe burgervendels hadden een duidelijker militair gezicht 
en waren meer geïntegreerd in het landelijke militaire systeem dan de 
oude schutterijen. Indien nodig trokken eenheden schutters naar 
frontiersteden om de daar aanwezige garnizoenen vrij te maken voor 
velddienst tegen de vijand. In zekere zin werd er een ‘modernisering’ 
doorgevoerd. De nieuwe burgervendels namen de op Franse leest 
geschoeide organisatie met sergeanten en korporaals over. Oranje had 
deze circa 1574 voor zijn inheemse huurtroepen standaard gemaakt. Toen 
Delft bij de formatie van de burgerwacht in mei 1580 geen sergeanten 
aanstelde, gebeurde dat op aandringen van de prins de volgende maand 
alsnog.15 

Vendels waren in de Franse organisatie onderverdeeld in een 
aantal korporaalschappen en waren hiërarchischer ingericht dan de 
corporatieve landsknechtenorganisatie met gekozen ambten, die zij 
verving. Ook de oude schutterijen waren veel minder hiërarchisch 
geweest, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit portretten van rotten schutters 

                                                 
12 Knevel, Burgers in het geweer, 94-95, 96-97. Knevel, ‘De kracht en de zenuwen’, 
40, 41-43. Sickesz, De schutterijen, 59-62. J.C. Grayson, ‘The Civic Militia in the 
County of Holland, 1560-1581. Politics and Public Order in the Dutch Revolt’, 
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 95 (1980) 35-63, 
aldaar 55, 60, 62-63. 
13 Machiavelli, The Prince, 47; idem, De heerser, 123. 
14 Sickesz, De schutterijen, 65. Grayson, ‘The Civic Militia’, 61-62. Prims, De 
kolonellen, 5-8, 160-161. 
15 Knevel, Burgers in het geweer, 105-108, 111, 114-117, 123, 379-385. Swart, 
Krijgsvolk, 62. Paul Knevel, Wakkere burgers. De Alkmaarse schutterij 1400-1795 
(Alkmaar 1991) 13. Annette Weber, ‘Schutterij of geschutter? De Utrechtse 
burgerhoplieden, 1572-1610’, Maandblad Oud-Utrecht 54 (1981) 149-154, aldaar 
151. 
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van vóór de Opstand. Wel bleven binnen de korporaalschappen van de 
schutters, in tegenstelling tot onder de huurlingen, vaak rotten van rond 
tien man bestaan. Schutterskapiteins kozen nu, net als 
huurlingenkapiteins, hun eigen ‘onderofficieren’. In de benoeming van de 
schutterskapiteins zelf speelden de stadsbesturen een prominente rol. 
Opvallend is dat de Arnhemse burgerwacht in 1578-1579 de 
landsknechtenorganisatie had met bijvoorbeeld weifels en voerders, een 
mogelijke indicatie voor een beperkte rol of de geringere invloed van 
Oranje hier. Er waren in Arnhem in een burgervendel geen 
korporaalschappen, slechts rotten van acht man die ‘nae Rottmeisters 
recht’ en geheel in lijn met het landsknechtensysteem, zelf hun rotmeester 
kozen. Ook in de eenheden huurlingen bleef in Gelre de 
landsknechtenorganisatie langer behouden dan in Holland. Hoe lang 
precies is echter onduidelijk.16 De oorsprong van de landsknechten is 
overigens nooit goed uitgezocht. Volgens Duitse historici hadden ze hun 
oorspong in de Nederlanden aan het eind van de vijftiende eeuw. Waren 
ze geïnspireerd door en geënt op de Nederlandse stedelijke milities die 
toentertijd - bijvoorbeeld bij Guinegate in 1479 - voor Maximiliaan I van 
Habsburg vochten?17 

 
Kwalificaties en andere mogelijke invloeden 
Tegen mogelijke concrete invloed van Machiavelli op het ontstaan van de 
burgerwachten rond 1580 en een bepalende rol van Oranje hierin, vallen 
een aantal zaken in te brengen. Ten eerste was de stedelijke collectieve 
verdedigingsplicht van alle weerbare mannen een oude middeleeuwse 

                                                 
16 Knevel, Burgers in het geweer, 112-116, 117-124, 126-127, 379-385. Swart, 
Krijgsvolk, 58-62, 104. Ordonnantie op de Arnhemse wacht, KHA, A 11/XII 5 
(artikel 6). 
17 Reinhard Baumann, Landsknechte. Ihre Geschichte und Kultur vom späten Mittelalter bis 
zum Dreißigjährigen Krieg (München 1994) 116. Hans-Michael Möller, Das Regiment 
der Landsknechte . Untersuchungen zu Verfassung, Recht und Selbstverständnis in deutschen 
Söldnerheeren des 16. Jahrhunderts. (Wiesbaden 1976) 1, 150, 202, 259. Walther 
Lammers, Die Schlacht bei Hemmingstedt. Freies Bauerntum und Fürstenmacht im 
Nordseeraum. Eine Studie zur Sozial-, Verfassungs- und Wehrgeschichte des Spätmittelalters 
(Heide in Holstein 1953) 66.Vgl. Martin Nell, Die Landsknechte. Entstehung der ersten 
deutschen Infanterie (Berlijn 1914) 157, 159, 178. 
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traditie. De landsheer kon zijn onderdanen bovendien voor dienst buiten 
de steden ter heervaart oproepen. De oude schutterijen hadden in dit alles 
een bijzondere maar geen exclusieve positie. De heervaart raakte echter in 
onbruik omdat de stedelingen bij voorkeur niet gingen en de landsheer 
liever geld van hen ontving waarmee hij beroepssoldaten kon inhuren. 
Het is verder niet onaannemelijk dat de stedelijke magistraten als ze 
impopulaire maatregelen moesten nemen, ook de oude schutterijen al 
raadpleegden.18 Voor de Opstand waren er reeds pogingen ondernomen 
om de collectieve verdedigingsplicht nieuw leven in te blazen of te 
‘moderniseren’. Keizer Karel V probeerde in de jaren 1520 Holland 
tevergeefs ertoe te bewegen een militie van inwoners te formeren, ‘om ‘t 
lant te mogen beschermen tegens den vyanden mit haer selfs 
Ingeseten[en]’.19 Het platteland kende naar stedelijk voorbeeld ook in 
menig dorp een schutterij en boeren namen indien nodig, met zegen van 
hun overheid, eveneens deel aan de landsverdediging. Voor de zestiende-
eeuwse Nederlanden is dit zowel vóór als tijdens de Opstand 
gedocumenteerd. Het ‘Landrettungswerk’ van Jan van Nassau was 
wellicht een poging op deze gewoonte voort te bouwen of het te 
institutionaliseren. Ook andere Duitse vorsten ondernamen terzelfder tijd 
pogingen tot organisatie van ‘Landesdefensionen’ bestaande uit boeren.20 

De uitbreiding van het burgeraandeel in de verdediging was in 
Leiden in 1572 begonnen nog voordat de stad naar de zijde van de 
opstandelingen overging. Uit pure noodzaak geschiedde dit na de 
overgang naar Oranje en onder diens aansporingen, ook in de andere 

                                                 
18 Knevel, Burgers in het geweer, 50-51. M. Carasso-Kok, ‘Der stede scut. De 
schuttersgilden in de Hollandse steden tot het einde der zestiende eeuw’, in: idem 
en Levy-van Halm (eds.), Schutters in Holland, 16-35, aldaar 18-19, 30-31, 33. 
Maarten Prak, ‘Burgers onder de wapenen, van de zestiende tot de achttiende 
eeuw’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 23 (1997) 1-11, aldaar 4-5. 
19 L.E. Bosch, Gedenkboek der Utrechtsche schutterij I (Utrecht 1835) 134-139; citaat 
op pagina 135. James D. Tracy, Holland under Habsburg rule, 1506-1566. The 
formation of a body politic (Berkeley, Los Angeles en Oxford 1990) 76. Prak, ‘Burgers 
onder de wapenen’, 5. 
20 Carasso-Kok, ‘Der stede scut’, 21. Swart, Krijgsvolk, 152-153. Wijn (ed.), 
Krijgskundige aanteekeningen, v-vi. Herbert Langer, Hortus bellicus. Der Dreissigjährige 
Krieg, eine Kulturgeschichte (tweede druk; Leipzig 1980) 112, 121. 
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Hollandse steden. De formatie van de burgerwachten rond 1580 was 
vanuit dit perspectief slechts de voltooiing en formalisering hiervan. De 
Staten van Holland en niet Oranje namen hiertoe in 1578 het initiatief, al 
valt niet uit te sluiten dat de prins hierover om advies was gevraagd of 
erop had aangedrongen. Daarnaast verschenen in de loyale Nederlanden 
eveneens nieuwe burgerwachten. De stad Utrecht formeerde in 1572 op 
bevel van de koninklijke stadhouder, de graaf van Boussu, acht 
burgervendels. Onduidelijk is of Utrecht in de loyale gewesten een uniek 
geval was. Verder richtten ook buiten de Nederlanden steden 
burgerwachten op of speelden de oude schutterijen een aanzienlijke rol in 
de defensie van huis en haard.21 

In het laatste bestaat een nog onverkende link met het sterk 
internationaal georiënteerde calvinisme. Tussen Oranjes papieren 
bevinden zich enige documenten uit het keurvorstendom Keulen in de 
periode 1583-1588, toen de calvinisten daar om de macht streden. De 
stukken kunnen uit Keulen zijn, maar zeer waarschijnlijk zijn ze door de 
magistraat van Bonn opgesteld. Volgens de stadsbestuurders bestonden 
er geen betere garnizoenen dan die in steden ‘von der reformirten 
religion’. Deze steden hadden volgens hen burgerwachten, die beter 
waren omdat ze niets kostten en niet zoals ‘den maercenarijs […] allein 
umbs gelts willenn thienen.’ Wel waren wat ingehuurde bevelhebbers en 
soldaten nodig die moesten sturen, adviseren ‘und die burgerschafft in 
Ordtnung bringen’. De magistraten hadden naar de opstandige 
Nederlanden gekeken. Ze vonden dat soldaten in de stad net als daar per 
week enige stuivers ‘zum leger gelt’22 krijgen om hun logement te betalen 
en dat ‘die burg[er] welche sie nit gern habenn, sie damit abweisen 
konnen.’ Verder wilden de stadsbestuurders net als in Antwerpen houten 
wachthuizen laten maken, ‘uff denen ecken da die gassen zu samen 
lauffen’.23 Het idee van een burgerwacht lijkt rond 1580 dus voor 

                                                 
21 Prak, ‘Burgers onder de wapenen’, 6-7, 9-11. Weber, ‘Schutterij of geschutter?’, 
149. Knevel, Burgers in het geweer, 94-97, 104-106. Fruin, Geschiedenis der 
staatsinstellingen, 376. 
22 Mogelijk een verbastering van het Nederlandse ‘logiesgeld’. 
23 ‘Memorial und verzeichnus etlicher Pfuncten welche in einer besatzung 
beneben andern in acht zu habenn’, 1583?, KHA A 11/XII 5; alle citaten hieruit. 

 89



calvinisten bijzondere aantrekkingskracht te hebben gehad. Calvijn had in 
zijn hoofdwerk, de Institution uit 1536, niets over burgerwachten gezegd.24 
De aard van de band tussen het idee van een burgerwacht en het 
Calvinisme in deze periode vergt verder onderzoek. 
 Ten slotte kan de klassieke oudheid, waar Machiavelli in zijn werk 
veelvuldig naar verwees, direct als inspiratiebron hebben gediend voor de 
burgerwachten. De klassieken waren in de zestiende eeuw voor alle 
belezen geestelijken, burgers en edellieden een belangrijk referentiekader. 
Het ideaal was dit grootse tijdperk te doen herleven. Veel klassieke 
literatuur is doordrenkt met de link tussen burgerschap en een militaire 
taak. Monnik en geschiedschrijver Cornelius Aurelius hield de ‘verweekte’ 
Hollanders in zijn Divisiekroniek van 1517 voor dat hun voorouders de 
Bataven een samenleving van actieve en bewapende boeren hadden 
gevormd. Hadrianus Junius, medicus en geschiedschrijver, vond in zijn in 
1588 postuum gepubliceerde werk Batavia, de schutterijen ‘robor et nervi 
reipublicae’, kracht en zenuwen van staten of republieken, en trok 
expliciet de vergelijking met de Romeinen.25 Uit de klassieke werken viel 
ook op te maken dat wie als burger de wapens droeg voor de res publica 
zelfs recht had op politieke inspraak. Zagen de schutterijen en nieuwe 
burgerwachten dit wellicht zelf ook zo? De Utrechtse kapiteins van de 
burgervendels, meest gegoede middenstanders, speelden tot 1619 een 
actieve rol in de politiek. Zij traden op als bemiddelaars tussen de 
regenten en de rest van de burgerij. P.L. Muller duidde ze daarom in de 
negentiende eeuw aan als ‘volkstribunen’. In de achttiende eeuw had 
Lieven de Beaufort gesuggereerd dat Oranje, althans tussen 1572 en 1576, 
de band tussen gewapende dienst en recht op politieke inspraak had 
erkend: ‘De Prins zal in zulk een tijd van beroerte en uiterste 
benaauwdheid gedacht hebben dat, daar ieder zijn goed en bloed waagde, 
ook iedereen zijn bijzonder belang in de gemeene zaak had en daarin 

                                                 
24 Vgl. Johannes Calvijn, Institution de la religion chrestienne II (Parijs 1859) 592-593 
(boek IV, hoofdstuk 20, paragraaf 12) 
25 Aurelius en Junius aangehaald in Knevel, Burgers in het geweer, 38, 52. 

 90



 91

                                                

gekend hoorde te worden.’26 Verder onderzoek zal moeten uitwijzen in 
hoeverre voor de burgerwachten klassieke voorbeelden tijdens de 
beginfase Opstand daadwerkelijk inspirerend werkten. 
 
Conclusie 
Het lijkt duidelijk dat er rond 1580 een breed initiatief bestond om in de 
steden van de opstandige Nederlanden burgerwachten te formeren. In 
principe moesten alle weerbare mannen hier in dienen, maar in de praktijk 
kregen velen vrijstelling. Het ligt voor de hand hierin slechts noodzaak te 
vermoeden. De steden moesten immers ter verdediging tegen interne en 
externe vijanden over betrouwbare gewapende burgers kunnen 
beschikken. Hoewel de nood van de omstandigheden zeker belangrijk 
was, zal dit waarschijnlijk voor de burgers van de steden ter verklaring en 
duiding van hetgeen hen overkwam en van hun eigen optreden niet 
voldoende zijn geweest. Zij zullen hiertoe geput hebben uit een cultureel 
referentiekader, waarin als het over burgerwapening ging, naast uiteraard 
traditie ook de klassieke oudheid een belangrijke rol speelde. Junius en 
Aurelius zijn hier voorbeelden van. Machiavelli hoorde klaarblijkelijk in 
ieder geval tot het referentiekader van de gegoede Antwerpse burgers. 
Verwonderlijk is dat niet. Voor de Nederlandse stedelingen, die hun 
autonomie en privileges bedreigd zagen door de huursoldaten van hun 
vorst, moet menige stelling van de Florentijn erg relevant hebben geleken. 
Nader onderzoek naar de denkwereld van Nederlandse burgers op het 
gebied van burgerwapening en de exacte rol van Oranje in de 
totstandkoming van de burgerwachten is nodig. 

 
26 Weber, ‘Schutterij of geschutter?’, 149-150. P.L. Muller, Verspreide geschriften. P.J. 
Blok en S. Muller Fz. ed. (Leiden 1906) 205.  De Beaufort zoals geciteerd bij 
Sickesz, De schutterijen, 62-63. 



Confessionalization and Cultural Theory 
 

Benjamin J. Kaplan 
 
 
It is precisely fifty years since Ernst Walter Zeeden first introduced the 
concept of `confessionalization’ to the historiography of early modern 
Europe. To be precise, Zeeden introduced the German term 
Konfessionsbildung, which he defined as ‘the spiritual and organizational 
consolidation of the various Christian confessions which had been 
diverging since the religious split [of Christendom with the 
Reformations], [a consolidation] leading to a more or less stable 
institutionalization of the churches with respect to dogma, constitution, 
and style of pious and moral living’. In the 1980s, this concept began to 
be adopted by many scholars as a paradigm explaining the main lines of 
Europe’s religious history in the late sixteenth and seventeenth centuries. 
No sooner did that happen, however, than debates erupted about the 
precise relation between this religious process and contemporaneous 
secular ones, in particular the growth in power of the state.  Since then, 
the question whether this latter, political process should be deemed 
primary and the religious one secondary has occasioned the spilling of a 
great deal of ink. Confusion has also grown over terminology, as some 
historians have used the word ‘confessionalization’ (and its cognates in 
other languages) as a translation for Konfessionsbildung in order to refer 
to the religious process, while others have maintained a distinction 
between Konfessionsbildung and Konfessionalisierung, the latter defined 
as a process in which state-building and religious reform, as well as the 
imposition of a new social discipline, go necessarily hand-in-hand, 
mutually reinforcing one another. In fact, from the very beginning 
Zeeden himself included in his definition of Konfessionsbildung the 
process by which the consolidation of confessions ‘took effect in the 
Christian world of early modern Europe: its protection against violations 
from outside through the means of diplomacy and politics, but also its 
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shaping by non-ecclesiastic forces, in particular state authority’.1 

Proposals have been made as to how the various terms at our disposal 
might be used to maximize clarity, but none so far has won general 
assent.2  

Whatever its confusions and limitations, which since the 
1990s have become increasingly apparent, the confessionalization 
paradigm has altered permanently our thinking about religious life in early 
modern Europe. Its greatest contribution to historiography is also its 
most fundamental point: that the rival Christian confessions of central 
and western Europe did not spring suddenly into existence with the 
Protestant Reformation, but rather were constructed over time through a 
set of complex historical processes. Clear and firm confessional identities, 
and with them the boundaries between confessions, took far longer to 
form than had previously been recognized. This was true of confessions 
in what one might call their cultural dimensions, where each came to 
embody a set of distinct religious beliefs and practices; and it is true of 
them socially, where each emerged as a distinct religious community, with 
insiders and outsiders, cores and peripheries. This was not a matter 
simply of propagation – of its requiring time and effort for fully-formed 
ideas and institutions to spread. Rather, we have learned that the very 
categories we use to classify European Christians and forms of 
Christianity are the product of this confessionalization process. It is 
perhaps a touch hyperbolic, but just as one can say that Jesus of Nazareth 
was not a Christian, so it captures a real truth to say that Calvin was not a 
Calvinist, nor Luther certainly a Lutheran: neither would have satisfied 
the standards of orthodoxy maintained by their followers in the 
seventeenth century, nor could they have done so, since those standards – 
for example, in the Calvinist case, regarding formulations of the doctrine 

                                                           
1 Ernst Walter Zeeden, 'Grundlagen und Wege der Konfessionsbildung in 
Deutschland im Zeitalter der Glaubenskämpfe', Historische Zeitschrift 185 (1958) 
251. 
2 R. Po-chia Hsia, Social Discipline in the Reformation: Central Europe 1550-1750 
(London 1989) 4-5; Philip Benedict, 'Confessionalization in France? Critical 
reflections and new evidence', in: Raymond A. Mentzer and Andrew Spicer (eds.), 
Society and Culture in the Huguenot World, 1559-1685 (Cambridge 2002) 44-61. 
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of predestination – had not even been articulated in their own day. Even 
the distinction between Protestants and Catholics becomes problematic if 
applied to the first half of the sixteenth century in places like the Low 
Countries, where many supporters of evangelically-inspired religious 
reforms continued until the 1560s, and some even later, to attend services 
in their still-Catholic parish churches.3  

The complex process we have come to call 
confessionalization had of course numerous aspects. One is the tendency 
to formulate dogmas with increasing detail and precision. Over a period 
of several generations, theologians of the late sixteenth and seventeenth 
century debated issues which earlier generations had been content to 
leave vague or unresolved, or in some cases could not even have 
anticipated. In the process, they set narrower standards of orthodoxy than 
their predecessors. Another aspect of confessionalization is the pervasive 
use of contrasts: in ‘the confessional age’ it became normal for not only 
polemicists but also very ordinary individuals to define their beliefs and 
practices as much in terms of what they rejected as what they adhered to. 
In response to the shattering of Latin Christendom’s ancient unity, many 
Christians came to adopt a dualistic, almost manichaean world-view. They 
tended to see the cosmos, and with it their fellow human beings, as 
divided between the forces of good and evil, light and darkness, Christ 
and Belial. This mentality, of course, fueled intolerance. Yet another 
prominent aspect of confessionalization is the vigorous use of ecclesiastic 
discipline. Whether it took the form of auricular confession, visitations, 
censure by a consistory, or some other mechanism, all the confessional 
churches used discipline as well as pedagogy to get their members to 
internalize their teachings and norms. The labeling, stigmatizing, and 
penalizing of deviance was institutionalized, ongoing and energetic. 
Special care was taken by all the churches to ensure that only conforming, 
well behaving church members were admitted to the ritual of 
communion. In this way, confessional churches policed the boundaries of 
their community both retrospectively and, in some cases, prospectively, 

                                                           
3 See esp. J.J. Woltjer, Friesland in hervormingstijd (Leiden 1962); Alastair C. Duke, 
Reformation and revolt in the Low Countries (London 1990).  
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refusing to grant membership in the first place to people who violated 
their norms.  

This list is far from complete, but it does direct our attention 
to aspects of confessionalization that seem particularly amenable to 
theoretical treatment. The extent to which historians of early modern 
religion have borrowed from the theories and methodologies of other 
disciplines has of course varied greatly, depending not only on historians’ 
training and orientation but also on the specific topic they were treating. 
While the writings of Norbert Elias on ‘the civilizing process’ have 
influenced our understanding of the elements of social discipline inherent 
in confessionalization, the essence of confessionalization – that is, the 
constitution of a new type of group religious identity, and the drawing of 
boundaries between these groups – has never been theorized on a 
particularly high level.4 And yet in the past two decades or so, one of the 
broadest streams of cultural theory, developed by scholars in a range of 
disciplines, has focused on ‘the social construction of distinctions, 
differences and boundaries’.5 Associated with the Postmodernist 
movement, such theory has been used to problematize such historical 
categories as nation, race, ethnicity, class, and gender. The question I wish 
to pose here is whether it can also usefully be employed to gain a deeper 
understanding of confession. My tentative answer is yes, for it seems that 
some of the same problems and issues arise with regard to confession as 
do with these other forms of group identity and distinction.  

The first and most essential point of cultural theory – in its 
earlier, Structuralist as well as more recent, Postmodern forms – is the 
discursive, culturally-formed and -contingent character of all such 
categories. Pioneering Structuralists such as the anthropologist Claude 
Lévy-Strauss criticized positivist theories that saw the meaning of 
categories, words, and ‘signifiers’ generally as deriving from the fact that 

                                                           
4 Norbert Elias, The civilizing process (Oxford 1982). 
5 David Newman and Anssi Paasi, 'Fences and Neighbours in the Post-modern 
World: Boundary Narratives in Political Geography', Progress in Human Geography 
22, 2 (1998) 198.  This aspect of Postmodernism is also referred to as ‘social 
construction theory’.  See Jan Penrose and Peter Jackson (eds.), Constructions of race, 
place and nation (London 1993), preface and introduction. 
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they stand for, and refer back to, objects, or ‘signifieds’, to be found in a 
real world whose existence humanity confronts as a brute fact. Instead, 
they argued in neo-nominalist fashion that categories are human 
inventions that derive their meaning purely from their relationship to one 
another – by their position within a discursive field. Even gender, perhaps 
the category that seems to have the most obvious and ineluctable basis in 
physical nature, can be seen as established not by biology but by human 
beings in a creative process through which they give meaning to their 
world. The denial that the distinction between male and female is a 
naturally occurring phenomenon is of course a strong claim, and easily 
lampooned. But in this case, a terminological distinction between ‘gender’ 
and ‘sex’ helps make clear that cultural theorists are making a claim about 
how human beings think and speak, organize and act, not about the 
evolution of organisms on planet earth. The same point is hardly 
contentious at all when made about religious categories such as Lutheran, 
Calvinist, and Roman Catholic, it being accepted by all secular scholars 
and even many religious ones today that these are the creation of human 
societies. And yet, on a level sometimes difficult to isolate, a residual 
sense persists that certain theological viewpoints are logically – that is to 
say, naturally – opposed and thus require their proponents to belong to 
different churches. It is a deep, if no longer dominant, strain in historical 
theology that identifies the quintessence of a religion as lying in a 
particular dogma that is a priori incompatible with certain other dogmas.6  
In fact, this kind of theologizing is itself a heritage of the 
confessionalization process, in which it played a crucial role in the 
definition of rival versions of Christianity. A classic example, concerning 
the doctrine of justification, contrasts Protestant solifidianism to the 
Catholic requirement of ‘works’ to achieve salvation.  As Bob Scribner 
and other scholars have shown, how many early evangelicals understood 
or cared about this doctrinal distinction is open to question; in the 1540s, 
leading theologians such as Melanchthon and Contarini found it one of 

                                                           
6 For a classic example, see the essay by Bernd Hamm, `What was the 
Reformation Doctrine of Justification’, in: C. Scott Dixon (ed.), The German 
Reformation: the essential readings (Oxford 1999). 
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the easiest points on which to reconcile evangelical and Catholic positions 
(nor did efforts to reconcile the positions end then); while the range of 
viewpoints on this doctrine within the evangelical and Catholic camps 
varied greatly – indeed, some of the most `radical’ evangelical groups, 
most notably the Anabaptists and their descendants, have always rejected 
the `Protestant’ position outright.7  

To elevate solifidianism to the status of constituting the 
essence of evangelical belief was not just to make a theological claim 
about what the Gospel taught, it was also to make a socio-political claim 
about who the true Christians were. And, as this doctrine required no 
little bit of scholarly training and theological sophistication to explicate 
properly, it made a claim as well about who properly held religious 
authority. This illustrates a further theoretical point, made perhaps most 
insistently by Michel Foucault: that the constitution of a discursive field is 
itself an act of power by some individuals or groups through which they 
impose their own hegemony. By denaturalizing the categories and 
concepts used in a particular culture – by revealing their constructed 
quality and the identity of their constructors – cultural theorists seek to 
demask the interests they serve. Interpreted in this light, the central place 
of theological doctrine in the emerging definitions of rival confessions, 
the use of scholastic methodology for the elucidation of doctrine, and the 
increasing intellectual precision with which doctrines – and with them 
orthodoxies – were defined clearly empowered clergy who had a 
university training in theology over lay men and women, as well as over 
other clergy. The ‘priesthood of all believers’ proclaimed by Luther and 
translated into institutions such as the Calvinist consistory, with its elders 
as well as ministers, was limited and in some ways contradicted by the 
theologizing of the magisterial Protestant churches, which raised clerical 
authority (as happened also in the Catholic Church) to a level 
considerably higher than it had been prior to the Reformation.   

                                                           
7 Robert W. Scribner, For the sake of simple folk: popular propaganda for the German 
Reformation (Cambridge 1981); John T. McNeill, `The Ecumenical Idea and the 
Efforts to Realize It, 1517-1618', in: Ruth Rouse and Stephen C. Neill (eds.), A 
History of the Ecumenical Movement, 1517-1948 (Philadelphia 1954), 27-69; George H. 
Williams, The radical Reformation (3rd ed., Kirksville, Mo. 1992). 
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Cultural theory can also be used to clarify the relationship 
between group identity and group boundaries. Its basic point is that the 
former does not have existential priority over the latter. In his book 
Language and Symbolic Order, Pierre Bourdieu argued that identity and 
boundaries are ‘different sides of the same coin’ and that ‘the 
classification that constitutes the ground for identities means the 
construction of boundaries (…). Boundaries both create identities and are 
created through identity’.8  As Mathias Albert summarizes the 
Postmodern view, identity or ‘culture [is to be seen] not as an object to be 
studied but as a boundary-construction exercise which can only be 
understood by studying the way that cultural reality is expressed through 
symbolic markers;(…) rather than pretend that there are given entities 
which take logic[al] precedence over their boundaries’, it ‘may be more 
appropriate to study relations and boundaries in the first place’.9 
Postmodernism thus warns us not to reify group identity or culture, but 
urges us rather to see it as a continual, never-ending process of defining, 
delimiting, questioning, maintaining, and modulating. No group, 
furthermore, undertakes this process in isolation, for in defining its own 
boundaries, and thus identity, a group necessarily defines itself in relation 
to other groups. For this reason, defining ‘the other’ is inevitably a crucial 
part of defining oneself. Confessionalization surely offers a prime 
example of this dialectical dynamic. Indeed, the bigotry and intolerance 
that accompanied it, the centrality of polemics in its discourse, and the 
repeated expulsion by churches of deviant members suggest that the 
process of ‘othering’ was even more central a part of identity-formation 
for the Christian confessions than it has been for some other kinds of 
group. Was this an inevitable, necessary consequence of the religious 
character of the groups? Probably not, but the ideological component of 
the identities being formed surely gave the ‘othering’ involved in 
confessionalization some of its distinctive qualities.  

                                                           
8 As summarized by Newman and Paasi, `Fences and Neighbours', 194. See Pierre 
Bourdieu, Language & Symbolic Power, trans. Gino Raymond and Matthew 
Adamson (Cambridge 1991), esp. ch. 11. 
9 Mathias Albert, `On boundaries, territory and postmodernity: An international 
relations perspective', Geopolitics 3, 1 (1998) 63. 
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While deepening our understanding of confessionalization in 
this way, the same theoretical insight perhaps calls into question one 
aspect of the confessionalization paradigm. As conventionally used, the 
term `confessionalization’ refers to a process with a chronological end. 
Historians do not always agree on when this end was reached, and it is 
generally accepted that the process had different chronologies in different 
parts of Europe. Still, the idea is that by some point, confessional 
churches had reached their mature institutional form; confessional 
identities had been elaborated into coherent, fairly comprehensive 
religious subcultures; and confessional groups had become discrete social 
bodies, each powerfully united by a shared allegiance, and each divided 
from the others by fixed and firm boundaries.10 Postmodern cultural 
theory, by contrast, suggests that categories of all sorts are inherently 
ambiguous, unstable, and ultimately self-undermining, and that as a result 
the process of (re-)asserting identities and (re-)inscribing boundaries is a 
continual, never ending one whose results remain always precarious and 
vulnerable. Developed as part of a critique of Structuralism, this point is 
one of the more essential but also difficult elements of Postmodernism. It 
is therefore perhaps fitting to end this meditation with the question 
whether the religious history of early modern Europe offers evidence in 
support of this point, and whether the concept of confessionalization can 
or should be modified to incorporate it. Were the religious identities of 
early modern Europeans really as fixed and singular, even at the height of 
confessionalism, as was so loudly proclaimed at the time? Recent 
research, especially on the phenomenon of religious conversion, gives 
reason for doubt.11 

 
10 See e.g. S. Groenveld, Huisgenoten des geloofs: was de samenleving in de Republiek der 
Verenigde Nederlanden verzuild? (Hilversum 1995). 
11 See e.g. Frauke Volkland, Konfession und Selbstverständnis: reformierte Rituale in der 
gemischtkonfessionellen Kleinstadt Bischofszell im 17. Jahrhundert (Göttingen 2005); Ute 
Lotz-Heumann, Jan-Friedrich Missfelder, and Matthias Pohlig (eds.), Konversion 
und Konfession in der Frühen Neuzeit (Gütersloh, 2007); Kim Siebenhüner, 
`Glaubenswechsel in der frühen Neuzeit. Chancen und Tendenzen einer 
historischen Konversionsforschung', Zeitschrift für historische Forschung 34, 2 (2007) 
243-72 . 



‘Soo was het met mij’. Huiselijke poëzie als egodocument in de 
Gouden Eeuw 

 
Judith Pollmann 

 
 
Zo’n tien jaar geleden vroeg ik in de British Library op de bonnefooi een 
handschrift met Nederlandse geestelijke liederen uit de zeventiende eeuw 
op.1 Ik had nog nooit van de auteur, Israel Jacobsz van der Meersch (c. 
1573-1641) gehoord, en dat is niet verbazingwekkend. Israel publiceerde 
bij zijn leven weliswaar een lijkdicht voor Karel van Mander en een 
lofdicht op Hoorn, maar naam had hij daarmee zelfs in het 
Noorderkwartier niet echt gemaakt.2 Zijn liedbundel was in 1910 gezien 
en kort beschreven door G. Kalff in diens Verslag van een onderzoek in 
Engelsche bibliotheken, maar was sindsdien weer geheel in vergetelheid 
geraakt.3 Vandaar, ook, dat nooit was opgemerkt dat er in deze bundel 
liedteksten van deze Hoornse schoolmeester iets bijzonders te vinden was, 
namelijk een heus bekeringsverhaal. Hoewel wij van vrijwel niemand in 
de Republiek weten waarom hij of zij van geloof veranderde, bleek Israel 
van der Meersch daarover nu juist wel te hebben geschreven. In twee van 
zijn ‘liedjes’ legde hij uit waarom hij had besloten om de vergadering van 
de doopsgezinde Waterlanders in Hoorn te verruilen voor de 
gereformeerde kerk. Het was een zwaar en moeilijk proces geweest:  
 
Ic en can het niet  
Schrijven noch vertellen 
Hoe groot een verdriet 
Hoe swaer een ghepijn 

                                                 
1  British Library (BL) Add MS 24339, Poems on sacred subjects by Israel 
Jacobszoon van der Meersche, of Hoorn  
2  Ibidem 108v.; Epitaphien ofte graf-schriften gemaeckt op het afsterven van Carel van 
Mander, in sĳn leven cloeck schilder ende poët, overleden zĳnde op den 11 September 1606 
(Haarlem 1609); Theodordus Velius, Chroniik van Hoorn (Hoorn 1617);  
3 G. Kalff, Verslag van een onderzoek in Engelsche bibliotheken in het jaar 1910 (Den 
Haag 1911) 
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Dat het dan moet sijn 
Alst gemoet gaet quellen 
 
Soo was het met mij 
Eer ic was uytbroken 
Tot die religij…4 
 
Maar hij wilde niet alleen beschrijven hoe moeilijk de bekering was 
geweest. De liedjes laten ook zien welke strategieën Israel gebruikte om 
zijn overstap te rechtvaardigen, tegenover zichzelf, en tegenover zijn 
broeders en zusters uit de Waterlander doopsgezinde gemeenten in 
Hoorn, die eindeloos op hem inpraatten om hem bij hun vergadering te 
houden. De liedjes vormen dus een bijzondere bron, waarvan ik dan ook 
al dankbaar gebruik heb gemaakt.5 

Maar Israels gedichten zijn niet alleen interessant vanwege zijn 
bekeringsgeschiedenis. Ik hoop hier te laten zien dat deze bundel ook een 
mooie ingang biedt om na te denken over een andere kwestie, te weten de 
vraag waarom er er maar zo weinig Nederlandse egodocumenten uit de 
zestiende en zeventiende eeuw zijn overgeleverd. Hoewel de Noordelijke 
Nederlanden een van de meest geletterde gebieden van Europa was, zijn 
er maar betrekkelijk weinig egodocumenten uit de periode 1500-1650 
bekend. Rudolf Dekker en zijn medewerkers telden in 1993 niet meer dan 
100 Noordnederlandse dagboeken, memoires en autobiografieën uit deze 
jaren, en velen daarvan zijn zeer kort.6 Het is waar dat alleen teksten in 
openbare collecties werden opgenomen, en dat sommige typen teksten 
van deze telling werden uitgesloten – zo bleven familieboekjes en 

                                                 
4 BL Add MS 24339, 56r. 
5  Judith Pollmann. ‘From freedom of conscience to confessional segregation? 
Religious choice and toleration in the Dutch Republic, 1580-1750’ in Richard 
Bonney en David Trim (eds.), Persecution and pluralism. Calvinists and religious 
minorities in early modern Europe, 1550-1700, Studies in the History of Religious and 
Political Pluralism 2 (Oxford en Bern 2006), 123-148. 
6  R. Lindeman, Y. Scherf en R.M. Dekker (eds.), Egodocumenten van Noord-
Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lĳst, (Rotterdam 
1993) 
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kronieken buiten beschouwing. Bovendien waarschuwde Dekker al dat de 
lijst nog niet compleet was, en dat een aantal egodocumenten nog steeds 
in privéhanden berust. Desalniettemin blijft het merkwaardig dat zo 
weinig Nederlanders hun schrijfvaardigheid gebruikten om uitgebreide 
persoonlijke aantekeningen te maken, of hun herinneringen te boekstaven, 
temeer omdat er in veel andere delen van Europa in de zestiende en 
zeventiende eeuw juist een explosie van autobiografische activiteit te zien 
was.  Kooplieden en patriciërs in Italiaanse steden waren al in de 
veertiende eeuw begonnen met het bijhouden van ricordanze. In de 
zestiende eeuw was het ook in veel Duitse families gebruikelijk geworden 
om een Hausbuch bij te houden, en in Frankrijk waren livres de raison een 
veel voorkomend verschijnsel geworden. Het was niet alleen een 
burgerlijk fenomeen – honderden adellijke soldaten uit Duitsland, Spanje 
en Frankrijk  schreven hun memoires. In de Zuidelijke Nederlanden 
schreven kooplieden, ambachtslieden en priesters vaak kronieken en 
dagverhalen die persoonlijke informatie bevatten. We kennen daarvan 
ook voorbeelden uit het Noorden – Wouter Jacobsz, Wouter Verwer en 
Johan Julsing bijvoorbeeld deden dat al in de zestiende eeuw. Maar toch 
is de oogst uit de Noordelijke Nederlanden opvallend klein. Zelfs de 
nieuwe belangstelling voor een persoonlijke geloofsbeleving van de 
Nadere Reformatie, die in Engeland leidde tot een golf van spirituele 
dagboeken, produceerde in de Republiek in eerste instantie weinig 
autobiografische teksten – al dragen de dagboeken van iemand als 
Stadhouder Willem Frederik natuurlijk wel de sporen van deze traditie. 

Cultuurcritici hebben deze schaarste nogal eens gezien als een 
symptoom van de geringe belangstelling voor het ‘ik’ in de 
(vroegmoderne) Nederlandse cultuur. In 1985 meende Piet Spigt nog, in 
navolging van Jan Romein, dat er in de Lage Landen in de zestiende eeuw 
een typische binnenhuisbeschaving zou hebben geheersd, waarin het 
‘leven stond in het teken van een verticale bestiering door God....[een] 
geestesgesteldheid van zwijgen, van ‘stijf-deftigheid’...van laag houden van 
klein-achten, van niet overdrijven…’. Daarin zou alleen het ‘vertellen van 
het nieuw beleefde, het observeren en noteren van ondervonden 
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historische gebeurtenissen’ mogelijk zijn geweest.7 In de Gouden Eeuw 
was de Nederlandse elite volgens Spigt dan weer teveel in een fase van 
consolidatie en integratie terecht gekomen om zich tot het 
autobiografische genre aangetrokken te voelen.8  

Nu is het zeker zo dat vroegmoderne Nederlanders hun 
persoonlijke aantekeningen vaak voor heel andere doelen gebruikten dan 
voor het exploreren van hun zelf, maar daarin verschilden ze niet van 
andere Europeanen. Net als zij noteerden Nederlandse auteurs vooral 
‘nuttige informatie’ van allerlei aard. Die kennis kon voor henzelf van nut 
zijn, maar ook voor anderen, vooral de eigen kinderen. Financiële 
gegevens, genealogische informatie, manifestaties van de voorzienigheid 
konden net zo goed van komen als de levenswijsheid die de auteur had 
opgedaan en die hij via ‘exempelen’ aan zijn kinderen opdiste. Dat het 
praktische nut van dergelijke teksten ons vaak is ontgaan komt niet alleen 
door de zeer beknopte stijl die veel auteurs kozen, maar ook omdat ze 
vaak een chaotische indruk maken – genealogische informatie, geldzaken, 
recepten, gebeden, meteorologische gegevens, persoonlijke belevenissen 
en nieuwe aankopen staan dwars door elkaar. 9  In de loop van de 
zeventiende eeuw werden  sommige van de functies van de persoonlijke 
aantekeningen overgenomen door andere types teksten. De komst van de 
krant, van gedrukte wetgeving, tarieven, en lijsten van bestuurders 
betekende dat het minder noodzakelijk was om dergelijke kennis zelf te 
boekstaven. Bepaalde types gespecialiseerde informatie kwamen nu 
beschikbaar in volkstalige gedrukte vorm – zoals kookboeken en 
medische handboeken. Het is dan ook denkbaar dat juist de 
alomtegenwoordigheid van drukwerk in de Republiek de behoefte aan het 

                                                 
7 P. Spigt, Het ontstaan van de autobiografie in Nederland (Amsterdam, 1985), 72. Hij 
baseerde zich op Jan Romein, De biografie. Een inleiding (Amsterdam, 1946). De 
klacht dat vroeg-moderne Nederlanders moeite hadden zich te uiten ook al in G. 
Kalff jr, Het Dietsche dagboek (Groningen 1911) 
8 Spigt, Het ontstaan, 118-120. 
9 R.M. Dekker, ‘Dat mijn lieve kinderen weten zouden ... Egodocumenten in 
Nederland van de zestiende tot de negentiende eeuw’, Opossum. Tijdschrift voor 
historische en kunstwetenschappen 3 (1993) 5-22; Judith Pollmann, Een andere weg naar 
God. De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641) (Amsterdam 2000) 23-37;  

 104  

http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Dat
http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=mijn
http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=lieve
http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=kinderen
http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=weten
http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=zouden
http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Egodocumenten
http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Nederland
http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=zestiende
http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=tot
http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=negentiende
http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=eeuw


bijhouden van persoonlijke aantekeningen verminderde. Maar nieuwe 
genres drukwerk konden juist ook een impuls zijn voor het maken van 
persoonlijke aantekeningen. Familiebijbels, bijvoorbeeld, werden vaak 
gebruikt om genealogische gegevens te noteren – hoewel daar nooit 
systematisch onderzoek naar is gedaan is het duidelijk dat ze met 
regelmaat ook andere persoonlijke gegevens gingen bevatten. Ook het 
nieuwe medium van de almanak werd gebruikt om van alles te noteren. 
De opkomst van de almanak betekende dat informatie over de kalender 
en over meteorologische data, marktdagen, openbaar vervoer etc, nu 
algemeen in druk beschikbaar was – in de late zeventiende eeuw bezat 
een op de vier Nederlandse huishoudens een almanak. Jeroen Salman 
heeft laten zien dat veel mensen die almanakken gebruikten om 
aanvullende persoonlijke gegevens op te schrijven – geboorten, rouwtjes 
en trouwtjes, zakelijke transacties, briefwisselingen, en zelfs, zoals in het 
geval van een timmerman, technische tekeningen. Bijna de helft van de 
almanakken die Salman onderzocht, bevatten dergelijke aantekeningen, en 
soms groeiden die zelfs uit tot een volledig dagboek. 10  Naarmate 
vroegmoderne mensen geletterder werden waren ze echter wel minder 
geneigd om allerlei verschillende soorten informatie door elkaar heen te 
noteren. Zeventiende eeuwers werden steeds vaardiger in het ordenen en 
categoriseren van gegevens, en brachten die steeds vaak onder in 
verschillende types geschrift. Dit kan op zichzelf van invloed zijn geweest 
op de overlevering van dergelijke geschriften; juist wanneer persoonlijke 
aantekeningen heterogeen zijn neemt hun overlevingskans toe. De 
dagboeken van Arnoud van Buchell zouden, bijvoorbeeld, vast niet zijn 
overgeleverd als ze niet ook antiquarische gegevens hadden bevat.  

Maar de toenemende opsplitsing van teksten en informatie in 
verschillende genres kan wel betekenen dat de zichtbaarheid van de 
persoonlijke elementen erin afneemt. Dat is bij uitstek het geval bij 
liederen en gedichten. Het is natuurlijk evident dat nogal wat van de 
grotere Nederlandse egodocumenten uit de zeventiende eeuw in 
versvorm zijn geschreven. Jacob Cats’ schreef zijn autobiografische Twee-

                                                 
10  J.L. Salman, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en 
handelswaar (Zutphen 1999) 
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en-tachtig jarig leeven (1659) in dichtvorm, en ook de schilder Jan Sijwertsz 
Kolm beschreef zijn eigen leven in 1628 in poezie.11 Constantijn Huygens 
produceerde 2162 autobiografische hexameters onder de titel De Vita 
Proprium Sermonum inter Liberos Libri Duo, en de Amsterdamse bontwerker 
Herman Verbeeck vervatte zijn wederwaardigheden in 6000 
alexandrijnen.12 Net als Cats en Huygens waren ook Verbeeck en Kolm 
getrainde schrijvers. Kolm was lid van het Wit Lavendel, en Verbeeck 
schreef religieuze gedichten en toneelstukken. Als ervaren 
amateurdichters konden ze ook ambitieuze poëtische projecten als deze 
levensbeschrijvingen aan.  

In kortere gedichten is een autobiografische agenda echter 
minder makkelijk herkenbaar. Van die kortere gedichten en liedteksten 
zijn er duizenden overgeleverd – soms in gedrukte vorm, maar in nog 
veel grotere aantallen in manuscript.13 Noord-Nederlanders waren al lang 
verwoede dichters. De rederijkerskamers boden mannen uit de stedelijke 
middenklasse een platform om zich te bekwamen in het schrijven en 
opvoeren van literaire teksten. In de zestiende eeuw was daarnaast een 
nieuwe traditie van volkstalige religieuze en politieke liederen en verzen 
tot bloei gekomen – die zich manifesteerde in collecties als de 
Souterliedekens en de geuzenliederen. Bovendien schreven Nederlandse 
dichters vanaf ca. 1600 in groten getale gelegenheidspoëzie, en na een 
paar decennia wist iedereen die enige opleiding had genoten ook hoe een 
gelegenheidsgedicht te schrijven. De twaalfjarige Elisabeth de Meester uit 

                                                 
11  M.B. Smits-Veldt,‘Het gezicht van een Amsterdamse rederijker. De 
nalatenschap van Jan Sijwertsz Kolm’ Literatuur 8 (1991), 93-102. 
12 Gepubliceerd in 1677. Vertaald als Constantijn Huygens, Mijn jeugd, ed. en vert. 
C.L. Heesakkers (Amsterdam 1987); Hermanus Verbeeck, Memoriaal ofte mijn 
levensraijsinghe, ed. Jeroen Blaak (Hilversum 1999).  
13  Zie bijvoorbeeld Dutch occasional poetry of 16th through 18th centuries. A genre 
rediscovered, A. Nieuweboer ed. CD Rom (Leiden 2001)  José Bouwman, 
Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de koninklijke bibliotheek te ‘s Gravenhage 
(Nieuwkoop 1982). Talloze particuliere archieven bevatten gelegenheidsgedichten 
in manuscript. Oudere liedbundels, waaronder velen in manuscript, zijn 
gecatalogiseerd in Martine de Bruin en Johan Oosterman (eds.), Repertorium van het 
Nederlandse lied tot 1600/Repertory of Dutch songs until 1600, 2 delen (Gent en 
Amsterdam, 2001). 
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Dordrecht, bijvoorbeeld, stuurde haar oom in 1628 een vroom 
nieuwjaarsvers, vergezeld van een braaf briefje waarin ze hem uitlegde dat:  

 
op dat ick dan niet geleken en worde by eenen onvruchtbaren acker soo en heb 
ick niet connen laten UE by desen te toonen dese kleyne beginselen verhoopende 
dat se in my sullen op wassen tot een volcomen vrucht waerinne UE een 
welbehagen sult hebben14 

 
Nederlanders waren ook in huiselijke kring dus zeer vertrouwd met 
volkstalige poëzie als een didactisch en moralistisch medium, en zelfs 
mensen met beperkte literaire vaardigheden schreven zelf verzen. De 
Friese boer Dirck Jansz bezat niet meer dan een dozijn boeken, en was 
geen groot stilist – maar hij drukte zijn meest persoonlijke en religieuze 
gevoelens uit in poëzie. 15  Schoolmeester David Beck gebruikte zijn 
dagboek vooral om zijn wandelingen en maaltijden te noteren, maar uitte 
zijn verdriet over de dood van zijn vrouw in een serie sonnetten waarin 
een Daphnis zijn Orlande beweent.16 Dat wij ons bij Dirck Jansz en Beck 
van van dit feit bewust zijn komt echter natuurlijk wel omdat de 
gedichten zijn gekoppeld aan een egodocument. Als de gedichten op 
zichzelf zouden staan zouden we ze niet meteen als autobiografisch 
herkennen.  

Historisch letterkundigen zijn, door schade en schande wijs 
geworden, niet meer geneigd om aan ieder minnelied de naam van een 
‘echte’ geliefde te willen koppelen, of het dichtwerk van zeventiende 
eeuwers lukraak te koppelen aan hun biografie. Het bundeltje van Israel 
van der Meersch laat echter zien dat we in die voorzichtigheid ook te ver 
kunnen gaan. De 65 ‘liedjes’ die in de bundel van Israel bijeen zijn 
gebracht zijn deels zeer conventionele, vooral ‘geestelijke’ liedteksten, die 
hij schreef tussen 1598 en 1637, en die hij veelal met de datum en zijn 

                                                 
14  Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher), eds. K. Bostoen et al. 
http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01_01/rade004albu01_01_0121.htm, 
geraadpleegd 3 januari 2009. 
15 Het aantekeningenboek van Dirck Jansz, eds. J.A. Faber [et al.] (Hilversum 1993). 
16  David Beck,  Spiegel van mĳn leven. Een Haags dagboek uit 1624, ed. Sv.E. 
Veldhuĳzen (Hilversum 1993) 

 107 

http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01_01/rade004albu01_01_0121.htm


eigen naam of zijn motto ‘Israels God is mijn God’ ondertekende. 
Hoewel veel van de teksten rederijkerstrekjes vertonen, lijkt van der 
Meersch geen lid te zijn geweest van de Roode Angieren in Hoorn. De 
teksten zijn rijkelijk gelardeerd met bijbelplaatsen, en vol verwijzingen 
naar favoriete bijbelverhalen als de gelijkenis van de zeven wijze en zeven 
dwaze maagden. Veel van de liederen zijn blijkens acrostichons en 
onderschriften opgedragen aan Israels vrouw, Marigje Pietersdochter uit 
Nieuwe ‘Nierop’, en aan andere familieleden, waaronder Marigjes oom, 
de doopsgezinde vermaner Dirck Pietersz Koot. Ook voor zijn 
opgroeiende kinderen schreef Israel een aantal ‘liedjes’.  

Van een aantal van deze teksten ziet men met het blote oog dat 
ze direct aan de persoonlijke situatie van Israel ontsproten zijn. Zo is er 
een danklied op zijn genezing van de pest, een leerdicht waarin hij zijn 
kinderen de verwerpelijkheid van de Remonstrantse leer uitlegt, en een 
gedicht waarin hij zijn dochter Barbertje vermaant om beter haar best te 
doen.17 
 
Beghint o dochter mijn 
Van nu aen deuchtlijck sijn 
T’is tijdt wilt U begheven 
In school, huijs, en op straet, 
Oock ter kerck deftich gaet 
In Godes vrees te leven….18 
 
Andere van zijn liederen zijn echter zijn zo conventioneel dat het 
autobiografische karakter ervan nauwelijks opvalt. In 1600 schreef Israel 
bijvoorbeeld een gedicht voor zijn broer Julius waarin hij zich beklaagde 
over de vele ‘valsche propheten’ in zijn tijd, en zei dat hij al ‘heel zijn 
leven becommert’ was geweest over de vraag ‘wat volck wort gedreven, o 
Heer, door Uwen geest’.19 In het licht van zijn pijnlijke overgang naar de 
gereformeerde kerk een paar jaar later, is dit gedicht een eerste indicatie 

                                                 
17 BL Add MS 24339, 61-62v., 63v-68r, 80r. 
18 Ibid,. 80r. 
19 Ibid. 7v. 
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van zijn twijfels over het gebrek aan zekerheid in de doopsgezinde traditie. 
Toch zouden we het, als een op zich zelf staand gedicht, niet meteen als 
autobiografisch hebben herkend – de verwijzing naar een ‘ik’ in de tekst 
zou evengoed als een didactische stijlfiguur kunnen worden opgevat. Of 
neem Israels 37ste lied, dat op de wijs van de 81ste psalm werd gezongen: 
 
Lof wil ick altijt 
Den HEER voor al geven 
Die mij heeft bevrijt 
Van die duysternis 
En daer bij ghewis 
’t licht mij doet aencleve 
 
Lof en danc o HEER 
Van soo groot een goede 
Och cond ic noch meer 
Den HEER loven soet 
Van zijn weldaet goet 
Sou niet worden moede 
… 
Lof van sulck een licht 
Een licht niet om schrijjven 
Loff van dat ghesicht 
Van die waer gemeent 
Daer mit ick vereent 
Ben, bij u te blijven20 
 
Het is het soort vers dat men in iedere andere bundel vrome 
gereformeerde poëzie had kunnen aantreffen. Het is alleen de datering 
van deze tekst, 1606, en vooral het lied dat er aan voorafgaat, die maken 
dat we het autobiografische karakter ervan kunnen onderkennen. Uit het 
36ste lied, dat Israel in juli van 1606 had geschreven, weten we namelijk 

                                                 
20 Ibid. 59r.-60v. 
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dat hij kort daarvoor voor het eerst was aangegaan aan het gereformeerde 
avondmaal. Het was een weloverwogen beslissing geweest   
 
Op dat ik te bet  
versekert mocht wesen,  
heb een tijt geset  
van boet voor de HEER 
ick sloegh mij ter neer 
met bidden en lesen. 
 
Och ick heb de vreucht 
Inwendich verkregen 
Dat ic met geneught 
In GODES gemeent 
Mij oock heb vereent 
Al een lidt ter deghen.21 
 
In de marge van dit laatste couplet had Israel ook de datum genoteerd, 9 
februari 1606. Gezien het gewicht van deze beslissing, en de tobberij die 
er aan vooraf was gegaan, was het dus geen wonder dat hij later dat jaar 
nogmaals een danklied wijdde aan zijn overgang naar de gereformeerde 
gemeente. Achter het conventionele 37ste lied blijken zo persoonlijke 
ervaringen schuil te gaan.  

Toch zouden we zelfs over die overgang naar de gereformeerde 
kerk veel minder weten dan we nu doen, als het bundeltje gedichten van 
Israel in de late zeventiende eeuw niet in de handen was gekomen van 
zijn kleinzoon Pieter van der Meersch, boekverkoper te Leiden. Pieter 
was van kindsbeen af vertrouwd met de liedjes die Israel voor zijn 
dochter had gemaakt. Hij noteerde bij het 55ste lied dat zijn grootvader ter 
gelegenheid van het nieuwe jaar 1635 voor Pieters moeder had gemaakt: 
‘mijn moeder, Maritgen Israels dochter van der Meersch liet ons, 5 jaren 
out sijnde, het leste nieu jaar liedt van buijten leeren.22 Een lied over de 

                                                 
21 Ibid. 57v. 
22 Ibidem 90v.-91r. 
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vijf wijze en vijf dwaze maagden uit 1636 was ook een familieklassieker 
geworden: ‘mijn moeder had in dit lietje een groot gevallen en genoegen. 
Ick kende het van buijten, out 5 jaren’.23 
 Maar kennelijk erfde Pieter niet alleen deze dichtbundel van zijn 
grootvader, maar ook aantekeningen, misschien vooral afkomstig uit een 
familiebijbel. Het waren die papieren die hem in staat stelden om een 
aantal van de liedjes te voorzien van feitelijke informatie. Dat zijn 
grootvader aanvankelijk Mennist was geweest had hij misschien nog wel 
uit de mondelinge familieoverlevering kunnen horen, maar hij beschikte 
kennelijk ook over een aantal geschreven aantekeningen. Daaraan 
ontleende hij bijvoorbeeld een korte beschrijving van het ritueel bij de 
volwassenendoop van zijn grootvader, en de wetenschap dat die was 
bediend door Marigjes oom Dirck.24 Hij vond in die nalatenschap nog 
een los gedicht over de bekering van zijn grootvader, die dat ooit had 
opgedragen aan een zekere Jan Meinesz. Pieter kopieerde het en voegde 
het lied toe aan zijn grootvaders bundel. 25  Hij wist kennelijk ook uit 
andere bronnen dat zijn grootmoeder Marigje in 1607, een jaar na haar 
echtgenoot, besloten had om hem naar de gereformeerde kerk te volgen 
en ook lidmate te worden.26  Zonder Pieters aantekeningen zouden we 
niet weten dat Israel doopsgezind was geweest, want de moderne lezer 
moet wel erg goed ingevoerd moeten zijn om dat zelfstandig op te maken 
uit de veranderende theologie, en vooral ook terminologie, in Israels 
dichtwerk. Dat we het autobiografische karakter van deze teksten kunnen 
reconstrueren is dus te danken aan twee toevalstreffers. In de eerste plaats 
is er het feit dat de liedteksten al door de auteur zelf werden gebundeld en 
gedateerd, en ten tweede kwam de bundel in bezit van een kleinzoon die 
de, op zich nogal kale gegevens over de volwassenendoop en het 
lidmaatschap van zijn grootvader en zijn vrouw, toevoegde aan de 
liedteksten, en ze zo tot leven bracht.  

                                                 
23 Ibidem, 94v. 
24 Ibidem, 106v. 
25 Ibidem 107r.-108v. 
26 Ibidem, 44v. en 106v. 
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Het noteren van persoonlijke ervaringen was in de zeventiende 
eeuw geen doel op zich, maar een middel om te herdenken, te leren, te 
waarschuwen en te moraliseren. Poëzie leende zich voor dat doel 
evengoed als andere egodocumenten, en misschien wel beter. Verzen 
konden tenslotte goed worden onthouden en worden voorgedragen, 
terwijl tijdgenoten ook geloofden dat poëzie een directere invloed had op 
de ziel dan proza. Ik zou niet durven beweren dat de talloze huiselijke 
gedichten uit de Republiek die ons in handschrift zijn overgeleverd 
eigenlijk allemaal als egodocumenten moeten worden beschouwd. Maar 
de liedjes van Israel van der Meersch zouden ons wel de ogen moeten 
openen voor het feit dat er achter de conventies van huiselijke poezie in 
de zeventiende eeuwse Republiek vaak meer persoonlijke ervaringen 
schuilgaan dan wij zouden vermoeden. Egodocumenten uit de Gouden 
Eeuw zijn misschien wel niet zozeer schaars, als moeilijk te herkennen.  
 



Anne Mercier: Xantippe of Tanaquil? Een herwaardering van een 
hoogleraarsvrouw uit de Gouden Eeuw1 

 
Dirk van Miert 

 
 
In de historiografie van de Republiek der Letteren worden geleerde 
vrouwen steeds vaker het object van studie. De geleerdenvrouw wordt 
echter nog immer stiefmoederlijk behandeld. Nu een mannelijke 
professor gehuldigd wordt, leek het me een geschikt moment om een 
professorenvrouw van haar boze reputatie te verlossen. 
 Tot voor kort waren bijna uitsluitend mannen verantwoordelijk voor 
de historiografie van de Republiek der Letteren. De sociale achtergrond, 
antropologische vooronderstellingen en politieke opvattingen van deze 
historici, grotendeels bepaald door hun tijd en plaats, hebben het beeld 
van vrouwen in de Republiek der Letteren op dusdanige manier collectief 
gekleurd dat veel van het reliëf is weg geëffend: er is een vooropgezet 
vrouwbeeld geprojecteerd op het historische subject. In deze bijdrage wil 
ik een voorbeeld geven van zo’n historiografische vooringenomenheid en 
een alternatieve interpretatie geven. Ook ik ben natuurlijk ideologisch 
behept met bepaalde visies. Niettemin denk ik dat ik een evenwichtiger 
afweging maak omdat ik me meer bewust ben van valkuilen dan eerdere 
generaties.  
 In casu gaat het om Anne Mercier, de echtgenote van Claudius 
Salmasius of Claude Saumaise, een prominente ingezetene uit de 
Republiek der Letteren in de Nederlanden. Mercier wordt doorgaans 
afgeschilderd als een feeks die het leven van haar echtgenoot verziekte en 
diens carrière bemoeilijkte. Daartegenover zet ik het beeld van een 
zelfbewuste vrouw die geen genoegen nam met de haar opgelegde rol 
achter de schermen, maar die haar plek opeiste naast die van haar 
echtgenoot, wiens loopbaan zij eerder steunde dan blokkeerde.  

Bij een herwaardering van Mercier zal de moderne historiograaf 
zich bewust moeten zijn van een aantal valkuilen. In de eerste plaats is 

                                                 
1 Ik dank de geleerdenvrouw Geer van Bochove voor haar kritische commentaar. 
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daar een gender-bypass in de primaire bronnen: die zijn vrijwel uitsluitend 
geproduceerd door mannen en daardoor geneigd destijds vigerende 
ideologische of maatschappelijke stereotyperingen van vrouwen te 
reproduceren ten koste van de individualiteit van de vrouwen. Een 
substantieel deel van de bronnen wordt gevormd door correspondenties. 
Met al hun verborgen agenda’s en zorgvuldig gecontroleerde 
informatieverschaffing, zijn deze briefwisselingen verraderlijk eenzijdig. 
Dit gaat eveneens op voor de gevallen waarin niet mannen, maar 
vrouwen verantwoordelijk zijn voor de nagelaten bron. Ook zij zullen 
geneigd zijn de door hun tijd geaccepteerde typologieën te reproduceren, 
hoewel misschien in wat mindere mate, afhankelijk van de agenda 
waarmee de vrouwen opereerden in het veld van de Republiek der 
Letteren. 

Het is eveneens verraderlijk om blind te vertrouwen op 
secundaire literatuur; deze vertoont dikwijls eveneens een gender-bypass. 
In het lemma over Saumaise in het Biographisch Woordenboek der 
Nederlanden heet het dat Anne Mercier een ‘ware Xantippe’ was.2 Dit 
was de bijnaam die Nicolaas Heinsius haar gaf.3 Het Nieuw Nederlandsch 
Biografisch Woordenboek rept van ‘de humeurige en tirannieke Anne 
Mercier’.4 Volgens twintigste-eeuwse historiografen gaf zij haar geleerde 
echtgenoot behoorlijk wat hoofdbrekens.5 Worp achtte het nodig om op 
te merken dat mevrouw Saumaise bekend was ‘als eene buitengewoon 
lastige vrouw’.6 Ter Horst is wat genuanceerder: hij schuift de 

                                                 
2 Biographisch Woordenboek der Nederlanden VII, A.J. Van der Aa e.a. (eds.), (Haarlem 
1852) 11. 
3 Zonder bronverwijzing overgenomen door F.F. Blok, Isaac Vossius en zijn kring. 
Zijn leven tot zijn afscheid van Koningin Christina van Zweden, 1618-1655 (Groningen 
1999) 34. Voor Heinsius’ gebruik ervan, zie diens brief aan J.F. Gronovius in 
Sylloges Epistolarum tomus II, P. Burman (ed.), (Leiden 1727) 324. 
4 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V, P.C. Molhuysen e.a. (eds.), (Leiden 
1921), 649. 
5 G. Cohen, Écrivains français en Hollande dans la première moitié du XVIIe siècle (Den 
Haag en Parijs 1920), 312: ‘La femme de Monsieur de Saumaise a donné bien des 
chagrins à cet homme docte.’ 
6 J.A. Worp (ed.), De Briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687), vol. 5: 1649-
1663 (’s-Gravenhage 1916) 196. 
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karakterisering van Mercier als een ‘echte huisplaag’ op het conto van 
tijdgenoten en latere auteurs en concludeert op basis van brieven van 
Saumaise en Isaac Vossius zelf dat zij in ieder geval een Xantippe met een 
hart was.7  

De negatieve kleuring van Mercier is pregnant aanwezig in de, 
overigens prachtige, biografie van Frans Blok over Isaac Vossius. 
Regelmatig wordt daarin de vrouw van Saumaise (Vossius’ mentor) ten 
tonele gevoerd, en telkens in negatieve zin: ‘een vrouw verzot op het 
kopen van nouveautés en mooie dingen’.8 Saumaise had geld nodig om 
zijn vrouw tevreden te houden. Zij was ‘emax’ (koopziek), zoals André 
Rivet het in het Latijn uitdrukte.9 Als iemand echter koopziek is in de 
biografie van Isaac Vossius, dan is het de antagonist zelf, die niets anders 
deed dan op boeken en manuscripten jagen. Maar aangezien dit als iets 
positiefs werd gezien door zijn geleerde mannelijke collega’s – en wellicht 
eveneens in de ogen van de biograaf – blijft het beeld van Mercier 
onevenredig pejoratief. Blok schrijft: ‘Madame Saumaise droeg er niet toe 
bij dat haar man zich meer thuis ging voelen in zijn nieuwe omgeving. 
“Tant pis, tant mieux”, placht zij te zeggen, ‘hoe erger, hoe beter’, in de 
hoop dat de toestand in Leiden tenslotte zo onhoudbaar zou worden dat 
zij wel gedwongen zouden zijn naar Frankrijk terug te keren’.10 Behalve 
dat deze opmerking onkritisch is overgenomen uit de bron zelf, valt op 
dat de auteur hier, en overal elders in zijn tekst, rept van ‘Madame 
Saumaise’ en niet van Anne Mercier. Daarmee benadrukt hij 
onwillekeurig dat Mercier in de eerste plaats echtgenote was: door haar 
terug te brengen tot haar maatschappelijke functie, wordt zij door Blok 
gedepersonifieerd.  

Mercier ging echter in tegen die maatschappelijke rol: ‘in haar 
hoop teleurgesteld’ keerde zij in 1645 alleen terug naar Frankrijk, zonder 
Saumaise, maar met haar twee kinderen. Zij weigerde zich dus te 

                                                 
7 D.J.H. ter Horst, Isaac Vossius en Salmasius. Een episode uit de 17de-eeuwsche 
geleerdengeschiedenis (’s-Gravenhage 1938), 24-25. 
8 Blok, Isaac Vossius, 30. 
9 Ibidem, 299. 
10 Ibidem, 33.  
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conformeren aan haar echtgenoot en kan daarom met recht gelden als 
een zelfbewuste en sterke vrouw, en niet als een twistzieke echtgenote. 
Het was juist Saumaise zelf die een dusdanig pathologische zin tot 
ruziemaken aan de dag legde, dat hij het relatief vrije klimaat van Leiden 
(ten opzichte van Frankrijk) niet kon missen.11 Maar in plaats van dat 
Mercier haar man trotseerde, heet het dat Saumaise ‘zijn vrouw 
trotseerde’ door in Leiden te blijven. Daardoor lijkt het alsof hij in de 
positie van underdog verkeerde, hetgeen in de toenmalige heersende 
maatschappelijke verhoudingen geenszins het geval was. Ook waar het 
Saumaise’s homo-erotische relaties betrof, ‘trotseerde’ hij zijn vrouw. In 
mijn ogen echter ging hij daarmee niet zozeer in tegen zijn vrouw, als wel 
tegen de gedragscodes van zijn tijd. Met andere woorden: Mercier wordt 
in Bloks lezing de verpersoonlijking van een moraal die juist door een 
patriarchale samenleving is vormgegeven. Sterker nog: zij wordt tot een 
jaloerse vrouw gemaakt, die haar echtgenoot zijn pleziertjes niet gunt. 
Mijn alternatieve interpretatie is dat zij zich verzette tegen de dubbele 
moraal van haar echtgenoot. Zij eiste dat hij de hem opgelegde 
maatschappelijke rol zou vervullen, zoals zij dat zelf ook geacht werd te 
doen, en dat hij zijn reputatie niet in gevaar zou brengen, aangezien dit 
ook voor haar positie nadelige gevolgen zou kunnen hebben.  

Er zijn meer voorbeelden van Bloks gender-bypass. Op 
eloquente wijze haalt hij de anecdote aan dat Mercier de studeerkamer 
van Saumaise binnenkwam, terwijl deze druk in gesprek was met de 
Franse geleerde Daniel Huet. Zij eiste dat het tweetal naar de salonkamer 
zou komen, klaarblijkelijk omdat zij bang was dat de heren te intiem 
zouden worden. Huet vertelt het verhaal in een brief waarin hij Mercier 
een ‘importuna et imperiosa mulier’ noemt, een onbeschaamde en bazige 
vrouw. Het waren, niet verwonderlijk, de mannelijke vrienden en vijanden 
die Saumaise’s gehoorzaamheid aan Mercier respectievelijk met deernis 
(‘pauvre mari’) of met sarcasme afschilderden. In een andere 

                                                 
11 Over Saumaise’s dwang tot polemiseren zie Ibidem, 36, n. 46, opgetekend uit 
Saumaise’s eigen pen: ‘Je prens un singulier plaisir à étriller les sots. Mon esprit s’y 
égaie et s’y refait, c’est un travail qui lui tient lieu de repos et de rafraichissement; 
j’en retourne plus gaillard à l’étude sérieuse’.  
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contemporaine anecdote wordt verhaald van een winterse avond, toen in 
het gezelschap van vijftien tot twintig gasten, onder wie de hoogleraar 
Hebreeuws Constantin l’Empereur, de Hebraeïst Jacob Golius en de 
geograaf Johannes de Laet, ook Mercier aanwezig was, ‘zich mengend in 
alle gesprekken’. Daartegenover wordt gesteld dat ‘Saumaise dankzij zijn 
grote eruditie en zijn scherp verstand in staat was om over vrijwel elk 
onderwerp dat ter sprake kwam met kennis van zaken en met juist inzicht 
te converseren’.12 De implicatie is op z’n minst dat ‘Madame’ voor 
hinderlijke ‘onderbrekingen’ zorgt en Saumaise voor aangename 
bijdragen. Wat mij echter frappeert is dat Mercier er kennelijk toe in staat 
was bijdragen te leveren aan een dergelijk geleerd gesprek, ook al werden 
die niet door iedereen gewaardeerd.13  

Het waren niet uitsluitend mannen die haar opmerkingen 
minachtten. Toen zij met Saumaise op weg was naar het hof van 
Christina van Zweden, waar Saumaise’s aartsvijand Descartes een paar 
maanden eerder was overleden, liet Mercier zich een sarcastische 
woordspeling ontvallen, en wel dat zij en haar echtgenoot naar Zweden 
gingen ‘pour jouer des cartes’. Christina kreeg er lucht van en was 
beledigd over de postume bezoedeling van haar voormalige beroemde 
beschermeling. ‘Madame Saumaise had het al spoedig bij de koningin 
verbruid!’ roept Blok uit over Mercier’s ‘gewaagde grapje’.14 Zelf kan ik 
tot geen andere conclusie komen dan dat Mercier beslist gevoel had voor 
snedige taalgrappen. Zij deed niet onder voor de verbale molestaties 
waarvan haar echtgenoot beweerde zo op te knappen. Had Saumaise zelf 
deze opmerking gemaakt, dan zou hij waarschijnlijk als geestig en gevat 
zijn gekenschetst. 
 Mercier was niet afkeurend over ál het gezelschap van haar 
echtgenoot. Saumaise ging in zijn brieven aan de jonge Isaac Vossius 
soms over van het Latijn naar het Frans, zodat Mercier zich er zelf van 

                                                 
12 Blok, Isaac Vossius, 35.  
13 Mercier schijnt zich op een studie te hebben toegelegd, ook al is niet duidelijk 
wat voor studie: zie P. van Beek, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et 
Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678) (diss. 
Stellenbosch 1997) 293. 
14 Blok, Isaac Vossius, 305-306. 
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kon vergewissen dat hij haar boodschappen aan Isaac overbracht. Isaac 
stuurde haar een exemplaar van Caspar Barlaeus’ boek over de blijde 
intocht van Maria de’Medici in Amsterdam – ‘een exemplaar van de 
Franse vertaling ongetwijfeld’.15 Mercier was beslist geen ongeletterde 
vrouw! In brieven aan zijn vader reproduceert Isaac Vossius dan ook niet 
het beeld van Mercier als een dwarsligger: waar hij schrijft dat ze weigert 
terug te keren naar Leiden, duidt hij haar aan als ‘Tanaquil’, naar een 
Etruskische koningin die een voorspellende gave bezat, de macht van 
haar echtgenoot zeker stelde, en vereerd werd als een godin van het 
huishouden.16 Mercier prefereerde financiële zekerheid in Frankrijk 
boven de intellectuele en religieuze vrijheid van Holland. Maar Saumaise 
zelf had weinig vertrouwen in de financiële toezeggingen uit Frankrijk en 
uiteindelijk gaf Mercier toe.17 Het is daarom niet geheel eerlijk als Blok 
naar aanleiding van een andere gelegenheid schrijft: ‘Madame Saumaise 
kreeg, zoals bijna altijd, ook nu haar zin’. De kwestie was deze: Saumaise 
was door Christina van Zweden uitgenodigd om naar het hof in Uppsala 
te komen. Hij wilde graag alleen reizen (men zou ook kunnen zeggen: hij 
stond erop dat hij alleen zou reizen). Mercier stond er echter op dat ze 
meeging. Als reden voerde zij aan dat ze er voor hem wilde zijn omdat hij 
voortdurend ziek was. Saumaise wierp tegen dat Maria van Reigersberch 
haar echtgenoot Hugo Grotius ook altijd alleen had laten reizen. Dat 
leverde haar een schot voor open doel: daarom was Grotius overleden op 
een van zijn reizen. Mercier deed haar door Isaac Vossius gebezigde 
bijnaam van de voorspellende koningin Tanaquil eer aan: Saumaise viel 
aan het Zweedse hof ten prooi aan een ernstige ziekte. Volgens Saumaise 
zelf stond Christina klaar om na zijn overlijden de honden op Mercier los 
te laten.18 Deze formulering is echter al te kernachtig. Een ingewijde aan 
het hof schreef aan Nicolaas Heinsius dat Mercier zich overal erover 
beklaagde dat zij en haar man tegen hun zin in Stockholm werden 
vastgehouden. ‘Zij durft zelfs de koningin in haar gezicht te zeggen: ja, ik 

                                                 
15 Ibidem, 40. 
16 Ibidem, 186, n. 46. 
17 Ibidem, 187. 
18 Ibidem, 302 en 356. 
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weel wel dat u een hekel aan mij hebt, maar daarvan trek ik mij niets aan, 
en ik verzeker u dat wij, zodra het voorjaar gekomen is, ervoor zullen 
zorgen dat u geen last meer zult hebben of van mij of van mijn man.’19 

Maar Saumaise overleed pas later, tijdens een kuur in Spa, en Christina 
stuurde Mercier een condoleancebrief: ze had reden om over Mercier te 
klagen, maar die bleef de echtgenote van de door haar zo bewonderde 
Saumaise. Zij had Saumaise een rijk pensioen beloofd, dat na zijn dood 
op Mercier zou overgaan, op voorwaarde dat de laatste niet zou 
trouwen.20 
          Aanmerkelijk positievere aandacht ontving Mercier van een 
andere vrouw: Anna Maria van Schurman. Zij was in 1646, samen met 
haar broer, te gast bij Saumaise, die zij naderhand een bedankbrief in het 
Grieks stuurde. Ook in 1648 dineerde zij bij hen. Op 18 maart 1648, 
stuurde Van Schurman een bedankbriefje aan Mercier. De daarin 
uitgesproken bewondering voor haar gastvrouw behoort dusdanig tot de 
formele hartelijkheid die voor dergelijk briefverkeer gebruikelijk was, dat 
men er niet uit kan opmaken wat Van Schurman precies van Mercier 
vond.21 Anderzijds was zij er ook niet toe verplicht geweest om, zoals ze 
deed, Mercier’s ‘zeer edele en genereuze inborst’ te prijzen.22 Mercier was 
met andere woorden een goede gastvrouw. 

De ‘Xantippe’ Anne Mercier baarde haar echtgenoot veertien 
kinderen, van wie er acht jong stierven. Blok schildert haar af als ‘de 
ongekroonde koningin van het Rapenburg’ omdat zij zich liet rondrijden 
in een koets met bediende.23 Zij spande met haar Engelse bediende 
Guerret, die door een jonge vriend van haar echtgenoot was aangerand, 
een proces aan tegen deze beruchte schuinsmarcheerder,24 om hem te 
dwingen zijn huwelijksbelofte na te komen en zo de eer van de vrouw te 

                                                 
19 Ibidem, 358. 
20 Ibidem, 383-384. 
21 In haar brieven aan Saumaise zelf liet zij dikwijls de groeten aan Mercier, maar 
dit is een vast onderdeel van een valedictio. Zie Van Beek, Klein werk, 292-293.  
22 Van Beek, Klein werk, 185: ‘tres noble et tres liberale genie’. 
23 Blok, Isaac Vossius, 357.  
24 Het gaat om Alexander Morus. 
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redden.25 De begrafenis van haar echtgenoot vond, volgens Blok ‘zonder 
twijfel op de expliciete wens van Madame Saumaise’, plaats met militaire 
eer. Het ‘zonder twijfel’ stoelt niet op enige bron: het is de interpretatie 
van Blok, die althans een consistent beeld heeft gegeven van deze 
figurante in zijn biografie van Isaac Vossius. Voor mij staat echter als een 
paal boven water dat Mercier een sterke persoonlijkheid was, die haar 
plichten als moeder, zorgzame echtgenote en society-lady ruimschoots 
vervulde, en daarna energie overhield om uit de schaduw van haar 
briljante echtgenoot te treden en een welverdiende plaats voor zichzelf op 
te eisen. 
  

 
25 Blok, Isaac Vossius, 423. 



Hooft en Van den Boetzelaer 
 

Eddy Grootes 
 
 
Van P.C. Hooft kennen we twee gedichten gericht aan de Hollandse 
edelman Wessel van den Boetzelaer (circa 1562-1632), vertaler van Du 
Bartas en zelf een niet onverdienstelijk dichter in het Frans.1 Het ene, de 
rijmbrief ‘Aen den Heere van Asperen’ uit 1615, adresseert Hooft met 
gepaste breedvoerige beleefdheid ‘Aen den Edelen welgebooren 
achtbaeren gestrengen wijsen eerntfesten Heere, Mijnen Heere Wessel 
vanden Botselaer Baroen ende Vrijheer vanden Stede ende landen van 
Asperen’.2 Het andere is een reactie op een lofdicht dat Van den 
Boetzelaer had geschreven voor Anna en Maria Roemersdochter 
Visscher.3 Ik laat dit tweede gedicht hier buiten beschouwing. De stijl 
ervan doet mogelijk nog meer gekunsteld aan dan die van de rijmbrief. 
Hooft laat impliciet blijken niet van de straat te zijn, niet als dichter, maar 
ook niet in sociaal opzicht. Dat laatste klinkt voor mij door in de aanhef 
van de rijmbrief. Nu is het een epistolaire conventie om aan het begin van 
een brief aan te geven waar die vandaan komt. Maar Hooft werkt wel heel 
nadrukkelijk in veertien versregels uit dat deze afkomstig is van de 
bewoner van een echt kasteel: ‘slot en vesting die ’t Haijrijck Goeijlandt [’t 
Gooi, rijk aan heide] schejdt van ’t erfarm [volgebouwde] Amsterdam: 
van daer comt dit papier.’ Het gaat, vermeldt hij, ook nog om de 
historische plek waar ooit Geeraerdt van Velsen de graaf van Holland 
gevangen zette. Nogmaals benadrukt Hooft dit (r. 11): ‘van daer comt dit 
papier.’  

                                                 
1 Zie over hem J.W. Des Tombe en C.W.L. van Boetzelaer, Het geslacht Van den 
Boetzelaer. De historische ontwikkeling van de rechtspositie en de staatkundige invloed van een 
belangrijk riddermatig geslacht (Assen 1969) 198-204. Als zijn naam komt ook Rutger 
Wessel van den Boetzelaer voor, maar de genealoog Des Tombe kwam die in 
slechts één officieel stuk tegen. 
2 P.C. Hooft, Lyrische poëzie. P. Tuynman en G.P. van der Stroom eds. 
(Amsterdam 1994) I, nr. 136. 
3 Ibidem, nr. 187. 
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De dichter was natuurlijk niet van adel. Hooft zou pas in 1639, 
na langdurig lobbyen, door de Franse koning geridderd worden.4 Maar hij 
bekleedde als drost van Muiden wel een vanouds adellijk ambt en dat 
straalde dan toch op hem af. Dat hij het Muiderslot ook als ‘vesting’ 
aanduidt, is misschien te zien als een subtiel middel om de oud-militair 
Van den Boetzelaer te kennen te geven dat hij als drost ook militaire 
verantwoordelijkheid bezat. Hooft huisvestte in het kasteel per slot van 
rekening een troep van zo’n vijftig (oudgediende) soldaten. Anderzijds 
benadrukt hij het grote standsverschil door in deze aanhef Van den 
Boetzelaer toe te spreken als ‘edel hoofttack van uw averoude stam’. Dat 
was terecht: de familie behoorde tot de oude Nederlandse (oorspronkelijk 
Kleefse) adel. Zij koos voor het calvinisme en speelde tijdens de Opstand 
een actieve rol.5 Wessel trouwde zelf een dochter van Marnix van Sint 
Aldegonde.  

In de verzamelbundel van Hoofts Gedichten uit 1636 is de 
rijmbrief afgedrukt met een toelichtende titel: ‘Aen den Baroen van 
Asperen, Nae dat hy te Muyden op de verpachting der gemeene middelen 
geweest was, in den jaere MDCXV’. Van Boetzelaer, die voorzitter was 
van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-
Friesland, had de opdracht gekregen de verpachting van de heffingen 
voor de financiering van de oorlog persoonlijk te leiden.6 Hooft refereert 
aan diens aanwezigheid in Muiden en gebruikt die aanleiding meteen voor 
wat vertoon van bescheidenheid, een gebruikelijke topos om 
welwillendheid bij de lezer te wekken. Misschien, zo begint het gedicht, is 
de baron niet helemaal vergeten wie er in het Muiderslot woonde en kan 
hij een ogenblik vrijmaken om terug te denken aan het feit dat hij daar 
was om de verpachting van de accijns op bier en wijn te regelen: 

 
 

                                                 
4 H.W. van Tricht, Het leven van P.C. Hooft (’s-Gravenhage 1980) 167-170.  
5 Henk van Nierop, ‘The Nobility and the Revolt of the Netherlands: between 
Church and King, and Protestantism and Privileges’, in: Philip Benedict e.a. eds., 
Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam 
1999) 90-91. 
6 Des Tombe, Het geslacht Van den Boetzelaer, 200. 
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Hoe ghij laest waert heffen, voor de Staeten, 
Den senuw sonder wien noyt oorlogh lang bestond, 
Op water rijp gesoôn, en wijnen gaer gesont (r. 4-6). 
 

Waarom zou je als dichter de gemakkelijkste weg kiezen, indien een 
formulering die wat dieper nadenken vereist, juist hoog gewaardeerd 
wordt door kenners, dichters onder elkaar vooral? We zien Hooft later 
zijn toevlucht nemen tot een vergelijkbare gekunsteldheid, wanneer hij 
zich tot Constantijn Huygens richt, een dichter met een uitgesproken 
voorkeur voor obscuritas.7 De simpele reden van het bezoek aan Muiden is 
door Hooft hier kunstig ingekleed: de ‘zenuw van de oorlog’ (een vaker 
gebruikte uitdrukking) staat voor geld, immers de spier die de oorlog in 
beweging houdt; bier kan men zien als voornamelijk water dat tot rijping 
gebrouwen wordt, wijn wordt door de zon klaargestoofd.  

Het noemen van de oorlog (overigens midden in het Twaalfjarig 
Bestand) houdt de associatie met militaire verantwoordelijkheden in stand 
en dat is nog sterker het geval in de volgende regels, met hun (ook nogal 
gezochte) beeldspraak voor het schrijven van de letters op het papier 
door de dichter: 
 

Die door ’t witte veldt 
De cleene swarten dus heeft in ’t gelit gestelt 
Js een gebujr des Zees gebijnaemt van het Zujden; 
En suft sijn sufferij op ’t eensaem hujs te Mujden. (r. 11-14) 

 
Nogmaals bescheidenheid (‘sufferij’ voor het dichten8) en nogmaals het 
Muiderslot. 

In de volgende veertig verzen blijven we in de militaire sfeer. 
Hooft gebruikt de retorische figuur van de praeteritio, dat is het 
uitdrukkelijk opsommen van wat hij niet zal zeggen, teneinde meer reliëf 

                                                 
7 M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Duistere luister. Aspecten van obscuritas’, in: 
A.J. Gelderblom e.a. eds., In de boeken, met de geest. Vijftien studies van M.A. 
Schenkeveld-van der Dussen over vroegmoderne Nederlandse literatuur (Amsterdam 2002) 
153-173. 
8 Het Woordenboek der Nederlandsche taal noteert daarnaast de samenstelling 
‘lettersufferij’, bij Jeremias den Decker. 
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te geven aan waar het hier wél om gaat. De zwarte figuurtjes die hij in het 
gelid gesteld heeft, vormen geen ontwerp van een slagorde zoals 
Homerus in de Ilias schildert, noch zoals men die vindt beschreven door 
Xenophon. Niets over hoe succesvol de phalanx van Alexander de Grote 
werkte of hoe effectief de Romeinse legioenen optraden. Zelfs het 
ophalen van recentere krijgshandelingen, zoals de roemruchte zestiende-
eeuwse belegeringen van Sienne of La Rochelle heeft geen zin bij iemand 
als de Heer van Asperen. Die heeft immers in de hogeschool van Maurits 
van Nassau verkeerd, waarin met zwaard, spies en grof geschut wordt 
gepreekt hoe men oorlog voert. En op het slagveld heeft hij zijn 
kwaliteiten getoond, aangespoord door voorouderlijke deugd en 
persoonlijke moed. Geen luxe leven in koetsen of priëlen, maar stof, 
zweet, droog brood, en trommels en trompetten als de ‘soetste 
morghensang’. Maar nadat hij zo zijn plicht voor zijn ‘Augustus’ had 
vervuld, trokken gewichtige staatszaken hem naar een bestuurlijke taak, 
‘om een Maecenas kloeck in dat bewindt te strecken’ (r. 62). Dat grote 
voorbeeld volgt hij na 
 

niet alleen in nechtigheidt [naarstigheid] en vlijt, 
Jn voorsicht raemwijs [schrander vooruitzien] van gelegenheidt 
en tijdt; 
Jn oordeels wisheidt; Raedt getrouw; belejdt behendigh; 
Verhoedtheidt [behoedzaamheid] sacht van gang; 
voortvaerendheidt bestendigh; 
Aenminnicheidt van zeên [zeden]; en trefticheidt van doen 
[doeltreffend optreden]: 
Maer oock in letterliefd. 

 
Op dat laatste punt zou Van den Boetzelaer naar Hoofts mening groter 
roem verdienen. Als hij buiten Nederland bekend zou zijn, zou hij 
vergeleken kunnen worden met een Vergilius, die door zijn wijsheid een 
steunpilaar voor Augustus was, meer waard dan diens wapens. Juist van 
een uitheems dichter zou dat voor Frankrijk groter eer betekenen dan het 
werk van Ronsard, Du Bartas of Marot zou kunnen opleveren: 
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Want niet [niets] soo dapper d’eer van een ’s lands tael 
ophoudt, 
Als dat een groot verstandt van bujten ’s lands haer bouwt (r. 
99-100).  

 
Op welk literair werk in het Frans van Van den Boetzelaer doelt Hooft 
hier? Hij schrijft over diens poëzie het volgende (r. 83-86): 
 

Waer dat ghij vinger self oock aen de penne slaet, 
Ghij stort een treftigh [voortreffelijk] dicht, ’t welck nae de 
gloorij staet 
Van den Hebreeuschen Harp: wiens helderheidt van snaeren 
De Schrick de Palaestijns [David] plagh met sijn stem te 
paeren. 

 
Twee regels verder spreekt Hooft over ‘de braeve lieflijckheidt van vwe 
psalmen wijs’. Hieruit valt af te leiden dat Hooft psalmvertalingen, 
mogelijk in het Frans, door Van den Boetzelaer kende. Een probleem is 
dan wel dat daar rond 1615 geen spoor van te vinden is. Reeds P. 
Leendertz heeft in zijn uitgave van Hoofts Gedichten uit 1871 daarom 
verondersteld dat Hooft doelt op Van Boetzelaers Meditations Chrestiennes 
sur trois Pseaumes du Prophete Dauid, composées en rime Françoise, een boek dat 
in 1622 bij Aert Meuris in Den Haag is verschenen. We moeten dan wel 
aannemen dat teksten daaruit eerder in handschrift de ronde hebben 
gedaan.  

Een poging meer licht hierop te werpen is ondernomen door 
Paul R. Sellin in twee artikelen uit 1993.9 Sellin slaagde er echter niet in 

                                                 
9 Paul R. Sellin, ‘P.C. Hooft, Constantijn Huygens, and the Méditations 
Chrestiennes of Rutger Wessel van den Boetzelaer, Baron van Asperen’, in: Theo 
Hermans en Reinier Salverda eds., From Revolt tot Riches. Culture and History of the 
Low Countries 1500-1700 (London 1993) 211-235; Idem, ‘Zeventiende-eeuwse 
criteria voor psalmvertalingen: loftuitingen van Hooft en Huygens aan het adres 
van Rutger Wessel van den Boetzelaer, Baron van Asperen’,  Neerlandica extra 
muros 31 (1993) 32-35. 
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een exemplaar van deze Méditations in handen te krijgen. En hij 
constateerde dat dit niet alleen voor hem gold: ‘Despite the many 
references in secondary literature to van Asperen’s “Meditations” since 
the eighteenth century, however, apparently no-one has ever succeeded in 
tracking the work down’.10 Zijn uitvoerige speurtocht in talloze 
bibliografieën en catalogi in Nederland en daarbuiten leverde geen 
vindplaats van een exemplaar op. Zijn hypothese is dan dat alle 
vermeldingen van het werk teruggaan op die in de Beschreiving van de stad en 
baronnie Asperen door Martinus Beekman uit 1745 en dat men de titel 
vervolgens klakkeloos van elkaar heeft overgenomen. Hij vermoedt dat 
het een ghost is, een titel waarachter geen concreet boek schuilgaat. Hij 
moet dan wel wegredeneren dat Beekman een keurige titelbeschrijving 
geeft, compleet met impressum: ‘à la Haye 1622, in Octavo’. Het gegeven 
dat dit impressum identiek is aan dat van Van den Boetzelaers Du Bartas-
vertaling kan volgens Sellin tot een vergissing geleid hebben. Maar hij 
komt tevens met een verrassende vondst waarmee het probleem opzij 
wordt geschoven: nog een uitgave, uit hetzelfde jaar en eveneens bij Aert 
Meuris in Den Haag, waaraan Van den Boetzelaer zou hebben 
meegewerkt en waarvan de inhoud zou passen op de omschrijving die bij 
Beekman gevonden wordt. Het gaat om de Admonition fidelle aux églises 
chrestiennes de Brabant, Flandres, Henault & aultres pays circumvoisins, de 
vertaling in het Frans van Marnix’ Trouwe vermaninge uit 1589. In de 
ondertitel ervan staat: ‘Icy est encores adjoustée l’oraison de Daniel avec 
le 51. & 130. Pseau. de David, translatés d’Hebrieu en Flamen, le tout par 
Philippe de Marnix Sr. de S. Aldegonde & depuis n’agueres translaté en 
François par un de ses plus familiers amis’.11 ‘Un de ses plus familiers 
amis’: wie anders komt dan als auteur van de omzetting van Marnix’ 
psalmen naar het Frans meer in aanmerking dan Wessel van den 
Boetzelaer, neef én schoonzoon van Marnix? Sellin ontwikkelt vervolgens 
een uitvoerig betoog (p. 220-229) om aan te tonen dat de formuleringen 
in Hoofts gedicht op deze psalmvertalingen moeten slaan en dat dit ook 
geldt voor het gedichtje van Constantijn Huygens uit 1622 met de titel 

                                                 
10 Sellin, ‘P.C. Hooft’, 212. 
11 Ibidem, 219-220. 
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‘Sur les pseaumes méditez, du baron d’Asperen’. Hij vat zijn bevindingen 
nog eens samen in het in noot negen genoemde Nederlandse artikel, 
waarbij hij zijn conclusies op bescheiden wijze presenteert met de 
zinsnede ‘Onlangs is echter gesuggereerd dat…’.  

Sellins studie is helaas een pijnlijk voorbeeld van wat er mis kan 
gaan wanneer men als onderzoeker iets over het hoofd ziet dat net buiten 
het eigen vakgebied is gepubliceerd. In 1941 schreef de Leidse hoogleraar 
J.N. Bakhuizen van den Brink in het Nederlandsch Archief voor 
Kerkgeschiedenis een artikel onder de titel ‘Iets over het dichterschap van 
Wessel van den Boetzeler naar aanleiding van de Marnix-herdenking in 
1940’. Daarin lezen we het volgende: 

  
Bij gelegenheid van de Marnix-herdenking te Leiden op 21 September 1940 
toonde Mevrouw de Baronesse Van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam mij 
een boekje […]. Het is een klein 8o met den volgenden titel: Meditations Chretiennes 
sur trois Pseaumes du Prophete Dauid. Composées en rime Françoise par W. de 
Boetzeler Baron d’Asperen […] A la Haye, Chez Arnoult Meuris Libraire, à 
l’enseigne de la Bible, en l’Année, M,DC,XXII, Avec permission.12  
 
De vermeende ghost heeft zich dus in 1940 gematerialiseerd. Vermoedelijk 
is het boek vervolgens in particulier bezit gebleven; het ontbreekt in elk 
geval in de Short Title Catalogue Netherlands. De omissie valt Sellin, een van 
de meest productieve buitenlandse onderzoekers van de zeventiende-
eeuwse Nederlandse literatuur en toen werkend aan de University of 
California te Los Angeles, moeilijk kwalijk te nemen. Wij hebben immers 
makkelijk praten: het artikel van Bakhuizen van den Brink kwam voor mij 
eenvoudig te voorschijn via de online beschikbare Bibliografie van de 
Nederlandse taal- en literatuurwetenschap. Het retrospectieve deel van de 
BNTL over de periode 1940-1945 is echter pas in 1992 uitgekomen en de 
conferentie waar Sellins bijdrage oorspronkelijk is gepresenteerd, vond al 
plaats in 1989. Maar de door Bakhuizen besproken inhoud van het in 

                                                 
12 J.N. Bakhuizen van den Brink, ‘Iets over het dichterschap van Wessel van den 
Boetzeler naar aanleiding van de Marnix-herdenking in 1940’, Nederlandsch archief 
voor kerkgeschiedenis, nieuwe serie 32 (1941) 196-206, aldaar 197.  
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1940 even opgedoken boek maakt duidelijk dat Sellins betoog tenminste 
voor een deel op een onjuiste veronderstelling berust.13 
 Bakhuizen kon op basis van het ter inzage ontvangen exemplaar van 
de Méditations het een en ander toevoegen aan de kennis van Van den 
Boetzelaers dichterschap. In het voorwoord ervan vertelt deze zich aan 
de dichtkunst gewijd te hebben ‘depuis qu’il a pleu a Dieu me visiter 
d’une malheureuse et en apparence mortelle et incurable cheulte [chute]’. 
We mogen aannemen dat dit ongeluk het einde heeft betekend van zijn 
militaire loopbaan. Zijn dichterschap kan echter van eerder zijn: een 
sonnet in het Frans dat vrijwel zeker door Van den Boetzelaer is 
geschreven, werd al in 1600 gekopieerd door de weduwe van Marnix.14 
De meditaties over de drie boetpsalmen (psalm 6, 32 en 51) beslaan niet 
minder dan 4600 alexandrijnen; die over psalm 51 vult alleen al meer dan 
honderd bladzijden. Volgens een mededeling in zijn opdracht aan de 
Raad van State heeft Van den Boetzelaer zich laten leiden door oudere 
voorbeelden, zoals die van Savonarola en Du Plessis-Mornay 
(respectievelijk in Latijns en Frans proza). Aan de hand van een aantal 
parallelplaatsen illustreert Bakhuizen Van den Boetzelaers werkwijze. Het 
gaat meer om een berijming dan een herdichting, maar het oordeel van 
Bakhuizen over het resultaat is toch overwegend gunstig. Van den 
Boetzelaer hanteert met gemak het Franse idioom, ritme en metrum. ‘Zijn 
taal vloeit zonder moeite, maar zij vloeit ook zeer breed uit, zoodat de 
verzen soms hun kracht verliezen.’ En iets verder: ‘Nergens treft ons 
intusschen een gedachte of redeneering, die zoo gekunsteld is, dat wij 
haar voor ondoorvoeld moeten houden’.15 
 Na de drie meditaties volgen als een soort toegift enkele afzonderlijke 
gedichten: het al in 1600 aangetroffen sonnet ‘Vie en la mort’, een 

                                                 
13 De conclusies van Sellin werden overgenomen in onder meer Ad Leerintveld, 
‘Politiek, religie en literatuur. Het fonds van de Haagse drukker en uitgever Aert 
van Meurs en de familie Huygens’, De zeventiende eeuw 8 (1992) 139-149, noot 22 en 
H. Duits, ‘Hooft en Hendrik IV’, in: Jeroen Jansen ed., Omnibus idem. Opstellen over 
P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag (Hilversum 1997) 31-50, 
noot 19.   
14 Bakhuizen van den Brink, ‘Iets over het dichterschap, 198. 
15 Ibidem, 199-202. 
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parafrase van het Onze Vader in drie sonnetten en ‘wat minder stemmig 
een Echo en een Enigme (over ‘la fin’)’.16 De bundel wordt verder 
gesierd door drie drempeldichten, van Daniel Heinsius, van een zekere 
Joh. Ispanius en het gedichtje ‘Sur les pseaumes meditez, du Baron d’ 
Asperen’ van Constantijn Huygens. De aanwezigheid daarvan veegt het 
verband dat Sellin zocht met de Admonition fidelle zonder meer van tafel.  

Of dat ook voor de prijzende woorden van Hooft uit 1615 geldt, 
is nog maar de vraag. Mijns inziens houden Sellins overwegingen stand 
dat de vertaling van de Admonition fidelle met de toegevoegde psalmen aan 
Van den Boetzelaer toegeschreven kan worden. Die kwam immers in 
hetzelfde jaar en bij dezelfde uitgever op de markt als diens Du Bartas-
vertaling en de Méditations. Het lijkt erop dat Van den Boetzelaer in één 
keer zijn schrijftafel heeft leeggemaakt. Al dat werk kan geheel of 
gedeeltelijk van ouder datum zijn. Dat kan verklaren dat Hooft zeven jaar 
eerder de ‘braeve lieflijckheidt’ van diens psalmen kon prijzen. Het is 
goed denkbaar dat Van den Boetzelaer  wel meer psalmen berijmd heeft 
dan de twee in de Admonition fidelle. 

Hooft geeft in zijn rijmbrief de gepersonifieerde rivier de Seine 
het woord. Als die Van den Boetzelaers psalmen zou horen, zou hij 
Frankrijk daarmee gelukwensen. Diens eerbetuiging aan de Franse taal en 
dus aan Frankrijk had eigenlijk moeten afstralen op koning Hendrik IV, 
die het land wereldwijd aanzien schonk. De klacht over diens ontijdige 
dood (r. 106-115) laat zien dat Hoofts bewondering voor deze vorst 
dateert van lang voor zijn Henrik de Gróte uit 1626.17 Hooft sluit zich nu 
aan bij de Franse dichters die vast in grote scharen poëzie zouden offeren 
op het altaar van deze ‘uitheemsche Apollo’. Zo doet hij dat voor diens 
Nederlandse gedichten. Hij schenkt hem daarom in alle eerbied ‘dit mijn 
geringe spel’. Dat moet wel Geeraerdt van Velsen van 1613 geweest zijn, het 
eerste drama van Hooft dat met zijn toestemming is gedrukt. Daarmee 
sluit het slot van de rijmbrief mooi aan bij het begin ervan waar het licht 
valt op het Muiderslot en Geeraerdt van Velsen. En zo komen met dit 
geschenk alle thema’s bij elkaar die passen in een hommage aan deze 

                                                 
16 Ibidem, 204. 
17 Zie hierover Duits, ‘Hooft en Hendrik IV’, 35-36. 
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dichtende edelman: adel, strijd, eer en staatkunde in een verheven 
poëtisch kleed. Wessel van den Boetzelaer kan ook niet voor niets gelden 
als een toonbeeld van de wijze waarop vertegenwoordigers van de oude 
vaderlandse adelsgeslachten zich soepel voegden in de nieuwe politieke en 
culturele constellatie van de jonge Republiek, zoals zo overtuigend is 
uiteengezet is in Henk van Nierops Van ridders tot regenten.18  

 
18 H.K.F. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de 
eerste helft van de zeventiende eeuw. Tweede druk (Amsterdam 1990) 191-197. Over 
adellijke dichters in die tijd handelt E.K. Grootes, ‘De literator’, in: H.M. Beliën, 
A.Th. van Deursen en G.J. van Setten eds., Gestalten van de Gouden Eeuw. Een 
Hollands groepsportret  (Amsterdam 1995) 356-360. 



Het begin van een klein gebouwtje of van een omvangrijk gebouw? 
 

Eric Jan Sluijter 
 
 
Dit wordt een vreemd bouwseltje, dat ik doelbewust onvoltooid heb 
gelaten: het eerste gemetselde hoekje van werk in uitvoering, eigenlijk niet 
meer dan de nog wankele muurtjes van een vestibule waardoor de 
bezoeker binnentreedt. Losse bakstenen staan her en der in 
ongeorganiseerde stapels; de ontwerptekening is nog zeer schetsmatig en 
aan voortdurende verandering onderhevig. Het is zelfs nog steeds niet 
duidelijk of het bouwsel een bescheiden schuur, een degelijke woning of 
een pretentieuze villa gaat worden. Misschien zou het dan ook beter zijn 
dat je buiten de omheining blijft, maar ja, ik heb een belofte gedaan, dus 
ik moet je wel uitnodigen op deze rommelige bouwplaats.  
 Alle gekunstelde metaforen even opzij zettend: bij het overzien van 
mijn onderzoekswerkzaamheden van de afgelopen zomer realiseer ik mij 
hoe dat onderzoek, zoals zo dikwijls gebeurt, geheel door toevalligheden 
is gestuurd. Eigenlijk is het wel goed om een soort verantwoording te 
geven van mijn geklungel in juli en augustus, hoewel dat vooral voor 
mijzelf interessant is, vrees ik.  
 Het begon in mei met  een call for papers voor een sessie van de 
Historians of Netherlandish Art op een congres van de Renaissance Society of 
America in Los Angeles, februari 2009. Leuk! Los Angeles! Wordt hoog 
tijd dat ik daar weer eens kom! Eén keer geweest en mij nog nooit in mijn 
leven zo displaced gevoeld – dat moet ik opnieuw proberen, dacht ik. 
Bovendien destijds lang niet alle musea goed bekeken, terwijl het Getty 
inmiddels al weer jaren een spectaculaire nieuwe behuizing heeft. 
Afgezien daarvan (en natuurlijk veel belangrijker): het wordt het tijd dat ik 
mijzelf weer eens harde deadlines voor nieuw onderzoek stel en dwing mij 
binnen het grotere project op bepaalde deelonderwerpen vast te leggen. 
De vorige zomer werkte ik mij vooral over de gehele breedte in de 
Amsterdamse historieschilderkunst in (eindelijk weer eens een paar weken 
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achter elkaar op het RKD honderden dozen doornemen, heerlijk!), maar 
tot nu toe bleef dat nog steeds te vrijblijvend.  
 Onderwerp sessie: de relatie tussen  beeldende kunst en theater in de 
Nederlandse 16de en 17de eeuw. Daar kan ik wellicht wat mee, dacht ik: 
al enige tijd zit de vraag in mijn hoofd hoe het komt – een constatering na 
die weken ploegen door RKD-dozen – dat offerscènes zo populair zijn in 
de Amsterdamse historieschilderkunst, zodat zelfs allerlei obscure 
onderwerpen worden bedacht als er maar wat te offeren valt. Hetzelfde 
fenomeen deed zich ook op het toneel voor, zo meende ik mij te 
herinneren van een lezing van Natasja Veldhorst. Daar maakte ik dus een 
voorstel van; maar als tweede optie voegde ik toe dat het ook een 
mogelijkheid was om de passages die ik in mijn boek had geschreven over 
de onderwerpkeuze van Rembrandt en het Vondeliaans-Aristotelische 
concept van de ‘staatverandering’ verder uit te werken (contra Blankert, 
die het, inmiddels algemeen geaccepteerde, idee introduceerde dat dit 
concept voor Rembrandt in de jaren dertig van belang was). De 
sessieleiders spraken een voorkeur uit voor het tweede onderwerp als 
passender in hun opzet. Tevens vroeg de voorzitter, eveneens een van de 
redacteuren van het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, of ik er niet meteen 
een artikel voor het NKJ van wilde maken dat het komend jaar gaat over 
de uitbeelding van de gemoedsbewegingen; daar was nog wel ruimte en 
zij wilden graag iets van mij hebben – maar dan moest het wel vóór 1 
september ingeleverd zijn.  
 Optimistisch als ik ben, zei ik dat toe. Ik had toch nog de hele zomer? 
Eenmaal aan het werk kwam ik natuurlijk tot de ontdekking dat alles veel 
gecompliceerder lag dan ik dacht toen ik die passages in mijn boek 
schreef en dat ik nog heel veel te leren had – over de theorie van de 
tragedie, over de kunsttheorie, over de inhoud van 17de-eeuwse tragedies, 
over titelprenten van uitgegeven tragedies, over reeds bestaand onderzoek 
betreffende Rubens en de uitbeelding van de gemoedsbewegingen (dat 
laatste allemaal Duitstalig en zware kost – Leidenschaften dus, blah), en dat 
ik veel meer kennis en inzicht moest verkrijgen waar het de schilderijen 
zelf betreft: zou ik patronen kunnen ontdekken in de emoties die tot 
uitdrukking worden gebracht in die vele honderden, zo niet duizenden 
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schilderijen die wij nog kennen van Amsterdamse historieschilders tussen 
ca. 1620 en 1690? En zijn daarin relaties met de ontwikkelingen in het 
drama te traceren?  
 Ik kwam dus tot het voor de hand liggende inzicht dat het onmogelijk 
was vóór 1 september een goed doortimmerd stuk werk af te leveren dat 
het waard was om in het NKJ te worden geplaatst. Bovendien kwam ik 
tot de ontdekking dat reeds voltooide artikelen van Thijs Weststeijn en 
Amy Golahny die in dezelfde jaargang zouden verschijnen in diverse 
aspecten dicht tegen het mijn onderzoek aanschurken, maar dat ik het in 
veel opzichten niet met ze eens ben. Lastig om met dit artikel daartussen 
een plaats te vinden. Dat was voor mijzelf een goed excuus om de hele 
zaak af te zeggen (hoewel het mij sowieso niet lukte op tijd een artikel 
voltooid te hebben). Van wat ik nu heb kan ik in januari ieder geval wel 
een aardige lezing voor dat congres in Los Angeles maken (want het 
bouwel is wel wat verder gevorderd dan deze wankele entree; van de 
opzichters mocht ik echter niet meer dan 2500 steentjes laten zien – en 
dat is maar goed ook want de rest dijt nog ongecontroleerd alle kanten 
uit).  
 Bovendien: ik begon mij af te vragen of datgene waaraan ik nu werkte 
wel geschikt was voor een artikel. Levert de vraagstelling wel wat op? Heb 
ik een duidelijk argument dat het als artikel bijeen houdt? Wordt het niet 
veel meer een hoofdstuk voor een boekje over de relatie tussen 
Amsterdamse historieschilderkunst en het Amsterdamse theater? Is dat 
niet een heel geschikt onderdeel om binnen het Amsterdamse project uit 
te bouwen, temeer daar de Amsterdamse schouwburg immers in onze 
periode (1630-1690) het centrum van een cultureel netwerk werd? 
Geknipt voor een boekje in de Gouden Eeuw-reeks soms? Of is dit 
laatste een uitvlucht om minder precies te hoeven zijn en weer in de 
breedte gaan, zodat ik er nog alle kanten mee op kan? Enzovoorts. 
 Ik ben, zoals gebruikelijk, maar aan het schrijven geslagen in de hoop 
dat ik dan wel ergens uitkom (wat uiteindelijk ook altijd het geval is). 
Maar waar dat zal zijn, weet ik dus nog steeds niet. In het voorbijgaan 
deed ik een kleine vondst – ik heb nooit nog wel ergens een ‘vondst’ voor 
een klein artikel liggen, zoals archiefsnuffelaars die altijd hebben – dus, 
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ha! kon ik toch nog iets bijdragen aan een bundel voor Boudewijn 
Bakkers afscheid waarvoor ik in juli een uitnodiging kreeg om iets vóór 1 
oktober te leveren(!); over een vroege Rembrandt waarin motieven zitten 
die wellicht met een toneelstuk van Guilliam van Nieuwelandt 
samenhangen – in drie dagen geschreven; een record!  
Dus: hieronder de half voltooide vestibule  – de entree die duidelijk moet 
maken dát men in die tijd zeker relaties zag tussen toneel en 
historieschilderkunst, maar dat het vervolgens de vraag is wat die relaties 
dan wel zijn. Ik hoop dat je niet struikelt, want het is zo’n Amsterdamse 
bouwput die vol water staat; en dit keer zijn er geen touw en droge kleren 
bij de hand.  
 
Titel? Bewogen beweging in de historieschilderkunst en op het toneel (of 
zoiets; dit te gewild?) 
I. 
In de 17de eeuw werd dikwijls over de verwantschap tussen historie-
schilderkunst en tragedie gesproken, in het bijzonder waar het de uit-
drukking van de gemoedsbewegingen betreft. In beide kunsten werd 
sinds de late zestiende eeuw het tot uitdrukking brengen van de emoties 
én het emotioneren van de toeschouwer als een centrale opgave gezien en 
juist op dit gebied werd de verwantschap tussen deze kunstvormen nogal 
eens benadrukt. Opmerkelijk is dat dit vooral aan de zijde van de 
toneelauteurs gebeurde. De historieschilderkunst blijkt zelfs vaak een 
exemplarische rol toebedeeld te krijgen in het voorwerk van tragedies. 
Kunsthistorici zijn altijd geneigd ervan uit te gaan dat dichtkunst een veel 
groter prestige had dan de schilderkunst en dat aan tekst dus altijd het 
primaat werd gegeven, maar daar dachten vooraanstaande literatoren in 
de zeventiende eeuw soms anders over. Vooral Joost van den Vondel, die 
al in de voorrede van zijn eerste drama, Het Pascha uit 1610, een 
toneelstuk in het algemeen omschreef als ‘een levende schoon-verwighe 
schilderije’,1 was waarschijnlijk mede dankzij zijn vriendschap met 
Joachim von Sandrart, goed op de hoogte geraakt van denkbeelden die in 

                                                 
1 WB, I, 164, Vondel, 7. Ook in de Leeuwendalers spreekt hij in zijn opdracht over 
zijn ‘toneelschildery (WB, V, 266, Vondel, 320). 
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de historieschilderkunst gangbaar waren en gebruikte deze graag in zijn 
eigen verantwoordingen. In zijn opdracht van de Gebroeders aan Gerard 
Vossius ‘schildert’ Vondel zelfs een fictief schilderij van Rubens – dé 
schilder die bij de literaire elite beroemd was om zijn uitbeelding van 
affecten en passies – om daarmee de tragische, aangrijpende kwaliteiten 
van zijn drama in een beknopt en duidelijk beeld te kunnen etaleren.2 
Vondels beschrijving steunt, zoals Porteman stelt, op de fundamenteel 
geachte overeenkomst tussen het treurspel en de op dit punt nog 
effectievere historieschilderkunst om via de visuele representatie te 
ontroeren (movere). De dichter versterkt bovendien zijn betoog door met 
nadruk te wijzen op de werkingsvolle picturale gelaatsexpressies. De 
schilderkunstige weergave van de kernemoties van het treurspel dient in 
alle opzichten de opzet van de tragedieschrijver.’3 De in een schilderij 
uitgedrukte emoties waren, naar Vondels eigen zeggen, de inspiratiebron 
voor Jozef in Dothan; in de voorrede van deze tragedie geeft hij aan dat hij 
werd gestimuleerd door een werk van Jan Pynas waarop te zien valt hoe 
Jacob de bebloede rok van Jozef wordt getoond, een schilderij dat hij, aan 
het einde van zijn stuk ‘ten naasten bij, met woorden des schilders 
verwen, tekeningen, en hartstochten, poogden na te volgen.’4  
 Ook door anderen werd de bijzondere capaciteit tot movere naar voren 
gehaald als er een vergelijking werd gemaakt tussen deze twee kunsten: 
tot tweemaal toe wordt in lofdichten in het voorwerk van tragedies een 
vergelijking gemaakt met het legendarische schilderij van Timanthes met 
het offer van Iphigenia dat door Plinius werd beschreven (door Karel van 
Mander onder andere in zijn hoofdstuk over de affecten vermeld).5 In 

                                                 
2 Zie hierover uitvoerig: K. Porteman, ‘Vondel schildert een “Rubens’, in: 
Neerlandica Extra Muros 41:2 (2003) 29-42. 
3 Idem, 34. 
4 Vondel p. 256, WB, IV, 74. [op terugkomen; zoals steeds,  emoties bij Vondel 
veel heftiger in tekst dan wat in schilderij te zien is; geldt zelfs voor relatie tussen 
Vondels tekst in de Gebroeders en de ‘Rubens’ die hij met woorden schildert [ 
Junius zegt hier iets over – Thijs vragen].  
5 Van Mander, Grondt, VI, v. 40-43; in Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders 
wordt het beschreven, fol. 69v-70r, gebasserd op Plinius (NH XXXV, 73). Het 
gaat hierbij steeds om het feit dat de wanhoop van Agamemnon zo groot is dat de 
schilder meende dat dit niet kon worden uitgebeeld en hij zijn gezicht bedekte. 
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Hans Roelandts drempelsonnet bij een tragedie van [toevoeging van de 
eindredacteur: de schilder en toneelschrijver] Jan Colm (1616), wordt 
benadrukt hoezeer het schilderij de kracht had de toeschouwer hevig aan 
te grijpen en tot tranen te roeren – zoals ook het betrokken toneelstuk zal 
doen – door middel van de uitbeelding van het meest schokkende 
moment en de bijbehorende, duidelijk en overtuigend uitgebeelde, 
geëmotioneerde, reacties van de verschilende geaard omstanders. Het 
tweede betreft een lofdicht van [toevoeging van de eindredacteur: de 
schilder en toneelschrijver] Bredero op Abraham Konings Jephthah; in 
diens sonnet wordt onderstreept dat de levensechtheid zowel in het 
schilderij als in het toneelstuk het onderscheid doet vervagen tussen 
schijn en wezen, verbeelding en werkelijkheid, waardoor de toeschouwer 
zich bij het gebeuren aanwezig voelt en door hevige emoties wordt 
meegesleept.6  
 De parallellie tussen beide kunsten werd echter alleen door Vondel op 
een tamelijk samenhangende manier behandeld, zoals Jan Konst toonde.7 
Deze wees er terecht op dat Vondel de tragedie en schilderkunst als 
verwant zag, doordat beide onderhevig waren aan de principes van de 
klassieke retorica, niet alleen wat betreft het docere, delectare en movere – met 
nadruk op het laatste – maar zelfs waar het de trits inventio, dispositio en 
elocutio betrof. Zo haalt Vondel de schilderkunst in de opdracht van de 
Gebroeders tevens aan om te tonen dat de toneelschrijver, net als de 
schilder, een zeker vrijheid van vinding heeft en dat het ‘welschikken der 
verwen’ om de historie een betere ‘welstand’ te geven noodzakelijk is 
(hier gaat het dus om de inventio), terwijl hij in het ‘berecht’ van Jeptha naar 

                                                                                       
Ook Quintilianus haalt dit aan als positief voorbeeld van de grenzen van de 
mogelijkheden van retorische uitbeelding, waarbij het beoordelen van diens smart 
wordt overgelaten aan de verbeelding van de toeschouwer .  Bredero en Roelandt 
vermelden dit gegeven – Agamemnons bedekken van zijn gezicht – echter niet. 
Opmerkelijk is dat in de mij bekende Nederlandse schilderijen met dit onderwerp 
uit deze periode, dit evenmin gebeurde. NAZIEN.  
6 Zie hierover Smits-Veldt, ‘Bredero en Tiamnthes,’ in: Spektator. Tijdschrift voor 
neerlandistiek 14 (1984-1985) 288-294; en J. Konst, ‘Een levende schoon-verwighe 
schilderije. De tragedie als historiestuk,’ in: A.C.G. Fleurkens e.a. (red.), Dans der 
muzen. De realtie tussen de kunsten gethematiseerd (Hilversum 1999) 110-112. 
7 Konst (1999) 102-115, i.h.b. 109. 
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het werk van ‘doorluchtigste Italiaanse schilders’ verwijst om om de 
noodzaak tot een goede schikking van het drama te onderbouwen 
(dispositio); in het berecht van Jeptha spreekt hij zelfs over de noodzaak van 
‘gespierde verzen’ (elocutio) en vergelijkt deze met ‘uitheffende 
schilderyen’, wat slaat op schilderijen waarin bijzonder goed is 
gesuggereerd dat figuren in de ruimte naar voren komen door middel van 
licht en donker, in de kunstliteratuur vaak met het woord ‘krachtig’ 
aangeduid – bedoeld om het getoonde zo nabij mogelijk te brengen.8 
Uiteraard vormt het feit dat beide kunsten de natuur nabootsen eveneens 
een gemeenschappelijke noemer: ‘De toneelkunst den menschelijcken 
handel gelijck de schilderkunst en de beelthouwerij de natuur 
nabootsende [...].’ 9 Diverse malen vormt de schilderkunst voor Vondel 
dus een referentiepunt om zijn bedoelingen te verduidelijken.  
 Vondels rivaal Jan Vos schreef nogal eens in dezelfde termen over 
toneel als over schilderijen, waarbij hij graag de bekende klassieke 
gemeenplaatsen over schilderkunst en dichtkunst aanhaalde en deze in 
hun oorspronkelijke betekenis gebruikte en niet andersom, zoals dat in de 
kunstliteratuur altijd gebeurde. Hij past deze bovendien specifiek toe op 
de toneelpoezie: ‘De pen der dichters is een levendig penseel,’ lezen we in 
de Inwijding van de Schouwburg, en ‘Een Spel [is] ... een sprekende schilderij’. 
Ook Vondel benadrukt in zijn theaterapologie Tooneelschilt (1661) dat het 
bekende dictum van Simonides (de poëzie is sprekende schilderkunst, de 
schilderkunst stomme poëzie) waarop deze uitspraken zijn gebaseerd juist 
voor het toneel was bedoeld: ‘De historieschilderkunt verdiende by 
d’ouden den naem van stomme poëzye, gelijck de poëzy den titel van 
spreeckende schilderye bereickte, dat eigentlijcker op toneelpoëzy slaet, 
die haere spreeckende personadien regelrecht, terwijl een redenaer 
personeerende, die niet regelrecht invoert.’10  

                                                 
8 WB, VIII, 778 vertaalt dit in de annotatie met reliëfschilderingen; Konst meent 
dat dit op voorstellingen in bas-reliëf boven deuren of op schoorstenen zou 
kunnen slaan. Het gebruik van de term verheffen, uitheffen is echter minder 
specifiek en slaat altijd op de suggestie van naar voren komen in de ruimte door 
middel van licht en schaduw. Zie Sluijter (2006, ....). 
9 Berecht bij Salmoneus, WB, V, 715. 
10 Aangehaald bij Porteman (2003) 42, noot 2 (WB, IX, 384). 
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 Als tenslotte laat in de zeventiende eeuw door Andries Pels in zijn 
Gebruik en Misbruik des toneels de aanval wordt ingezet op de Senecaans-
Scaligeriaanse theatertraditie met al zijn spektakel en vertoon van heftige 
emoties, slechtheid en lelijkheid, waarbij vooral Jan Vos de kop van Jut is,  
blijkt het voor Pels, opmerkelijk genoeg, een vanzelfsprekende zaak om 
een schilder – Rembrandt – als voorbeeld te nemen van alles wat er zijn 
inziens fout is aan de manier waarop kunstenaars van een vorige generatie 
de wereld in het theater (en in de schilderkunst) verbeeldden. 
 Dat de verwantschap tussen toneel en schilderkunst sterk werd 
gevoeld, zal mede zijn bepaald door de veelvuldig aangehaalde, door 
Horatius verwoorde gedachte dat wat ons via het oor bereikt de geest veel 
oppervlakkiger raakt dan wat aan het oog wordt getoond (Ars Poetica 180-
81). ‘’t Zien gaat voor ’t zeggen’, was een bekend dictum van Jan Vos. 
Ook Vondel schrijft ter verantwoording in de voorrede van Jeptha dat hij 
de droevigste scène uit het drama, het voorbereiden van het offer van 
Jeptha’s dochter (het offer zelf wordt niet getoond om 
‘ongeloofwaardigheid te schuwen’), de toeschouwers voor ogen stelt 
‘dewijl het zien meer herten beweegt dan het aanhoren en verhaal van het 
gebeurde.’11 Dat schilderijen krachtig de emoties konden opwekken 
doordat het beeld direct via de ogen tot de geest doordrongen, was voor 
hen duidelijk een doorslaggevend argument om de band tussen toneel en 
schilderkunst steeds te benadrukken.  
 Reden genoeg dus om ons af te vragen wat die zo sterk gevoelde 
relatie tussen toneel en schilderkunst dan wel in de praktijk inhield, in het 
bijzonder waar het de uitbeelding van emoties betreft – juist in 
Amsterdam waar, anders dan in andere Hollandse steden, zowel de 
tragedie als de historieschilderkunst een uitzonderlijke bloei beleefden. De 
Amsterdamse schouwburg werd immers het centrum van een invloedrijke 
cultureel-economische netwerk en de banden tussen dichters, schilders en 

                                                 
11 Hij voegt daar – bij wat een modeldrama volgens de Griekse richtlijnen moet 
zijn – wel verontschuldigend aan toe dat dit eigenlijk bij een treurspel niet nodig 
zou behoren te zijn en schrik alleen door aanhoren en lezen zou moeten worden 
opgewekt.  
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de cultureel-economische elite werden bewust benadrukt.12 De vraag is 
des te urgenter omdat, anders dan wij wellicht zouden verwachten, waar 
het de onderwerpen van tragedies betreft, wij heel weinig daarvan direct 
gereflecteerd zien in schilderijen. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat niemand 
op het idee kwam om scènes uit de populairste toneelstukken van de 
zeventiende eeuw in schilderijen uit te beelden; tevergeefs zal men zoeken 
naar verbeeldingen van episodes uit drama’s als Aran en Titus van Jan Vos 
(de absolute kaskraker van de zeventiende eeuw), Gijsbrecht van Aemstel 
(Vondel), de Cid (Van Heemskerck/Corneille), Don Jeronimo Maarschalk 
van Spangien (A. van de Bergh/Kyd), Biron (Roelandt), Casandra 
(Rodenburgh), Vervolghden Laura (Van Germez/Rotrou), Styrus en Ariane 
(Struys), Veynzende Torquatus (Brandt), Geraerdt van Velsen (Hooft), Electra 
(Vondel/Sophokles), om de 10 het meest in de schouwburg opgevoerde, 
niet-bijbelse, treur- of ‘bly-eindighe treurspelen in volgorde van 
populariteit te noemen. Onderwerpen die wij zowel in schilderijen als op 
het toneel tegenkomen zijn meestal, zoals bij de (schaarse) bijbelse 
drama’s het geval is,13 gebaseerd op stof die in de schilderkunst reeds 
traditioneel was. De vraag waarom schilders niet onderwerpen kozen die 
men vaak op het toneel kon zien, en waarom er ook geen opdrachten toe 
werden gegeven is bij mijn weten nooit gesteld en behoeft nader 
onderzoek [hierover een volgend hoofdstuk?].14 Waarom heeft 

                                                 
12 Noot over St. Lucasfeesten in 1653 en 1654 
13 De enige bijbelse drama’s die tot de top behoorden wat aantal opvoeringen 
betreft zijn Jozef of Sofompaneas (Vondel/Grotius) en de Gebroeders (Vondel). Vanaf 
de jaren dertig is Vondel vrijwel de enige die drama’s op bijbelse stof baseert 
(Mieke Smits-Veldt telde slechts 10 bijbelse drama op 200 ernstige spelen in de 
periode 1630-1665, afgezien van de elf die Vondel in deze periode schreef. Smits-
Veldt, ‘La Bible et le théâtre aux Pays Bas,’in: J.R. Armogathe, Le grand siécle et la 
bible (Parijs 1989) 495-503). Bij bijbelse drama’s is meestal moeilijker te zeggen of 
er een relatie met schilderijen is, omdat deze stof behandelen, zoals episodes uit 
het Jozef-verhaal, die in de schilderkunst traditioneel waren,.  
14 De enige uitzondering van een geliefd toneelstuk dat direct aanleiding gaf tot 
een betrekkelijk populair thema in de Nederlandse schilderkunst, betreft Hoofts 
Granida; daar betreft het echter een pastorale scene (Granida en Daifilo), wat ook 
het geval is met scenes uit de Pastor Fido (Guarini, tevens een bewerking van 
Rodenburgh) en Cimon en Ifigenia (Boccaccio, in Nederland door Jan van Arp op 
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bijvoorbeeld, voorzover wij weten, geen enkele klant ooit gezegd:  
schilder voor mij eens een scène uit Aran en Titus waarvan ik nu zo 
dikwijls heb genoten (in zijn enthousiasme over dit stuk schreef Barlaeus 
bijvoorbeeld binnen twee maanden na de première Aran en Titus maar 
liefst zeven maal te hebben bezocht!).15 En dat terwijl in Amsterdam de 
netwerken van schilders, de culturele elite en mensen direct betrokken bij 
het reilen en zeilen van de schouwburg elkaar in hoge mate overlapten.16 
  Beide, drama en historieschilderkunst, hadden dus wat 
onderwerpkeuze betreft in hoge mate hun eigen tradities en overlapten 
daarin zelden. De verwantschap die men voelde moet dus niet zozeer in 
de inhoud als in de aard van de uit te beelden situaties hebben gelegen. 
[zwak! over formulering nadenken]. De kwestie die hier wordt 
aangesneden is dan ook óf, en zo ja, hoé, te onderscheiden opvattingen 
over de betekenis en functie van de gemoedsaandoeningen op het toneel 
relaties hebben met wat men tegelijkertijd in de historieschilderkunst kan 
waarnemen. [formulering moet scherper] En, daarmee samenhangend, in 
hoeverre het tot uitdrukking brengen van bepaalde typen emoties een 
reden was voor de keuze van bepaalde onderwerpen. Was dit iets waarin 
zowel historieschilders als tragedieschrijver zich van elkaar konden 
onderscheiden? Het volgende is vooralsnog niet meer dan een eerste – in 
vele opzichten hypothetische – aanzet, die mede mogelijk werd gemaakt 
doordat Jan Konst enige jaren geleden een studie publiceerde over de 
uitbeelding van emoties in het zeventiende-eeuwse toneel.  
 
 

                                                                                       
het toneel gebracht); zie Kettering, en voor het laatstgenoemde onderwerp Sluijter 
en Spaans, etc.  
15 Meijer-Drees, ‘Toneelopvattingen in beweging: rivaliteit tussen Vos en Vondel 
in 1641,’ De nieuwe taalgids 790 (1986) 453-460, i.h.b. p. 455; Barlaeus voegt eraan 
toe dat hij normaliter zo’n stuk slechts éénmaal bezocht.  
16 Titelprenten in de gedrukte uitgaven van toneelstukken, die dikwijls wel 
rechtstreeks met deze teksten en soms ook met de uitvoering ervan te maken 
hebben, blijken al evenmin een bron van inspiratie voor schilders te zijn geweest. 
De enkele keren dat er verwantschappen te zien zijn, komt dat in de eerste plaats 
omdat zo’n titelprent dan bestaande picturale tradities volgt. De scenes die zij uit 
toneelstukken weergeven vindt men echter vrijwel niet terug. 
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II. 
Startpunt is de reeds genoemde, intrigerende gedachte (door Albert 
Blankert in 1980 geformuleerd en daarna door velen herhaald), dat het 
concept van ‘staatverandering’, vanaf de jaren veertig te traceren in 
Vondels tragedies, eveneens een belangrijke plaats heeft in de 
schilderkunst van Rembrandt en zijn school. Een nadere beschouwing 
van deze, mijns inziens onjuiste, observatie zal ons direct naar de kern 
van de zaak leiden, zodat we van daaruit verder kunnen kijken naar wat 
de uitbeelding van gemoedsbewegingen op schilderijen en op het toneel 
in deze periode al of niet gemeen hebben. [etc.] 
 



Prenten van de Opstand in Salvador de Bahia 
 

Michiel van Groesen 
 
 

Op 9 en 10 mei 1624 veroverde een vloot van de West-Indische 
Compagnie onder leiding van admiraal Jacob Willekens Salvador de 
Bahia, de hoofdstad van de Portugese kolonie in Brazilië.1 De eerste dag 
van de aanval kenmerkte zich door een heldhaftige manoeuvre van vice-
admiraal Piet Heyn, die het belangrijkste defensieve bastion in de 
Allerheiligenbaai neutraliseerde. De Nederlanders verloren weliswaar één 
van hun 26 schepen, maar slaagden er tevens in een groot aantal soldaten 
aan land te zetten. De troepen beklommen de steile heuvel waarop de 
stad was gelegen, ondervonden nauwelijks tegenstand, en brachten de 
nacht door even buiten de poorten van de stad. De volgende ochtend 
trokken de Nederlanders, opnieuw zonder noemenswaardig verzet van 
de vijand, de stad binnen. Deze was door de bevolking vrijwel helemaal 
verlaten. Volgens de tekst van de officiële nieuwsprent van de 
verovering, vervaardigd door de Amsterdamse uitgever Claes Jansz. 
Visscher, troffen de soldaten in sommige huizen van de stad volledig 
gedekte tafels aan.2 Dit wees erop dat de inwoners van Salvador hals 
over kop waren vertrokken na de Nederlandse aanval, en alles van 
waarde hadden moeten achterlaten. Gouverneur-generaal Diego 
Mendonça de Furtado, die niet was gevlucht, werd met enkele getrouwen 
door de Nederlanders in de boeien geslagen. Een paar dagen later 
arriveerde vanuit Rio de Janeiro een schip met een aantal vooraanstaande 
jezuïeten, onder wie de provinciaal Domingo Coelho. Ook zij werden 
door de Nederlanders gevangen genomen. Het bericht van de geslaagde 
inname van Salvador de Bahia werd begin september in alle steden en 
dorpen van de Republiek uitbundig gevierd.3 
 Enkele dagen na de verovering van de stad ontvingen de dienaren 
van de Compagnie het eerste slechte nieuws. De beoogde gouverneur 
Johan van Dorth was buiten de stadsmuren in een hinderlaag gelopen, 
waar hij liggend onder zijn paard door Braziliaanse Indianen was 
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onthoofd. De Amsterdammer Evert Gijsbertsz. wist weliswaar het hoofd 
van de kolonel te redden door het in zijn holster te steken en naar de 
stad te brengen, maar de dood van Van Dorth was een forse tegenvaller 
voor de Nederlanders.4 In de weken en maanden die volgden groeiden 
onder leiding van de verdreven bisschop Marcos Teixeira de kracht en de 
vechtlust van de Portugese guerrillastrijders, en bleven de bezetters 
angstvallig binnen de muren van de stad. Hier zouden de ruim 1.500 
Nederlanders elf maanden doorbrengen, tot de stad in april 1625 door 
een Iberische vloot werd heroverd.5 Maar in de lente van 1624 heerste 
nog optimisme. Op 13 mei werden de overblijfselen van de kolonel in 
Salvador ceremonieel begraven in de crypte van de kathedraal, die tot 
enige dagen eerder het hart van het katholieke geloof in Brazilië was 
geweest. De treurige begrafenis van Van Dorth was voor de Nederlandse 
troepen tegelijkertijd een manier om zich het grote kerkgebouw, en 
daarmee feitelijk de stad als geheel, toe te eigenen. De middelen die 
hierbij werden toegepast waren in de eerste fase van de Opstand tegen 
Spanje reeds beproefd.  
 De soldaten ontdeden allereerst de religieuze gebouwen in Salvador 
van hun beelden, en sloegen altaren en retabels stuk - precies zoals hun 
grootouders een kleine zestig jaar eerder hadden gedaan tijdens de 
Beeldenstorm. Daarna namen ze de kerkgebouwen in gebruik. De 
kathedraal, Sé in de volksmond, werd geschikt gemaakt voor de 
Protestantse eredienst. Onmiddellijk na de verovering werd hier in het 
Nederlands en in het Frans gepreekt. Meer kerken hadden de soldaten 
niet nodig. De Nossa Senhora da Ajuda ging daarom dienst doen als 
opslagruimte voor buskruit. In de Sint-Franciscuskerk plaatsten de 
Nederlanders een graanmolen, terwijl in het aanpalende klooster een 
kapitein en een handvol soldaten werden gelegerd. Tal van andere kerken 
ondergingen een zelfde, in de ogen van de lokale bevolking schandalige 
ontheiliging.6 Om niettemin de eenheid in de stad te bewaren, kondigde 
de Compagnie binnen enkele dagen een decreet af waarin amnestie werd 
verleend aan alle kolonisten die bereid waren een eed te zweren op de 
Prins van Oranje. Deze regel gold echter niet voor de katholieke 
ordebroeders in Salvador. Benedictijnen en Franciscanen mochten onder 
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bepaalde voorwaarden terugkeren naar de stad, maar sloegen dit aanbod 
verontwaardigd af. Noch de Portugese, noch de Nederlandse 
kroniekschrijvers geven verdere details over deze toenaderingspoging. 
 Wel is duidelijk dat de jezuïetenorde niet op dergelijke clementie kon 
rekenen. De jezuïeten die niet in Nederlandse handen waren gevallen, 
waren met hun relieken naar een Quinta bij Villa Velha op het platteland 
gevlucht. Dit bood soldaten van de Compagnie de gelegenheid om het 
klooster van de Sociëteit in de stad te plunderen. De verhalen die de 
kroniekschrijver Nicolaes van Wassenaer hierover vertelt schetsen de 
grote rijkdom van de orde, uiteraard koren op de molen van de anti-
katholieke propaganda in de Republiek waarin de jezuïeten een gewild 
doelwit waren. ‘De cloosters, als te voren verhaelt is, waren van silveren 
vaten gestoffeert, datter yder over verwondert was’. Sommige 
plunderende soldaten vergaarden er zelfs hun eigen lichaamsgewicht in 
zilver, aldus Van Wassenaer, die als Amsterdamse chirurgijn in dienst van 
de WIC goede contacten had. Ook de boerderij van de jezuïeten buiten 
de stad, waar de Nederlanders na enige dagen toch arriveerden, 
herbergde nog een grote hoeveelheid zilverwerk.7 Dergelijk nieuws zal 
weinigen hebben verbaasd: jezuïeten waren in Protestantse kringen alom 
berucht om hun hebzucht, maar er gingen vooral verhalen over de 
‘Soldaten van Christus’ die buiten Europa als missionarissen actief 
waren. Ze zouden, zo wilden de geruchten, in Amerika en Azië hoge 
prijzen rekenen voor de bekering van heidenen tot de Kerk van Rome.8 
 Veel verrassender was wellicht de vondst die de soldaten deden in de 
priorskamer van een van de kloosters. Hier hingen enkele prenten aan de 
muur die de Nederlanders maar al te goed herkenden. Sommige hadden 
betrekking op de martelaren van Alkmaar, die ‘ten tijden van Joncker 
Sonoy [...] omgebrocht zijn’, andere vertoonden katholieken die tijdens 
de Opstand in Haarlem waren vermoord. Volgens Van Wassenaer betrof 
het hier uiteraard geen martelaren, maar verraders die tijdens folteringen 
hun misdrijf hadden bekend en kort daarna waren overleden. Als bron 
hiervoor haalde hij ‘de Histori-schrijver Borre’ aan, die het verraad in 
detail had beschreven.9 Vermoedelijk doelde Van Wassenaer hier op de 
terechtstellingen van de katholieke oud-burgemeesters Quirijn 
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Dirkszoon en Lambert Jacobszoon in Haarlem, en pater Daniël 
Arendonck en vijf van diens metgezellen in Alkmaar. De afbeeldingen 
waren door katholieken in de Nederlanden in de plaat gesneden en 
vervolgens naar Brazilië verscheept, wellicht op één van de Antwerpse 
handelsschepen die reeds enkele decennia suiker van Bahia naar Europa 
vervoerden (afb. 1 en 2).10 Wat er met de prenten gebeurde vertelt Van 
Wassenaer niet, maar het ligt voor de hand dat de soldaten ze ter plekke 
van de muur hebben gescheurd en vernietigd. Uit deze episode bleek nog 
maar eens dat de verovering van Salvador onderdeel uitmaakte van de 
langdurige strijd tegen de Habsburgers. Dit paste uitstekend in de 
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officiële boodschap die de WIC wilde uitdragen, waarin men benadrukte 
dat de Nederlanders de oorlog tegen Spanje voortaan niet meer alleen op 
het eigen grondgebied wilden voeren, maar ook in het verre Amerika.      

 
Afbeelding 2 

 De dienaren van de Compagnie ontdeden de religieuze gebouwen in 
Salvador dus niet alleen van beelden, zoals in de Nederlanden in de 
Opstand was gebeurd, maar verwijderden ook beeldmateriaal dat naar de 
Opstand verwees. Dat de verovering van Salvador in het bredere kader 
van de strijd tegen Spanje moest worden gezien, was echter ook voor de 
troepen in Brazilië glashelder. Om dit te bevestigen, om de Portugezen 
met gelijke munt te betalen, èn om zich de voormalige katholieke 
gebouwen toe te eigenen, vervingen zij de beelden en de prenten van 
martelaren door hun eigen Noord-Nederlandse iconografie. De eerder 
genoemde Domingo Coelho, de in hechtenis genomen provinciaal van 
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de jezuïetenorde in Brazilië, was getuige van de culturele omwenteling in 
de stad. Na zijn arrestatie werd Coelho door de Compagnie meegevoerd 
naar Amsterdam, waar hij enkele jaren zou doorbrengen als gevangene in 
het Rasphuis, en waar hij het mikpunt werd van anti-katholieke 
propaganda.11 Reeds onderweg naar de Republiek, op de Atlantische 
Oceaan, schreef hij een brief met zíjn versie van de inname van Salvador 
aan de generaal-overste van de Sociëteit in Rome, Mutio Vitelleschi. Hij 
beklaagde zich daarbij niet alleen over de slechte behandeling door de 
Nederlanders, maar ook over de ontheiliging van de kerken en kloosters 
in Brazilië. 
 Hun eigen complex, zo beschreef de provinciaal, was er het ergst aan 
toe. Hier werden lege drankflessen neergezet op de plaats waar tot kort 
tevoren relieken hadden gestaan. Op de plaats van de verwijderde 
heiligenbeelden hingen de Nederlanders afbeeldingen aan de muur - 
vrijwel zeker prenten - van Maurits, zijn zuster Emilia, en overige 
familieleden van de stadhouder.12 Maar de belangrijkste spotprent kreeg 
een plaats in de kapel van de novieten van de orde. Deze afbeelding 
stelde de inmenging van de jezuïeten in hoge politieke kringen aan de 
kaak. Protestanten geloofden dat de orde na het Concilie van Trente 
toegang had gekregen tot de paleizen van katholieke vorsten in Europa, 
en er zelfs enkele keren in was geslaagd om Protestantse vorsten terug te 
brengen in de schoot van de moederkerk.13 Coelho, die bij hoog en bij 
laag had volgehouden dat er in Salvador de Bahia strenge straffen 
stonden op politieke inmenging door de jezuïeten, beschreef de 
betreffende prent in detail. De belangrijkste figuur in de compositie was 
de Hertog van Alva, die was weergegeven met een duivel op zijn hoofd. 
De hertog, die al ruim vier decennia dood was maar nog altijd zijn kracht 
als icoon van Spaanse tirannie niet had verloren, was afgebeeld terwijl hij 
vele Nederlanders ter dood veroordeelde. Deze vonnissen werden hem 
ingefluisterd door een ‘oorblazer’ die achter de troon van de hertog 
stond, volgens Coelho een jezuïet met een blaasbalg in zijn handen. Deze 
afbeelding, aldus de provinciaal, was voor de Nederlanders voldoende 
rechtvaardiging geweest om zonder pardon bezit te nemen van het 
Colégio van de jezuïeten in Salvador.14 
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 Het is goed mogelijk dat de Nederlandse soldaten Coelho voor deze 
gelegenheid hadden wijsgemaakt dat de figuur met de blaasbalg een 
jezuïet was. Veel waarschijnlijker is namelijk dat het hier een afbeelding 
betrof van kardinaal Granvelle, die aan het begin van de Opstand werd 
gezien als de kwade genius achter veel van de harde maatregelen van de 
Spaanse koning in de Nederlanden. Granvelle staat ook afgebeeld op de 
prent die vrijwel zeker overeenkomt met Coelho’s beschrijving. Deze 
prent, die voor het eerst was verschenen in 1569, gaf voorbeeldig weer 
waar het de Nederlandse rebellen in hun strijd tegen Spanje om ging. 
Allereerst was de politieke onderdrukking van de zeventien gewesten op 
de prent weergegeven, in de vorm van even zoveel geketende maagden 
en de terechtstelling van Egmond en Horne in de achtergrond van de 
compositie. Maar ook het geloof, voorgesteld in de persoon van 
Granvelle en een op de grond gegooide en verwaarloosde Bijbel, was een 
factor van belang in de Nederlandse Opstand.15 Aan deze motieven was 
halverwege de jaren twintig van de zeventiende eeuw niet veel veranderd: 
religieuze en politieke vrijheid waren, naast economische overwegingen, 
nog altijd belangrijke drijfveren voor de Nederlanders. In 1622 maakte 
Jan Pietersz. van der Venne in Middelburg dan ook een moderne versie 
van de prent naar een ontwerp van de Delftse kunstenaar Willem 
Jacobsz. Delff (afb. 3). Waarschijnlijk was het een exemplaar van deze 
prent dat de soldaten van de Compagnie hadden meegenomen aan 
boord van hun expeditie naar Brazilië.16 
 Elf maanden later, na de herovering van Salvador door een Spaans-
Portugese armada, wachtte de prenten van de Nederlanders ongetwijfeld 
hetzelfde lot als de katholieke prenten van martelaren in Alkmaar en 
Haarlem een jaar eerder. Protestantse prenten zouden nooit meer de 
interieurs van de stad sieren: de poging van de Nederlandse gouverneur-
generaal Johan Maurits van Nassau-Siegen in 1638 om Salvador opnieuw 
in te nemen mislukte. 
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Veel verslagen van overwinningen op de vijand - in de Gouden Eeuw 
maar ook in andere tijdvakken - moeten kritisch worden beschouwd 
door hedendaagse historici. Het zijn beelden, die vaak zijn opgebouwd 
uit ingesleten elementen uit bestaande en bekende literatuur over 
misstanden, tirannie en onderdrukking. Nicolaes van Wassenaer, sinds 
1621 actief als schrijver van kronieken die halfjaarlijks verschenen, wist 
na vier jaar precies welke aspecten zijn lezerspubliek zouden aanspreken 
in een verslag van een Staatse overwinning overzee. De beschrijvingen 
van rijkdommen in de verblijven van de jezuïeten in Bahia pasten 
naadloos in het reeds enkele decennia gekoesterde beeld van de Sociëteit 
in de Republiek. Ook Domingo Coelho construeerde zijn eigen verhaal 
van de gebeurtenissen in mei 1624. De Portugese jezuïet stelde in zijn 
brief aan de generaal-overste in Rome de orde in Brazilië voor als de 
grootste slachtoffers van de Nederlandse onbehouwenheid. Achter deze 
klaagzang zat echter een nog diepere onvrede over de manier waarop de 
Portugezen in hun Amerikaanse kolonie ondergeschikt waren gemaakt 
aan het Spaanse imperialisme. De Spanjaarden, die in zaken van geloof 
een eigen koers wilden varen, waren vaak niet gediend van de jezuïeten, 

 
Afbeelding 3 
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die trouw waren aan de richtlijnen van Rome. De jezuïetenbrieven, zoals 
door Coelho op volle zee geschreven, werden door velen in Contra-
Reformatorisch Europa gelezen, en waren dus net als de gepubliceerde 
kronieken van Van Wassenaer geschikt vehikels om een gewenst beeld te 
construeren. Eenmaal aangekomen in het Rasphuis in Amsterdam zou 
Coelho tijdens de ondervragingen door de Compagnie doorslaan. Hij 
bekritiseerde de Habsburgse machtspolitiek in Brazilië, en jammerde om 
de terugkeer van Koning Sebastiaan, wiens overlijden de weg had 
vrijgemaakt voor de Spaanse overname van de Portugese troon. Ook de 
verslagen van deze verhoren zijn echter alleen overgeleverd in de kroniek 
van Van Wassenaer,17 zodat daar de spanning tussen beeld en 
werkelijkheid opnieuw in acht moet worden genomen. Voor de 
beschrijving van prenten van de Opstand in de kerkgebouwen van 
Salvador de Bahia geldt dit voorbehoud waarschijnlijk niet. Zowel 
Coelho als Van Wassenaer rapporteerden over deze papieren 
herinneringen aan het begin van de Nederlandse strijd tegen Spanje. 
Verhalen over prenten met verwijzingen naar episodes uit de Opstand 
waren niet ingesleten - ik ken althans geen andere voorbeelden van 
dergelijke verhalen in een koloniale context. We mogen aannemen dat in 
Brazilië de afbeeldingen van eerst katholieke martelaren in Alkmaar en 
Haarlem, en daarna de ‘troon van Alva’ daadwerkelijk aan de muur 
hingen.   
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omdat de Nederlanders hoopten dat zij door de oorspronkelijke bewoners met 
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Opmeer, Historia martyrum Batavicorum, sive Defectionis a fide maiorum Hollandiae initia 
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overzeese expedities blijkt uit archeologische vondsten op Nova Zembla, waar 
prenten behoorden tot de handelswaar van Willem Barentsz. en Jacob van 
Heemskerck. 
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Over ongeluk en dood 
Hoe zeventiende-eeuwse soldaten ten strijde trokken 

 
Peter De Cauwer 

 
 
In de zomer van 1629 machtigde de ongeletterde soldaat Steven Nolis, 
die in het garnizoen van Den Bosch diende, zijn sergeant om een 
schuldbrief ten gunste van zijn vrouw en kinderen te innen, aangezien hij 
‘nyet en [wist] off [hij] bij avonturen door synen vyant off elders soude 
mogen verongeluckt worden ofte doot blyven’.1 Over het leger waarin 
Nolis diende en de veldtochten die het ondernam, is dankzij het werk van 
onder meer Geoffrey Parker zeer veel bekend, maar over hoe hij en zijn 
kameraden de strijd aanbonden op het slagveld weten we veel minder. 
Deze bijdrage wil een korte schets bieden van de gevechtservaringen van 
mensen als Steven Nolis. De achtergrond waartegen dit zal gebeuren, is 
het goed gedocumenteerde beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629, de 
militaire onderneming waaraan Nolis deelnam. Dit betekent dat er een 
kleine vertekening in de beschrijvingen zit, in die zin dat de ‘klassieke’ 
veldslag niet ter sprake zal komen. In de Tachtigjarige Oorlog waren 
dergelijke acties echter zeldzaam, belegeringen vormden de meerderheid 
van de grote gevechtsacties. 
 
1. Afstand 
De angst van Steven Nolis was zeker niet onterecht, integendeel, want het 
voornaamste kenmerk van de soldaat was immers dat hij geacht werd 
strijd te leveren en zijn leven in de waagschaal te stellen. In het legerkamp 
speelde het leven zich grotendeels af onder het vuur van de verdedigers, 
dat des te meer een bedreiging vormde omdat geen enkele van de 
kwartieren, enigszins ongebruikelijk, buiten bereik van het Bossche 
geschut lag. De ‘hutte’ van Ernst Casimir, bijvoorbeeld, werd naar verluid 
tot driemaal toe geraakt, ‘sulx dat de slagh van den cogel een page geraekt 

                                                 
1 ’s-Hertogenbosch, Gemeentearchief. Notarieel Archief, nr. 2680, f. 132 r°: 
Machtiging voor Jan Costers, ’s-Hertogenbosch, 2 juni 1629 (minuut) 
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heeft’. De vorderende approches ‘opden steenwech van Hinthem’ werden 
gedekt door ‘musquetades’ op de Hinthamerpoort, terwijl de batterij aan 
het kwartier van graaf Willem onder hevig kanonvuur lag, dat zo hevig 
was dat hij overwoog deze positie op te geven.2 Naarmate de 
verschansingen vorm kregen nam de effectiviteit van het geschut steeds 
verder af. Op 3 mei, bijvoorbeeld, waren al acht of negen slachtoffers 
gevallen, maar vier weken later, op 30 mei, rapporteerde Hendrik van 
Essen nauwelijks twaalf slachtoffers door de bombardementen.3 
Omgekeerd probeerden de belegeraars met hun artillerie de verdediging 
te ontwrichten. In het begin van het beleg waren deze beschietingen 
echter weinig effectief, zeker voor de belegerden. Op 26 mei, 
bijvoorbeeld, stelde schepen Robbert van Voorne opgelucht vast dat er 
‘tot noch toe niemant van onse soldaeten door t’schieten vanden vyant 
gequetst’ was.4 Inderdaad waren de bombardementen tijdens het verdere 
verloop van het beleg niet de moordende ervaringen die ze in latere 
oorlogen, de Eerste Wereldoorlog vooral, zouden worden. De artillerie 
was namelijk nog niet alomtegenwoordig, en de 124 Staatse kanonnen, 
die nochtans door tijdgenoten werden beschouwd als een nooit geziene 
‘trein’, waren niet in staat voldoende intensiteit en kracht te ontwikkelen 
om het verschanste garnizoen te verontrusten. De effectiviteit van het 
geschut was evenmin bijzonder groot. De ietwat laconieke woorden van 

                                                 
2 R.J. van der Capellen, Gedenkschriften van jonkheer Alexander van der Capellen […]. 
Eerste deel (Utrecht 1777), 502 (citaat); R. van Voorne, ‘Dagboek der belegering 
van ’s Hertogenbosch, gehouden sedert den 28 April tot den 10 September 1629’, 
in: C.R. Hermans (ed.), Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van ’s 
Hertogenbosch in den jare 1629. Eerste stuk (’s-Hertogenbosch 1860) 16; Utrecht, 
Utrechts Archief (verder UA), Staten van Utrecht (verder SvU), nr. 314-5: Ploos aan 
de SvU, voor ’s-Hertogenbosch, 22 apr. / 2 mei 1629. 
3 C. R. Hermans (ed.), Verzameling van oorkonden betrekkelijk het beleg van ’s 
Hertogenbosch in den jare 1692 [sic!]. Derde stuk. Stukken berustende in het Rijks Archief te 
’s Gravenhage (’s-Hertogenbosch 1871) nr. 2: Gedeputeerden te velde aan de SG, 
voor ’s-Hertogenbosch, 3 mei 1629; J.S. van Veen (ed.), ‘Brieven over het beleg 
van ’s-Hertogenbosch in het jaar 1629’, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch 
Genootschap gevestigd te Utrecht 36 (1915) nr. 9: Van Essen aan het HvG, voor ’s-
Hertogenbosch, 20/30 mei 1629; UA, SvU, 314-5: Ploos aan de SvU, Crèvecœur, 
24 apr. 1629 o.s. 
4 Van Voorne, ‘Dagboek,’ 20. 
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Hendrik van Essen gaven weinig aanleiding tot ongerustheid: ‘Uyt 
d’scanssen hebben sy nu sedert twee daghen herwarts sterck beginnen, 
treffen nu en dan wel een mensch’.5 Zelfs al waren de resultaten van een 
bombardement spectaculair, dan nog was de aangerichte schade vaak 
weinig indrukwekkend. Toen de eerste mortiergranaten op de Grote 
Schans vielen, verbaasde iedereen zich weliswaar over de enorme explosie 
van het magazijn, maar toch viel er geen enkel slachtoffer te betreuren 
onder de verdedigers. Artillerie was wel een effectief wapen op korte 
afstand, zoals de Bossche kanonniers regelmatig aantoonden wanneer ze 
de Staatse troepen onder vuur namen met schroot; het Staatse geschut 
werd ook gebruikt om de stellingen van de verdedigers schoon te vegen.6 
In één geval werd zelfs melding gemaakt van het feit dat de aanvallers 
onder vuur genomen werden met kogels van drie pond gevuld met hout, 
andere met lood of stenen.7  

De zogenaamde ‘musquetades’ waren daarentegen veel 
effectiever, zoals ook de Bossche soldaten lieten weten, omdat ze 
frequenter en meer geconcentreerd konden ingezet worden. De overgrote 
meerderheid van de soldaten die in de loopgraven stierven, was getroffen 
door musketten. Sergeant-majoor Bastock, de bevelhebber op de Grote 
Schans, werd bijvoorbeeld vanuit de Staatse ‘blindes de fascine’ door een 
musketkogel getroffen, terwijl aan de andere zijde een Franse militair 
gewond raakte door een opening tussen twee schanskorven. Kolonel 
Grenu, gouverneur van IJzendijke, werd in de ribben geraakt door een 
kogel die door ‘spiegat’ kwam gevlogen, terwijl luitenant Doubleth een 
stuk van zijn billen weggerukt werd in de approche naar de Pettelaar.8  

                                                 
5 Van Veen, ‘Brieven’, nr. 10: Van Essen aan het HvG, voor ’s-Hertogenbosch, 24 
mei / 3 juni 1629. 
6 H. H[exham], Een cort historisch Relaes, Ofte: Eenvoudich verhael van de belegheringhe 
ende veroveringhe der vermaerde Stadt s’Hertoghen-Bosch, Mitsgaders, De verrasschinghe ende 
inneminghe van de goede Stadt Wesel […] (Delft 1630) s.p.; Van Voorne, ‘Dagboek’, 
59. 
7 UA, SvU, 314-5: Ploos aan de SvU, voor ‘s-Hertogenbosch, 16 mei 1629 o.s. 
8 P. Bor, Gelegentheyt van ’s Hertoghen-Bosch, vierde hooft-stadt van Brabandt […] (Den 
Haag, 1630) 229; J. Prempart, Verhael ofte corte beschryvinghe van ’t ghene ghepasseert is 
inde seer treffelijcke ende vermaerde belegheringhe van ’s Hertoghen Bosch […] (Amsterdam 
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2. Aanval 
Acties op iets grotere schaal, waarbij de piek effectief kon ingezet worden, 
waren lastig en liepen vaak uit op een slachting. Diverse beschrijvingen, 
zowel afkomstig uit de dagboeken van de verdedigers als uit de verslagen 
van de belegeraars, illustreren hoe aanvallen vaak op een mislukking 
uitliepen en tot twee-, drie-, soms viermaal moesten herhaald worden eer 
er enig resultaat geboekt werd, al was dat vaak omdat de Bossche soldaten 
door hun eigen zwakte gedwongen werden zich terug te trekken, en niet 
omdat ze verdreven werden. Een aanval op een verschansing leverde de 
verdediger namelijk altijd een voordeel op, wat zich onder meer vertaalde 
in de verliescijfers. Eén van de redenen was dat zelfs als er een bres 
geslagen was, de verdediger zich nog steeds in een voordeliger stelling 
bevond, omdat de schade die mijnen aanrichtten meestal niet zo groot 
was dat elke dekking verdwenen was. Vaak werden arbeiders meegestuurd 
om onmiddellijk de bres te verbreden, terwijl al tijdens de aanval 
begonnen werd met het opwerpen van nieuwe stellingen en 
verschansingen.9 Eind juni verbaasde de Franse ingenieur zich over de 
schade die het werk van zijn landgenoten had aangericht: het gat was zo 
groot, ‘dat wy den Vyandt kosten sien van den hoofde tot den voeten’.10 
Bijna zonder uitzondering vermeldden alle verslagen van aanvallen 
grotere aantallen slachtoffers aan de zijde van de aanvallers, zelfs wanneer 
rekening wordt gehouden met mogelijk propagandistische bijbedoelingen 
van de auteur. Het fiasco van de Franse edelen op 3 augustus is daarvan 
een treffend voorbeeld. Na de ontploffing van de mijn ondernam een 
honderdtal mannen herhaaldelijk een bestorming op de geslagen bres, 
maar zij werden keer op keer teruggeslagen toen ze het hele hoornwerk 
voor de Vughterpoort probeerden te bezetten. Vanuit hun hoger gelegen 
posities konden de Bosschenaars elke aanval weerstaan en uiteindelijk 

                                                                                       
1630) 10; Brussel, Algemeen Rijksarchief  (verder ARAB), d’Ursel, nr. L.266, A. 
N° 1: La ville de Boisleduc […], s.d. 
9 D. Heinsius, Histoire du siege de Bolduc et de ce qui s’est passé es Pais Bas Unis l’an 
MDCXXIX (Leiden 1631) 181-2; H[exham], Historisch Relaes, s.p. 
10 Prempart, Verhael, 13. 
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zelfs de hele versterking opnieuw in handen krijgen.11 Ook het 
ontzettingsleger stootte op de defensieve superioriteit van de Staatse 
belegeringswerken. De soldaten van Bournonville, bijvoorbeeld, bereikten 
op 4 juli dan wel de gracht van een schans, bezet met Schotten, maar 
stootten daar op het hoge water. Ondanks dit obstakel werden ze ‘door 
d’ruiterie gedwongen voort toe gaen’ en toen ze vervolgens 
‘verwellecomt’ werden door de Staatse troepen, eindigde de aanval in een 
debacle, waarbij volgens een aantal Spaanse overlopers (die de 
gelegenheid te baat hadden genomen) ongeveer vijftig soldaten 
verdronken of sneuvelden.12 In enkele gevallen probeerden zowel de 
aanvallers als de verdedigers hun tegenstanders te overtroeven met kleine 
listen. Toen de Engelsen op 22 juni een mijn in gereedheid hadden 
gebracht onder de halve maan van de Kleine Schans, trachtten ze met een 
dubbele schijnaanval door veertig soldaten zoveel mogelijk Bosschenaars 
naar deze versterking te lokken. Het plan faalde toen de verdedigers 
weken en de Engelsen zich moesten terugtrekken om niet zelf opgeblazen 
te worden. Later, bij de inname van het laatste buitenwerk voor de 
Vughterpoort, lukte het wel. De Bossche soldaten, ‘meenende datse het al 
ghewonnen hadden’, liepen in de val, ‘dat armen ende beenen inde lucht 
vloghen’.13 

                                                 
11 Mémoires de Frédéric Henri, prince d’Orange […] (Amsterdam 1733) 978; M. 
Ophovius, ‘Het dagboek van Michaël Ophovius, 4 augustus 1629 – einde 1631’, 
A. Frenken (ed.), Bossche Bijdragen 15 (1937-8) 15; ARAB. d’Ursel, nr. R.6: Coppies de 
différentes lettres escrites par le comte de Grobendonc à S.A. l’Infante &c. en 1629, s.f. [= 
Grobendonc]: Grobbendonk aan Isabella, ’s-Hertogenbosch, 4 aug. 1629; ); ’s-
Hertogenbosch, Bischoppelijk Archief. Bisdom, nr. 5, f. 65 r° - v°: ‘Deditio urbis 
Buscoduc[ensis] 17. 7bris 1629’; H[exham], Historisch Relaes, 17; Prempart, Verhael, 
17 (citaat); Van Voorne, ‘Dagboek’, 43-4 en 47; Van Veen, ‘Brieven’, nr. 27: De 
Bie aan het HvG, voor ’s-Hertogenbosch, 6 aug. 1629; La ville de Boisleduc, pp. 19-
21 (citaat). 
12 C.R. Hermans, Verzameling van oorkonden betrekkelijk het beleg van ’s Hertogenbosch in 
den jare 1629. Vierde stuk. Stukken berustende in het Rijks Archief te Brussel en in het 
Provinciaal archief te Utrecht (’s-Hertogenbosch 1873) nr. 7: Ploos aan de SvU, voor 
’s-Hertogenbosch, 24 juni 1629 o.s.; Van Veen, ‘Brieven’, nr. 22: Van Essen aan 
het HvG, voor ’s-Hertogenbosch, 24 juni / 4 juli 1629 (citaten); H[exham], 
Historisch Relaes, s.p. 
13 Prempart, Verhael, 12-3 en 20. Zie ook H[exham], Historisch Relaes, s.p. 
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3. Verdediging 
Betekende het defensieve voordeel dat de verdediger tot een inactiviteit 
veroordeeld was? Niets was minder waar, want ondanks de beperkingen 
slaagden de Bossche troepen er toch in om een agressieve rol te spelen. 
De tactiek die daarbij gehanteerd werd, was die van gerichte uitvallen om 
de werking van de aanvallers teniet te doen. Een succesvolle uitval onder 
de sergeant van kapitein Berwouts slaagde er bijvoorbeeld in de Staatse 
approches een vijftal dagen stil te leggen. In de nacht van 15 op 16 juni, 
net op dezelfde dag dat de gedeputeerden te velde zich heel optimistisch 
toonden over de vorderingen, voerde een groepje Duitsers en Walen een 
raid uit op één van de batterijen voor de schansen. Alle vijandelijke 
soldaten die in de buurt werden aangetroffen, werden gedood (‘meer dan 
36 int’ getalle’, snoefde Van Voorne) en de wapens en munitie werden als 
buit meegenomen. Wat echter nog veel belangrijker was, was dat alle 
kanonnen op de batterij onklaar werden gemaakt, een zware slag voor de 
belegeraars die ervoor kozen hierover het stilzwijgen te bewaren.14 Ze 
hadden echter wel hun les geleerd, want bij een volgende, soortgelijke 
actie troffen de Bossche soldaten een lege batterij aan, aangezien de 
kanonnen nu elke nacht teruggetrokken werden.15  

Andere uitvallen vanuit de schansen waren erop gericht om de 
schanskorven of andere werken, zoals bruggetjes, in brand te steken en te 
vernielen, iets wat regelmatig succes had, of om gevangenen te nemen. In 
één geval slaagden Waalse soldaten er zelfs in de corps-de-guarde aan de 
zijde van het hoornwerk enige tijd in te nemen, ze werden er na een 
kwartier of een half uur opnieuw uit verdreven.16 Sommige acties waren 
minder groots, maar compenseerden dat met listigheid. In de eerste dagen 
van juli vernielden de verdedigers een aantal gebinten van de Engelse 
galerij. Aanvankelijk dachten de Staatse ingenieurs dat dit het gevolg was 
van beschietingen vanuit de stad zelf (wat dan voor het eerst zou zijn aan 

                                                 
14 Van Voorne, ‘Dagboek’, 27. 
15 A Iornall of Certaine principall passages in and before the Towne of S’hertogenbosh, From 
the 18. of August till the 1. of September, at what time they fell to capitulation concerning the 
Rendition of the Towne. […] (Londen 1629) 2; Prempart, Verhael, 17-8. 
16 Prempart, Verhael, 14. 
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de zuidzijde), maar algauw kwamen ze erachter ‘dat dit geschiet [was] 
door een granade die den vyandt in de galerye aen, op ofte af een planck 
hadde doen sacken, ende daer mede zyne operatie gedaen’.17 Het grote 
nadeel van de uitvallen was dat ze dan misschien wel buskruit spaarden, 
maar een groter risico meebracht voor de soldaten, op het suïcidale af 
soms. Een uitval naar de galerij over de gracht van Isabella oogde dan 
misschien spectaculair, maar meer dan een kwart van de deelnemers 
keerde niet levend terug. De soldaten waren namelijk van de wallen op de 
houten gebinten gelopen en aan het uiteinde ongeveer drie meter naar 
beneden gesprongen in corps-de-guarde. Toen de actie afgelopen was, 
konden de soldaten niet meer terugkeren naar de schans, omdat ze niet 
meer terug boven op de galerij raakten. Verschillende van hen werden 
door de aanvallers gedood, voornamelijk door de artillerie die de 
Bosschenaars onder vuur nam. Ongeveer veertig mannen, onder wie 
verschillende officieren, lieten daar het leven, ‘die sy’, in de woorden van 
Hendrik van Essen, ‘ontwyvelick missen sullen ten respecte het gebreck 
dat sy van dien hebben’.18 

Een andere tactiek, die enkel in het begin van de belegering werd 
toegepast, was het aanleggen van een approche naar de aanvallers toe, 
zoals buiten het Grote Fort gebeurde. De strijd die zich dan ontwikkelde 
was een loopgravenoorlog, waarbij beide partijen probeerden die van de 
tegenstander in te nemen. Adriaan Ploos beschreef een dergelijke actie op 
2 juni: 
 
[De vijand] gaet met een linie tegens de Franchoisen aen, waer wt men 
voorgenomen hadde hem de verleden nacht te iagen ende die selfs te occuperen, 
hebbende de wachte den colonnel van Fama ende h[eer] van Dieden. Dan gereet 
staende, heeft [hij] op d’onse een wtvall gedaen; ende [de vijand] mannel[yck] 
gerepouseert zynde, hebben d’onsen noch enige passen geavanceert.19 

                                                 
17 UA, SvU, 314-5: Ploos aan de SvU, voor ’s-Hertogenbosch, 22 juni 1629 o.s. 
18 Van Voorne, ‘Dagboek’, 36; Van Veen, ‘Brieven’, nr. 23: Van Essen aan het 
HvG, voor ’s-Hertogenbosch, 28 juni / 8 juli 1629; La ville de Boisleduc, pp. 28-9. 
Volgens Prempart slaagden de verdedigers erin het corps-de-guarde een uur bezet 
te houden, zie Prempart, Verhael, 14. 
19 UA, SvU, 314-5 : Ploos aan de SvU, Vught, 22 mei 1629 o.s. 
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De manschappen in de forten voerden niet alleen een vorm van actieve 
verdediging, maar moesten zich ook teweer stellen tegen de aanvallen van 
de belegeraars. Herhaaldelijk, soms meermalen per dag, voerden zij 
aanvallen uit op de Bossche retranchementen en versterkingen, vaak 
tevergeefs. […] Dergelijke acties – het moet al opgevallen zijn - kwamen 
bijna uitsluitend voor in de approches naar de twee forten. Elders werden 
zo nu en dan kleine uitvallen gedaan, maar deze waren eerder zeldzaam, 
omdat het water daar dergelijke ondernemingen verhinderde. Aan de 
noordoostzijde en aan De Pettelaar werden de gevechten dan ook 
overwegend van op afstand geleverd, met artillerie, musketten en 
haakbussen, om de naderingsloopgraven en galerijen te vernielen of om 
de vordering ervan te hinderen. 
 
4. Bewapening 
Het is duidelijk dat tijdens een belegering de standaardbewapening van de 
infanteristen, een piek of een musket, grotendeels onbruikbaar was. 
Zeker, ze werden gebruikt en er zijn zeker aanwijzingen dat ze gebruikt 
werden bij de grotere stormaanvallen, maar in de kleinere acties of 
bestormingen vertrouwden de soldaten doorgaans op gemakkelijker 
hanteerbare wapens. Een piek was te lang om in de loopgraven en 
galerijen te kunnen bewegen, laat staan er de vijand mee te lijf te kunnen 
gaan, terwijl een musket enkel geschikt was voor dekkingsvuur, niet voor 
de eigenlijke gevechten.20 Net als in de loopgraven van de Eerste 
Wereldoorlog waren de soldaten in de strijd aangewezen op lichtere 
handwapens, vooral bijlen (‘corte houwers’), soms pistolen of 
‘springstokken’.21 Een beschrijving van de aanval van de Franse 
vrijwilligers op 3 augustus toont bijvoorbeeld aan hoe alle wapens door 
elkaar gebruikt werden. Eerst met musketten en pieken, om de eerste 

                                                 
20 H[exham], Historisch Relaes, s.p.; Prempart, Verhael, 9. 
21 O. van Nimwegen, ‘Maurits van Nassau and Siege Warfare (1590-1597)’, in: M. 
van der Hoeven (ed.), Exercise of Arms. Warfare in the Netherlands (1568-1648) 
(History of Warfare 1; Leiden 1997) 127; H[exham], Historisch Relaes, s.p.; 
Prempart, Verhael, 12. 
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schok op te vangen, later met op kortere afstand, lijf-aan-lijf, met bijlen: 
een Franse edelman was gewond geraakt door een musketschot en enkele 
stoten van een piek, waarna een mineur hem probeerde af te maken met 
zijn ‘hache’. Een gedeelte van de Fransen viel de bres aan met 
handwapens zoals degens, waarvan verschillende, sommige kunstig 
bewerkt, later werden gevonden; ze droegen geen enkele bescherming. 
Anderen daarentegen liepen op de Bosschenaars af ‘arméz de toutes 
pieces’.22 Er zijn aanwijzingen dat de soldaten soms een bijkomende 
bepantsering gebruikten. Zes mannen voerden zo een verkenning uit naar 
Sint-Isabella, ‘ghewapent zijnde tegen een Musquet-schoot’.23 In enkele 
gevallen bewezen ook handgranaten hun nut, zoals onder meer volgend 
voorval illustreert. Aarzelende Engelse soldaten waren opgehouden door 
hevig tegenvuur toen ze een brugje wilden oversteken, totdat één van hen 
tussen de Bossche verdedigers stormde en hen uiteendreef met de 
granaten die hij bij zich had. Bij andere gelegenheden gebruikten de 
Engelsen deze projectielen om Bossche werklieden uiteen te drijven, 
nadat ze eerst tegen de wal van een bastion waren opgeklommen.24 De 
verdedigers gebruikten de granaten voornamelijk om de naderingswerken, 
vooral de galerijen, te vernielen.25 

Tijdens de gevechten werden soms onconventionele wapens 
gebruikt, wapens die op het eerste zicht anachronistisch lijken in deze 
periode. Eind juli tekende een Bosschenaar in zijn dagboek op dat de 
belegeraars hen gedurende twee dagen bestookten ‘met pijlen, alsmen 
metten hantboogh schiet’.26 Wekte dit wapen enkel verbazing, andere 
wapens oogstten vooral afkeuring. Toen de tenaille voor de Vughterpoort 
werd aangevallen, sloegen de verdedigers de aanval af met 

                                                 
22 Heinsius, Histoire, 137-8; La ville de Boisleduc, pp. 19-20. 
23 Prempart, Verhael, 11. 
24 Heinsius, Histoire, 139 en 180; H[exham], Historisch Relaes, s.p. 
25 A Iornall, 9; UA, SvU, 314-5: Ploos aan de SvU, voor ’s-Hertogenbosch, 22 juni 
1629 o.s. 
26 ‘Journael oft dach-register van alle het memorabelste datter binnen de stadt ’s 
Hertoghen-bosch, sints datse belegert worde, tot den dag van’t overgeven 
voorgevallen is. […]’, in: C.R. Hermans (ed.), Verzameling van zeldzame oorkonden 
betrekkelijk het beleg van ’s Hertogenbosch in den jare 1629. Eerste stuk (’s-
Hertogenbosch 1860) 79. 
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‘morgensterren, yseren vlegels, ende steenen’. Heinsius beschreef hoe de 
stok van de vlegels aan het eind voorzien waren van een pin, zodat ze 
konden gebruikt worden als steekwapen, maar ook om te slaan. ‘Sortans 
hors des loix du combat’, voegde hij eraan toe, ‘ilz battoient sur l’ennemi 
comme sur du bled’. Het was zeker voor verdedigers die zich op een 
hogere positie bevonden een handig wapen. Bij een andere aanval aan de 
Hinthamerpoort, beschreef een anonieme Engelse of Schotse soldaat 
waarschijnlijk een soortgelijk wapen, toen hij meldde dat een aanval werd 
afgeslagen met ‘great staues, pikes, and such other things’. De vermelding 
van stenen in enkele beschrijvingen is intrigerend: tijdens een andere 
actie, zo beschrijft opnieuw Heinsius, leek het alsof het niet alleen loden 
kogels, maar ook keien hagelde.27 

Andere wapens, als ze zo mogen aangeduid worden, lijken 
eerder illustraties van de excentriciteit van de betrokkenen. Robbert van 
Voorne beschreef hoe een Staatse kapitein de Bossche stellingen aanviel 
met drie ‘felle honden’, die hij ophitste tot het gevecht en één soldaat 
ernstige bijtwonden toebracht, Maar, besloot hij, ‘de honden met heuren 
meester hebbender den beck ingeschoten’.28 Uit verschillende bronnen 
blijkt dat officieren vaak honden hadden in hun garnizoenen, soms ook 
op veldtocht, en het is eveneens bekend dat de Spaanse conquistadores in 
Mexico afgerichte dieren meenamen in de strijd, maar in de Nederlanden 
is een dergelijke vermelding zeldzaam te noemen.29 
 

 
27 A Iornall, 4; Heinsius, Histoire, 137-8 en 139 (citaten); H[exham], Historisch Relaes, 
s.p.; Van der Capellen, Gedenkschriften, 531. 
28 Van Voorne, ‘Dagboek’, 34. 
29 A. Taylor, American Colonies. The Settling of North America (Londen e.a. 2002) 56. 





 
Plate 1. Rembrandt, The Rape of Ganymede, signed and dated (centre, 

beneath the eye of the eagle) Rembrandt f[eci]t / 1635, Canvas 177 x 130 cm., 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister,  

Gal.-Nr.1558. 
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Rembrandt and Realism 
 

Christopher Brown 
 
 
In the Gemäldegalerie in Dresden there is a large canvas painted by 
Rembrandt in 1635 which shows a child being abducted by an eagle [Plate 
1].1 The bird has grasped the child’s robe and right arm in its beak while 
its right leg pinions the child’s left arm. It is already carrying the child 
high above a wooded, hilly landscape with a ruined building in the 
bottom left hand corner. The child, a boy who clutches a bunch of 
cherries is his left hand, is wearing a richly embroidered tunic with an 
elaborate tassel. He is terrified, pissing with fear, his face contorted as he 
cries for help. This is a highly ambitious work – the canvas is large, 1.7 
metres high and 1.3 metres wide, and Rembrandt indicated how 
important it was and, I think, how pleased he was with it by signing the 
painting – Rembrandt f[eci]t / 1635 – in a very prominent position on the 
edge of the child’s robe, just beneath the eye of the eagle, more or less in 
the centre of the composition. This is significant, as the usual convention 
of the time was to sign a painting towards the bottom or in the corner of 
the canvas. 
 This is not the representation of a horrifying scene witnessed by 
Rembrandt as he walked in the countryside outside the walls of 
Amsterdam. As the child’s rich and archaic dress reveals it is a scene from 
classical literature, the Abduction of Ganymede. Jupiter, assuming the form 
of an eagle, abducted the beautiful boy, Ganymede, a Prince of Troy, and 
took him to Mount Olympus where he became Jupiter’s cup-bearer. The 
story is told by Homer in the Iliad, by Vergil in the Aeneid and by Ovid 
in the Metamorphoses. For Rembrandt the literary source is likely to have 
been Karel van Mander’s Explanation of the Metamorphoses of Ovid 
[Wtlegginghe op den Metamorphoseon [sic] Pub. Ovidy Nasonis], a section of Van 
Mander’s Book of Painting [Het Schilderboeck], which was published in 
Amsterdam in 1618, just seventeen years before Rembrandt painted this 
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painting. In this book, deliberately addressed to artists, there is a long 
account of the story of Ganymede.2 

 
 

Plate 2. Michelangelo, The Rape of Ganymede, c.1533, Black chalk,  
Cambridge (Mass.), Fogg Art Museum 

 There was a well-established iconographic tradition for the treatment 
of this subject from which Rembrandt’s depiction differs in a number of 
significant respects. Unsurprisingly the strong homoerotic aspect of this 
subject appealed to Michelangelo and the single best-known and most 
influential depiction of the subject is his drawing of about 1533, in which 
Ganymede is shown as a young man rather than a child [Plate 2]. He is a 
well-muscled adult who is firmly grasped by the eagle but rather than 
expressing fear his eyes are closed and he is accepting, if not actually 
welcoming, his fate. Ganymede is a traveller and his dog and his stick to 
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which his meagre possessions are attached can be just made out on the 
ground beneath him. This image was widely distributed, principally in the 
form of a print by Nicolas Beatrizet. It was copied, for example, in the 
illustration by Giulio Bonasone in Achille Bocchi’s emblem book of 1555 
Symbolicarum quaestionum and clearly was influential on Girolamo da 
Carpi’s overdoor for the Este Palace in Ferrara of 1544; as it was on a 
drawing by Michael Coxcie engraved by Cornelis Bos; and also on 
Damiano Mazza’s painting of the late 1660s. Benvenuto Cellini’s 

 
Plate 3. Benvenuto Cellini, Ganymede, 1548-50, Florence, Bargello
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Ganymede of 1548-50 [Plate 3] was a different interpretation based on an 
antique torso but similarly stressed the beauty of the boy, while Rubens’ 
treatment of about 1611 [Plate 4] acknowledges Michelangelo as its 
source but rather than showing the moment of abduction has a beautiful, 
adult Ganymede languorously resting on the eagle’s wing while offering 
wine to two goddesses, usually thought to be Juno and Hebe. Finally, the 
Dutch classicist Nicolaes van der Helt Stockade in about 1660 shows a 
beautiful boy kissing Jupiter in the most literally homoerotic and yet 
actually cold and unsensual treatment of the subject.3 

 
Plate 4. Peter Paul Rubens, Ganymede, c.1611, Vienna,  

Schwarzenberg Collection 

 Rembrandt must have been aware of many of these versions of the 
subject, particularly the Michelangelo, and yet he deliberately ignored 
them. He went back to Van Mander’s text, read and reread it carefully 
and tried to imagine how this event might actually have happened. How 
would a real child react to the terrifying experience of being seized by an 
eagle? Rembrandt had never seen such a horrifying sight and yet he had 
seen a child struggling in his mother’s arms and he based his treatment of 
the abduction of Ganymede on his observation of mothers and children.  
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Plate 5 . Rembrandt, The Unruly Child, c.1635, Pen and wash, Berlin, 

Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett. 

He made many drawings of mothers and children from life, some of his 
own family, and the inventory of his possessions made at the time of his 
bankruptcy in 1656 specifically mentions a large group of drawings under 
just this heading. This drawing which is now in Berlin [Plate 5] was made 
shortly before the painting but is not dated; however, in the same year as 
the painting, 1635, in his etching of the Pancake baker Rembrandt showed 
a child screwing up his face in precisely the same way as Ganymede when 
a dog tries to make off with its pancake. He continued to make such 
observations throughout his life and as late as about 1658 we can see a 
drawing of a mother supporting her child as he pisses in the street [Plate 
6]. 
Rembrandt’s preliminary drawing for the Dresden painting [Plate 7] 
shows the child been literally abducted from its parents they are shown, 
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distraught, in the bottom left of the composition, an element that 
Rembrandt suppressed when he came to paint the picture, substituting a 
ruined building which he no doubt thought more appropriate to his 
classical subject. 

 
Plate 6. Rembrandt, Mother with Pissing Child, c.1657-60, Brush with brown 

ink, 133 x 90 mm., Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Kupferstichkabinett, Inv.-Nr. c.1896-34 

 The Abduction of Ganymede reveals the true nature of Rembrandt’s 
realism. It was not the literal description of reality, although there is literal 
description of imagined historical detail, but emotional realism, the 
attempt to imagine what these events were truly like, and so enable the 
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viewer to understand and even enter into the emotions of the 
participants. He painted traditional subjects from classical literature and 
the Bible and yet deliberately rejected Italianate idealism in favour of a 
realism based on his observation of daily life around him and that daily 
life he observed, in the first place, in drawings. 

 
Plate 7.  Rembrandt, The Rape of Ganymede, c.1635, Brush and pen with 

brown ink, 183 x 160 mm., Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Kupferstichkabinett, Inv.-Nr. c.1357 

 It has sometimes been thought that in paintings like The Abduction of 
Ganymede Rembrandt is mocking the classical Italian tradition. However, 
there is absolutely no evidence at all for this view. Indeed, there is no 
evidence that Rembrandt was anything but respectful towards classical 
and Renaissance art. There are well-known examples of his making drawn 
copies after Italian art, notably Leonardo’s Last Supper, and even drawing 
profound inspiration from it, as in his etching which echoes a 
composition by Mantegna. And yet his rejection of the idealizing, non-
realistic tradition of Italian art was deliberate and deep-seated. Unlike 
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many of his sixteenth-century Netherlandish predecessors and indeed, 
many of his contemporaries, Rembrandt never travelled to Italy, although 
both his teachers had done so. His conscious rejection of Michelangelo’s 
famous interpretation of the Ganymede story calls to mind a passage in 
the autobiography of Constantijn Huygens, Secretary and artistic advisor 
to successive Princes of Orange, written in 1630.  

Plate 8. Rembrandt, Judas and the Thirty Pieces of Silver, signed and dated, 
lower right, RL 1629, Panel, 79 x 102.3 cm., Private Collection, Great Britain 

 Huygens had visited the young Rembrandt in his studio in Leiden in 
the previous year, 1629, and was hugely impressed by his work, 
particularly by the artist’s ability to depict heightened states of emotion in 
a convincing manner.4 The painting which was on Rembrandt’s easel 
during Huygens’ visit was Judas returning the Thirty Pieces of Silver [Plate 8] 
and he especially admired the figure of Judas: ‘the gesture of that one 
despairing Judas (not to mention all the other impressive figures in the 
painting), that one maddened Judas, screaming, begging for forgiveness, 
but devoid of hope, all traces of hope erased from his face; his gaze wild, 
his hair torn out by the roots, his garments rent, his arms contorted, his 
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hands clenched until they bleed; a blind impulse has brought him to his 
knees, his whole body writhing in pitiful hideousness. All this I compare 
with all the beauty that has been produced throughout the ages’. Huygens 
also admired the dramatic representation of classical and Biblical subjects 
in the work of the artist he considered the greatest living painter, Rubens. 
He also lavished extravagant praise on Rembrandt: ‘All honour to you, 
Rembrandt! To transport Troy, indeed all Asia, to Italy is a lesser 
achievement than to heap the laurels of Greece and Italy on the Dutch, 
the achievement of a Dutchman who has never ventured outside the 
walls of his native city’. And yet Huygens also felt that he lacked polish 
and refinement. To this end he suggested that Rembrandt and his fellow-
artist Jan Lievens should travel to Italy and study the work of Raphael 
and Michelangelo and so complete their artistic education. ‘How I would 
welcome’, he wrote ‘their acquaintance with Raphael and Michelangelo, 
the feasting of their eyes on the creations of such gigantic spirits! How 
quickly they would surpass them all, giving the Italians due cause to come 
to Holland. If only these men, born to raise art to its highest pinnacle, 
knew themselves better!’ Huygens was evidently very surprised by their 
reply: the two young artists said that they were too busy to travel to Italy 
and, besides, the best Italian art was in the Netherlands. The second part 
of their reply was simply facetious but their point was clear and evidently 
a well thought-out position: they did not think it necessary to travel to 
Italy to complete their artistic education, as many previous generations of 
Netherlandish artists had done. They considered that that their education 
had been completed in the studio of Pieter Lastman in Amsterdam, 
where they had both trained, and now they were eager to begin their 
careers in earnest. 
 Huygens put his patron’s money where his mouth was. He 
commissioned from Rembrandt a series of paintings of the Passion, which 
concentrated on its drama, much of which is expressed in the form of the 
horrified reactions shown on the faces of the onlookers. It is in 
connection with this commission, in a series of letters written to 
Huygens, that Rembrandt makes his only significant remark about his 
own art.5 (All the other observations we know were recorded by pupils or 
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critics.) In discussing The Entombment and The Resurrection [Plate 9], both 
paintings which are today in the Alte Pinakothek in Munich, Rembrandt 
declares that he is depicting the scenes with ‘die meeste ende die 
naetuereelste beweechgelickheijt’. As befits Rembrandt’s only authentic 
statement about his own art, this phrase has been endlessly discussed. For 
our purposes it is clear that it refers to the naturalistic depiction of 
heightened emotional states and so might be translated as ‘the greatest 
and most natural emotion’ we see in figures like those around the tomb in 
The Entombment or the terrified soldiers at The Resurrection – or, indeed, in 
the figure of Judas in Judas returning the Thirty Pieces of Silver. 

 
 

Plate 9. Rembrandt, The Resurrection, c.1639,  
Canvas, 92 x 67 cm., Munich, Alte Pinakothek 

 

 The use of the word ‘natureelste’ is interesting in this context. 
‘Realism’ is not a word to be found in the Dutch vocabulary of the 
seventeenth century: in its present use as a term in the discussion of art, it 
is a coinage of the French nineteenth century. However, the term 
‘natureel’ is often used by Dutch writers and it has the same meaning as 
natural in English – which is broadly synonymous with realistic in 
modern critical language. In Rembrandt’s phrase it means the convincing 
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representation of a scene and of the emotions expressed by individual 
figures within it. Convincing because recognizable as genuine human 
responses: convincing because such expressions can be seen on the faces 
of men and women in everyday life, and so clearly conveying to the 
viewer the emotions of anger, sorrow or happiness. 

 
Plate 10. Peter Paul Rubens, The Rape of Ganymede, c.1635,  

Canvas, 181 x 87 cm., Madrid, Museo del Prado 

 Rembrandt enjoyed early success and moved, in the winter of 1631, 
from his provincial hometown of Leiden to the metropolis of 
Amsterdam. There he was inundated with portrait commissions. His first 
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reputation, among connoisseurs such as Huygens, was as a painter of 
highly charged and intensely naturalistic scenes from the Bible and 
classical history and literature, but his subsequent reputation was as a 
portrait painter admired for his ability to render his sitters in three 
dimensions, modelling their heads and features by the subtle use of 
shadows.  

Flushed with this early success as a portrait painter in 
Amsterdam Rembrandt returned to his first love, the painting of classical 
and Biblical scenes. His confidence and his ambition were soaring and he 
believed that, almost singlehandedly, he could create a market in such 
paintings rendered on a large scale and in a realistic style. The model, for 
scale and subject, was undoubtedly Rubens, who was enjoying enormous 
success in the 1630s in Antwerp, supplying the courts of Europe with 
large and ambitious paintings. And yet Rembrandt’s approach to his 
subject-matter was profoundly different to that of Rubens and there is no 
more telling comparison in this respect than that between Rembrandt’s 
Ganymede of 1635 and Rubens’ canvas of the same subject for Philip IV’s 
Torre de la Parada, a hunting lodge near Madrid, painted at just the same 
time [Plate 10]. Rubens is often cited as a model for Rembrandt and 
indeed, in his ambition and his way of life, he was, and yet this direct 
comparison reveals fundamentally divergent approaches to the 
representation of a classical subject.  
 Rembrandt has attempted to convey to the viewer the dramatic 
circumstances of Ganymede’s abduction as he imagined them to be – the 
boy’s sheer terror, his involuntary pissing, the pain caused by the eagle’s 
tight grip - while Rubens, in the spirit of Michelangelo, depicts a 
perfectly-proportioned adolescent being wafted up to Olympus, eager to 
take on his new role as cupbearer to Jupiter. 
 The Abduction of Ganymede is only one in a series of large canvases of 
Biblical and classical subjects which Rembrandt painted in the same 
manner in the mid-1630s. Others include Bellona [1633]; Sophonisba receiving 
the poisoned cup [1634], in Madrid; Danae [begun in about 1635 but 
completed later]; Belshazzar’s Feast [1635] [Plate 11]; Abraham’s Sacrifice 
[1635]; Samson threatening his father-in-Law [1635]; and The Blinding of Samson 

 176



[1636]. They are all on a large scale and on canvas. They are painted 
realistically in the sense that all the details are precise and as historically 
accurate as Rembrandt was able to make them. Look, for example, at 
Abraham’s ornate scabbard from which he has just drawn his knife, or his 
slipper, or at Belshazzar’s rich robe and the temple vessel which he has 
overturned in his astonishment at seeing the prediction of his own death 
written by the hand of God. This is naturalistic detail of a kind with 
which we are familiar in other Dutch painting of the seventeenth century, 
indeed it is perhaps its defining characteristic. And yet in my mind what is 
far more significant and the source of Rembrandt’s great and enduring 
distinction as a painter of Biblical and classical scenes is the emotional 
realism which I have stressed in my discussion of The Abduction of 
Ganymede. It is Rembrandt’s intention to bring these scenes to life for a 
contemporary audience by inviting the viewer to enter into the drama 
through understanding the emotions of the participants: Sophonisba’s 
dilemma, Belshazzar’s horrified realization of his imminent fate, Abraham 

 
Plate 11. Rembrandt, Belshazzar’s Feast, c.1635, Canvas, 167,6 x 209,2 cm., 

London, The National Gallery 
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torn between duty to God and paternal love, Samson outraged at the 
deception practised upon him, Samson pinned down by the Philistine 
soldiers and Delilah triumphant. 
 Not only are these scenes compellingly dramatic, they are also – in the 
context of seventeenth century Amsterdam – highly original. No other 
artist in the city was working on this scale and with this degree of 
emotional realism. The Blinding of Samson appears to have been intended as 
a gift for Constantijn Huygens to thank him for his role in obtaining the 
Passion series commission for Rembrandt but we do not know of any 
patrons for the other paintings. Rembrandt must have imagined that 
within the prosperous elite of Amsterdam, many of whom had sat to him 
for their portraits, there were connoisseurs – or liefhebbers, in the 
contemporary Dutch - who would buy these paintings and hang them in 
their houses. In this he seems to have been disappointed - how else can 
we explain the fact that at the end of the 1630s the format of his Biblical 
and classical paintings becomes smaller and he chooses to depict less 
emotionally intense subjects. His production of large-scale, dramatic 
paintings in the mid-1630s is only a brief moment in Rembrandt’s career 
and the reasons for its abandonment would seem to be that a significant 
market for such paintings could not be found in Amsterdam at that 
moment. By the end of the decade he was painting in a quite different 
manner. From the violence and drama of The Blinding of Samson to the 
quiet, meditative atmosphere of the Noli me Tangere of 1638 or The Woman 
taken in Adultery of 1641 is a very significant shift in scale and mood and 
yet not in the artist’s basic intention, which continued to be the realistic 
and convincing portrayal of Biblical subjects.  
 In his ambition to persuade Amsterdammers to buy his large-scale 
Biblical and classical paintings Rembrandt was in advance of the times. By 
the 1660s such paintings would hang in Amsterdam interiors: this reflects 
not only a change in taste but also the fact that Amsterdam houses from 
the 1650s onwards were being built on a far larger scale than previously, 
creating internal spaces which could accommodate paintings on a larger 
scale. We see, for example, a painting of The Abduction of Ganymede by 
Carel van Mander III (which can be identified from a contemporary 
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engraving), evidently based on Rembrandt’s painting, hanging above the 
fireplace in a rich interior in a painting by Pieter de Hooch [Plate 12]. 

 
Plate 12. Pieter de Hooch, Interior, c.1663-5, Canvas, 64 x 75 cm., Lisbon, 

Museum of Ancient Art, Inv.-Nr.1620-P 

 What was it that caused Rembrandt to so decisively reject the Italian 
and Flemish traditions in favour of a far more realistic portrayal of such 
scenes? Dutch art of the seventeenth century is essentially realistic and 
secular: it is the new art of a new country, with new subject-matter such 
as landscape, genre painting, still-life and marine painting treated in a 
manner which, broadly, reflects observed reality. That said, seventeenth-
century realism sits within the existing Northern artistic heritage: 
Michelangelo had famously mocked Northern artists for their 
unimaginative, literal depictions of material reality. And Rembrandt was 
undoubtedly conscious of his position within this proud, non-Italianate 
tradition. His programme, however, was to apply the same naturalism to 
Biblical and classical subjects that his Northern predecessors had applied 
to the description of landscape. If such subjects were to live and breathe 
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for his contemporaries, he believed, it must be possible to picture them in 
the guise of familiar life, with its familiar emotions.  
 Rembrandt’s religious art is profoundly Protestant in character. There 
has been endless discussion about the precise nature of his religious 
belief: the current consensus appears to be that he was not formally 
affiliated to any particular confession and yet he had a deep religious 
faith. He had important contacts within the Mennonite community in his 
first years in Amsterdam, largely through his dealer, Hendrick 
Uylenburgh, Saskia’s cousin and himself a Mennonite. However, his faith 
may well have been closer in character to the Remonstrant (that is, liberal) 
wing of the Dutch Reformed Church. The realistic depiction of the 
ministry and Passion of Christ, which we see in Rembrandt’s most 
profound religious works of his middle years and, particularly, in his great 
etchings of the 1640s/50s is clearly closely related to Protestant belief and 
practice. At the most simple level, the Protestant emphasis on the 
constant private reading of the Bible translated into the vernacular and 
personal meditation on those texts are also reflected in Rembrandt’s 
recreation of them in convincing scenes. The Dutch Republic, it should 
be remembered, had by far the highest levels of literacy in early modern 
Europe. The experience of carefully reading a passage in the Dutch States 
Bible (published 1637) and of carefully studying in the hand a Rembrandt 
etching of the same story is clearly closely comparable. It is, I believe, 
very significant that the subject of an old woman reading from the Dutch 
Bible is frequently painted by Rembrandt, especially in his early years. 
This may reflect the circumstances of his own family. His mother, who 
converted from Catholicism to the Dutch Reformed Church when she 
married Rembrandt’s father Herman Gerritsz. Van Rijn, is said to have 
been very devout and to have spent much time in reading and meditating 
on the Scriptures.6 
 Towards the end of his life Rembrandt became more economical in 
describing religious subjects. Gone are the bystanders whose faces have 
to be studied for their reactions to the drama and, instead, there is a far 
greater concentration on the drama itself. The Joseph’s Blessing of 1655 – in 
a return to a larger format - focuses closely on the central drama of 
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Joseph and Jacob scene and yet includes Esau, the rejected brother, and 
Asenoth, the boys’ mother. Rembrandt tells the story in an emotionally 
lower key than he might have done twenty years before but no less 
realistically. However, a dozen years later, when painting the Return of the 
Prodigal Son [Plate 13], there is absolute concentration on the central 
drama of the embrace of father and son. All onlookers have been 
excluded and there is no architectural or spatial setting. By this time literal 
realism has been sacrificed to dramatic power but emotional realism in its 
most pared-down form characterizes this large canvas, which is one of 
Rembrandt’s final and most profound meditations on a Biblical text. 

 
Plate 13. Rembrandt, The Return of the Prodigal Son, c.1667,  
Canvas, 262 x 202 cm., St Petersburg, Hermitage Museum 
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Joseph and Jacob scene and yet includes Esau, the rejected brother, and 
Asenoth, the boys’ mother. Rembrandt tells the story in an emotionally 
lower key than he might have done twenty years before but no less 
realistically. However, a dozen years later, when painting the Return of the 
Prodigal Son [Plate 13], there is absolute concentration on the central 
drama of the embrace of father and son. All onlookers have been 
excluded and there is no architectural or spatial setting. By this time literal 
realism has been sacrificed to dramatic power but emotional realism in its 
most pared-down form characterizes this large canvas, which is one of 
Rembrandt’s final and most profound meditations on a Biblical text. 
 

 
1 For a lengthy discussion of the painting and its subject, to which I am heavily 
indebted, see Uta Neidhardt and Thomas Ketelsen, Rembrandt van Rijn: Die 
Entführung des Ganymed, catalogue of an exhibition held at the Gemäldegalerie Alte 
Meister, Kunstsammlungen Dresden, in 2006 (Dresden 2006). 
2 Karel van Mander, Wtlegginghe op den Metamorphoseon Pub. Ovidy Nasonis, in: Het 
Schilder-Boeck…, (Amsterdam 1618) fol. 77v-78r. See Dresden 2006, cat. no. 19. 
3 For illustrations of these versions of the subject, see Dresden 2006. 
4 For Huygens’ visit to Rembrandt’s studio and the translation from the original 
Latin into English which is quoted here, see E. van de Wetering, B.Schnakenberg 
et al., The Mystery of the Young Rembrandt (catalogue of an exhibition held at Kassel, 
Staatliche Museen, Gemäldegalerie Alte Meister and Amsterdam, Museum Het 
Rembrandthuis, 2001-2002). 
5 H. Gerson, Seven Letters by Rembrandt (The Hague 1961) 34-40. 
6 For an excellent modern discussion of this subject see Christiaan Vogelaar and 
Gerbrand Korevaar, Rembrandt’s Mother: Myth and Reality (catalogue of an 
exhibition held at the Lakenhal, Leiden 2006). 



In den Hooghe: boekhistorische argumenten voor kunsthistorische 
toeschrijvingen 

 
Piet Verkruijsse 

 
 
Het samenstellen van een oeuvrecatalogus van een veelzijdig kunstenaar 
uit de zeventiende eeuw is geen sinecure. Dat is eens te meer gebleken in 
het geval van Romeyn de Hooghe bij de voorbereiding van de aan hem 
gewijde tentoonstelling bij Bijzondere Collecties en het Allard Pierson 
Museum in Amsterdam, geopend op 9 december 2008. De Hooghe heeft 
zich met zeer uiteenlopende activiteiten beziggehouden, hetgeen 
samenwerking van onderzoekers uit diverse disciplines noodzakelijk 
maakt. De in de bundel bij de expositie opgenomen Short title-lijst geeft, 
samen met het overzicht van de prenten op de website van het 
Rijksmuseum,  op het eerste oog een uitputtend overzicht van De 
Hooghes werk op papier; daarnaast heeft hij nog ontwerpen gemaakt 
voor tuinvazen, glas-in-loodramen, penningen, bekers en kussens, en ook 
zijn er nog schilderijen van zijn hand.1 

Beeldende kunstenaars vormen uiteraard het werkterrein van 
kunsthistorici, maar zodra de boekillustratie in beeld komt, dienen ook 
boekhistorici actief te worden. Al vrij snel na het verschijnen van de 
bibliografie van Landwehr bleek dat zijn overzicht van door De Hooghe 
geïllustreerde boeken niet compleet was: in de recensie van Becker wordt 
moeiteloos een aantal titels toegevoegd.2 Ook in de antiquariaatscatalogus 
van Van der Steur worden aanvullingen gegeven en bij Bijzondere 

                                                 
1 Piet Verkruijsse en Garrelt Verhoeven, ‘Short title-lijst van werken van Romeyn 
de Hooghe en van door Romeyn de Hooghe geïllustreerde uitgaven’, in: Henk 
van Nierop e.a. (red.), Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de late Gouden Eeuw 
(Zwolle 2008). 
2 John Landwehr, Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator. A bibliography 
(Amsterdam, enz. 1970); Jochen Becker, ‘[Over: Landwehr, John. Romeyn de 
Hooghe (1645-1708) as book illustrator. A bibliography. Amsterdam [etc.], 1970]’, 
in: Quærendo 6 (1976) 380-388. 
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Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam is door wijlen Bram 
Schuytvlot een ordner gevuld met titels die bij Landwehr ontbreken.3 

 
Afbeelding 1. Frontispice van Pierre Corneille, Tite et Berenice. 
Amsterdam, A. Wolfgang, 1671 (UB Amsterdam OK 03-31:3).

Het probleem bij Romeyn de Hooghe en waarschijnlijk bij veel 
meer kunstenaars is dat, althans volgens de kunsthistorici, niet alles wat 
hij gemaakt heeft door hem gesigneerd is. Er wordt dan vanuit gegaan dat 
zijn werk bepaalde stijlkenmerken vertoont die herkenbaar zijn als typisch 
Romeyn de Hooghe, of – zoals de kunsthistorici tegenwoordig zullen 
zeggen – typisch behorend tot zijn werkplaats. Het is dan van 

                                                 
3 Ab van der Steur en Paul Kouwenberg, Romeyn de Hooghe. Boeken, prenten en 
pamfletten (Haarlem 2004) (Catalogus, dl. 26). 
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ondergeschikt belang of de meester zelf uitvoerend kunstenaar is of één 
van zijn leerlingen of medewerkers.  

 
Afbeelding 2 Frontispice van Nederlands verquikking. Amsterdam, Jan Claesz 

ten Hoorn, 1673 (UB Amsterdam O62-625)

Als we ervan uitgaan dat de stijl goed herkenbaar is en dat 
expliciete signering geen voorwaarde voor toeschrijving is, dan zou de 
boekhistoricus in het geval van een illustrerende kunstenaar het oeuvre 
wellicht kunnen uitbreiden door alle (geïllustreerde) boeken uit de periode 
waarin zo iemand werkzaam was uit de magazijnen van de bibliotheken te 
halen om te zien of er wellicht frontispices of prenten in aanmerking 
komen voor nader onderzoek. 

Zelfs de meest doorgewinterde bibliograaf zal voor een dergelijk 
karwei terugschrikken. Maar misschien zijn er enkele criteria om het 
corpus enigszins in te perken. Zo beschikken we over de STCN waarin 
bij de beschrijvingen is aangegeven of er een gegraveerde titelpagina is, of 
er illustraties op de titelpagina staan en of er illustraties buiten de collatie 
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aanwezig zijn.4 Voor de periode waarin Romeyn de Hooghe actief was, 
ongeveer de halve eeuw van 1660 tot 1710, levert dat bijna 11.000 treffers 
op.5 Tel daarbij weer op eventuele buitenlandse productie bij kunstenaars 
die internationaal werkzaam waren, en weinigen zullen zich geroepen 
voelen aan dit project te beginnen. 

Veeleer zal de uitbreiding van het oeuvre het gevolg zijn van 
tijdens ander onderzoek voortdurend alert zijn op illustraties die mogelijk 
aan (de werkplaats van) De Hooghe toegeschreven kunnen worden. Op 
deze wijze is bijvoorbeeld de ordner van wijlen Bram Schuytvlot bij 
Bijzondere Collecties van de UB Amsterdam tot stand gekomen: iedere 
keer als er een boek door zijn handen ging, keek hij even naar de 
illustraties. Dat resulteerde niet alleen in een aantal mogelijke 
toeschrijvingen, maar in veel gevallen ook tot het ontdekken van 
daadwerkelijk door De Hooghe gesigneerde prenten. 

Zijn er echter ook gerichter onderzoeksmogelijkheden om het 
oeuvre van Romeyn de Hooghe uit te breiden? Wie de index op de short-
title-lijst in de bundel Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de late Gouden Eeuw 
doorneemt op uitgevers met wie De Hooghe op enigerlei wijze heeft 
samengewerkt, zou op het idee kunnen komen om de uitgevers met de 
meeste vermeldingen achter hun naam wat nauwkeuriger te bekijken. 
Wellicht bevinden zich in hun fondsen meer producties waarvoor zij de 
beroemde illustrator hebben ingeschakeld. Een eenvoudige 
fondsreconstructie is met behulp van de STCN snel gemaakt en een 
eerste schifting kan gemaakt worden via de illustraties die aan veel van de 
beschrijvingen toegevoegd zijn. 

Een heel simpele toevoeging is bijvoorbeeld het door De 
Hooghe gesigneerde frontispice van Corneilles Tite et Berenice, comedie 

                                                 
4 De Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN) is de Nederlandse retrospectieve 
bibliografie 1540-1800. Uiteindelijk zal de STCN beschrijvingen bevatten van alle 
boeken die tot 1800 in Nederland zijn verschenen, en van alle boeken die buiten 
Nederland in de Nederlandse taal zijn gepubliceerd. De STCN wordt gemaakt op 
basis van de collecties van bibliotheken in en buiten Nederland, en zal in 2009 
voltooid zijn. 
5 Zoeken op typografische kenmerken w, a of b, beperkt tot 1660-1710: 10.829 
treffers (begin september 2008). 
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heroique (1671) wanneer men op uitgever Abraham Wolfgang de STCN 
uitkamt (afb. 1). Een andere steekproef heb ik genomen met de uitgevers 
Ten Hoorn (Jan Claesz, Nicolaas en Timotheus). Zij stonden garant voor 
een samenwerking met De Hooghe over een lange reeks van jaren met 
zo’n 35 vermeldingen achter hun naam. Bij het bekijken van de STCN-
resultaten krijgt men af en toe wel een De Hooghe-Erlebnis, maar de 
frontispices bij de volgende titels vielen mij onmiddellijk op: Nederlands 
verquikking, of d'ontwaekte leeuw, waer Mercurius tyding brengt, van alle het gene in 
de Vereenigde Nederlanden is voorgevallen op de ses eerste maenden des jaers 1673 
(afb. 2) en het Tweede deel der ontwaekte leeuw, behelsende de geschiedenissen in en 
ontrent de Vereenigde Nederlanden in de ses laetste maenden des jaers 1673 (afb. 3).  

Beide werken worden al lang toegeschreven aan Mattheus 
Smallegange en in mijn proefschrift over hem meen ik voldoende 
argumenten aangevoerd te hebben om dat auteurschap ook te bewijzen.6 
De opdracht van Nederlands verquikking is ondertekend met de initialen 
M.S. en gericht aan Johan Honigh en Margeriete Schaep, van wie hij de 
nodige ‘goetheden en gunsten’ ontvangen heeft en aan wie hij ook later 
nog werk zal opdragen. Smallegange is dus de auteur en dus is er een 
auteurs-uitgevers-relatie tussen Smallegange en Jan ten Hoorn. Zijn er nu 
ook, behalve de ‘kunsthistorische’, aanvullende argumenten te vinden om 
de eerste indruk die de niet gesigneerde prenten maken te bevestigen? 
Valt er wellicht op basis van persoonlijke verhoudingen meer zekerheid te 
scheppen omtrent het kunstenaarschap van de etsen in de beide delen 
van Nederlands verquikking? 

Als de frontispices van De Hooghe zijn, dan zijn het – voor 
zover nu bekend is – de eerste prenten van De Hooghe voor Ten Hoorn. 
In dezelfde periode (1674) etst hij nog enkele titelpagina’s voor 
gelijksoortige historische publicaties van De Wicquefort bij dezelfde 
uitgever. De jaren 1670-1674 zijn de topjaren van Romeyn de Hooghe 
waarin hij werkte voor tal van uitgevers; we mogen aannemen dat 
uitgevers die een illustratie van hem wilden hem wel wisten te vinden. 
Toch valt ook niet uit te sluiten dat de connectie tussen uitgever en 

                                                 
6 P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en 
vertaler; descriptieve persoonsbibliografie (Nieuwkoop 1983) (BBN, XVI) 198-210. 
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illustrator tot stand gebracht werd via een auteur, in dit geval 
Smallegange. 

 
Afbeelding 3 Frontispice van Tweede deel der ontwaekte leeuw. Amsterdam, Jan 

Claesz ten Hoorn, 1674 (UB Amsterdam O62-625) 

De vraag is dus of en zo ja hoe goed Smallegange en De 
Hooghe elkaar kenden. In ieder geval zijn ze beiden betrokken geweest 
bij het in 1672 door Jacob van Meurs uitgegeven driedelige werk Den 
arbeid van Mars, de eerste als vertaler, de tweede als etser van de 
frontispice en wellicht van de bijna tweehonderd prenten.7 Omtrent 
diezelfde tijd (1672) verschijnt er een derde druk van Smalleganges Sinne-
beeld op Willem III, waarvan Muller opmerkt dat de prent ‘in de manier 
van of door R. de Hooghe’ is;8 de tekst is ongeveer gelijk aan die van de 

                                                 
7 Zie hieromtrent ook de bijdrage over Romeyn de Hooghe en de boekillustratie 
van Garrelt Verhoeven en Piet Verkruijsse aan de bundel Romeyn de Hooghe: de 
verbeelding van de late Gouden Eeuw. 
8 F. Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen, dl. 1 (Amsterdam 1863) nr. 2306-
2307. 
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eerste druk van 1665 door Smallegange. De relatie tussen De Hooghe en 
Smallegange kan nog enige verdieping krijgen omdat beiden duidelijk tot 
de Oranje-partij horen. Of de Oranje-propaganda van De Hooghe 
gestimuleerd werd door het Hof, door eigen politieke overtuiging of door 
geldelijk gewin mag vooralsnog ter discussie staan,9 die van Smallegange 
is zeker gestuurd door zijn politieke overtuiging. Of de opdracht van Den 
arbeid van Mars door hem aan Willem III ook financieel voordeel 
opleverde, is onbekend; wel weten we uit een verhoor door de 
Amsterdamse justitie van graveur Crispijn de Pas dat Smallegange met 
zijn subversieve Sinne-beeld in 1665 persoonlijk naar Willem III in Den 
Haag is afgereisd.10 

Al is het in eerste instantie aan de kunsthistorici om de 
frontispices van Nederlands verquikking en Tweede deel der ontwaekte leeuw tot 
het oeuvre of de werkplaats van Romeyn de Hooghe toe te laten, vanuit 
de boekwetenschap is er in ieder geval informatie te leveren die een 
dergelijke toeschrijving ondersteunt. 

 
9 Zie de bijdrage van Van Nierop aan de bundel Romeyn de Hooghe: de verbeelding van 
de late Gouden Eeuw. 
10 Amsterdam, Stadsarchief, Rechterlijk archief 317: Confessieboek, fol. 8r. Zie 
ook Verkruijsse, Mattheus Smallegange (1624-1710), 517. 
 



Het Foute Amsterdam 
 

Paul Knevel 
 

 
Hoe kwam ‘t, dat Amsterdam zoo gram was, 
En waerom was ’t niet voor den prins? 
In weinigh woorden gaet veel sins: 
Omdat de prins voor Amsterdam was. 

 
Dit epigram, door Constantijn Huygens met een voor hem kenmerkende 
achteloosheid op papier gezet, vatte de kern van het politieke geschil in 
1650 kernachtig samen. Met zijn poging Amsterdam met troepen te 
bezetten overschreed stadhouder Willem II in de zomer van 1650 
doelbewust de gebruikelijke politieke omgangsvormen in de Republiek. 
Hij kwam er na de mislukking aanvankelijk mee weg, maar na zijn dood 
op 6 november 1650 was zijn onstuimige optreden voor velen in 
Amsterdam (en daarbuiten) reden genoeg om het stadhouderschap als 
een gevaar voor het politieke bestel van de Republiek te benoemen. Het 
eerste stadhouderloze tijdperk was een feit. 

De aanslag op Amsterdam behoort tot de bekendste momenten 
uit de Nederlandse geschiedenis, al heeft zij opvallend genoeg de canon 
niet gehaald, zelfs niet die van Amsterdam. Aan belangstelling van 
historici heeft het echter nooit ontbroken. Vanaf Lieuwe van Aitzema is 
het conflict telkens weer bestudeerd en beschreven.1 We weten dan ook 
veel over de voorgeschiedenis, de voorgenomen eigenmachtige 
troepenvermindering door het gewest Holland na de Vrede van Munster, 
over de ambities van de jonge prins van Oranje, over de politieke 
krachtsverhoudingen binnen de Staten-Generaal en de Staten van 
Holland, over de wonderbaarlijke bezending langs de Hollandse steden, 
over de rol van intimi van Willem II als de Friese stadhouder Willem 

                                                 
1 Meest recentelijk in L. Kooijmans, Liefde in opdracht. Het hofleven van Willem 
Frederik van Nassau (Amsterdam 2000) en Geert H. Janssen, Creaturen van de macht. 
Cliëntelisme bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664) (Amsterdam 2005).  
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Frederik en griffier Cornelis Musch, over de voorbereidingen en feitelijke 
verloop van de militaire aanslag en over de reactie van de gebeurtenissen 
in pamfletten. Opvallend genoeg is één onderwerp daarbij vaak buiten 
beschouwing gebleven: de vijandbeelden over Amsterdam en zijn 
bestuurders die sinds de nadagen van Frederik Hendrik in stadhouderlijke 
kringen werden ontwikkeld en gekoesterd. Met enige overdrijving kan 
men zelfs stellen dat ‘Amsterdam’ aan het stadhouderlijk hof steeds vaker 
als de ‘Ander’ binnen de Republiek werd gepresenteerd. Dit proces van 
stereotypering en uitsluiting moet een belangrijke rol hebben gespeeld in 
de vorming van een eigen zelfbeeld en in de perceptie van en de reactie 
op het politieke conflict zoals zich dat na de sluiting van de Vrede van 
Munster ontwikkelde. Dankzij de vele gesprekken aan het Haagse hof die 
in de openhartige dagboeken van de Friese stadhouder Willem Frederik 
doorklinken kunnen we die vijandbeelden beter leren kennen.2 
 

*** 
 
Tijdgenoten hadden hun oordeel over de aanslag van 1650 snel klaar. Een 
stroom van pamfletten besprak en beoordeelde de gebeurtenissen en 
hoofdpersonen en zette de discussie op scherp.3 De een legde de schuld 
voor alle onrust bij de spreekwoordelijke slechte adviseurs van de jonge 
stadhouder, in het weinig fijnzinnige jargon van de pamflettisten al snel 
‘oorblaesers’, ‘flickvloyers en pluym-strijckers’ of zelfs ronduit ‘opruyders’ 
en ‘ontaarde Nederlanders’ geheten4; een ander durfde verder te gaan en 
noemde Willem II zelf onomwonden ‘de Tyran en Geweldenaar’,5 om 
vervolgens zijn belangrijkste Amsterdamse tegenspelers Andries en 
Cornelis Bicker te kunnen presenteren als ‘seer eerwaerdige, deftighe en 
gestrenge mannen, rechte voorstanders van de Vrijheyt, en oppermacht 
van Hollant’. Zij hadden hun politieke leven altijd in dienst gesteld van 

                                                 
2 Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en 
Drenthe 1643-1654, J. Visser, ed. (Den Haag 1995). 
3 Voor het eerst geanalyseerd in S. Groenveld, De Prins voor Amsterdam. Reacties uit 
pamfletten op de aanslag van 1650 (Bussum 1967). 
4 Ibidem, 71. 
5 Ibidem, 69. 

 192



welvaart, vrede en verlichting van de belastingdruk.6 Een derde was 
daarvan niet overtuigd en zag de Amsterdamse burgemeesters in een 
geheel ander licht. Wat ‘goede en eerlijcke Patriotten’? ‘Arminianen en 
‘heymelicke papisten’ waren het, die slechts op eigenbelang uit waren en 
het land wilden uitleveren aan het ‘afgodische Pausdom, met hare Papen, 
Jesuwijten, ende uitgebroede Nonnen’.7 Hier tegenover stond Willem II 
als  
 
‘die eenige overgeblevene kloeckmoedige Spruite, van dien edelen Oranjen-Boom, 
wiens sap, dit gansche geweste in een dodelijcke flaeuwte leggende, niet alleen 
heeft verquickt, maer door welckers druppende bloedt, uit sijn door gewelt 
afgehouwen tronck en tacken, onse vryheit is gekocht, en tot sulck een 
ontsachelijkheidt ghebracht dat Spanjen beeft, Vranckrijck, Engelandt, 
Denemarken ende voorts de gehele wereld onse vrientschap soeckt ende van 
nooden heeft’.8  
  
Het was dus maar wat je onder vrijheid wilde verstaan. Over de 
interpretatie van dat voor de politieke cultuur van de Republiek zo 
centrale concept kon inderdaad gemakkelijk onenigheid ontstaan, en de 
Amsterdamse regenten stonden dan al snel tegenover de stadhouder. 
Toch is het onjuist om Amsterdam en de Oranjes als twee uitersten 
tegenover elkaar te plaatsen, en de aanslag van 1650 te beschouwen als 
het onvermijdelijke hoogtepunt van een in het staatsbestel ingebouwd 
antagonisme. De relatie tussen de Amstelstad en de Oranjes was 
veelzijdiger en gecompliceerder dan het populaire beeld van twee 
natuurlijke kemphanen veronderstelt.9 Maurits bijvoorbeeld had zijn coup 

                                                 
6 Den Ommeganck van Amsterdam… (Knuttel 6773; Breda 1650) 6. 
7 Groenveld, De Prins voor Amsterdam, 78-82. 
8 Lauweren-Krans gevlochten voor Syn Hoocheyt, Wilhelm, de Heere Prince van 
Oranjen…(Knuttel 6851; z.pl. 1650) fol. C 2. 
9 Paul Knevel en Henk van Nierop, ‘De strijd om het stadhuis’, in: Eymert-Jan 
Goossens, ed., Het stadhuis van Oranje. 350 jaar geschiedenis op de Dam (Amsterdam 
2005) 16-48; Paul Knevel, ‘Tot elkaar veroordeeld. Amsterdam en de Oranjes 
tijdens de Republiek’, in: Annemarie de Wildt, ed., Amsterdam en de Oranjes 
(Amsterdam 2008) 11-19. 
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tegen de almachtige landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt alleen 
kunnen plegen omdat hij gesteund werd door Amsterdam. En nog tijdens 
de snel oplopende spanningen in de jaren 1640 werd in beide kringen met 
weemoed teruggedacht aan de hoopvolle beginperiode van het bewind 
van Frederik Hendrik, toen consensus en samenwerking het politieke 
leven van de Republiek voor even domineerden.  

Na de ‘dorre’ laatste jaren van stadhouder Maurits,10 was het 
optreden van zijn halfbroer voor sommigen inderdaad een verademing 
geweest. Dankzij zijn diplomatieke kwaliteiten, patronage, realiteitszin en 
een breed gedragen politieke koers wist Frederik Hendrik zelfs een 
nieuwe, werkbare relatie met de door Maurits verafschuwde politieke 
arminianen binnen het Amsterdamse stadsbestuur op te bouwen. De 
gebeurtenissen in 1628 symboliseerden die nieuwe houding. In dat jaar 
keerde een coalitie van verontwaardigde contraremonstrantse 
predikanten, uitgeran-geerde regenten, wantrouwende schutters en licht 
ontvlambaar calvinistisch kerkvolk zich tegen de in hun ogen ‘libertijnse’ 
religiepolitiek van het Amsterdamse stadsbestuur.11 Frederik Hendrik 
bezocht de stad en sprak openlijk zijn vertrouwen uit in de zittende 
magistraat, tot verontwaardiging van veel contraremonstranten en grote 
dankbaarheid van iemand als Joost van den Vondel, die vervolgens graag 
bereid bleek de eeuwige roem van de stadhouder te bezingen.12 
 Ook in stadhouderlijke kringen werd de betekenis van ‘1628’ 
begrepen. Het optreden van Frederik Hendrik was volgens sommigen een 
toonbeeld geweest van de wijze waarop een stadhouder zich in het 
ingewikkelde staatsbestel van de Republiek diende op te stellen: ‘civijl, 
affabel, beleeft’, en met respect voor de macht van Holland en 

                                                 
10 A.Th. van Deursen, Maurits van Nassau 1567-1625. De winnaar die faalde 
(Amsterdam 2000) 279 e.v. 
11 Paul Knevel, ‘Onrust onder schutters. De politieke invloed van de Hollandse 
schutterijen in de eerste helft van de zeventiende eeuw’, in: Holland, regionaal-
historisch tijdschrift 20 (1988) 158-174. 
12 Over de relatie tussen Vondel en Frederik Hendrik: J.J. Poelhekke, Vondel en 
Oranje (Zutphen 1979) en H. Duits, Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand. 
Studies over de relatie tussen politiek en toneel in het midden van de zeventiende eeuw 
(Hilversum 1990) 165-182. 
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Amsterdam.13 Met de kennis van achteraf waren anderen echter van 
mening dat de stadhouder zich toen veel minder welwillend en 
behulpzaam had moeten opstellen. Cornelis Musch, de eigenzinnige en 
corrupte griffier van de Staten-Generaal, werd bijvoorbeeld aan het einde 
van Frederik Hendriks leven niet moe te vertellen dat hij de prins toen 
nadrukkelijk had geadviseerd de stad wat in verwarring te houden, om zo 
de verschillende groepen binnen de stad naar eigen inzicht tegen elkaar te 
kunnen uitspelen. En wat had al die grootmoedigheid Frederik Hendrik 
uiteindelijk opgeleverd? Stadsbestuurders die hun eigen gang gingen en 
zich tot de felste tegenstanders van de stadhouder hadden ontwikkeld. 
Stank voor dank dus.14 
 Het was achteraf inderdaad gemakkelijk praten en niet moeilijk om de 
latere politieke problemen en tegenstellingen van een passende 
voorgeschiedenis te voorzien. Dan bleek Frederik Hendrik met zijn 
openlijke steun in 1628 eigenlijk de weg te hebben geëffend voor de 
zogenaamde ‘Bickerse Ligue’, een familieregering onder leiding van de 
machtige Andries Bicker, die niet alleen Amsterdam in haar greep had, 
maar sinds 1633 ook het steeds sterker wordende Hollandse verzet 
coördineerde tegen de invloedrijke positie van de stadhouder binnen het 
staatsbestel en de voortzetting van de oorlog tegen Spanje. Een reeks van 
bittere conflicten over uiteenlopende kwesties als de organisatie van de 
admiraliteiten, de noodzaak Antwerpen te veroveren en de wenselijkheid 
vrede te sluiten maakte duidelijk dat de door Vondel zo graag bezongen 
harmonieuze eendracht tussen de Amsterdamse burgervaders en de 
Oranjezon misschien wel nooit meer was geweest dan een droombeeld, 
verwoord in prachtige, dichterlijke volzinnen, dat wel. 
 

*** 
 
Met de ruzies kwamen ook de vijandbeelden. Die vijandbeelden waren 
deels geïnspireerd door het grote conflict dat ieder nog helder voor ogen 

                                                 
13 Gloria Parendi, 289 (11/21 oktober 1646). 
14 Ibidem, 236. Over Musch: Paul Knevel, Het Haagse bureau. Zeventiende-eeuwse 
ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang (Amsterdam 2001) 123-144. 
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stond: de machtsstrijd tussen stadhouder Maurits en landsadvocaat Johan 
van Oldenbarnevelt. Dat vroeg wel om een andere rolverdeling. De stad 
die tijdens het Bestand immers de zijde van de stadhouder had gekozen 
en zo de val van de landsadvocaat mogelijk had gemaakt, gold nu opeens 
als het symbool van de wederopstanding van de ‘Barneveldisten’, de 
lieden die terug-verlangden naar de grote zelfstandigheid en macht die het 
gewest Holland onder Oldenbarnevelt had genoten.15 Vol afkeer werd er 
in de omgeving van het stadhouderlijk hof gesproken over het tirannieke 
bewind van de ‘Bickerse Ligue’ en haar onstilbare machtshonger. Als men 
niet uitkeek, zou Amsterdam nog eens als een zelfstandige en zelfbewuste 
stadsstaat over de rest van de Republiek heersen. Daarbij werd 
herhaaldelijk naar het voorbeeld van Venetië gewezen.16 
 Nu was de vergelijking met Venetië amper origineel te noemen. In 
Amsterdamse kringen was zij vanaf het einde van de vijftiende eeuw 
veelvuldig gemaakt om de schoonheid en het prestige van de eigen stad te 
onderstrepen: Amsterdam als het Venetië van het Noorden.17 
Oppervlakkige overeenkomsten waren er gemakkelijk te vinden. Kort 
voor 1500 wees een anoniem gebleven Amsterdamse kroniekschrijver al 
op de overeenkomsten in ligging en ontstaansgeschiedenis tussen beide 
steden: ‘Voorts soo is de stadt Amsterdam bijnae ghelijck Venetiën uut 
morasschen met grooten costen opghehaalt ende daerom van natuere 
ende ghelegentheyt seer sterck’.18 Hieruit sprak nog een zekere schroom 
en terughoudendheid: bijna Venetië. Een eeuw later werd die 
kanttekening nog zelden gemaakt. De geografische en fysieke 
overeenkomsten waren mede dankzij de gelijkenissen tussen de beroemde 
vogelvluchtkaarten van Jacopo de’ Barbari en Cornelis Anthonisz 

                                                 
15 Bijvoorbeeld Gloria Parendi, 527, 532, 535, 536, 539 en 719. Vergelijk ook 
Kooijmans, Liefde in opdracht, 140-141. Zie voor de betekenis van ‘1618’ in de 
politieke cultuur van de Republiek: J.L. Price, Holland and the Dutch Republic in the 
seventeenth century. The politics of particularism (Oxford 1994) 115-116, 138-139. 
16 Bijvoorbeeld Gloria Parendi, 446, 531. 
17 Boudewijn Bakker, ‘Amsterdam en Venetië. Twee steden verbeeld’, in: Margriet 
de Roever, ed., Amsterdam: Venetië van het Noorden (DenHaag/Amsterdam 1991) 
10-26. 
18 Geciteerd naar ibidem, 12-13. 
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inmiddels gemeengoed geworden, terwijl Amsterdam als handelsstad haar 
vroegere voorbeeld had overtroffen. Dat laatste moesten zelfs 
Venetiaanse bezoekers toegeven. ‘In alle ootmoed’, schreef kapelaan 
Orazio Busino in 1617, ‘beken ik dat [Amsterdam] Venetië evenaart, ja 
overtreft zowel in omvang als in ligging, en dat het haar in de omvang 
van de groothandel en het aantal inwoners zelfs veruit overtreft.’19 In de 
gloednieuwe stadsgeschiedenis van Amsterdam, Johannes Isacius 
Pontanus’ Rerum et urbis Amstelodamensium historia uit 1611, konden de 
Amsterdammers ondertussen leren dat Venetië haar naam niet te danken 
had aan de volksstam van de Veneten, zoals velen in navolging van de 
klassieke schrijver Florus hadden beweerd, maar aan het woord veen, 
waarmee in het middeleeuwse Amstelland het drassige land rond 
Amsterdam was aangeduid.20 De rollen waren in de ogen van de 
Amsterdammers definitief omgedraaid, zoveel was duidelijk. 
 Maar Venetië stond in de vroegmoderne tijd voor meer dan een 
bijzondere ligging, aardse schoonheid en onmetelijke handelsrijkdom. 
Deze wonderbaarlijke lagunestad gold in republikeinse kringen namelijk 
als het toonbeeld van een goed bestuurde stad, wier eeuwenlange 
geschiedenis gekenmerkt werd door onafhankelijkheid, eendracht en 
welvaart. Dat succes, zo viel in goedgelezen en veelvuldig vertaalde 
politieke traktaten als De republica Venetorum van de Venetiaanse patriciër 
Gasparo Contarini en de Dialogi de republica Venetorum van de Florentijn 
Donato Giannotti te lezen, kwam voort uit het uitgekiende Venetiaanse 
staatsbestel, dat een ideale Aristotelische mix van staatsvormen kende. De 
doge stond voor het monarchale element van de enkeling, de Senaat voor 
het aristocratische deel van weinigen en de Grote Raad voor het 
democratische aspect van velen. Samen hielden zij elkaar in volkomen 
evenwicht, terwijl hun vermenging voorkwam dat de negatieve tendensen 
van een van de staatsvormen konden doorzetten. Venetië bood zo een 

                                                 
19 Geciteerd naar ibidem, 15. 
20 J.I. Pontanus, Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coopstadt Amsterdam 
(Amsterdam 1614) 9. 
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krachtig republikeins alternatief voor een steeds sterker wordend 
absolutistisch monarchaal politiek denken.21 
 Deze zogenaamde ‘mythe van Venetië’ was ook in Amsterdam niet 
onbekend: 
 
  ‘Uw stad en staet verduurt der monarchyen troonen 
  … daer uw raet vereenigt menigh eilant  
  Een stadt, een eilant, zee en ’t vaste lant gebiet, 
  Wie noit Venedich zagh, zagh ’t licht der staeten niet’, 
 
dichtte Vondel bijvoorbeeld.22 Of we er veel betekenis aan moeten 
hechten? Mogelijk niet. De Amsterdamse stadsbestuurders van de 
zeventiende eeuw staan bepaald niet bekend om hun bespiegelende of 
principiële aard. Niettemin is het voorstelbaar dat de Amsterdamse 
stadsbestuurders zich in hun opkomen voor de eigen stedelijke en 
gewestelijke vrijheden en privileges graag hebben laten inspireren door 
het door Vondel bezongen Venetiaanse licht. 

In de kringen rond de stadhouder had men ondertussen geen 
enkele boodschap aan mogelijke analogieën tussen beide handelssteden. 
Als Amsterdam daar met Venetië werd vergeleken, dan gebeurde dat 
natuurlijk niet om de stad te roemen, maar werd nadrukkelijk verwezen 
naar die andere, veel minder fraaie en idealistische kant van de lagunestad, 
naar de machtsbeluste en onscrupuleuze stadsstaat die schuilging achter 
haar droomachtige fysieke schoonheid. Het Venetië, met andere 
woorden, dat er tussen 1380 en 1500 door geweld en list en bedrog in was 
geslaagd een rijk op de terraferma, het vastenland van Italië, op te bouwen, 
daarbij menig voorheen zelfstandige en zelfbewuste stad degraderend tot 
willoze satelliet. Tot aan de rivier de Adda ten oosten van Milaan 

                                                 
21 Uitvoeriger over deze zogenaamde ‘mythe van Venetië’: E.O.G. Haitsma 
Mulier, The myth of Venice and Dutch republican thought in the seventeenth century (Assen 
1980). 
22 Geciteerd naar E.O.G. Haitsma Mulier, ‘Aandacht voor het staatsbestel. 
Overeenkomst en verscheidenheid in het republikeinse denken van de 
zeventiende eeuw’, in: De Roever, ed., Amsterdam: het Venetië van het Noorden, 46-
64, aldaar 53. 
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troonden voortaan afbeeldingen van de San Marcoleeuw op stadspoorten 
en publieke gebouwen, als visueel symbool van de almacht van Venetië. 23 

In de Republiek dreigde iets dergelijks. Als een waterhoofd, zo 
onderwees in oktober 1647 Willem Frederik de Friese griteman van 
Idaarderadeel Abraham Roorda, onttrok Amsterdam al het voedsel aan de 
rest van het lichaam, met alle gevolgen van dien: ‘het lichaam wordt dor, 
vergaet en op het lest sterft’.24 De Amsterdamse regenten, met de Bickers 
voorop, toonden zich in hun gedrag dan ook voorbeeldige leerlingen van 
hun Venetiaanse collega’s: ze gedroegen zich als tirannieke alleenheersers, 
waren onbeleefd en onbetrouwbaar, hadden geen respect voor titels en 
traditionele rechten en waren altijd uit op eigen belang. En net als bij de 
Venetianen was hun religieuze orthodoxie twijfelachtig: ‘sie sijn alle 
armyniaens, gaen alle te nachtmahl’.25 

Een goede calvinist als Willem Frederik voelde zich dan ook 
ongemakkelijk in Amsterdam. Het was zijn stad niet. Hij ergerde zich aan 
de godslasteringen die hij tijdens een toneelvoorstelling in de schouwburg 
had moeten ondergaan en wantrouwde de lakse, vrijblijvende houding 
van de politieke leiders in het handhaven van de gereformeerde religie.26 
Willem II had veel minder last van dergelijke religieuze gevoeligheden. Hij 
was amper geïnteresseerd in leerstellige haarkloverijen en beschouwde de 
Amsterdamse ‘armynianen’ bovenal als politieke tegenstanders die hem 
met hun vredespolitiek de traditionele weg tot militaire roem hadden 
afgesneden en vervolgens uit waren op een inperking van zijn 
bevoegdheden en een verkleining van de reputatie van de 
Oranjedynastie.27 Wel was hij keer op keer teleurgesteld door hun 
ondankbaarheid en onbetrouwbaarheid. Hij kon maar niet begrijpen 
waarom bijvoorbeeld Andries Bicker zijn signalen van goede wil, zoals de 
benoeming van zoon tot drost van Muiden, niet beantwoordde. De prins 

                                                 
23 Bondig beschreven in D.S. Chambers, The imperial age of Venice 1380-1500 
(Londen 1970) en E. Crouzet-Pavan, Venice triumphant: the horizons of a myth 
(Baltimore/Londen 2002).   
24 Gloria Parendi, 446-447 (19/29 oktober 1647). 
25 Ibidem, 479 (3/13 januari 1648). 
26 Kooijmans, Liefde in opdracht, 141. 
27 Janssen, Creaturen van de macht, 148-149. 
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‘wordt alle daech bedroogen van die hij goetz doet’, noteerde Willem 
Frederik op 24 oktober 1649 in zijn dagboek.28 Het maakte van de prins 
bepaald geen mensenvriend, al helemaal niet als het Amsterdammers 
betrof. 

Deze afkeer van de hooghartige, onbetrouwbare en eerloze 
Amsterdamse stadsbestuurders ging gepaard met gekwetste militaire trots. 
De gemeenplaats over ‘het weinig militaire karakter van het Nederlandse 
volk’ is de laatste decennia, zeker waar het de Gouden Eeuw betreft, 
afdoende genuanceerd.29 De Republiek was in de zeventiende eeuw een 
samenleving in de ban van oorlog, en dat werkte op allerlei terreinen 
door. Niettemin is het duidelijk dat oorlog en vrede in Amsterdam anders 
werden ervaren dan aan het Haagse hof. Iemand als Joost van den 
Vondel was, getuige zijn lofzangen op Frederik Hendriks verovering van 
Grol en ’s-Hertogenbosch, zeker niet ongevoelig voor militaire successen 
van de prins, maar hij had zijn lof altijd ingebed in vredeswensen.30 De 
Amsterdamse stadsbestuurders begroetten de Vrede van Munster dan 
ook als een overwinning. En zo werd zij in de stad ook gevierd: nieuwe 
gouden tijden waren aangebroken. Publieke loftuitingen voor de 
verschillende Oranjes ontbraken niet, maar voor de goede verstaander 
was het duidelijk dat Amsterdam hun militaire bijstand niet langer nodig 
had. Pax una triumphis innumeris potior, luidde de dubbelzinnige inscriptie 
van een speciaal voor de gelegenheid geslagen penning. De door 
Amsterdam verwezenlijkte vrede moest, met andere woorden, hoger 
worden aangeslagen dan de militaire successen van de stadhouders. In 
een van de publieke vertoningen op de Dam dropen de militairen dan 

                                                 
28 Gloria Parendi, 704. 
29 Bijvoorbeeld in Willem Frijhoff en Marijke Spies, 1650. Bevochten eendracht (Den 
Haag 1999). J. Huizinga, Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets (1edr. 
1941; Groningen 1984) biedt het klassieke voorbeeld van een ‘burgerlijke’, non-
militaire interpretatie van de cultuur van de Gouden Eeuw.  
30 Duits, Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand, 182. 
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ook af, als dieven in de nacht, terwijl hun wapentuig werd omgesmeed tot 
landbouwwerktuigen.31  

Dat achteloos afdanken van militairen zette in de omgeving van 
de Oranjes veel kwaad bloed. Voor de stadhouder en de edellieden aan 
het hof was oorlog nu eenmaal een way of life. Ieder krijgsseizoen weer 
waren zij op het slagveld te vinden geweest, hun beste krachten wijdend 
aan de strijd tegen Spanje en het behoud van de vrijheid van de 
Republiek. In hun ogen waren de Hollandse stedelingen, met de 
Amsterdammers voorop, lafaards en slapjanussen, softe kooplieden, die 
het vuile werk aan anderen overlieten, maar na afloop wel de vruchten 
plukten. Zo was het in de jaren 1560, aan het begin van de Opstand 
geweest, toen de Hollandse stedelingen massaal naar Emden, Hamburg 
en Londen waren gevlucht, en zo was het altijd gebleven. Als alles mis 
dreigt te gaan, zo klaagde Willem Frederik in april 1647 tegen een 
predikant uit Harlingen, ‘dan lopen se uyt het landt in vreemde landen en 
steden, en dan moeten de vreemde comen, waghen heur goedt en bloedt 
voor het landt, en als het dan vreede iss, soo komen se weder en willen 
het grootste gesach’.32 Deze voorstelling van zaken liet hem niet meer los, 
en leidde uiteindelijk tot een woedend nota bene, die hij in december 
1649 in zijn dagboek noteerde, als een blijvende herinnering aan een 
aangedaan groot onrecht: 

 
‘N.B. dat de militie gewaeckt, gebraeckt heeft, alle jahr haer leven gewaecht, haer 
goet verdorven en verteert ende gequetz geworden, daer sie [de Amsterdammers] 
in rust hebben geleeft, haer coopmanschap gedreven, groote profijten gehadt en 
haere renten laeten oploopen, in weelde geleeft, dahr wij kaude en hitte, moite en 
arbeit hebben gehadt, en nu dat se door den segen Godess en de wapenen tot een 
goeden vrede sijn gekomen, soo willen se de natiën en militie, die daer messt 
oorsaeck van sijn, in plaetz van recompensie oft dranck, tracteren oft se schelmen 

                                                 
31 Olyf-Krans der Vreede, door de doorluchtigste Geesten, en Geleerdste Mannen deezes tijds, 
gevlochten…(Amsterdam 1649). Vgl. D.P. Snoep, Praal en propaganda. Triumfalia in de 
Noordelijke Nederlanden in de 16de en 17de eeuw (Alphen aan den Rijn 1975) 77-82.  
32 Gloria Parendi, 362 (30 maart/9 april 1647). 
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wahren en verraeders en het landt niet trauwelijck gedient hadden, [maar] jagen se 
in den winter wech…’33  

 
*** 

 
De beelden die in de stadhouderlijke kring van Amsterdam en zijn 
bestuurders werden gevormd en gekoesterd, namen na de dood van 
Frederik Hendrik steeds grotesker vormen aan. De stad stond symbool 
voor alles wat aan het hof als verderfelijk gold. De telkens herhaalde 
vijandbeelden gingen steeds meer als een zichzelf vervullende 
voorspelling functioneren: iedere reactie van de kant van Amsterdam 
versterkte slechts de al bestaande opvattingen en vrees. De normale 
kanalen van politieke conflictbeslechting werkten in hun ogen niet langer. 
Een buitengewoon probleem, vraagt om een buitengewone oplossing, 
concludeerde Willem Frederik al op 29 oktober 1647 in zijn dagboek.34  

Die oplossing kreeg in de zomer van 1650 steeds duidelijker 
contouren: met de hulp van predikanten en een vloed aan pamfletten 
werd Amsterdam publiekelijk zwart gemaakt, terwijl een bezending 
Amsterdam en de andere onwillige Hollandse steden op andere gedachten 
in zake de voorgenomen bezuinigen moest brengen. De expeditie 
mislukte, en in een door hem zelf in de Staten van Holland voorgedragen 
verslag legde Willem II alle schuld bij het onbeschofte gedrag van het 
Amsterdamse stadsbestuur. Iedere keer als de naam Amsterdam viel 
verhief de stadhouder zijn stem en maakte hij wilde gebaren.35 Zijn 
lichaamstaal sprak boekdelen: Amsterdam moest boeten. 

Die boetedoening mislukte, zoals bekend, jammerlijk. De 
troepenmacht die in de nacht van 30 juli 1650 op weg was naar 
Amsterdam raakte door een onweersbui verdwaald op de Hilversumse hei 

                                                 
33 Ibidem, 719 (24 november/4 december 1649). 
34 Ibidem, 447. 
35 L. van Aitzema, Herstelde leeuw, of discours, over ’t gepasseerde in de Vereenigde 
Nederlanden, in ’t jaer 1650, ende 1651…(Den Haag 1652) 74-76: ‘Men 
remarqueerde als Sijn Hoogheydt noemde de Stadt Amsterdam, dat hy sulcx dede 
met eene beweginge en verheffinge van stemme, edoch daer na weder met 
sedicheyt spreeckende’. 
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en werd opgemerkt door een postbode uit Hamburg. Diens 
waarschuwing gaf de Amsterdamse burgemeesters de gelegenheid de 
stadsverdediging tijdig op orde te brengen: de stadspoorten bleven op 
slot, de kanonnen op de wallen werden in gereedheid gebracht en de 
burgerij gemobiliseerd. Van een verrassingsaanval kon geen sprake meer 
zijn. Het was, zoals een stadsgeschiedschrijver later vol trots vaststelde, 
verwonderlijk om te zien hoe de vredelievende Amsterdamse burgers zich 
in tijden van nood plotseling omvormden tot dappere burgersoldaten die 
zelfs niet bang waren voor honderdduizend tegenstanders.36 Dat was 
sterk overdreven, maar die verdomde foute Amsterdammers waren er 
ondertussen toch maar weer in geslaagd de stadhouder en zijn omgeving 
onaangenaam te verrassen. 

 
36 C. Commelin, Beschryvinge van Amsterdam (Amsterdam 1693) 1130. 



De joodse logé van de voorzanger 
 

Joke Spaans 
 
 
Het is voorjaar in Amsterdam, 24 april 1659. Dominee Heidanus voert 
het woord in de kerkenraad. Een jood, een jonge man, heeft interesse 
getoond in het christendom en overweegt zich te bekeren tot de 
gereformeerde kerk. Dat kwam wel vaker voor. Mensen van verschillende 
religieuze achtergrond leefden in Amsterdam naast elkaar, leerden elkaars 
gebruiken kennen, en besloten soms tot een overstap naar een andere 
confessie. Doorgaans volstond enige weken onderricht in de 
gereformeerde leerstellingen, en voldoende blijken van een deugdzame 
levenswandel om in de gereformeerde kerk te worden aangenomen. Bij 
deze joodse jongeman ging het allemaal minder gemakkelijk. Er waren 
geruchten over hem in omloop die aanleiding gaven tot gerede twijfel 
over zijn geschiktheid voor het lidmaatschap. De kerkenraad wikte en 
woog de zaak en aarzelde langdurig. De aantekeningen die de kerkenraad 
bijhield maken het mogelijk deze petite histoire te reconstrueren. Ze bieden 
een zeldzaam venster op de positie van de joden in Amsterdam, en op de 
emoties rondom eventuele overgang tot het christendom. 

Samuel Aboab, 29 jaar oud, ook bekend als Antonius Sanchez 
de Pas, gaf de kerkenraad aanvankelijk goede hoop. Zijn belangstelling 
voor het christendom werd hem door zijn familie zeer kwalijk genomen. 
De tante bij wie hij inwoonde had hem de deur gewezen en belette hem 
de beschikking over een erfenis die hem door zijn oom was nagelaten. 
Ook probeerden zij hem op alle mogelijke manieren afkerig te maken van 
het christendom, om hem zo voor de joodse gemeenschap te behouden. 
De kerkenraad betoonde zich niet ongevoelig voor dit droevige verhaal 
dat de vastberadenheid en standvastigheid van de martelaar voor het 
geloof ademde. De predikant en ouderlingen van de wijk waarin Aboab 
nu woonde kregen de opdracht hem te versterken in het gereformeerde 
geloof. Zij mochten het niet bij zielzorg alleen laten. Zij moesten hem 
ook met raad en daad bijstaan: om in zijn levensonderhoud te voorzien 
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nu hij platzak op straat stond, en om zijn recht te halen bij de magistraat. 
Verschil van godsdienst was in de Republiek immers geen geldige grond 
om iemand een erfenis te onthouden. Ook moesten zij nagaan wat er 
waar was van de geruchten dat Samuel enkele jaren geleden door zijn 
familie voor een tijd in het tuchthuis was gezet.1 

Wellicht hoopte de kerkenraad in die tuchthuisopname verdere 
aanwijzingen te vinden dat de familie van deze joodse jongeman zijn 
bekering belemmerde. Het was niet ongebruikelijk dat welgestelde 
families hun zwarte schapen lieten opsluiten omdat ze zich 
onverantwoordelijk gedroegen. Meestal ging het dan om verkwisting, 
drankzucht of seksuele uitspattingen, waardoor de goede naam van de 
familie bezoedeld werd. Een joodse familie die zulke sterke bezwaren had 
tegen een overgang van hun neefje naar de gereformeerde kerk zou daarin 
ook een reden gezien kunnen hebben om hem op deze wijze tot 
bezinning te dwingen. De gereformeerde kerkenraad had ervaring met 
agressie van de joodse gemeenschap jegens afvalligen.2 Het Amsterdamse 
tuchthuis had een aparte afdeling voor deze ‘wittebroodskinderen’, waar 
zij goed behandeld werden. Buiten Amsterdam bestonden er ook 
particuliere ‘verbeterhuizen’, wat suggereert dat er een aanhoudende vraag 
bestond naar deze vorm van heropvoeding. Wanneer een familie een 
zwart schaap op deze manier onder curatele wilde stellen diende zij, 
anders dan wanneer justitie iemand in de kraag vatte, geheel voor de 
kosten op te draaien. Het gerucht dat Samuel Aboab op deze wijze in een 
tuchthuis was gekomen verraadt dus dat zijn familie tot de beter 
gesitueerden behoorde.3  

                                                 
1 Gemeentearchief Amsterdam (verder GAA), Archief Nederlandse Hervormde 
gemeente (verder NHG), inv. nr. 10, fol. 54-55 (24 april, 10 mei 1659), 
vermelding van Aboabs alias (Zansius de Paas) op fol. 65 (10 juni 1659). 
2 Herman Roodenburg, Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente 
van Amsterdam, 1578-1700 (Hilversum 1990) 186-188. 
3 Pieter Spierenburg, Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende-
eeuwse beterhuizen (Hilversum 1995). De familienaam Aboab gaat terug tot in de 
middeleeuwen, en werd gedragen door vooraanstaande rabbijnen. De 
familierelaties van deze Samuel zijn nog onbekend.  
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Wijkpredikant Langelius had al snel een goede indruk van 
Aboab gekregen. Hij constateerde oprechte belangstelling en ook een 
aanzienlijk mate aan kennis over het gereformeerde geloof. Aboab kende 
zelfs de verschilpunten tussen de verschillende kerken en sekten. 
Bovendien leek het met zijn verleden wel mee te vallen. De wijkpredikant 
had uitvoerig inlichtingen ingewonnen. Hij was langs geweest bij de 
magistraat, bij het gerecht en bij de regenten van het tuchthuis. Allen 
hadden zij op hun beurt naspeuringen laten doen in hun registers, maar 
nergens was een veroordeling van Samuel Aboab gevonden. Alles leek 
erop te wijzen dat de man in moeilijkheden was vanwege zijn bekering tot 
het christendom. Men zou hem meegetroond hebben naar een kelder 
onder de synagoge, en hem daar tot andere gedachten hebben willen 
brengen. Volgens zeggen van Aboab hadden zijn belagers betoogd dat de 
pogingen van christenen om hem te bekeren streed tegen de privileges 
van de joodse gemeenschap. Toen dit hem niet van zijn voornemen af 
bracht, waren er echter ook doodsbedreigingen geuit.  

De kerkenraad lijkt hierop in grote verontwaardiging ontstoken 
te zijn. Hij besloot deze hele geschiedenis aan burgemeesters voor te 
leggen, zodat deze konden optreden tegen deze ‘stoutigheid’ van de 
joden. Vooral de suggestie dat de Amsterdamse joden het als hun 
privilege beschouwden dat christelijke kerken, zelfs de publieke kerk, 
geen evangelisatie zouden mogen bedrijven onder hun leden, zou, naar de 
inschatting van de kerkenraad, op het stadhuis hoog worden 
opgenomen.4 Het was joden wel verboden onder christenen te 
proselyteren, maar het omgekeerde beschouwde de publieke kerk als haar 
goed recht.5 Heel veel gebruik werd daar niet van gemaakt. Enkele jaren 
tevoren was in de kerkenraad nog gesproken over de uitdagende wijze 
waarop andere kerkgenootschappen de gereformeerde predikanten tot 
disputaties over het geloof probeerden te verleiden. De kerkenraad had 
daar toen bepaald geen middel in gezien om zieltjes te winnen, 

                                                 
4 GAA, NHG, inv. nr. 10, fol. 56, 57 (15, 29 mei 1659). 
5 Voor het verbod voor joden om christenen te bekeren zie Hugo de Groot, 
Remonstrantie nopende de ordre dije in de landen van Hollandt ende Westvrieslandt dijent 
gestelt op de joden, J. Meijer (ed.) (Amsterdam 1949). 
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integendeel. Uiteraard mocht een predikant nooit naar buiten toe de 
indruk wekken dat hij de waarheid van zijn godsdienst niet kon of durfde 
verdedigen, maar de kerkenraad drong aan op voorzichtigheid. 
Predikanten moesten niet te snel op dergelijke uitnodigingen ingaan en 
liefst van te voren advies van de kerkenraad inwinnen.6  

Nu waren joden wellicht een speciaal geval. Rond het midden 
van de zeventiende eeuw heerste in heel de protestantse wereld de 
gedachte dat het een opdracht aan de kerk was de joden te bekeren, 
omdat dit volgens bijbelse voorspellingen een voorwaarde was voor de 
wederkomst van Christus. De officiële kerken hielden zich op dit punt op 
de vlakte, maar op individuele leden van die kerken kon dit gedachtegoed 
evengoed antrekkingskracht uitoefenen. Hoewel de notulen eigenlijk 
alleen melden dat Aboab op eigen initiatief bij de gereformeerde kerk had 
aangeklopt, was dit waarschijnlijk niet het hele verhaal. Aboab had wel 
heel uitgesproken steun binnen de kerkenraad. De tamelijk sterke 
verhalen over bedreiging in kelders werden zonder meer — en zonder 
wederhoor van de parnassijns — geloofd. Aboab kreeg onderdak bij 
Hendrik Waterloos, voorlezer in de Nieuwe Kerk en zwager van Dirck 
Booner, koster van diezelfde kerk.7 Het kosterschap van de Nieuwe Kerk 
was een zeer goed betaalde functie, die alleen bereikbaar was voor iemand 
die over goede contacten beschikte. In iets mindere mate gold dit ook 
voor de voorzanger, die niet geheel toevallig verzwagerd was met de 
koster. Aboab was dus niet zomaar ergens ondergebracht, maar omarmd 
door sympathisanten die nauw met kerk en stadsbestuur verbonden 
waren. Een niet nader genoemd lidmate van de kerk, die in een gesprek 
met Aboab de oprechtheid van zijn bekering in twijfel trok, werd door de 
broeders de mond gesnoerd.8 Het lijkt er al met al op dat ook in de 
Amsterdamse kerkenraad de eindtijdverwachting, en de daarbij 
behorende ambitie de joden nog in de eigen generatie te bekeren, 

                                                 
6 GAA, NHG, inv. nr. 8, fol. 203 (31 december 1648). 
7 Hendrik Waterloos wordt bij zijn ondertrouw op 12 november 1660, met Antje 
Schuurman, weduwnaar genoemd van Grietje Booner, en voorlezer van de 
Nieuwe Kerk, GAA, DTB, inv. nr. 481, p. 320. 
8 GAA, NHG, inv. nr. 10, fol. 29 mei. 
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aanwezig was, en dat men zich daarom zo voor de toelating van deze 
jood inspande.9  

Ondertussen ging de kerkenraad, bevlogen door verlangen naar 
de wederkomst of niet, toch niet over een nacht ijs. En gaandeweg 
stapelden de bewijzen zich op dat Aboab niet geheel de martelaar was die 
hij de kerkenraad had voorgespiegeld. Er waren ooggetuigen gevonden 
die hadden gezien dat hij een koffer en een bed verhuisde van een 
bordeel in de Bloemstraat naar een al even berucht pandje in de 
Huidenstraat. Hij had huwelijksbeloften gegeven en verbroken, zelfs 
nadat er al publieke afkondigingen van het huwelijk waren gedaan.10 De 
naspeuringen van de magistraat hadden bovendien aan het licht gebracht 
dat hij zijn tante bestolen had, en dat het daarbij niet om kleinigheden 
ging. Bovendien zou hij in contact staan met de ambassadeur van Spanje, 
en deze informatie hebben verstrekt, waardoor een aantal aanzienlijke 
Amsterdamse kooplieden in hun belangen geschaad waren. Reden genoeg 
dus voor zijn familie, waaronder zich vermoedelijk wel enkele van die 
benadeelde kooplieden bevonden zullen hebben, om op gespannen voet 
met hem te verkeren.  

Geconfronteerd met al deze belastende informatie had Aboab 
zich ‘enigszins geëxcuseerd’. De predikanten die met hem hadden 
gesproken rapporteerden de kerkenraad dat hij er geen blijk van gaf zich 
te schamen voor zijn losbandige levenswijze, laat staan dat er sprake was 
van berouw, maar dat hij evenwel nog steeds graag als lid tot de kerk zou 
toetreden. In de kerkenraad hield hij steun. Berichten kwamen ter tafel 
dat er allerlei kapers op de kust waren: zowel de joden als ook de 
katholieken deden hun best Aboab tot hun gemeenschap over te halen.11 
Toen Aboab bij de St. Anthoniespoort door een aantal joden was 
aangevallen, getrapt en met een mes bedreigd liet de kerkenraad navraag 
doen naar de toedracht. Men zag dit incident als een zoveelste bewijs dat 

                                                 
9 R.G. Fuks-Mansfeld, De Sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van een joodse 
minderheid in een Hollandse stad (Hilversum 1989) 89. 
10 GAA, NHG, inv. nr. 10, fol. 58 (5 juni 1659). 
11 GAA, NHG, inv. nr. 10, fol. 59 (19 juni 1659). 
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Aboab een martelaar voor zijn nieuwgevonden geloof was.12 Zijn 
verdedigers lieten zich door niets uit het veld slaan, en hielden 
vertrouwen in de goede afloop. Toen de meid uit de herberg De 
Keizerskroon kwam melden dat Aboab was aangebracht bij de 
Commissarissen van Kleine zaken vanwege onbetaalde rekeningen, en er 
sprake van was dat hij daarover in gijzeling genomen zou worden, maakte 
de kerkenraad zich vooral ongerust over het uitstel dat dit zou kunnen 
betekenen voor zijn doop.13  

Ten huize van zijn hospes Waterloos kwam ene Jan Pieterszoon 
Beeldhouwer Aboab opzoeken. Deze Beeldhouwer, een rationalist, 
Rijnsburger collegiant van doopsgezinden huize en filosemiet, was bij de 
kerkenraad vooral berucht als een sociniaan. Bij het gemelde bezoek 
probeerde Beldhouwer Aboab van zijn voornemen af te brengen: hij 
wilde hem een betere kerk tonen. Ook daagde hij zowel de voorzanger als 
de gereformeerde predikanten uit voor een disputatie over de leer van de 
Drieëenheid.14 Openlijke loochening van dit leerstuk was in de Republiek 
strafbaar als godslastering, omdat het ook ontkenning van de 
goddelijkheid van Christus impliceerde. En hoewel de voorzanger er zelf 
bij geweest was wilde men de toedracht toch eerst nader onderzoeken 
alvorens verdere stappen te ondernemen. Dat ook de joden Christus niet 
als God beschouwen, en dat de relatie tussen Aboab en Beeldhouwer dus 
wel vraagtekens opleverde bij de gereformeerde overtuiging die Aboab 
beweerde toegedaan te zijn, leverde kennelijk geen stof tot discussie. 
Mogelijk was dit omdat Beeldhouwer op een aantal punten ideeën 
koesterde die ook leefden in de boezem van de kerkenraad en bij iemand 
als Waterloos. Beeldhouwer kende Waterloos kennelijk goed genoeg om 
hem en zijn logé te komen bezoeken.  

                                                 
12 GAA, NHG, inv. nr. 10, fol. 64, 65 (3, 10 juli 1659). 
13 GAA, NHG, inv. nr. 10, fol. 65 (10 juli, 1659). 
14 GAA, NHG, inv. nr. 10, fol. 64 (3 juli 1659). Jonathan I. Israel, Radical 
Enlightenment. Philosophy and the making of modernity 1650-1750 (Oxford 2001) 204; 
Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilverum 
2005) 213-214. Bij de term ‘een betere kerk’ kan ook gedacht worden aan het 
gedachtengoed van de ‘third force’, cf. Jonathan I. Israel, The Dutch Republic. Its 
rise, greatness and fall 1477-1806 (Oxford 1995) 587-589. 
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Niet iedereen stond zo vierkant achter Aboab als Waterloos. De notulen 
van de kerkenraad vermelden steeds nieuwe berichten over diefstallen en 
liederlijk gedrag. De relatie van Aboab met zijn familie bleek helemaal 
niet zo dramatisch als hij had beweerd: bij zijn tante was hij nog steeds 
welkom mits hij joods bleef. De agressie van de joden had hij mogelijk 
zelf uitgelokt. Toch besloot men keer op keer het nog eens te proberen 
met nader onderwijs en goede gesprekken met predikanten, als was dat 
een universele remedie die Aboab zeker voor de doop en het 
lidmaatschap van de gereformeerde kerk geschikt zou maken. Halverwege 
augustus begon Aboab zelf aan te dringen nu spoedig openbare 
geloofsbelijdenis te mogen afleggen en de doop te mogen ontvangen. De 
kerkenraad wilde het nog even aanzien, omdat hij nog wel erg vaak in de 
jodenbuurt en erg weinig in de kerkdienst gezien werd. Men was hem 
echter nog steeds genegen. 15  

Een maand later keerde het lot. Samuel Aboab bleek zijn hospes 
Waterloos bestolen te hebben, was daarvoor gearresteerd, voor het 
gerecht gebracht en veroordeeld. Hij had zijn straf binnenskamers 
ontvangen – voor het schavot was zijn afkomst kennelijk te goed. Alle 
belastende verhalen die in de afgelopen maanden ter kennis van de 
kerkenraad gebracht waren, waren waar gebleken, en de hoop die men 
zolang in leven had gehouden was nu definitief vervlogen.16  

Het is de vraag waarop deze hoop eigenlijk gebaseerd was. Het 
betrof hier een jonge man van goede familie, die door zijn afkomst 
toegang had tot de hogere kringen, van ambassadeurs tot kerkenraden. 
Savoir vivre was in zijn geval de sleutel die hem overal toegang verschafte. 
Als hij bereid was geweest zich te conformeren aan de levenswijze die de 
gereformeerde kerk van haar leden eiste, had het lidmaatschap voor hem 
open gestaan, en was hij ook voor publieke ambten en diensten in 
aanmerking gekomen. Zijn joodse afkomst hinderde hem allerminst. 
Verschillende kerken zagen hem als een goede vangst, en deftige kosters 
en voorzangers, aanzienlijke kerkenraadsleden en geleerde predikanten 

                                                 
15 GAA, NHG, inv. nr. 10, fol. 69 (14 aug. 1659).  
16 GAA, NHG, inv. nr. 10, fol. 69, 76 (14 aug., 11 sept. 1659). 
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beschouwden hem als aangenaam gezelschap. In eerlijk koopmanschap of 
een burgerlijk leven was Aboab echter niet geïnteresseerd. Hij gaf de 
voorkeur aan een ongebondener levenswijze, waarin intellectuele 
gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende religies en 
levensbeschouwingen net zo pasten als intieme relaties met publieke 
hoeren. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd een pleidooi 
voor vrijheid voor zowel lichaam als geest een kenmerk van de ‘esprits 
forts’ die men op grond van deze kleine geschiedenis dus ook in de directe 
omgeving van de kerkenraad kan vermoeden.17 Een al te openlijk 
libertinisme was evenwel niet verstandig, niet in de praktijk van de vrije 
liefde en al helemaal niet aangaande mijn en dijn — de diefstal uit het 
huis van Waterloos was dan ook de druppel die de emmer deed 
overlopen. De moeilijkheden die Aboabs joodse familie en geloofs-
genoten hem bezorgden waren mogelijk bedoeld om ‘de vuile was binnen 
te houden’ en de goede naam van de joodse gemeenschap in het Mokum 
van het Noorden niet in diskrediet te brengen.  
 
 

 
17 Inger Leemans,  Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse 
pornografische romans 1670-1700 (Nijmegen 2002). 



‘Wilt gy nu turcx worden…’ 
Renegaat in de Gouden Eeuw 

 
Maartje van Gelder 

 
 
Op 9 oktober 1665 liet de timmerman Willem Hillebrantsen in Haarlem 
bij notaris Lourens Baert een getuigenis van zijn avonturen van 45 jaar 
eerder registeren. De 72-jarige Hillebrantsen was in 1620 naar de 
Ottomaanse vazalstaat Algiers gereisd, mogelijk als scheepstimmerman, 
waar hij een half jaar doorbracht.1 Tijdens zijn verblijf vond een 
ontmoeting plaats die diepe indruk op Hillebrantsen moet hebben 
gemaakt, aangezien hij deze vele jaren na dato nog zeer gedetailleerd wist 
te reproduceren. In Algiers ontmoette hij Jan Jansz, een Nederlandse 
zeeman die de radicale keuze had gemaakt zich te bekeren tot de islam en 
als kaper in dienst te treden van de Algerijnen. In de beschrijving van 
Nederlandse betrekkingen met Noord-Afrika door Simon de Vries, 
uitgegeven in 1684, komt Jansz naar voren als één van de belangrijkste 
Nederlandse renegaten uit de zeventiende eeuw.2 Aangezien ook Jansz 
geboren was in Haarlem trokken de beide mannen in Algiers ‘als 
lansluyden’ zeer intensief met elkaar op. Het bijzondere van de akte in het 
Haarlemse notarieel archief is dat Hillebrantsen hierin heeft willen 
weergeven hoe Jansz hem gedurende hun ontmoetingen probeerde over 
te halen zich ook te bekeren tot het islamitische geloof. Hillebrantsen 
voert hier Jansz op als iemand die buitengewoon laconiek sprak over het 
verloochenen van het christendom en kiezen voor de islam.  

Vanaf het begin van de Opstand waren er intensieve Nederlandse 
contacten met de islamitische staten rondom de Middellandse Zee. De 
oorlog tegen het katholieke Spanje deed de traditionele grenzen tussen 
christendom en islam vervagen en maakte de weg vrij voor politieke 

                                                 
1 Noord-Hollands Archief, Oud-notarieel Haarlem 1570-1840, toegangsnummer 
1617, inv. nr. 369, fol. 216r-216v, 9 oktober 1665. 
2 S. de Vries, Handelingen en geschiedenissen, voorgevallen tusschen den Staet der Vereenighde 
Nederlanden en dien van de zee-roovers in Barbarye (Amsterdam 1684) 65-66. 
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bondgenootschappen. Willem van Oranje stelde dat hij in de strijd hulp 
van iedereen zou verwelkomen, zelfs van moslims, terwijl de Geuzen zich 
bedienden van de leus ‘Liever Turks dan Paus’.3 Dit waren niet alleen 
uitingen van anti-Spaanse sentiment, maar ook de eerste aanzetten voor 
concrete allianties. Direct na het Twaalfjarig Bestand sloot de Republiek 
in 1610 een bondgenootschap met het koninkrijk Marokko en daarop 
volgden in 1612 en 1622 verdragen met respectievelijk het Ottomaanse 
Rijk en Algiers.4 Om deze contacten aan te gaan en te bestendigen 
reisden Nederlandse consuls en diplomaten naar het Middellandse 
Zeegebied. Mogelijk was de Haarlemmer Hillebrantsen in 1620 als 
bemanningslid meegevaren met een diplomatieke missie naar Algiers. 

Tegelijkertijd deed de opbloei van de Amsterdamse handel in het 
laatste kwart van de zestiende eeuw ook de commerciële banden met de 
Middellandse Zee toenemen. Nederlandse kooplieden dreven intensief 
handel met Italiaanse stadstaten, zoals de Venetiaanse Republiek en het 
Groothertogdom Toscane, maar ook met de zogenaamde Barbarijse 
Kust, de regio die in de vroegmoderne tijd bestond uit Marokko en de 
drie Ottomaanse vazalstaten Algiers, Tunis en Tripoli. Aan de vaart op de 
Middellandse Zee waren echter grote risico’s verbonden. Niet alleen 
konden Nederlandse schepen in tijden van oorlog worden opgebracht 
door de Spanjaarden, ook was de kaapvaart in deze regio van oudsher een 
onderdeel van de strijd tussen christelijke en islamitische staten. Met het 
afnemen van de maritieme macht van zowel Spanje als het Ottomaanse 
Rijk in de zeventiende eeuw, werd deze strijd steeds minder gereguleerd 
en vertroebelde het onderscheid tussen kaapvaart en piraterij.5 Ook 
schepen uit de Republiek waren hier het slachtoffer van en grote aantallen 
Nederlandse mannen - en een klein aantal vrouwen - verbleef in 

                                                 
3 H.F.K. van Nierop, ‘Edelman, bedelman. De verkeerde wereld van het 
Compromis der Edelen’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 
Nederlanden 107.1 (1992) 20. 
4 K. Heeringa, ‘Een bondgenootschap tusschen Nederland en Marokko, 1612’, 
Onze Eeuw (1907) 81-119; G. van Krieken, Kapers en kooplieden: de betrekkingen tussen 
Algiers en Nederland, 1604-1830 (Amsterdam 1999). 
5 M. Greene, ‘Beyond the Northern Invasion: the Mediterranean in the 
seventeenth century’, Past and Present 174 (2002) 43-44. 
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Barbarijse gevangenschap. In theorie konden deze gevangenen worden 
vrijgekocht, maar in de praktijk sleet het merendeel zijn of haar dagen in 
slavernij in de Noord-Afrikaanse havensteden of op de galeien.  

Naast diplomaten, kooplieden, zeelieden en gevangenen was er 
dus nog een andere groep Nederlanders die lange tijd doorbracht op de 
Barbarijse Kust, namelijk zij die zich tot de islam bekeerd hadden. Jan 
Jansz was namelijk lang niet de enige Nederlandse renegaat actief als 
kaper in Noord-Afrika. Tussen 1625 en 1626 waren er in Algiers alleen al 
55 kapers die zich tot de islam hadden bekeerd actief. De Nederlandse 
consul noteerde dat zeven van hen afkomstig waren uit de Republiek, 
zoals Seliman Buffoen alias Jacob den Hoerenwaerdt uit Rotterdam en 
Seffer Raïs alias Thomas de Gauwdief uit Harlingen.6 Dit was een 
wijdverbreid fenomeen: zo zou zelfs de helft van alle Barbarijse kapers in 
de eerste helft van de zeventiende eeuw uit Europese renegaten hebben 
bestaan.7 Voor tijdgenoten lijken deze bekeerlingen nog bedreigender 
geweest te zijn dan de moslims zelf. Zij vormden een ‘enemy from within’ 
en wisselden met evenveel gemak de christelijke voor de islamitische 
religie als hun hoed voor een tulband.8 Naast eventuele religieuze 
drijfveren was positieverbetering vaak een belangrijk motief bij de 
overgang tot het islamitische geloof. Voor christenen uit de lagere sociale 
milieus, vooral diegenen met maritieme ervaring, bood bekering namelijk 
de mogelijkheid om als kaper in dienst van de Barbarijse staten carrière te 
maken. Dit lijkt precies het traject te zijn dat de renegaat Jansz  had 
gevolgd.  

In zijn pogingen zijn landgenoot te bekeren in 1620 legde Jansz 
vooral de nadruk op de economische voordelen die deze overgang met 

                                                 
6 K. Heeringa ed., Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel, 1590-1660 
(Den Haag 1910) 977. Raïs was de aanduiding voor kaperkapitein. 
7 G. Wiegers, ‘European converts to Islam in the Maghrib and the polemical 
writings of the Moriscos’, in: M. García-Arenal ed., Conversions islamiques. Identités 
religieuses en Islam méditerranéen (Parijs 2001) 208-209. Zie ook B. Bennassar en L. 
Bennassar, Les chrétiens d’Allah: l’histoire extraordinaire des renégats, XVIe e XVIIe 
siècles (Parijs 1989). 
8 N.I. Matar, ‘The renegade in English seventeenth-century imagination’, Studies in 
English literature 33 (1993) 490. 
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zich mee zou brengen. Zo verzocht hij Hillebrantsen zich te laten 
besnijden en voegde daaraan toe dat hij vervolgens met hem naar Salé, 
een haven op de westkust van Marokko, zou kunnen varen en daar net zo 
veel geld als een Turk per maand zou kunnen verdienen.9 De term ‘Turk’ 
werd hier dus nadrukkelijk gebruikt in de betekenis van geboren islamiet 
en in tegenstelling tot een bekeerling. Hoewel Hillebrantsen op deze 
eerste poging niet inging, gaf Jansz niet op. Bij een volgende ontmoeting 
in het huis van de kaper speelde zich vervolgens een wonderlijk gesprek 
af, dat vele jaren later door de Haarlemse timmerman met enige schroom 
werd weergegeven aan de notaris. Hillebrantsen trof Jansz nog in bed, 
met aan de muur van zijn slaapkamer een krans die hij met enige 
terughoudendheid omschreef als bestaande uit ‘verscheyde gedeelten van 
mannelijckheden die vande besnedenen waren afgenomen’. Blijkbaar 
fungeerde dit voor Jansz als een trofee van alle geslaagde pogingen om 
christenen tot de islam en de Barbarijse kaapvaart te bekeren. Jansz zei 
vervolgens tegen zijn bezoeker ‘wilt gy nu turcx worden, het is meers niet 
(gelijck als gij siet) als soo een dingetje af te snijden’. Hillebrantsen hield 
echter voet bij stuk ondanks Jansz’ inspanningen en bleef weigeren zich 
te bekeren. 

Het getuigenis van Hillebrantsen diende om de Jan Jansz te 
Algiers te identificeren en vast te stellen dat hij inderdaad geboren was in 
Haarlem en hier getrouwd was met ene Soutgen Caves. Daarnaast lijkt 
Hillebrantsen met zijn verslag vooral het renegaatschap en het 
vervreemdende van Jansz te hebben willen onderstrepen. Zo beschrijft hij 
niet alleen uitgebreid hoe Jansz hem wilde bekeren en hij deze verleiding 
weerstond, maar stelt hij ook nadrukkelijk dat de kaper zich in de 
plaatselijke kleding en een tulband droeg. Het is speculeren naar de reden 
voor het optekenen van deze verklaring, maar mogelijk wenste Soutgen 
Caves of andere familieleden bewijsmateriaal waaruit duidelijk werd dat 
Jan Jansz als renegaat door het leven ging.  

De weergave van zijn laconieke karakterisering van de besnijdenis 
en het in het vooruitzicht stellen van goede betaling van zeelieden na hun 

                                                 
9 Noord-Hollands Archief, Oud-notarieel Haarlem 1570-1840, toegangsnummer 
1617, inv. nr. 369, fol.216r.  
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bekering moeten het beeld versterken van een man die om hoofdzakelijk 
economische motieven afstand had genomen van zijn vaderland en van 
zijn geloof. Dit past in het beeld waarin de bekering van renegaten wordt 
gezien als een definitieve breuk met hun verleden en het opgaan in een 
nieuwe, islamitische familie. De besnijdenis was hierbij een ‘physical 
emblem of a new political allegiance’.10 Vaak volgde voor mannelijke 
bekeerlingen na de besnijdenis een huwelijk met een islamitische vrouw, 
waarmee de banden met de nieuwe omgeving nogmaals werden 
bekrachtigd.11 Tegelijkertijd benadrukt de verklaring van Hillebrantsen 
echter precies het tegenovergestelde, namelijk dat ondanks zijn bekering 
en het in dienst treden bij de Barbarijse Kust de renegaat Jansz er juist in 
slaagde om banden met zijn vaderland, en zelfs zijn naaste familie, te 
behouden. Ook hierin zal hij niet de enige geweest zijn.  

De Haarlemmer Jan Jansz begon zijn loopbaan als kaper in dienst 
van de Staten-Generaal, waarbij hij het vooral gemunt had op de 
Duinkerkers. Tijdens het Twaalfjarig Bestand kwam de Nederlandse 
kaapvaart echter stil te liggen en in 1618, misschien vanwege het gebrek 
aan mogelijkheden in Nederlandse dienst, volgde voor Jansz een 
belangrijke omslag. Op het eiland Lanzarote monsterde hij of gedwongen 
of vrijwillig aan bij de tot dan toe beruchtste Nederlandse renegaat, De 
Veenboer alias Soliman Raïs, die steeds met een geheel Nederlandse 
bemanning voer.12 Deze nam hem mee naar zijn thuisbasis Algiers, waar 
Jansz al snel opklom tot stuurman binnen de kapersvloot.  

Voordat dit mogelijk was, was Jansz echter eerst ‘Torcks’ gemaakt. 
Na zijn bekering veranderde Jansz zijn naam in Moerad Raïs en huwde hij 
een plaatselijke vrouw. De carrière van de Haarlemmer nam vervolgens 

                                                 
10 L. Colley, ‘Going native, telling tales: captivity, collaboration, and empire’, Past 
and present 168 (2000) 184. 
11 J. Dakhlia, ‘“Turcs de profession”? Réinscription lignagères et redéfinitions 
sexuelles des convertis dans les cours maghrébines (XVIe-XIXe siècles)’, in: M. 
García-Arenal ed., Conversions islamiques. Identités religieuses en Islam méditerranéen 
(Parijs 2001) 156, 160. Zie ook B. Bennassar, ‘Conversion ou reniement? 
Modalités d’une adhésion ambigüe des chrétiens à l’Islam (XVIe-XVIIe siècles), 
Annales: economies, sociétés, civilisations 43.6 (1988) 1349-1366. 
12 Heeringa, Bronnen tot de geschiedenis 789. 

 217



een vogelvlucht. Al aan het einde van 1618 berichtte de Nederlandse 
consul in Algiers, Wynant de Keyser, aan de Staten-Generaal dat De 
Veenboer voortaan aan land zou blijven en dat hij zijn stuurman tot 
kapitein had benoemd. De Keyser rapporteerde ook dat Jansz op schepen 
van landgenoten joeg en daarbij verre van zachtzinnig te werk ging. Zo 
had hij ‘een Hollander [gekaapt], en beroofft van geschut en andersins, 
ende een van ’t volck dootgepijnicht omme gelt te hebben’.13 
Tegelijkertijd lijkt Jansz de voorkeur van De Veenboer te hebben 
overgenomen en streefde hij ernaar met een Nederlandse bemanning te 
varen. Dit blijkt duidelijk uit het getuigenis van Hillebrantsen en ook De 
Vries weet te melden dat Jansz andere christenen probeerde hun geloof te 
verzaken en zich te laten besnijden.14 

Ondertussen liepen in de jaren ’20 de inkomsten uit de kaapvaart 
in Algiers terug. Jansz verplaatste zijn werkterrein naar Salé, zoals hij in 
1620 al aan Hillebrantsen had aangekondigd. Vanwege de bestuurlijke 
anarchie waarin Marokko vanaf 1617 verkeerde, ontwikkelde deze haven 
zich tot een onafhankelijke stadstaat. Kaapvaart vormde hier de 
belangrijkste economische activiteit en Jansz voelde zich hier dan ook 
buitengewoon op zijn plaats. In 1624 werd hij generaal van de Salentijnse 
vloot en vervolgens wist hij op te klimmen tot gouverneur van de 
havenstad Al Walidiyya. 

Jansz’ bekering tot de islam en zijn carrière als Barbarijse kaper 
betekende echter niet dat hij alle banden met zijn vaderland verbrak. 
Direct of via tussenpersonen bleef hij na 1618 in contact staan met de 
Republiek. Zo liep hij in november 1623 tijdens een zware storm de 
haven van Veere binnen om reparaties uit te voeren en proviand in te 
slaan. Zodra dit nieuws hen bereikte, snelden zijn Nederlandse vrouw en 
kinderen zich naar Veere om hem te smeken het schip te verlaten en bij 
hen terug te keren. Hetzelfde deden ook de familieleden van de rest van 
de bemanning, maar opvallend genoeg ging niemand van de renegaten 
van boord. Volgens Simon de Vries was dit het overduidelijke bewijs dat 

                                                 
13 Ibidem 814. 
14 De Vries, Handelingen en geschiedenissen, 66. 
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zij al te zeer op buit belust waren en hun nieuwe leven als afvalligen 
prefereerden boven terugkeer naar het vaderland.15  

De aankomst van de kaperschepen van Jansz in Veere in 1623 was 
de aanleiding voor de Staten-Generaal om zich te beraden op hun 
houding ten opzichte van renegaten. Wat te doen met christelijke 
Nederlanders die zich tot de islam hadden bekeerd? Men besloot tot een 
principieel standpunt, namelijk executie van iedere renegaat die weigerde 
zich weer tot het christendom te bekeren. Voor de Staten-Generaal waren 
landgenoten die zich tot de islam bekeerden dan ook ‘odieus’, 
verachtelijk, en diende men deze te behandelen zoals in het Ottomaanse 
Rijk ‘Turcken [die] Cristenen geworden synde, … aldaer onthaelt ende 
gestraft werden’.16 Aangezien de Ottomanen tot het christendom 
bekeerde moslims tot de verbrandingsdood veroordeelden, was dit een 
buitengewoon harde straf. Ben Kaplan concludeert dan ook dat 
Nederlandse bekeerlingen - meer dan buitenlandse moslims - negatieve 
reacties opriepen en dat voor renegaten in de Republiek geen enkele 
vorm van religieuze tolerantie gold.17 Het Nederlandse besluit werd 
echter nooit in de praktijk gebracht. Noch Jan Jansz, noch zijn 
bemanningsleden lijken dan ook het gevaar te hebben gelopen om te 
worden veroordeeld. Sterker nog, ondanks dit principiële standpunt 
haalde Jansz juist in de jaren na 1623 de banden met de Republiek extra 
aan. 

Na de korte Veerse episode keerde Jansz weer terug naar 
Marokko, waar hij verder carrière maakte en zich tegelijkertijd steeds 
nadrukkelijker tot Nederlands-Marokkaanse intermediair ontwikkelde. Via 
Moïse Pallache, een Joodse koopman aan het hof van de Marokkaanse 
sultan, berichtte hij de Staten-Generaal in 1624 dat hij benoemd was tot 
admiraal van Salé en dat hij zich wilde inzetten om de Nederlandse 
belangen te behartigen.18 Dit deed hij ten eerste door het aanknopen van 

                                                 
15 De Vries, Handelingen en geschiedenissen 65-66. 
16 Aangehaald in B.J. Kaplan, Muslims in the Dutch Golden Age. Representations and 
realities of religious toleration (Amsterdam 2007) 24. 
17 Ibidem 25. 
18 H. de Castries ed., Les sources inédites de l’histoire du Maroc. Archives et bibliothèques 
des Pays Bas IV (Parijs -Den Haag 1913) 10. 
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zakelijke contacten: in dat zelfde jaar bestelde hij namelijk samen met de 
gouverneur van Salé grote hoeveelheden wapens en munitie - 
ongetwijfeld om te gebruiken bij de kaapvaart - in de Republiek.19 Ten 
tweede zette Jansz zich in als politiek agent. Zo hield hij de Staten-
Generaal op de hoogte van Marokkaans nieuws en berichtte hij in 1627 
dat hij zich, ondanks de onrustige situatie in Marokko van dat moment, 
tot het uiterste zou inspannen om het vaderland - en hiermee bedoelde hij 
de Republiek - ‘voor te staen tot der doot toe’.20 

In één opzicht veranderde de handelwijze van Jansz in deze 
periode radicaal: waar Nederlandse zeelieden in eerste instantie op geen 
enkele clementie hadden kunnen rekenen, begon Jansz zich nu juist voor 
hun zaak in te zetten. Zo bewerkstelligde hij in 1623 de vrijlating van de 
Nederlandse bemanning van opgebrachte schepen uit de Republiek, 
terwijl de Schotse bemanningsleden wel in slavernij verkocht werden. 
Hierin was Jansz zo succesrijk dat er in de jaren ’30 geen enkele 
Nederlandse slaaf meer in Salé te bekennen was.21 Dit lijkt een bewuste 
strategie te zijn geweest om zijn relatie met de Staten-Generaal en 
Nederlandse diplomaten zoals De Keyser te verbeteren. 

Terwijl Jansz’ status in Salé rijzende was en hij een belangrijke 
contactpersoon werd voor de Republiek, bleef hij ook contact houden 
met zijn familie. In december 1640 arriveerde de ambassade van Anthonis 
de Liederkerke in Marokko. Zijn missie was om een verdrag te sluiten 
met Mohammed Ac-Cheikh.22 In het gezantschap van ambassadeur De 
Liederkerke reisde ook Jansz’ dochter, Lijsbeth, mee in het gezelschap 
van haar zwager Jacob Aertsen.23 Toen het schip van de Nederlandse 
ambassadeur aankwam in Salé kwam de renegaat aan boord. De 
hereniging met zijn dochter leverde een roerend tafereel op: toen Jansz 

                                                 
19 Ibidem 42, 76-77. 
20 Ibidem 169-170. 
21 Heeringa, Bronnen tot de geschiedenis 1018. 
22 De Castries, Les sources inédites 463-464. 
23 De belangrijkste bron voor de contacten tussen de Nederlandse ambassade en 
de renegaat Jansz vormt het ‘Journael vande Ambassade vanden Heer Anthonis 
de Liedekerke’, bijgehouden door Adriaen Matham tussen 1 september 1640 en 
12 november 1641, opgenomen in de Atlas Blaeu-Van der Hem. 
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haar zag in de kajuit van de ambassadeur ‘geraeckte alle baijde aen het 
schraijen’. Maar naast deze emotionele hereniging deed Jansz ook meteen 
zaken met de ambassadeur. Zo beloofde hij de levering van verse 
proviandering en water. Met zijn dochter en Jacob Aertsen vertrok Jansz 
vervolgens naar het binnenland. Het contact met de ambassade bleef 
echter bestaan, want al snel berichtten leden van de bemanning dat 
Lijsbeth Jansz het in Marokko niet naar haar zin had. Zij had haar 
bekomst van zowel het volk als het land, en wilde het liefst weer terug aan 
boord keren. In plaats daarvan zag zij zich genoodzaakt met haar vader, 
de renegaat-gouverneur, door te reizen naar Al Walidiyya, waar zijn 
aanwezigheid gewenst was. Uiteindelijk wist De Liederkerke zijn missie af 
te ronden en vertrok met een groep vrijgekochte Nederlanders en Jacob 
Aertsen in september weer richting het Noorden, maar opmerkelijk 
genoeg niet Lijsbeth Jansz. Op 22 augustus berichtte Aertsen aan het 
gezelschap dat zij, ondanks haar aanvankelijke afkeer van het land, ervoor 
koos bij haar vader te blijven. 
 
Met het intensiveren van de Nederlandse politieke en commerciële 
contacten met de Barbarijse Kust vanaf het begin van de zeventiende 
eeuw ontstond een bijzondere groep, namelijk christelijke Nederlanders 
die zich tot de islam bekeerden. Voor de Staten-Generaal vormden deze 
renegaten een probleem: niet alleen hadden ze het christelijke geloof 
afgezworen, vaak waren zij ook nog als kapers actief en daarmee een 
bedreiging voor de Nederlandse scheepvaart. De Staten-Generaal namen 
dan ook het principiële standpunt in dat deze lieden verachtelijk waren en 
zelfs ter dood konden worden veroordeeld als ze weigerden terug te 
keren tot het christendom. Het voorbeeld van Jan Jansz alias Moerad Raïs 
laat echter zien dat de praktijk heel anders was. 

Na zijn overgang tot de islam verliep de Barbarijse loopbaan 
van de Haarlemmer Jansz voorspoedig. Hij wist zich op te werken van 
stuurman tot invloedrijke kaperkapitein en werd uiteindelijk zelfs 
gouverneur van de havenstad Al Walidiyya. Zijn bekering, besnijdenis, 
huwelijk met een moslima en carrière in Marokko stonden banden met 
zijn vaderland echter niet in de weg. Hoewel Jansz in 1623 niet bereid was 

 221



 222

terug te keren naar zijn Nederlandse gezin, breidde hij in de jaren daarna 
zijn activiteiten als behartiger van de Nederlandse belangen uit. Waar hij 
in eerste instantie zonder scrupules gevangengenomen Nederlanders in 
slavernij verkocht, zette hij zich vervolgens zeer actief in voor de 
vrijlating van zijn landgenoten. Omgekeerd maakte de Republiek 
dankbaar van zijn diensten gebruik. In Jansz hadden zij een 
contactpersoon die de locale taal en gebruiken kende. Bovendien zal hij 
door zijn voorspoedige Marokkaanse carrière ook een netwerk aan 
nuttige contacten hebben geconstrueerd. De afstand tussen Jansz en zijn 
land van herkomst was dus veel kleiner dan zijn bekering of de officiële 
veroordeling van renegaten door de Staten-Generaal doen vermoeden. 
Het voorbeeld van Jansz laat zien dat een renegaat in de Gouden Eeuw 
een belangrijke intermediairfunctie tussen de christelijke en islamitische 
wereld kon vervullen.  
 
 
 



De Troon van Potamon: reizigers en wetenschappers canoniseren 
de Levant 

Frans R.E. Blom 

 

1. Een witte marbre stoel 

Halverwege de negentiende eeuw, toen voor Brittannia geen zee te hoog 
ging, werd in Londen de bestseller The Dead Sea Route op de markt 
gebracht.1 Daarin ontvouwde de ontdekkingsreiziger William Allen een 
nieuwe weg naar India: niet saai per schip om Afrika heen, maar vol 
avontuur door de Levant en langs de Dode Zee. Om de reis en het 
verhaal goed voor ogen te stellen was de tekst rijk voorzien van illustraties 
die de bezienswaardigheden onderweg zo aantrekkelijk mogelijk in beeld 
brachten. De blikvanger van het boek was opmerkelijk. Als het 
prikkelende zinnebeeld van deze avonturenreis vol exotisme en 
antiquiteiten, stond op de titelpagina tegen de achtergrond van een 
mysterieuze poort met een even mysterieus inheems jongetje, een 
oriëntaalse zetel. Volgens het onderschrift zou dit de Troon van Potamon 
zijn, te bezichtigen op het eiland Lesbos in de Egeïsche Zee. 

 Twee eeuwen eerder was die troon opgegraven door monniken uit het 
klooster van Mytilene. Zij gebruikten hem aanvankelijk bij lokale 
ceremonies en festiviteiten als erezetel voor de aartsbisschop. Maar in de 
loop der tijd was de marmeren antiquiteit in het volle zoeklicht van de 
Europese reizigers gekomen en uitgegroeid tot een van de grootste 
bezienswaardigheden van de Levant. De troon beleefde zijn eigen 
glorieuze renaissance. Door dat proces te volgen wil deze bijdrage 
vaststellen hoe antiquiteiten uit Griekenland weer tot leven kwamen en 
hoe hun reputatie in Europa gemaakt kon worden.   

                                                 
1 William Allen, The Dead Sea Route (Londen 1855). 
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 Aan de wieg van de wedergeboorte stond een Nederlander: Gerard 
Hinlopen uit Hoorn (1644-1691).2 Hij maakte in 1670 een gedurfde 
grand tour die vanuit Italië verder oostwaarts voerde naar Constantinopel. 
Het grootste deel van het traject voer hij veilig mee op de Smyrnavloot. 
Maar voor het laatste stukje hulde hij zich in Turkse kleding, huurde hij 
een bark met roeiers en kroop langs de kust van Klein Azië langzaam 
omhoog richting de Bosporus. 

 

De Troon van Potamon op de titelpagina van William Allen’s The Dead Sea 
Route, London, 1855 

                                                 
2 Het journaal van Gerard Hinlopen wordt bewaard op de UB Amsterdam onder 
sign. coll. hss. VIII E 15: Journaal en aantekeninge gehouden op myn zee- en landtreyse 
gedaan in den jare van 1670 en 1671 naar Hispangien, Italia, Cicilia, Graecia [etc.]. UvA-
promovendus Joris Oddens, die op het journaal afstudeerde, bereidt een editie 
voor. 
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Doordat Hinlopen nu zelfstandig reisde en niet meer afhankelijk was van 
de vloot, deed hij als een van de eerste Europese toeristen Lesbos aan, 
het eiland dat vanwege de ligging buiten de gangbare vaarroutes tot dan 
toe een blinde vlek was in de Egeïsche Zee. De jongen uit Hoorn verbleef 
er enkele, naar eigen zeggen zeer genoeglijke dagen om het eiland te 
ontdekken. Hij bezocht de zogeheten Kastro, het grote fort dat de 
dubbele haven van Mytilene controleerde. De formidabele strategische 
ligging legde hij vast in een pentekening. Ook deed Hinlopen onderzoek 
naar de waterwerken waar het eiland al door Horatius om geprezen werd. 
Hij maakt daarvoor onder meer een uitstap naar het aquaduct van Moria, 
een indrukwekkend monument van Romeinse bouwkunst. 

Gerard Hinlopen legde zijn prachtige vondsten vast in een reisjournaal. 
Maar hij liet de kans op een Europese primeur over het nog onbekende 
eiland liggen doordat zijn manuscript niet in de openbaarheid kwam. Dat 
gebeurde echter wel met zijn grootste archeologische ontdekking op 
Lesbos. Die vondst betrof de troon uit massief wit marmer, rijk bewerkt 
met ornamentele sculpturen van fabeldieren in de armleuningen en poten, 
en met een belangwekkende inscriptie aan de voorzijde. Hinlopen had de 
antiquiteit aangetroffen bij de Griekse monniken, want hij tekende op in 
zijn journaal: 

Noch vonden in seker Griekx klooster staen een witte marbre stoel, die de 
monicken uyt d’aarde hadden gegraven, waar voor dees woorden stonden: 

ΠΤΑΜΩΝΟΣ 

ΤΩΛΕΣΒΟΝΑΚΤΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑ 
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Hij weet het nog niet, maar Hinlopen heeft hier een geweldige scoop. Het 
Grieks dat hij gehad heeft op de Latijnse school in Hoorn, is een beetje 
weggezakt, zodat hij voor het moment niet verder komt dan het – naar 
later blijkt niet geheel foutloze – afschrift van de Griekse inscriptie. Tot 
een vertaling of toelichting is noch hij noch de kloosterbevolking in staat. 

 

De inscriptie in het Journaal van Gerard Hinlopen 
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2. Humanistische verrijking 

De troon met de puntgave inscriptie laat Hinlopen echter niet meer los. 
Na behouden terugkeer in het vaderland gaat hij er meteen mee naar zijn 
oude school. De rector weet geen betere raad dan mensen in te schakelen 
die er echt verstand van moeten hebben: de Graeci van de Academie in 
Leiden. De inscriptie wordt dus voorgelegd aan Johannes Gronovius, 
hoogleraar Grieks en beheerder van de bibliotheek. De geleerde grijsaard 
stuurt een enthousiast briefje terug naar het schoolhoofd van Hoorn, met 
als uitleg dat deze troon toebehoord heeft aan een of andere Ptamon, 
zoon van Lesbonax, en dat die een raadspresident of raadslid van zijn 
stad was: ‘inscriptio docet Ptamonem quendam του Λεσβωνακτοσ, 
lesbonactis filium, προεδρον, sive praesidem aut prytanem civitatis suae 
fuisse’. Dat neemt Hinlopen mee in zijn eigen vertaling van de inscriptie: 
‘Den stoel des presidents Ptamonos, sone van Lesbonax’. 

Maar wie was deze Ptamon, zoon van Lesbonax? En wat moest hij op 
deze pontificale marmeren troon? Het onderzoekje van Hinlopen lijkt 
voorlopig even de mist in te gaan. Want Gronovius’ toelichting was 
welbeschouwd niet meer dan een vertaling. Bovendien bleek verdere 
uitwisseling van gedachten onmogelijk doordat de eerbiedwaardige 
hoogleraar nog hetzelfde jaar kwam te overlijden.  

De zoektocht krijgt echter een doorstart als de wetenschappelijke 
nalatenschap van Gronovius, waaronder Hinlopens inscriptie, in handen 
komt van diens favoriete leerling, Abraham van Berkel. Deze rector van 
de Latijnse school in Delft is aanmerkelijk meer classicus dan zijn collega 
in Hoorn. Geestdriftig, haast als een Biesheuveliaanse heer Mellenberg, is 
Van Berkel al tijden bezig met zijn alomvattende levenswerk. De 
vrijetijdsgeleerde moet en zal de wereld eindelijk de standaardeditie 
bezorgen van Stephanus Byzantinus, de laat-klassieke Griekse auteur die 
een geografisch woordenboek van de oudheid schreef. Van Berkels 
wetenschappelijke commentaar bij deze editie is ontzagwekkend; hij 
poost al zijn kennis van de oudheid aan deze tekst op te hangen.  
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Zodoende weet hij ook de kersverse inscriptie uit de nalatenschap van 
Gronovius een plekje in zijn annotaties te geven. Hij grijpt zijn kans bij 
het lemma Hedra. Stephanus Byzantinus zelf parafraseert dat woord als 
‘raadszetel’, wat op zich helder lijkt en geen problemen voor de lezer mag 
opleveren. Maar Van Berkel acht hier een annotatie noodzakelijk. Hij 
moet de lezer te hulp komen met de toelichting dat een raadszetel iets 
anders is dan een voorzitterszetel, aangezien die laatste een eigen naam 
heeft: προεδρια.  Met dat woord heeft hij een opening gecreëerd om de 
recente vondst in de etalage te plaatsen en kan hij uitpakken met de 
inscriptie van Ptamon, zoals die door Hinlopen was aangetroffen op de 
witte marmeren troon:3 

Nam praesidis sella proprio nomine προεδρια dicebatur. Liquet hoc ex 
inscriptione nondum edita, quam nuper mihi ornatissimus Gerardus Hinlopen 
civis Hornanus humanissime communicavit. Qui eam monachis in insula Lesbo, 
ubi per aliquot dies Constantinopolim iter faciens, commorabatur, acceptam 
refert, ei ostendentibus sedem ex candido albastrito factam, quam terra abditam 
effoderant, in cujus antica inferiore parte, quam sedentes suris tangunt, haec 
legebatur inscriptio: 

ΠΤΑΜΩΝΟΣ 

ΤΩΛΕΣΒΟΝΑΚΤΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑ 

Want een ‘voorzittersstoel’ werd aangeduid met de aparte naam προεδρια. Dat 
blijkt uit de nog niet gepubliceerde inscriptie die mij onlangs de doorluchtige 
Gerard Hinlopen uit Hoorn zo vriendelijk was mede te delen. Hij zegt dat hij er 
dankzij monniken aan gekomen is op het eiland Lesbos, toen hij daar een paar 
dagen verbleef op reis naar Constantinopel. Zij toonden hem toen een troon 
gemaakt van wit alabaster, die ze uit de aarde hadden opgegraven. Aan de 

                                                 
3 Stephanus Byzantinus, De Urbibus et Populis. Abraham van Berkel (ed.) ( Leiden 
1694), 334. 
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De academische primeur van Hinlopens inscriptie in druk, in Abraham van 
Berkels annotatie op het lemma Hedra. Bron: Stephanus Byzantinus, De 

Urbibus et Populis (Leiden 1694) 

voorzijde op de onderkant waar je met je kuiten tegenaan zit, viel deze inscriptie 
te lezen. 

De informatie is volstrekt irrelevant en overtollig als toelichting bij het 
begrip hedra, dat Stephanus Byzantinus bovendien zelf al adequaat had 
uitgelegd. Dus waar het Van Berkel hier eigenlijk om gaat, is de snelle 

 229



publicatie van een primeur. Dat gebeurt weliswaar op een gezochte 
manier en op een vreemd podium, maar hij heeft nu eenmaal dit 
levenswerk onder handen, en geen editie van Griekse inscripties. Hoezeer 
het in de pragmatiek van de annotatie om de primeur te doen is (en niet 
om teksttoelichting), blijkt uit het nadrukkelijke nondum edita en de details 
over de vondstomstandigheden. Verder is de balans door de onevenredig 
zware uitbouw van dit lemma helemaal verstoord. Van alle commentaar 
op de bladzijde is meer dan de helft besteed aan deze zinloze gegevens. 
Bovendien verbindt Van Berkel meteen zijn eigen naam aan de inscriptie 
door het plaatsen van een conjectuur. Het gaat volgens hem niet om de 
stoel van Ptamon, maar – met steun van Strabo (bk. 13) en de Suida (s.v. 
Lesbonax)– om die van niemand minder dan Potamon.4  

Die conjectuur en de verbinding met de antieke teksten geven de stoel (en 
de editeur) bijzonder veel prestige. Potamon, de zoon van de filosoof 
Lesbonax, is de bekende redenaar die als afgevaardigde lange tijd in Rome 
heeft verbleven om een gepriviligeerde status voor het eiland Lesbos te 
bepleiten. Verder melden de antieke bronnen dat hij uitgroeide tot zo’n 
grote favoriet van keizer Tiberius, dat al wie hem geweld durfde aandoen 
moest beseffen met de keizer zelf van doen te krijgen. Van Berkel is er 
aldus met zijn academische primeur verantwoordelijk voor dat het 
bestaan van de marmeren troon op Lesbos bekend werd in het Westen, 
en slaagt er bovendien in om de stoel dankzij kennis uit antieke teksten te 
identificeren en te verrijken. Zodoende stijgt het toch al aanzienlijke 
object nog meer in waarde, als de zetel van dé vermaarde Potamon, de 
zoon van een groot wijsgeer, de burgervader van Lesbos en intimus van de 
Romeinse keizer.  

De nieuwe informatie over zijn inscriptie geeft Hinlopen het gevoel dat 
hij het winnende lot in de loterij in handen heeft. Dat blijkt uit de wijze 
waarop hij na Van Berkels publicatie nog met zijn eigen reisjournaal in de 
weer is geweest. Want bij de passage over de vondst en de inscriptie voegt 
hij in een latere bewerking deze kennis toe. Nauwkeurig en met gepaste 

                                                 
4 De antieke bronnen zijn Strabo bk. 13 en Suida s.v. Lesbonax. 
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trots kopieert hij de gehele annotatie, inclusief de vermelding van zichzelf 
als de vinder bij de monniken op Lesbos, vervolgens met de uitleg van de 
inscriptie en eindigend met de uitweiding over Potamon. Alleen het 
laatste stukje van de annotatie neemt hij niet over. In die paar zinnetjes 
formuleerde de editeur namelijk tekstkritiek bij de inscriptie. Het 
ontbreken van de o-mikron in de naam Ptamon achtte Van Berkel 
verdacht (al mocht het met enige parallellen passeren), maar de genitief 
ΤΩ aan het begin van de tweede regel moest toch echt ΤΟΥ zijn. Een 
fout, volgens Van Berkel, van de steenhouwer of wellicht van de kopiist. 
Het spreekt voor zich dat Hinlopen dat gegeven liever niet gedrukt had 
gezien, en dus ook verzwijgt bij het citaat in zijn journaal. 

 

3. Epigrafische canonisering 

Van Berkels primeur bleef niet onopgemerkt, en werd enige jaren later 
overgenomen in een Franstalige verhandeling over de filosoof Lesbonax.5 
Daarin bleek overigens opnieuw twijfel over de juiste lezing van de 
inscriptie, en dientengevolge over de capaciteiten van de kopiist. De 
wetenschappelijke epigrafische standaardwerken deden vervolgens hun 
canoniserende werk. Een eeuw na Hinlopen, rond 1800 publiceerde 
August Boeckh de tekst in zijn gezaghebbende Corpus Inscriptionum 
Graecarum. Daar staat de tekst in de sectie Lesbos, onder nummer 2182. 
Nog steeds wordt Gerard Hinlopen erbij vermeld als degene die de 
inscriptie in zijn journaal naar Europa bracht. Ook staat Van Berkel 
genoemd, als bezorger van de editio princeps. 

                                                 
5 Fél. Cary Dissertations sur la fondation de la ville de Marseille, sur l’ histoire des rois du 
Bosphore Cimmérien, et sur Lesbonax philosophe de Mytilene (Parijs 1744) 
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Maar de ironie der geschiedenis wil dat dit geen eervolle vermelding is 
geworden: de geleerde editeur wordt zelf beticht van broddelwerk bij zijn 
primeur (primum, sed vitiose). Hij had immers Hinlopens lezing van 
Ptamon, zonder o-mikron, met parallellen verdedigd en in de leestekst 
afgedrukt, terwijl latere reizigers naar Lesbos inmiddels bevestigden dat er 
inderdaad Potamon stond. En voor het tweede geval, waar Van Berkel 
zinspeelde op tekstbederf door de kopiist (ΤΩ in plaats van ΤΟΥ), werd 
Hinlopens dialectische variant door diezelfde reizigers juist bevestigd. De 
epigrafische vakbeoefening heeft nadien onveranderd deze kritische 
lezing van Boeckh aangehouden, maar is onbarmhartig omgesprongen 
met de eerste vinder en diens editeur. Want in de volgende 
standaardeditie uit 1939 zijn bij de inscriptie uit Lesbos de namen van 
Hinlopen en Van Berkel aan de vergetelheid prijsgegeven (Inscriptiones 
Graecae vol. Xii-2, no. 272). En dat is niet meer goed gekomen in de meest 
recente en gezaghebbendste editie uit 1988 in de reeks Supplementa 
Epigraphica Graeca (vol. XLI, no. 674). 

 

De Potamon-inscriptie als no. 2182 gecanoniseerd in Boeckh’s epigrafische 
standaardwerk Corpus Inscriptionum Graecarum, vol.2, sect.iv 
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4. Toeristisch icoon 

En wat is er na Hinlopens bezoek en Van Berkels daaruit voortkomende 
primeur over de inscriptie, de marmeren zetel en zijn illustere naamgever, 
op Lesbos zelf gebeurd? Liep de toeristische belangstelling gelijk op met 
de wetenschappelijke aandacht? De Griekse broeders in het klooster 
hadden in ieder geval de smaak van het toerisme te pakken. Was 
Hinlopen de eerste die naar eigen zeggen ‘een’ troon met een inscriptie te 
zien kreeg of althans verslag daarvan deed, in de jaren erna ontstaat er 
rond de geïdentificeerde antiquiteit langzaamaan een must see-toerisme. 
Een groeiend aantal reizigers incorporeert Lesbos in de Levant-reis, en 
wanneer er even tijd is om in Mytilene aan wal te gaan wordt men door 
de lokale bevolking steevast doorverwezen naar ‘de’ troon. Cornelis de 
Bruyn kwam in 1680, tien jaar na Hinlopen, nog slechts om in de haven 
van Mytilene te schuilen. Hij bleef aan boord en zijn verslag in Reizen door 
de vermaardste deelen van Klein Asia geeft dan ook enkel een beknopte 
observatie van de havenstad vanaf het dek van het schip, aangekleed met 
de eerste gedrukte prent van het fort. Maar bij de volgende Nederlandse 
beschrijving is het wel raak. Als in 1720 Johannes Aegidius van Egmond 
van der Nyenburg op Lesbos van boord gaat, blijkt de stoel voor de 
bezoeker van het eiland niet meer te missen. Hij is inmiddels verplaatst en 
heeft een prominente plek gekregen bij de ingang van de episcopale 
hoofdkerk in Mytilene: 6 

Wij gingen intusschen hier ook de Grieksche Kerk zien. Eer wy binnen 
de Kerk traden, kreeg ik een Marmere Stoel in het oog, bijna de gedaante 
van een Zetel hebbende. Aan het einde van de twee armen daar men op 
rust waren twee Arends-koppen, doch beschadigt. Men zeide my dat de 
stoel eertyds door een Prins van Metelino zou zyn gebruikt. 

                                                 
6 Reizen door een gedeelte van Europa, Klein Asien, verscheide Eilanden van de Archipel [etc.] 
gedaan door Johan Aegidius Egmond van der Nyenburg en Johannes Wilhelmus Heyman. 
Alles uit beider nagelaten Schriften opgemaakt, briefs-gewijze zamengestelt door 
Johannes Wilhelmus Heyman (2 dln.; Leiden 1758) I, 162-3. 
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Deze beschrijving in de Reizen door een gedeelte van Europa, Klein Asien, 
verscheide Eilanden van de Archipel toont een vroege fase van de 
canonisering. De Troon van Potamon is al bij de episcopale kerk  
gepositioneerd als een blikvanger. En terwijl Hinlopen nog volledig in het 
duister tastte over de inscriptie en de erin genoemde persoon, blijkt er nu 
rudimentaire informatie over Potamon bij te worden geleverd, die het 
toeristisch belang vergroot. Aan de andere kant toont de beschrijving een 
teken van verrassing; Van Egmond was nog niet op zoek naar het 
monument op Lesbos. Dat kon ook niet, aangezien er tot nu toe in geen 
enkele reisgids melding van gemaakt was. 

Die lacune is gevuld door de Engelsman Richard Pococke, die in de jaren 
rond 1740 in de Egeïsche Zee reist. Pococke brengt met A description of the 
East de eerste beelden van de Troon naar Europa. En wat voor een 
beelden. Paginagroot wordt de stoel getoond in het hoofdstuk The Island 
of Mytilene, antient Lesbos.7 De afbeelding vormt zelfs de opening van dat 
hoofdstuk, en wordt zodoende naar voren geschoven als de grote 
bezienswaardigheid van het eiland. Ten voeten uit, van voren en van 
opzij, is de curiosity in beeld gebracht, met de rijke sculpturen van 
griffioenen bij de armleuningen, kronkelende slangen daaronder, en 
leeuwen als de poten. 

                                                 
7 Richard Pococke, A description of the East and some other countries. (2 vols. Londen 
1745). Hiervan vol. 2, part. 2 (Observations on the Islands of the Archipelago), p. 15 e.v.  
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Met Pocockes reisverslag is de bezienswaardigheid van de troon in het 
toerisme gevestigd. Reizigers op Lesbos lopen niet onverwachts tegen de 
antiquiteit aan, maar gaan er doelgericht op af. Het klooster voorziet in 
betere toeristische infrastructuur door onderdak aan de toeristen te 
bieden. Een reiziger in 1793 neemt de inscriptie over van de stoel ‘at the 
Greek convent where we slept’.8 Uit dit toeristische verslag blijkt ook dat 
de koppeling tussen het object en de wetenschappelijke informatie tot 

 

Eerste visualisatie van de Troon, als opening van het hoofdstuk ‘Lesbos’ in 
Richard Pococke A description of the East. Vol. 2, part 2 (Observations on the Island 

of the Archipelago). London, 1745, p.15 

                                                 
8 G.A. Olivier, Travels in the Ottoman Empire. (2 dln.; Translated from the French; 
Londen 1801). II, ch. 5, 62 
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stand is gebracht: de beschrijving weidt een halve pagina uit over de 
retorische en diplomatieke verdiensten van Potamon en over diens 
favorietenstatus bij keizer Tiberius, zoals Van Berkel dat een eeuw eerder 
voor de wetenschappelijke lezer had gedaan. 

Ook over de herkomst gaan nu verhalen de ronde doen. De Engelsman 
William Turner krijgt in 1816 te horen dat de stoel zou zijn gevonden bij 
graafwerkzaamheden voor de bouw van de Griekse episcopale kerk: ‘it 
was found in digging the foundations of the Metropolis, which was built a 
hundred and eight years ago’.9 Een creatieve vondst en een slim plan van 
de Griekse geestelijken om het monument op deze manier toe te eigenen. 
Maar het waarheidsgehalte is twijfelachtig, aangezien Hinlopen immers al 
veel eerder dan ‘hundred and eight years ago’ de stoel had gezien. Een 
correctie op dat beeld wordt aangebracht op het midden van de eeuw als 
Franse en Engelse kenners gelijktijdig met grote stelligheid beweren dat er 
een theater in Mytilene moet zijn geweest, waarin deze pronkzetel op de 
eerste rij moet hebben gestaan.10 Dat theater bleef overigens nog lange 
tijd onvindbaar, totdat het halverwege de twintigste eeuw werd 
blootgelegd. 

Rond 1850, ruim anderhalve eeuw na Hinlopen en gelijktijdig met de 
afbeelding van de Troon op de titelpagina van The Dead Sea Route in 
Londen, is het proces van de toeristische canonisering tot een absoluut 
hoogtepunt gekomen. Met genoegen zien reizigers zichzelf in een 
kettinggang voortbewegen en noteren zij op Lesbos oog in oog te zijn 
gekomen met ‘the celebrated chair with the inscription’.11 De stoel staat 
met stip bovenaan de lijst van bezienswaardigheden op het eiland, en de 
manier waarop er in de reisbeschrijvingen over gesproken wordt, heeft 
veel weg van wat in het hedendaagse toerisme ‘been there done that’ heet. 

                                                 
9 William Turner, Journal of a Tour in the Levant. (3 vols.;London 1820) III, 302 
10 Charles Thomas Newton, Travels and Discoveries in the Levant. (2 vols.; London 
1865) I, 66; Ernest Boutan, ‘Mémoir sur Lesbos’ Archives des missions scientifiques et 
littéraires V (1856), 284 
11 Francis Arundell, Discoveries in Asia Minor. (2 vols.; London 1834) II, 331; en 
ook Ch. Th. Newton, Travels and Discoveries in the Levant. (London 1865) I. 66. 
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Zelfs al is de inscriptie al net zo  wijd en zijd bekend als de troon zelf, 
toch kopieert elke reiziger de Potamon-tekst als eervol bewijs van zijn 
verblijf. De Franse gids Isles de la Grece (1853) van Louis de la Croix geeft 
een afschrift van de inscriptie met de aanbeveling ‘citée par tous les 
voyageurs’. In een andere Franse beschrijving uit 1856 wordt de faam 
eveneens benadrukt met ‘copiée par tous les voyageurs’.12 

Misschien heeft de fameuze stoel wel het meest aan waarde en 
bezienswaardigheid gewonnen door toedoen van de grote collectioneurs. 
Eind achttiende eeuw deed de Franse ambassadeur in Constantinopel, 
Marie-Gabriel Choiseul-Gouffier, verwoede pogingen om de Troon van 
Potamon mee te krijgen en te verhandelen in Parijs. Hij was daarbij in de 
slag met Lord Elgin, die hem op diverse fronten aftroefde. De Fransman 
deed de eerste poging, maar moest onverrichter zake terugkeren: ‘J’ay vu 
ce monument devant la porte de l’évêque, qui s’y plaçait en certains jours 
de fêtes, et l’avait ainsi consacré à la religion; cette destination a contrarié 
toutes les tentatives que j’ai faites pour l’acquérir’.13 Teleurgesteld noteert 
hij vervolgens dat Lord Elgin wel ‘plus heureux’ zal zijn geweest. Maar 
zelfs de Brit die de Parthenonsculpturen wist los te krijgen, kreeg de 
Troon van Potamon niet mee naar London. De Griekse aartsbisschop 
mocht er dan misschien op feestdagen graag op plaatsnemen, het 
voornaamste was dat het bezoek en de stevige biedingen van deze grote 
collectioneurs  de eilanders bevestigden in de waarde van hun toeristische 
icoon. De troon bleef staan waar hij stond en wie hem met eigen ogen 
wilde zien, moest gewoon de avontuurlijke reis naar de Levant 
ondernemen. Daar in Mytilene staat hij nog altijd, zij het minder 
pontificaal en behoorlijk gedevalueerd. De troon van Potamon beleeft de 
nadagen van zijn Renaissance in de schaduw van het lokale museum van 
Mytilene. Zo gaat dat nu eenmaal in deze wereld, zelfs met marmeren 
stoelen van grote voorzitters. 

 
12 Ernest Boutan, ‘Mémoir sur Lesbos’, 284  
13 Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque dans l’Empire Ottoman [etc.]. (2e ed.; Parijs, 
1842) II, 144 



                                                                                     

Berichten uit het Noorderkwartier 
Een brief van de dominee en dichter Johannes Ulaeus uit het Rampjaar 

 
Roelof van Gelder 

 
 
Johannes Ulaeus speelt een weinig bekende rol in het netwerk van 
libertijnse literaten in de tweede helft van de zeventiende eeuw. De 
bekendsten van deze kleine meesters van het burleske zo niet scabreuze 
genre is Ulaeus’ vriend Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-
1670). Ook de dichtende jurist Aernout van Overbeke, de libertijn 
Matthijs van de Merwede en de Amsterdamse kluchtschrijver en 
drekpoëet Pieter Elsevier, om er maar enkelen te noemen, behoren hier 
toe. Deze literaire subcultuur, dit losse netwerk van dichters en 
dichteressen, kluchtschrijvers en uitgevers strekte zich uit van van 
Amsterdam tot Utrecht, Leiden, Rotterdam, Den Haag, Hoorn en 
Alkmaar.1 Het is in deze laatste stad dat we de dichtende dominee in spe 
Johannes Ulaeus tegenkomen. Van hem bevindt zich in The National 
Archives te Kew een brief die hij op 11 november 1672 in Alkmaar 
schreef aan zijn zwager Jacob Cops die met zijn zuster Elisabeth was 
getrouwd.2 Cops was op dat moment gouverneur van het 
kruidnageleiland Ambon.3  

                                            
1 Meer over deze kringen in: Rudolf Dekker e.a. (red.), Aernout van Overbeke, 
Anecdota sive historiae jocosae. een zeventiende-eeuwse verzameling moppen en anekdotes 
(Amsterdam 1991), Rudolf Dekker, Lachen in de Gouden Eeuw. Een geschiedenis van de 
Nederlandse humor (Amsterdam 1997) en in Inger Leemans, Het woord is aan de 
onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700 (Nijmegen 
2002). 
2 The National Archives, High Court of Admiralty, inv. nr. HCA 30/228. De 
brief werd opgenomen door Martine van Zijp in haar ongepubliceerde scriptie 
‘Wij kennen doch voor eerst bij malkander niet komen, daarom so moeten wijt 
met schrijven aan malkander hebben’ (Universiteit van Amsterdam, 2007). 
3 Het echtpaar zal in of voor 1650 zijn getrouwd. Zij kregen minstens vier 
kinderen die in Amsterdam werden gedoopt: Johannis (1650), Maria (1653), Dirk 
(1654) en Jacob (1659); Stadsarchief Amsterdam (verder SAA), DTB 8, p. 289; 9, 
p. 48; 43, p. 289 en 105, p. 193. In de brief refereert Ulaeus behalve aan zijn neef 
Dirck ook nog aan een nicht Anthonia. Cops was raad extra-ordinair van Indië, 
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Twee vrienden 
Johannes Ulaeus werd op 11 oktober 1640 gedoopt in de Oude Kerk in 
Amsterdam.4 Zijn ouders, Dirck Jansz. Ulaeus en Maria Pieters Nierop, 
waren afkomstig uit het oosten van het land. Johannes zal een van de 
twee Amsterdamse Latijnse scholen hebben doorlopen waarna een 
rusteloos studentenbestaan volgde. In 1654 vinden we hem in Leiden als 
student in de letteren, in 1659 te Franeker in de rechten, in 1660 opnieuw 
te Leiden, maar nu in de filosofie. In 1665 blijkt hij definitief te Leiden 
voor de theologie te hebben gekozen. Ergens in de jaren zestig moet hij 
vriendschap hebben gesloten met Focquenbroch. Mogelijk al in 
Amsterdam, mogelijk in Utrecht, waar Foquenbroch in 1662 medicijnen 
studeerde en in datzelfde jaar promoveerde op een disputatie over 
geslachtsziekten De lue venerea. Hij vestigde zich als arts in Amsterdam. 
 De twee twintigers deelden hun literaire hartstocht, zoals blijkt uit 
twee publicaties uit 1666, die in Amsterdam verschenen. De Verdubbelt 
zegen-sangh der negen Musen, over den gedempten hooghmoed der Engelschen, en de 
triumpheerende dapperheyt der Hollanders bestaat uit twee parallelle gedichten 
op de tocht van Michiel de Ruyter naar Chatham, met dezelfde rijmende 
eindwoorden. Focquenbroch versie bezingt de hoogmoed der Engelsen 
en Ulaeus dicht op de dapperheid der Hollanders. 
 Hetzelfde jaar verscheen hun Vergilius-vertaling De herders-sangen 
van Virgilius Maro, in Neerduytsch gesongen, op twee verscheydene toonen, waarbij 
Ulaeus dat volgens Focquenbroch deed ‘op een suyvere Duytsche toon’ 
en Focquenbroch zich te buiten ging, zoals Ulaeus het in zijn drempelvers 
noemt, aan een ‘snaeksche toon’. In deze jaren schreven zij allebei ook 
een lofdicht op Pieter Elseviers scatologische dichtbundel Den Lacchende 

                                                                              
gouverneur van Banda en daarna van Ambon en president van Makassar 
(Wijnaendts van Resandt, De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare buiten-
comptoiren in Azië (Amsterdam 1944), 129 en 247). 
4 Over Ulaeus zie internet www.Focquenbroch.apud.net/ulaeus en Karel 
Bostoen, ‘Mogelijk een vroom gelaat en een vroom gewaad, maar beslist onvrome 
praat: de aankomende predikant Johannes Ulaeus in zijn Alkmaars “Collegij”’, 
Fumus 3 (2005) 1, 22-54. 
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Apoll, Uytbarstende in lof- en punt-dichten, aardige quinkslagen, nieuwe voysen, 
vermakelijke minnezangen (Amsterdam 1670).5 
 In 1668 scheidden hun wegen. Focquenbroch vertrok in juli in 
dienst van de West-Indische Compagnie naar de Goudkust waar hij op 
het fort El Mina fiscaal werd. Hij moest er toezien op de slavenhandel en 
op smokkelaars. Van hier schreef hij drie brieven naar het vaderland en 
het gedicht Gedachten in mijn kano.6 Ulaeus liet zich dat jaar inschrijven als 
lidmaat van de gereformeerde kerk te Alkmaar. Hij was toen proponent. 
Hij zou zijn vriend niet terugzien. Focquenbroch bezweek, zoals zoveel 
Europeanen, aan de tropische koortsen, vermoedelijk al in 1670. Ulaeus 
keerde terug naar Utrecht, maar vluchtte in het Rampjaar, zoals uit de 
onderhavige brief blijkt, ‘met eenige weinige boecken en meubelen’ naar 
Alkmaar.  
 
Familienieuws 
Ulaeus begint zijn brief met te berichten over de laatste ontvangen en 
verzonden post. Zwager en zuster hebben op 15 september 1671 een 
brief gestuurd die goed is aangekomen, evenals alle eerdere brieven en de 
kopieën daarvan. Omgekeerd blijken Ulaeus’ brieven niet altijd hun 
bestemming te hebben bereikt. Snel komt Ulaeus ter zake omtrent de 
afhandeling van de nalatenschap van zijn overleden vader. Cops had 
geklaagd over de ‘slofficheijdt’ van Johannes’ broer Adriaen, die maar niet 
met een finale afrekening kwam. Maar Johannes komt voor zijn broer op. 
Zaken doen was namelijk niet gemakkelijk in ‘dese neringlose tijden’. 
Vader had zijn geld in ‘ongerede middelen’ belegd, waar geen rente uit 
voortkwam maar alleen belastingen. Hij had ook flink in de schulden 
gezeten en het was maar goed dat Adriaen in de handel was gegaan en 
met zijn winst ‘de bres van vaders schulden’ had opgevuld, omdat zij 

                                            
5 Deze bundel was oorspronkelijk verschenen in 1667 onder de titel Den lacchende 
Apoll, uytbarstende in drollige rymen. Maar pas in de tweede druk uit 1670 werden 
deze drempelverzen opgenomen. In 1703 volgde een derde druk. Ook de 
Haarlemse dichter François Snellinx (1627-1669) hoorde kennelijk tot dit milieu 
en schreef vlak voor zijn dood een drempelvers. 
6 Willem Godschalck van Focquenbroch, De Afrikaanse brieven. Hertaald door 
Thomas Rosenboom (Amsterdam 2007). 
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anders ‘noijt met eeren maer met schande de boel hadden moeten laten 
steecken’.  
 Het blijkt dat de familie een huis in Amsterdam bezat dat verkocht 
werd voor 24.000 gulden. Cops vindt dat misschien weinig, maar hij moet 
niet zeuren: gezien de omstandigheden was dat een goede verkoop 
geweest. Daar komt nog bij dat ze van geluk mogen spreken: het huis 
bleef gespaard bij een grote brand en liep een schade op van 300 gulden. 
Dit was de beruchte brand in de nacht van 23 februari 1672 die de 
drukkerij van Blaeu in de Gravenstraat volledig in de as had gelegd. 
Ulaeus schrijft daarover: ‘Dese brandt heeft rontom al de huijse na de 
voorburghwal sommige geruineert sommige beschadigt van welk God de 
Here ons huijs evenwel beschermt heeft soo dat onse schade niet boven 
de 300 guldens geweest is’. 
 Vervolgens gaat Ulaeus over op nieuws aangaande familie en 
vrienden. Zijn zwager Dirck Otterinck, gehuwd met zijn zuster Margarita, 
is directeur van Curaçao geworden.7 Een zekere Masseur is hem gevolgd. 
Ulaeus heeft hem samen met Dirck Otterinck jr. die ‘bijkans een kerel is 
van mijn groote’ uitgeleide gedaan naar Texel. Maar Masseur bleek niet te 
kunnen aarden in de West en was ziek geworden. Nog een ander 
familielid zocht het buiten Nederland. Zo schrijft Ulaeus dat ‘Neef Gerrit 
Druijf voor sleght [d.w.z. als gewoon zeeman] uijtgevaren is’.8 
Andere bekenden worden behandeld onder wie nicht Sara die met een 
dominee Bijl is gehuwd.9 Hier schemert iets door van Ulaeus’ humor 
wanneer hij over deze nicht vertelt dat dat ze ‘de schade van haer lang 
wachten zoo schoon met soenen weer in haelt: Dat ick geloof datter 

                                            
7 Dirck Otterinck was gehuwd met Margarita Ulaeus. Op 5 juli 1654 werd hun 
zoon Johannes gedoopt (SAA, DTB 43, p. 280). Dirck was gouverneur van 
Curaçao van 1670 tot 1673. 
8 Dit moet een van de zonen zijn geweest van Jan Druijff die met een andere 
zuster van Meinouwtje was gehuwd (SAA, DTB 43, p. 280, 344, 383, 439, 471). 
9 Sara Bornius ging op 16 augustus 1671 in ondertrouw met Adrianus Bijl 
(Regionaal Archief Alkmaar, verder RAA, DTB inv. nr. 26). Deze Adrianus had 
een zuster Helena die op 21 augustus 1672 in ondertrouw ging met Jacob 
Focquenbroch, de broer van de dichter Willem Gottschalck (RAA, DTB inv. nr. 
26). 
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meenigh paer in Alckmaer is dat in twintigh jaar malkander soo veel niet 
gesoent heeft als zij alrede in dat groot jaar dat zij getrouwt geweest zijn’. 

 
Afbeelding 1. Allegorie op de Franse invasie in de Nederlanden, 

schilderij door Johannes van Wijckersloot, 1672. 
Collectie Rijksmuseum, inv. no. SK-A-4910 

 

 
De oorlog 
Na de huwelijken, geboortes en sterfgevallen schakelt Ulaeus via een 
mededeling over zijn neef Petrus Somerus, die schepen en vroedschap is 
in het door de Fransen gebrandschatte Woerden, over naar ‘dese 
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bedroeften oorlogh’. Het grootste deel van zijn brief is een verslag van de 
gebeurtenissen in het land vanaf het voorjaar ‘op dat ghij eens met 
verwonderingh en verschrickingh mooght hooren,’t geen Niemandt over 
4 a 5 maenden had derven dencken’. 
 In bloemrijke taal schetst hij de Triple Alliantie tussen Engeland, 
Zweden en de Republiek en de boze opzet van Lodewijk XIV om die 
weer ongedaan te maken. De koning wist ‘door list ons hele landt met 
verraderije te doorsajen’ en zo dat zelfs ‘de scharpsightigste’ niet kon zien 
waar het verraad nu precies school. Wel werden troepen gerecruteerd en 
verdedigingswerken opgeworpen, maar de binnenlandse onenigheid was 
contraproductief. Geld voor fortificaties werd in eigen zak gestopt en 
sommigen heulden met de vijand. In april verklaarden Engeland en 
Frankrijk de oorlog ‘soo blauw en slecht dat het eer uijt jock als ernst 
schijnt uijtgegeven te zijn’. 
 Dan volgt de Franse opmars langs de Rijn en het verraad van 
kolonel Jean Barton de Montbas die ‘de vijandt de deur geopent had tot 
volkomen onderganck van onsen staat indien den hemel geen miraculeus 
belet had weten uijt te vinden’. De pas benoemde stadhouder moet de 
IJssellinie opgeven waarop het grote vluchten een aanvang neemt. ‘’t Sou 
onmogelijck zijn u te verhalen de verbaastheijdt, het vluchten, de 
murmeringh, ja den oproer die der door ’t gansche landt ontstondt: Ick 
die te dier tijdt mijn wooningh ten uijtrecht hielt, hebb’er (godt betert) de 
eerste furie van gezien: De poorten waeren niet bequaem om de wagens, 
en de revieren om de schuiten te verswelgen die met gevluchte goederen 
na de steden alhier den ganschen dagh quamen aendringen. Die van 
boven vlughten na beneden, en die van beneden noch lager, ick geloof 
niet dat het uijt te spreecken is de schat die na Amsterdam, Zeelandt, ja 
na Venetien, Hamburgh en andere plaatste gestuurt wierdt.’ 
 En juist wanneer alles verloren lijkt, blijkt dat ‘god de Heere sijn 
genadige oogen eenighsins begon na ons toe te wenden en deerenis met 
onse staat kreegh’. In de steden verzette men zich tegen de magistraten, 
van alle kerktorens, ook in de kleinste dorpen, wappert de prinsenvlag en 
dan nadert het moment dat ‘de afgebrooken stathouderlijcke stoel’ weer 
wordt opgericht. De wet wordt verzet en de gebroeders De Witt 
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‘vermoort, verplettert, in duijsent stuckken gesneden, lanx straat van de 
gevangen poort op het groene sootje gesloopt aen de wip gehangen met 
de voeten omhoogh: Het hart uijt het lijf gehaalt, de leden en verscheurde 
kleeren om gelt verkoght: en alsoo die geene die noch korts als twee 
goden van Hollant aengebeden wierden als twee duijvels vervloeckt en 
verdoemt’.  

 
Afbeelding 2. Het pamflet Oprecht Verhaal uit 1672,  

collectie Rijksmuseum, inv. nr. RP-P-OB-77.1 
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Hoe alarmerend de situatie ook is, er is hoop en Ulaeus beschrijft hoe de 
bisschoppen van Munster en Keulen Friesland en Groningen moeten 
verlaten. En hij schrijft daarbij ‘gelijck ghij dese bijgesondene prent sult 
kunnen zien’. Dit laatste moet slaan op een nieuwsprent, die hij meezond, 
maar die niet bij de brief bewaard is gebleven. Dit is vrijwel zeker de 
royale, gedetailleerde prent van Romeyn de Hooghe geweest, het Oprecht 
Verhaal over het beleg en het ontzet van Groningen tussen juli en 
augustus 1672. De prent bestaat uit een plattegrond van de stad en een 
gezicht daarop tijdens het beleg en een uitvoerige explicatie.10 
Ulaeus eindigt zijn brief met de mededeling dat het land dat de familie 
nog bij Kleef en in het land van Maas en Waal bezit nu door de Franse 
bezetting verloren is. Uit dat alles kunnen zwager en zuster begrijpen ‘hoe 
bedroeft onse staat tegenwoordigh is’.  
 De brief is interessant, niet alleen omdat we het een en ander te 
weten komen over Ulaeus’ milieu - zowel in Nederland als in de Oost en 
de West -, maar ook omdat hij zo bondig en plastisch de situatie van het 
land weergeeft.11 Opvallend is hoe hij op verschillende manieren de 

                                            
10 Oprecht Verhaal, Hoedanigh de Stadt Groeningen Door den keurvorst van Keulen, en den 
Bisschop van Munster belegert, grouwelijk aangetast; maar door de dappere moedigheyt der 
zelver Borgery, en krijghsmacht, onder ’t gebiedt van den Ed. Heer Gouverneur Rabenhaupt, is 
verdedight, en ontzet geworden   (Muller nr. 2383a, Knuttel nr. 10112). 
11 Focquenbroch en Otterinck stonden in dienst van de WIC en vertrokken 
respectievelijk naar de Goudkust en naar Curaçao. Minstens vijf personen 
stuurden met het Wapen van Hoorn aanbevelingsbrieven naar Azië ten behoeve 
van Martinus Bruno, zoon van de Egmondse predikant Johannes Bruno. Diens 
broer Hendrick Bruno (1620/21 - 1664), was conrector van de Latijnse School in 
Hoorn was geweest en had enige vermaardheid verworven met zijn poëzie die 
verwant was aan die van Focquenbroch. Een zuster van Johannes en Hendricks 
zuster Alida (1629-1679) woonde in Alkmaar en verwierf eveneens enig aanzien 
met haar dichtkunst. De Alkmaarse rector van de Latijnse school Eusius stuurde 
zo’n aanbevelingsbrief aan gouverneur-generaal Cornelis Speelman. De vader van 
Martinus Bruno, dominee Johannes Bruno, predikant te Egmond, stuurde er een 
aan Cornelis Paijen, predikant te Batavia; dominee Schalkenius uit Hoorn deed 
een goed woordje bij Pieter Jacobsen Overtwater, raad van Indië in Batavia 
(Overtwater was familie van Jacob Cops, zie Wijnaendts van Resandt, 128-129), 
evenals Hendrick Brants uit Alkmaar dat deed bij Carel Blijdanus, koopman in 
Batavia. Dan is er nog een andere geletterde connectie. Met Het Wapen van 
Hoorn werd ook een brief meegegeven door Nicolaas de Graaf (1619-1688), de 
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waarheidsgetrouwheid van zijn mededelingen benadrukt: hij heeft 
bepaalde gebeurtenissen zelf meegemaakt (zoals het vluchten uit Utrecht), 
hij schrijft dat vele zaken ongelofelijk zouden schijnen ‘indien wij de selve 
niet met onse eigen oogen gesien hadden’, hij stuurt de nieuwsprent mee 
en ten slotte schrijft hij dat wanneer ze het daar in het verre Ambon 
allemaal niet mochten geloven, ‘gij wel haestelijck de waerheijdt sult 
verstaan’ uit de mond van degene die de brief meebrengt. Deze niet met 
name genoemde persoon scheepte zich in op het VOC-schip Het Wapen 
van Hoorn dat op 20 december van de rede van Texel naar Batavia 
vertrok. Het werd echter in februari van het volgende jaar door Engelse 
admiraliteitsschepen genomen. De Engelsen confisqueerden schip en 
lading en namen de brieven in beslag. 
 
Het latere leven 
Hoe is het Johannes Ulaeus verder vergaan? Nadat de militaire druk op 
de Republiek was afgenomen is Ulaeus weer teruggekeerd naar Utrecht, 
maar in 1674 liet hij zich opnieuw in Alkmaar inschrijven. Hij bleef daar 
nog jaren proponent en ontplooide er literaire activiteiten. Waarschijnlijk 
nog in het najaar van 1672 publiceerde hij in Alkmaar een lange liedtekst, 
De Doodelijke na-smaek van de France Brandewijn, en de levendige Voor-smaek 
van’t Orangie-water.12 Het lied begint met de ferme regels: 
 
Sa bom bom, Roert den Trom 
Steeckt trompetten vry allom 
 
Hierna belicht de dichter de verderfelijke effecten van de Franse 
brandewijn op de Europese staten. Ook Nederland is geheel onder 
invloed geraakt. Gelukkig ontwaakt het volk langzaam dankzij het ‘recht 

                                                                              
scheepschirurgijn die in dienst van de VOC vijf maal naar Azië was gezeild. In 
1701 verscheen in Hoorn zijn Reisen van Nicolaus de Graaff, na de vier gedeeltens des 
werelds samen met de Oost-Indise spiegel. De Graaf was met het fluitschip Sparendam 
behouden teruggekeerd uit Ceylon en verzocht in een brief aan zijn zoon 
Johannes, equipagemeester in Batavia, om diezelfde Martinus Bruno, ‘een 
jonckborst van goet geslaght’ voort te helpen. 
12 Knuttel nr. 10933. 
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medecijn’: Oranjewater. En het vers eindigt dan ook optimistisch met de 
regels: 
 
[...]  Soo drinckt vry, 
Van dat fris Orangie sap, 
Waer door ons lant weer fiks, en schrap, 
Raeckten uyt zijn dronckenschap, 
Hollandt segen desen dranck, 
Uw leven lanck. 
 
De dichtader van de kandidaat-predikant vloeit in de volgende jaren nog 
rijkelijk. In de jaren 1674-1676 schreef hij 27 verdubbelde rondelen: zeer 
vrijmoedige gelegenheidspoëzie op huwelijken van zijn vrienden en 
verder gedichten op Focquenbroch en op actuele politieke situaties zoals 
op de viering van de Vrede van Westminster, op Willem III, Lodewijk 
XIV en de bisschop van Munster. Deze gedichten had Ulaeus blijkens het 
handschrift geschreven ‘in het Collegij van Alkmaer’. Over deze literaire 
vriendenkring is verder niets bekend. Slechts enkele van deze gedichten 
werden gepubliceerd. De meest scabreuze bleven in portefeuille, wat 
begrijpelijk is. De kansen om met zo’n oeuvre met eer en geweten de 
kansel te mogen betreden zouden natuurlijk aanzienlijk afnemen.13 
 Belangrijker nog is dat Ulaeus de literaire nalatenschap van zijn 
overleden vriend Focquenbroch heeft bezorgd. In Alkmaar woonde 
Focquenbrochs broer Jacob, die eveneens arts was en die mogelijk zijn 
nalatenschap in huis had.14 In 1675 en 1676 verscheen in Amsterdam in 
twee delen Alle de wercken van Focquenbroch waarin ook poëzie van 
Ulaeus zelf verstopt zat. In 1678 volgde daarop de uitgave van de 
Afrikaense Thalia, dat ook werk van andere auteurs dan Focquenbroch 
bevat. 

                                            
13 Deze gedichten berusten in het Regionaal Archief Alkmaar, collectie 
aanwinsten, inv. nr. 375. Ze zijn uitgegeven door Karel Bostoen in Fumus 3 (2005) 
1, 22-54. 
14 Zie ook noot 9. 
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 Ulaeus koos niet voor het avontuurlijke en gevaarlijke bestaan in 
Azië, Afrika of Amerika zoals een aantal van zijn kennissen had gedaan. 
Hij manifesteerde zich ook niet lang meer als een drekpoëet, maar werd 
een keurige, gehuwde predikant. In 1681 ging hij in Sint Pancras in 
ondertrouw met Catharina Hensbroek. Beiden woonden in Alkmaar. 
Kort hierna werd hij beroepen als predikant te Wamel en in 1684 te 
Tilburg waar zijn broer Adriaen al woonde. 
 Johannes en Catharina kregen vier kinderen. Van zijn hand 
verschenen nog enkele dichtwerken ter gelegenheid van politieke 
gebeurtenissen en enkele rouwdichten. Catharina overleed in 1732 en 
Johannes twee jaar later. In 1736 verscheen in Amsterdam nog een 
berijming van zijn hand van de spreuken van Salomon en van het boek 
Prediker. Van de libertijnse overmoed van zeventig jaar eerder was 
vermoedelijk niets meer over. Al weet je het nooit. 
 



Was Hendrick ter Brugghen een melancholicus? 
 

Marten Jan Bok 
 
 
Zowel kunstenaars als geleerden waren volgens de in de zeventiende eeuw 
gangbare klassieke temperamentenleer geneigd tot melancholie. De nog 
piepjonge Hugo de Groot (1583-1645) bracht deze opvatting omstreeks 
1596/1597 onder woorden in een bijschrift onder een prent uit het atelier 
van Jacob de Gheyn II (1565-1629): ‘Atra animaeque, animique lues 
aterrima, bilis / Saepe premit vires ingenij et genij’(‘Melancholie, de meest 
sombere aandoening van ziel en karakter, bedrukt nogal eens mannen van 
talent en genie’) (afb. 1).1 De geest van de melancholicus wordt beïnvloed 
door de aangeboren dominantie van de zwarte gal in zijn lichaamssappen, 
zodat hij ernstig en zwaar op de hand is en geneigd zich terug te trekken in 
eenzaamheid en contemplatie. In zichzelf gekeerd, schuilend onder zijn 
mantel, zit de man op de prent op de aarde, een passer en een globe in de 
ene hand, het hoofd rustend op de andere. Hij onderscheidt zich van de 
rustige flegmaticus, die geneigd is tot eten en drinken, van de impulsieve 
sanguinicus, die vrolijk en sociaal is, en van de doortastende en soms 
opvliegende cholericus. 

De temperamentenleer verschafte een algemeen psychologisch 
ordeningsprincipe. Sommige begrippen uit de temperamentenleer zijn tot op 
heden in gebruik gebleven, maar we moeten er voor waken om de 
beschrijvingen die ons uit de zeventiende eeuw zijn overgeleverd 
rechtstreeks om te zetten in de classificaties van persoonlijkheidskenmerken 
zoals die worden gebruikt in de moderne psychologie en psychiatrie. Zolang 
we ons daar van bewust zijn kunnen wij ons voordeel doen met wat men in 
de zeventiende eeuw met de gehanteerde terminologie probeerde te zeggen. 

                                            
1 Zie voor de iconografie van de Melancolia in het algemeen: J. Claer (red.), 
Melancholie: Genie und Wahnsinn in der Kunst (Ostfildern-Ruit 2005). Zie ook: G. Lütke 
Notarp, ‘Jacques de Gheyn II’s “Man Resting in a Field”: An Essay on the 
Iconography of Melancholy’, in: Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art 24 
(1996, nr. 4) 311-319. 
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In deze bijdrage onderzoek ik de betekenis van enkele opmerkingen van de 
schilder en kunstenaarsbiograaf Joachim von Sandrart (1606-1688) over de 
Utrechtse schilder Hendrick ter Brugghen. 

 
Afbeelding 1. Zacharias Dolendo (?) (naar Jacob de Gheyn II),  

Het melancholisch temperament. Gravure, 233 x 172 mm., ca. 1596/1597 

 
Hendrick ter Brugghen (1588-1629) staat bekend als een navolger van de 
grote Italiaanse vernieuwer Michelangelo Merisi da Caravaggio. In de 
Noordelijke Nederlanden was hij zonder meer een van de belangrijkste 
caravaggisten, maar een typering als navolger doet hem geen recht. Hij was 
zélf een gedreven en inventief kunstenaar, voortdurend op zoek naar nieuwe 
oplossingen voor picturale problemen. In een periode van tien jaar schiep 
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Ter Brugghen een oeuvre dat opvalt door directheid, indringende 
psychologische observaties en subtiel kleurgebruik. In de laatste jaren van 
zijn leven kan hij nauwelijks meer een Caravaggist worden genoemd en ging 
hij een heel eigen weg. 

Dankzij het verschijnen van een nieuwe monografie met 
beredeneerde catalogus van de hand van Leonard Slatkes en Wayne Franits 
beschikken wij nu over een goed overzicht van Ter Brugghens bewaard 
gebleven werk.2 Daarnaast verscheen in de afgelopen decennia een gestage 
stroom van kleinere en grotere bijdragen over specifieke aspecten van zijn 
werk in kunsthistorische tijdschriften en tentoonstellingscatalogi. Veelal 
stonden zijn schilderijen en zijn eigenzinnige artistieke persoonlijkheid daarin 
centraal. Tal van vraagstukken aangaande zijn maatschappelijke positie en de 
relatie tussen zijn werk, zijn ‘milieu’ en zijn persoonlijke opvattingen wachten 
echter nog op bestudering. Enkele belangrijke lacunes in onze kennis over 
Ter Brugghen spelen ons echter parten. 

Ten eerste vertoont zijn biografie grote gaten. Zo weten wij nagenoeg 
niets over zijn leven voordat hij in 1614 uit Italië in Utrecht terugkeerde. Ten 
tweede weten wij maar weinig over zijn vriendenkring, zijn eventuele 
opdrachtgevers of de vroegste kopers van zijn werk. Ten derde zijn er 
nauwelijks contemporaine schriftelijke bronnen bewaard gebleven die ons 
inzicht geven in zijn persoonlijkheid,  zijn intellectuele achtergrond en zijn 
levensbeschouwing. Zijn artistieke opvattingen kennen wij alleen door de 
weerslag daarvan in zijn werk. 

De bovenstaande karakteriseringen van Ter Brugghens 
kunstenaarschap (gedreven, inventief, onderzoekend, direct, met indringende 
psychologische observaties) zijn tot op zekere hoogte ook karakteriseringen 
van zijn persoon. De vraag in hoeverre een kunstenaar zich doet kennen 
door zijn werk is in de kunstgeschiedenis een omstreden kwestie, met vele 
filosofische en methodologische voetangels en klemmen. Dit mag er echter 
niet toe leiden dat we de vraag naar de persoonlijkheid van de kunstenaar 
helemaal niet meer kunnen stellen. Wie het gezonde verstand laat prevaleren 

 
2 L.J. Slatkes en W. Franits, The Paintings of Hendrick ter Brugghen 1588-1629 
(Amsterdam en Philadelphia 2007). In het vervolg zal ik naar beide auteur verwijzen, 
ook daar waar Franits de tekst na de dood van Slatkes alleen heeft geschreven. 



boven wijsgerige preciositeit mag er immers met een gerust hart van uitgaan 
dat bijvoorbeeld Pieter Saenredam een Pietje Precies was omdat hij anders 
nooit zijn kerkinterieurs had kunnen opmeten, construeren en schilderen 
zoals hij dat heeft gedaan. Rembrandt, om nog een voorbeeld te noemen, 
heeft zich in zijn werk eerst en vooral getoond als een uiterst gedreven en 
onderzoekend man, die niet gauw tevreden was met de uitkomsten van zijn 
eigen werk. De andere kant van zijn persoonlijkheid, de soms onaangename 
Rembrandt die uit het biografisch onderzoek naar voren is gekomen, doet 
daar niets aan af. Zo’n gedreven kunstenaar was ook Hendrick ter Brugghen. 
Deze vaststelling neemt niet weg dat de historicus hem ook graag uit 
geschreven bronnen nader zou willen leren kennen, zeker wanneer die 
bronnen ons in staat zouden stellen om zijn werk nog beter te begrijpen. 
 
Sandrart over Ter Brugghen 
Van zijn tijdgenoten heeft eigenlijk alleen Joachim von Sandrart, die in de 
tweede helft van de jaren 1620 enige tijd in Utrecht verbleef, iets persoonlijks 
over Ter Brugghen opgeschreven. In zijn in 1675 gepubliceerde Teutsche 
Academie zegt hij over ‘Henrich Verbrug von Utrecht’ onder meer: 
 
‘[...] weil er aber nach seiner eignen Inclination, zwar durch tiefsinnige jedoch 
schwermütige Gedanken in seinen Werken die Natur und derselben unfreundliche 
Mängel sehr wol; aber unangenehm gefolgt, so hat auch ein unfreundliches Glück 
seine Wolfahrt biß ins Grab zu seinem Schaden verfolgt [...]’.3 
 
In de ‘diepzinnige doch zwaarmoedige gedachten’ herkennen wij het 
temperament van de melancholicus die volgens de leer der humeuren zo 
geschikt was voor het kunstenaarschap.4 Sommigen zullen geneigd zijn 
Sandrarts mededeling als ‘topos’ af te doen.5 Ik ben echter van mening dat 

                                            
3 J. von Sandrart, Teutsche Academie der edlen Bau-, Bild- und Malerei-Künste, 3 banden 
(Nürnberg 1675-1680, reprint Nördlingen 1994-1995, digitaal beschikbaar via: 
http://www.sandrart.net/), band 1 (1675), deel 2, boek 3, p. 308. 
4 Zie hiervoor in het algemeen: R. en M. Wittkower, Born under Saturn: the Character 
and Conduct of Artists: a Documented History from Antiquity to the French Revolution (New 
York en Londen 1969) 98-124. 
5 Benedict Nicolson, die in 1958 de eerste monografie over Ter Brugghen 
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Sandart hier geen afgesleten cliché heeft gebruikt. Hij koos deze 
bewoordingen doelbewust, en bedoelde met ‘zwaarmoedig’ hetzelfde als 
‘melancholisch’. Hiermee heeft hij de lezer belangrijke, op persoonlijke 
waarneming berustende informatie willen verstrekken over het karakter en 
de geestesgesteldheid van Hendrick ter Brugghen. Dat wordt duidelijk 
wanneer wij Sandrarts gebruik van de termen ‘tiefsinnig’ en ‘schwermütig’ 
onder de loep nemen. 

Sandrart gebruikt de term ‘tiefsinnig’ in zijn boek tientallen malen in 
verband met het kunstenaarschap van afzonderlijke meesters, waarbij hij 
nagenoeg altijd in zeer positieve zin doelt op een vorsende geest.6 Dit 
bevestigt wat wij al uit het bewaard gebleven oeuvre van Ter Brugghen 
konden afleiden, namelijk dat hij actief zocht naar oplossingen voor picturale 
problemen. De term ‘schwermütig’ gebruikt Sandrart daarentegen spaarzaam 
en slechts driemaal als adjectief bij een kunstenaar: bij Ter Brugghen en 
verder nog twee keer in verband met Italianen, te weten de schilders Morto 
da Feltro (‘Morto aber war ein schwermütiger einsamer Mensch’) en Daniele 
da Volterra.7 In het geval van Da Volterra gebruikt Sandrart het woord 
‘schwermütig’ overigens meer om iets te zeggen over diens werk dan over 
diens karakter. Toch moet dat karakter hem bij het schrijven door het hoofd 
hebben gespeeld, want iets verderop is hij explicieter: ‘Daniel [...] konte sich 
doch wegen seiner melancholischen Natur über nichts erfreuen’.8 

Sandrart was goed op de hoogte met de humeurenleer. In het eerste 
deel van zijn boek, dat handelt over de schilderkunst, wijdt hij er een apart 

                                                                              
publiceerde, was overigens geneigd Sandrart hierin te volgen en zag het 
melancholische temperament ook terug in het werk. Zie B. Nicolson, Hendrick 
Terbrugghen (Londen 1958) 16, 22-23, 26, 28. Slatkes en Franits noemen dit een 
‘erroneous assumption’ en wijzen Nicolsons opvatting af, als zou ‘ter Brugghen’s 
work reflect [..] his inimical and excessively somber personality’(The Paintings, 33). 
6 De online-doorzoekbare digitale editie van de Teutsche Academie maakt het nu 
mogelijk om vrij eenvoudig het boek op afzonderlijke woorden te doorzoeken. De 
ook in verband met Ter Brugghen gebruikte term ‘Inclination’ komt bijvoorbeeld 21 
keer voor (op 20 bladzijden), 8 keer in combinatie met ‘Neigung’ en 5 keer in 
combinatie met ‘natürlich’. 
7 Sandrart, Teutsche Academie, band 1 (1675), deel 1, boek 2, p. 108; ibid. p. 141. 
8 Sandrart, Teutsche Academie, band 1 (1675), deel 2, boek 2, p. 142. 
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hoofdstuk aan (‘Das IX Capitel. Von Den Affecten oder Gemüts-regungen’). 
Hij zegt hierin: 
 
‘[...] der kunstreiche Mahler soll nicht allein wol verstehen die vier 
Complexionen oder Natur-Arten des Menschen als Sanguineo, Cholerico, 
Phlegmatico und Melancholico, sondern auch wie und warum sich die unter 
einander vermischen. Die Wirkungen derselben werden ingemein die 
Affecten oder Gemüts-regungen genennet: weil sie wie die leibliche Zufälle 
dem Leib das Gemüt afficiren und bewegen. Diese Wissenschaft ist in 
unserer Kunst nicht zu verunachtsamen: sintemal dieselbe nicht geringe 
Veränderungen des Angesichts und der Gestalt des Menschen auch der 
Farbe verursachen’.9 
 
Ik heb daarom onderzocht in welke context Sandrart de vier 
temperamentstypen noemt. Hij blijkt  alleen de melancholie expliciet in 
verband met natuurlijke personen te gebruiken. In enkele gevallen doelt hij 
dan op door externe factoren opgeroepen aanvallen van melancholie, die wij 
tegenwoordig depressie zouden noemen en die iedereen kan overkomen die 
in het leven met tegenslag te maken krijgt. Maar vaker duidt hij er de 
ingebakken persoonlijkheid van een kunstenaar mee aan, zoals in de 
volgende, veelal aan oudere Italiaanse literatuur ontleende gevallen: 
 
- Andrea di Cosimo (Andrea di Giovanni di Lorenzo Feltrini), leerling van 
Morta da Feltro (zie hierboven): ‘Er ware gutherzig und in seiner Arbeit 
fleißig dabey aber sehr furchtsam und ganz melancholisch so daß er sich wol 
selbst ermordet hätte’.10 
- Francesco Salviati: ‘Francisco war von Natur einsam und hatte nit gern 
Volk um sich war auch unter seiner Arbeit sehr melancholisch’.11 
- Pietro Testa: ‘[...] gienge er doch immer allein in seinen eignen Gedanken 
herum und vollzoge sein Leben in Melancholi also mit wenig Freude’.12 

                                            
9 Sandrart, Teutsche Academie, band 1 (1675), deel 1, boek 3, p. 77. 
10 Sandrart, Teutsche Academie, band 1 (1675), deel 2, boek 2, p. 108. 
11 Sandrart, Teutsche Academie, band 1 (1675), deel 2, boek 2, p. 139. 
12 Sandrart, Teutsche Academie, band 1 (1675), deel 2, boek 2, p. 202. 
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- Matthaeus Grünewald: ‘[...] und ein eingezogenes melancholisches Leben 
geführt und übel verheiratet gewesen’.13 
- Pieter van Laer: ‘Was seinen Lebens-Wandel belanget der mir als einem 
seiner verträulichsten Freund wol bekannt [...] kan ich mit Grund der 
Warheit melden daß er [...] durch stäte Betrachtung und Nachsinnung aber 
seinen Verstand zuviel aufgebürdet [...]. / [...] weil er [...] von schwach- und 
subtiler complexion, auch zur Melancholey geneigt nahmen mit dem 
Aufnehmen der Jahre die Kräften und Gedächtnus ab und wurde dieser 
fromme hochverwunderliche Mann [...] aus dieser zeitlichen Unruh zur 
ewigen Ruh versetzt’.14 
 

 
13 Sandrart, Teutsche Academie, band 1 (1675), deel 2, boek 3, p. 237. 
14 Sandrart, Teutsche Academie, band 1 (1675), deel 2, boek 3, p. 311-312. 

De conclusie lijkt mij onontkoombaar dat Sandrart in zijn korte 
karakterisering van Hendrick ter Brugghen wel degelijk iets over diens 
persoonlijkheid te berde heeft willen brengen dat niet als topos kan worden 
afgedaan. Wat dit betreft zouden wij overigens ook graag gewild hebben dat 
Sandrart wat explicieter was geweest over het levenseinde van de kunstenaar. 
Hij laat de doodsoorzaak van de reeds op 42-jarige leeftijd gestorven Ter 
Brugghen in het midden (‘[...] ein unfreundliches Glück seine Wolfahrt biß 
ins Grab zu seinem Schaden verfolgt [...]’), maar wie tussen de regels 
doorleest moet toch denken: ‘het is niet goed met hem gegaan’. 
 



Ter Brugghen en de humeurenleer 

 
Afbeelding 2. Hendrick ter Brugghen, Melancolia. Doek, 67 x 46,5 cm. 

Toronto, Art Gallery of Ontario (bruikleen van een particuliere collectie) 
 

De volgende vraag die zich opdringt is of Ter Brugghen zelf bekend was met 
de humeurenleer en met Melancolia als thema in de kunst. Dat blijkt 
inderdaad het geval te zijn.15 Tegen het einde van zijn leven, omstreeks 
1627-1628, schilderde hij een indrukwekkende verbeelding van een jonge 
vrouw als Melancolia (afb. 2), die Sandrart in Utrecht nog kan hebben 

                                            
15 Het zou nader onderzoek vergen om te kunnen vaststellen of Ter Brugghen 
bijvoorbeeld zijn vrolijke drinkers en muzikanten met hun rode neuzen en hun 
blozende koppen expliciet heeft weergegeven als vertegenwoordigers van het 
sanguinische type. Het grote contrast in huidskleur en belichting tussen de oude man 
en de sanguinische jonge vrouw in zijn Ongelijk liefdespaar doet dat wel vermoeden 
(Slatkes en Franits, The Paintings, 160-161, cat. nr. A51). 
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gezien.16 Voorheen werd dit stuk beschouwd als een verbeelding van de 
treurende Maria Magdalena, maar Slatkes heeft er terecht op gewezen dat de 
aanwezigheid van attributen als zandloper en passer (net als in Dürers 
beroemde prent van 1514) duidelijk maken dat de voorgestelde vol is van 
diepzinnige gedachten over wetenschappelijke problemen, zozeer zelfs dat 
het moede hoofd met de hand ondersteund moet worden.17 Om beter te 
kunnen denken trekt de melancholicus zich bovendien terug in eenzaamheid 
en duisternis. Ter Brugghens toevoeging van een schedel maakt ook de 
menselijke sterfelijkheid tot onderwerp van overdenking.18 
 
We vinden dezelfde houding en de zware schaduw die de ogen aan het 
gezicht van de beschouwer onttrekt terug in de verbeelding van de treurende 
wijsgeer Heraclitus in het Rijksmuseum (afb. 3).19 Dit schilderij, met zijn 
pendant van de lachende Democritus, dateert van 1628, een jaar voor Ter 
Brugghen stierf. En hoewel het duidelijk om een ander thema gaat, vertoont 
ook de beroemde Slapende Mars (circa 1625-1626) de karakteristieke houding 
van de melancholicus en zijn ook bij hem de ogen door zware schaduw aan 
het zicht onttrokken.20 Eddy de Jongh heeft daarom onlangs, zij het met 
grote voorzichtigheid, gesteld dat  in de beeldende kunst naast het 
‘oermodel’ van de melancholicus, te weten ‘in peinzende pose en met het 
hoofd rustend op de hand’, ook een zwaar aangezette schaduw over het 
aangezicht als betekenisdrager kan hebben gefungeerd.21 Hij schaart zich 

                                            
16 Sla
17 In: A. Bla en 
tijdgenoten (Utrecht 1986) 146-148, cat. nr. 25. Ter Brugghen paste regelmatig 

. Vgl. P. van Kooij, ‘Ter 

er (Bussum 2008) 

tkes en Franits, The Paintings, 152-154, cat. nr. A46. 
nkert en L.J. Slatkes, Nieuw licht op de Gouden Eeuw. Hendrick ter Brugghen 

 
Afbeelding 3. Hendrick ter Brugghen, Heraclitus. Doek, 85,5 x 69,5 cm, 

gesigneerd en gedateerd 1628. Amsterdam, Rijksmuseum 

motieven uit prenten van Dürer toe in zijn eigen werk
Brugghen, Dürer and Lucas van Leyden’, in: Hoogsteder-Naumann Mercury 5 (1987) 11-
19. 
18 Hij is niet de eerste geweest die een schedel toevoegde, want we kennen ook een 
dergelijke Melancolia van Domenico Fetti (Rome ca. 1589 - 1623 Venetië) (Venetië, 
Gallerie dell’Accademia di Venezia; repliek in Parijs, Louvre). 

19 Slatkes en Franits, The Paintings, 137-140, cat. nr. A40. 
20 Slatkes en Franits, The Paintings, 144-147, cat. nr. A44.  
21 E. de Jongh, ‘Portretten en humeuren’, in: J.E. Abrahamse, M. Carasso-Kok en E. 
Schmitz (red.), De verbeelde wereld. Liber amicorum voor Boudewijn Bakk
112-122, 225-226, p. 116 
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daarmee aan de kant van Perry Chapman, die eerder om diezelfde reden 
betoogde dat Rembrandt zich in een aantal van zijn vroege zelfportretten op 
deze wijze als melancholicus heeft weergegeven.22 De Jongh neemt daarom 
aan dat Rembrandt in zijn portret van de dichter Jeremias de Decker (‘Heel 
goed joks en ben ick niet’) doelbewust heeft gepoogd het temperament van 
de voorgestelde aan te duiden door diens ogen te laten overschaduwen door 
de brede rand van een hoed.23 Hij erkent dat maar zeer weinig portretten zo 
kunnen worden geïnterpreteerd, en dat schaduwval daarbij alleen als 
secundair argument mag worden gebruikt, maar in het licht van de 
zeventiende-eeuwse humeurenleer lijkt zijn conclusie hout te snijden. 
 
Portretschilder 
Van Hendrick ter Brugghen is bekend dat hij naast historieschilder ook 
portretschilder was. Dat schrijft althans zijn zoon Richard ter Brugghen 
(1619-1710) in een op het einde van zijn leven gepubliceerde ‘gedrukte 
Notificatie of waarschouwing aan alle Liefhebbers van de Schilderkonst enz.’. De vader 
was ‘seer ervaren in het contrefaiten, en so natuurlyk uyttebeelden, datter 
niet anders als het leven manqueerde’.24 Helaas kennen we behalve enkele 
oude vermeldingen geen door Ter Brugghen geschilderde portretten. Slechts 
een tweetal prenten biedt ons een klein doorkijkje op zijn praktijk als 
portretschilder en het is de vraag of we daaruit kunnen afleiden of Ter 
Brugghen de humeurenleer toepaste in zijn portretten. 
 
Toen Richard op het eind van zijn leven een campagne begon om de eertijds 
grote reputatie van zijn vader te doen herleven, liet hij de Utrechtse graveur 
Pieter Bodart (Utrecht na 1668 - 1713) een tweetal prenten maken naar het 

                                            
22 De Jongh, ‘Portretten en humeuren’, 120-122. 
23 De Jongh, ‘Portretten en humeuren’, 120-122. 
24 Geciteerd uit: C. de Bie, Den spiegel van de verdrayde werelt (Antwerpen 1708) 274. Van 
de Notificatie is geen enkel exemplaar meer bekend, maar we kennen de inhoud deels 
dankzij uitgebreide citaten in dit boek van De Bie (pp. 272-277) en in A. Houbraken, 
De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, 3 delen (Amsterdam 
1718-1721), deel 1, pp. 133-135. Zie voor Ter Brugghen als portretschilder ook 
Slatkes en Franits, The Paintings, 273, cat. nr. L31. 
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portret van Hendrick ter Brugghen (Afb. 4-5).25 Het ene vertoont een 
typisch caravaggeske halffiguur, die de beschouwer ongedwongen maar 
indringend aankijkt. Het andere is heel anders van karakter, ook al is het naar 

 
Afbeelding 4. Pieter Bodart (naar zelfportret?), Portret van  

Hendrick ter Brugghen. Gravure, ca. 1706 
 

                                            
25 De Bie ontving de beide prenten in 1706 van Richard ter Brugghen vanuit Utrecht. 
Zijn exemplaren zijn met zijn aantekeningen bewaard gebleven in Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek, Hs. 14.648, fol. 151-152. Zie hiervoor C. Schuckman, ‘Did 
Hendrick ter Brugghen revisit Italy? Notes from an unknown manuscript by Cornelis 
de Bie’, in: Hoogsteder-Naumann Mercury 4 (1986) 7-22. Zie voor de prenten ook: M.E. 
Houck, ‘Mededeelingen betreffende Gerhard Terborch [...] en Hendrick ter 
Brugghen’, in: Verslagen en mededeelingen der Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en 
geschiedenis 20 (1899) 348-434, pp. 351-354; Slatkes en Franits, The Paintings, 2. 
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dezelfde kop gemaakt. Hier wordt de schilder in een staatsieportret afgebeeld 
als ‘pictor doctus’ en ‘grand seigneur’, inclusief het wapen van de 
Overijsselse adellijke familie Ter Brugghen. In houding en allure volgt hij de 
kunstenaarsportretten in Anthony van Dycks, vanaf het begin van de jaren 
1630 gepubliceerde Iconographie, waarvan de koperplaten tussen 1677 en 1720 
mogelijk in Utrecht waren.26 Onder het tekstgedeelte staat de naam van de 
Utrechtse schilder Gerard Hoet (Zaltbommel 1648 - 1733 ‘s-Gravenhage) als 
tekenaar (‘del[ineavit]’) opgegeven. Het ligt daarom voor de hand dat Hoet 
de voorstelling grotendeels zelf heeft bedacht, met dien verstande dat hij 
voor de gelaatstrekken heeft teruggegrepen op dezelfde bron als die van de 
andere prent. Nicolson wilde wel in overweging nemen dat Hoets portret 
terugging op een ‘earlier likeness’ maar vond desalniettemin dat deze prent 
‘distressingly posthumous’ was.27 Slatkes en Franits laten in het midden of de 
prent überhaupt teruggaat op een betrouwbare beeltenis van de kunstenaar 
bij zijn leven. Hoe het ook zij, deze prent geeft geen antwoord op onze vraag 
of Ter Brugghen de humeurenleer toepaste in zijn portretten. 

Het portret in ongedwongen pose (afb. 4), dat in de moderne 
kunsthistorische literatuur slechts eenmaal eerder werd afgebeeld, is nog 
nooit op zijn portreticonografische waarde onderzocht.28 Nicolson was zich 
niet van het bestaan ervan bewust en Franits zag geen reden hem af te 
beelden.29 De hypothese echter, dat de prent teruggaat op een mogelijk 
zelfportret wordt ondersteund door een aantal observaties. De belangrijkste 
is, dat de zoon van de kunstenaar de opdrachtgever van de prent was. 
Richard ter Brugghen mag in zijn geschriften soms de waarheid enig geweld 
hebben aangedaan om het kunstenaarschap van zijn vader in een zo gunstig 
mogelijk daglicht te stellen, maar om aan te nemen dat hij een willekeurige 
tekening of schilderij zou aanwijzen als het portret van zijn vader, gaat te 

                                            
26 G. Luijten, ‘De Iconografie: Van Dycks portretten in prent’, in: C. Depauw en G. 
Luijten (red.), Antoon van Dyck en de prentkunst (Antwerpen en Amsterdam 1999) 73-
91, p. 87. 
27 Nicolson, Hendrick Terbrugghen, 29-30. 
28 M.J. Bok, ‘Hendrick Jansz. ter Brugghen, Den Haag (1588) - 1629 Utrecht’, in: 
Blankert en Slatkes, Nieuw licht, 64-75, p. 64. 
29 Nicolson, Hendrick Terbrugghen, 30, n. 5. 
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ver.30 Hij deed uitgebreid genealogisch onderzoek om aan te tonen dat hij 
stamde uit de adellijke familie en het past in dat streven en in de gebruiken 
van zijn tijd om op basis van een authentiek portret een ‘verbeterde’ versie te 
laten maken. Het staatsieportret (afb. 5) is een dergelijke verbeterde versie, 
met gemoderniseerde kleding, een ‘klassieke’ achtergrond en een prominent 
weergegeven familiewapen. Een ander argument is dat Cornelis de Bie, die 
beide prenten met een begeleidend schrijven ontving, ze zonder meer voor 
waarheidsgetrouwe afbeeldingen hield. Hij dichtte: 

 
Afbeelding 5. Pieter Bodart (naar Gerard Hoet),  

Portret van Hendrick ter Brugghen. Gravure, ca. 1706 

                                            
30 Zie voor de betrouwbaarheid van Richard ter Brugghens mededelingen: Slatkes en 
Franits, The Paintings, 1-5 (met oudere literatuur). Het is overigens moeilijk 
voorstelbaar dat in de familie geen enkel portret van de schilderende vader bewaard 
zou zijn gebleven. 
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‘Dat my het wesen van Ter Bruggen is ghesonden 
In Plaet ghelijck hy was en soo ter handt gestelt 
Ooghblijcklijck hier te sien naer t’leven af-gebelt 
En in mijn Schilder-boeck gevoeght [...].’31 
 
Dat ‘Schilderboeck’ was De Bie’s eigen Gulden cabinet van de edel vry schilderconst 
van 1661, waarin hij een korte bespreking van Ter Brugghens werk had 
opgenomen onder de verkeerde naam ‘Verbrugghen’ en zonder portret.32 
Richard ter Brugghen heeft daarom uitdrukkelijk bij De Bie aangedrongen 
op verbetering en mogelijk verklaart dat waarom hij de beide prenten in 
formaat en onderschriften door Bodart heeft laten aanpassen aan de 
gegraveerde kunstenaarsportretten van Joannes Meyssens (voor het eerste 
gepubliceerd in 1649) die het Gulden cabinet illustreren. Het portret in 
ongedwongen pose zal door Richard bedoeld zijn geweest als de 
‘authentieke’, niet gemoderniseerde versie van het portret, en het feit dat er 
in dit geval geen inventor wordt opgegeven suggereert dat het teruggaat op 
een nu verloren gegaan portret. 
 
‘Lossigheyt’ 
Wanneer wij het ‘authentieke’ portret analyseren, dan valt als eerste op dat 
het allesbehalve een formeel portret was. Het hemd staat open en de 
bovenkleding zakt van de schouders. In Ter Brugghens historiestukken en 
genreaferelen is dat heel gebruikelijk, maar in de portretschilderkunst van die 
jaren bepaald nog niet. Tegelijkertijd was het aan de Franse en Engelse 
hoven al voor 1620 modieus geworden om met een zekere ‘négligence’ 
gekleed te gaan. De term gaat terug op het door Baldassare Castiglione in 
zijn boek over de hoveling geïntroduceerde concept van de ‘sprezzatura’, dat 
in de Republiek werd vertaald met ‘lossigheyt’, zowel in gedrag als in uiterlijk 
en kleding. Marieke de Winkel heeft met een groot aantal bewijsplaatsen 

                                            
31 De Bie, Spiegel van de verdrayde werelt, 272. 
32 C. de Bie, Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst (Antwerpen 1661, reprint Soest 
1971) 132. Hij noemt de kunstenaar daarin overigens ook al ‘seer ervaren in het 
conterfeyten’. 
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aangetoond dat deze ‘lossigheyt’ ook in Nederland werd nagestreefd.33 
Henry Peacham, die in de jaren 1610 geruime tijd in Utrecht verbleef, zou in 
zijn in 1634 gepubliceerde Compleat Gentleman zelfs Prins Frederik Hendrik 
opvoeren als voorbeeld van een heer die opvallend ‘plain’ gekleed ging.34 

De mode van de losheid doordrong allerlei aspecten van de cultuur. 
Behalve in kleding waardeerden sommige tijdgenoten een zekere losheid ook 
in de dichtkunst en de schilderkunst. De dichter Johannes van Heemskerck 
schreef in 1636 bijvoorbeeld dat ‘een rouwer penceel, en robuuster hant’ de 
schilderijen van meesters van zijn eigen tijd veel goed hadden gedaan ten 
opzichte van die van oudere meesters.35 Als hij daarbij doelde op de 
schildertechniek van meesters als Frans Hals, dan biedt een schutterstuk van 
deze kunstenaar uit 1616 een vroeg voorbeeld van de conbinatie van een in 
lossere techniek geschilderd portret met een in losse kleding afgebeelde 
geportretteerde. Hierop liet de Haarlemse vrijgezel Jacob Schout, die als 
vaandrig diende in de Sint Jorisschutterij, zich door Frans Hals afbeelden 
met wijd openhangende boord (Haarlem, Frans Halsmuseum). Uiteindelijk 
zou deze mode echter pas in het midden van de eeuw algemeen worden in 
portretkunst, met Rembrandt portretten van Jan Six als meest bekende 
voorbeelden. 

Al vroeg werd deze losse manier van kleden ook verbonden met de 
wereld van de geleerde en de kunstenaar, kortom de melancholicus.36 In dit 
licht bezien valt de losse kleding op het door Bodart gegraveerde portret van 
Ter Brugghen (afb. 4) in de jaren 1620 niet uit de toon. Het zou echter te ver 
voeren om ook in houding en schaduwval de melancholicus te willen 
herkennen. De voorgestelde is niet in zichzelf gekeerd maar kijkt de 
beschouwer aan, terwijl de schaduw over zijn linkeroog wordt veroorzaakt 
door het van schuinboven invallende licht. De nadrukkelijke schaduw die 
Ter Brugghen in zijn Melancholia (afb. 2) en Heraclitus (afb. 3) liet vallen over 
het gezicht van zijn (fictieve) figuren, lijkt echter Rembrandt vanaf het eind 

                                            
33 M. de Winkel, Fashion and Fancy: Dress and Meaning in Rembrandt’s Paintings 
(Amsterdam 2006) 122-130. 
34 Geciteerd uit: De Winkel, Fashion and Fancy, 128. 
35 Geciteerd uit: De Winkel, Fashion and Fancy, 126, 300, n. 180. 
36 De Winkel, Fashion and Fancy, 129-130. 
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van de jaren 1620 ook in een aantal van zijn geschilderde en geëtste 
zelfportretten daadwerkelijk als betekenisdragend beeldelement te zijn gaan 
gebruiken. 
 
Conclusie 
Ik heb me op glad ijs heb gewaagd door Ter Brugghen hier op te voeren als 
een kunstenaar die door zijn tijdgenoten werd ervaren als een melancholicus. 
Ik meen echter dat Sandrarts woorden niet zomaar terzijde mogen worden 
geschoven, te meer ook omdat Ter Brugghen het thema van de melancholie 
in zijn eigen werk nadrukkelijk uitbeeldt. Het is duidelijk dat Joachim von 
Sandrart een ander type kunstenaar was dan Hendrick ter Brugghen en dat 
zijn in 1675 verwoorde oordeel dat Ter Brugghen ‘in seinen Werken die 
Natur und derselben unfreundliche Mängel sehr wol; aber unangenehm 
gefolgt’, zijn geformuleerd nadat de algemene smaak in de loop van bijna een 
halve eeuw fundamenteel was veranderd. Wanneer Slatkes en Franits hierin 
‘defamatory remarks’ of zelfs ‘villification’ willen lezen, dan zien ze over het 
hoofd dat Sandrart in de weinige regels die hij in zijn boek aan Ter Brugghen 
wijdt wel degelijk een positief kwaliteitsoordeel geeft en daarnaast zeer 
belangrijke mededelingen over zijn persoonlijkheid doet.37 Sandrarts 
oordelen waren gestoeld op eigen waarneming. Op dezelfde wijze heeft Eric 
Jan Sluijter er onlangs op gewezen dat ook Sandrarts mededelingen over 
Rembrandt stoelen op zorgvuldige waarneming en dat zij daarom voor de 
kunstgeschiedenis relevant zijn, ook al komen ze deels voort uit de artistieke 
rivaliteit die tussen de beide meesters moet hebben bestaan in de jaren dat 
Sandrart in Amsterdam werkte.38 

Slatkes en Franits kwamen tot de conclusie dat er geen reden is Ter 
Brugghens Melancolia (afb. 2), noch enig ander van zijn werken in zuiver 
autobiografische zin op te vatten, ‘although there will probably always be 
attempts to do so’.39 In dit essay heb ik dat inderdaad geprobeerd, om aan te 
tonen dat een hernieuwde lezing van Sandrart voldoende aanleiding biedt om 
het verband tussen persoonlijkheid en werk te bestuderen. 

 
37 Slatkes en Franits, The Paintings, 33, 58. 
38 E.J. Sluijter, Rembrandt and the Female Nude (Amsterdam 2006) 212-219. 
39  Slatkes en Franits, The Paintings, 153. 



Admiraal Michiel de Ruyter – De Ruyter Mihály tengernagy 
Mythologisering en ontmythologisering van een Hollandse held in 

Hongarije 
 

Casper de Groot 
 
 
In de zomer van 1977 verbleef ik een aantal weken in de stad Debrecen in 
het oosten van Hongarije waar ik deelnam aan de zomerschool van de 
universiteit aldaar om me in het Hongaars te bekwamen. De 
organisatoren hadden mij al snel in het internationale gezelschap als 
Nederlander gespot en nodigden me uit mee te gaan naar het pleintje 
achter de grote kerk om daar iets heel bijzonders te zien. Mijn 
nieuwsgierigheid was gewekt. Wat ik te zien kreeg was niet iets dat ik 
verwachtte. Het was een obelisk, een gedenknaald met een plaquette en 
inscripties. Het was me niet direct duidelijk waar het hier om handelde, 
maar de centrale tekst op de naald gaf een duidelijke clou:  
 

DE RUYTER MIHÁLY 
HOLLANDI TENGERNAGY 

A SZABADÍTÓ 
1676 FEBRUÁR 11. 

 
Michiel de Ruyter, Hollandse admiraal, de bevrijder, 11 februari 1676. 
Mijn trotse gastheren verzekerden mij dat Michiel de Ruyter als een held 
in Debrecen, nee in heel Hongarije te boek staat omdat hij kans gezien 
had een groep Hongaarse predikanten van hun bestaan als galeislaven in 
de golf van Napels te bevrijden. Details van de situatie waarin de 
predikanten zich bevonden, werden me niet gegeven, maar wel dat het 
De Ruyter opgevallen was dat er galeislaven waren die Latijn met elkaar 
spraken. Dat was niet iets wat galeislaven normaal deden, waarop De 
Ruyter op onderzoek uitging. Toen hem bleek dat het om Hongaarse 
predikanten ging die in gevangenschap aan de riemen gezet waren, 
overmeesterde hij het schip en bevrijdde de predikanten. Ik vond het een 
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mooi verhaal, de roem van De Ruyter straalde op mij af en ik was een 
held in Debrecen. In latere jaren heeft men mij in Hongarije wel meer 
naar De Ruyter verwezen en kreeg ik ook een tweede verklaring te horen 
voor het feit dat de Hollandse admiraal de bijzondere status van de 
galeislaven wist te determineren. De Hongaarse slaven zouden psalmen 
gezongen hebben en dat was een opvallend verschijnsel aan boord van 
een Spaans oorlogsschip.  
 
Toen ik voor de gelegenheid van deze bundel mijn gedachten liet gaan 
over de anekdote van De Ruyter en de verhalen die daarover onder de 
Hongaren leven, probeerde ik me een voorstelling te maken van het 
moment waarop De Ruyter begreep dat de galeislaven geletterd waren en 
protestants. Het Spaanse galeischip zou dicht in de buurt van het 
admiraalsschip “De Eendracht” hebben moeten liggen, misschien zelfs 
wel langszij. Hoe zou De Ruyter anders hebben kunnen horen dat er 
Latijn gesproken werd, of dat er psalmen gezongen werden. Er kwamen 
direct vragen in mij op als, zou De Ruyter voldoende kennis van het 
Latijn gehad hebben om het te herkennen en te onderscheiden van het 
Spaans dat ongetwijfeld aan boord van het galeischip gesproken werd. Of, 
zouden de Hongaarse psalmen genoeg geleken hebben op de psalmen 
waarmee De Ruyter vertrouwd was om ze te herkennen? Ik voorzag een 
interessante zoektocht in de taalkundige en muzikale sfeer, maar zo ver is 
het niet gekomen, omdat historische bronnen een andere beschrijving van 
het verhaal geven, en het Latijn en de psalmen daarin wel voorkomen, 
maar in een hele andere context. De vraag over mogelijke slavernij binnen 
Europa, waarbij Hongaren als slaven aan Spanje (uit)geleverd werden, 
hield mij ook direct bezig. Maar ook hier geven de bronnen uitsluitsel 
over wat er zich in werkelijkheid heeft afgespeeld. Allereerst de vraag hoe 
het kwam dat Hongaarse predikanten als galeislaven op een Spaanse 
oorlogsboot terecht kwamen en daarna de vraag wat de toedracht was 
voor Michiel de Ruyter om ze te bevrijden.  
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De slag van Mohács in 1526, waar het Hongaarse leger onder aanvoering 
van Koning Jajos II verslagen werd door het Ottomaanse leger onder 
aanvoering van Sultan Suleiman de Grote, leidde tot een driedeling van 
het Hongaarse koninkrijk. Het centrale/zuidelijke deel werd Turks, het 
westelijk deel kwam onder het Oostenrijks-Habsburgs bewind, en het 
oostelijk deel kwam bij het vorstendom Transsylvanië. Na een ruime 
eeuw van spanningen in de regio en pogingen tot opstand en bevrijding 
van het Turkse juk, wakkerde de Ottomaanse expansiedrift weer aan. Het 
Turkse leger richtte zich eerst op Transsylvanië, waar het succesvol 
stukken land wist te annexeren. Toen de Ottomanen zich daarna op het 
westen gingen richten en Wenen een potentieel prooi dreigde te worden, 
verenigden zich legers van het Habsburgse rijk en de Hongaren tegen de 
Turken. De strijd werd op 1 augustus 1664 beslecht in de slag bij 
Szentgotthárd (Mogersdorf) op de huidige Oostenrijks-Hongaarse grens, 
resulterend in de vrede van Vasvár. Het vredesverdrag pakte voor de 
Turken, de verliezers, boven verwachting goed uit. De Turken kregen 
stukken van Transsylvanië in bezit en ze kregen financiële vergoedingen. 
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De aanleiding hiervoor was dat de Habsburgse keizer, Leopold I, graag 
rust wilde aan het oostfront van zijn rijk om zich volledig te kunnen 
richten op grote problemen aan de andere zijde, Spanje, die de voorbode 
waren van de latere Spaanse successieoorlog. 
 
De Hongaarse landadel, zowel in het Habsburgse deel als in 
Transsylvanië, was buitengewoon teleurgesteld over het verdrag van 
Vasvár. Ze hadden gehoopt dat de strijd zou leiden tot een verdrijving 
van de Turken uit het Karpatenbekken. De Turken bleven echter en de 
autochtonen moesten nu ook nog geld inzamelen voor de Turkse 
verliezen. Het verzet dat zich al tijden tegen de Ottomaanse overheersers 
gericht had, zag nu een vijand die nog groter was, de keizer van het 
Heilige Roomse Rijk, de Oostenrijkse Leopold I die de Hongaren aan de 
Turken had verkwanseld. De poging om Leopold af te zetten zou de 
geschiedenis ingaan als de samenzwering van Wesselényi, naar de naam 
van de Hongaarse graaf die een belangrijke rol in het verzet speelde. 
Gedurende zes jaar heeft een groep van Hongaarse edelen en notabelen 
zich ingezet voor een lobby tegen de keizer. Pogingen om de Franse 
koning Lodewijk XIV voor zich te winnen mislukten. Op kleinere schaal 
vond de groep wel aanhang onder de protestantse minderheden die zich 
met name in Transsylvanië bevonden. De samenzwering was nauwelijks 
geheim. Op het laatst circuleerden er pamfletten waarin sympathisanten 
opgeroepen werden zich aan te sluiten en er werd in adellijke kringen 
over de plannen van Wesselényi gesproken. Deze informatie was ook aan 
het hof in Wenen bekend. In 1670 greep Leopold I de samenzwering aan 
om orde op zaken te stellen. De groep van samenzweerders werd 
opgepakt en geëxecuteerd, een grote groep van edellieden werd gevangen 
gezet en een nog grotere groep van protestanten werd het alternatief 
geboden te emigreren of zich tot het katholicisme te bekeren. De meeste 
betrokken protestanten hebben het ene of het andere gedaan, maar een 
groep van veertig predikanten liet in 1675 onder de leus ‘liever Turks dan 
paaps’ een duidelijk nee horen. Deze veertig predikanten die met naam en 
toenaam bekend zijn, kregen daarvoor een zware straf. Zij werden niet 
geëxecuteerd, maar door de Rooms keizer verbannen naar Napels, waar 
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zij als galeislaven aan boord van Spaanse oorlogsschepen tegen de 
Fransen moesten vechten. Vanuit een viertal steden vonden zij elkaar in 
de lange voettocht die ze vanuit Hongarije door Italië moesten maken. 
Veertien van hen overleefden de tocht niet en zesentwintig van hen 
werden negen maanden later door Michiel de Ruyter bevrijd. 

 
 

 
Een van de predikanten was Ferenc Foris van Otrokocs. Hij werd in 1648 
geboren als telg in een calvinistisch familie die tot de lagere adel 
behoorde. De regio Gömör-Kishont steunde hem financieel om in de 
Republiek theologie te kunnen studeren. Als protestants doctor keerde hij 
op een buitengewoon kritisch moment in Hongarije terug, de periode na 
de samenzwering van Wesselényi. Ferenc Foris van Otrokocs weigerde 
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zich tot het katholicisme te bekeren en weigerde het land te verlaten. Zijn 
afkomst en opleiding en zijn weigering aan de eisen van de keizer gevolg 
te geven, maakten hem tot een van de veertig predikanten die als 
galeislaven naar Napels gestuurd werden. Ferenc Foris van Otrokocs 
overleefde de barre tocht en keerde na enige omzwervingen in 
Zwitserland, Holland en Engeland uiteindelijk in zijn vaderland terug, 
waar hij zich later tot het katholicisme bekeerde. Er is veel over zijn leven 
bekend, maar waar het mij hier om gaat is het feit dat hij met financiële 
ondersteuning van het Hongaarse Gömör-Kishont in Franeker theologie 
kon studeren. Dit was geen uitzondering. In de late zestiende eeuw 
hadden de protestantse Hongaren en Nederlanders elkaar al gevonden. 
De universiteit van Franeker en later ook die van Utrecht waren 
belangrijke instellingen voor de studie van protestantse theologie, waar in 
het roomse Hongarije geen plaats voor was. Er was een druk verkeer van 
studenten en geleerden tussen Hongarije en Nederland, waarbij een aantal 
plaatsen in Oostenrijke en Duitsland belangrijke schakels vormden. Langs 
deze lijn werd niet alleen gereisd maar vooral ook druk gecorrespondeerd 
en allerlei informatie uitgewisseld, waaronder ook het besluit van de 
Weense keizer om Hongaarse predikanten naar Napels te sturen. 
 
De tijding dat Leopold I een veertigtal Hongaarse predikanten op 
transport gesteld had, was daarom in protestantse kringen in de Republiek 
ruim bekend. Het duurde dan ook niet lang of berichten die met afgrijzen 
repten over de barbaarse handelswijze van de Habsburgse keizer, 
verspreidden zich door Europa. Protesten door Zweedse, Deense en 
Duitse gezanten bij het hof te Wenen mochten niet baten. Ook de 
invloedrijke Nederlandse ambassadeur Hamel Bruynincx bereikte in 
Wenen bij Leopold I niets. Zijn in opdracht van de Staten-Generaal 
geschreven Onschuld der evangelische leraren aan de rebellie haalde ook niets uit. 
Op maandag 11 november 1675 notuleerde een klerk van de Staten-
Generaal in zijn notulenboek de volgende tekst: ‘Ontvangen uit Wenen 
een brief van ambassadeur Hamel Bruynincx waarin hij de zaak van de 
Hongaarse predikanten onder de aandacht brengt van Hunne Hoog 
Mogenden.’ Besloten wordt een kopie van de brief in handen te stellen 
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van de commissie voor buitenlandse aangelegenheden. Zij zullen de 
kwestie van de Hongaarse predikanten verder onderzoeken. Per brief 
wordt ook luitenant-admiraal De Ruyter geïnformeerd over de miserabele 
en droevige staat van de Hongaarse predikanten. Hij kreeg opdracht om 
in overleg te treden met de commandant van de Spaanse galeien, de prins 
van Montesarchio, en de Hongaarse predikanten zo spoedig mogelijk van 
de galeien te verlossen. Via consul Van Dalen te Napels zou De Ruyter de 
brief toegestuurd krijgen. Op de laatste dag van het jaar 1675 ontving De 
Ruyter de brief van de Staten-Generaal zelf met de opdracht zich in te 
spannen om de Hongaarse predikanten te bevrijden bij markies De Los 
Velez, de Spaanse onderkoning van Napels. 
 
Michiel de Ruyter was in 1675 met een vloot naar de Middellandse Zee 
gezonden om Spanje te helpen tegen Frankrijk. Samen met een Spaanse 
vloot moest hij optreden tegen Franse kapers, het op Sicilië gelegen 
Messina op de Fransen heroveren en de Nederlandse koopvaarders in de 
Middellandse Zee beschermen. Aan de Spaanse vloot waren enkele 
galeien toegevoegd waarop zich de Hongaarse predikanten bevonden. 
Van wat zich in de Golf van Napels afgespeeld heeft om de Hongaren 
vrij te krijgen, is bijna ieder detail bekend. Voor een groot gedeelte 
beschrijft Gerard Brandt de situatie in zijn biografie over het leven van 
Michiel de Ruyter. Er zijn ook details bekend uit de brieven van De 
Ruyter, zoals uit zijn laatste brief aan zijn dochter Margaretha en zijn 
schoonzoon ds. Bernardus Somer: ‘’t Is my van herten aangenaam, dat wy 
deze gevangenen so uyt de slavernie hebben bekoomen.’ Maar ook uit de 
geschriften die de predikanten hebben achtergelaten, waaronder de 
geschriften en aantekeningen van Gergő Bálint Kocsi uit 1713 valt veel 
informatie te halen, zoals Moldova voor zijn historische roman over de 
veertig predikanten gedaan heeft. De vrijlating van de Hongaren was dus 
al diplomatiek voorbereid. De Nederlandse consul had markies De Los 
Velez, de Spaanse onderkoning van Napels, al bewerkt. Na een 
aanvankelijke weigering zijn medewerking te verlenen, zwichtte hij voor 
het feit dat de belangrijkste admiraal van de wereld voor zijn kust lag en 
dat hij ook nog aan de zijde van de Spanjaarden zou vechten. De 
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onderkoning gaf op 10 februari 1676 opdracht de Hongaren in vrijheid te 
stellen en liet zich de volgende dag in sloep naar “De Eendracht” varen 
om bij de ceremonie rond de vrijlating van de Hongaren aanwezig te zijn. 
De vlootpredikanten van “De Eendracht”, Westhovius en Viret, haalden 
hun collega’s van de Spaanse galeien op. De taal waarin de geestelijken 
met elkaar communiceerden was uiteraard het Latijn. Hun aankomst aan 
boord is door Gerard Brandt als volgt verwoord: ‘Zy quaamen in een 
jammerlyke gestalte in de Hollandtsche vloot, met verscheurde kleederen, 
half naakt, met uitgemergelde lichaamen, afzienlyk door builen en 
wonden; zoodat men ze niet zonder medoogen kon aanschouwen: te 
meer, omdat daar onder waaren mannen grys van ouderdom, die door 
hun deftig, bleek en vervallen weezen, eerbiedenis en erberming 
verwekten’. Zo arriveerden zij op het admiraalsschip "De Eendracht" en 
werden zij op het dek door De Ruyter ontvangen. Terwijl zij aan boord 
klommen, zongen zij Hongaarse religieuze liederen. Op basis van wat de 
diverse bronnen melden, mogen we aannemen dat de vrijlating van de 
Hongaarse predikanten zo verlopen is. Michiel de Ruyter heeft het zonder 
meer zelf belangrijk gevonden dat de predikanten vrij kwamen en heeft 
daarvoor dan ook zijn invloed aangewend. De kwestie had echter al grote 
Europese politieke belangstelling waarin de tegenstelling tussen 
katholieken en protestanten uiteraard een belangrijke rol speelde. 
 
Voor de geschiedenis van De Ruyter en de Hongaarse predikanten werd 
in Hongarije pas na twee eeuwen publiekelijk aandacht gevraagd en wel 
bij de oprichting van de gedenknaald in 1895 in Debrecen. Het tijdstip 
waarop de herdenking plaats vond, roept vragen op, want het jaartal is 
niet goed te verbinden met de herdenking van het voorval zelf, 1676, of 
het geboortejaar van De Ruyter, 1607. Een medewerker uit de bibliotheek 
van de theologische hogeschool in Debrecen zei mij te weten dat er wel 
twintig jaar gewerkt was aan het initiatief voor een herdenkings-
monument. Misschien was het idee dan rond 1876 ontstaan, 200 jaar na 
het voorval. Ik heb sterk het vermoeden dat de realisering van het 
monument te maken heeft met de planning van de viering van het 
millennium in 1896, dat de Hongaren zich 1000 jaar geleden in het 
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Karpatenbekken vestigden. Het millenniumfeest – waarvoor een enorm 
stuk van Boedapest gebouwd is, waaronder ook de aanleg van de eerste 
metro op het Europese continent – was vooral bedoeld om de Hongaren 
in de Hongaars-Oostenrijkse dubbelmonarchie een plek te geven voor 
een eigen nationaal gevoel met een eigen nationale geschiedenis. Hoewel 
de keizer van Oostenrijk, die tevens de koning van Hongarije was, de 
aandacht voor het millennium zeker steunde, bevatte het feest voor de 
Hongaren impliciet ook een afzetten tegen de Oostenrijkers. De 
gedenknaald kan dan ook als een uiting daarvan gezien worden, het is 
zeer pro-Hongaars en anti-Oostenrijks. 
 
Afgezien van het politieke aspect, speelde ongetwijfeld ook het geloof een 
rol. Debrecen was al sinds eeuwen een bolwerk van het protestantisme 
met goede verbindingen met andere centra in Europa en later met een 
eigen theologenopleiding. Met de oprichting van de gedenknaald wisten 
de protestanten het voorval met de dominees aan de stad Debrecen te 
binden. Interessant is dat geen van de veertig dominees uit Debrecen 
afkomstig was. Als de gedenknaald nu opgericht zou worden, dan zou 
zeker voor Bratislava of het comitaat Gömör gekozen zijn, want daar 
kwamen de meeste mannen vandaan, uit het huidige Slowakije. Het 
monument is dus sterk pro-protestants en anti-katholiek. Het bezoek van 
Paus Johannes Paulus II in 2002 aan het overwegend katholieke 
Hongarije was aanleiding om het statement van het monument wat te 
mitigeren. Met een bronzen kranslegging (nu permanent aan het 
monument verbonden) erkent de Paus de protestantse gemeenschap en 
biedt hij impliciet zijn excuus aan voor het leed in 1675/6 aangedaan. 
 
Was de gedenknaald in 1977 voor mij slechts een monument met een 
mooi verhaal over Michiel de Ruyter, bij mijn bezoek in december 2008 
begreep ik dat de rol van onze admiraal veel kleiner is en dat politieke en 
religieuze motieven een veel centralere plaats innemen. Misschien heeft 
het monument nog wel meer te vertellen. 
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Verantwoording 
Voor deze bijdrage heb ik een beroep gedaan op een groot aantal 
Hongaarstalige bronnen. Het vermelden van al die bronnen en de 
vertalingen daarvan zou hier te ver voeren. De belangrijkste bronnen zijn 
als volgt: 
 
Brandt, Gerard, 1687. Het leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruiter.  
Gáborjáni Szabó Botond, 2007. ‘De Ruyter holland tengernagy, a gályarab 
prédikátorok szabadítója [Admiraal De Ruyter, de bevrijder van de 
galeislaaf-predikanten]’, Református Tiszántúl, XV, 2-3. Debrecen 
Galla, Ferenc, 1998. ‘Otrokocsi Fóris Ferenc gályarab Rómában’ 
[Galeislaaf Ferenc Fóris van Otrokocs in Rome]. Magyar Egyháztörténeti 
Vázlatok, 1998/1-2. 
G. Kovács, Gulya, 2000/01. ‘Gömöri protestáns gályarabok [Protestantse 
galeislaven uit Gömör]. Verschenen in 12 delen in Gömörország. Az északi 
magyar peremvidék foruma. [Gömörland. Forum van het noordelijk 
Hongaarse randgebied]. 
Kontler, László, 1999. Millennium in Central Europe, A History of Hungary. 
Budapest: Atlantisz. 
Moldova, György, 1973. A negyven prédikátor [De veertig dominees]. 
Budapest: Urbis. 
Vliet, Adri P. van, 2006. Rede bij de herdenking van de bevrijding van de 
Hongaarse predikanten in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 14 februari 
2006.  
Website van de Stichting Luitenant-admiraal Michiel Adriaanszoon de 
Ruyter. www.deruyter.org 
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Zutphen verbeeld in Parijs: stereotiep en stedentrots 
 

Willem Frijhoff 
 
 
Duizenden Nederlanders bewonderen jaar in jaar uit de Spiegelzaal van 
het paleis van Versailles. Vanaf het eerste UNESCO-besluit in 1979 staat 
dat koninklijk slot dan ook al op de lijst van het Werelderfgoed. Maar er 
zijn beslist maar weinig Nederlandse toeristen die beseffen dat ze dan, 
historisch hesproken, midden in het hol van de vijand staan. De decoratie 
van het plafond verbeeldt en bezingt immers de roemrijke daden van 
koning Lodewijk XIV en zijn leger in twee Hollandse oorlogen. In de 
eerste en minst bekende stond hij aan de kant van de Noord-Nederlandse 
Republiek, in de tweede lijnrecht ertegenover. De eerste was het gevolg 
van de inval van de bisschop van Münster, Christoph Bernhard von 
Galen, die in 1665 de heerlijkheid Borculo veroverde (“terugveroverde”, 
dacht hij zelf want volgens hem behoorde Borculo vanouds tot zijn 
bisdom) en om zijn krijgsmethoden de bijnaam ‘Bommenberend’ kreeg. 
Von Galen nam vervolgens een paar kleinere steden in het Kwartier van 
Zutphen in en trok daarop naar het Noorden, richting Groningen, dat hij 
ook al voor zichzelf opeiste. Op grond van het of- en defensief verbond 
dat raadpensionaris Johan de Witt in 1662 met Frankrijk had gesloten, 
deed De Witt nu een beroep op de tussenkomst van koning Lodewijk. 
Deze stuurde zesduizend soldaten en verjoeg nog voor het einde van 
1665 ‘Bommenberend’ bij Boertange. In april 1666 werd hij gedwongen 
de vrede van Kleef te tekenen en afstand te doen van zijn veroveringen. 
Lodewijk jubelde, zijn bondgenoten minder, want het vanouds weinig 
gedisciplineerde Franse leger hield intussen flink huis in de Kwartieren 
van Nijmegen en Zutphen.1 
 
De andere, veel bekendere oorlog was de zogenaamde Guerre de 
Hollande (1672-1678) waarbij het grondgebied van de Republiek zelf het 

                                                 
1 P.J. Meij, e.a., Geschiedenis van Gelderland. Boek II: 1492-1795 (Zutphen: De 
Walburg Pers, 1975), 208-209. 
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slachtoffer werd van de inval van de Fransen, nu juist in samenwerking 
met de bisschop van Münster en die van Keulen – het land was toen 
“redeloos, radeloos, reddeloos”, volgens het gevleugelde woord.2 In april 
verklaarden de drie landen de Republiek de oorlog, Engeland had dat 17 
maart al gedaan maar voerde de oorlog op zee. Het Franse leger, in totaal 
ongeveer 120.000 man sterk, veroverde in mei de Kleefse vestingsteden 
langs de Rijn, stak op 12 juni bij Tolhuis de Rijn over en begon zijn 
opmars door Gelderland. Door de kortzichtige oorlogspolitiek van 
voornamelijk de Hollandse steden en de beperkte financiële middelen van 
Gelre zelf, hadden de Staten-Generaal op dat moment nog geen 25.000 
man tot hun beschikking, onder opperbevel van prins Willem III van 
Oranje. Het lag hoofdzakelijk verspreid langs de IJssel en had tot taak de 
IJssellinie van Arnhem tot Deventer te verdedigen. De Prins begreep al 
spoedig dat de Franse overmacht hem weinig keus gaf: wilde het 
kerngewest Holland behouden blijven, dan moest het leger daar worden 
ingezet. De landgewesten moesten dan maar worden opgeofferd. In de 
IJsselsteden werden wel kleine garnizoenen achtergelaten maar de 
hoofdmacht van het leger van de Staten trok de Veluwe over naar 
Utrecht, om Holland te beschermen. Daarmee werden de IJsselsteden in 
feite opgeofferd aan een Franse bezetting. Op 13 juni sloeg koning 
Lodewijk het beleg voor Zutphen. Er lagen vermoedelijk 35 compagnieën 
voetvolk en drie compagnieën ruiterij in de vesting, maar de stad gold 
vooral aan de IJsselzijde als onvoldoende versterkt.3 Koning Lodewijk 
legde zijn hoofdkwartier op kasteel De Ulenpas voor Doesburg, dat op 
21 juni capituleerde, zijn broer de hertog van Orléans opereerde vanuit de 
havezathe Boedelhof even ten noordoosten van Zutphen. Op 18 en 
opnieuw op 21 juni verscheen een Franse trompetter voor de stad om die 

                                                 
2 Petra Dreiskämper, Redeloos, radeloos, reddeloos. De geschiedenis van het rampjaar 1672 
(Hilversum: Verloren, 1998); Meij, Geschiedenis van Gelderland, II, 211-225; Wouter 
Kotte, Van Gelderse bloem tot Franse lelie. De Franse bezetting van de stad Arnhem 1672-
1674 en haar voorgeschiedenis (Arnhem: Gemeentearchief, 1972). 
3 R.W. Tadama, Geschiedenis der stad Zutphen van de vroegste tijden tot 1795 (Zutphen, 
1856; reprint Schiedam: Interbook International. 1976), 248-260. Vgl. voor de 
situatie: Michiel Groothedde en Jeroen Krijnen, Vestingstad Zutphen. Elf eeuwen 
versterken en verdedigen (Zutphen: Walburg Pers, 2005), 54-55. 
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tot overgave aan de koning op te roepen, op straffe van gewelddadige 
plundering. Toen de magistraat dat afwees, begonnen de Fransen op 22 
juni aanstalten te maken voor een echt beleg. Er werden loopgraven 
geopend en schoten gelost. Wat zich in die dagen precies in Zutphen 
afspeelde is nog steeds niet goed opgehelderd. Zwak en inconsistent 
beleid van de kant van de garnizoensleiding? Muiterij in het garnizoen? 
Interne verdeeldheid onder de raadsleden? Verschil van mening tussen 
een ‘laffe’ raad en een ‘moedige en krachtdadige’ burgerij (zoals men ik 
Holland riep) over de zin en de risico’s van het verzet? Hoe dan ook, na 
herhaalde onderhandelingen met de belegeraars gaf de stad zich op 25 
juni over, onder uiteindelijk relatief gunstige voorwaarden: vrije 
uitoefening van de gereformeerde religie (en natuurlijk ook van de rooms-
katholieke, waarvan het herstel een van de officiële motieven voor de 
invasie was), behoud van de privileges, geen confiscatie of plundering.  
 
Heel het beleg van Zutphen speelde zich ten oosten van de IJssel af, aan 
de kant van de stad die het best versterkt was, en de Fransen trokken 
vanuit het Noorden via de Nieuwstadspoort de stad binnen. Er lag wel 
een schipbrug over de IJssel, die vanaf de Veluwe toegang gaf tot de stad 
via de loswal met de kraan en de Marspoort aan de IJsseloever. Hoewel 
het Franse leger al vanaf de inname van Arnhem op 17 juni van de 
Veluwse kant naar de stad kon, speelde die route klaarblijkelijk geen rol. 
Na de capitulatie werd markies de Montauban de La Tour commandant 
van de stad. Het was een verstandige man, die de enorme financiële eisen 
van de Franse koning en diens staf weliswaar getrouw uitvoerde, maar 
tegelijk de krijgstucht erin hield en de excessen van alle partijen bedwong, 
zowel van de overwonnenen als van de overwinnaars. Door de successen 
van de prins van Oranje werden de Fransen bijna twee jaar later 
gedwongen weer te vertrekken. Op 30 april 1674 verlieten zij de stad, in 
volmaakte orde, maar wel met medeneming van een twaalftal gijzelaars uit 
de magistraat en de gezeten burgerij die pas na veel moeite en tegen forse 
betaling vrijkwamen. De oorlog verplaatste zich toen naar het zuiden en 
sleepte nog door tot op 10 augustus 1678 de Vrede van Nijmegen werd 
gesloten, maar de Fransen waren toen al vier jaar uit de Republiek weg. 

 279



 
Hoewel het eindresultaat van de Guerre de Hollande de Franse koning 
per saldo weinig voordeel bood voor zijn beleid ten aanzien van de 
Nederlandse Republiek, wist Lodewijk XIV zich bij het twee jaar durende 
internationale vredescongres te Nijmegen wel te doen gelden als spil van 
de onderhandelingen en als toekomstige scheidsrechter van de Europese 
politiek. De koning zag zichzelf als de Europese overwinnaar van het 
conflict dat hij zelf had veroorzaakt. De machtige propagandamachine 
rond Lodewijk XIV versterkte dat beeld met alle mogelijke middelen, 
door slim gebruik te maken van de bestaande visuele media (architectuur, 
beeldhouwwerk, schilderijen, gravures, fresco’s, penningen), en van 
lofzangen, pamfletten en andere vormen van verbale retoriek.4 In dat 
perspectief passen ook de verschillende monumenten die Lodewijk XIV 
voor zichzelf en zijn glorieuze zegetocht naar de Nederlanden in Parijs en 
omgeving liet oprichten. Dat waren er tenminste vier: achtereenvolgens 
de Porte Saint-Denis, de Porte Saint-Martin, de galerijen in het slot van 
Versailles, en de muurschilderingen in het Hôtel National des Invalides. 
De Porte Saint-Denis en de Porte Saint-Martin liggen aan het noordelijke 
uiteinde van respectievelijk de rue Saint-Denis en de rue Saint-Martin, de 
twee oude Romeinse straten die Parijs evenwijdig aan elkaar van Noord 
naar Zuid doorkruisten, thans op de kruising met de Grands Boulevards. 
De Porte Saint-Denis werd al in 1672-1674 als triomfboog ontworpen 
door architect François Blondel en beeldhouwer Michel Anguier ter ere 
van Lodewijks overwinningen langs de Rijn en in Franche-Comté (toen 
Spaans Bourgondië, even later door Lodewijk geannexeerd). Aan de 
zuidkant zien we een reliëf van De oversteek van de Rijn bij het Tolhuis 
en allegorische afbeeldingen van een verbaasde Rijn en het overwonnen 
Holland onder de gelaatstrekken van een treurende vrouw die op een 

                                                 
4 Peter Burke, The Fabrication of Louis XIV (New Haven: Yale University Press, 
1992). De verheerlijking van Lodewijks politiek ten aanzien van de Republiek in 
het slot van Versailles is uitvoerig geanalyseerd door Andreas Nijenhuis, 
“L’instrumentalisation des Provinces-Unies dans l’iconographie de Versailles”, in: 
XVIIe siècle, n° 210, 53e année (2001:1), 75-98. Hem dank ik ook de verwijzing 
naar de tot nu toe onbekend gebleven muurschildering in de Invalides. Ik ben 
hem zeer erkentelijk voor zijn hulp.  

 280



halfdode leeuw zit, met de vermelding dat in minder dan zestig dagen drie 
provincies en veertig vestingsteden werden overwonnen. Aan de 
noordkant staat de Inname van Maastricht in 1673 – daarbij kwam de 
kapitein van de musketiers d’Artagnan om het leven, door Alexandre 
Dumas vereeuwigd in zijn roman De drie musketiers (1844). De Porte 
Saint-Martin werd in 1674 gebouwd door de architect Pierre Bullet een 
leerling van François Blondel maar de vier reliëfs betreffen vooral de 
overwinningen van de koning in Duitsland het jaar daarna; een slapende 
leeuw zal voor het overwonnen Holland staan, en de De Breuk van de 
Triple Alliance verwijst naar de nederlagen van de gecombineerde Duitse, 
Spaanse en Hollandse legermacht.5 
In het slot Versailles werd tussen 1678 en 1686 de Grande Galérie 
aangelegd door architect Jules Hardouin-Mansart (1646-1708). De 
enorme zaal (73 bij 13 meter, en 12,3 meter hoog), het pronkstuk van het 
paleis, werd later de Spiegelzaal genoemd vanwege de grote spiegels tegen 
de binnenwand. Ze was uitdrukkelijk bedoeld om Lodewijk XIV als 
heerser over Europa te verheerlijken, en wordt aan de noordkant 
geflankeerd door de Zaal van de Oorlog en aan de zuidkant door de Zaal 
van de Vrede. In beide laatste zalen vinden we eveneens allegorische 
afbeeldingen van oorlog en vrede met verwijzingen naar de betrokken 
landen, waaronder de Republiek. Belangrijker is echter het recent 
gerestaureerde plafond van de Spiegelzaal, dat tussen 1681 en 1684 werd 
beschilderd door de hofschilder Charles Le Brun (1619-1690).6 De 
schilderingen in de grote vlakken, vergezeld van een onderschrift, 
herinneren vooral aan de glorieuze overwinningen van Lodewijk XIV 
tijdens de oorlog tegen de bisschop van Münster (1665) en de Hollandse 

                                                 
5 Zie de beschrijvingen in : Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris 
(5e uitg.; Parijs: Éd. de Minuit, [1963]), II, 392 en 464. 
6 Zie het overzicht met de onderschriften van de schilderingen in: Anne de 
Margerie (red.), Guide du Musée et Domaine national de Versailles et Trianon (Versailles: 
Réunion des Musées Nationaux, 1991), 57; Andreas Nijenhuis, « La Guerre de 
Hollande (1672-1678) et la glorification de Louis XIV à Versailles », in: Jean 
Garapon (red.), Armées, guerre et société dans la France du XVIIe siècle (Tübingen: 
Gunter Narr Verlag, 2006), 292-321; Gérard Sabatier, Versailles, ou la figure du roi 
(Parijs: Albin Michel, 1999). 
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oorlog (1672-1678), en aan de economische en bestuurlijke hervormingen 
tijdens de eerste jaren van zijn regering. Centrale thema’s zijn de 
beslissing van de koning om de belangrijkste vestingen van de Republiek 
in het Rijnland aan te vallen, de oversteek van de Rijn bij het Tolhuis, de 
inname van Maastricht, en de vredessluiting met Holland in 1678. Het 
tafereel van de inname van Maastricht door Vauban bezingt in feite heel 
de krijgstocht van de koning langs de vestingen van de Republiek. In een 
beschrijving van de plafondschilderingen door een tijdgenoot wordt dat 
ook duidelijk aangegeven: boven de allegorische afbeelding van de 
inname van Maastricht zijn andere allegorische overwinningsfiguren te 
zien die wapenschilden vasthouden met de namen en wapens van de 
belangrijkste overwonnen steden, in het bijzonder Zutphen, Nijmegen en 
Utrecht. Helaas zijn deze namen en wapens met het blote oog niet goed 
te onderscheiden.7 
Het belang dat de koning aan de inname van de vesting Zutphen hechtte, 
en de roem die hij daaraan meende te ontlenen, vinden we nog duidelijker 
terug in de muurschilderingen van het Hôtel National des Invalides. Al in 
1670 werd tot de stichting van die instelling besloten en in 1674 werd de 
inrichting ervan vastgelegd. Architect Libéral Bruant (1635-1697) begon 
in november 1671 eraan te bouwen en in 1676 kon het reusachtige 
gebouw worden opgeleverd. Het Hôtel des Invalides was bedoeld voor 
de gratis huisvesting van veteranen uit de legers van de koning die 
ongeneeslijk ziek of te oud voor de oorlog waren of die door 
krijgshandelingen invalide waren geworden. Er was ruimte voor niet 
minder dan zesduizend oud-soldaten. Rond de binnenplaats bevinden 
zich op de begane grond vier grote eetzalen (réfectoires de la pension) 
van ongeveer 45 bij 7 meter, en meer dan 7 meter hoog, elk goed voor 
1500 disgenoten tegelijk. Ze werden gedecoreerd met muurschilderingen 

                                                 
7 Pierre Rainssant, Explication des tableaux de la galerie de Versailles et de ses deux salons 
(Versailles, 1687), 26-27: « La prise de Maastricht est figurée de l’autre côté du 
cintre par une femme qui tombe l’épée à la main, et à qui Mars arrache de force 
un bouclier, où le nom de cette ville est écrit ; et l’on découvre aussi sur quantité 
de boucliers que tiennent d’autres Victoires au-dessus de ces deux figures les 
noms et les armes de plusieurs villes qui furent prises après le passage du Rhin : 
Zutphen, Nimègue, Utrecht, etc. ». 
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die in chronologische volgorde de overwinningen van de koning 
verbeeldden, met name in de Devolutieoorlog (1667-1668) en de Guerre 
de Hollande. Heel toepasselijk herinnerden ze de veteranen dus aan de 
roem waarvoor zij hadden gestreden. De muurschilderingen werden 
onmiddellijk na de Vrede van Nijmegen aangebracht. Ze dateren dus uit 
dezelfde tijd als de plafondschilderingen in Versailles, maar terwijl we in 
Versailles veel loodzware metaforen en representatiesymboliek zien, 
konden de veteranen zich verlustigen aan eenvoudige, realistische 
bedoelde panorama’s van de steden waar hun belangrijkste 
overwinningen waren behaald.  

 
 

Afbeelding 1. Gezicht op Zutphen,  
door Jacques-Antoine Friquet de Vauroze, ca. 1680. Muurschildering in het 

Hôtel National des Invalides, Parijs 
 

In elke zaal was de opbouw van het decoratieprogramma identiek: boven 
een van de toegangsdeuren geeft de koning order om de vijand aan te 
vallen, boven de tegenoverliggende deur vinden we symbolen van de 
vrede en voorspoed die de Fransen de overwonnen volkeren brengen. 
Daartussenin een reeks van vijf of zes afbeeldingen van de meest 
belangrijke wapenfeiten, veldslagen en belegeringen. De twee westelijke 
eetzalen werden in 1679-1681 gedecoreerd door Michel II Corneille 
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(1642-1708) en Joseph Parrocel (1646-1704). Vooral de schilderingen van 
Parrocel, gerestaureerd in 2003-2006, spreken tot de verbeelding. Zijn 
Inname van Maastricht, midden in de noordwestelijke eetzaal, grijpt terug 
op het thema van de Belegering van die stad die hij al in 1676 had 
vereeuwigd op een schilderij dat hij als proefstuk voor zijn toelating tot 
de Académie Royale de Peinture et Sculpture maakte (thans in het Musée 
de Versailles).8 De twee oostelijke eetzalen werden gedecoreerd door de 
schilder Jacques-Antoine Friquet de Vauroze (1648-1716), nog een 
relatief jonge man aan het begin van zijn carrière. In een van de zalen 
beeldde hij zes belegeringen uit het begin van de Guerre de Hollande af, 
namelijk van de steden Emmerik, Rheinberg (Rijnberk), Wezel en Rees 
aan de Rijn (die we ook op een plafondschildering van de Spiegelzaal van 
Versailles terugvinden), en van de Nederlandse steden Zutphen en 
Utrecht.9 In feite betreffen de meeste schilderingen in de vier zalen 
steden uit de Zuidelijke Nederlanden. Er komen in totaal maar drie 
steden uit de Republiek zelf voor: Maastricht tweemaal (de inname van 
die sterke vestingstad in 1673 gold als het meesterstuk van Vauban), 
Utrecht en Zutphen elk eenmaal. De keus voor Zutphen, in plaats van 
bijvoorbeeld Nijmegen, mag beslist opmerkelijk worden genoemd. De 
Franse trots op de inname van Zutphen contrasteert met de gevoelens 
daarover die indertijd in de Republiek zelf de overhand hadden. Zutphen 
gold bij de Fransen kennelijk als een van de sterkste vestingen en het 
beleg daarvan als een wapenfeit van de eerste rang dat het verdiende voor 
het oog van de oud-soldaten vereeuwigd te blijven. Dat sluit vermoedelijk 
beter aan bij het krachtige verzet van de stedelijke burgerij dan bij de 
onduidelijke houding van de legerleiding en het weinig heldhaftige 
optreden van de meerderheid van de magistraat. Het is dus niet 
onmogelijk dat de Fransen meer oog hebben gehad voor de moed van de 

                                                 
8 Voor details over dit decoratieprogramma : Joëlle Barreau, L’oeuvre révélé de Joseph 
Parrocel: peintures murales aux Invalides (Dijon : Faton, 2005). 
9 Andreas Nijenhuis, “Du voyage au cabinet: La Hollande du XVIIe siècle dans 
l’imaginaire des gens de lettres français », in : Gilles Bertrand (red.), La culture du 
voyage. Pratiques et discours de la Renaissance à l'aube du XXe siècle (Parijs : L'Harmattan, 
2004), 77-117, hier 105-108. 
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burgerij en het garnizoen, terwijl de publieke opinie in Holland zich op de 
problemen van de militaire commandant en de magistraat focuste. 
De muurschildering, rond 1680 gemaakt, beeldt het aanzicht van de stad 
Zutphen af, gezien van de overkant van de IJssel (afbeelding 1).10 Op de 
voorgrond zien we een vijftal ruiters, gekleed als Franse legerofficieren. 
Ze geven orders aan een onzichtbare legerschaar. Eén van hen is 
afgebeeld met een knecht. Het is natuurlijk verleidelijk in dit stadsgezicht 
een eigentijds panorama van Zutphen te zien, geschilderd aan de hand 
van een tekening van een van de soldaten of officieren uit Lodewijks leger 
die aan het beleg deelnamen, of van een ambtenaar uit zijn gevolg. Bij 
nader inzien is dat echter niet waarschijnlijk. Onmiddellijk valt op dat de 
afbeelding geen brug of schipbrug over de IJssel toont. De kraan, de 
loswal en de kleine, functionele gebouwtjes die daar blijkens andere 
afbeeldingen stonden, en de begroeiing die er op het talud voor de wal 
was, ontbreken geheel en al. Het is denkbaar dat die ten behoeve van de 
verdediging zijn verwijderd of afgebroken. Maar we zien er al evenmin 
een toegang tot de vestingwerken of de stad zelf, en geen spoor van de 
Marspoort die naar de rivier opende, of van de molen die op de wal 
stond. De stadsmuren die boven de wallen uitsteken zijn daarentegen 
zwaar aangezet, veel zwaarder dan ze in werkelijkheid waren, als we 
tenminste het fraaie Gezicht op Zutphen met op de bevroren IJssel 
schaatsende burgers mogen geloven dat Barent Avercamp even daarvoor, 
vermoedelijk rond 1665, schilderde. Op de muurschildering van de 
Invalides ligt de stad als het ware met haar voeten in het water, 
ontoegankelijk van de kant van de rivier en beschermd door een dubbele 
verdedigingslinie: eerst de ononderbroken lijn van de wallen, dan de hoge 
stadsmuren met hun ronde verdedigingstorens. Zo wordt de indruk 
gewekt van een zwaar versterkte, onneembare vesting, die getuigt van de 
krijgskunst van de koning en zijn leger. 

                                                 
10 Helaas zijn alleen de westelijke eetzalen toegankelijk voor bezoekers, niet de 
oostelijke. Ik dank de afbeelding aan de Fotografische Dienst van de Réunion des 
Musées Nationaux. 
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Waar komt dit panorama dan wel vandaan? Het gaat ontegenzeglijk terug 
op een bestaande afbeelding van Zutphen.11 We herkennen zonder 
moeite de toren van de Nieuwstadskerk links, de Broederenkerk met haar 
dakruiter in het midden, en de toren (en dakruiter?) van de Sint-
Walburgiskerk rechts. Ook een aantal andere torentjes van kapellen en 
adellijke huizen en muur- of hoektorens van de verdedigingswerken zijn 
op de gebruikelijke wijze aangegeven. Het zijn er wat te veel, maar op de 
plaatsen waar torens zichtbaar behoorden te zijn, zien we ze ook. Die 
visuele overdaad hoort bij het stereotiepe genre van het laatmiddeleeuwse 
en vroegmoderne stadsgezicht. Ze beantwoordt bovendien geheel aan de 
Zutphense stedentrots die zich uitte in het oude zelfbeeld van de 
Torenstad, Zutphania turrita, zoals dat afgebeeld was op het fresco achter 
de schepenbank in wat nu de Burgerzaal heet.12 Door de dieptewerking 
van het grote aantal oprijzende gebouwen en torens suggereert het beeld 
bovendien een vrij grote stad. Zo verwijst het opnieuw naar de prestatie 
van de koning die deze schier onneembare, grote vesting wist te 
veroveren. Het stadsgezicht geeft een aantal sleutelelementen van de 
contouren van Zutphen die de toeschouwer in staat stellen de stad te 
herkennen, maar de schilder was te weinig vertrouwd met de ligging van 
de stad en het Gelderse landschap om een natuurgetrouw panorama te 
schetsen, getuige ook de gefantaseerde aanzet tot een heuvelachtig 
landschap op de voorgrond, aan de overkant van de IJssel. Enige 

                                                 
11 Zie voor de geschiedenis van het stadsgezicht van Zutphen: C.O.A. 
Schimmelpenninck van der Oije, “Kerk in stad in beeld: de Sint-Walburgiskerk en 
het prospect van Zutphen”, in: M. Groothedde, e.a. (red.), De Sint-Walburgiskerk in 
Zutphen. Momenten uit de geschiedenis van een middeleeuwse kerk (Zutphen: Walburg 
Pers, 1999), 264-276, waar echter nog niet alle raadsels en problemen worden 
opgelost. Zie verder de bijdragen en afbeeldingen in: W.Th.M. Frijhoff, e.a., 
Geschiedenis van Zutphen (Zutphen: De Walburg Pers, 1989). 
 
12 J.C. Schultz Jacobi, “Zutphania turrita”, in: De Navorscher, 6 (1856), 6-9. Zie 
voor de thematiek van de stedentrots ook de studies van Henk van Nierop, “How 
to honour one’s city: Samuel Ampzing’s vision of the history of Haarlem”, in: 
Theoretische Geschiedenis, 20 (1993), 268-282; “Lof en beschrijving van Haarlem bij 
Samuel Ampzing”, in: Koos Levy-van Halm e.a. (red.), De trots van Haarlem. 
Promotie van een stad in kunst en historie (Haarlem: Frans 
halsmuseum/Teylersmuseum, 1995), 13-20. 
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verbazing over die onwetendheid is wel gewettigd. Want op een door 
Adam Frans van der Meulen in opdracht van dezelfde Zonnekoning 
getekend Gezicht op Zutphen, bedoeld als karton voor een wandtapijt, 
zien we de stad zoals ze zich in 1672 daadwerkelijk aan de soldaten moet 
hebben vertoond en zoals ook Avercamp haar kort tevoren afbeeldde: 
omgeven door wallen zonder al te hoge muren, met een molen op de wal 
aan de IJsselkant, een lange schipbrug, en gebouwtjes op de loswal langs 
de IJssel. Had Friquet, die toch in opdracht van de koning werkte, daar 
geen weet van? 
Niettemin is er op Friquets stadsgezicht een element te vinden dat ons 
een duidelijke aanwijzing geeft voor de herkomst. Dat is het grote 
gebouw met de dubbele torens dat even rechts van het midden in de stad 
oprijst en boven alle andere bebouwing uitsteekt. Door het burchtachtige 
karakter ervan versterkt het nog de indruk van een sterke vesting en 
strookt het dus helemaal met de indruk die Friquet van de stad wilde 
geven. Het is echter raadselachtig welk gebouw hier bedoeld is. We 
vinden het niet terug op het stadsgezicht van Avercamp of Van der 
Meulen, en het valt ook niet te herkennen op de nauwkeurige 
stadsplattegrond van Nicolaes van Geelkercken met het stadsgezicht 
erboven (1639) of op de plattegrond van Joan Blaeu (1649).13 Ook de 
oudere plattegronden van Jacob van Deventer (ca. 1565) en bij Petrus 
Bertius (1616) geven geen uitsluitsel.14 De resten van de oude grafelijke 
hof waren al lang opgeruimd, en dat heeft blijkens recent archeologisch 
onderzoek ook nooit zo’n burchtachtige structuur gehad. Het kan ook 
niet het steeds torenloos gebleven stadhuis of een van de grote adellijke 
hoven zijn, en er beantwoordde ter plekke geen kerk of klooster aan.  

                                                 
13 Afgebeeld in: M.M. Doornink-Hoogenraad, Historische Stedenatlas van Nederland. 
Aflevering 3: Zutfen (Delft: Delftse Universitaire Pers, 1983), 6. 
14 Petrus Bertius, Commentariorum rerum Germanicorum libri III (Amsterdam: 
Johannes Janssonius, 1616), III, 734, ook afgedrukt in: Frijhoff, Geschiedenis van 
Zutphen, 57. 
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Maar in werkelijkheid staat dit raadselachtige bouwsel vanaf het begin 
afgebeeld op de oudste zestiende-eeuwse panorama’s van de stad, waar 
het midden in de stad boven de bebouwing uittorent (afbeelding 2). Het 
staat ongeveer op de plaats waar het stadswijnhuis met de middeleeuwse 
herberg ‘Vreden’ heeft gestaan voordat dit tussen 1616 en 1642 geheel 
werd verbouwd, in feite opnieuw opgebouwd, met een hoge 
klokkentoren van stadsbouwmeester Emond Hellenraet voor het nieuwe 
klokkenspel van de stadsgeschut- en klokkengieters Hemony. Misschien 
was dat een reminiscentie aan een ouder, hoog opgetrokken bouwwerk? 
Op de verschillende versies van de stadsplattegrond uit het Europese 
stedenboek van Braun en Hogenberg (1574, 1588), overgenomen in de 
vertalingen van de Beschrijving van de Nederlanden door Lodovico 
Guicciardini, heeft het Wijnhuis inderdaad naar verhouding buitensporige 
afmetingen; het is ingetekend als een groot en hoog gebouw, met twee 
kleine torentjes of dakruiters.15 Het formaat is des te opmerkelijker daar 

 
 

Afbeelding 2. Gezicht op Zutphen, laat-zestiende-eeuwse gravure (collectie 
van de auteur) 

 

                                                 
15 Georgius Braun & Franciscus Hogenberg, Civitates orbis terrarum (Keulen 1572), 
Duitse vertaling: Beschreibung und Contrafactur der vornembster Stät der Welt (Keulen 
1574, facs. herdr. Plochingen 1965), IV, 16; Lodovico Guicciardini, Descrittione di 
tutti i Paesi Bassi (Antwerpen: Guglielmus Silvius, 1567), 158-159 (geen 
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het raadhuis van de stad, op oude stadsplattegronden gewoonlijk groot en 
duidelijk ingetekend, zich op geen enkele manier van de rest van de 
bebouwing onderscheidt. Ook bij Bertius heeft het oude wijnhuis nog een 
torentje. Hebben we hier dus te maken met een uit zijn krachten gegroeid 
Wijnhuis, zoals ook andere markante gebouwen op de oudste 
stadsgezichten in groter formaat zijn weergegeven dan ze in werkelijkheid 
moeten zijn geweest? Hoe dan ook, de stadsgezichten van Braun en 
Hogenberg en hun tijdgenoten bleven nog decennia lang in gebruik en 
inspireerden ook andere graveurs. Zo vinden we het traditionele 
stadssilhouet met het burchtachtige bouwsel terug in de rand van een 
kaart van Nicolaes Jansz Visscher uit 1634.16 Het stond ook jarenlang op 
de omslag van het tijdschrift Oud-Zutphen. Het is goed denkbaar dat dit 
raadselachtige gebouw een van die fantasietoevoegingen is die oude 
kunstenaars gebruikten om bepaalde functies of waarden weer te geven, 
zoals die van een hof- of een vestingstad met een sterke burcht in het 
midden. Zo’n fantasiebeeld van Zutphen in de vorm van een torenrijke 
vesting, maar wel vergezeld van een juiste situering van de stad op de 
kaart, vinden we ook in het dagboek van Walter Morgan, in zijn verslag 
van de inname van Zutphen door Don Frederik in november 1572.17 Dat 
kaarten en prospecten nooit helemaal letterlijk mogen worden genomen, 
mag intussen bekend worden verondersteld.18 

                                                                                       
stadsplattegrond); Franse vertaling Description de touts les Pays-Bas (Amsterdam: 
Cornelis Claesz, 1609), 177-178; Nederlandse vertaling: Beschryvinghe van alle de 
Nederlanden (Amsterdam: Willem Jansz, 1612), 141-142. Zie over Guicciardini’s 
werken en de drukgeschiedenis van de Descrittione: Pierre Jodogne (red.), Lodovico 
Guicciardini (Florence 1521-Anvers 1589) (Leuven: Peeters Press, 1991); Henk Deys 
e.a., Guicciardini illustratus: de kaarten en prenten in Lodovico Guicciardini’s Beschryving van 
de Nederlanden (’t Goy-Houten: Hes & De Graaff, 2001). 
16 Afgebeeld in: Schimmelpenninck, “Kerk in stad in beeld”, 271. 
17 Duncan Caldecott-Baird (ed.), The Expedition in Holland 1572-1574. The Revolt of 
the Netherlands: The Early Struggle for Independence. From the Manuscript by Walter 
Morgan (Londen: Seeley, 1976), 104-105. 
18 Zie hierover meer concreet L. Stapel, Perspectieven van de stad. Over bronnen, 
populariteit en functie van het zeventiende-eeuwse stadsgezicht (Hilversum: Verloren, 2000); 
en wat de plattegronden betreft Christi M. Klinkert, Nassau in het nieuws. 
Nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire ondernemingen uit de periode 1590-1600 
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Het is nu duidelijk waar schilder Friquet de Vauroze zijn inspiratie 
vandaan haalde. Hij moet inzage hebben gehad in een van de bestaande 
stadsgezichten, die ook in Frankrijk circuleerden. Maar waarschijnlijker 
nog werd hij geïnspireerd door het prospect van Zutphen met een Franse 
en Latijnse tekst eronder dat, gezien de aanwezigheid van het leliewapen 
van de Franse koning linksboven op de gravure, nog tijdens de Franse 
bezetting, dus kort tevoren, moet zijn ontworpen en gepubliceerd door 
François-Gérard Jollain, marchand graveur onder het uithangbord À la 
Ville de Cologne in de rue Saint-Jacques te Parijs.19 Dat stadsgezicht is 
duidelijk gekopieerd naar het traditionele prospect met de quasi-burcht. 
De stad ligt er niet met de voeten in het water, integendeel, vóór de 
stadswallen zien we een brede strook onbebouwd land, met de kraan, de 
aanzet van een brug en enkele menselijke figuurtjes. De IJssel is er 
gereduceerd tot een onbeduidende stroom met een paar eenvoudige 
scheepjes op de voorgrond. De stad zelf verrijst daarentegen compact en 
in al haar glorie uit deze lege ruimte. De hoog oprijzende stadsmuren en 
vooral het tiental buitenproportioneel hoge torens, met inbegrip van het 
raadselachtige burchtgebouw, wekken de indruk van een sterke, 
onneembare vesting, door de koning terecht veroverd en tot de zijne 
gemaakt. Friquet zal dit stadsgezicht hebben gekopieerd met de nodige 
extra aanpassingen om het de koning aangenaam te maken en de 
muurschildering te doen getuigen van diens grootheid en macht. 
Misschien kon Friquet wel degelijk over meerdere gedrukte panorama’s 
van Zutphen beschikken en koos hij het stadsgezicht uit dat zijn 
bedoelingen het dichtst benaderde, ook al was dat in feite het minst 
getrouwe. Maar daar ging het hem ook niet echt om, en de veteranen in 
de Invalides al helemaal niet. Die wilden eenvoudig trots kunnen zijn op 
hun prestaties. Hoe sterker en onoverwinnelijker een stad er dan uitzag, 
des te beter. 

 
(diss. Vrije Universiteit Amsterdam; Zutphen: Walburg Pers, 2005), 86-92 over de 
prenten van het beleg van Zutphen in mei 1591. 
19 Schimmelpenninck, “Kerk in stad in beeld”, 271, noemt een eveneens 
verouderd prospect dat in 1672 door de bekende uitgever Hubert Jaillot (1632-
1712) op de Quai des Grands Augustins te Parijs werd gepubliceerd, mogelijk 
hetzelfde. 



Politieke besluitvorming van onderop in de vroegmoderne 
Zuidelijke Nederlanden. Enkele ideeën voor onderzoek. 

 
Griet Vermeesch 

 
 
Vroegmoderne politieke besluitvorming was in toenemende mate een 
zaak van ‘grote mannen’. Dat is althans het impliciete uitgangspunt van 
tal van werken over de geschiedenis van politiek en bestuur in de Nieuwe 
Tijd. Daarbij wordt de nadruk gelegd op processen van oligarchiesering 
binnen de steden, waardoor een beperkt aantal rijke families een 
monopolie verwierf op politieke functies.1 Zelfs de invloed die 
middengroepen – en in het bijzonder ambachten – verwierven tijdens de 
late middeleeuwen deed weinig afbreuk aan de elitaire aard van 
vroegmodern bestuur.2 Ook binnen de ambachten was er immers een 
groeiende kloof tussen enerzijds een elite die mandatarissen leverde voor 
stedelijke raden en anderzijds een grotere groep sociaal zwakkeren die 
minder inbreng had in besluitvorming.3 

Een tweede aanwijzing voor de afnemende invloed van bredere 
lagen van de samenleving op politieke besluitvorming is de opkomst van 
de centrale staat. Die was in de Nieuwe Tijd in eerste instantie een 
oorlogsmachine die nauwelijks de belangen van de ‘gewone man’ diende.4 

                                                 
1 Julia Adams, The familial state. Ruling  families and merchant capitalism in early modern 
Europe (Ithaca en Londen 2005); Wolfgang Reinhard (ed.), Power elites and state 
building. The origins of the modern state, 13th to 18th centurues, vol 4 (Oxford 1996); 
Raymond Van Uytven, ‘Burgerrecht en stedelijke instellingen’, in: Jan Van Der 
Stock (ed.), Stad in Vlaanderen. Cultuur en maatschappij 1477-1787 (Brussel 1991) 19-
29. 
2 Marc Boone en Maarten Prak, ‘Rulers, patricians and burghers: the Great and 
the little traditions of urban revolt in the Low Countries’, in: Karel Davids en Jan 
Lucassen (eds.), A miracle mirrored, the Dutch republic in European perspective 
(Cambridge 1995) 99-134. 
3 Catharina Lis en Hugo Soly, ‘Corporatisme, onderaanneming en loonarbeid. 
Flexibilisering en deregulering van de arbeidsmarkt in Westeuropese steden 
(veertiende-achttiende eeuw)’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 20 (1994) 365-390. 
4 Charles Tilly, Coercion, Capital and European States, AD 990-1992 (2de druk; 
Cambridge en Oxford 2002). 

 291



Het proces van staatsvorming was op twee manieren nefast voor de 
mogelijkheden van politieke beïnvloeding van onderop. Ten eerste 
reduceerde de staat de autonomie van steden, waardoor de afstand tussen 
‘gewone mensen’ en politieke elites verder groeide.5 Ten tweede werkte 
de centrale staat samen met lokale elites om de invloed van gewone 
mensen in te perken, onder andere door collectieve acties en andere 
vormen van – voordien legitieme – beïnvloeding te criminaliseren.6 

De laatste decennia is de ‘elitaristische’ benadering van politieke 
geschiedenis echter fundamenteel aangevuld en verbeterd door een 
groeiende aandacht voor ‘popular political culture’ en een ‘pluralistische’ 
benadering van politieke geschiedenis.7 Daarbij wordt de nadruk gelegd 
op de invloed van bevolkingsgroepen zonder formele politieke macht. 
Immers, geen enkele vroegmoderne politieke elite kon zondermeer haar 
wil opleggen aan de bevolking. Om politieke besluiten effectief te 
implementeren moest er worden onderhandeld met en geluisterd naar 

                                                 
5 John Gilissen, ‘Les villes en Belgique. Histoire des institutions administratives et 
judiciaires’, in : La ville. Première partie. Institutions administratives et judiciaires (Recueils 
de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions 6; Parijs 
1983) 531-604. 
6 Zie bijvoorbeeld: Peter Blickle, ‘The criminalization of Peasant Resistance in the 
Holy Roman Empire: toward a history of the emergence of high treason in 
Germany’, The Journal of Modern History 58 (1986) 88-97. 
7 Christopher R. Friedrichs, Urban politics in early modern Europe (Londen 2000); 
Maarten Prak, ‘Peasants, citizens and politics in pre-democratic Europe’, Journal of 
Modern History 6 (2002) 73-80; Peter Blickle (ed.), Representation and community 
(Oxford 1997); Mack P. Holt, ‘Popular political culture and mayoral elections in 
sixteenth century Dijon’, in: Idem (ed.), Society and institutions in early modern France 
(Athene 1991); David Underdown, Revel, riot and rebellion: popular politics and culture 
in England, 1603-1660 (Oxford 1985); Wayne te Brake, Shaping history. Ordinary 
people in European politics, 1500-1700 (Berkely, Los Angeles, Londen 1998); Peter 
Blickle (ed.), Resistance, representation and the community The origins of the modern state, 
13th to 18th centurues, vol 5 (Oxford 1997); Emi Konishi, ‘Elite and pluralist power 
in eighteenth-century English towns: a case study of King’s Lynn’, in: Ralf Roth 
en Robert Beachy (eds.), Who ran the cities? City elites and urban power structures in 
Europe and North America, 1750-1940 (Ashgate 2007) 3-19; Keith Wrightson, ‘The 
politics of the parish in early modern England’, in: Paul Griffiths, Adam Fox en 
Steve Hindle (eds.), The experience of authority in early modern England (Macmillan 
1996) 10-46. 
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groepen in de samenleving die formeel nooit tot de organen van 
besluitvorming zouden kunnen doordringen.8 Groepen zonder formele 
politieke macht hadden doorgaans een redelijk uitgewerkt idee van wat zij 
verwachtten van politieke elites.9 Kortom, een analyse van louter de 
discussies en besluiten van de officiële organen en van de politieke elites 
levert slechts een beperkt beeld op van vroegmoderne politieke 
besluitvorming. 

Aandacht voor processen van besluitvorming van onderop vult niet 
alleen de politieke geschiedenis fundamenteel aan. Het betreft in eerste 
instantie ‘social history with the politics put back in’.10 De sociaal 
historicus interesseert zich voor de manier waarop sociale relaties 
evolueerden in verschillende historische contexten. Een belangrijk aspect 
daarvan is de rol van politieke interventie en regulering. Vanuit 
gemeenschappen was er met andere woorden een zekere nood aan 
regulering en interventie, opdat die gemeenschap beter zou functioneren 
in haar economische handelingen, sociale interacties, religieuze en 
culturele activiteiten en dergelijke meer. Door besluitvorming van 
onderop te bestuderen, komen we dus meer te weten over de manier 
waarom gemeenschappen zich organiseerden en evolueerden. 

Hoewel de nodige aandacht wordt besteed aan de politieke invloed 
van groepen zonder formele politieke macht, blijft onduidelijk hoe die 
invloed en politieke activiteiten evolueerden in de loop van de Nieuwe 

                                                 
8 Mooi geïllustreerd voor laat zeventiende-eeuws Gent in Harald Deceulaer, 
‘Stadsbestuur en buurtbewoners in Gent. Interactie, participatie, en publieke 
opinie, 1658-1668’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 
110 (1995) 3-26. 
9 Cfr. de notie ‘moral economy’ die werd geïntroduceerd door E.P. Thompson, en 
die sindsdien vaak wordt gebruikt om het geheel aan ideeën en verwachtingen van 
vroegmoderne mensen ten aanzien van elites te benoemen. E.P. Thompson, ‘The 
moral economy of the English crowd in the eighteenth century’, Past and present 50 
(1971) 76-136; Rudolf Dekker, Holland in beroering. Oproeren in de 17de en 18de eeuw 
(Baarn 1982) 122-129; L.A. Tilly, ‘The food riot as a form of political conflict in 
France’, Journal of Interdisciplinary History 2 (1971) 3-59; Charles Tilly, ‘Food supply 
and political development in Europe’, in: Idem (ed.), The formation of national states 
in western Europe (Princeton 1975) 380-456. 
10 Wrightson, ‘The politics of the parish’, 10-11. 
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Tijd, in relatie tot processen van oligarchiesering en staatsvorming. 
Namen de mogelijkheden tot beïnvloeding inderdaad af? Of 
transformeerden zij en verlegden politieke activiteiten zich meer naar het 
niveau van de opkomende ‘nationale’ staat? Charles Tilly heeft in dat 
verband gewezen op veranderingen in het ‘repertoire’ van collectieve 
acties tijdens de late middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Zowel de aard van 
de acties als de doelstelling ervan wijzigden fundamenteel naargelang de 
centrale staat meer invloed verwierf in het leven van alledag en naarmate 
de economie steeds meer op kapitalistische wijze werd georganiseerd.11 

Groepen zonder formele politieke macht oefenden echter niet louter 
invloed uit door het voeren van (gewelddadige) collectieve acties. Zij 
konden beschikken over een waaier aan manieren om de besluitvorming 
te beïnvloeden, die varieerde van (voor de historicus) redelijk onzichtbare 
acties – bijvoorbeeld roddel, of het zingen van liedjes – over eerder 
routinematige en dagelijkse vormen van beïnvloeding – bijvoorbeeld door 
het indienen van verzoekschriften en het voeren van processen – tot 
gewelddadige collectieve acties tegen (leden van) de politieke elite. 
Collectieve acties waren slechts ‘statements in an ongoing conversation’.12 
Het hoeft echter weinig te verwonderen dat deze meer sensationele 
vormen van actie op de meeste aandacht hebben kunnen rekenen, zowel 
van de tijdgenoten (vergelijk de toenemende criminalisering) als van 
historici.13  In mijn onderzoek wil ik me richten op de dagelijkse, meer 
routinematige vormen van beïnvloeding. Ik zal me ten eerste richten op 
de praktijk van petities en ten tweede op procesvoering.  
 
 
 

                                                 
11 Charles Tilly, ‘Major forms of collective action in Western Europe 1500-1975’, 
Theory and Society 3 (1976) 365-375. 
12 Wayne Te Brake, Shaping history. Ordinary people in European politics, 1500-1700, 
(Berkeley, Los Angeles en Londen 1998) 11; William Beik, Urban protest in 
seventeenth-century France: the culture of retribution (Cambridge, 1997). 
13 Dekker, Holland in beroering; Karin Van Honacker, Lokaal verzet en oproer in de 17de 
en 18de eeuw. Collectieve acties tegen het centraal gezag in Brussel, Antwerpen en Leuven. 
(Standen en landen 98; Kortrijk-Heule 1994). 
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1. Petities 
In de Nieuwe Tijd gingen stedelingen prat op het recht suggesties te doen 
voor beleid door middel van het indienen van verzoekschriften.14 Het 
belang van petities voor vroegmoderne besluitvorming kan nauwelijks 
worden onderschat. Het is zelfs waarschijnlijk dat vroegmoderne politieke 
mandatarissen nauwelijks zelf het initiatief namen tot het uitwerken van 
verordeningen, maar wachtten op initiatieven vanuit de bevolking die 
door het indienen van verzoekschriften kenbaar maakte welke noden er 
aan regulering bestonden. Soms werden verzoekschriften na goedkeuring 
bijna letterlijk omgezet in een wettekst.15 Een meer expliciete manifestatie 
van politieke beïnvloeding door groepen zonder formele politieke macht 
is nauwelijks voorstelbaar. 

Niet alleen op lokaal, stedelijk niveau was het verzoekschrift een 
dominant gegeven in de totstandkoming van politieke besluiten. Ook op 
centraal niveau werd het gros van de verordeningen uitgevaardigd op 
vraag van lokale gemeenschappen. Voor de zestiende-eeuwse Habsburgse 
Nederlanden is berekend dat tweederde van alle uitgevaardigde 
ordonnanties zo tot stand kwam.16 Van een ‘centraal beleid’ bleek dus 
slechts tot op zekere hoogte sprake te zijn. Bestuur op centraal niveau 
bestond in eerste instantie uit het sanctioneren van lokale initiatieven. 

In figuur 1 is schematisch voorgesteld hoe besluitvorming in 
belangrijke mate van onderop werd beïnvloed. Het argument is tweeledig. 
Ten eerste kwam regelgeving op bovenlokaal niveau tot stand op vraag 
van ondergeschikte, regionale en lokale politieke instanties. Ten tweede 
oefenden groepen zonder formele politieke macht tot op het hoogste 
niveau invloed uit door het indienen van verzoekschriften. ‘Petitionary 
politics’ (Blickle) kenmerkte in eerste instantie stedelijke politiek, maar 
ook bij plattelands-, regionale en centrale bestuursorganen werden 
verzoekschriften ingediend. Let wel, voordat een individu een 

                                                 
14 Friedrichs, Urban politics, 38-39. 
15 Henk Van Nierop, 'Popular participation in politics in the Dutch Republic', in 
Blickle (ed.), Resistance, 272-290. 
16 John Gilissen , ‘Essai statistique de la législation en Belgique de 1507 à 1794’, 
Revue du Nord 40 (1958) 431-435. 
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verzoekschrift kon indienen bij de regionale of de centrale overheid, 
moest hij wellicht eerst langs lokale politieke organen passeren.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 Politieke besluitvorming van onderop 

Plattelandsbesturen

Stadsbestuur

Raad van Vlaanderen

Verzoekschriften

Geheime Raad

Op zich is er geen reden om aan te nemen dat deze dagelijkse praktijk van 
beïnvloeding onder druk kwam te staan door processen van 
oligarchiesering of staatsvorming. Dat een klein groepje families de macht 
in handen kreeg, veranderde niets aan het recht om verzoekschriften in te 
dienen. Naarmate de opkomende centrale staat steeds prominenter werd 
in de regelgeving, nam de stroom van petities naar centrale 
regeringscolleges wellicht eerder toe dan af. 

Anderzijds zijn er ook redenen om aan te nemen dat politieke elites 
steeds vaker zelf initiatief namen aan het einde van de Nieuwe Tijd. 

                                                 
17 Dat werd althans vastgesteld voor Holland: Van Nierop, ‘Popular participation’. 

 296



Tijdens de Verlichting kwam vermoedelijk de ‘proactieve’ politicus op die 
niet wachtte op vragen om regelgeving vanuit de bevolking, maar zelf 
initiatief nam om vorm te geven aan een steeds meer maakbaar geachte 
samenleving. De Gentse voorschepen Jean Jacques Philippe Vilain XIIII 
(1712-1777) is een prominent voorbeeld van een verlichte politiek actieve 
intellectueel die tal van veelomvattende initiatieven nam om problemen 
van onder andere armoede en bedelarij, economische groei en 
administratieve organisatie aan te pakken.18 Op centraal niveau is de 
opkomst van talrijke ‘jointes’ ter regulering van tal van aspecten van het 
leven in de tweede helft van de achttiende eeuw een symptoom van 
toenemende initiatieven van bovenaf.19 

In mijn onderzoek zal de praktijk van het indienen van 
verzoekschriften en de wetgeving die daaruit voortvloeide systematisch 
onder de loep worden genomen. Het betreft enerzijds initiatieven van 
lokale besturen tot regelgeving op regionaal en centraal niveau. 
Anderzijds betreft het initiatieven van groepen zonder formele politieke 
macht tot regelgeving op de verschillende politieke niveaus. Daarbij 
zullen zowel het plattelandsbestuur als het stedelijke bestuur worden 
bestudeerd. Aangezien plattelandsgemeenschappen doorgaans 
georganiseerd waren rond een stedelijke kern, zal de interactie tussen 
plattelandsbesturen en stedelijke besturen worden aangekaart. Tevens zal 
in kaart worden gebracht in welke mate verzoekschriften aanleiding gaven 
tot regelgeving of tot vragen om regelgeving naar het regionale of centrale 
niveau. Hetzelfde zal gebeuren voor het regionale en het centrale niveau.  

Deze onderzoeksopzet zal een antwoord bieden op tal van 
prangende vragen en een bijdrage leveren tot de ‘nieuwe politieke 
geschiedenis’.20 Wie diende zoal verzoekschriften in en waarom? Waren 
het in hoofdzaak ambachten en poorters? Of werden ook ingezetenen, 
die geen aanspraak konden maken op burgerrechten, gehoord? Was de 

                                                 
18 Piet Lenders, Gent. Een stad tussen traditie en Verlichting (1750-1787). Een 
institutionele benadering (Standen en landen 92; Kortrijk-Heule 1990). 
19 Piet Lenders, ‘De zuidelijke Nederlanden onder Maria Theresia 1740-1780’, in: 
Algemene geschiedenis der Nederlanden IX  (Haarlem 1980) 92-112. 
20 Patrick Collison, De Republica Anglorum: or, history with the politics put back in 
(Cambridge 1990) 14. 
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praktijk van het indienen van verzoekschriften een elitaire 
aangelegenheid, of was het werkelijk een vorm van beïnvloeding door 
brede lagen van de lokale samenleving? Verschoof de vraag om regulering 
van het lokale politieke niveau naar centrale regeringscolleges naarmate 
het centraal gezag groeide in de tweede helft van de achttiende eeuw? 
Hoe verhield de wetgeving die voortvloeide uit verzoekschriften zich tot 
wetgeving die tot stand kwam op initiatief van leden van 
plattelandsbesturen en stedelijke besturen? Kunnen we een afname van 
initiatieven van onderop vaststellen? Of neemt in de eeuw van de 
Verlichting de wetgeving over de hele lijn toe, waarbij zowel burgers als 
‘politici’ een grotere activiteit tonen? 
 
2. Procesvoering 
Een andere manier waarop groepen zonder formele politieke macht 
sociale relaties structureerden en politieke interventie en regulering 
afdwongen was door het voeren van processen. Procesvoering was sinds 
de lange zestiende eeuw een alomtegenwoordig fenomeen in lokale 
gemeenschappen. Het toenemend gebruik van krediet en het toenemend 
uitwisselen van goederen en diensten op markten leidden tot tal van 
conflicten die door lokale of supra-lokale rechtbanken moesten worden 
beslecht.21  

Procesvoering diende echter nog een ander doel. Historici hebben 
erop gewezen dat de vroegmoderne samenleving werd gekenmerkt door 
vele overlappende en elkaar beconcurrerende politieke autoriteiten. 
Procesvoering was een belangrijk instrument dat een forum bood om de 
grenzen en hiërarchie tussen verschillende politieke autoriteiten duidelijk 
te maken.22 Voor groepen zonder formele politieke macht bood het 

                                                 
21 De literatuur over deze thematiek is zeer uitgebreid. Het meest belangwekkende 
werk op het vlak van procesvoering en kredietverlening is Craig Muldrew, The 
economy of obligation. The culture of credit and social relations in early modern England (New 
York 1998). 
22 Dit is met name voor Frankrijk uitgebreid bestudeerd: Michael P. Breen, Law, 
city and king. Legal culture, municipal politics, and state formation in early modern Dijon 
(Rochester 2007); voor laat-middeleeuws Vlaanderen: Peter Stabel, ‘Multiple 
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voeren van processen een middel om de politieke verhoudingen te 
beïnvloeden. Lokale groepen konden bijvoorbeeld de lokale rechtbank 
passeren en naar een supra-lokale rechtbank trekken. Daardoor 
bevestigden zij de macht en autoriteit van het supra-lokale gezag en 
ondermijnden ze het lokale gezag.23 

Deze politieke functie van procesvoering is nauwelijks onderzocht 
voor de Nederlanden. Ik wil er bovendien een extra hypothese aan 
toevoegen. Terwijl procesvoering sterk toenam tijdens de lange zestiende 
eeuw, is er een opvallende daling van het aantal processen vanaf de late 
zeventiende eeuw waarneembaar. Deze daling kan overal in Europa 
worden vastgesteld, ook in de Nederlanden.24 Het belang van deze daling 
van het aantal processen kan nauwelijks worden overschat. Immers, de 
vroegmoderne samenleving werd gekenmerkt door intensieve 
procesvoering, en het arbitreren in conflicten was een essentiële taak van 
(stedelijke) bestuurslieden. De daling van het aantal processen wijst 
misschien op de opkomst van meer ‘moderne’ sociale relaties, waarin de 
uitwisseling van goederen en diensten vaak op papier was vastgelegd en 
minder aanleiding gaf tot conflicten. 

                                                                                       
identities and the urban social fabric in late medieval Flanders’, Paper gepresenteerd 
op het IXth international conference on urban history, Lyon, 27-30 augustus 2008. 
23 Te Brake, Shaping history. 
24 De literatuur hierover is – wederom – zeer uitgebreid. Een selectie, voor 
Frankrijk: Colin Kaiser, ‘The deflation in the volume of litigation at Paris in the 
eighteenth century and the waning of the old judicial order’, European Studies 
Review 10 (1980) 309-336; voor Engeland:  W.A. Champion, ‘Recourse to the law 
and the meaning of the great litigation decline, 1650-1750: some clues from the 
Shrewsbury local courts’, in: Christopher Brooks en Michael Lobban (eds.), 
Communities and courts in Britain 1150-1900 (London en Rio Grande 1997) 179-198; 
voor het Heilige Roomse Rijk: Christian Wollschläger, ‘Civil litigation and 
modernization: the work of the municipal courts of Bremen, Germany, in five 
centuries, 1549-1984’, Law and Society Review 24 (1990) 261-282; voor de 
Nederlanden: Harald Deceulaer, ‘Guilds and litigation: conflict settlement in 
Antwerp (1585-1796)’, in: Marc Boone en Maarten Prak (eds)., Individual, corporate 
and judicial status in European cities (late middle ages and early modern period) (Proceedings 
of the colloquium Ghent, October 12th-14th 1995; Leuven 1996) 171-208. 
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Er zijn tal van redenen naar voor geschoven om de spectaculaire 
daling van het aantal processen te verklaren.25 Geen enkele naar voren 
geschoven reden kan evenwel de daling van procesvoering afdoende 
verklaren. Geen enkele historicus heeft echter het politieke karakter van 
procesvoering meegenomen in de analyse. Ik zou de hypothese willen 
testen of een daling van procesvoering wijst op minder acties van groepen 
zonder formele politieke macht. Niet alleen de interpersoonlijke 
interacties waren meer geformaliseerd, zij gaven ook minder aanleiding 
tot juridische conflicten. Ook de verhouding tussen verschillende 
politieke niveaus en instellingen was meer uitgekristalliseerd. Er was dan 
ook minder behoefte aan een forum om de grenzen tussen overlappende 
jurisdicties vast te leggen. 
 
 

 
25 Voor een overzicht van de literatuur: Griet Vermeesch, ‘Civil litigation in 
Rotterdam in the eighteenth century’, Paper gepresenteerd op het International conference 
on Civil Society and Public Services in early modern Europe, Leiden, 30 november-1 december 
2007. 



Geschiedenis op locatie: met gouverneur Van Imhoff op reis langs 
de zuidoost kust van India, 2-21 maart 1739/1-13 januari 2009 

 
Lodewijk Wagenaar 

 
 
In november 2008 kwam als deel 106 in de Werken Linschoten-Vereeniging 
de editie uit van het verslag van de dienstreis die Gustaaf Willem baron 
Van Imhoff, gouverneur van Ceylon (1736-1740) in 1739 maakte in Zuid-
India. De uitgave was een gezamenlijk werkstuk van mij en drie oud-
studenten die een paar jaar geleden het werkcollege ‘Het handelsrijk van 
de VOC’ hadden gevolgd. Voor mij was het verslag niet onbekend, 
verschillende keren had ik er tijdens colleges en lezingen al uit geput om 
aan de hand van fragmenten de mentaliteit van Compagniesbestuurders te 
illustreren. Het verslag, geschreven door de voor deze reis speciaal 
aangestelde secretaris Joseph Isaac Plache, leent zich daarvoor heel goed 
vanwege het uitvoerige commentaar op de toestand van het land in de 
bezochte landstreken en op de ontmoetingen met Indiase vorsten en 
plaatselijke bestuurders. 

Van Imhoff vertrok op 25 januari van Colombo met 
bestemming Cochin, het huidige Kotchi in Kerala, om daar de laatste 
voorbereidingen te treffen voor een strafexpeditie tegen de ‘zeerovers’ 
van Angrea. Deze hadden zich verstout schepen van de VOC te kapen, 
wat in de ogen van Van Imhoff zonder krachtige tegenactie tot een 
enorm gezichtsverlies van de Compagnie zou leiden. Na het vertrek van 
de vloot reisde van Imhoff per schip naar Tegenapatnam om een 
ontmoeting te hebben met de raja van Travancore. Dit land vormt 
tegenwoordig het zuidelijke deel van de Indiase deelstaat Kerala. Van 
Imhoff had gehoopt een gunstig pepercontract te kunnen sluiten, maar de 
ontmoeting met raja Martanda Varma liep op niets uit. Teleurgesteld 
vervolgde de gouverneur zijn tocht, nu over land, via Kaap Comorin – de 
zuidpunt van India – naar de Coromandel. De kust van Coromandel, 
door de Compagniesdienaren kortweg ‘de Cust’ genoemd, was voor de 
VOC een essentiële schakel in het intra-Aziatische handelssysteem. De 
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katoenen stoffen, vaak ‘kleedjes’ genoemd, waren een onontbeerlijk 
ruilmiddel in de Indonesische Archipel. De hiermee verkregen specerijen 
brachten in Nederland een fortuin op. Pas in de achttiende eeuw kreeg de 
export van katoenen stoffen en garens naar Nederland enige omvang. De 
VOC had langs de kust van Coromandel verscheidene vestigingen, 
waarvan de meeste werden bestuurd vanuit Negapatnam (Nagapattinam), 
de hoofdplaats van het ‘gouvernement Coromandel’. Tuticorin, in het 
uiterste zuiden van ‘de Cust’, viel bestuurlijk onder het ‘gouvernement 
Ceylon’. De daar ingekochte textilia werd voor het grootste deel via 
Colombo en Galle over het Compagniesnetwerk gedistribueerd. 
Tegenvallende leveranties in dit deel van Coromandel had eerder 
Ceylonees gouverneur Stephanus Versluys (1729-1732) er in 1731 en 
1732 toegebracht persoonlijk de zaken te inspecteren. Tijdens de 
ambtsperiode van Van Imhoff ging het met de textielhandel niet erg veel 
beter, en daarom besloot de gouverneur Tuticorin aan te doen om te zien 
welke maatregelen tot een beter resultaat zouden kunnen leiden. Van 
Tuticorin trok hij over land verder naar Rameswaram om vandaar over te 
steken naar Jaffna in Noord-Ceylon. Via Manaar zou het laatste traject 
over zee naar Colombo voeren – daar kwam hij 18 april 1739 aan. 

Verschillende malen heb ik het zuidelijke deel van India 
doorgetrokken, maar de editie van het verslag van de dienstreis van Van 
Imhoff deed me verlangen een aantal plaatsen opnieuw te bezoeken en 
een aantal kleine posten van de VOC die ik eerder had gemist alsnog te 
bekijken. Om praktische redenen besloot ik de landroute van de 
gouverneur in omgekeerde richting te volgen. Een vliegreis van 
Amsterdam eindigde in Chennai, halverwege de Coromandelkust. 
Vandaar ging het per trein naar Ramaswaram op het eiland Pamban. 
Tussen Pamban en het vasteland is een ondiep water dat vroeger alleen 
voor kleine vaartuigen een doorvaart bood. Deze engte moest Van 
Imhoff passeren om terug te keren naar Ceylon. Voor mij echter was 
Pamban het begin van de ‘omgekeerde’ reis Ramaswaram-Tuticorin-Kaap 
Comorin. Clara Brinkgreve vergezelde mij – met haar fototoestel maakte 
ze een meesterlijke reportage. 
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1. Rameswaram/Pambe, woensdag 31 december 2008-donderdag 1 
januari 2009 
Om vijf uur in de vroege ochtend reed trein nr. 6713 over de 2 km. lange 
spoorbrug over ‘Pambes Engte’. Het was nog stikdonker, het licht vanuit 
de treincoupés straalde flauw op het water, haast stapvoets gingen we 
over de oude brug. Tien minuten later was het eindpunt bereikt: 
Ramaswaram, beroemd om zijn tempel, pelgrimsoord voor devote 
Hindoes. Meer dan duizend reizigers verlieten de trein, op zoek naar een 
driewielertaxi of lopend op weg naar een onderkomen. Wie niet 
gereserveerd had kon lang zoeken, dat gold ook voor een medepassagier 
die we later teleurgesteld ontmoetten bij het aan de zee gelegen Hotel 
Tamil Nadu – waar wij eveneens bot vingen. Dan maar elders gezocht en, 
gelukkig, gevonden. Het was een eenvoudige kamer, fan aan het plafond, 
en een badkamer waar niet al te veel kakkerlakken uit het doucheputje te 
voorschijn kwamen. Daarover niet getreurd, we waren gekomen om uit te 
vinden waar nu precies de thonijs, kleine vaartuigen voor de visvangst of 
vrachtvervoer, lagen te wachten vóór ze de gouverneur en zijn gezelschap 
door de engte naar open zee en naar Ceylon konden brengen. Van 
Imhoff heeft het eiland Panbam met de schitterende tempel niet bezocht, 
hij kampeerde de avond ervoor aan de overkant. Vanzelfsprekend gingen 
wij wel naar de tempel met zijn honderden gebeeldhouwde pilaren, zijn 
hoge gangen en de duizenden pelgrims – vrouwen, mannen en kinderen, 
want hoe serieus de pelgrimage ook is, het is ook een uitje voor gezinnen, 
vrienden of collega’s van het werk. Tientallen stalletjes bij de ingangen 
van het tempelcomplex waren volgestouwd met souvenirs – schelpen, 
kettinkjes, ansichtkaarten, enzovoorts. Iedereen wilde natuurlijk iets als 
aandenken mee naar huis nemen. Het stadje, de tempel, het uitzicht op 
zee, het was ons van een vorig bezoek al bekend, maar opnieuw is alles 
fascinerend, hoe moeilijk geloof ook te doorgronden is. Het is een andere 
wereld, ook al proberen we ons er voor open te stellen. Dat was voor 
Van Imhoff  heel anders, hij had maar weinig op met dat vreemde 
‘volkje’. Zijn verslag zit vol met neerbuigende opmerkingen die getuigen 
van een opmerkelijke stelligheid en minachting, gemengd met een gevoel 
van gekrenktheid, want Van Imhoff laat voortdurend blijken dat 
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plaatselijke bestuurders de Compagnie niet voldoende respect tonen. De 
episode van de doorvaart door ‘Pambes Engte’ is er een voorbeeld van.  
De ‘Theuver’ – thevar – van Ramnad hief hier tol, alle passerende schepen 
moesten betalen, behalve de vaartuigen van de VOC, want de Compagnie 
had deze belasting afgekocht. Desondanks waren er vaak problemen met 
de tolambtenaren die de doorvaart makkelijk konden verhinderen. Met 
enorme blokken steen was het doorvaarbare deel van de engte vernauwd, 
zodat iedereen vlak langs het eiland moest varen. Het overgebleven 
kanaal kon met kleinere blokken worden afgesloten, een stiekeme passage 
was dus voor schepen van enige omvang, zoals jachten, onmogelijk. 

Op kaarten is de situatie niet duidelijk, dus door inspectie ter 
plaatse hoopten we de zaak beter te begrijpen. In een kleine bus gingen 
we om een uur of drie op Nieuwjaarsdag naar het dorp Pamban, een klein 
plaatsje waar veel vissers wonen. Hier gaat de weg over in de oprit van de 
enorme Annai Indira Gandhi Brug, in 1988 geopend door Rajiv Gandhi. 
De hoge brug bood een prima uitzicht, het water was zeer helder. Zagen 
we het goed? Er lagen kolossale stenen, grote vierkante rotsblokken. 
Waren dit de stenen waarmee eeuwen geleden de doorvaart beperkt 
werd? Of waren het overblijfselen van de bouw van deze 
indrukwekkende constructie? Verder op de brug was een ploegje 
arbeiders aan de slag, te ver om de stenen in het water te kunnen zien, en 
het leek niet waarschijnlijk dat ze hun werk zouden mogen onderbreken 
om ons de gewenste inlichtingen te geven. Als ze het al wisten, en als ze 
al Engels spraken. We hielden het er maar op dat we hadden gezien wat 
we wilden zien. En bovendien, het tafereel diep onder ons leek een 
aanwijzing te geven dat we ons op de goede plaats bevonden: tientallen 
vissersboten uit het dorp Pamban lagen daar voor de wal, op de plaats 
waar naar alle waarschijnlijkheid in 1739 de thonijs lagen te wachten op 
toestemming de engte te passeren. Van Imhoff was het uitstel meer dan 
zat, de grotere jachten moesten later maar doorkomen, de thonijs konden 
er wél langs, en hij vertrok – het was zaterdag 21 maart. Ook al riskeerde 
de tolgaarder daarmee zijn leven, zo liet hij angstig weten; maar dat was 
zíjn zaak, aldus het verslag. 
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2. Kilakkarai (‘Kilkare’)/Tuticorin, vrijdag 2 januari 2009 
Om 5.20 uur met een passenger train  terug over ‘Pambes Engte’ naar het 
vasteland. Na een paar stations stapten we uit in Ramanathapuram, eens 
de residentie van de thevar van Ramnad. We lieten de plaats links liggen en 
reisden per bus door naar Kilakkarai, zo’n 20 km. verder. Van het 
busstation liepen we richting zee, in de hoop de plaats te vinden waar Van 
Imhoff vruchteloos en kwaad een bericht van de ‘theuver’ had afgewacht. 
Een morsig stadje, smalle straatjes, overal hopen vuilnis, loslopende 
geiten, een paar kleine winkels. Een auto met open laadbak stopte voor 
een slagerij, luid kakelende kippen werden uitgeladen – één ervan 
probeerde haar lot te ontlopen, maar werd in de kortste keren weer 
opgepakt. Hier geen vegetarische eetcultuur: de grote meerderheid van de 
bevolking was moslim, zoals dat tijdens het bezoek van Van Imhoff ook 
al het geval was. Zigzaggend door het stadje bereikten we de zee, van de 
bebouwde kom afgescheiden door een niemandsland van struikgewas, 
honderd meter diep en een halve kilometer breed – vol vuilnis wederom. 
Het uitzicht aan het strand daarentegen was schitterend: een blauwe zee, 
blauwe lucht, het strand vol met eenvoudige vissersbootjes, samengesteld 
uit met touwen samengebonden balken – een soort vlotten in de vorm 
van kano’s. Na een tijdje liepen we met een boog terug, in de hoop een 
hotel te vinden. Niets daarvan, dus zat er niets anders op dan terug te 
gaan naar de hoofdweg en daar op een bus te wachten naar Tuticorin. 
Eigenlijk voelden we ons net zo pissig als Van Imhoff die de avond vóór 
zijn aankomst in Kilkare gekampeerd had onder een grote ‘doornen 
boom’. Ook al was er vooraf bericht gestuurd naar de ‘theuver’, een 
rusthuis was er voor de gouverneur niet klaargemaakt, en ook anderszins 
werd er de Compagnie niet het minste respect getoond. Van Imhoff 
rekende erop zonder mankeren verlof te krijgen het kanaal van Pamban 
te kunnen passeren, een formaliteit omdat in 1690 de tolrechten waren 
afgekocht. De plaatselijke vertegenwoordiger van de thevar in Kilkare zei 
echter geen toestemming te kunnen geven en op nadere berichten van het 
hof in Ramanathapuram te moeten wachten. Na een paar dagen gevuld 
met zinloze palavers besloot Van Imhoff het er maar op te wagen en liet 
weten ook zonder vergunning te vertrekken. Juist op dat moment kwam 
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een bode met het bericht dat een vertegenwoordiger van de ‘theuver’ met 
een stoet olifanten op weg was naar Kilkare om de gouverneur eer te 
bewijzen. Het leek een nieuwe zet om het vertrek verder te vertragen. 
Van Imhoff zei niet langer te kunnen wachten en gaf instructie de thonijs 
zeilklaar te maken om over te steken naar Pamban. Met de wegzeilende 
gouverneur in gedachten verlieten ook wij Kilakkarai/Kilkare. Alleen 
moesten wij de andere kant op, naar Tuticorin, dat Van Imhoff op 16 
maart 1739 in alle vroegte had verlaten. 

Lang hoefden we niet te wachten. Er kwam een bus aan die 
dezelfde ochtend uit Ramaswaram was vertrokken met eindbestemming 
Kanyakumari/Kaap Comorin. Zo hoorden we, surprise, van de passagier 
met wie we eerder de treincoupé van Chennai naar Rameswaram hadden 
gedeeld. Hij vertelde uiteindelijk wel logies te hebben gevonden, maar 
tegen een belachelijk hoog tarief, ruim twee keer zo veel als de 600 
roepies (nog geen 10 Euro) die wij hadden betaald. De bus was nogal een 
oud geval en de motor had weinig vermogen. Daar kwam bij dat de weg 
in buitengewoon slechte staat verkeerde. Al met al duurde de rit van nog 
geen 80 km meer dan vier uur. 

De aankomst in Tuticorin was voor Van Imhoff een soort 
thuiskomst, want deze Compagniesvestiging werd vanuit Colombo 
bestuurd. De gouverneur kende uit de correspondentie alle ins & outs van 
deze plaats, de handel en de problemen die daarmee samenhingen. Voor 
mij was het ook bekend terrein, al was mijn vorige bezoek bijna twintig 
jaar geleden. Veel is er niet over dat aan de Compagnie herinnert. Destijds 
was er een klein fort met pakhuizen en een eenvoudige kerk. In 1750 
kwam een nieuw kerkgebouw gereed en dit bestaat nog steeds. Niet lang 
na de Engelse machtsovername van dit deel van Coromandel in 1795 
hield de Nederlands Gereformeerde Kerk op te bestaan en nam de 
Anglicaanse kerk het gebouw over. Maar de voorgevel draagt nog steeds 
het monogram van de Compagnie, VOC, en het jaartal 1750. Verder is er 
niets uit de Nederlandse Tijd over. Zelfs het uitzicht over zee is 
verdwenen: een hinderlijk hoge muur scheidt de Old Port van de 
kustweg, hier Beach Road geheten, waaraan de oude kerk gelegen is. Een 
paar honderd meter verder is de situatie minder door de tijd aangetast. Er 
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is een haventje voor kleine vissersboten, en daarnaast, waratje: een 
scheepswerf. We drongen binnen, later bleek dat helemaal niet te mogen, 
en raakten zwaar onder de indruk. Hier werden houten schepen gebouwd 
zoals dat in de achttiende eeuw precies zo gebeurde. Eén schip was bijna 
afgetimmerd, bij een ander was men bezig de planken met enorme 
spijkers aan de samengestelde houten spanten vast te nagelen. Met 
touwen werd een nieuwe plank op zijn plaats vastgesjord, een lastig 
karwei. Wat een meesterlijk gezicht. Daar, of zeker niet ver er vandaan, 
was vroeger ook een werf. In het verslag wordt de aantimmering van een 
jacht en de reparatie van een ander dito vermeld. Het leek werkelijk of de 
tijd had stilgestaan. 
 
3. Tuticorin/Pannacoilam, zondag 4-maandag 5 januari 
Na wat verkenningen in de buurt op zaterdag – een ritje per motorriksja 
bracht ons naar een vergelegen strand waar vissers hun vangsten aan 
opkopers overdragen – was de zondag een echte rustdag. Lezen, 
internetten en plannen maken. Om kwart voor zes togen we naar de 
Anglicaanse kerk. De dag daarvoor hadden we buiten een bord gezien 
met de tijden van de diensten, één om zeven uur ’s ochtends, de andere 
zes uur ’s avonds. Voor de zijingang stonden een paar witgeklede prelaten 
te praten, één zag ons aanlopen en vroeg beleefd naar onze naam en 
plaats van herkomst. Later, aan het begin van de dienst, zouden we als 
‘Mrs Clara en Mr Ludovic from Holland’ hartelijk verwelkomd worden. 
Het is een kleine maar zorgvuldig onderhouden kerk. Anders dan de 
katholieke kerken die we in India hebben bezocht, zit de gemeente niet 
op de grond, maar op banken. Twee pilaren dragen zichtbaar het dak, een 
tweede stel, ter weerszijden van het altaar, waren weg getimmerd om 
ruimte te creëren voor twee afgescheiden dienstruimtes, sacristie en 
berging. De kleine ramen hebben groen glas, de muren zijn wit, de 
vlakken onderbroken door marmeren gedenkplaten. Eén houdt een 
Engelsman in herinnering die in 1913 was omgekomen toen de Twingone 
voor de kust van Tuticorin was vergaan. De zee eist zijn tol. Ik 
herinnerde mij een andere schipbreuk, dat van de oostindiëvaarder 
Woestduin, 1779 vergaan in de Westerschelde. De Sint Jacobskerk in 
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Vlissingen bewaart een eenvoudig monument gewijd aan een bij deze 
ramp omgekomen Engelse passagier. Vrienden brachten geld bijeen om 
hem blijvend te gedenken, zo was het ook gegaan met de Engelsman die 
de haven van Tuticorin niet gehaald had. 

 
 

De dienst begon, of moet ik zeggen: ‘mis’? Links hing het bord 
met opgave van de liederen en gezangen van deze dienst. Een bekend 
beeld. Het eerste lied, vóór de preek, klonk zeer protestants, evenals de 
latere liederen en gezangen. Maar de liturgie na de preek was toch 
onmiskenbaar die van een mis, compleet met transubstantiatie en het 
uitdelen van ‘het lichaam van Christus’ in de vorm van een hostie. De 
preek had als uitgangspunt het verhaal van de Drie Koningen volgens 
Mattheus (Mattheus 2:1-12). Gouverneur Van Imhoff woonde hier op 15 
maart 1739 de dienst bij, althans in de voorloper van dit kerkgebouw. Het 
moest toen nog Pasen worden - helaas, geen Grotefend bij me; wanneer 
Pasen toen viel kon ik niet uitrekenen. Toen stond Mattheus 27:54-56 
centraal, ‘behelsende de wonderen bij de dood van onzen Zaaligmaker 
voorgevallen’. Na de dienst, laten we het daar toch maar op houden, 
werden we voorgesteld aan enkele hoogwaardigheidsbekleders, onder wie 
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de bisschop van Tuticorin. Dat leidde tot een aardige uitwisseling die de 
kerkgangers buiten net iets te lang duurde. Want twee dames vierden hun 
verjaardag en wachten op het moment dat de bisschop de taart zou 
aansnijden. Het was een vrolijke gebeurtenis en wij deelden mee in de 
koffie en de versnapering. Opgetogen en ontroerd wandelden we over de 
Beach Road, weliswaar opnieuw teleurgesteld over het gebrek aan uitzicht 
op zee, maar ook blij verrast door een werkende ATM –flappentappen zo 
ver weg, wat een technisch wonder.  

De dag daarop vertrokken we om half negen per auto naar 
Pannakoilam, in het verslag Ponnecail geheten. Zondag hadden we een 
bediende van het Bell Hotel gevraagd of hij een auto kon regelen; die 
kwam ook inderdaad, met een buitengewoon aardige voormalige 
medewerker van de Bank of India als gids. Gestationeerd op diverse 
districtshoofdkantoren was hij verantwoordelijk geweest voor de controle 
van de verspreid gelegen lokale kantoren. Van zijn laatste standplaats 
kende hij het platteland in een wijde omtrek op zijn duimpje – ook 
Ponnecail, waar één van de 11.111 vestigingen van deze bank is gelegen, 
natuurlijk zou onze gids er een praatje gaan maken. 

We reden langs de kustweg. Links en rechts één en al zoutpan. 
Ik dacht dat ze ingewikkelde kanaaltjes hadden om zeewater aan te 
voeren, maar dat was hier niet het geval. Met een heel arsenaal aan 
verspreid opgestelde pompen halen ze zout grondwater naar boven, maar 
verder is het systeem van de pannen eenvoudig: de zon doet het werk. De 
enorme hoeveelheden zout worden vervolgens naar de bijgelegen fabriek 
gebracht om gezuiverd te worden. Het kale land was door smalle dijkjes 
verdeeld in vakken, als ware het rijstland. Maar anders dan bij de 
rijstculture met zijn wisselende pracht van groen en bruingeel, waren de 
vakken glanzend zwart – het land onder water –, vlekkerig of fel 
schitterend wit.  

Een vijftien kilometer zuidwaarts – we reden tegen de route van 
Van Imhoff in – sloegen we een weg in naar links. Het land was hier iets 
vruchtbaarder, bananenaanplant, een enkel rijstveld en palmen in een 
open landschap. Even later staken we de Thamirabani rivier over, de 
lange brug bood een goede uitzicht. Links, stroomafwaarts, voorbij een 
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paar bochten, moest Pannakayal liggen. Rechts was midden in de rivier 
een pompgemaal gebouwd, met een hoge afvoer lopend naar de 
bouwlanden ten zuidoosten van de rivier. De droge tijd duurt hier 
maanden achtereen, en irrigatie is dan ook een vereiste. Moderne 
technieken en goed beleid van de overheid voorkomen dat het land 
verdort. Dat had de immer verontwaardigde Van Imhoff moeten zien. 
Hij verzuchtte dat het land veel meer zou kunnen opbrengen, als er maar 
een goed beleid zou worden gevoerd. Deze kritiek komt in het verslag 
een aantal keren terug. De ‘landregenten’ zuigen de landbewoners uit, 
lezen we, de slachtoffers houden vaak minder dan de helft van de oogst 
over. Door een schraal landschap naderen we Ponnecail. We rijden over 
een schijnbaar zinloze brug. Die was er nog niet zo lang, vertelde onze 
gids. In de regentijd, juni en juli, en opnieuw, maar heviger in oktober en 
november, was de plaats vrijwel onbereikbaar voor gemotoriseerd 
vervoer. Alleen ossenwagens met hun hoge wielen konden dan de 
oversteek maken. Een kleine kilometer verder lag Ponnecail, een 
katholieke vissersplaats, zo maakten kerktorens al van afstand duidelijk. 
Schaars bebouwd, maar volgens de gids welvarender dan tijdens zijn 
vroegere bezoeken. 

Van Imhoff arriveerde hier op 10 maart 1739. De bagage was 
eerder al met thonijs aangekomen. De dag na aankomst volgde de inspectie 
van het pakhuis ’dat hier almede een oude kerk der papisten [was]’. Drie 
kooplieden hadden ter monstering een partij guinees aangebracht, het 
meeste bleek van behoorlijke kwaliteit te zijn en werd dus geaccepteerd. 
Wat voor verzending naar Nederland (de guinees werden daar verkocht aan 
ondernemingen die actief waren in de West-Afrikaanse Bocht van 
Guinee) of voor verzending naar Batavia niet geschikt werd geacht, kon 
altijd nog naar Ceylon worden gestuurd als ‘derde sortering’, om onder 
andere te worden uitgedeeld  aan de kaneelschillers tijdens de jaarlijkse 
paresse, waarbij de chialiasse-kaste respect bewees aan de gouverneur. Met 
de in Ponnecail verschenen kooplieden werd afgesproken dat er 
maandelijks duizend stukken guinees en duizend stukken salemporis geleverd 
zouden worden, de meest voorkomende soorten ‘kleedjes’ uit dit gebied. 
Het Amsterdams Historisch Museum heeft van het KOG een prachtige 
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gevelsteen in bruikleen die afkomstig is van een achttiende-eeuwse 
Amsterdamse textielwinkel, ‘De Cormandelse catoenbaalen’ geheten. 
Daarop zien we een Compagniesdienaar in gesprek met een Indiase 
koopman. Op de voorgrond liggen een paar balen met ‘kleedjes’: de ene 
heeft als opschrift ‘guinee’, de andere ‘salempoeris’. De steen kan heel 
goed als illustratie worden gebruikt om de bijeenkomst in Ponnecail te 
verbeelden, want er is ook een pakhuis zichtbaar, evenals de 
onvermijdelijke tropische palm. 

Omgeven door een haag van huizen en andere bebouwing lag 
blinkend in de zon een grote open plaats, de omvang zo groot als het 
Surinameplein. Aan de ene kant was een kleine ruïne; te zien aan de dikte 
van de uit bakstenen opgetrokken muren zou dit het oude pakhuis 
geweest kunnen zijn. Aan de andere kant van de vlakte lag een school, 
waar we vriendelijk werden uitgenodigd een kopje thee te komen drinken. 

De kleurenkopie van het stofomslag van de editie in de 
Linschoten-reeks doet altijd wonderen: het maakt geïnteresseerden 
duidelijk waar we mee bezig zijn. Vooral Van Imhoff in zijn achttiende-
eeuwse ambtskostuum brengt het verleden dichterbij – het misverstand 
dat het om mijn voorvader gaat moet ik maar voor lief nemen. Het hoofd 
van de school wil graag een grote afdruk van de foto om in zijn kantoor 
te hangen, naast de foto’s van zijn Europese ‘heroes’ die de school geldelijk 
steunen. Na de thee, geserveerd met een mierzoet stuk cake, liepen we 
met een jongen van een jaar of vijftien naar de onwaarschijnlijk grote 
jezuïetenkerk, een gloednieuw geval. Van binnen leek de kerk nog groter, 
glanzend nieuw en geheel leeg – alleen wij waren er. De jongeman leidde 
ons naar een deur rechts naast het altaar. Met een sleutel aan zijn 
omvangrijke bos draaide hij het slot open en wij keken een donkere 
ruimte in waar in een crypteachtige situatie een oud altaar was te zien, het 
altaar van de oudste kerk op deze plek, het werd niet duidelijk of die kerk 
slachtoffer was geworden van de tsunami van eind december 2004. 
Ontroerend, de sacrale plaats was behouden, de nieuwe kerk was er als 
een beschermende constructie overheen gebouwd. De kerk was op 29 
september 2007 ingewijd door de bisschop van Tuticorin die we eerder al 
hadden ontmoet. Een gedenkplaat bracht de gebeurtenis in herinnering, 
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plus het feit dat steun ontvangen was van de Duitse organisatie ‘Kirche in 
Not’. De kerk was gewijd aan St.-Xavier, de Portugese missionaris die 
omstreeks 1543 een cruciale rol heeft gespeeld bij de bekering van de 
vissersgemeenschappen. Zijn brieven zijn in Engelse vertaling en met 
annotatie in 1874 uitgegeven door H.R. Coleridge. De brieven zijn 
buitengewoon intrigerend en voegen veel toe aan het begrip van de door 
ons bezochte locaties door de uitvoerige beschrijvingen van land en 
inwoners. 
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‘Nademiddags’, zo vertelt het verslag, ‘vertrok men wederom 
van Ponnecail, neemende een omweg over Thierre Magellan, het wassers- 
en schildersdorp, en Atour, de naaste voorname weeffplaats, van welkers 
eerstgemelde de schilders verzogten dat haar weederom werk mogte 
werden gegeeven’. Van Imhoff liet daarop weten dat de Compagnie 
vanwege de slechte kwaliteit van de sitsen was gestopt met de 
aanbesteding van nieuwe doeken. Als ze beter werk zouden maken, en 
wilden leveren voor een gunstige prijs, dan konden ze weer werk 
verwachten. ‘Waarop zij repliceerden eenige monsters op Tutucorijn te 
sullen brengen, hetwelke men haar accordeerde’, aldus het verslag. 
Natuurlijk was ik benieuwd of er nog iets te zien was van de oude 
weefnijverheid. De tijden zijn veranderd, de gigantische textielfabriek in 
Tuticorin deed het ergste vermoeden, en onze gids bevestigde dit: 
‘making handlooms is a dying industry’, zei hij, maar hij wist dat in een 
naburig dorp nog geweven werd. Zo reden we naar Sawyerpuram, een 
kleine 5 km verderop. Wederom was het een uitkomst dat hij de streek zo 
goed kende. We reden linea recta naar een huis waar een kennis werd 
opgehaald om ons verder te helpen. Zo kwamen we even later aan bij een 
bedrijfshal waar zo’n dertig weefgetouwen stonden opgesteld. Sommige 
waren vervallen en dus buiten gebruik, andere waren bespannen – 
misschien hadden de wevers hun werk onderbroken om thuis de warme 
maaltijd te gebruiken, het was rond het middaguur. Slechts één man was 
aan het werk, bezig een blauw-wit geblokte stof te weven, de stof die hier 
door veel mannen als sarong wordt gedragen. Na een uitgebreide 
‘inspectie’ gingen we verder en troffen in de voorhof van een eenvoudig 
maar tamelijk nieuw huis een man aan het weven. Hij werkte met een 
eenvoudig weefgetouw, zonder onderstel. Hij zat op de rand van een 
langwerpig gat in de gemetselde vloer, een situatie die goed beschreven 
wordt in de bachelorscriptie van Suze Zijlstra, over de dienstreis van 
Stephanus Versluys, die als gouverneur van Ceylon tweemaal Tuticorin 
heeft bezocht. Door met de benen in de grond te zitten, konden de 
wevers met betrekkelijk kleine toestellen werken. Deze waren licht en 
uitneembaar, in tijden van voedselschaarste en gebrek aan ruwe katoen 
konden de wevers makkelijk opbreken en wegtrekken naar betere oorden. 
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In de twee verslagen van zijn inspectiebezoeken komen de barre 
omstandigheden duidelijk naar voren: droogte van het land, 
voedselschaarste, hongersnood, en, treurig detail, honderden lijken langs 
de wegen. Tien jaar later, tijdens het bezoek van Van Imhoff, leek de zaak 
aan de beterende hand, maar inmiddels was er een andere oorzaak die 
maakte dat de levering van de ‘kleedjes’ niet altijd vlotte: het was het 
begin van een sterk toenemende Engelse concurrentie. 

Een uitstervend beroep, zoals onze gids zei. Een hele dag 
werken aan één saree, 110 cm breed, zes meter lang. Het was een 
ongelooflijke gezicht, de oude man met zijn benen in de kuil, aan het 
werk. De spoel vloog heen en weer, met de ene hand bediende hij het 
mechanisme waarmee de draden van de schering bij elke nieuwe inslag 
werden gesplitst, omhoog, omlaag, en met de andere hand bewoog hij de 
spoel, naar links, naar rechts, vliegensvlug. Een volle dag voor één saree, 
de fabriek in Tuticorin spuugt per minuut een hoeveelheid stof uit 
waartegen eenvoudig niet valt op te werken. 

Om drie uur reden we terug naar Tuticorin. Vlakbij de stad 
passeerden we de vissershaven met zo’n 850 trawlers. De vissers hadden 
grote pech: door een staking in de olieraffinaderijen konden ze niet 
uitvaren en moesten ze werkloos afwachten en hopen op spoedig herstel 
van de levering van diesel. Nieuwsgierig om zo veel schepen bij elkaar te 
zien liepen we het haventerrein op. Een tanige man van middelbare 
leeftijd nodigde ons uit zijn schip te komen bekijken. We vertelden van de 
dienstreis van de vroegere gouverneur van Ceylon, en voegden daar aan 
toe dat we alleen het Indiase deel zouden doen en Van Imhoff niet naar 
Jaffna zouden volgen. De man bleek uit het door oorlogsgeweld getroffen 
gebied afkomstig te zijn – jaren geleden was hij het geweld in en om 
Jaffna ontvlucht en had aan de overkant een nieuw leven opgebouwd. 
Dat was niet zo eenvoudig, want een deel van zijn familie had hij moeten 
achterlaten. Ook hij volgde het oorlogsnieuws uit Sri Lanka op de voet. 
Het regeringsleger, de ‘Security Forces’ leek bezig met een militair 
geslaagde operatie tegen de Tamil Tijgers, maar over een werkelijke 
oplossing van het probleem was hij niet optimistisch gestemd. 
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4. Tiruchendur, woensdag 7 januari-vrijdag 9 januari 
Om een uur of negen met een driewieler naar het busstation van 
Tuticorin. Zoals overal elders is het een voortdurend komen en gaan van 
bussen, een voortreffelijk vervoerssysteem. Van Imhoff had een 
Tamilsprekende tolk uit Colombo meegenomen, wij moesten steeds maar 
zien of er iemand Engels sprak, want de lijnborden van de bussen geven 
doorgaans alleen in Tamil en Hindi de bestemming aan, en zelfs in het 
geval dat er wel in Latijnse letters het einddoel was aangegeven, wist je 
nog niet of het een directe lijn betrof, of eentje die na een klein stuk 
rijden de hoofdweg verliet om langs allerlei dorpjes om te rijden. Maar 
meestal was de taal geen probleem, langzamerhand leer je goed gokken 
wie je kan helpen, vaak ook komt iemand vriendelijk zelf zijn diensten 
aanbieden. In deze contreien reizen nauwelijks westerlingen, dus 
opvallend zijn we wel, maar dat leidt zelden tot storende 
nieuwsgierigheid. Naar Tiruchendur was het maar een kleine afstand, 
ongeveer 40 km, evengoed een rit van twee uur en een kwartier. Niet ver 
van onze bestemming passeerden we Kayalpattinam, ‘Cailpatnam’ in het 
verslag, we zouden er later nog terugkomen. 

Onderweg zagen we groepen pelgrims, blootsvoets, de mannen 
gekleed in een zwarte lungi – sarong -, en een zwart hemd – de meesten 
liepen met ontbloot bovenlijf; veel vrouwen, allen kleurig en elegant 
gekleed in een saree, droegen bloemen in het opgestoken kapsel. Een gele 
knapzak leek het standaard attribuut van de pelgrims, we hadden het al 
eerder opgemerkt. 

Tiruchendur is maar een klein plaatsje, maar de aan zee gelegen 
tempel trekt van heinde en verre devote hindoes aan, die zoals overal 
elders hun pelgrimage combineren met een korte vakantie of een dagje 
uit. Gezinnen, groepen vrienden, collega’s. Voor zeevarenden is het een 
bekende plaats, aldus het verslag, ook al wordt het ‘abusievelijk meest 
Christian Doere genaamd’. Het dorp was louter ‘heidens’ en had 
verschillende pagoden, lezen we, maar één tempel sprong er toch uit, ’20 
á 25 roeden lang en 15 á 20 roeden breed (..), omringt met een suffisante 
hooge muur van 14 á 15 voet, dewelke desnoods genoeg zijn zoude tot 
een maatige fortificatie voor een logie, indien men zig daarvan meester 
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maakte’. Hovaardij is waarschijnlijk niet de goede benaming voor deze 
opmerking. Het is een typische manier van utilitair denken, gemengd met 
een instelling van praktisch inzicht en gezond verstand. Op veel plaatsen 
langs de kust had de Compagnie leegstaande katholieke kerken in gebruik 
genomen als pakhuis – in streken waar de VOC geen bestuurlijk gezag 
uitoefende natuurlijk in overleg met lokale heersers en met 
vertegenwoordigers van de katholieke kerk ter plaatse. Op veel plaatsen in 
Ceylon, in de Indonesische Archipel en ook hier in India had de 
Compagnie forten op de Portugezen veroverd. Die werden na aanpassing, 
meestal verkleining, als vanzelfsprekend gebruikt, want waarom geld 
verkwisten? Zo’n hindoetempel was ook wel een interessant object. De 
oude tempels met hun bekende Dravidische architectuur hadden grote 
muren, die in dit geval – aldus het verslag – mooi gebruikt kon worden 
voor een fortje. Dan had men natuurlijk wel de eigenlijke tempel moeten 
slopen. Zoiets is nooit gebeurd en het zou onherroepelijk tot grote 
problemen met plaatselijke vorsten hebben geleid, in dit geval met de 
nayak van Madurai. De opmerking moet dus als een inval, een losse 
associatie worden gezien, niet als een voorbeeld van bestaand beleid. 

Buiten het dorp was nóg een tempel, de aanbouw had een 
aangename galerij, lezen we in het verslag. Daar verbleef de ‘landregent’ 
wanneer hij naar het plaatsje kwam ‘tot het verrigten van eenige 
ceremoniën of tot het opeischen van deese en geene contributiën (..) 
gelijk nog wijnige dagen geleeden is geschiet ter occagie van een 
voornaam heijdens afgodenfeest’. Bij aankomst in het dorp, dinsdag 10 
maart 1739, werd gouverneur Van Imhoff gevraagd ‘of geen 
geneegentheijt hadde de straaten te passeeren om de pagode te sien’. 
Maar eerst ging men op uitnodiging van ‘eenige braminees, die het 
grootste getal der inwoonders uijtmaken’ naar het plaatselijke rusthuis. De 
gouverneur, zijn secretaris en het opperhoofd van de Madureese Kust – 
Jan Busch, die het gezelschap naar de grens van zijn ambtsgebied vanuit 
Tuticorin tegemoet was gereisd –, stapten uit hun palenkijns, draagstoelen, 
en betraden een kaal vertrek. De gouverneursstoel die de hele reis werd 
meegedragen was het enige stuk meubilair. Het dorpshoofd, de manigaar, 
tevens vertegenwoordiger van de landregent, liet weten bereid te zijn bij 
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de gouverneur te ‘paresseren’ – wij zouden het een beleefdheidsbezoek 
noemen –, maar stelde wel als eis dat hij bij die gelegenheid mocht zitten. 
Dat was dus een probleem en daarmee deed zich een belangrijke 
protocollaire kwestie voor die met tact moest worden aangepakt. Maar de 
manigaar zette de eerste stap, zijn bediende bracht een kleed en twee 
kussens en daarna verscheen het dorpshoofd zelf, duidelijk met de opzet 
dat hij en de gouverneur op gelijke wijze ieder op een kussen zouden gaan 
zitten. Dat was voor de gouverneur onacceptabel, het respect voor de 
Compagnie was toch al tanende, hier toegeven aan een lage gezagsdienaar 
zou een verkeerd voorbeeld geven en het gezag van de Compagnie verder 
uithollen. De bedienden van het dorpshoofd werd daarop opgedragen 
kleed en kussens naar buiten te brengen, ‘waarop dien grootsen heijden 
[lees: dat dorpshoofd met te grote pretenties], reeds op de trap zijnde, 
weder terugkeerde en vervolgens beide voor het geselschap en zig zelfs 
met onse toestemming twee banken liet brengen’. Over de ene, bestemd 
voor het opperhoofd van Tuticorin ‘en de bijhebbende vrienden’, werd 
een rood lakens palenkijnskleed gelegd, over de andere bank een alcatief, 
een soort tapijt. Van Imhoff zou vanzelfsprekend zijn eigen leunstoel 
gebruiken. Maar hiermee was de kwestie van het protocol nog niet 
opgelost. Met een tweede boodschap, ‘nogal sotter als de eerste’, liet de 
manigaar weten dat hij verwachtte dat de gouverneur bij zijn binnenkomst 
zou opstaan en verwelkomen, en dat hij bij weigering van dit verzoek niet 
zou komen. Dan maar niet, liet de gouverneur daarop weten. Het 
dorpshoofd capituleerde, waarop van Imhoff de vriendelijkheid had, zich 
‘een wijnig opligtende’, hem uit te nodigen op de bank plaats te nemen. 
Vervolgens werden wat beleefdheden en kleine geschenken uitgewisseld. 
Daarna gingen de gouverneur en zijn gezelschap weer naar de palenkijns 
om de reis te vervolgen – het bezoek aan de tempel ging kennelijk niet 
door, het verslag althans maakt daar verder geen melding van. Buiten het 
dorp gekomen bleek de zaak toch niet zo goed afgelopen als Van Imhoff 
aanvankelijk had gedacht. Een boodschapper van het dorpshoofd had de 
tolk gezegd dat de manigaar de presenten niet wilde hebben, en vervolgens 
werden deze vóór de voeten van de tolk op de grond gesmeten. ‘Een 
impertinentie die dit volk wel meer dan eens hebben vertoont’, aldus het 
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verslag, ‘dog dit maal zo veel grooter was omdat het geen simpel resident 
van een subalterne comptoir, maar den gouverneur in perzoon 
wedervoer, waarvan mogelijk hier te lande nog nooijt een voorbeeld is 
gesien’. En inderdaad, nooit eerder had een gouverneur van Ceylon het 
land van Madurai doorgetrokken. In reactie op deze belediging liet Van 
Imhoff de hém gegeven giften, eieren, wat kokosnoten, bananen en drie 
stukken eenvoudige lijwaat, stuk voor stuk ‘met de uijterste indignatie 
wegwerpen tot verwondering van de toekijkers’. De gouverneur was zo 
ontsteld over het gebeuren dat hij later na aankomst in Tuticorin een 
detachement Balinese Compagniessoldaten naar Tiruchendur stuurde om 
het dorpshoofd op te pakken. Hij moest maar eens een lesje leren. 
Geboeid werd hij voor de gouverneur gebracht die hem liet weten dat hij 
voor straf naar Colombo zou worden afgevoerd. Zo ver zou het 
uiteindelijk niet komen, de manigaar vroeg vergiffenis en werd een paar 
dagen later vrij gelaten. 

Het bezoek aan Tiruchendur was voor Van Imhoff dus een 
bevestiging van zijn eerdere waarneming dat de Compagnie in Zuid-India 
niet meer het gezag van weleer uitstraalde. Verder gezichtsverlies moest 
koste wat koste worden voorkomen. Voor ons daarentegen bood 
Tiruchendur een heerlijk verblijf. Het was er niet te vol, de inwoners 
toonden zich uiterst vriendelijk en, niet onbelangrijk: het hotel was erg 
prettig en schoon. We bleven er dan ook drie nachten, genietend van de 
schitterende locatie aan zee en van de indrukwekkende tempel die we in 
alle rust konden bezoeken – al moest ik behalve de schoenen ook mijn 
overhemd uitdoen, ik stak bleek af bij de andere bezoekers.   

Vrijdag 9 januari namen we om 7.10 uur trein nr. 732 naar 
Kayalpatnam, een afstand van zo’n acht kilometer. Een rit van een 
kwartier, maar het dorp bleek 3 km van het station te liggen, en zo liepen 
we eigenlijk terug in de richting vanwaar we kort daarvoor waren 
vertrokken. Kayalpatnam was nog steeds een plaats die voornamelijk 
door moslims wordt bewoond. Het verslag meldt dat vandaar ‘almede 
sterk gevaren wordt’. Daarom was er een resident gestationeerd ‘die op de 
sluijkerijen acht [moest] geeven’. Het ging hier naar het standpunt van de 
VOC om niet gepermitterde vracht naar Ceylon, waar de Compagnie zich 
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het alleenrecht voorbehield op de invoer van ‘kleedjes’ – lijwaten 
genoemd – en andere katoenen stoffen. Ook ‘Moorse’ schepen met een 
officiële pas mochten deze producten daar niet aan land brengen. Dat was 
moeilijk te verhinderen, ook al kruisten patrouillevaartuigen van de 
Compagnie voor de Ceylonese kust. Tot 1765 was een groot gedeelte van 
deze kust nog in handen van de koning van het binnenlandse rijk Kandy, 
het was ondanks de voorzorgsmaatregelen niet zo moeilijk het 
invoerverbod te doorbreken. 

Een welvarende plaats, schone straten met huizen die een 
Arabische bouwtraditie toonden, vaak in felle kleuren geschilderd. Op 
weg naar de zee passeerden we een huis waarop in Arabische schrift hele 
verhalen waren geschilderd. We konden alleen de jaartallen lezen, in 
paren de islamitische en de christelijke jaartelling naast elkaar. Het bleek 
te gaan om twee broers die in dat huis hadden gewoond, respectabele 
handelaren, waarvan de één het jaar voor de passage van Van Imhoff 
overleden was; zijn broer was hem vijf jaar voorgegaan. Hun graven lagen 
op een binnenerf achter het huis. Het was een aardige man die ons deze 
informatie gaf, die hij liet volgen door de aanbeveling toch vooral de oude 
moskee te bezoeken. Na enig zoeken vonden we het twee of drie eeuwen 
oude gebouw, de leeftijd werd niet helemaal duidelijk uit de woorden van 
de jongeman die ons vriendelijk naar binnen leidde. Een prachtige 
moskee, de muren en de koepel prachtig met Arabische teksten 
beschilderd. Vanuit het koepelgewelf hingen glazen lampen omlaag, met 
groen, geel en transparant glas, van het model dat lang geleden door de 
Portugezen was geïntroduceerd, ik zag ze eerder in Indonesië en Ceylon. 
Het was heel bijzonder rustig rond te mogen kijken, ongestoord en 
duidelijk welkom. 

Het strand bood een inmiddels bekende aanblik: veilig aan land 
gesleepte vissersvaartuigen, parallel aan het strand een rij eenvoudige 
vissershuizen, gesepareerd van de bebouwde kom. Een christengemeente, 
op zichzelf levend. Midden op het strand stond een kleine kapel, gewijd 
aan St.-Franciscus, beschermheilige van de vissersgemeenschap. Het is 
ook wel vanzelfsprekend dat de vissers buiten het dorp wonen, zo 
kunnen ze hun boten in de gaten houden, de netten uitspreiden om de 
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nodige reparaties uit te voeren. Het strand is een belangrijk deel van hun 
natuurlijke habitat. Het plaatsje zelf had een gemengde 
bevolkingssamenstelling, te midden van de moslimmeerderheid woonden 
ook hindoes en christenen. Dat was vroeger ook al zo, blijkt uit het 
verslag: een dorp ‘meest door Moren bewoond’. Even verderop, richting 
Tritchendur, was vroeger een ‘christendorp met een paapse kerk’. Ook 
dat was nog steeds hetzelfde, al zijn de maten wel veranderd: zoals op zo 
veel plaatsen is ook hier de omvang van de bevolking enorm 
toegenomen. Dat biedt een andere aanblik dan lang geleden. 

Het uitzicht op zee was schitterend. Het viel nauwelijks te 
begrijpen dat de vissers het in het felle licht volhouden, ons werd het na 
een half uur te veel en we keerden om, strand, kapelletje en vissershuizen 
achter ons latend. Door Kayalpatnam kuierden we naar de kustweg en 
deden dankzij ons geforceerd trage tempo onze ogen goed de kost. Op 
veel plaatsen werd ons gevraagd waar we vandaan kwamen. ‘Holland’ is 
bij velen een bekend woord, dat soms geassocieerd blijkt te worden met 
voetbal, tulpen en dameshockey.  
 
5. Op weg naar Kaap Comorin/Kanyakumari, zaterdag 10 januari 
Soms gaat het een beetje mis. De bus die ons langs de kustweg naar het 
zuiden zou brengen, sloeg bij een T-splitsing af en reed het binnenland in, 
zich steeds verder verwijderend van het spoor van Van Imhoff. Bij het 
eerste het beste belangrijke kruispunt moesten we vervoer terug naar de 
kust zien te vinden, en daar maar kijken hoe we verder zouden gaan. Een 
half uur later bereikten we een dorp dat aan de vereisten leek te voldoen. 
Volgens de kaart zou het zo’n vijf à tien kilometer van Ovari zijn, in het 
verslag ‘Uwarij’ genoemd. Een eigenaar van een jeep-taxi was bereid ons 
daarheen te brengen, voor 200 roepies, ongeveer drie Euro. Het zou niet 
verstandig zijn te lang op een bus te wachten – we hadden al genoeg tijd 
verloren –, dus grepen we het aanbod dankbaar aan. Hoe de dag zou 
aflopen was nog spannend. De staking bij de olieraffinaderijen had veel 
tankstations droog gelegd, in The Hindu hadden we gelezen dat een aantal 
verbindingen niet konden worden onderhouden, dus hoe sneller we weer 
op de hoofdweg waren, hoe beter. Zo reden we terug naar de kust, staken 
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even later de kustweg over en bereikten het vissersdorp Ovari. Tot onze 
prettige verbazing had het dorp een kleine boulevard, dat hadden we zo 
nog niet eerder meegemaakt. Aan de ene kant stond een wonderlijk 
bouwsel: de onderste verdieping had de vorm van een grote boot, daar 
bovenop was een vliegtuig gebouwd. Was het een restaurant en hadden 
ze er koffie? Niets daarvan, het was een enorme kapel – wat een 
wonderlijke constructie om Maria eer te bewijzen! Het strand bood het 
bekende beeld: vissersboten, opgerolde netten, spelende kinderen. Even 
verderop stond een immense kerk. Franciscus Xavier zou tevreden zijn 
geweest. 
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Over het dorp zegt het verslag niets, wél over de moeizame 
tocht er naar toe: ‘Saturdag den 7e dito [= maart] trok men voort naar 
Uwerie, zijnde een distantie van 4 goede uuren over dewelke men egter 
door de hitte van het zand wel vijff uuren bezig was, hebbende de weg 
almede niets van eenige remarque langs deese dorre en barre 
Madureesche stranden’. We waren terug in het spoor van de gouverneur, 
maar: hoe nu verder te gaan? De chauffeur wilde ons wel terugrijden 
richting Tiruchendur, zodat we alsnog een bezoek konden brengen aan 
ons aanvankelijke eerste reisdoel, Manapaar – tegenwoordig Manappadu. 
Dat was een verstandige beslissing, want de plaats lag op een 
vooruitgeschoven landmassa midden in zee, werkelijk prachtig. Vanaf 
grote afstand hadden we al twee kerken zien liggen, toen we dichterbij 
kwamen zagen we hooggelegen op de berg nog een derde liggen, ‘bij de 
zeevaarende het Huijs van Manapaar genoemd’. Van Imhoff bezocht de 
kerk daags na aankomst, zondag 8 maart 1739. Verderop bevond zich 
toen een ‘cluijsenarije’, er vóór was een groot kruis opgericht, daarom 
werd de plek ‘Kruijsberg’ genoemd. Wij genoten van het wijdse uitzicht. 
Van Imhoff meldt daar niks over, wel dat hij na bezichtiging terug naar 
het dorp ging. Hij bezocht er ‘de paapse kerk’ en het ‘collegium’. Daar 
resideerden een rector en een vicarius, die aan het hoofd stonden van alle 
aan deze kust werkzame jezuïeten. Zij waren allen ‘naturelle’ Portugezen; 
‘inlandse kinderen’ konden wel tot priester worden gewijd, maar tot de 
orde werden zij niet toegelaten. De jezuïeten langs deze kust stonden 
onder het gezag van de koning van Portugal, meldt het verslag: ‘van hem 
zo zij zeggen gesalarieert werdende en ook voor hem en geensins voor de 
Compagnie of haar Hoogmogende in haare kerken biddende, dat alhier 
tot speculatie bij provisie werd aangeteijkent en ook verstaan moet 
werden van alle de paapse kerken langs geheel Malabaar sonder 
onderschijd te weeten die van de Jesuiten wel de meesten zijn’. 

Wij volgden het voorbeeld van de gouverneur en daalden ook af 
naar het dorp. Eén kerk lieten we links liggen, de andere – een reusachtig 
geval met twee hoge torens en een koepel boven de viering van schip en 
dwarsbeuken – mochten we niet missen. Het front van de kerk toonde in 
grote letters ‘S’ en ‘J’ de afkorting van de Societas Jesu, maar de 
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hoofdingang was gesloten. Gelukkig stond er aan de zijkant een deur 
open, schoenen uit, we konden naar binnen. Fascinerend en intrigerend, 
zo’n enorme kerk in wat slechts een kleine plaats leek te zijn, wat een 
manifestatie van kracht en overtuiging. De kerk was verlaten op een zestal 
meisjes na dat ons nieuwsgierig naar binnen was gevolgd – ook hier zijn 
westerse bezoekers een uitzonderlijk verschijnsel. Het was al na tweeën, 
we hadden nog zeventig kilometer te gaan. We besloten niet langer te 
talmen, en via Ovari met de jeep door te reizen naar Kaap Comorin, 
tegenwoordig Kanyakumari, de zuidpunt van India. Brandstof was 
nergens te krijgen, de benzinestations waren alle gesloten, maar gelukkig 
bereikten we aan het eind van de middag onze bestemming. 
 
6. Kaap Comorin, zondag 11 januari-dinsdag 13 januari 
Kanyakumari diende ons als standplaats voor een paar tochtjes het land in 
en omhoog langs de zuidwest kust. De plaats is beroemd vanwege de 
grote Hindoetempel, gewijd aan Dewi. Zij werd door Shiva als echtgenote 
afgewezen, omdat haar een belangrijke taak te wachten stond: de 
mensheid redden door het bestrijden van demonen – dat kon alleen als ze 
maagd zou blijven. De tempel ligt aan de baai die uitzicht biedt op de 
Indische Oceaan, de Golf van Bengalen en de Arabische Zee. Een 
kilometer of twee vóór hij Kaap Comorin zou bereiken moest Van 
Imhoff de kust verlaten, de uitstekende ‘Westcaab’ dwong hem de weg 
binnendoor te volgen om voorbij de ‘Oostcaab’ de weg langs de kust 
weer op te pakken, richting Tuticorin. Vanaf ons hotel zagen wij deze 
Oostkaap liggen, daarachter boog de kustlijn eerst oostwaarts en 
vervolgens verder in noordoostelijke en noordelijke richting. 
Van Imhoff was op 2 maart 1739 vertrokken uit Tengenapatnam, nu 
Taingapatam. Daar had hij een paar dagen eerder een wonderlijke 
ontmoeting met de raja van Travancore. Alleen al de beschrijving hiervan 
maakt lezing van het verslag buitengewoon de moeite waard. De uitkomst 
van de bespreking en de latere uitwisseling van boodschappen en brieven 
leverden niets op, geen exclusieve peperleveranties, geen vriendschap – in 
tegendeel. De op uitbreiding van macht en territoir beluste Martanda 
Varma bedreigde ’s Compagnies bondgenoot, de raja van Cochin en 
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uiteindelijk meende de Compagnie – Van Imhoff was toen inmiddels als 
Raad van Indië in Batavia werkzaam – dat oorlog de beste manier was om 
Travancore in te tomen. Dat was een verkeerde beslissing: na een 
verloren oorlog moest de Compagnie in het verdrag van 1753 in deze 
regio Travancore als de heersende macht erkennen. Van Imhoff 
vervolgde dus zijn reis zonder speciaal pepercontract, het enige dat hem 
overbleef was om onderweg zo goed mogelijk de lijwaathandel te 
behartigen.  

Martanda Varma, raja van Travancore, was dus een geduchte 
tegenstander die zich door de Compagnie niet maar even de les liet lezen. 
Het leek ons daarom de moeite waard ter plaatse meer over deze vorst te 
weten te komen. Een bezoek aan zijn paleis in Padmanabhapuram, een 
kleine 40 km van Kanyakumari, was een uitgelezen mogelijkheid voor een 
nadere kennismaking. 

We namen trein nr. 6525 die om 10.30 uur vertrekken zou naar 
Trivandrum, de hoofdstad van Kerala en vroeger van Travancore. Drie 
kwartier later stapten we uit bij het piepkleine stationnetje van Eraniel. 
Vandaar gingen we per driewieler naar het paleis, een ritje van tien 
minuten. 

De oudste delen van het gebouwencomplex dateren van 
omstreeks 1550, een belangrijk deel van de latere uitbreidingen stammen 
uit de regeringsperiode van Martanda Varma (1729-1758), de dertiende 
raja van Travancore. Het paleis is bescheiden van afmeting, zeker in 
vergelijking met de enorme bouwwerken in Agra of Golconda 
(Hyderabad). Maar de diverse gebouwen van teakhout, gedekt met 
dakpannen, hebben verfijnde details die verrassend genoeg Chinese 
invloed verraden: al lang geleden kwamen hier Chinese kooplieden om 
specerijen te kopen in ruil voor thee. De veertiende raja verhuisde in 1790 
zijn residentie naar Trivandrum, dit complex werd toen verder gebruikt 
als buitenpaleis, tegenwoordig is het museum. De herinnering aan de 
grote Martanda Varma wordt levend gehouden in een historische galerij, 
waar een zestiental negentiende-eeuwse olieverfschilderingen het 
succesverhaal van deze raja vertellen. Eén ervan heeft de oorlog tegen de 
Compagnie als onderwerp. Op de voorgrond figureert de triomferende 
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vorst na de gewonnen oorlog in 1743, op de achtergrond liggen schepen 
van de Compagnie. We liepen door de zalen en verblijfsruimten van het 
paleis; galerijen boden uitzicht op binnenplaatsen met buitenbaden, en 
tenslotte wandelden we door de fraai aangelegde paleistuin terug naar de 
grote binnenplaats waar ons bezoek begonnen was. Het paleis moet een 
verfijnde hofcultuur hebben gehad, een leven waar Van Imhoff althans 
uit eigen ervaring geen aanraking mee heeft gehad. De gouverneur was 
vooral inbeslaggenomen door de machtaspiraties van Martanda Varma en 
door zijn weigering toe te geven aan de commerciële verlangens van de 
VOC. Zijn culturele achtergrond interesseerde Van Imhoff hoegenaamd 
niets, al verzamelde hij wel enige informatie om het gedrag van de in zijn 
ogen onberekenbare vorst beter te begrijpen. 
Van het paleis liepen we een paar kilometer verder naar het busstation in 
een nabijgelegen plaats, op zoek naar een bus die ons naar ‘Kolletje’ aan 
de kust zou brengen. Het duurde even voor we wisten welke bus we 
moesten nemen: weinig mensen spraken Engels en de lijnborden leverden 
ons geen informatie. Bovendien spraken wij de huidige plaatsnaam 
Kolachel verkeerd uit. Dat deden de Compagniesdienaren vroeger beter, 
het is opvallend hoe de Nederlandse benamingen uitstekende fonetische 
benaderingen blijken te zijn van de plaatsnamen van weleer. 

In ‘Kolletje’, een kleine kustplaats, langs het strand woonde een 
vissersgemeenschap. Het was zondag, dus er werd niet gevist. Een 
maaltijd met verse vis zat er dus niet in, maar de ontmoeting met een 
oude visser deed onze materiële behoeften geheel vergeten. We raakten in 
gesprek en hoorden verbijsterende verhalen over de rampzalige gevolgen 
in dit deel van de kust van de tsunami van 26 december 2004. Duizend 
woningen verwoest, vierduizend mensen omgekomen onder wie heel veel 
kinderen. De materiële schade was inmiddels goeddeels verholpen, huizen 
weer opgebouwd of vervangen, nieuwe boten beschikbaar gesteld door 
de regering en hulporganisaties. Het Nederlandse Cordaid was er één van, 
bleek uit de belettering van een aantal vaartuigen. Een stel meisjes kwam 
nieuwsgierig dichterbij, giechelend vroegen ze onze naam, renden dan 
weg maar keerden weer terug om te vragen waar we vandaan kwamen. Ik 
verzon ter plaatse een liedje met de tekst ‘where are you from, what is 
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your name?’ De kinderen zongen mee en gingen over op hun eigen 
kinderliedjes, vrolijk en enthousiast, de tsunami leek ver weg. 

In het verslag wordt gemeld dat de plaats een gunstige rede had, 
schepen brachten rijst en katoen aan, het was een uitstekende vestiging 
voor de ‘meenigte aan wevers’. Het was dan ook niet verbazingwekkend 
dat de Engelsen er een agent hadden, ‘hebben selfs de Oostendenaaren 
hier weleer het oog op gehad’. Dat is nooit gelukt, de VOC had in 1731 
een eind weten te maken aan het bestaan van de Compagnie van 
Oostende. Ook langs deze kust hadden de Portugezen met succes hun 
missiewerk uitgevoerd. De pater jezuïet van Colletje was rector over de 
kerken tussen Kaap Comorin en Coijlang (nu Quilon of Kolam 
genaamd). De avond na zijn vertrek uit Kolletje vond Van Imhoff 
onderdak bij de pater van ‘Poele Toepe’ – zo wantrouwig de Compagnie 
in Ceylon stond tegenover de katholieken, zo vriendelijk en makkelijk was 
de omgang met de katholieke clerus in Zuid-India, jezuïeten nota bene. 

De volgende dag reisden we per bus vanuit Kanyakumari Van 
Imhoff weer tegemoet. Doel was een bezoek aan de plaats ‘Cottatte’, nu 
Kottar. Van Imhoff was daar op 4 en 5 maart 1739. ‘Een considerablen 
toeloop van volk’ was van heinde en verre toegestroomd om de 
gouverneur en zijn gezelschap te bekijken; het moet een merkwaardig 
schouwspel hebben opgeleverd, de westerlingen die in hun palenkijns door 
het dorp werden rondgedragen, de toegestroomde menigte er achter aan. 
Meer dan duizend weefgetouwen stonden alleen al in dit dorp opgesteld, 
vertelt het verslag, en het is dan ook begrijpelijk dat Van Imhoff hier 
enige tijd besteedde aan overleg met de plaatselijke tussenhandelaren. 

Het karakter van de plaats is na 270 jaar totaal veranderd, het is 
nu een rommelig voorstadje van Nagercoil, aan een drukke weg met 
stinkende bussen en vrachtverkeer. We bleven er niet lang en namen een 
bus naar Suchindram. 

Donderdagmiddag om 4 uur was Van Imhoff uit Cottatte 
vertrokken. Met de kooplieden had hij gunstige afspraken gemaakt, een 
kort verslag van de onderhandelingen stuurde hij over zee naar Cochin. 
In de brief liet hij weten dat er 200 ‘candijlen’ katoen naar Colletje 
verscheept moesten worden als grondstof voor de lijwaten, een 

 326



hoeveelheid die ongeveer overeenkomt met 100.000 pond. Door zelf de 
katoen aan te brengen had hij een gunstige prijs voor de ‘kleedjes’ weten 
te bedingen. Een half uur na vertrek passeerde de stoet de ‘vermaard 
pagood Sewenderam’, die hij een ‘seer artificieus gebouw’ noemt. Een 
opvallend verschijnsel in reisliteratuur van deze tijd is dat reizigers naar 
vergelijkingen zoeken die de lezer de beschrijvingen van uitheemse 
gebouwen, uitzichten, enzovoorts, beter laten begrijpen. In dit geval 
vergelijkt Van Imhoff de ingangstoren of gopuram met de toren van Babel, 
zoals door ‘plaatsnijders en schilders’ was afgebeeld, al was deze 
tempeltoren ‘niet rond, maar langwerpig vierkant, piramidaliter opgaande, 
van tichelsteentjes opgezet en cierlijk uijtgewerkt (..), makende de 
hijdenen veel werks daarvan’. 

Van Imhoff trok langs de tempel, op weg naar de ‘Oostcaap’, de 
hoek die uitzicht biedt op de Golf van Bengalen. Wij bezochten de 
tempel wél. De gopuram is meesterlijk versierd met ontelbare beelden die 
het hindoe pantheon vertegenwoordigen. De zuilengaanderijen om het 
sanctum sanctorum waren de meest indrukwekkende die ik ooit in Zuid-
India heb gezien. Meer dan duizend granieten zuilen uit één stuk, 
kunstzinnig gebeeldhouwd; prachtige beeldengroepen met bizarre details: 
de nagels van sommige figuren waren zó fijn, dat de vliesdunne steen 
transparant was. Rama en Sita staan er tegenover Hanuman, de aapgod 
die naar Lanka trok om zijn vrouw Sita uit de handen van Ravana te 
bevrijden. De tempel heeft in de achttiende eeuw zijn huidige gedaante 
gekregen, één van de grote bouwers was Martanda Varma, hij staat 
levensgroot in een prachtig beeld vereeuwigd, zeer verfijnd 
gebeeldhouwd. Het was onze tweede ontmoeting met deze vermaarde 
raja van Travancore. De eerste keer zagen we hem uitgeschilderd in het 
paleis (dat overigens extra-territoriaal grondgebied van Kerala in de 
deelstaat Tamil Nadu is, het paleis heeft een bijna sacrale betekenis voor 
de voormalige staat Travancore), nu zagen we hem opnieuw en nog 
indrukwekkender. 

Van Imhoff trok van de oostpunt van Kaap Comorin verder 
naar Tuticorin en Ramaswaram om vervolgens over zee naar Ceylon 
terug te reizen. Wij hadden het stuk overland al achter de rug, zij het in 
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tegengestelde richting. Na Suchimdram zouden onze wegen dus scheiden. 
Maar niet voor lang: Van Imhoff zou een kleine drie weken na zijn 
vertrek uit India in Colombo thuiskomen, wij arriveerden daar al daags na 
ons vertrek uit Kanyakumari. Een treinreis van dertien uur en een 
vliegreis van vijf kwartier, voilà . Een gastcollege aan de Universiteit van 
Colombo bood me gelegenheid om de dubbele rol van de gouverneurs 
van Ceylon aan de orde te stellen, die van ‘heer van het land’ en die van 
‘directeur’ van de handelsonderneming op het eiland. Als voorbeeld 
gebruikte ik, hoe kon het ook anders na deze reis, gouverneur Van 
Imhoff, mijn reisgenoot. 
                   



  

Van de negentiende naar de zeventiende eeuw. 
Economisch-historische lessen uit de Gouden Eeuw. 

 
Leo Noordegraaf 

 
 

“Historiografische studies met betrekking tot het beeld 
van de Gouden Eeuw zijn zeldzaam”1 

 
Leefde in de economische geschiedschrijving van de negentiende eeuw 
het idee dat er uit historisch onderzoek lessen voor het heden getrokken 
konden worden?2 Die vraag, zo zal uit het hierna volgende blijken, mag 
bevestigend worden beantwoord. De verwachting dat leren van het 
verleden een oplossing kan bieden voor actuele, in ons geval econo-
mische problemen raakte in de negentiende eeuw zelfs wijdverbreid. Bij 
dat verleden moet dan in de eerste plaats worden gedacht aan de 
zeventiende eeuw. Dit tijdvak - niet voor niets Gouden Eeuw genoemd - 
werd op uiteenlopende terreinen meer dan positief beoordeeld en als hét 
grote voorbeeld gezien.  

Hoe valt de aantrekkingskracht van de zeventiende eeuw te 
verklaren? Een belangrijke reden om waarde te hechten aan de 
geschiedenis als leermeesteres moet worden gezocht in het vervaldenken, 
een gevoel van onvrede met de eigen tijd en samenleving dat nader kan 
worden getypeerd met behulp van begrippen als tegenslag, stagnatie en 
achteruitgang. Ongenoegen met de bestaande situatie leidde, in 
combinatie met het streven naar een oplossing, tot de weg naar ‘vroeger’. 
Alvorens aan de orde te stellen wat de negentiende eeuw nu precies van 
de zeventiende heeft willen leren, ga ik nader in op het denken in termen 

                                                 
1 P.B.M. Blaas, ‘De Gouden Eeuw: overleefd en herleefd. Kanttekeningen bij het 
beeldvormingsproces in de negentiende eeuw’, in: Idem, Geschiedenis en nostalgie. De 
historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreide historiografische opstellen 
(Hilversum 2000) 43. 
2 Ook tal van economische publicaties van filologische en archivalische zijde zijn 
benut. 
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van het genoemde verval; verval dat zo’n belangrijke factor is geweest in 
de weg terug naar de Gouden Eeuw. 
 
1. Verval 
Denken in termen van verval typeert een groot deel van de negentiende 
eeuw. De basis daarvan werd evenwel al veel eerder gelegd. In de laatste 
decennia van de zeventiende eeuw begon de Republiek in de ogen van 
velen over haar hoogtepunt heen te raken en kwam men na de 
eeuwwende meer en meer in de ban van het verval. Gedurende de 
achttiende eeuw werd het in allerlei geschriften steeds vaker op de 
voorgrond van de maatschappelijke discussies geplaatst en werd de 
economische ontwikkeling gezien in een perspectief van stagnatie en 
achteruitgang. Dit maatschappelijke ongenoegen bleef nog heel lang een 
factor van betekenis. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw 
raakte het doemdenken ook in de economische geschiedenis op zijn 
retour.3 Het gewicht dat aan het vervalthema werd toegekend, komt uit 
talrijke publicaties naar voren.4 In het bijzonder gedurende de jaren 1780 
- 1850 zagen heel wat studies het licht waarin de vervalproblematiek een 
uitgebreide rol wordt toebedacht.5 

                                                 
3 N.C.F. van Sas, ‘Nationaliteit in de schaduw van de Gouden Eeuw. Nationale 
cultuur en vaderlands verleden 1780-1914, in: Frans Grijzenhout en Henk van 
Veen (eds.), De gouden eeuw in perspectief. Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse 
schilderkunst in later tijd (Heerlen 1992) 85; Idem, ‘Het Grote Nederland van Willem 
I: een schone slaapster die niet wakker wilde worden’, in: C.A. Tamse en E. Witte 
(eds.), Staats- en natievorming in Willem I’s Koninkrijk (1815-1830) 172; Remigius 
Augustinus Michaël Aerts, De Letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het 
tijdschrift De Gids (Amsterdam 1997) 106, heeft vooral de achttiende eeuw op het 
oog. Zie voor de betekenis van het verval-thema Joost Kloek en Wijnandt 
Mijnardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag 2001) 583. De hier 
aangehaalde studies van Van Sas zijn inmiddels gebundeld in: N.C.F. van Sas, De 
metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 
2004). 
4 Zie speciaal voor de achttiende eeuw Joh. de Vries, De economische achteruitgang der 
Repubiek in de achttiende eeuw (Leiden 1968). 
5 Zie bijvoorbeeld: H.C. Cras, ‘Eenige bedenkingen omtrent het verval van den 
(Nederlandschen) koophandel’. In 1791 gehouden redevoering, in: Nagelatene 
Verhandelingen en Redevoeringen (Amsterdam 1822) dl I, 343-392; M.H. de Graaff, 
Beschouwing van de oorzaken van het verval van handel en nijverheid in Nederland (z.p., z.j.). 
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De basis van het ongenoegen moet, zoals gezegd, worden 
gezocht in de als negatief ervaren economische ontwikkeling van de 
achttiende en negentiende eeuw. De negatieve visie op de 
welvaartsontwikkeling is echter slechts één kant van het verhaal. 
Weliswaar ging veel aandacht uit naar het verval in zijn verschillende 
verschijningsvormen en stadia6, maar het was zeker niet de intentie het 
verval slechts voor kennisgeving aan te nemen of berustend te 
ondergaan.7 Het was nadrukkelijk de bedoeling om, met als gegeven het 
verval, oplossingen voor de stagnatie en neergang te vinden. Ook in dit 
geval zijn er diverse geschriften waarin alleen al door de titel duidelijk 
wordt gemaakt dat de ambities van de publicisten verder gaan dan 
doemdenken. De titel van de Verhandeling van Ouwerkerk de Vries uit 
1827 wijst niet alleen op de oorzaken van het verval van onze handel, 
maar ook op middelen tot herstel en zelfs uitbreiding daarvan.8  
 De als negatief ervaren economische ontwikkelingen leidden aldus 
enerzijds tot vervaldenken, anderzijds tot pogingen tot herstel van de 
welvaart van weleer.9 Men zag zich geconfronteerd met achteruitgang, 
maar wilde het daar niet bij laten. Deze wat paradoxaal aandoende relatie 
is meer dan eens op rekening gezet van het vooruitgangsoptimisme van 
de Nederlandse Verlichting. 
 

                                                                                       
Vgl. Gewichtige aanmerkingen over het verval van Neerlandsch macht, zeevaart en koophandel 
(z.pl. 1781); ‘Ueber die vornehmsten Ursachen des Verfalls des Holländischen 
Handels’, Minerva (1808), dl II, 1. Cras zag het heel breed: H.C. Cras, ‘Vertoog 
over de algemeene oorzaken, zoo van de opkomst, voorspoed, bloei, magt en 
luister, als van de kwijning, verval en geheele ondergang der oude volkeren’, in: 
Nagelatene Verhandelingen en Redevoeringen (Amsterdam 1822) dl I, 55-100. 
6 Zie bijvoorbeeld: F. van Alphen, Iets over de armoede en het gebrek aan arbeid, in 
betrekking tot staathuishoudkunde en staatkunde (Leiden 1820). 
7 Aerts, De Letterheren, 108. Het omgekeerde komt ook voor. Diverse auteurs 
blijken een veel genuanceerder en positiever beeld te schetsen (De Vries, De 
economische achteruitgang, 4). Vgl. E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1980. Twee 
eeuwen Nederland en België, dl I, 1780-1914 (Amsterdam/Brussel 1986) 42; Van Sas, 
‘Het Grote Nederland’, 173. 
8 J. van Ouwerkerk de Vries, Verhandeling over de oorzaken van het verval des 
Nederlandschen handels ende middelen tot herstel of uitbreiding van denzelve (Haarlem 1827). 
9 Zie Van Sas, De metamorfose, 72-73. 
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2. Herstel 
Een factor van geheel andere aard als remedie tegen het verval en het 
vervaldenken was het teruggrijpen naar het verleden. Vanaf de laatste 
decennia van de achttiende eeuw tot diep in de negentiende eeuw werd de 
vraag naar historische kennis steeds groter. Bij het overzien van de 
eigentijdse literatuur wordt snel duidelijk dat de negentiende eeuw veel 
meer in het economisch verleden geïnteresseerd was dan tot nu toe in het 
algemeen wordt gedacht. Veel belangstelling ging uit naar de zeventiende 
eeuw. Dat is niet zo verwonderlijk. Immers velen waren er van overtuigd 
dat in dit tijdvak factoren werkzaam waren geweest die stagnatie en 
achteruitgang weinig kans hadden geboden, ja sterker gezegd, die van 
positieve invloed op de welvaartsontwikkeling waren geweest. De 
interesse voor die geschiedenis vloeide voort uit vragen als hoe onze 
voorouders er in waren geslaagd om zoveel welvaart in zo korte tijd te 
genereren. Met de grootste bewondering werd er naar de Republiek 
gekeken. Leren van de geschiedenis, dat was de doelstelling die de 
negentiende-eeuwer voor ogen had als het er om ging het verval en het 
vervaldenken te pareren. De belangstelling voor de Gouden Eeuw laat 
zich aflezen uit het aantal en het soort publicaties op dit terrein. In een 
door mij gemaakte historiografie van economisch-historische studies 
studies die in de negentiende eeuw het licht zagen, is de Gouden Eeuw 
sterk vertegenwoordigd. Of het nu gaat om dissertaties, monografieën, 
artikelen in tijdschriften, kranten, brochures, pamfletten, recensies, 
bronnenuitgaven, bundels of handboeken, voortdurend stuiten we op 
positieve geluiden betreffende de zeventiende eeuw. De kwaliteit is 
wisselend, evenals de omvang.10 

Die aandacht bleef niet beperkt tot historisch getinte publicaties. 
Denk ook aan economisch-theoretische geschriften en aan op de 
actualiteit betrokken economie-studies, waarin voorbeelden aan de 
geschiedenis worden ontleend. Portielje liet in zijn boek uit 1844 over de 
handel van Nederland in datzelfde jaar, naast een aantal beknopte 
passages op historisch terrein, een bijlage opnemen betreffende het 

                                                 
10 Dissertaties telden soms niet meer dan enkele tientallen bladzijden (zie 
bijvoorbeeld: F. Ooster, De werkinrigtingen voor armen in Nederland (Utrecht 1864)). 
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heffen van een congiégeld op de graanuitvoer in de jaren veertig van de 
zestiende eeuw en betreffende de Propositie van Willem IV anno 1751. 
A. Elink Sterk wijdde in zijn studie uit 1828 over de toentertijd actuele 
belastingen een heel hoofdstuk aan de oudhollandse convooijen en 
licenten.11 

Thema’s die veel belangstelling trokken, lagen op het terrein van 
de handel en handelspolitiek, van prijsbewegingen en economische crises. 
‘Vrijhandel versus protectionisme’ is, naar ik veronderstel, een heel 
belangrijk, zo niet het belangrijkste aandachts- en discussiepunt in de 
economische geschiedschrijving (en economiebeoefening niet te 
vergeten) van de negentiende eeuw geweest.12 
 Het kost weinig inspanning nog tal van andere studies onder het stof 
vandaan te halen en in bovenstaand beeld te passen. Om de 
betrokkenheid bij de geschiedenis aan te tonen mag het voorafgaande 
evenwel voldoende heten.  
 
3. Markten en instituties 
Waar het nu om moet gaan, is de vraag naar de ‘middelen tot redres’. In 
allerlei opzichten beoogde men kennis van de zeventiende eeuw te 
gebruiken. Zo ontstond er het streven naar herstel van de materiële 
infrastructuur, die eertijds zo’n belangrijke factor voor Hollands welvaren 
was geweest. Voorts zouden mentaliteit, ideeën en gedrag, zoals die in de 
Gouden Eeuw vorm hadden gekregen, moeten worden nagevolgd. 
Reflectie op het verleden is de algemene noemer waaronder deze omslag 
kan worden gebracht. Vergelijking met het verleden om daarvan te leren 

                                                 
11 Zie D.A. Portielje, De handel van Nederland in 1844, en middelen tot opbeuring, 
voornamelijk in betrekking tot de wetgeving (Amsterdam 1844) 160-164; A. Elink Sterk 
Jr, De belastingen, vooral die van den handel, in verband beschouwd met het algemeen 
volksbelang (Delft/Amsterdam 1828), 113-140. 
12 Zie achtereenvolgens de volgende publicaties: A.R., Schets der geschiedenis van het 
mercantiele stelsel in Nederland (Utrecht 1834); Daadzaken betrekkelijk op de graanwet, en 
aanteekeningen uit statistiek en geschiedenis, graanbouw en graanhandel betreffende 
(Groningen 1847); L. Oldenhuis Gratama, ‘Iets ter gelegenheid van de duurte der 
levensmiddelen, in ’t voorjaar van 1847’, Drentsche Volksalmanak (1848); D., Over de 
aloude vrijheid van handel en nijverheid in Nederland (Deventer 1840). 
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hoort, evenals zelfkritiek, daar zeker bij.13 In comparatief verband wordt 
ook meer dan eens het nut van de geschiedenis ter sprake gebracht, zoals 
mag blijken uit een artikel van Wickevoort Crommelin over de 
Amsterdamse financiën.14 

Concreet betekende dit in het geval van de economische 
instituties dat voordurend werd aangedrongen om oude stapelfuncties in 
ere te herstellen en de aantrekkingskracht van dergelijke markten te 
vergroten.15 Voorts werd er regelmatig terug verwezen naar de 
economische en sociale betekenis van de in de negentiende eeuw 
nagenoeg geheel opgeheven gilden en andere verwante instituties en 
organisaties. De volgende titel spreekt in dit verband boekdelen: De 
wederoprigting der gilden, beschouwd als een krachtig middel tot bevestiging van het 
stoffelijk en zedelijk heil des volks, en tot vermindering der toenemende armoede.16 
Echter, herstel van de stapelmarkt en andere beproefde instellingen 
mislukten.17 Het verleden bood geen kant-en-klare oplossingen voor de 
actuele economische problematiek. De overzeese handel wist zich na de 
Franse tijd niet te herstellen. In het nieuwe Europa was geen plaats meer 
voor achttiende-eeuwse verhoudingen. De concurrentiekracht werd, in 
aansluiting bij allang vóór de eeuwwisseling in gang gezette 
ontwikkelingen, voortdurend verder uitgehold. Verwachtingen moesten 
voortdurend worden bijgesteld. De oproep aan te sluiten bij de 
handelspraktijken in de Gouden Eeuw had niet het gewenste effect. 

                                                 
13 A.H. van der Boon Mesch, Over het Nederlandsche fabrijkwezen en de middelen om  
hetzelve te bevorderen, en bloei te doen toenemen (Haarlem 1843) 2-3. 
14 H.S.M. van Wickevoort Crommelin, ‘Hoe Amsterdam aan geld kwam’, De 
Economist (1898) 915. 
15 Vgl. P.Chr.H. Overmeer, ‘De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van 
Hogendorp’, in: A.J. Vermaat, J.J. Klant en J.R. Zuidema (eds.), Van liberalisten tot 
instrumentalisten. Anderhalve eeuw economisch denken in Nederland (Leiden/Antwerpen 
1987) 14; Idem, De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-
1834) (Tilburg 1982) 48. 
16 M.H. de Graaff, De wederoprigting.... (Gorinchem 1846). Zie ook: Hendrik Willem 
Tydeman, Verhandeling over de vraag: Waren de inrigtingen der Gilden of Corporatiën van 
neringen en ambachten,.... (Middelburg 1821) en O. van Rees, ‘Het Nederlandsche 
gildewezen tijdens de Republiek’, De Volksvlijt (1864) 209. 
17 I.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van 
Nederland 1795-1940 (‘s-Gravenhage 1969) 124 e.v. 
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Pogingen tot nabootsing van de geschiedenis bleven zonder resultaat. Er 
lagen geen pasklare recepten klaar om de oude tijden te laten herleven. 
Het was echter ook niet de bedoeling de zeventiende eeuw te imiteren en 
ging het er vooral om de negentiende-eeuwers te inspireren.18 Aan visie 
ontbrak het in elk geval niet: ‘In den worstelstrijd tegen het 
wereldoverheerschende Spanje behaalden we de zege door 
onverschrokken dapperheid en door de materiële kracht van den 
handel’.19 

Naast de lering die de negentiende-eeuwer wilde trekken uit het 
functioneren van uiteenlopende economische instellingen werd er 
voortdurend gewezen op het belang van een energieke, risico nemende en 
doortastende handelselite waarin de grote, internationaal opererende 
kooplieden de toon aangaven.20 Aan deze mannen zou de Republiek 
groei en bloei te danken hebben gehad. Zij troefden de handelaren van 
andere nationaliteiten overtuigend af en realiseerden met hun uitgebreide 
handelsnetwerken de hoogst mogelijke winsten. Er wordt waar het om 
deze groep gaat wel gesproken van een ongeremde ondernemingslust die 
zich scherp profileerde.21 Veegens meende in 1846 dat in de Gouden 
Eeuw ‘ondernemingsgeest , met volharding en arbeidzaamheid vereenigd, een 
kenschetsende trek onzer natie’ was.22 
 
4. Leren van de geschiedenis 
Die bewondering voor het optreden van de handelselite ging samen met 
de doelstelling het nodige van de zeventiende eeuw te willen leren. De 
negentiende eeuw moest zich ook hier spiegelen aan het verleden. Of er 
nu in concreto veel uit het zeventiende-eeuwse ondernemersgedrag werd 

                                                 
18 Maartje Janse, De geest van Jan Salie. Nederland in verval? (Hilversum 2002) 52-54. 
19 De Graaff, Beschouwing van de oorzaken, 1. In dezelfde stijl: A.H. van der Boon 
Mesch, Redevoering bij gelegenheid der viering van het vijf en zeventig jarig bestaan der 
Nederlandsche maatschappij ter bevordering van nijverheid (Haarlem 1852) 6-7. 
20 Vgl. R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Isaac le Maire. Eene voorlezing’,De Gids 29 
(1865) dl IV, 1-56. 
21 Blaas, ‘De Gouden Eeuw’,44. 
22 D. Veegens, ‘De jeugd der Nederlandsche Republiek’, in: Historische Studien , 
uitgegeven door J.D. Veegens (`s-Gravenhage 1884) dl 1, 1-23 (oorspr. 1846). 
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geleerd, valt echter moeilijk te zeggen. De koopman uit de negentiende 
eeuw moest de fakkel van zijn vakbroeder uit de Gouden Eeuw weer 
ontsteken en zich diens inspanningen en resultaten ter harte nemen, maar 
dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. De internationale 
verhoudingen bijvoorbeeld waren met de opkomst van omliggende naties 
zó heel anders dan voorheen dat de vraag rijst of vergelijking tussen beide 
eeuwen wel zinvol is. De negentiende eeuw dacht in het algemeen van 
wel, maar voorzichtigheid in geval van generalisaties blijft geboden.23 

Waar het gaat om lessen uit de geschiedenis kan het economisch 
beleid niet ongenoemd blijven. Er is al vaker op gewezen dat ‘vrijhandel 
en protectionisme’ voor de negentiende eeuw een meer dan 
belangwekkend thema was. In de veronderstelling dat handelspolitieke 
lessen betreffende de Gouden Eeuw het ‘laisser faire’ legitimeerden, 
werden er in de negentiende eeuw de nodige historische studies verricht 
die als fundament voor het vrijhandelspleidooi konden of moesten 
dienen. 

Hoe het ook zij, in het algemeen domineerde gedurende de 
achttiende en negentiende eeuw de visie waarin men de economische 
politiek van de Gouden Eeuw getypeerd zag door een streven naar 
vrijhandel. Langzaam maar zeker traden er veranderingen op in deze 
opvatting en werd ingezien dat het ‘gebruik’ van de vroegmoderne 
geschiedenis ten dienste van de legitimering van een laisser faire-politiek 
tot aanzienlijke vertekeningen in de kennis van dit beleid kon leiden. Het 
willen leren van de geschiedenis leidde gemakkelijk tot een bevestiging 
van vooronderstellingen en vooroordelen. Op dit moment zullen er 
weinig of geen economisch-historici meer zijn die in het beleid van de 
Republiek een principieel vrijhandelsstandpunt belichaamd zien. Deze 
politiek wordt thans liever getypeerd in termen als ‘opportunistisch’ en 
‘beginselloos vrijzinnig’.24 

                                                 
23 Zie bijvoorbeeld een rapport van de minister van Buitenlandse Zaken Verstolk 
uit 1829 (N.C.F. van Sas, ‘Nieuwe ambities voor een groter Nederland’, in: S.C. 
Derks (ed.), Nederland in de wereld (Den Haag/ Amsterdam 2002) 310). 
24 P.W. Klein, ‘De Nederlandse handelspolitiek in de tijd van het mercantilisme: 
een nieuwe kijk op een oude kwestie’, Tijdschrift voor Geschiedenis 102 (1989) 193; 
Emile Verviers, De Nederlandsche handelspolitiek tot aan de toepassing der 
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5. Vaderlandsliefde tussen pessimisme en optimisme 
Naast pogingen om de aan de Gouden Eeuw ontleende ideeën concreet 
vorm te geven, gingen er in meer algemene zin impulsen uit van genoemd 
tijdvak. De zeventiende eeuw had een vergaande positieve uitstraling die 
nog lang doorwerkte. Grote bewondering en trots over wat in het 
verleden was gepresteerd waren in de negentiende eeuw wijdverbreide 
gevoelens. Dit paarde zich aan de overtuiging dat er tegelijk veel uit dat 
verleden viel te leren. Leidraad en richtsnoer, zo mag de Gouden Eeuw in 
de optiek van de negentiende eeuw wel worden getypeerd. 

Dit geldt stellig ook voor de economische geschiedenis, al waren 
de resultaten in termen van herstel en bloei - er is al op gezinspeeld - niet 
wat men ervan had verwacht. Mogelijk ten overvloede: het gaat in dit 
verband echter niet om de daadwerkelijke economische uitkomsten, maar 
om de kijk op ofwel het beeld van de economie van de zeventiende eeuw. 
De klaroenstoot van Willem van Houten – ‘Want de Handel is toch de 
zuil van ons nationale bestaan’ – typeert de toonzetting van die 
gedachtenvorming. Dat geldt even zo goed voor het slot van zijn 
omstreeks 1840 verschenen brochure die was gericht tegen de 
smokkelarij: ‘Ik heb geschreven - als Nederlander - in het belang van mijn 
dierbaar vaderland...’.25 Met zoveel pathetiek en retoriek houden we het 
ook niet droog. De Graaff typeert de zeventiende eeuw in een retorisch 
fraai betoog als een ‘gulden tijd’ om uiteindelijk met een niets verhullende 
ontboezeming zijn vaderlandse gevoelens de vrije loop te geven: 
‘Niemand onzer behoeft zich te schamen, wanneer hij bij het lezen van 
zulke groote verdiensten en deugden, vreugdetranen in zijne oogen voelt 
opwellen en zijne wangen van geestdrift voelt gloeijen.’26 

                                                                                       
vrijhandelsbeginselen (Leiden 1914) 81 e.v.. Het loont de moeite om nog eens 
diepgaand de problematiek rond vrijhandel en protectionisme in de zeventiende, 
achttiende en negentiende eeuw onder de loep te nemen. 
25 Willem van Houten, Smokkelen. Het onmisbare gevolg van hooge- en verbods-regten, het 
zij op de in-, uit- en doorvoer of accijnsen, hoogst onzedelijk voor de natie en schadelijk voor ‘s 
Rijks Finantien (Rotterdam z.j.) 24. 
26 De Graaff, Beschouwing , 22. Zie ook: H.J. Koenen, “Rede over het 
tegenwoordige standpunt der beoefening van geschiedenis, taal- en letterkunde 
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De gevoelens van bewondering en trots die de Republiek opriep, 
vormden een voedingsbodem voor het vanaf omstreeks 1800 steeds meer 
terrein winnende patriottisme en nationalisme. Historisch besef in de zin 
van een diep gevoel van verbonden te zijn met het eigen verleden, 
daardoor wordt het denken over staatsvorming en staatsvormings-
processen in de negentiende eeuw gekenmerkt. De term vaderlandsliefde 
leent zich mogelijk nog het beste om dit alles te typeren. 

Hierbij bleef het echter niet. De idee ontstond dat een oplossing 
voor het verval gevonden zou kunnen worden door terug te grijpen op 
succesvolle perioden uit de geschiedenis. Deze tot voorbeeld nemen, zo 
luidde de boodschap, ofwel de geschiedenis als inspiratiebron. Ten 
grondslag aan deze boodschap lag optimisme. Tegenover wat is 
opgemerkt over verval, klinkt dit wat paradoxaal. Het is echter niet 
anders: enerzijds greep het vervaldenken overal om zich heen, maar 
anderzijds bleef men niet bij de pakken neerzitten. 

Om het vervalpessimisme te keren werd er naar allerlei 
‘middelen tot redres’ gezocht. Dat konden uiteenlopende concrete 
oplossingen zijn, zoals bevordering van productie en consumptie van 
binnenlands fabrikaat. Waar het hier om gaat, is dat we vooral oog 
hebben voor de betekenis van ‘de geschiedenis als leermeesteres’. Zo 
werd geprobeerd het vervaldenken te pareren. De successen van de 
Gouden Eeuw, zo was de overtuiging, daarvan kon worden geleerd. 
Diepe bewondering voor het doen en denken van de zeventiende-
eeuwers keerde zich tegen pessimisme in de negentiende eeuw. 
Nationalistisch gevoel, vaderlandsliefde en staatsvorming poogden zich te 
profileren door een beroep te doen op historische kennis en inzicht. 
Identiteitsvorming en groeiende sociale cohesie rustten op een historisch 
fundament. 
 
 

 
des vaderlands, in verband tot de behoeften onzer dagen”, in: Nieuwe Reeks van 
Verhandelingen der tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van 
wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten 1 (1850) 22. 



De geschiedenis van de oorlogvoering en de actualiteit 
 

Herman Amersfoort 
 

 
Wat is oorlog? Met die vraag zou een militair-historicus eigenlijk ieder 
onderzoek moeten beginnen voordat hij of  zij zich nader beraadt over de 
probleemstelling ervan. Oorlog is een veelkoppig monster dat naar tijd en 
plaats geheel verschillende gedaanten kan aannemen. Het is niet 
ongebruikelijk dat één enkel gewapend conflict tegelijkertijd of  in de loop 
van de tijd verschillende vormen vertoont. Dat kan zelfs een 
weloverwogen keuze zijn van één van de strijdende partijen, als dat een 
voordeel oplevert. We maakten hiervan recent een voorbeeld mee. Op 20 
maart 2003 vielen de Amerikaanse strijdkrachten en hun bondgenoten het 
Irak van Saddam Hoessein binnen. Zij verpletterden in een militair-
technisch voorbeeldige campagne de Iraakse strijdkrachten. 
Triomfantelijk kon president George W. Bush reeds op 2 mei vanaf  het 
vliegdek van de USS Abraham Lincoln het einde van ‘major combat 
operations’ en daarmee de overwinning afkondigen.1 Maar dat was buiten 
de waard gerekend. Een mengelmoes van sektarische milities, 
terreurgroepen en de georganiseerde misdaad nam de oorlog over en 
verklaarde, elk om eigen redenen, niet te zullen rusten voordat de 
Amerikaanse bezettingstroepen het land zouden hebben verlaten. 
Tegelijkertijd gaven deze krachten de oorlog een ander karakter: wat 
begon als een overzichtelijke, klassieke veldtocht tegen een geregelde 
tegenstander, veranderde in een voor de Amerikanen moeilijk te 
doorgronden strijd tegen ongeregelde gewapende groeperingen uit de 
Iraakse bevolking. Het oorlogsgeweld beperkte zich niet meer tot de 
vertrouwde afgebakende plaats van het slagveld, maar kon nu letterlijk op 
ieder straathoek opduiken. Het duidelijk herkenbare front van de 
geregelde oorlog was verdampt en opgegaan in de hele samenleving. 
 

                                                 
1  www.cnn.com/2003/allpolitics/05/01/bush.carrier.landing/ en  
www.cnn.com/2003/us/05/01/bush.transcript/  (12 augustus 2008). 
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Henk van Nierop beweegt zich in zijn onderzoek veelvuldig op het 
terrein van de Nederlandse Opstand en de Tachtigjarige Oorlog. Hoewel 
hij een aanduiding als militair-historicus als te beperkt van de hand zou 
wijzen, geeft hij zich, bewust of  onbewust, wel rekenschap van de vraag 
wat oorlog in de zestiende en zeventiende eeuw inhield. In hoofdstuk 4 
‘Oorlog’ van zijn Het verraad van het Noorderkwartier geeft hij een schets van 
de aard van de oorlogvoering in het gewest Holland in de eerste helft van 
de jaren zeventig van de zestiende eeuw. Hij zegt onder meer: ‘Deze strijd 
leek niet op de geregelde oorlogvoering zoals die bekend is uit de 
overzichtswerken over de ‘militaire revolutie’. Hier geen langdurige en 
ordelijke belegeringen van vestingsteden, die werden omgeven door 
moderne bolwerken (trace Italienne). De oorlog in Waterland was een 
guerrilla, die bestond uit veelvuldige onsamenhangende gevechten, 
schermutselingen en hinderlagen. Schansen, dorpjes en vrijstaande huizen 
en hutten werden verdedigd, ingenomen en weer opgegeven en 
platgebrand. Krijgsgevangenen werden soms in koelen bloede 
afgemaakt.’2 

Het was een oorlog waarin de burgerbevolking tegelijkertijd 
slachtoffer en dader was. Slachtoffer was zij van de terreur en oorlog 
tegen de economische bestaansbronnen die beide zijden als methode 
hanteerden. Dader was zij wanneer zij de oorlog meehielp voeren, 
vrijwillig of  onder dwang, hetzij in de stedelijke schutterijen, hetzij in de 
georganiseerde vendels van de opstandelingen, hetzij door het verrichten 
van graafwerk aan de schansen of  door het hakken van bijten in 
dichtgevroren waterhindernissen. 

Het verraad van het Noorderkwartier verscheen in 1999. Dat was 
geen toeval. De burgeroorlogen in het uiteenvallende Joegoslavië, de 
nieuwe republieken in de Kaukasus en verschillende Afrikaanse landen in 
de voorgaande jaren ‘met hun massale slachtingen en onbeheersbare 
stromen vluchtelingen’ kwamen onthutsend overeen met het dagboek van 
de kloosterling Wouter Jacobsz. over het dagelijks leven tijdens de 

                                                 
2 Henk van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de 
Nederlandse Opstand (Amsterdam 1999) 88-89. 
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Opstand.3 Burgers en dan vooral armen, vrouwen en kinderen waren in 
beide gevallen de voornaamste slachtoffers van het oorlogsgeweld. En, 
toen zowel als nu, leden zij onder het verloren gaan van de menselijke 
waardigheid dat burgeroorlogen eigen is. Over een wandeling op 23 juli 
1573 van Amsterdam naar Haarlem, kort na de overgave van die stad, 
getuigde broeder Wouter: ‘Ik zag ook onderweg, tussen veel kadavers van 
beesten die hier en daar lagen, een naakt mens op het midden van de weg 
liggen, nagenoeg in het spoor van de wagens. Deze was geheel door de 
zon verdord, vrijwel geplet, zodat een fatsoenlijk mens moest schrikken 
als hij dit zag. En het was verbazend dat er niemand gevonden werd die 
dit lijk weg wilde halen of  het met wat aarde wilde bedekken. Het bleef  
daar liggen als de resten van een beest.’4 Dat klonk een lezer die zich de 
televisiebeelden uit het voormalige Joegoslavië of  Rwanda moeiteloos 
kon herinneren, helemaal niet onwaarschijnlijk in de oren. 

Achter de vraag wat oorlog is, blijkt zo een andere schuil te gaan. 
Dat is de vraag welke geschiedenis van de oorlog van belang is voor 
onszelf, in het licht van de gedaante die oorlog in onze eigen tijd 
aanneemt. Welk militair verleden is voor onze eigen tijd het meest 
relevant, in de zin dat het verleden inzicht kan bieden in het heden of  ons 
daar mogelijk zelfs iets over kan leren? 

Aan de ene kant zijn deze nadere vragen vanzelfsprekend. 
Historici zijn eraan gewend het werk van hun voorgangers te lezen als een 
afspiegeling van de tijd waarin het ontstond. Zo is een deel van de laat-
negentiende-eeuwse geschiedschrijving over de Opstand bepaald door de 
behoefte de nieuwe natiestaat een historisch fundament te geven.5  
Onvermijdelijk betekent dit voor de huidige historicus dat zijn eigen werk 
later bedoeld of  onbedoeld zal worden herkend als het product van zijn 
eigen tijd. En verder beantwoordt geschiedschrijving die zich op een 
dergelijke actualiteit kan beroepen aan de maatschappelijke behoefte dat 
de wetenschapsbeoefening niet op zichzelf  staat, maar een zekere 
betekenis heeft in de eigen tijd. Dat is ook een prettige bijkomstigheid 

                                                 
3 Ibidem, 7-8. 
4 Ibidem, 14  (Hertaling van het origineel door Van Nierop). 
5 Ibidem, 18-19. 

 341



voor de uitgevers van historisch-wetenschappelijk werk: klanten moeten 
ervoor willen betalen. 

Aan de andere kant maakt de vraag naar het nut van zijn werk de 
moderne historicus ook onrustig. Hij is opgeleid met het inzicht dat 
vragen naar het nut van de geschiedwetenschap en nog sterker vragen 
naar het trekken van lessen uit het verleden voor de huidige tijd, 
problematisch zijn. Hij is gewend het historisch proces als eenmalig en 
onherhaalbaar te beschouwen. Geschiedenis is mensenwerk, de 
historische ontwikkeling is chaotisch en complex. De rol van het toeval, 
dat wil zeggen van kleine gebeurtenissen met grote gevolgen, is aan de 
orde van de dag. Historici hebben intuïtief  dan ook weinig op met 
modellen of  theorievorming en de voorspellende kracht die daarvan 
uitgaat. Hooguit komen theorieën uit andere wetenschappen als de 
economie of  de maatschappijwetenschappen in aanmerking. De kracht 
van een goed historisch werk ligt meestal ergens anders: in voorbeeldig 
bronnenonderzoek, gezond verstand, de generalisaties die op basis 
daarvan te maken zijn, de ervaring als onderzoeker, het voorbeeld van 
anderen en, niet in de laatste plaats, in de historisch-kritische methode. 
 
Het interessante is echter dat er een grote organisatie bestaat die een 
ouderwets hooggespannen verwachting heeft van de praktische betekenis 
van historische kennis en inzichten. Die organisatie is de krijgsmacht. Dat 
is niet alleen in Nederland het geval. De krijgsmachten van alle moderne 
nationale eenheidsstaten hebben professionele historici in dienst die 
wetenschappelijk onderzoek doen naar de eigen militaire geschiedenis. In 
de curricula van de militaire academies van deze landen neemt de 
geschiedenis van de oorlogvoering een vaste plaats in. Niet toevallig 
dateert dit didactisch-applicatorisch gebruik van het militaire verleden uit 
dezelfde late negentiende eeuw waarin ook de al genoemde visie op de 
Opstand als het begin van de Nederlandse natiestaat ontstond. Tegelijk 
met de moderne nationale staten ontstond namelijk ook het militaire 
instrument dat bij deze staten hoort: het formeel-hiërarchisch geordende, 
geprofessionaliseerde en nationale kader-militieleger. Het eerste goede 
voorbeeld hiervan was het Pruisische, na 1871 Duitse, leger. 
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Drijvende kracht hierachter was de Generale Staf. Helmuth von Moltke 
had hiervan een echt oorlogsvoorbereidend orgaan gemaakt, waarin 
kennis van strategie, tactiek, commandovoering, mobilisatievoorbereiding 
en legervorming al in vredestijd werden ontwikkeld ten behoeve van het 
ontwerp van toekomstige campagnes.6 In zijn handen veranderde het 
officiersberoep in een echte professie, gebaseerd op wetenschappelijk 
gefundeerde en op een militaire academie onderwezen kennis en 
vaardigheden. Dat was nodig omdat in dezelfde tijd, gestimuleerd door de 
herontdekking van het militaire denken van Von Clausewitz, steeds meer 
begrip ontstond van het inherent chaotische en moeilijk beheersbare 
karakter van de oorlogvoering. Nu bovendien de oorlog een zaak werd 
van massalegers, het tempo van de operaties toenam, campagnes een 
steeds grotere geografische ruimte in beslag namen en het belang van 
technologische innovatie groeide, werden ook steeds hogere eisen gesteld 
aan het opleidingsniveau van het officierskorps. Daarin voorzagen de 
militaire academies.7 

Maar hoe iets te onderwijzen dat in essentie chaotisch en 
onvoorspelbaar was en is? Daarvoor werden en worden globaal genomen 
drie methoden gebruikt. De eerste methode was de theorievorming over 
wat we tegenwoordig zouden aanduiden als ‘the best practice’. Deze werd 
beschreven in voorschriften, lesboeken en doctrinehandleidingen. De 
tweede was de oefening, hetzij op de kaart in het leslokaal of  binnen een 

                                                 
6 T.N. Dupuy, A Genius for War. The German army and the General Staff, 1807-1945 
(Londen 1977) 38, 46-53, 65, 87-109, 113-115; W. Görlitz, Kleine Geschichte des 
deutschen Generalstabe ( Berlijn 1967) 91-134, met name 124-125; W. Görlitz, Der 
deutsche Generalstab. Geschichte und Gestalt (Frankfurt z.j.) 72-104;  A. Bucholz, Moltke 
and the German wars, 1864-1871 (Londen 2001); L. Burchardt, ‘Helmuth von 
Moltke, Wilhelm I. und der Aufstieg des preussischen Generalstabes’, in: R.G. 
Foerster (ed.), Generalfeldmarschall von Moltke. Bedeutung und Wirkung (München 
1991) 19-38; W. Meier-Dörnberg, ‘Moltke und die taktisch-operative Ausbildung 
im preussisch-deutschen Heer’, in: Foerster (ed.), Generalfeldmarschall von Moltke. 
39-48. 
7 Voor de Nederlandse officiersopleidingen zie G.M.W. Acda e.a., Het Instituut. 
Honderdzeventig jaar opleiding tot marineofficier 1829-1999 (Amsterdam 2000); P. Groen 
en W. Klinkert (eds.), Studeren in uniform. 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 
1828-2003 (Den Haag 2003); W. Bevaart, De Gouden Zon. De hogere vorming van 
officieren der Koninklijke Landmacht, 1868-1992 (Den Haag 1995). 
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staf, hetzij in het veld, al dan niet met echte troepen. De derde methode 
was de bestudering van de militaire geschiedenis en daarvan in het 
bijzonder de geschiedenis van vroegere operaties. Ook al was de 
geschiedenis eenmalig en onherhaalbaar, toch was de bestudering ervan 
nuttig om meer vertrouwd te raken met het complexe, veelvormige 
karakter van militaire operaties. Militair-historische kennis en inzichten 
konden bij de militair de intuïtie voor wat wel en niet werkt ontwikkelen. 
Intuïtie kan worden omschreven als het aangeleerde vermogen om, zelfs 
wanneer weinig gegevens beschikbaar zijn, algemene patronen te 
herkennen. Op basis hiervan kan een commandant ook in onzekere 
omstandigheden (en dat zijn de normale in zijn beroep) al de 
hoofdrichting van zijn besluit kiezen, in afwachting van een beter inzicht 
in de toestand. Dat is een voordeel omdat de ervaring leert dat daardoor 
in een vroeger stadium het initiatief  kan worden genomen en de eigen wil 
aan de tegenstander kan worden opgelegd. Dit gebruik van de militaire 
geschiedenis lag in de laatste decennia van de negentiende eeuw des te 
meer voor de hand omdat de geschiedwetenschap zelf  toen ook en juist 
in Duitsland een proces van verwetenschappelijking doormaakte. 
 
Geschiedenis was dus een relevant vak voor de militair. Dat is nog steeds 
de gebruikelijke opvatting binnen de krijgsmachten van de moderne 
staten. Maar welke militaire geschiedenis? Tot het einde van de Koude 
Oorlog was het antwoord op die vraag eenvoudig. Het was de 
geschiedenis van de interstatelijke oorlogvoering vanaf  het einde van de 
achttiende eeuw. Dat is de periode van het ontstaan en het tot volle 
wasdom komen van de industriële, totale oorlog, de oorlog naar 
Clausewitziaans model. De eerste tekenen hiervan zijn zichtbaar in de 
oorlogvoering van het Franse revolutionaire bewind en van Napoleon, het 
hoogtepunt ervan zijn de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dit konden we 
tot voor kort met een gerust hart de internationale canon van de militaire 
geschiedenis noemen. Het is de geschiedenis van veldtochten, veldslagen 
en belegeringen op het land en van zeeslagen, maritieme blokkades, 
kustoperaties en machtsprojectie ter zee. 
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Deze militaire geschiedenis wordt nog steeds onderwezen aan de militaire 
academies, zoals daar de huidige geregelde oorlogvoering, met al haar 
technologisch vernuft ook nog steeds wordt gedoceerd. De reden 
hiervoor is dat zij beide worden gezien als de basis van het militaire 
beroep. Dat is niet geheel ten onrechte. De klassieke, Clausewitziaanse 
oorlogvoering oorlog bestaat nog steeds, getuige de Golfoorlog van 2003. 
Maar de vraag is zo langzamerhand wel of  dit model van de oorlog 
toekomst heeft. En de vraag is ook of  dit model niet reeds veel langer tot 
het verleden behoort, dan we willen toegeven. De bekende militair-
historicus Martin van Creveld heeft er eens op gewezen dat al sinds 1945 
het aanzien van de wereld sterker is veranderd door revolutionaire 
oorlogen, guerrilla-oorlogen, volksopstanden, partizanenstrijd, 
terreurcampagnes, burgeroorlogen en religieus of  etnisch geweld, dan 
door de geregelde oorlog. Die laatste handhaafde zich alleen in twee 
reservaten, namelijk het Pakistaans-Indiaas-Chinese grensgebied en het 
Midden Oosten.8 Het is aan de Koude Oorlog te wijten dat deze 
verandering niet tijdig op haar waarde is geschat in de westerse wereld. 

Doen we dit wel, dan moeten we erkennen dat het begrip oorlog 
in onze tijd een nieuwe betekenis heeft gekregen. Daaraan moet we dan 
ook de conclusie durven te verbinden dat een ander deel van ons militair 
verleden voor ons van belang is geworden en derhalve aan de militaire 
academies onderwezen zou moeten worden. In zijn boek The Utility of  
Force betoogt de gelauwerde Britse topmilitair Rupert Smith dat de tijd 
van de ‘industrial warfare’ onherroepelijk achter ons ligt.9 De huidige 
gedaante van de oorlog is die van de ‘war amongst the people’. We 
kennen deze operaties onder een veelheid aan namen als vredesoperaties, 
crisisbeheersingsoperaties, militaire interventies, humanitaire operaties en 
in het engelse taalgebied als bijvoorbeeld ‘low intensity conflicts’, 
‘operations other than war’ of  ‘counter-insurgency’. Ze hebben gemeen 
dat de doelstellingen waartoe het militair geweld wordt ingeroepen niet 
duidelijk geformuleerd kunnen worden, terwijl ook niet nauwkeurig 

                                                 
8 M. van Creveld, The Transformation of  War (New York 1991). 
9 Rupert Smith, The Utility of  Force. The art of  war in the modern world  (Londen 
2005). 

 345



vaststaat op welke manier een militair succes bijdraagt aan het bereiken 
van die doelstelling. De inzet van militairen is gericht op het beïnvloeden 
van de politiek-maatschappelijke toestand in een land of  gebied, zodat 
vervolgens kan worden besloten wat de vervolgstap wordt. Het gevolg is 
dan ook dat de conflictstof  door de militaire interventie niet wordt 
opgelost, maar eerder wordt omgezet in iets anders. De conflicten in 
kwestie blijven dan ook bestaan om eventueel op een later tijdstip weer 
op te leven. De huidige militaire operaties draaien dus meer om de weg 
die moet worden gezocht, dan om het bereiken van een vooraf  bekende 
bestemming. Het gevolg is dat westerse krijgsmachten en de politici die 
voor hun operaties de verantwoordelijkheid dragen, sterk geleid worden 
door zelfbehoud en het vermijden van eigen verliezen (‘force protection’ 
in het militaire jargon). Dat motief  draagt op zichzelf  natuurlijk ook weer 
bij tot de lange duur van het conflict én de interventie daarin. 

De internationale bemoeienis met de burgeroorlog in voormalig 
Joegoslavië is hiervan een voorbeeld geweest. Noch de VN, noch de 
NAVO noch de EU achtten zich in staat met militair geweld een einde 
aan de oorlog te maken en een oplossing op te leggen. In plaats daarvan 
trachtten zij door bemiddeling de partijen tot overeenstemming te 
brengen en intussen met een ‘blauwe’ militaire operatie de ergste nood 
van de bevolking te lenigen. Pas nadat de oorlog verschillende fasen en 
crises had doorlopen, ontstond een toestand waarin een militaire 
doorbraak mogelijk was en het akkoord van Dayton kon worden gesloten. 
Opgelost zijn de politiek-maatschappelijke spanningen die aan de 
burgeroorlog ten grondslag lagen echter allerminst. Dat steekt scherp af  
tegen de duidelijkheid van de Eerste of  Tweede Wereldoorlog. Het doel 
en de militaire manier waarop dat bereikt zou worden, waren hier voor 
alle betrokken partijen van meet af  aan duidelijk en geen prijs was te hoog 
voor het einddoel. 

Een laatste kenmerk van de huidige militaire operaties is dat zij 
zich niet op een afgebakend slagveld afspelen, maar midden in de 
samenleving. De tegenstanders van de westerse militaire organisaties zijn 
geen geregelde strijdkrachten, maar vaak ongeregelde strijdgroepen zijn 
die direct uit de bevolking voortkomen. Voor hen zijn de traditionele 
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staatsgrenzen van weinig belang, zoals ze ook niet uit zijn op het behoud 
van territorium. Zij opereren eerder als een netwerk. Afghanistan en Irak 
zijn daarvan momenteel de sprekendste voorbeelden.10 

Hoewel Smith zelf  spreekt van ‘war amongst the people’ zou hij 
het gebruik van het woord oorlog liefst vermijden. Voor de meeste 
mensen verwijst het woord oorlog nog naar de duidelijkheid van de 
geregelde oorlogvoering. Die inhoud in verband brengen met de huidige 
operaties roept de illusie op, bij politici, militairen en de publieke opinie, 
dat de huidige conflicten net zo met militair geweld kunnen worden 
opgelost als het geval was in de tijd van de ‘industrial war’. Dat 
vertroebelt de blik. 

Maar hoe dit zij, duidelijk is wel dat in een tijd van ‘war amongst 
the people’ een heel ander militair verleden voor ons van belang wordt 
dan de tot nu toe geldende canon. De koloniale oorlogvoering, 
bezettingsoperaties, middeleeuwse oorlogvoering, de Dertigjarige Oorlog, 
de Tachtigjarige Oorlog, de overige godsdienstoorlogen om een paar 
mogelijkheden te noemen, zouden ons inmiddels meer te zeggen moeten 
hebben dan de oorlogen die we gewend zijn belangrijk te vinden. En 
voorzover die oorlogen nog aan bod komen, zal de aandacht eerder uit 
moeten gaan naar de ongeregelde elementen daarin. Austerlitz en 
Waterloo bijvoorbeeld, maken dan plaats voor de opstand in de Vendée 
en de Spaanse guerrilla. De curricula van de verschillende opleidingen 
binnen de Nederlandse krijgsmacht weerspiegelen inmiddels de 
veranderingen in de militaire operaties sinds het einde van de Koude 
Oorlog. Het militair-historische aandeel daarin is mee veranderd. 
Naarmate het tijdperk van de ‘industrial warfare’ meer tot de geschiedenis 
begint te behoren, zullen die veranderingen verder gaan. 

 
10 Voor een uitvoeriger behandeling van de kenmerken van de huidige militaire 
operaties zie Smith, Utility of  Force, 270-305. 
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