
4

nummer 4

41ste jaargang * 2009

 
| 2009

Holland_20094_OmslagR4.indd   1 02-11-09   09:18



Holland, Historisch Tijdschrift is een driemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland, die voorts 
Holland, Archeologische Kroniek en de reeks Hollandse Studiën uitgeeft. De uitgaven komen tot stand mede dankzij 
financiële steun van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Holland, Historisch Tijdschrift en Archeologische Kroniek worden 
kosteloos aan de leden toegezonden. Voor de Hollandse Studiën gelden speciale ledenprijzen/ledenkortingen.

Redactie
M. Anema (eindredactie), S. Bijker, C. van Bochove, F. Deen, M. v. Drunen, C. Gaemers, H. Kaal, P. van de Laar 
(chef redactie), H. Laloli, A. Nobel, D. Onnekink, G. Rommelse, I. van Tuinen,  J. Zuijderduijn, K. Zweerink.

Kopij voor Holland, Historisch Tijdschrift en Hollandse Studiën moet conform de richtlijnen van de redactie voor stijl, no-
tenapparaat en dergelijke in tweevoud worden ingediend bij de redactiesecretaris van Holland, dhr. J. Zuijderduijn, 
Theda Mansholtstraat 28, 23331 jg Leiden, hollandhistorischtijdschrift@hotmail.com. De richtlijnen van de redactie 
zijn verkrijgbaar bij de redactiesecretaris, of  kunnen worden geraadpleegd op de website: www. vereniging holland.nl.
Publicaties ter bespreking of aankondiging in Holland gaarne zenden aan de boekenredacteur: M.C.F. van Drunen, 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Postbus 90701, 2509 ls Den Haag, mcf.drunen@mindef.nl.

Historische Vereniging Holland
De Historische Vereniging Holland stelt zich ten doel de beoefening van de geschiedenis van Noord- en Zuid-
Holland en de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van Holland onder een breed publiek te 
bevorderen.

Secretariaat en ledenadministratie: Historische Vereniging Holland, Postbus 2260, 1200 cg Hilversum, e-mail: 
hollandleden@verloren.nl, telefoon: 035-6859856 (Uitgeverij Verloren).
Contributie: € 35,– per kalenderjaar, na ontvangst van een contributienota te storten op bankrekening 
59.03.46.075 (abn-amro Bank) t.n.v. Historische Vereniging Holland Ledenadministratie te Hilversum.
Nieuwe leden krijgen kosteloos de in dat jaar reeds verschenen nummers van het tijdschrift Holland toegezonden.
Losse nummers: € 7,50, dubbele nummers € 15,–, vermeerderd met € 1,50 administratiekosten voor een enkel 
nummer, € 2,50 voor meerdere nummers of voor een dubbel nummer. Losse nummers kunnen worden besteld 
door overmaking van het verschuldigde bedrag op postgirorekening nr. 3593767 ten name van de penning-
meester van de Historische Vereniging Holland, afd. verkoop publicaties te Haarlem, onder vermelding van het 
gewenste.
Hollandse Studiën: delen in de serie Hollandse Studiën en het Apparaat voor de geschiedenis van Holland 
kunnen op dezelfde wijze worden besteld als losse nummers van Holland. Gegevens over de publicaties van de 
Vereniging zijn regelmatig te vinden in de rubriek ‘Verkrijgbaar via Holland’ achterin het tijdschrift.

De redactie van Holland heeft er naar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen te 
regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de eind-
redacteur, M. Anema, wenden: Argonautenstraat 62i, 1076 ks Amsterdam, e-mail: mariekeanema@gmail.com.

Foto omslag: 
Foto van de interactieve tentoonstelling Oh wat ben je mooi! over de geschiedenis van schoonheidsidealen. De ten-
toonstelling reist de komende twee jaar door Nederland en wordt georganiseerd door Anno, promotiebureau van 
de Nederlandse geschiedenis. Zie Tijdingen in dit nummer over ‘de mogelijkheden en onmogelijkheden van pu-
blieksgeschiedenis’. Foto: Anno.

issn 0166-2511

© 2009 Historische Vereniging Holland. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden vermenigvul-
digd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Holland, Historisch Tijdschrift Inhoud  

41ste jaargang nr. 4, 2009

ArtikelenArtikelen

J.W.J. Burgers

De steden van Holland in oorlog (1506-1515) 273

Michiel van Groesen

Herinneringen aan Holland. De verbeelding van de Opstand in Salvador de Bahia 291

Hollandprijs 2008Hollandprijs 2008 
Jaap Haag & Wiard Krook

Een niet meer bestaande dorpskerk. Historisch en archeologisch onderzoek naar de 
Mariakerk in Oud-Diemen 304

Hollands SpoorHollands Spoor

Ilona van Tuinen

Kapitaal Amsterdam 313

ReviewartikelReviewartikel

Matthias van Rossum

Retourtje New York-Amsterdam: NY400 en ‘Holland’ 321

MetamorfoseMetamorfose

Janneke Tump

‘Het Marken’ in Edam 324

TijdingenTijdingen

Femke Deen en Carin Gaemers

‘Popularisme is niet hetzelfde als vereenvoudigen’ 328
De mogelijkheden en onmogelijkheden van publieksgeschiedenis 

BoekbesprekingenBoekbesprekingen 332

Over de auteursOver de auteurs 336

Omslagontwerp: Het Lab, Arnhem.
Productie: Uitgeverij Verloren, Postbus 1741, 1200 BS Hilversum, telefoon 035-6859856,
fax 035-6836557, e-mail info@verloren.nl

Holland_20094_OmslagR4.indd   2 02-11-09   09:18



J.W.J. Burgers 

De steden van Holland in oorlog (1506-1515)1

Algemeen wordt aangenomen dat de Staten van Holland, waarin de grote steden een vooraanstaande 
rol speelden, in de loop van de 16de eeuw steeds zelfbewuster en zelfstandiger gingen optreden. Dat zou 
zijn gebeurd onder druk van externe vijanden, met name tijdens de Gelderse oorlog. Ten gevolge van die 
pressie gingen steden en Staten steeds meer samenwerken in de verdediging en het bestuur van het land, 
zodat zij ten tijde van de Opstand het voortouw konden nemen in de strijd tegen Filips II. In dit artikel 
wordt onderzocht hoe de Hollandse steden in de periode 1506-1515 zich feitelijk opstelden in de oorlog, 
en of die gegevens de genoemde theorie ondersteunen.

Bestuurders van alle tijden worden voortdurend geconfronteerd met problemen van ver-
schillende aard, maar geen ervan zal zo drukkend zijn als de oorlog, met zijn ingrijpende 
gevolgen in de vorm van menselijk leed en vernietiging van kapitaal en goederen. Ook de 
politieke elite van Holland in het begin van de 16de eeuw had hiermee te maken.2 De rege-
ring van Holland, dat wil zeggen de stadhouder, het Hof oftewel de Raad van Holland en 
de ambtenaren in Den Haag, die natuurlijk de instructies van het centrale bestuur te Brus-
sel en Mechelen opvolgde, moest zich namelijk in deze tijd vrijwel onafgebroken het hoofd 
breken over slepende conflicten met Gelre en met de Noord-Duitse Hanzesteden. De oor-
log met Gelre had een dynastieke oorsprong: de Bourgondische hertogen maakten aan-
spraak op dat gewest, welk streven natuurlijk stuitte op tegenstand van de Gelderse hertog. 
De onenigheid met de Hanze was van economische aard: de Hollandse handel en scheep-
vaart op de Oostzee groeiden ten koste van die van de Duitse steden, wat voortdurend tot 
spanningen leidde.3 Het Hanzeconflict dwong de Hollanders meermaals tot actief militair 
optreden, maar het was met name de Gelderse oorlog die herhaaldelijk leidde tot ernstige 
problemen op Hollands grondgebied, in de vorm van aanvallen door de vijand of stroop-
tochten van muitende eigen troepen. Daarnaast was Holland indirect nog betrokken bij de 
oorlogen op veraf gelegen strijdtonelen die Karel v met Frankrijk en andere buitenlandse 
mogendheden voerde. 

De regering in Den Haag moest in die oorlogen tot een beleid zien te komen in overleg 
met de Staten van Holland, waarin zowel de Ridderschap als de steden van Holland verte-
genwoordigd waren, maar die in de praktijk werden gedomineerd door de zes grote steden 
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda. Ook in de landsverdediging had-
den de Staten een belangrijke stem, omdat zij in feite de gelden moesten opbrengen om de 
oorlog te bekostigen. Bovendien hadden zij meer invloed op militaire zaken dan parlemen-
ten elders in Europa: zij konden militaire allianties met andere (Habsburgse) landen slui-
ten, gelden reserveren voor verdediging ter zee, stipuleren waar door hen betaalde troepen 
gelegerd konden worden en hoe ze ingezet zouden worden, en invloed uitoefenen op aan-

1    Dit is de omgewerkte tekst van een lezing gehouden op 9 maart 2007, tijdens het symposium Staat & Stand van het Insti-
tuut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag.

2   Over de staatkundige verhoudingen in Holland in het begin van de 16de eeuw zie J.D. Tracy Holland under Habsburg rule 
1506-1566: the formation of a body politic (Berkeley 1990); over de rol van de Staten zie J.P. Ward, The cities and States of Hol-
land (1506-1515): a participative system of government under strain (proefschrift Leiden 2001).

3   Over het conflict met de Hanze zie nog steeds L. Lahaine, ‘Die Hanse und Holland von 1474 bis 1525’, Hansische Geschichts-
blätter 24 (1918) 227-279, en meer recent L. Sicking, Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden 1448-1588 (Am-
sterdam 1998) 106-122. De Gelderse oorlog komt straks ter sprake.
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stelling of ontslag van bevelhebbers.4 In het volgende zullen we nagaan hoe met name de 
Hollandse steden, de belangrijkste partners en opponenten van de regering, omgingen met 
de oorlog. Daarbij beperken wij ons noodgedwongen tot de jaren 1506-1515, de periode die 
wordt bestreken door het onlangs uitgegeven zesde deel van de Bronnen voor de geschiedenis 
van de dagvaarten van Holland.5 De gegevens omtrent het handelen van de steden, en de over-
wegingen op grond waarvan de lokale bestuurders al dan niet tot actie overgingen, liggen 
namelijk grotendeels verscholen in verspreide en bewerkelijke bronnen als stadsrekeningen 
en vroedschapsresoluties, welke informatie in de bedoelde uitgave nu handzaam bij elkaar 
is gebracht. Voornamelijk op basis daarvan zullen we zien op welke wijze de steden in de 
strijd participeerden, met name in het conflict met Gelre. 

Ten slotte zullen de bevindingen worden bezien in een bredere context, namelijk de ma-
nier waarop de steden en Staten deelnamen aan het landsbestuur. In de historiografie wordt 
namelijk benadrukt dat deze partijen, juist vanwege een groot probleem als de oorlog met 
Gelre, in Holland al vroeg een zelfstandige rol gingen spelen en naar een gewestelijke poli-
tieke eenheid groeiden. Die these kan nu worden getoetst aan de hand van het optreden van 
de steden in dit conflict in de genoemde periode.

Militaire dreiging
Omdat de Bourgondisch-Habsburgse vorsten het hertogdom Gelre onder hun gezag wilden 
brengen, waren zij gedurende decennia in strijd verwikkeld met Karel van Egmond, 1492-
1538 hertog van Gelre, die zich met hand en tand tegen dit streven verzette. Uiteindelijk zou 
pas in 1543 het gewest worden opgenomen in het complex van de Nederlandse bezittingen 
van de Bourgondiërs, maar voor het zover was, was er sprake van een eindeloze oorlogs-
toestand, onderbroken door wankele bestanden. De strijd, waarin de krijgskansen voort-
durend keerden, werd gekenmerkt door wederzijdse strooptochten in vijandelijk gebied 
en verrassingsaanvallen op elkaars steden en kastelen. Juist in 1505 was Karel van Gelre tot 
belangrijke concessies gedwongen, maar al in 1506 volgde een nieuwe ronde in de vijande-
lijkheden, die werd gekenmerkt door een langdurige belegering door de Hollanders en Bra-
banders van het Gelderse kasteel Poederoijen, bekroond met de verovering ervan in 1508, en 
van Gelderse kant door successen als de plundering van het Brabantse Tienen in 1507 en de 
bezetting van Weesp en Muiden in 1508, waarbij ook Amsterdam werd bedreigd.6 

Met het verdrag van Kamerijk van december 1508 trad er weer een rustpauze in, maar in 
het najaar van 1511 kwam de oorlog weer eens in een acute fase. De Geldersen hadden op 
13 november plotseling Woudrichem ingenomen, en dreigden nu Holland binnen te vallen. 
Floris van Egmond (afb. 1), de legeraanvoerder en waarnemend stadhouder van Holland 
voor zijn bejaarde oom Jan van Egmond, probeerde de stad onmiddellijk te heroveren, maar 
die toeleg mislukte jammerlijk. Het was nu zaak zo snel mogelijk de landsverdediging op 
orde te krijgen, en voorts via een belegering Woudrichem terug te winnen. In een inderhaast 

4   Tracy, Holland under Habsburg rule, 42.
5   J.W.J. Burgers en J.P. Ward, m.m.v. J.G. Smit, Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 

1544, deel vi: 1506-1515 (Den Haag 2006; Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 259) (hierna: Dagvaarten vi). 
6   Over deze fase van de Gelderse oorlog zie J.E.A.L. Struick, Gelre en Habsburg, 1492-1528 (Arnhem 1960; Werken uitg. door 

Gelre 30) hoofdstukken 2 en 3; in korter bestek het overzicht van P.J. Meij, ‘Gelderland van 1492-1543’, in: P.J. Meij e.a. 
(red.), Geschiedenis van Gelderland 1492-1795 (Zutphen 1975) 9-78, aldaar 29-36. Een contemporain verslag staat in Willem 
Hermansz. van Gouda, ‘Hollandiae Gelriaeque Bellum’, uitgegeven in: A. Matthaeus, Veteris aevi analecta seu vetera monu-
menta hactenus nondum visa …, deel 1 (2e editie; Hagae-Comitum 1738) 322-354.

Holland_20094_Binnenwerk.indd   274 02-11-09   08:51



de steden van holland in oorlog (1506-1515) 275

op 19 november te Dordrecht belegde Statenvergadering was men het erover eens dat er snel 
middelen gevonden moesten worden om ‘de landen van Holland’ te beschermen tegen de 
vijand. Een plan ter verdediging werd opgesteld.7 

Wie nu daadkrachtig optreden verwachtte, kwam bedrogen uit. Vanaf eind november tot 
de uiteindelijke herovering van Woudrichem, op 3 maart 1512, werd er in Den Haag door 
de Staten vrijwel onafgebroken over de kwestie vergaderd.8 Het defensieconcept werd snel 
goedgekeurd, maar de financiering ervan leverde onoverkomelijke problemen op. Een be-
slissing daarover werd herhaaldelijk uitgesteld, omdat de stedelijke afgevaardigden geen 
volmacht hadden gekregen om ergens mee in te stemmen. De steden dachten in eerste in-
stantie de benodigde extra troepen te kunnen betalen door middel van een voorschot op de 
bede die met Kerstmis opgebracht zou moeten worden, maar de Raad vond dat iedere stad 
op korte termijn 1000 goudgulden diende te fourneren; bovendien liet de landvoogdes we-
ten dat het haar bevreemdde dat de bede op die manier aangewend zou worden zonder au-
torisatie van hogerhand.9 Vanaf dat moment was de tactiek van de steden in feite alleen nog 

7   Dagvaarten vi, nr. 217.
8   Ibidem, nrs. 218-226, 228-229.
9   Ibidem, nr. 22, dagvaart 16-24 december.

Afb. 1 Floris van Egmond 
(1469-1539), graaf van Bu-
ren en Leerdam, heer van IJs-
selstein, Sint-Maartensdijk, 
Kortgene, Kranendonk en 
Jaarsveld. Portret door Jan 
Gossaert van Mabuse, ca. 
1519. Paneel, 398 x 293 mm. 
Rijksmuseum Amsterdam, 
in bruikleen aan het Maurits-
huis, Den Haag.
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maar gericht op obstructie: men blokkeerde ieder voorstel van de regering, en toen die zon-
der consent van de steden een omslag van 10 stuivers op het schild10 erdoor wilde drukken, 
weigerde men ronduit, en men gaf evenmin gehoor aan de opdracht gijzelaars te sturen.11 

De redenen die de steden aanvoerden voor die houding waren van het beproefde soort: zij 
hadden te kampen met grote armoede, ook vanwege de vele oorlogen, en zij hadden zich 
toch altijd goede onderdanen van zijne majesteit betoond. Men drong erop aan dat er vrede 
of in ieder geval een bestand zou worden gesloten, of als dat niet lukte, dat het conflict met 
Gelre als een ‘generale’ oorlog bestempeld zou worden, zodat ook de andere landen van 
herwaartsover eraan zouden meebetalen.12 En verder bezon men zich intern vooral op mo-
gelijkheden om enerzijds niet te betalen en anderzijds toch goede vrienden te blijven met 
de andere steden en met de regering.13 In januari 1512 monsterde Floris van Egmond in ar-
ren moede duizend man voetvolk aan zonder toestemming van de Staten af te wachten, en 
vervolgens werd dat weer als argument gebruikt om dwars te liggen. Het is dan ook geen 
wonder dat Floris tot razernij werd gebracht door de houding van de steden. Op 2 maart 
1513 schreef hij aan de landvoogdes, in zijn enigszins rammelende Frans, dat hij ‘en la plus 
grande pain du monde’ was omdat de steden, die ‘pieurs villains (ergste booswichten) du 
monde’, in niets wilden toestemmen, hoewel zij lang niet zo arm waren als ze zich voor-
deden. Vooral Delft en Amsterdam lagen dwars, en die moesten worden gestraft, ‘car il ne 
cherchent autre chose que de ferre ungne mutenerye, si povoint’. Volgens de stadhouder 
moest hij bij de bescherming van het land meer de vrienden bevechten dan de vijanden.14

De regering zal zich vaker kwaad hebben gemaakt, want het aangehaalde voorbeeld is exem-
plarisch voor de houding van de steden inzake de landsverdediging. Steeds weer werd er bij 
hen aangeklopt om geld ter financiering van de oorlog, en steeds weer werd er eindeloos on-
derhandeld over het wel of niet fourneren van gelden, en zo ja hoeveel, en op welke wijze die 
dan gevonden moesten worden. De leden van de Raad liepen zich menigmaal het vuur uit de 
sloffen om de steden afzonderlijk te bewerken in te stemmen met voorgestelde maatregelen 
en de daaraan verbonden kosten, meestal met weinig tot geen resultaat, ondanks de bij tijd en 
wijle scherpe bewoordingen waarin de aanmaningen werden vervat.15 Men beriep zich op de 
algemene armoede, en op het feit dat de oorlog een zaak van de vorst was, en dat die dan ook 
maar voor de kosten moest opdraaien. Zo stelde men op 11 augustus 1514 in de vroedschap 
van Leiden: ‘Alzoe de oirloge [met Gelre] myns genadichs heeren stuck gewest is, dat zijn 
genaden alle sculden die men ter cause van dien sculdich es ende tlant zoude willen eysschen 
of sal doen.’16 En toen in februari 1515 Haarlem werd opgeroepen om net als de Zuiderzeeste-
den een schip uit te rusten om een dreigende aanval van de Geldersen af te slaan, was de een-
drachtige reactie van de vroedschap dat men van geen oorlog wist, en dus niets zou betalen.17

10   Dat is een heffing van 10 stuivers op het schildtal, d.w.z. op de eenheid van geschat vermogen waarop de bedeheffing 
was gebaseerd.

11   Ibidem, nrs. 224, 225. 
12   Ibidem, 274, nr. 221, overleg in de vroedschap van Leiden.
13   Ibidem, 273, nr. 221, overleg in de vroedschap van Haarlem.
14   Ibidem, 286 (nr. 229). Zie ook Struick, Gelre en Habsburg, 206-207.
15   Zo onderhielden stadhouder Jan van Egmond, Floris van Egmond en enkele leden van de Raad zich in 1508 ‘zeer heete-

lijck ende scarpelijck’ met de Haarlemse magistraten, die weigerden geld bij te dragen voor de strijd tegen Gelre: S. ter 
Braake, Met recht en rekenschap. De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse tijd (1438-1558) 
(Hilversum 2007; Hollandse Studiën 42) 189.

16   Dagvaarten vi, 458, nr. 323.
17   Ibidem, 506, nr. 343.
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de steden van holland in oorlog (1506-1515) 277

De vijand voor de poort
Maar hoe reageerden de stadsbestuurders op een werkelijke militaire noodsituatie, wanneer 
de vijand voor de poorten stond en het niet meer mogelijk was de kop in het zand te steken? 
Op 21 februari van het jaar 1515 reisde de Leidse stadssecretaris mr. Simon van Assendelft 
met een brief naar de stadhouder en Raad in Den Haag. De Leidse magistraat had dit schrij-
ven ontvangen van de kastelein van Woerden die daarin waarschuwde voor krijgsvolk in 
Utrecht dat aanstalten maakte naar Holland op te trekken. Op 23 februari ging mr. Simon 
weer naar Den Haag, om te informeren wat er moest gebeuren wanneer die troepen het land 
binnenvielen, en hoe Leiden zich te gedragen had wanneer ze de stad wilden passeren. Men 
zat vooral met de prangende vraag of erop mocht worden geschoten, en of de stad aanspra-
kelijk zou zijn wanneer daarbij doden of gewonden zouden vallen. De stadssecretaris ging 
nogmaals op de 26ste, nu om te melden dat Leiden de ruiters het passeren wilden beletten.18

Het bleek als snel dat de dreigende bende de beruchte ‘Zwarte Hoop’ was, een contingent 
van – naar eigen opgave – 4000 man onder leiding van ‘18 of 20’ kapiteins. Zij waren inder-
daad Holland binnengevallen en begonnen het platteland te plunderen en te brandschat-
ten. Afgevaardigden van stadhouder en Raad waren met een afkoopsom van 1500 Rijnsgul-
den en een ‘gratuiteit’ voor de hoofdlieden naar Woerden gereisd, maar de kapiteins namen 
daar geen genoegen mee: zij eisten betaling van 4000 goudguldens die hen als soldij zou 
toekomen, aangezien zij naar eigen zeggen in dienst van Karel van Habsburg waren. Daarop 
besloten de Staten begin maart ‘eendrachtig’ dat men daaraan niet zou toegeven, maar de 
bende, die inmiddels al rond Gouda, Delft en Leiden was gesignaleerd, met militaire mid-
delen uit het land zou jagen. Ook zouden verdedigingsmaatregelen worden genomen als het 
afbreken van bruggen, het ‘inlopen’ van sluizen en het opgraven van wegen.19 Meteen werd 
de zes grote steden bevolen onmiddellijk de vierde man uit te loten en milities uit te rusten 
voor de strijd; Raadsleden gingen met brieven van deze strekking naar de steden. Bartoud 
van Assendelft, secretaris van het Hof van Holland, die op weg was naar prins Karel te Gent, 
kreeg onderweg bericht dat hij zich bij de jonker van Aremberg diende te vervoegen, aan wie 
het commando was opgedragen. Inmiddels werd gerapporteerd dat de Zwarte Hoop zich 
langs de IJssel bevond tussen Gouda en Rotterdam, en Willem van Dam, een andere secre-
taris van het Hof, spoedde zich naar laatstgenoemde stad om de inwoners te waarschuwen 
en aan te dringen op maatregelen. De steden maakten inderdaad snel werk van de loting en 
uitrusting van hun contingenten. In Haarlem werd de derde man van de oude schutterij uit-
geloot en daarnaast de vierde man van de andere schutters en de gemene burgers; hier werd 
dus zelfs een extra inspanning geleverd.20

Dit was de situatie op 4 maart. Bijna drie weken later, op 23 maart, bleek dat de aanvanke-
lijke – en enigszins paniekachtige – eensgezinde wil tot actie wel wat was verflauwd. De ste-
den waren nog steeds gereed hun troepen uit te zenden, maar hadden dat blijkbaar nog niet 
gedaan. In de tussentijd was gepoogd om door middel van onderhandelingen de Zwarte Hoop 
weg te krijgen, maar nu werd bekend dat zij hun belofte om niet terug te keren naar de Dordt-
se Waard (waar zij zich eerder dus hadden opgehouden) hadden geschonden. Maatregelen 

18   Ibidem, 507, nr. 344.
19   Dit soort verdedigingsmaatregelen werd vaker genomen. Zo reageerde Dordrecht in april 1513 bijvoorbeeld op een drei-

gende inval met het vergraven van wegen, het kappen van bomen en het afbreken van bruggen (Dagvaarten vi, 391, nr. 
280).

20   Dagvaarten vi, nr. 344.
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bleven dringend noodzakelijk. Inmiddels had de regering besloten dat er een troepenmacht 
van 1000 man21 en 200 ruiters gestuurd zou worden voor de tijd van drie maanden, op voor-
waarde evenwel dat Holland de helft van de kosten daarvan op zich zou nemen. Toen hierover 
in de Staten overlegd zou worden, bleken in eerste instantie te weinig gedeputeerden aan-
wezig; die van Dordrecht, Gouda en Gorinchem ontbraken (waarschijnlijk omdat het reizen 
voor hen te onveilig was), maar bijvoorbeeld ook die van Amsterdam waren niet gekomen. 
De vergadering werd verdaagd tot 27 maart. Ter voorbereiding beraadslaagde op de 25ste de 
vroedschap van Haarlem en hier werd de verminderde actiebereidheid goed zichtbaar. Men 
wilde eerst antwoord op een hele reeks vragen, die vooral de indruk maken van even zovele 
smoezen om de zaak op de lange baan te schuiven. Waren die krijgsknechten nu vriend of 
vijand van de heer? Wat was nu de wens van prins Karel? Mocht men die soldaten doden zon-
der risico van aansprakelijkheid achteraf? Wie was er in deze kwestie nu verantwoordelijk als 
vertegenwoordiger van de prins? Van de grote steden werd nu wel een militaire inspanning 
verlangd, maar hoe stond het met de voorbereidingen van de edelen en leenmannen? En hoe 
zouden de kleine steden en het platteland dienen: met eigen troepen of met huurlingen?22 

Op de Statenvergadering van de 27ste bleek dat Leiden en Delft wel wilden meebetalen aan 
de door de regering geplande interventiemacht, maar dat andere partijen daartoe niet bereid 
waren. Omdat de gedeputeerden van Amsterdam er nog steeds niet waren, werd de zaak uit-
gesteld tot de volgende dag. Op de 28ste onderhandelde men verder, en toen verscheen de 
rentmeester-generaal Nicolaas Coebel, met de mededeling dat hem van hogerhand was op-
gedragen in Holland 9500 pond om te slaan om die regeringstroepen te betalen. Men kon 
geen overeenstemming bereiken, en de zaak was inmiddels blijkbaar zo weinig urgent, dat 
de vergadering werd verdaagd tot een volgende dagvaart, te houden op 17 april.23

Waarschijnlijk ter voorbereiding van die volgende vergadering24 reisden Raadslid mr. Ja-
cob Mouwerijsz. en secretaris Bartoud van Assendelft naar Dordrecht, Gouda, Rotterdam en 
Gorinchem – mogelijk nog steeds de meest bedreigde plaatsen – om aldaar in het geheim te 
spreken met enkele bestuurders, ten einde te bereiken dat deze steden zouden instemmen 
met de financiering van de door de regering te zenden troepen. Men had blijkbaar in de ga-
ten dat de animo intussen zeer gering was geworden. Inderdaad stelde de Haarlemse vroed-
schap aan de vooravond van de Statenvergadering vast dat afgezien van Leiden en Delft bij 
hun weten niemand ooit consent had gegeven voor aanwerving van die troepen. Haarlem 
was nog steeds niet van plan daaraan financieel bij te dragen, maar wilde de benodigde som 
wel voorschieten, wanneer die vervolgens gekort zou worden op de volgende bede. Het acute 
gevaar was inmiddels blijkbaar geweken: in de verslagen van de Statenvergadering van 17 en 
18 april is intussen in de verleden tijd sprake van krijgsknechten die ‘den lantman bescadich-
den ende int lant gaerden’ (zich verzamelden).25 Hoe het met de Zwarte Hoop is afgelopen, 
is niet geheel duidelijk. Vermoedelijk heeft de bende Holland uit eigen beweging verlaten.26 
In ieder geval wordt in de volgende Statenvergaderingen niet meer over de kwestie gerept. 

21   Er is in de stukken zowel sprake van 1000 man als van 800 man. Mogelijk heerste er verwarring of de 200 ruiters nu wel 
of niet bij die 1000 man gerekend moesten worden.

22   Dagvaarten vi, 511-512, nr. 346.
23   Ibidem, nr. 346.
24   De betreffende posten in de rekeningen van de Rekenkamer zijn niet gedateerd.
25   Dagvaarten vi, nr. 349.
26   Aangenomen wordt dat de Zwarte Hoop verder naar het zuiden trok, om in september 1515 in dienst van de Franse ko-

ning in de pan te worden gehakt in de slag van Marignano (Ward, Cities and States, 254).
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Het is instructief om te zien hoe de grote steden van Holland met deze crisis om zijn ge-
gaan. Op het moment dat de oorlog het Hollandse grondgebied acuut bedreigt, is de actie-
bereidheid groot. Samen met stadhouder en Raad wordt besloten niet aan chantage toe te 
geven en de plunderende troepen met militaire middelen te weerstaan, en onmiddellijk treft 
men voorbereidingen om op de kortste termijn stedelijke contingenten in te zetten. Enkele 
weken later lijkt het gevaar mee te vallen: de Zwarte Hoop blijft de Dordtse Waard onveilig 
maken, maar heeft blijkbaar niet de intentie de rest van het land lastig te vallen. De steden 
zijn nu aan het terugkrabbelen: hun milities zijn nog steeds niet te velde en een aanbod van 
de regering om een aanzienlijke troepenmacht te sturen, en de helft van de kosten daarvan 
voor eigen rekening te nemen, wordt weinig enthousiast ontvangen. De Raad probeert nog 
de steden die het meest te duchten hadden over te halen mee te betalen aan de troepen, maar 
in de Staten wordt de zaak op de lange baan geschoven, en uiteindelijk is er zelfs niet over 
gestemd. De wil om gezamenlijk het territoir te verdedigen was er dus alleen in eerste in-
stantie, toen het gevaar acuut en algemeen leek. Toen de problemen zich slechts in het zui-
delijke grensgebied bleken voor te doen, was het snel over met de eensgezindheid; de arme 
inwoners van de Dordtse Waard (die twee jaar eerder ook al ernstig te lijden hadden gehad 
van een inval van de Geldersen)27 moesten hun eigen boontjes maar zien te doppen.

Deze grondhouding van de afzonderlijke steden, om zich niet aansprakelijk te houden 
voor het algemene probleem van de landsverdediging, manifesteert zich steeds weer. De 
steden hadden vooral de neiging de oplossing voor de problemen af te wentelen op de par-
tijen die in eerste instantie het meest te duchten hadden. De benadeelde plaatsen schikten 
zich zo te zien ook zonder al te veel morren in hun lot, wel wetende dat op een ander mo-
ment anderen de klos zouden zijn. In november 1510 legden Haarlem en Amsterdam op ei-
gen kosten een garnizoen van 50 man in Weesp ter verdediging van de grens bij Gooiland.28 
En in september-oktober 1512 waren het Delft en Leiden die op eigen initiatief samen 200 
krijgsknechten betaalden ter bescherming van de grenzen bij Oudewater en Woerden.29 

Stedelijke weerbaarheid
De stadsbestuurders hadden kortom sterk de neiging de Gelderse dreiging niet al te serieus 
te nemen, een houding die waarschijnlijk in de hand werd gewerkt door een algeheel ge-
brek aan inzicht in de grote politiek en de militaire strategie. Tijdens de zojuist beschreven 
crisis van eind 1511-begin 1512 werd steeds aangedrongen op vrede met Gelre, zonder dat 
men zich zelfs maar afvroeg waarom er eigenlijk oorlog was; de Leidse vroedschap wilde 
de regering zelfs voorstellen dat de Hollandse Staten op eigen houtje met de vijand tot over-
eenstemming zouden komen.30 Het waren dezelfde Leidenaren die in mei 1511, toen Hol-
land werd geconfronteerd met een Gelders-Utrechtse alliantie, de rijkelijk naïeve resolutie 
aannamen dat men in de Staten als mening zal geven dat als de landvoogdes en hertog Ka-
rel van Gelre zich maar aan het (in 1508 gesloten) verdrag van Cambrai zouden houden, de 
Hollanders in vrede met hun Utrechtse buren zouden kunnen leven.31 In juli drong men in 
Leiden weer aan op vrede met Utrecht (niet met Gelre; men zag nu blijkbaar wel in dat dat 

27   Dagvaarten vi, 410, nr. 288. Zie hierover ook J.P. Ward, ‘The military role of the magistrates in Holland during the Guel-
ders war’, The journal of medieval military history 4 (2006) 91-118, aldaar 98.

28   Dagvaarten vi, nr. 181.
29   Ibidem, 358-359, nr. 267. Delft betaalde 150 man, Leiden 50.
30   Ibidem, 274, nr. 221.
31   Ibidem, 238, nr. 197.
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wat ingewikkelder lag) en, als de landvoogdes dan toch oorlog wilde, of zij Holland er dan 
niet in wilde betrekken.32 Die afkeer van de oorlog werd overigens ook gevoed door het wijd 
verbreide wantrouwen onder het volk, van hoog tot laag, jegens de vorst en de hoge adel, 
die de oorlog zouden gebruiken om hoge belastingen te eisen en vervolgens hun eigen be-
langen te bevorderen.33

De ontkennende houding van de stedelijke magistraten in het licht van de bij tijd en wijle 
acute Gelderse dreiging valt voorts te verklaren uit de militair-strategische situatie. De lig-
ging en gesteldheid van Holland, met zijn lange en slecht verdedigbare grenzen met Gelre 
en Utrecht, maakten dat oorlog eigenlijk altijd de minst wenselijke optie was.34 Bovendien 
kon Gelre de Hollandse handel ernstig verstoren door de scheepvaart op de grote rivieren en 
de Zuiderzee te belemmeren, wat voor het gewest, met zijn grote economische afhankelijk-
heid van de internationale handel, in potentie catastrofaal kon uitpakken.35 Daarnaast is er 
nog de aard van de oorlogvoering in de 16de eeuw, waarvan de lasten zeer ongelijk over de 
bevolking waren verdeeld, met de stedelingen als de minst bedreigde partij, die daarom lan-
ger kon wegkijken. Oorlogshandelingen bestonden voornamelijk uit korte strooptochten in 
vijandelijk gebied, waarbij soms werd getracht in een wat grotere militaire inspanning om 
kastelen of steden in de grensstreek op de tegenstander te veroveren. Tussen deze bedrijven 
door waren er veelal lange perioden van relatieve rust, waarin het vaak moeilijk was om de 
staande troepen op tijd te betalen. Meer dan eens sloegen deze dan aan het muiten en pro-
beerden met plundering en brandschatting in hun onderhoud te voorzien.36 Gevolg van een 
en ander was dat vooral het platteland veel te lijden had, zowel van de vijandelijke als van 
de eigen troepen – het verschil was vaak niet eens duidelijk, zoals we nog zullen zien. En 
het leed van de landlieden in hun onbeschermde boerderijen en dorpen was niet eens een 
onbedoeld uitvloeisel van de krijg, maar de normale strategie, zoals blijkt uit de opdracht 
door landvoogdes Margaretha, een fijnbesnaarde en kunstlievende vrouw, in 1512 aan haar 
legeraanvoerder Hendrik van Nassau om alles te verbranden en iedereen aan het zwaard te 
rijgen, zonder iemand te sparen.37

De steden hadden daarentegen relatief weinig te vrezen van de rondtrekkende troepen; 
hun middeleeuwse ommuring garandeerde nog steeds een goede bescherming (afb. 2). Een 
door vestingwerken omringde stad kon over het algemeen slechts door een volledige blok-
kade door een groot leger op de knieën worden gedwongen, en een stad met vrije toegang 
tot waterwegen was al zeer moeilijk uit te hongeren.38 Nederzettingen die het om een of an-
dere reden zonder muren moesten stellen, waren daarentegen vrijwel weerloos, zoals de 
bekende voorbeelden van Alkmaar en Den Haag laten zien, die in 1517 respectievelijk 1528 
door de Geldersen werden bezet.39 Men moest natuurlijk wel zorgen dat de vestingwerken 

32   Ibidem, 248, nr. 205.
33   Tracy, Holland under Habsburg rule, 65-74.
34   Ibidem, 50-51.
35   Ibidem, 60.
36   Over het probleem van de muitende troepen zie Hans-Joachim Behr, ‘Garden und Vergardung. Das Problem der her-

renlosen Landsknechte im 16. Jahrhundert’, Westfälische Zeitschrift 145 (1995) 41-72.
37   ‘... que l’on brusle tout sans reservé, tous appatissemens cessans, et que l’on mist tout au feu et a l’espee, sans riens es-

pargner ...’, geciteerd in Struick, Gelre en Habsburg, 355.
38   Zo mislukte in 1511 de belegering van de Gelderse stad Venlo door Hollandse en Engelse troepen, die te gering in aantal 

waren om de plaats helemaal te kunnen insluiten (Struick, Gelre en Habsburg, 204-205).
39   Den Haag was geen stad en had daarom geen muren; in oktober 1512 zagen de Staten zich om die reden gedwongen 

Den Haag te ontvluchten vanwege de komst van muitende troepen vanuit Delfshaven (zie hierna). De vestingwerken van 
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op orde waren, en de stadsbestuurders wilden blijkbaar nog wel eens op die post bezuini-
gen. Zo werd in 1512 gevreesd voor een Gelderse aanval op Naarden, omdat daar een flink 
stuk van de muren in slechte staat verkeerde.40 Ook de muren van Haarlem waren in deze 
periode lang niet in optimale conditie.41

Voorts hadden de steden voor hun verdediging nog als belangrijk voordeel hun grote aan-
tallen inwoners. In tijden van nood konden zij in principe iedere weerbare man oproepen, 
waarmee zij de beschikking hadden over een misschien slecht getrainde maar wel omvang-
rijke krijgsmacht.42 Zij waren zodoende in de positie om een aanbod van regeringswege tot 
inkwartiering van contingenten soldaten beleefd af te wimpelen, zoals Leiden deed in febru-
ari 1513.43 Teneinde de slagkracht van de stedelijke milities te vergroten werd voorgeschre-
ven op welke wijze de burgers zich dienden te bewapenen. Zo decreteerde Leiden in 1511 dat 
iedereen voorzien diende te zijn van ‘geschut’, dus van bogen of handvuurwapens, en van 
‘hantweer’, waaronder hellebaarden of pieken werden verstaan, waarbij de laatste minimaal 
drie voet langer moesten zijn dan de drager. Te korte of anderszins ongeschikte wapens 
zouden in beslag worden genomen.44 Omdat de stadsbestuurders wel wisten dat de bur-
gers in dezen niet veel initiatief toonden, schaften zij de wapens zelf aan. Zo werden in Bra-

Alkmaar waren afgebroken nadat de stadsrechten waren ingetrokken als straf voor de opstand van het Kaas- en Brood-
volk in 1491-1492. Als reactie op de plundering door de ‘Gelderse Friezen’ kreeg de stad in 1519 haar stadsrecht terug, 
en werden de muren weer opgetrokken. 

40   Dagvaarten vi, 324, nr. 252. Ook was men bang voor een aanslag op Weesp, want van die stad hadden de vijandelijke 
krijgslieden de sleutels (sic!).

41   Dagvaarten vi, nrs. 217, 219, 237 (p. 305) en 265, waarin sprake is van een grote zwakke plek in de vestingwerken.
42   De stadslegers hadden als kern de schutterijen, die natuurlijk beter geoefend waren dan de gewone poorters; P. Knevel, 

Burgers in het geweer: de schutterijen in Holland, 1550-1700 (Hilversum 1994; Hollandse Studiën 32) 44-50.
43   Dagvaarten vi, 376, nr. 273.
44   J.P. Ward, ‘Prices of weapons and munitions in early sixteenth century Holland during the Guelders war’, The Journal of 

European Economic History 33 (2004) 585-619, aldaar 588.

Afb. 2 Torens en poort van Amsterdam, door Pieter Breughel de Oudere. Tekening, 1562, 184 x 
305 mm. Museum of Fine Arts, Boston.
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bant en elders pieken, bogen, hellebaarden en andere wapens gekocht, die vervolgens te-
gen kostprijs aan de burgers werden doorverkocht.45 In 1509 leverden de burgemeesters van 
Amsterdam aan 55 burgers elk een haakbus, voor 2 gulden courant per stuk, welke wapens 
eerder waren buitgemaakt op de Hamburgse vijanden tijdens een conflict met de Hanze. 
Bepaald werd dat de kopers de wapens zouden laten afwerken (de houten kolven moesten 
er nog aan worden bevestigd), ze niet zouden doorverkopen en ze te allen tijde desgevraagd 
aan de stad zouden terugverkopen, voor 2 gulden plus de gemaakte onkosten.46 

Dat de stadsbesturen zich de nodige moeite getroostten om de verdediging zo efficiënt mo-
gelijk te organiseren, blijkt uit de pogingen tot standaardisering van het kaliber van wapens 
en munitie. In 1512-1513 probeerde Leiden te bereiken dat alle in stadsdienst uitgegeven haak-
bussen van hetzelfde kaliber waren door enerzijds een aantal wapens van dezelfde grootte 
te bestellen en anderzijds door eerder uitgereikte haakbussen in te nemen en te laten uitbo-
ren. Ook werden de mallen waarin de kogels werden gegoten aan dit formaat aangepast.47 

45   Ibidem, 589.
46   Stadsarchief Amsterdam, Archief Burgemeesters, inv.nr. 1 (Groot Memoriael), f. 260v.
47   Ward, ‘Prices of weapons’, 599-600.

Afb. 3 Kanonnen. Anonie-
me tekening in het zgn. Haus-
buch (Duitsland, ca. 1475-85) 
f. 56v. Perkament, 290 x 186 
mm. Particulier bezit.
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Naast de handvuurwapens schaften de steden ter verdediging kanonnen aan, meestal 
‘slangen’ genoemd, en dat in vrij grote aantallen (afb. 3). Leiden kocht in 1512 70 stuks in 
Antwerpen, Haarlem in 1507 38 stuks in Amsterdam. Dit vrij lichte geschut werd in maga-
zijnen opgeslagen en in tijd van gevaar waarschijnlijk op de muren opgesteld. De steden be-
zaten ook zwaarder geschut, in veel kleinere aantallen.48 Voorts lieten de magistraten voor 
zowel de artillerie als de handvuurwapens voldoende munitie en buskruit aanschaffen. Zo 
werd in Leiden in 1513 in totaal zo’n 600 pond buskruit vervaardigd.49

Stedelijk particularisme
Het geringe enthousiasme van de steden om bij te dragen aan de landsverdediging komt 
voort uit een lange traditie van particularisme, het laten prevaleren van het eigen voordeel 
boven het algemeen belang.50 In het begin van de 16de eeuw werd die grondhouding niet 
weinig versterkt door grote economische problemen, iets waarop zij zelf telkens de nadruk 
legden. Veel steden, met name die waarvan de welvaart was gebaseerd op nijverheid zoals 
textiel en bierbrouwerij, werden in deze periode geconfronteerd met economische stagna-
tie of zelfs achteruitgang, en verkeerden derhalve in relatief armoedige omstandigheden. 
Bovendien hadden de steden veelal tegengestelde belangen en waren zij op het gebied van 
handel en nijverheid voornamelijk elkaars concurrenten. Bekend zijn bijvoorbeeld de aan-
houdende problemen over het Dordtse stapelrecht en over de Hollandse binnenvaart, die 
leidden tot slepende conflicten, langdurige rechtszaken en soms zelfs tot onderling ge-
weld.51 

Daarbij komt dat het idee van Holland als een politieke eenheid niet algemeen was geac-
cepteerd; nog in 1514 betoogde de Dordtse pensionaris mr. Floris Oem van Wijngaerden 
dat Zuidholland een afzonderlijk ‘lichaem’ was, dat niets gemeen had met de rest.52 Toch 
was men naar het lijkt wel degelijk doordrongen van althans het ideaalbeeld dat heel Hol-
land één gezamenlijk front diende te vormen tegen de vijand. Het stedelijk egoïsme werd 
dan ook wel bekritiseerd, bijvoorbeeld door de contemporaine geschiedschrijvers Cornelis 
Aurelius en Willem Hermans.53 De laatste betoogde dat de herovering van het strategische 
kasteel van Poederoijen in 1506-1507 mislukte omdat de steden onder elkaar kibbelden en 
Delft, Leiden, Haarlem en Amsterdam – de minst betrokken plaatsen – geen bijdrage wilden 
leveren. En zo gebeurde het volgens Hermans als in de fabel: de kikker en de muis twistten 
onder elkaar en de kraai, die het van boven zag, greep beide vechtersbazen en verscheurde 
ze.54 Ook de stadsbestuurders zagen natuurlijk wel in dat eendracht de meeste kans op suc-
ces gaf; een in zichzelf verdeeld land staat immers zwak, volgens het bekende bijbelse ge-

48   Ibidem, 600-602.
49   Ibidem, 613.
50   Vanaf het begin van de stedelijke participatie in het landsbestuur, in het midden van de 14de eeuw, is dat stedelijk par-

ticularisme al een kenmerkend gegeven, dat gedurende de 15de eeuw werkzaam bleef: H. Kokken, Steden en Staten. Dag-
vaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-
1494) (Den Haag 1991; Hollandse Historische Reeks 16) 25, 154-156, 210-211.

51   Voor een overzicht van deze rivaliteiten en de economische en financiële problemen van de steden zie Tracy, Holland 
under Habsburg rule, 21-32, 52-60.

52   Ibidem, 36. Volgens de toenmalige terminologie werd de streek ten zuiden en oosten van IJssel ‘Zuidholland’ genoemd, 
terwijl de streek tussen Maas en IJ (dus ruwweg de huidige provincie Zuid-Holland) ‘Noordholland’ heette.

53   Ibidem, 70. Over Aurelius zie C.P.H.M. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Hol-
land in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988; Hollandse studiën 21) 145-146.

54   Willem Hermansz. van Gouda, ‘Hollandiae Gelriaeque Bellum’, 334.
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zegde.55 Dit ideaal wordt bijvoorbeeld verwoord in een resolutie van de Goudse vroedschap 
van 15 februari 1511: 

Item angaende de bescermenisse van den platten lande ende de eedelen van Hollandt 
is de opinie ende goetduncken van die van der vroetscap als dat men die eedelen mit-
ten steden ende de steden mitten eedelen cleijn ende groet vereenicht, ende daerinne 
alsoe te doene ende helpen raeden datter eendracht ende vrede is onder malcander. 
Ende oeck bisonder is de meninge dattet plattelandt van Hollandt gedefendeert ende 
bescermpt mach worden.56 

Hierbij moet overigens worden aangetekend dat deze resolutie werd aangenomen op een 
moment dat Gouda zich bedreigd voelde: een grote groep onbetaalde huurlingen stond op 
het punt vanuit Utrecht naar Holland te trekken, maar de Staten hadden in verband daarmee 
een paar dagen tevoren besloten ze toch niet te willen afkopen.57

Ondanks deze mooie woorden van eenheid uit Gouda – overigens een zeldzaam geluid in 
de bronnen – gaven de Hollandse steden steeds weer blijk van een fundamenteel particula-
ristische houding. Deze attitude wordt volmaakt samengevat in een resolutie van de Leid-
se vroedschap van 16 september 1512, toen ook gereageerd moest worden op een door de 
Haagse regering opgesteld plan voor de landsverdediging, omdat in de winter een aanval 
van Gelre werd gevreesd. De Leidse vroedschap verwierp het plan met als grond dat voor-
komen moest worden dat ‘de oorlog tegen Gelre de oorlog van Holland wordt’.58 Men ver-
wachtte dat de landvoogdes de landsverdediging zelf zou financieren door de verkoop van 
renten met de grafelijke domeinen als onderpand. Mocht dat niet gebeuren, en zou inder-
daad de vijand verschijnen, dan hoopte de Leidse vroedschap dat elk van de steden de gren-
zen van het eigen kwartier naar vermogen zou verdedigen, waarbij men wel verwachtte dat 
zij later schadeloos gesteld zouden worden uit de domeinen of beden of anderszins.59 Intus-
sen besefte de Leidse magistraat best dat deze individualistische houding niet strookte met 
het ideaal van eendracht. Op 30 september besloot de vroedschap dat men dan wel vindt dat 
elke stad haar eigen kwartier moest verdedigen, maar dat men inziet dat Zuidholland groot 
is en ‘veel defensie behoeft’; en omdat men niet de schijn wil wekken ‘dat die een den ande-
ren niet en soude willen bijstaen ende elck op hem selven soude willen staen’, is men bereid 
om die van Zuidholland ‘mit ghoede woorden tevreden te stellen, indien men mach’. En als 
ook dat niet afdoende is, wil Noordholland in laatste instantie wel 100 soldaten in Zuidhol-
land onderhouden ter verdediging van de grenzen.60 Bij deze gelegenheid zal de Dordtse 
pensionaris wel wat positiever hebben gedacht over de eenheid van Noord- en Zuidholland.

Redenen om toch ten oorlog te trekken
Hoewel de stedelingen dus relatief veilig waren, was het voor hen in de praktijk toch wel een 
hoogst onaantrekkelijke gedachte dat het omringende platteland zou worden geplunderd 

55   Lucas 11:17: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en huis na huis stort in.’
56   Dagvaarten vi, nr. 185.
57   Ibidem, 216, nr. 184.
58   Ibidem, 327, nr. 253: ‘Ende angaende die concepten gemaict voir de bewairnisse van den lande, is gestemmet dat men 

sulke concepten off sel slaen updat mitsdien wij niet comen in den oirloge, ende dat tselve oirloge van Gelre toirloge 
van Hollandt niet en wordt.’

59   Ibidem.
60   Ibidem, 334, nr. 254.
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en vernield. De stad was immers voor een deel van de voedselvoorziening en de bevoorra-
ding met andere waren van datzelfde platteland afhankelijk, en bovendien waren veel lande-
lijke bezittingen eigendom van stedelijke patriciërs, die aldus gevoelig in hun portemonnee 
konden worden getroffen. Daar komt bij dat in de stedelijke bronnen met enige regelmaat 
oprecht medelijden doorklinkt met de arme landman, die de last van de vijandelijke stroop-
tochten grotendeels moest dragen (afb. 4). In de kortstondige crisis van februari-maart 1515, 
toen de Zwarte Hoop de streken rond Rotterdam en Dordrecht teisterde, is herhaaldelijk 
sprake van de ‘arme lantluijden’ die zeer werden ‘beschadigd’ en die beschermd moesten 
worden ‘van vorder last ende ongenade’.61 De compassie ging evenwel niet erg diep: zoals 
we zagen, werden die arme landlieden al snel aan hun lot overgelaten toen de directe drei-
ging bleek mee te vallen.

61   Ibidem, 507 en 509 (nr. 344). Zie ook ibidem 512 (nr. 346), waar wordt gesproken over de krijgsknechten ‘die opten 
armen lantluyden hals lagen’.

Afb. 4 Nederlandse boeren 
op de markt, door Albrecht 
Dürer. Gravure, 1519, 116 x 73 
mm. Metropolitan Museum 
of Art.
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Voor het ‘eigen’ omringende platteland lijken de steden zich meer verantwoordelijk te 
voelen. Zulks blijkt bijvoorbeeld toen in mei 1512 troepen in Rijnland, bij Rijnsburg, voor 
overlast begonnen te zorgen. Anders dan de – min of meer als vijandig aan te merken – 
Zwarte Hoop waren dit troepen in dienst van de eigen heer, die al lang geen soldij hadden 
ontvangen.62 Zoals te doen gebruikelijk voorzagen zij met roof en afpersing in hun onder-
houd, waarmee zij ‘den schammelen volcke’ op het platteland veel schade berokkenden. In 
de Statenvergadering kwamen Haarlem, Leiden, Amsterdam en Delft overeen dat men die 
troepen zou betalen en daarna afdanken, zodat ze zouden vertrekken. Dit zijn dus de grote 
steden die het meeste last hadden van de bendes; Gouda en Dordrecht deden niet mee, hoe-
wel afgevaardigden van in ieder geval Dordrecht wel aanwezig waren. De nood was blijkbaar 
hoog, want binnen enkele dagen hadden in ieder geval Haarlem en Leiden gelden afgedra-
gen, te weten 1000 respectievelijk 200 pond.63

Als het al heeft geholpen, dan was het van korte duur, want eind juli was er weer overlast 
van ruiters die betaling van twee maanden achterstallige soldij eisten. Zij dreigden de om-
geving van Leiden onveilig te gaan maken, zoals blijkt uit een schrijven van Floris van Eg-
mond aan stadhouder en Raad. De Leidse vroedschap was op de hoogte en besloot de zaak 
bij de ambtenaren en de Staten aanhangig te maken. Veel fiducie in optreden van die zijde 
had men blijkbaar niet, want tegelijk werd besloten de muiters een brief te schrijven met het 
verzoek te willen vertrekken en het land niet te beschadigen. Enigszins desperaat werd ge-
resolveerd dat, mocht die brief niets uithalen, ‘dat van noode is en van eeren weghen, rechts 
wegen ende van Goids wegen ons selven starck te maken en hemluyden [de ruiters] vandaen 
doen gaen ende den armen landtluyden bescutten mit macht’, behalve wanneer de regering 
of de andere steden een beter idee hadden.64 Zoals eerder bij overlast in Rijnland, schaarden 
de steden Amsterdam en Delft zich achter Leiden (Haarlem ontbreekt deze maal), en reis-
den hun gedeputeerden begin augustus naar de landvoogdes en de Geheime Raad te Brus-
sel, om aldaar te klagen over: 

de quade manieren van den ruyteren die omme hoirluyder soudt (soldij) te gecrigen da-
gelicx comen in den dorpen ende plaetse van Rynlant, den armen huysman zerre belas-
tende ende van denzelven ende van der steden van Hollant heyschende betalinge, niet 
jegenstaende dat die van Leiden noch oock dandere steden dezelve ruyteren niet ange-
nomen noch hemluden niet geloeft (niets beloofd) hebben.65

Leiden voelde zich blijkbaar verantwoordelijk voor het omliggende platteland, zodanig dat 
het zich zelfs bereid toonde om voor de veiligheid van de boeren dan maar in Godsnaam 
ten strijde te trekken, althans in uiterste noodzaak en wanneer alle andere middelen zouden 
hebben gefaald. Erg strijdlustig klinkt het niet, maar de betrokkenheid met het eigen land-
volk lijkt gemeend. Leiden kreeg weer ondersteuning van de aan Rijnland grenzende steden; 
de Dordtse afgevaardigden waren ook op de Brusselse dagvaart, maar hielden zich in de-
zen afzijdig. De problemen met deze (of andere?) krijgsknechten waren in september niet 
opgelost, maar toen leek alleen Leiden erin geïnteresseerd te zijn, weer met benadrukking 

62   Voor een kort overzicht van de organisatie van de troepen van beroepssoldaten, de landsknechten, zie E. Swart, Krijgs-
volk. Militaire professionalisering en het ontstaan van het Staatse leger, 1568-1590 (Amsterdam 2006), 71-74.

63   Dagvaarten vi, nr. 241 (het citaat op p. 313).
64   Ibidem, 320, nr. 247.
65   Ibidem, 321, nr. 249.
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van het lot van de ‘arme ondersaten’. Ook Leiden was evenwel niet bereid de soldaten te be-
talen. Typerend zijn de beraadslagingen in de vroedschap: de stad heeft haar aandeel in de 
oorlogskosten al voldaan en is niet van plan geld te betalen aan krijgsknechten die niet door 
de Staten zijn aangesteld. Die moeten hun geld maar bij de genadige heer zien te halen. Ook 
Haarlem hield de boot af.66 Maar op de 17de september werd te Leiden bekend dat de bende, 
bestaande uit vier vendels Duitse krijgsknechten, Delfshaven had bezet en de haven daar had 
afgesloten.67 De muiters bemanden schepen en dreigden aan het roven te slaan wanneer zij 
voor de 21ste niet waren betaald. De Leidse vroedschap besloot nu om in de Staten te pleiten 
geld op te brengen om hen af te kopen, vanwege ‘die grote periculen dair tlandt in is’, en ook 
om de buren van Delft te helpen, ‘ende dat men van veele quaden tminste quaet behoirt te 
kiesen’. In de Statenvergadering stelden edelen en grote en kleine steden zich nu eendrach-
tig borg voor het bedrag van 20.000 pond dat opgebracht moest worden om de soldaten te 
Delfshaven te betalen. Over de reden voor deze plotselinge eensgezindheid en vrijgevigheid 
wordt niet geheimzinnig gedaan: de muiters hebben te Delfshaven de sluizen gesloten, zo-
dat de ‘varende coopman nergens reysen noch frequenteren en mach, doende mits dien den 
gemeenen ondersaten van Hollandt ende Vrieslant onverwinlicke schade, ende geschepen 
es noch meer inconvenienten te gebueren’.68 Nu de kooplieden in hun nering en hun por-
temonnee werden getroffen, was het ineens tijd voor doortastende maatregelen. Hierna 
kon de zaak in korte tijd worden geregeld. De muiters trokken begin oktober nog naar Den 
Haag, waardoor de Statenvergadering schielijk moest uitwijken naar Leiden, maar ze kon-
den daarna snel worden afgekocht met geld dat was geleend bij Antwerpse kooplieden.69 

Een soortgelijk geval deed zich een jaar later voor, in april-mei 1513, toen 250 muitende 
huurlingen onder bevel van Willem Turck de dam met de sluizen in het Spaarne bezetten, 
waar zij de doorvaart beletten en ‘anders veele quaets’ deden. In de Statenvergadering werd 
voorgesteld dat elk van de vijf grote steden 1000 Rijnsguldens zou opbrengen om ze af te 
kopen, maar ditmaal was men minder eensgezind: in ieder geval Leiden wees het voorstel af 
met verwijzing naar de eigen armoede. Uiteindelijk probeerde Haarlem dan maar om samen 
met Amsterdam en de kleine steden van het Noorderkwartier van de muiters af te komen.70

Uiteindelijk blijkt dus dat er voor de steden, buiten een acute vijandelijke dreiging, maar 
één dwingende reden was om gezamenlijk op te treden en werkelijk grote financiële inspan-
ningen te leveren, en dat was wanneer een aantasting dreigde van hun economische levens-
ader, de overzeese handel en de (haring)visserij. Dit zagen we bij de afsluiting van Delfsha-
ven en het blijkt vooral duidelijk bij de in deze periode voortdurend opspelende problemen 
met de Hanze. Handelsconflicten tussen met name de Wendische steden onder aanvoering 
van Lübeck enerzijds en de Hollanders (en Zeeuwen en Antwerpenaren) anderzijds ver-
stoorden al vanaf het tweede kwart van de 15de eeuw met grote regelmaat de koopvaart en 
visserij.71 Daarbij leden de partijen grote schade doordat over en weer schepen en goederen 

66   Ibidem, 323-4, nr. 252; ibidem 327, nr. 253 (in de laatste de aangehaalde vroedschapsresolutie). Aldaar, 326, eveneens 
de Haarlemse reactie.

67   Delfshaven was een respectabele haven, met in 1514 een thuisvloot van twintig haringbuizen, en met handel op de Bal-
tische regio (Tracy, Holland under Habsburg rule, 30-31).

68   Dagvaarten vi, 328-331, nr. 253 (citaten op p. 329 en 330).
69   Ibidem, nr. 254.
70   Ibidem, nrs. 283, 285 (het citaat op p. 393-394).
71   Over het begin van de problemen tussen de Hanze en Holland (met name Amsterdam) zie F. Ketner, Handel en scheepvaart 

van Amsterdam in de vijftiende eeuw (Leiden 1946) 17-20.
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in beslag werden genomen. In januari 1511 werden weer eens Hollandse schepen en goede-
ren geconfisqueerd door die van Lübeck. De Staten namen onmiddellijk stappen bij de land-
voogdes en zelfs bij de regent keizer Maximiliaan om een en ander gerestitueerd te krijgen, 
en wanneer dat niet zou lukken, over te gaan tot inbeslagname van goederen van de ‘Ooster-
se’ kooplieden.72 Hoewel de Staten normaliter niet betrokken wensten te worden in de oor-
logen en andere ambities van hun landsheer, maakten zij bij de eigen conflicten blijkbaar 
wel graag gebruik van diens machtspositie. Maximiliaan reageerde snel: al op 3 februari ge-
lastte hij nader onderzoek in de zaak, en beval hij over te gaan tot de voorgestelde confisca-
ties, mochten de klachten terecht zijn.73 De Staten zelf traden eveneens doortastend op. In 
dezelfde maand februari kwam men tot het besluit om acht oorlogsschepen uit te rusten, die 
door heffing van lastgeld betaald zouden worden. Hoewel de Hollanders en de West-Frie-
zen het aanvankelijk niet eens konden worden in de kwestie, zijn de schepen blijkbaar al in 
maart uitgevaren. Zowel de grote en de kleine steden als de Ridderschap werkten mee aan de 
voorbereidingen en de financiering van de vloot.74 Deze doortastendheid bij het nemen van 
militaire maatregelen en het regelen van de financiering ervan staat in schril contrast met 
het eindeloze gesjacher wanneer het de defensie te velde betreft. Illustratief voor de spon-
tane actiebereidheid is de houding van de vroedschap van Gouda: op 15 februari betoonde 
deze zich nog onwillig om mee te doen, maar vijf dagen later stemde men ook daar zonder 
enige reserve in met het plan.75 Ter oplossing van deze kwestie waren de Staten ook bereid 
om tegen aanzienlijke kosten verre reizen te maken en in langdurige onderhandelingen te 
treden met de Hanzesteden.76 Het zal niet verbazen dat het Hollands voornaamste handels-
stad Amsterdam was die in dezen veelal het voortouw nam, en optrad als penvoerder van de 
Hollandse steden in de correspondentie met Noordduitse tegenstanders. 

Naar een politieke en militaire eenheid?
De grote steden van Holland volgden wat oorlogszaken betreft dus een duidelijke en conse-
quente politiek. Het liefst werd ontkend dat er oorlog was, of dat Holland iets met die oorlog 
te maken zou hebben. Van de wil om zich gewapenderhand te verdedigen was bij de Hol-
landse steden slechts sprake gedurende korte momenten van paniek, zoals bij het bericht 
van de inval van de Zwarte Hoop. In alle andere gevallen werd over de oplossing van crises 
slechts gesproken in termen van geld. Daarbij was steeds de eerste reflex om de direct be-
dreigde steden maar op te laten draaien voor de kosten van de defensie. Tot een gezamenlij-
ke financiering van acute oorlogslasten konden de Staten alleen komen wanneer de handel 
gevaar liep, zoals in het geval van de afsluiting van Delfshaven, en vooral in het handels-
conflict met de Hanze. Het concept van de eendrachtige verdediging van het land was zeker 
aanwezig en werd ook wel met de mond beleden, maar in de praktijk bleek telkens weer een 
tegenovergestelde particularistische grondhouding.

Dit voert ons ten slotte naar de vraag welke uitwerking deze houding van de steden tegen-
over de oorlog heeft gehad bij de politieke ontwikkeling van de Staten van Holland, die juist 
in de eerste helft van de 16de eeuw zouden zijn geëvolueerd tot een zelfbewust bestuursor-

72   Dagvaarten vi, nr. 179.
73   Ibidem, nr. 184.
74   Ibidem, nr. 185-187.
75   Ibidem, 216, 217 (nrs. 185, 186).
76   Zie bijvoorbeeld het verslag van de onderhandelingen die van 8 tot 27 september 1514 te Bremen werden gehouden: 

Dagvaarten vi, 467-484, nr. 326.
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gaan dat meer en meer de belangen van het land vertegenwoordigde tegenover de vorst, en 
dat een halve eeuw later in staat zou zijn om de politieke en militaire leiding te nemen in de 
Opstand tegen Filips ii; dit is althans de algemeen aanvaarde theorie in de recente litera-
tuur, onder andere verwoord door Van Nierop en Tracy.77 Symptoom van deze ontwikkeling 
was, in de visie van Ward, een in de jaren 1506-1515 vanwege de oorlogen groeiende profes-
sionalisering van de stedelijke magistraten in militaire zaken.78 Volgens Tracy zou die be-
stuurlijke groei van de Hollandse Staten zijn opgetreden ten gevolge van de druk van buiten-
landse vijanden en het energieke optreden van het Habsburgse bestuur, waardoor de steden 
onder de regering van Karel v ertoe werden gebracht op nieuwe manieren samen te werken, 
welk proces ertoe leidde dat de Staten meer capabel werden voor het hele land te spreken 
en met de bestuursproblemen om te gaan.79 In de visie van Israel was die door de Staten be-
lichaamde Hollandse politieke cohesie, die duidelijk verschilde van de fragmentatie in bij-
voorbeeld Vlaanderen en Brabant, een gevolg van de Hollandse noodzaak om gezamenlijk 
scheepvaart en visserij te beschermen.80 Hoewel genoemde auteurs pro forma vaak nog wel 
een slag om de arm houden,81 is het overheersende beeld toch dat van een opvallende poli-
tieke solidariteit in Holland tussen de steden en in de Staten, met name vanwege de oorlog 
met Gelre en de bescherming van de zeevaart, ten gevolge waarvan de Staten uitgroeiden tot 
spreekbuis van alle Hollanders.82 Deze opvatting is in overeenstemming met de theorie van 
Charles Tilly dat de vroegmoderne staatsvorming, dat wil zeggen de samenwerking tussen 
de vorst en de burgerlijke elites, slechts mogelijk was door druk van buitenaf, dus door oor-
log of oorlogsdreiging.83

Bij deze theorie van de Hollandse politieke solidariteit en bestuurlijke en militaire profes-
sionalisering, hoe algemeen geaccepteerd ook, zijn evenwel de nodige kanttekeningen te 
plaatsen. Om te beginnen is niet duidelijk waarom alleen Holland zich tot een zelfbewuste 
politieke eenheid zou hebben ontwikkeld, aangezien ook de andere gewesten te maken had-
den met externe pressie in de vorm van oorlogen en bedreiging van hun handel en scheep-
vaart; Vlaanderen en Zeeland zaten wat dat laatste betreft duidelijk in hetzelfde schuitje als 
Holland, en Brabant was net zo intensief als Holland betrokken in de strijd met Gelre. En in 
het voorafgaande hebben we gezien hoe voor de Hollandse steden in de periode 1506-1515 
die externe druk in ieder geval niet groot genoeg was om ze tot onderlinge samenwerking 
te bewegen, laat staan tot medewerking met de regering. Integendeel, het eigen financiële 
voordeel en de benadeling van de rivalen bracht de steden tot een grondige particularisti-
sche houding, waarbij zij zich nauwelijks verantwoordelijk lijken te voelen voor het algeme-

77   H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw (2e gewij-
zigde druk; Amsterdam 1990) 133-152; Tracy, Holland under Habsburg rule, 209-210.

78   Ward, ‘The military role’, alsmede Ward, Cities and States, 264; pal ervoor, op 262-263, concludeert de auteur dat de ste-
den van Holland inzake de landsverdediging een zelfzuchtige politiek voerden.

79   Tracy, Holland under Habsburg rule, 63.
80   J. Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness and fall, 1477-1806 (Oxford 1995) 170.
81   Zie ook G. Marnef, ‘The towns and the revolt’ in: G. Darby (red.), The origins and development of the Dutch revolt (Londen 

2001) 84-106, aldaar 90-91, die onder verwijzing naar Israel dezelfde theorie ventileert, maar daarbij aantekent dat de 
stedelijke solidariteit niet overdreven moet worden.

82   Aldus ook in het recente naslagwerk over de Hollandse geschiedenis: L. Sicking, ‘De integratie van Holland. Politiek en 
bestuur in de Bourgondisch-Habsburgse tijd’ in: T. de Nijs e.a. (red.), Geschiedenis van Holland, deel 1: Tot 1572 (Hilver-
sum 2001) 259-290, aldaar 273-275.

83   C. Tilly, Coercion, capital and European states, AD 990-1992 (Oxford 1990; herziene editie Cambridge en Oxford 2002). Voor 
een uitbouw van de theorie zie J. Glete, War and the state in early modern Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal-
military states, 1500-1660 (Londen en New York 2002).
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ne belang; vaak lijkt zelfs het besef te ontbreken dat dat algemene belang uiteindelijk ook 
hun eigen belang was. Er moeten dan ook serieuze vraagtekens worden gezet bij die veron-
derstelde groei van de stedelijke magistraten naar een politieke en militaire verantwoorde-
lijkheid en professionalisering, en de ontwikkeling van de Hollandse Staten naar een zelf-
standig gewestelijk bestuur. Die vraagtekens zijn te meer gerechtvaardigd daar Tracy, die 
in de jaren twintig een toenemende bereidheid tot samenwerking ziet, die tot uitdrukking 
komt in de hoge bedragen die de Staten toen opbrachten in de strijd tegen Gelre,84 toch ook 
moet constateren dat tijdens dat conflict, dat tot 1528 zou duren, de Staten vaak verdeeld 
waren over de te volgen tactiek en de op te brengen gelden, en dat ze trouwens ook weinig 
succesvol waren in hun pogingen de oorlogspolitiek van de regering te beïnvloeden.85 En na 
1528 bleef Holland tot aan het begin van de Troebelen verschoond van een oorlog op haar 
grondgebied, en was er dus nauwelijks sprake van externe pressie. In de jaren vlak vooraf-
gaand aan de Opstand lijkt de houding van de Staten nog steeds hetzelfde: zij ‘verdiepten 
zich slechts in defensie en buitenlandse aangelegenheden, wanneer de Hollandse handel en 
visserij gevaar liepen’.86 Tijdens de Opstand bleek dan ook dat het stedelijk particularisme 
nog steeds een groot probleem was, zowel voor de rebellen als voor de Spaanse bevelheb-
bers.87 In het licht van dit alles moet de conclusie luiden dat verder onderzoek is geboden 
naar het politieke en ‘nationale’ zelfbewustzijn dat in de steden en Staten van Holland tot 
ontwikkeling zou zijn gekomen in de decennia voorafgaand aan de Opstand. 

84   Tracy, Holland under Habsburg rule, 75-76. 
85   Ibidem, 74-89. Zie ook aldaar 92, over de verdeeldheid tussen de steden over de beveiliging van de haringvaart in 1522.
86   J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588 

 (’s-Gravenhage 1990; Hollandse Historische Reeks 13) 65.
87   Swart, Krijgsvolk, 162-164, 171-172.
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Michiel van Groesen

Herinneringen aan Holland
De verbeelding van de Opstand in Salvador de Bahia*

In mei 1624 veroverde de West-Indische Compagnie Salvador de Bahia, de hoofdstad van de Portugese 
kolonie in Brazilië die sinds 1580 onder Spaans-Habsburgs bestuur stond. Aan de muren van het jezu-
ietenklooster in de stad troffen de Nederlandse soldaten prenten aan, die herinnerden aan episodes uit 
de eerste fase van de Opstand tegen Spanje. Ze vervingen deze prenten, die een katholieke visie op de Op-
stand tentoonspreidden, door afbeeldingen die ze hadden meegenomen uit de Republiek die getuigden 
van een andere visie op de strijd van de rebellen tegen de Spaanse koning. Zowel Nederlandse als Portu-
gese bronnen maken gewag van deze kleinschalige culturele omwenteling in de Nieuwe Wereld. Blijk-
baar waren de herinneringen aan de opstand in Holland om verschillende redenen nog relevant tijdens 
de eerste Nederlandse campagne in Amerika, ruim een halve eeuw later.

Op 9 en 10 mei 1624 veroverde een vloot van de West-Indische Compagnie onder leiding van 
de Amsterdamse admiraal Jacob Willekens Salvador de Bahia, de hoofdstad van de Portu-
gese 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 Aller-
heiligenbaai 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 beklom-
men 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 nieuws-
prent van de verovering, vervaardigd door de Amsterdamse uitgever Claes Jansz. Visscher, 
troffen de soldaten in sommige huizen van de stad volledig gedekte tafels aan (afb. 1).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. De Portugese gouverneur-generaal 
Diego Mendonça de Furtado, die niet was gevlucht, werd met enkele getrouwen door de Ne-
derlanders 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. De eerste aanval van de Com-
pagnie op het Atlantische imperium van de Habsburgers was in alle opzichten geslaagd te 
noemen en vormde een aangename uitzondering op het overwegend slechte nieuws dat de 
hervatting van de oorlog in 1621 had gebracht. 

De berichten over de inname van Salvador de Bahia bereikten eind augustus de Republiek. 
De zege werd in alle steden en dorpen gevierd. In Sommelsdijk, op het eiland Goeree, waren 
de festiviteiten zelfs zo uitbundig dat enkele huizen én de 15de-eeuwse kerktoren in vlam-

*   Dit artikel is één van de resultaten van het Dr. Ernst Crone Fellowship 2007-2008 van het Nederlands Scheepvaartmu-
seum Amsterdam. Een eerdere versie van dit stuk is aangeboden aan Henk van Nierop bij zijn afscheid als directeur van 
het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw.

1   C.R. Boxer, Salvador de Sá and the struggle for Brazil and Angola, 1602-1682 (Londen 1952) 46-55; G. Edmundson, ‘The Dutch 
power in Brazil (1624-1654); Part i – The struggle for Bahia (1624-1627)’, English Historical Review 11 (1896) 231-259. 

2   Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinnebeelden betrekkelijk de geschiedenis van Nederland (Amsterdam 1893-1935) 
cat. nr. 1593.
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men opgingen.3 Maar in Brazilië overheerste intussen realiteitszin. De manschappen van de 
Compagnie waren teleurgesteld over wat zij in de verlaten stad hadden aantroffen. Salvador 
bleek niet veel meer te zijn dan een versterkte havenstad zonder vooraanstaande gebouwen, 
zonder universiteit en zelfs zonder drukkerij. Alles wees erop dat Brazilië voor Habsburgse 
begrippen een enigszins achtergebleven kolonie was. De Portugese aristocratie had haar geld 
niet aan juwelen, dure kleding of kunst besteed, maar geïnvesteerd in slaven en andere be-
nodigdheden voor de suikerplantages. Die bevonden zich echter buiten de stad, en dus bui-
ten het bereik van de Nederlanders.4 Een maand na de inname hadden de soldaten nog veel 
beroerder nieuws ontvangen. De beoogde gouverneur Johan van Dorth was buiten de stads-
muren in een hinderlaag gelopen, waar hij tijdens een kort gevecht onfortuinlijk terecht was 

3   N. van Wassenaer, Historisch verhael alder ghedenck-weerdichste geschiedenisse (...) viii (Amsterdam 1625) f. 101r: ‘... moetmen 
wel op het vyeren letten, dat die nacht niet in droefheyd verandere, alsomen sulcx binnen Somerdijck gesien heeft, doen 
de laetste Triumpheringh over de stadt Salvador, en de Bahia in West-Indien, in de geunieerde Provintien geschiede, 
datter eenige huysen door al te heftige vlammen in brandt raeckteden.’ Zie over de festiviteiten verder bijvoorbeeld de 
Haagse schoolmeester David Beck: Sv.E. Veldhuijzen (red.), Spiegel van mijn leven. Een Haags dagboek uit 1624 (Den Haag 
1993) 162.

4   S.B. Schwartz, ‘Cities of empire. Mexico and Bahia in the sixteenth century’, Journal of inter-American studies 11 (1969) 4, 
616-637, aldaar 617-618; Boxer, Salvador de Sá, 53.

Afb. 1 C.J. Visscher, Nieuwsprent van de verovering van San Salvador de Bahia (Amsterdam 1624). Ne-
derlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
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gekomen onder zijn paard en door Afrikaanse slaven was onthoofd. De Amsterdammer Evert 
Gijsbertsz. had weliswaar het hoofd van de kolonel weten 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.5 Op 13 juni werden de overblijfselen van de kolonel in Salvador ceremonieel 
begraven in de crypte van de kathedraal, die tot enige weken eerder het hart van het katholieke 
geloof in Brazilië was geweest. In de maanden die volgden groeiden onder leiding van de ver-
dreven bisschop Marcos Teixeira de kracht en de vechtlust van de Portugese guerrillastrijders. 
Terwijl in de Republiek de victorie van de Compagnie werd bejubeld, verbleven de bezetters 
in Bahia angstvallig binnen de muren van de stad. Hier brachten de ruim 1.500 Nederlan-
ders in totaal elf maanden door, in afwachting van hulptroepen die niet op tijd zouden arri-
veren. In april 1625 werd Salvador door een in allerijl uitgeruste Habsburgse vloot heroverd.6 

Publieke toe-eigening
Vanaf mei 1624 had de Compagnie geijverd voor enkele veranderingen in de aanblik van 
de Braziliaanse hoofdstad. De begrafenis van Van Dorth bood de Nederlandse troepen de 
gelegenheid om zich op publieke wijze het grote kerkgebouw, en daarmee feitelijk de stad 
als geheel, toe te eigenen. Deze toe-eigening was een serieuze zaak. Het moest voor vriend 
en vijand duidelijk zijn dat Salvador was overgegaan in Nederlandse handen. De middelen 
die hierbij werden toegepast waren in de eerste fase van de Opstand tegen Spanje reeds be-
proefd. De soldaten ontdeden allereerst de religieuze gebouwen in Salvador van hun beel-
den, en sloegen altaren en retabels stuk – precies zoals hun grootouders een kleine zestig 
jaar eerder hadden gedaan tijdens de Beeldenstorm.7 Daarna namen ze de kerkgebouwen 
in gebruik. De kathedraal, Sé in de volksmond, werd geschikt gemaakt voor de protestantse 
eredienst. Mogelijk gingen de Nederlanders zelfs zover om hun eigen klok in één van de to-
rens van het gebouw te plaatsen, maar in elk geval werd er onmiddellijk na de verovering in 
het Nederlands en in het Frans gepreekt.8 Meer kerken hadden de soldaten niet nodig. De 
Nossa Senhora da Ajuda deed daarom voortaan dienst 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. Ook de andere kerken on-

5   Van Wassenaer, Historisch verhael viii, f. 101v-102r: ‘... maer dat liep alles te niet als sijn Persoon van de Swarten uyt een 
embuscade ghetroffen wiert, rijdende voor aen van een geselschap van dertigh of veertich paerden: als die by hem qua-
men was hy al van sijn hooft berooft, ‘twelck de vaillante Evert Gijsbertsz. Amsterdammer in sijn holster stack, en brocht 
het in de Stadt, met leetwesen van velen.’ Zie voorts: Boxer, Salvador de Sá, 54-55, met verwijzingen naar verschillende 
bronnen.

6   S.B. Schwartz, ‘The Voyage of the Vassals. Royal power, noble obligations, and merchant capital before the Portuguese 
restoration of independence, 1624-1640’, American Historical Review 96 (1991) 3, 735-762; M.G. de Boer, ‘De val van Bahia’, 
Tijdschrift voor Geschiedenis 58 (1943) 38-49.

7   Voor een recent overzicht van de politieke cultuur van de Opstand, zie P.J. Arnade, Beggars, iconoclasts, and civic patriots. The 
political culture of the Dutch Revolt (Ithaca ny 2008). Meer specifiek over de rol van prenten gaat: D.R. Horst, De Opstand in 
zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand (1566-1584) (Zutphen 2003). Dat dergelijke propaganda nog een rol 
speelde in het 17de-eeuwse Nederlandse Amerikabeeld blijkt uit: B. Schmidt, Innocence Abroad. The Dutch Imagination and 
the New World, 1570-1670 (Cambridge 2001).

8   De eerste preek die werd gehouden in Salvador werd in de Republiek uitgegeven en toegelicht door de Zeeuwse predi-
kant Willem Teellinck, Davids danckbaerheyt voor Gods weldadicheyt: voor-gestelt uut Psalm 116 vers 12. 13. 14 (welcke text te St. 
Salvadoor in Brasilien oock alder-eerst ghepredickt is gheweest), tot op-weckinghe der danckbaerheydt over de victorie ons van God aldaer 
vergont (...) (Middelburg 1624; Knuttel 3561). Teellinck riep hierin op de vreugde over de zege in Brazilië te matigen, en 
verwees naar de brand in Sommelsdijk als een waarschuwing van God (Ibidem, A2v). In de collectie van het Museu de 
Arte de Bahia in Salvador bevindt zich een klok die in 1615 werd gegoten in Deventer door Henrick Wegewaert de Jon-
gere: J.A. Gonsalves de Mello, Nederlanders in Brazilië (1624-1654) (Zutphen 2001) [oorspronkelijk verschenen als Tempo 
dos Flamengos (Recife 1947)] 101, n. 12. 
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dergingen een zelfde, in de ogen van de lokale bevolking schandalige ontheiliging.9 In een 
poging 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 Maurits, Prins van Oranje. Deze regel gold echter niet automatisch voor de ka-
tholieke ordebroeders in Salvador. Benedictijnen en Franciscanen mochten onder bepaalde 
voorwaarden terugkeren naar de stad, maar sloegen het aanbod verontwaardigd af.10 Noch 
de Portugese, noch de Nederlandse kroniekschrijvers geven verdere details over deze toe-
naderingspoging.

Wel is duidelijk dat de jezuïetenorde niet op een dergelijke clementie kon rekenen. De je-
zuïeten die niet in Nederlandse handen waren gevallen, waren met enkele kostbaarheden 
naar een Quinta bij Villa Velha op het platteland gevlucht. Dit bood soldaten van de Com-
pagnie 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 antikatholieke 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.’11 Sommige plunderende 
soldaten vergaarden er zelfs hun eigen lichaamsgewicht in zilver, aldus de kroniek. Ook de 
boerderij van de jezuïeten buiten de stad, waar de Nederlanders na enige dagen toch arri-
veerden, herbergde nog een grote hoeveelheid zilverwerk.

Het Historisch Verhael van Van Wassenaer, een kroniek die sinds 1621 twee keer per jaar 
verscheen, onderscheidt zich van andere Nederlandse bronnen door een grote hoeveel-
heid spectaculaire en voor het lezerspubliek ongetwijfeld aantrekkelijke details. De auteur 
had als chirurgijn van de Amsterdamse Admiraliteit goede contacten en baseerde zich voor 
zijn kroniek verder op geruchten, algemene aannames en nieuwstijdingen van andere opi-
niemakers. Geregeld wekte hij de indruk zelf bij verscheidene belangrijke gebeurtenissen 
aanwezig te zijn geweest, iets wat vrijwel zeker niet in alle gevallen op waarheid berustte. 
In het ‘Besluyt’ van één van zijn delen gaf hij aan ‘dat dese Schriften gheen Historien, maer 
alleenlyck Historiaelsche discoursen moeten ghenoemt syn. Was ick een historieschryver, 
dan zou ick een andere Styl ende Methode houden, die van weynighe Schryvers nae behoo-
ren ghevolght is’.12 Zijn beschrijving over de rijkdom van de jezuïeten in Brazilië zal weini-
gen in de Republiek hebben verbaasd: de eerste jaren na het Bestand kenmerkten zich door 
felle anti-jezuïtische plakkaten en geschriften, waarin keer op keer werd gewezen op de heb-
zucht van de broeders. De ‘Soldaten van Christus’ die buiten Europa als missionarissen ac-
tief waren, zouden in Amerika en Azië hoge prijzen rekenen voor de bekering van heidenen 
tot de Kerk van Rome.13 Bovendien, zo schreef Jacobus van Oudenhoven in 1622, verspreid-
den de jezuïeten juist in de koloniën:

(...) veele leugens van miraculen by de Indianen door den hare ghedaen, op dat haer be-
droch, om de verre gelegentheyt des plaets, niet openbaer en soude worden. Daer en is 

9   S. Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil v (Rio de Janeiro 1945) 42.
10   Boxer, Salvador de Sá, 54.
11   Van Wassenaer, Historisch verhael viii, f. 101v. Zie over het netwerk van de chirurgijn: J.Z. Kannegieter, ‘Dr. Nicolaes Jansz. 

van Wassenaer (1571/1572-1629)’, Jaarboek Amstelodamum 56 (1964) 71-99.
12   Geciteerd door Kannegieter, ‘Nicolaes Jansz. van Wassenaer’, 82-83. Van Wassenaer suggereerde bijvoorbeeld een aan-

tal keer dat hij aanwezig was geweest bij de ondervragingen van Domingo Coelho door functionarissen van de wic.
13   E. Nelson, ‘The Jesuit legend. Superstition and myth-making’ in: H. Parish en W.G. Naphy (red.), Religion and superstition 

in Reformation Europe (Manchester 2002) 94-95.
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oock by nae gheen plaetse ofte landtschap, in’t welck sy haer venijnich saet niet gesayt 
en hebben.14

De jezuïeten in Salvador hadden zich in de jaren vóór de Nederlandse inval juist ingespan-
nen om Braziliaanse Indianen te beschermen tegen Portugese planters, die op zoek waren 
naar goedkope arbeidskrachten.15 Maar dergelijke informatie bereikte de Republiek niet. 

Wel het vermelden waard was de vondst die soldaten van de Compagnie deden in de pri-
orkamer van het jezuïetenklooster in Salvador. Hier hingen enkele prenten aan de muur die 
de Nederlanders maar al te goed herkenden. Sommige hadden betrekking op de martela-
ren van Alkmaar, die ‘ten tijden van Joncker Sonoy [...] omgebrocht zijn’, andere vertoon-
den katholieken die tijdens de Opstand in Haarlem waren vermoord (afb. 2 en 3). Volgens 

14   J. van Oudenhoven, Historisch verhael der beginsel, voorganck, moordadichheyt, leere ende grouwelickheden der Jesuyten (Den Haag 
1622; Knuttel 3384) 6. Van Oudenhoven had zich in 1620 afgekeerd van het katholicisme en ontwikkelde zich als gere-
formeerd predikant tot een aanhanger van de Nadere Reformatie.

15   D. Alden, The making of an enterprise. The Society of Jesus in Portugal, its empire, and beyond, 1540-1750 (Stanford 1996) 479-
487. 

Afb. 2 P. Opmeer, Martelaars-boek, ofte Historie 
der Hollandse martelaren (Antwerpen 1700) ii, 19. 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere 
Collecties.

Afb. 3 Idem.
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de vaderlandslievende Van Wassenaer betrof het hier uiteraard geen martelaren, maar ver-
raders die dankzij folteringen hun misdrijf hadden bekend en kort daarna waren overleden. 
Als bron hiervoor haalde hij ‘de Histori-schrijver’ Pieter Christiaansz Bor aan, die het ver-
raad in detail had beschreven.16 Van Wassenaer doelde op de terechtstellingen van de Fran-
ciscaan Daniël van Arendonck en vijf andere minnebroeders, kort nadat de stad Alkmaar in 
juni 1572 de zijde van de rebellen had gekozen. Vijf van de zes broeders werden binnen en-
kele dagen opgehangen in Enkhuizen, de tijdelijke thuisbasis van de geuzenleider Diede-
rik Sonoy. De zesde, de jonge Franciscaan Engelbert van Terborch werd een paar maanden 
later, in augustus, opgeknoopt in Ransdorp. De broeders uit Alkmaar waren in de Gouden 
Eeuw onderwerp van verschillende verhalen en geschriften. Liedjes en tal van publicaties in 
verschillende talen bezongen tot in de late 17de eeuw hun status als verraders dan wel marte-
laren voor het katholieke geloof, afhankelijk van de religieuze achtergrond van de auteurs.17 
Alleen de martelaren van Gorinchem spraken nog meer tot de verbeelding. De martela-
ren van Haarlem genoten geen vergelijkbare reputatie, vermoedelijk omdat de slachtoffers 
geen geestelijken waren, zoals in Alkmaar en Gorinchem, maar ingezetenen van de stad. 
De bekendste slachtoffers waren de oud-burgemeesters Lambert Jacobszoon van Roosveld 
en Quirijn Dirkszoon, die tijdens het Spaanse beleg, in mei 1573, werden opgehangen. De 
vrouw en dochter van laatstgenoemde kwamen eveneens om het leven, nadat ze door een 
woedende menigte in de Bakenessergracht waren gegooid.18

De afbeeldingen van deze terechtstellingen gaven uiting aan de verontwaardiging van de 
katholieken. Ze waren hoogstwaarschijnlijk in de Nederlanden in de plaat gesneden en ver-
volgens naar Brazilië verscheept, vermoedelijk op één van de Antwerpse handelsschepen 
die reeds enkele decennia suiker van Bahia naar Europa vervoerden.19 Wat er in 1624 met de 
katholieke 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. De manschappen 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 beeldmateri-
aal dat naar de Opstand verwees. Uit deze episode bleek nog maar eens dat de verovering 
van Salvador deel uitmaakte van de langdurige strijd tegen de Habsburgers. Dit paste uitste-
kend in de officiële boodschap die de wic uitdroeg, waarin werd benadrukt dat de Neder-
landers de oorlog tegen Spanje voortaan niet meer alleen op het eigen grondgebied wilden 
voeren, maar ook in het verre Amerika. Door de beelden en de prenten van martelaren te 
vervangen door hun eigen Noord-Nederlandse iconografie, bevestigden de troepen in Bra-
zilië dat de verovering van Salvador in het bredere kader van de strijd tegen Spanje moest 
worden gezien.

16   Van Wassenaer, Historisch verhael viii, f. 101v. De hier afgedrukte prenten zijn afkomstig uit de eerste Nederlandse verta-
ling van P. Opmeer, Historia martyrum Batavicorum, sive Defectionis a fide maiorum Hollandiae initia (Keulen 1625). De prenten 
in Salvador moeten vergelijkbare afbeeldingen zijn geweest.

17   W. Nolet en G.C. Gorris, De Alkmaarsche martelaren (Hilversum 1929).
18   J.W. Wijn, Het beleg van Haarlem (Amsterdam 1942) 154-155. Uit het dagboek van Willem Verwer blijkt dat niet alle 

Haarlemse burgers enthousiast waren over de terechtstellingen: J.J. Temminck (red.), Memoriaelbouck. Dagboek van ge-
beurtenissen te Haarlem van 1572-1581 (Haarlem 1973) 81-82. Zie over de moeizame omgang van de Haarlemmers met de 
onderlinge verdeeldheid tijdens het beleg: G. Dorren, Eenheid en verscheidenheid. De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw 
(Amsterdam 2001) 201, met verdere verwijzingen.

19   Voor de Antwerpse handel op Brazilië in de 16de eeuw: E. Stols, De Spaanse Brabanders of de handelsbetrekkingen der Zuidelijke 
Nederlanden met de Iberische wereld, 1598-1648 i (Brussel 1971) 102-106.
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De eerder genoemde Domingo Coelho, de in hechtenis genomen provinciaal van de jezu-
ietenorde in Brazilië, was getuige geweest van de omwenteling in de stad. Na zijn arrestatie 
werd hij meegevoerd naar Amsterdam, waar hij nog enkele jaren als gevangene zou door-
brengen in het Rasphuis. 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 kloos-
ters in Brazilië. Hun eigen complex, zo beschreef de provinciaal, was er het ergst aan toe. 
Hier hadden de Nederlanders lege drankflessen neergezet op de plaats waar tot kort tevoren 
relieken hadden gestaan. Op de plaats van de verwijderde heiligenbeelden hingen nu Neder-
landse afbeeldingen aan de muur – vrijwel zeker prenten – van Maurits, zijn zuster Emilia, 
en overige familieleden van de stadhouder.20 

 De belangrijkste Nederlandse afbeelding kreeg een plaats in de kapel van de novieten van 
de orde. Dit schilderij stelde de inmenging van de jezuïeten in hoge politieke kringen aan 
de kaak. Protestanten geloofden dat de orde na het Concilie van Trente (1545-1563) 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.21 
Coelho, die bij hoog en bij laag had volgehouden dat er in Salvador juist strenge straffen 
stonden op politieke inmenging door de jezuïeten, beschreef de afbeelding waarvan hij 
gruwde 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 ingefluis-
terd door een ‘oorblazer’ die achter de troon van de hertog stond, volgens de brief van Coel-
ho 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.22

De ‘Tirannie van Alva’
De gedetailleerde beschrijving in de brief van Coelho biedt de mogelijkheid tot identificatie 
van de voorstelling op het schilderij. Het betreft hier de ‘Tirannie van Alva’, een afbeelding 
die voor het eerst was verschenen als prent in 1569 en voorbeeldig weergaf waar het de Ne-
derlandse rebellen in hun strijd tegen Spanje om ging. Allereerst was de politieke onder-
drukking van de zeventien gewesten op de afbeelding weergegeven, in de vorm van even zo-
veel geketende maagden en de terechtstelling van Egmond en Horne in de achtergrond van 
de compositie. Maar ook het geloof, voorgesteld in de persoon van de ‘oorblazende’ kardi-
naal Granvelle, en een op de grond gegooide en verwaarloosde Bijbel, was een factor van be-

20   Leite, História da Companhia de Jesus, 42: ‘em lugar de devotíssimas imagens, com que dantes estava ornada, puseram, em 
quadros, a do Conde Mauricio, de su irmã e outras semelhantes.’

21   Nelson, ‘The Jesuit legend’, 94-95.
22   Leite, História da Companhia de Jesus, 42: ‘(...) um dos quais puseram em a Capela dos noviços da Baía, pondo nela um pai-

nel, em que estava pintado o Duque de Alva, com um diabo sôbre o sombreiro, mandando justiçar muitos flamengos, e 
um Jesuíta com uns foles na mão, assoprando com êles nas orelhas do mesmo Duque, significando que tôdas aquelas 
justiças fazia o darem licença a nós para podermos ir pousar no nosso Colégio, oferecendo-a todos os mais Religiosos, 
da qual como tenho dito, nenhum quis usar por bons respeitos e razões que deviam ter.’ Mijn dank gaat uit naar Maria-
na Françozo, die mij voorzag van vertalingen uit het Portugees.
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lang in de Nederlandse Opstand.23 Aan deze motieven was halverwege de jaren twintig van 
de 17de eeuw niet veel veranderd: religieuze en politieke vrijheid waren, naast economische 
overwegingen, nog altijd belangrijke drijfveren voor de Nederlanders. De afbeelding van 
de ‘Tirannie van Alva’ behield dan ook haar waarde. Deze werd nog eens versterkt door het 
zorgvuldig geconstrueerde collectieve geheugen van de inwoners van de Republiek, waarin 
bepaalde herinneringen aan de eerste fase van de Opstand een canonieke plaats innamen. 
Ook latere generaties herkenden daarom in de ‘Tirannie van Alva’ moeiteloos de legitima-
tie van de rebellie tegen de Spaanse vorst. Juist in tijden van politieke onzekerheid, bijvoor-
beeld tijdens en onmiddellijk na het Bestand, herinnerde de afbeelding aan de beweegrede-
nen voor de opstand tegen Spanje én aan de noodzaak van de strijd.24 

In 1622 maakte de graveur Jan Pietersz. van der Venne in Middelburg dan ook een moder-
ne versie van de voorstelling naar een ontwerp van de Delftse kunstenaar Willem Jacobsz. 
Delff (afb. 4). Andrew Sawyer heeft recentelijk aangetoond dat deze voorstelling ook door 
schilders vaak werd gekopieerd en vermeldt ten minste 22 schilderijen van de ‘Tirannie van 
Alva’, alle geproduceerd ná 1618.25 De geschilderde exemplaren die bewaard zijn gebleven 

23   H.F.K. van Nierop, ‘De troon  van Alva. Over de interpretatie van de Nederlandse Opstand’, Bijdragen en Mededelingen be-
treffende de Geschiedenis der Nederlanden 110 (1995) 205-223. Zie ook Horst, De Opstand in zwart-wit, 85-88. 

24   J. Pollmann, Het oorlogsverleden van de Gouden Eeuw (Leiden 2009) 11-12.
25   A. Sawyer, ‘The Tyranny of Alva. The creation and development of a Dutch patriotic image’, De zeventiende eeuw 19 (2003) 

2, 181-211. 

Afb. 4 W.J. Delff, Delineation deplorati status Belgy sub immensa tyrannide Albani ducis (Middelburg 
1622); 41,6 x 58 cm. Universiteitsbibliotheek, Bijzondere Collecties.
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geven aan dat er bepaalde variaties mogelijk waren, zonder dat de herkenbaarheid en de be-
tekenis van de voorstelling in gevaar kwamen. De originele prent uit 1569 was bij verschij-
ning een weergave geweest van de recente ontwikkelingen in de Nederlanden, en had achter 
Alva plaats ingeruimd voor de opruiende figuur van Granvelle.26 Maar terwijl de hertog zijn 
prominente functie als de vleesgeworden tiran in de Noord-Nederlandse propaganda had 
behouden, verdween Granvelle – letterlijk – langzaam uit beeld. In enkele van de afbeeldin-
gen van de ‘Tirannie van Alva’ die ná het Bestand waren vervaardigd, was de oorspronkelij-
ke ‘oorblazer’ vervangen door een andere kwade genius. Op één schilderij was de kardinaal 
zelfs verruild voor een man met een tulband.27 Was er ook iets soortgelijks gebeurd met het 
paneel dat per schip naar Brazilië was vervoerd? Was de figuur met de blaasbalg voor deze 
gelegenheid weergegeven als jezuïet? Het is wellicht mogelijk dat de Nederlandse soldaten 
Coelho voor deze gelegenheid iets dergelijks hadden wijsgemaakt, maar de provinciaal was 
vermoedelijk te erudiet om eenvoudig voor de gek te worden gehouden. De beschrijving van 
Coelho doet vermoeden dat de afbeelding die in Salvador in het jezuïetenklooster werd ge-
plaatst inderdaad enigszins was aangepast.

Zowel Van Wassenaer als Coelho getuigen dus van een beeldenstrijd in Bahia, maar beide 
verslagen zijn niet boven alle twijfel verheven. De smeuïge anekdotes in het Historisch Verhael 
over prenten van katholieke martelaren uit Alkmaar en Haarlem zouden een goed voorbeeld 
kunnen zijn van wat Van Wassenaer eufemistisch een ‘Historiaelsch discours’ noemde. 
Omdat hij al sinds de hervatting van de oorlog actief was als schrijver van kronieken, wist 
hij na enkele jaren precies welke aspecten zijn lezerspubliek zouden aanspreken in een ver-
slag van een Staatse overwinning. De beschrijvingen van rijkdommen in de verblijven van de 
jezuïeten in Bahia pasten bijvoorbeeld naadloos in het reeds enkele decennia gekoesterde 
beeld van de Sociëteit van Jezus in de Republiek. Ook de verontwaardiging over in Salvador 
vereerde martelaren uit Alkmaar en Haarlem sloot waarschijnlijk aan bij de sentimenten van 
het lezerspubliek van Historisch Verhael, dat gezien de teneur van de berichtgeving overwe-
gend protestants moet zijn geweest. 

Ook Domingo Coelho construeerde in zijn brief aan Vitelleschi zijn eigen versie van de 
gebeurtenissen in mei 1624. Dergelijke jezuïetenbrieven werden door velen in katholiek Eu-
ropa gelezen en waren dus net als de gepubliceerde kronieken van Van Wassenaer geschik-
te vehikels om een eigen beeld uit te dragen. De Portugese jezuïet stelde in zijn rapportage 
aan de generaal-overste in Rome de orde voor als de grootste slachtoffers – in leven geble-
ven martelaren, als het ware – van de Nederlandse onbehouwenheid in Brazilië. Misschien 
had de provinciaal de jezuïtische ‘oorblazer’ op het schilderij wel zelf bedacht om het nood-
lot van zijn orde nog verder te accentueren. Maar de gedetailleerde beschrijving van juist de 
‘Tirannie van Alva’, het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van de Nederlandse 
patriottistische iconografie, maakt deze lezing minder aannemelijk. Dat de provinciaal het 
belang van dit beeld voor het collectieve geheugen van de Republiek kende, alsmede het ge-
bruik om variaties aan te brengen in de aard van de ‘oorblazer’, is uiterst onwaarschijnlijk. 
Om een zodanig precieze beschrijving mogelijk te maken, moet hij een vergelijkbare afbeel-
ding hebben gezien. 

26   In zekere zin kan ook deze afbeelding al een constructie worden genoemd: Granvelle vertrok reeds in 1565 naar Rome, 
terwijl Alva pas in 1567 in de Nederlanden arriveerde.

27   Sawyer, ‘The Tyranny of Alva’, 203.
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De verslagen van Van Wassenaer en Coelho vullen elkaar in dit opzicht aan, en dat is vol-
doende reden om aan te nemen dat er in Brazilië in mei 1624 daadwerkelijk een kleine pren-
tenoorlog heeft gewoed, waarbij verschillende herinneringen aan de Opstand in Holland 
met elkaar botsten. Van de herovering van Salvador door een Spaans-Portugese armada, elf 
maanden later, zijn helaas geen soortgelijke berichten overgeleverd. Maar het ligt voor de 
hand dat de portretten van Maurits en Emilia, en het schilderij van de ‘Tirannie van Alva’ het-
zelfde lot ondergingen als de katholieke prenten van Alkmaarse en Haarlemse martelaren 
een jaar eerder. Protestantse kunst zou nadien nooit meer de interieurs van Salvador de Ba-
hia sieren: de poging van de Nederlandse gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau-
Siegen in 1638 om de stad opnieuw in te nemen mislukte ternauwernood.28

Prentenstrijd
Hoe gebruikelijk was nu een dergelijke prentenstrijd in een koloniale context in de Gouden 
Eeuw? Van de Nederlandse verovering van Olinda en Recife in 1630, de meest vergelijkbare 
casus, zijn geen gelijksoortige verhalen bekend. De opvolger van Nicolaes van Wassenaer 
als redacteur van het Historisch Verhael, de Amsterdamse chirurgijn Barent Lampe, rappor-
teerde niettemin uitgebreid over het succes van de Compagnie in Pernambuco.29 De Neder-
landse troepen legden vrijwel onmiddellijk beslag op het jezuïetenklooster van Olinda en de 
zegevierende kolonel Diederik van Waerdenburgh nam zelfs met enkele vertrouwelingen 
zijn intrek in het verlaten gebouw. Maar geen van de verslagen van de campagne maakt mel-
ding van een beeldenstrijd, of koppelt de zege op enigerlei wijze aan de strijd tegen Spanje 
in de Oude Wereld. De predikant Johannes Baers, die wèl getuigde van het ‘schoon maec-
ken ende prepareren’ – dus het van katholieke beelden ontdoen – van de belangrijkste kerk 
van Olinda, registreerde ook dat ‘De Parochie-kercken ende de Kercken vande Cloosters syn 
schoon versiert met gout ende veel Outaren, maar geen costelijcke of constighe schilderij-
en’.30 Er waren in Pernambuco dus blijkbaar geen afbeeldingen die de agressie van de Ne-
derlandse soldaten konden opwekken zoals eerder in Salvador. Ook de successen van de Re-
publiek in de strijd tegen de Portugezen rond 1640, in Elmina, Angola, Maranhão, Malakka 
en Ceylon, leverden geen vergelijkbare verhalen op.

Waarom werden deze iconografische herinneringen aan Holland dan juist opgehaald in 
Salvador de Bahia in 1624? Het antwoord op deze vraag is enigszins speculatief, maar in 
grote lijnen zijn er naar mijn mening drie redenen aan te wijzen waarom juist bij deze ver-
overing de herinnering aan de Opstand een rol speelde. Allereerst vormde de culturele om-
wenteling een tot de verbeelding sprekende manier om het militaire en politieke succes te 
bekrachtigen. Sinds de hervatting van de strijd met Spanje in 1621 hadden de Staatse troe-
pen weinig reden tot vreugde gehad. Strubbelingen tussen remonstranten en contraremon-
stranten, nederlagen van de protestanten in de Duitse Staten en het dreigende verlies van 
Breda vormden daarnaast de ingrediënten voor de somberste periode in het bestaan van de 
jonge Republiek.31 Uitgevers en opiniemakers maakten dan ook gretig gebruik van het goe-
de nieuws uit de Nieuwe Wereld en alle details van de verovering van Salvador werden breed 

28   C.R. Boxer, The Dutch in Brazil, 1624-1654 (Oxford 1957) 87.
29   B. Lampe, Historisch verhael alder ghedenck-weerdichste geschiedenisse (...) xviii (Amsterdam 1631) f. 85v e.v., met de beschrij-

ving van het jezuïetenklooster van Olinda op f. 88v.
30   J. Baers, Olinda, ghelegen int landt van Brasil (...) verovert op den 16. februarij 1630 (Amsterdam 1630; Knuttel 3997) 29-32.
31   J.I. Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness, and fall, 1477-1806 (Oxford 1995) 478-485.
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Afb. 5 C.J. Visscher, Nieuwsprent van de gevangenneming van 14 Portugezen met ‘Steyger-Praetjen’ tus-
schen Jan Batavier en Matroos (Amsterdam 1624). Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
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uitgemeten.32 Het feit dat de West-Indische Compagnie na de oprichting in 1621 twee jaar 
had moeten wachten voordat er voldoende kapitaal beschikbaar was om daadwerkelijk van 
start te gaan, zal hierbij zeker een rol hebben gespeeld. De bewindhebbers moeten hebben 
gehoopt dat de publieke vreugde over de eerste overwinning in Brazilië extra investeringen 
zou genereren voor hun compagnie, die – niet zonder reden – in eerste instantie was be-
schouwd als een riskante onderneming, een oorlogsinstrument in plaats van een handels-
organisatie. Hoe meer mensen zich konden identificeren met de strijd in het verre Brazilië, 
hoe beter, en de verwijzingen van beide partijen naar de eerdere confrontaties in Holland, 
in de vorm van bekende prenten, kwamen hierbij goed van pas.

Ten tweede sloot de locatie waar de episode zich afspeelde, het klooster van de jezuïeten, 
goed aan bij het anti-jezuïtische klimaat van deze jaren in de Republiek. De thematiek van de 
herinneringen aan Alkmaar en Haarlem, het zelfbenoemde martelaarschap van de katholie-
ke geestelijken, was onderdeel van het stereotypische beeld dat de protestanten hadden van 
de jezuïetenorde. Ook de door de Compagnie gefabriceerde informatie over de verovering 
van Salvador profiteerde van de anti-jezuïtische gevoelens. Claes Jansz. Visscher maakte in 
oktober 1624, bij de aankomst van de Braziliaanse gevangenen in Amsterdam, een tweede 
nieuwsprent die de spot dreef met provinciaal Domingo Coelho en die alle bekende elemen-
ten van antikatholieke propaganda uit de kast haalde om de zege in Salvador nog wat extra 
glans te geven (afb. 5).33 Dit anti-jezuïtische sentiment zou overigens een onderdeel blijven 
vormen van het Nederlandse beleid in Brazilië. In de ordonnanties van de Heeren xix uit 
1629, waarin werd vastgesteld dat katholieken en joden in gebieden onder het bestuur van 
de Compagnie de facto religieuze vrijheid zouden genieten, werd een uitzondering gemaakt 
voor religieuze ordes. Kort voor de aankomst van Johan Maurits als gouverneur-generaal, 
in 1635, werden de achtergebleven jezuïeten en andere ordebroeders uitdrukkelijk gesom-
meerd de kolonie te verlaten.34

Ten slotte vormde de prentenstrijd het bewijs dat de krachtmeting in Brazilië wel degelijk 
een botsing met de vertrouwde vijand was. Portugal was in 1580 opgeslokt door de Spaans-
Habsburgse monarchie, nadat koning Sebastiaan was omgekomen in Marokko zonder 
een troonopvolger te produceren. In 1622 waren de Portugezen hun handelspost in Ormuz 
kwijtgeraakt omdat, volgens de algemene opinie in Lissabon, de Spanjaarden niet voldoen-
de zorg aan de verdediging hadden besteed. In de Republiek gingen stemmen op dat de 
Portugese kolonisten zoveel bitterheid tegen het beleid van Madrid zouden koesteren dat 
de Compagnie kon rekenen op hun steun bij de verovering van Brazilië.35 Dit bleek dus een 
misvatting en de bewindhebbers deden in de zomer en herfst van 1624 moeite om de zege 
op de Portugezen voor te stellen als een overwinning op Spanje. 

Terwijl Claes Jansz. Visscher in zijn eerste nieuwsprent van eind augustus nog met geen 
woord had gerept van een Spaanse nederlaag, was de toon van zijn nieuwsprent van okto-
ber 1624 heel anders. Deze prent bespotte niet alleen de gevangengenomen jezuïet, maar 
veroordeelde ook de Spaanse tirannie die door de Compagnie in Salvador was overwonnen. 
De begeleidende verzen lieten weinig ruimte over voor vergissingen of verschillende inter-

32   Zie hierover mijn nog te verschijnen artikel ‘A week to remember. Dutch publishers and the competition for news from 
Brazil, 26 August-2 September 1624’ in het tijdschrift Quaerendo.

33   Atlas van Stolk , cat. nr. 1600.
34   J.I. Israel, ‘Religious toleration in Dutch Brazil (1624-1654)’ in: Idem en S.B. Schwartz, The expansion of tolerance. Religion 

in Dutch Brazil 1624-1654 (Amsterdam 2007) 13-32, aldaar 18-19.
35   Schwartz, ‘The Voyage of the Vassals’, 738.
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pretaties. Dit ‘Steyger-praetjen’, een fictieve dialoog tussen de vaderlandslievende ‘Jan Ba-
tavier’ en een matroos die zojuist was teruggekeerd uit Brazilië, omschreef de verovering als 
een zege op de Spaanse onderdrukking van de Amerikaanse Indianen, waarvan er volgens 
de matroos duizenden waren opgehangen en op de brandstapel geplaatst, ‘Gelijck ons Ou-
ders is bekent in dese Landen’. De verwijzing naar de ‘Zwarte Legende’, waarin onschuldige 
Indianen werden gelijkgesteld aan de Nederlandse slachtoffers van Spaanse tirannie, was 
herkenbaar en vertrouwd.36 Van Portugezen was in het ‘Steyger-praetjen’ geen sprake meer, 
maar wel van een collectief gekoesterde herinnering aan de eerste fase van de Opstand. 

De kortstondige prentenoorlog past goed in deze specifieke, aan de verovering van Sal-
vador verbonden beeldvorming. De Compagnie had hier een overwinning geboekt op een 
vijand die zich identificeerde met de strijd tegen de Republiek – getuige de prenten van de 
Alkmaarse en Haarlemse martelaren. Het schilderij van de ‘Tirannie van Alva’, dat vanaf mei 
1624 de muren van het jezuïetenklooster sierde, bevestigde nog maar eens het nationale be-
lang van de zege.

36    Schmidt, Innocence Abroad, passim.
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Wie op een rustig moment de begraafplaats 
‘Gedenk te Sterven’ in het buurtje Oud-Die-
men bezoekt zal daar de verstilde sfeer aan-
treffen die je op zo’n oude begraafplaats 
verwacht. Lopend langs de vele oude graf-
stenen raak je hier al gauw in eigen mijme-
ringen verzonken en in gedachten zal me-
nige bezoeker proberen terug te gaan in de 
tijd. Op het informatiebordje aan het hek bij 
de ingang van de begraafplaats valt te lezen 
dat hier de oudste kerk van Diemen, de Ma-
riakerk, heeft gestaan.

Oud-Diemen
Eeuwen lang vormde Oud-Diemen met deze 
kerk en het nabij gelegen Regthuys, dat als 
het oudste raadhuis van Diemen mag gel-

den, de dorpskern. En die kern heette dan 
ook gewoon Diemen en niet Oud-Diemen. 
Pas rond 1800 werd de oorspronkelijke 
dorpskern definitief overvleugeld door de 
aan de Keulsevaart (Muidertrekvaart) gele-
gen buurt Diemerbrug. Daar kwam ook de 
opvolger van de Mariakerk te staan, toen 
deze in 1807 wegens bouwvalligheid moest 
worden gesloopt.

Religieuze beleving
Voor ons mensen van de 20ste en 21ste eeuw 
is het nauwelijks meer in te denken, hoe 
belangrijk de dorpskerk in een boerenge-
meenschap als de Diemense geweest is. Die 
stond centraal in het dorp en was tot in alle 
vezels verbonden met het leven. Geboorte, 

Jaap Haag & Wiard Krook

Hollandprijs 2008

Eind vorig jaar hebben 25 historische verenigingen meegedongen naar de Hollandsprijs, die tijdens de 
Hollanddag, op 8 november 2008 te Leiden, werd uitgereikt. Hen was gevraagd een artikel dat aan-
sluit bij het thema religieus erfgoed ter beoordeling in te zenden. Hieronder wordt het prijswinnende ar-
tikel gepubliceerd. Het verscheen eerder in het tijdschrift  Historische Kring Diemen en is hier, behoudens 
enkele licht redactionele bewerkingen, onverkort overgenomen. 

Een niet meer bestaande dorpskerk
Historisch en archeologisch onderzoek naar de Mariakerk in Oud-Diemen

Afb. 1 De buurt Oud-Diemen (‘Oud-Diemens-buert’) met de dorpskerk op een gravure van ca. 
1652.
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trouwen en dood kregen hun diepere zin en 
betekenis in de religieuze beleving, die ge-
symboliseerd werd in de rituelen rond doop, 
huwelijk en begrafenis. Maar ook in het le-
ven van alledag, met al zijn voor- en tegen-
spoed, vormde het geloof de basis van ieders 
bestaan. Het bood troost en hoop, het gaf 
houvast en zekerheid en het hield de men-
sen, in meerdere of mindere mate, op het 
rechte pad. Bovendien bepaalde de kerkklok 
iedere dag het ritme van het dagelijks leven.

Middeleeuwse pracht
De Mariakerk moet een mooi gebouw ge-
weest zijn. Wat de buitenkant betreft kun-
nen we ons daar dankzij de vele bewaard 
gebleven prenten en gravures een goede 
voorstelling van maken. Het was een naar 
verhouding vrij grote in gotische stijl opge-
trokken pseudo-basalicale dorpskerk met 
een vijfhoekig koor welke werd geschraagd 
door 4 steunberen. De lengte van het schip 
binnen de muren mat 23,6 m en de breedte 
was 11,8 m.

Van het interieur ontbreken helaas afbeel-
dingen. Wel zijn er een paar beschrijvingen 
van het interieur bekend. Zo schrijft J. Tiri-
on in 1750: ‘In het gewelf [hangt] enig oud 

schilderwerk, waarvan de verbeelding door 
de tijd donker is gewor den. Deze schilde rin-
gen vertonen aan de ene kant enige profe ten 
die op Christus zien en aan de andere kant 
de vervulling in de persoon van de zalig-
maaker zelve.’1 Die schilderingen zijn dus 
bij de Reformatie kennelijk niet onder een 
witte pleisterlaag verdwenen. In de publica-
ties van L. van Ollefen en R. Bakker (1787) 
lezen we: ‘(…) de Kerk was oudtijds met een 
Orgel en schoone Capellen voorzien, van 
welke thans één tot een Consis torie en Kerk-
meesters Kamer dient; het gewelf, waarvan 
nog eenige duistere overblijfsels zijn, is be-
schilderd met de ver beelding van eenige al-
oude voorzeggingen, en van de vervul ling 
derzelve in de persoon des Zaligmaakers 
(…).’2 A.J. van der Aa schrijft in 1841: ‘Mooi 
orgel. Fraaie kapellen, eene bij Hervorming 
dienend als consistorie- en kerkmeesterska-
mer.’3 Ook P.J. ter Beek beschrijft de Maria-
kerk in zijn boek over Diemen: 

Vóór de Reformatie was deze kerk een 
Parochiekerk en stond onder bescher-
ming van de H. Maagd Maria, wier beel-
tenis boven de hoofdingang zichtbaar 
was. (…) De Kerk was voorzien van een 

1   (J. Wagenaar), Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden 8 (Amsterdam 1750) 171-172.
2   L. van Ollefen en R. Bakker, De Neder landsche Stad- en Dorp be schrijver 2 (Amsterdam 1787) 1-16.
3   A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlan den (Gorin chem 1841; heruitgave Zaltbommel 1976).

Afb. 2 Detail van een pen-
tekening van de Diemense 
Mariakerk door H.F. Breutel 
(Prentenkabinet Karlsruhe).
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fraai orgel en had zeer fraaie kapellen. 
Er stond ook een altaar in van St. Nico-
laas. Het gewelf der Kerk was fraai be-
schilderd met voor stellingen van eenige 
aloude profetieën en haar vervulling in 
Christus, waar van zelfs in 1795 enige 
sporen zichtbaar waren. Het was een 
zeer ruim en hoog stenen gebouw met 
een leien dak en in kruis vorm gebouwd, 
waarin zich drie deuren bevonden, één 
aan de Noordzijde, één aan de Zuidzij-
de en één aan de West zijde, die tevens 
de hoofd ingang was onder den toren. 
Deze toren was vierkant met twee om-
megangen, had een spits toeloop end 
dak en was in ’t geheel ongeveer 36 me-
ter hoog, waar boven een fraai verguld 
kruis. (…) De vensters in deze Kerk wa-
ren, zoals in die dagen nog ge bruikelijk 
was, glas in lood.4

In de afgelopen jaren zijn er, dankzij de di-
verse opgravingen aan de buitenzijde van de 

funderingsmuren, vele fragmenten fraai ge-
brandschilderd vensterglas teruggevonden. 
Ook de opgegraven rijkversierde gotische 
ornamenten en sculpturen van zandsteen, 
afkomstig van een sacramentshuisje uit de 
tweede helft van de 15de eeuw, duiden op 
een rijk kerkinterieur.5

Naar een zelfstandige parochie
De aan Maria gewijde kerk geldt als de oud-
ste van Diemen. Maar het is vrijwel zeker 
niet het eerste christelijke bouwwerk in het 
Diemense. We kennen namelijk een mel-
ding van een kapel, die niet ver van de dam 
in de Diem (dus bij het huidige Fort Diemer-
dam) gestaan moet hebben.6 Dit is een voor 
de hand liggende plaats, want we weten 
dat de vroegste bewoning in Diemen zich 
op de oevers van het veenriviertje de Diem 
bevond. Door de zich steeds uitbreidende 
Zuiderzee zou deze kapel echter in zee zijn 
verdwenen. Als er vóór de bouw van de Ma-
riakerk inderdaad een kapel in Diemen ge-
staan heeft, doet dat vermoeden dat Die-
men op dat moment nog geen zelfstandige 
parochie was. Een kapel hoort namelijk bij 
een bestaande parochie en dat kan in dit ge-
val Muiden, Weesp, Abcoude of Ouderkerk 
zijn geweest, want Amsterdam bestond nog 
niet. Gezien de ligging van Diemen liggen 
Muiden of Weesp iets meer voor de hand. 
Toen Diemen groter was geworden en de 
bewoners zich behalve langs de oevers van 
de Diem ook meer westwaarts aan de hui-
dige Ouddiemer- en Ouderkerkerlaan gin-
gen vestigen, is Diemen een zelfstandige 
parochie geworden met een eigen kerk (na-
melijk de Mariakerk in Oud-Diemen) en een 
eigen pastoor. Diemen heeft zich daarbij 

4   P.J. ter Beek, Historie van Diemen (Bussum 1957) 199 en 220.
5   Diverse publicaties in AWN: Het profiel. Periodiek AWN, afdeling Amsterdam en omstreken, 1989-2005.
6   S. Muller Hzn., ‘De indeeling van het bisdom’ in: J.G.C. Joosting & S. Muller Hzn. (red.), Bronnen voor de geschiedenis van de 

kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen: de indeeling van het bisdom. Eerste afdeling i (’s-Gravenhage 1906) 
348; J. Vermeulen, Geschiedenis der parochie van Diemen (Diemerbrug/Steenbergen 1888) 4.

7   C. Dekker, ‘De vorming van aartsdiakonaten in het diocees Utrecht in de tweede helft van de 11e en het eerste kwart van 
de 12e eeuw’, Geografisch Tijdschrift xi, nr. 5 (1977) 339-360, aldaar 346.

Afb. 3 Een fragment van een gebrandschil-
derd glas-in-loodraam, opgegraven nabij de fun-
deringsresten van de voormalige Mariakerk te 
Oud-Diemen (tekening: Ruud Wiggers, awn).
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afgescheiden van een oudere ‘moederpa-
rochie’. Dit was een veel voorkomend pa-
troon bij de groei van de vele ontginningsne-
derzettingen in de Hollandse en Utrechtse 
veengebieden.7 En voor zover de jaartallen 
van de diverse kerkstichtingen in dit gebied 
bekend zijn, kan de voortgang van de 11de- 
en 12de-eeuwse ontginningen zelfs min of 
meer gevolgd worden. Maar de vraag welke 
naburige parochie als moederparochie van 
Diemen mag gelden en wanneer de verzelf-
standiging van Diemen als parochie heeft 
plaatsgevonden is tot nu toe onbeantwoord 
gebleven. Dat het in ieder geval vóór 1276 
moet zijn geweest blijkt uit oude belasting-
gegevens van het vroegere Bisdom Utrecht.

Betalen voor de kruistochten
De tot nu toe oudst bekende schriftelijke 
vermelding van de Diemense parochie is 
die in het ‘Register der Kerkelijke Tienden’. 
Deze belasting werd tussen 1275-1280 in het 
Bisdom Utrecht geheven ter bekostiging van 
de kruistochten naar het Heilige Land.8 Die-
men werd daarbij voor de laatste termijn van 
het tweede jaar, dus 1276, aangeslagen voor 

‘xii s. louan’ (12 Leuvense solidi, oftewel 
schellingen), in de laatste termijn van het 
derde jaar voor ‘vii½ s. holl.’ (7½ Hollandse 
schellingen) en voor de laatste termijn van 
het vijfde en de eerste termijn van het zesde 
jaar stond genoteerd ‘xxv s. holl.’ (25 Hol-
landse schellingen).9 Bij de laatste termijn, 
dus over 1280, wordt ook de naam van de 
priester (sacerdos) in Diemen genoemd: ‘Jo-
hannes’. Dat is dus de eerste, bij naam be-
kende geestelijke in Diemen.

Uit het ‘Register der Kerkelijke Tienden’ 
blijkt verder, dat Diemen geboekt werd in 
het ‘Registrum prepositure sancti Salvato-
ris’, oftewel het register van de proost van het 
Utrechtse kapittel van Sint Salvator ook wel het 
kapittel van Oud-Munster genoemd. Een kapit-
tel is een aan een bepaalde kerk verbonden 
college van geestelijken, dat naast religieuze 
plichten ook met bestuurlijke taken binnen 
een bisdom werd belast. De proosten (hoof-
den) van deze kapittels waren in het middel-
eeuwse Bisdom Utrecht tevens belast met 
het zogenaamde aartsdiaconaat (armenzorg 
en financieel beheer) in bepaalde delen van 
het bisdom.10 Dat Diemen ressorteerde on-

8   Nationaal Archief, Archief Graven van Holland,  inv.nr. EL 34.
9   Joosting & Muller, Bronnen, eerste afd. i, 10, 12, 20 en 29.
10   Het bisdom Utrecht telde 9 kapittelkerken, waarvan 5 in de stad Utrecht. De naast elkaar gelegen kerken van Sint Maar-

ten (de Dom) en Sint Salvator waren de oudste. Die van Sint Pieter, Sint Jan en Sint Marie zijn daar in de 11de eeuw bij-
gekomen.

Afb. 4 De fraai gerestau-
reerde middeleeuwse kerk 
van Muiden, de ‘moederparo-
chie’ van Diemen (foto: Wiard 
Krook, oktober 2005).
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der het aartsdiaconaat van Sint Salvator is 
een belangrijk gegeven bij onze zoektocht 
naar de moederparochie van Diemen. Mui-
den en Weesp lagen namelijk eveneens in 
het gebied van het aartsdiaconaat van Oud 
Munster, maar Abcoude en Ouderkerk niet. 
Dat maakt het waarschijnlijk dat Diemen als 
parochie van hetzij Muiden, hetzij Weesp is 
afgescheiden. Een vermoeden dat bevestigd 
wordt bij verdere naspeuringen in de archie-
ven van het middeleeuwse bisdom Utrecht.

Wie de pastoor benoemde
Zo’n dertig jaar later, in 1310, wordt de Die-
mense parochie opnieuw genoemd, nu in 
een oorkonde van het kapittel van Sint Marie. 
Het gaat daarbij om het patronaatsrecht, het 
recht om de pastoor ter benoeming te mogen 
voordragen (de feitelijke aanstelling deed de 
bisschop). Het patronaatsrecht was voor een 
kapittel interessant, omdat men daardoor 
een lid van de eigen instelling een pastoors-
functie (en de daarbij horende inkomsten) 
kon bezorgen, maar dit terzijde. In de oor-
konde van 1310 doet het kapittel van St. Ma-
rie afstand van het patronaatsrecht van de 
kerken van ‘Muden en Dijemen’ ten gunste 

van de proost van hetzelfde kapittel van St. 
Marie.11 Kennelijk heeft het patronaatsrecht 
daarvóór bij het kapittel van St. Marie als ge-
heel gelegen en opmerkelijk genoeg niét bij 
het kapittel van St. Salvator. Bestuurlijke ver-
snippering was echter schering en inslag in 
de middeleeuwen. Maar wanneer we weten 
dat het patronaatsrecht van de kerken van 
Muiden en Diemen in handen van hetzelfde 
kapittel lag en wanneer we bovendien we-
ten, dat het kapittel van St. Salvator het pa-
tronaatsrecht van Weesp bezat, dan kan de 
conclusie eigenlijk niet anders zijn dan dat 
Muiden de ‘moederparochie’ van Diemen ge-
weest is. En daaruit valt weer af te leiden dat 
het kapittel van St. Marie het patronaatsrecht 
van Diemen al bij de afsplitsing van Muiden 
bezeten moet hebben. En dat zegt iets over 
de ouderdom van de Diemense parochie.

Pas na 1081
Het kapittel van St. Marie werd opgericht in 
1081. Al bij de oprichting, of kort daarna, 
verleende de bisschop van Utrecht aan dit 
kapittel het patronaatsrecht van de aan Sint 
Nicolaas gewijde kerk van Muiden, die toen 
al geruime tijd bestond.12 Van Diemen was 

11   Utrechts Archief, Archief van het Kapittel van Sint Marie, inv.nr. 1810.
12   Dekker, ‘De vorming’, 346.

Afb. 5 Specialisten scan-
nen de oppervlakte van het 
kerkhof ‘Gedenk te Sterven’ 
met grondradarapparatuur 
op zoek naar de mogelijke 
funderingsresten van de mid-
deleeuwse voorganger van 
de Mariakerk (foto: Wiard 
Krook, juni 1996).
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op dat moment nog geen sprake. Diemen 
kwam pas in beeld, toen deze nederzetting 
groot genoeg was om een zelfstandige pa-
rochie te worden. Ook van deze dochter-
parochie verwierf het kapittel van St. Marie 
dus het patronaatsrecht. De wijding van de 
Diemense kerk aan Maria is daar trouwens 
ook een extra aanwijzing voor, net zoals het 
tweede, aan St. Nicolaas gewijde altaar in 
de Diemense kerk op de band met Muiden 
wijst. De betrokkenheid van het kapittel van 
St. Marie betekent echter dat de Diemense 
parochie pas na de oprichting van dit kapit-
tel kan zijn ontstaan, dus pas na 1081. Een 
gegeven dat overigens goed spoort met de 
informatie over het ontstaan van Diemen, 
die archeologisch onderzoek heeft opgele-
verd. De oudste bewoningssporen aan de 
Overdiemerweg, dus in de tijd dat Diemen 
nog geen zelfstandige parochie vormde, 
gaan namelijk terug tot rond het jaar 1100.13 
De woonterp van Oud-Diemen is in het eer-
ste kwart van de 12de eeuw ontstaan.14

Archeologie
In 1990 werden door leden van de Archeologi-
sche Werkgemeenschap voor Nederland – afdeling 
Amsterdam & Omstreken (awn) en de Afdeling 
Archeologie van de gemeente Amsterdam de 
oudste bewoningssporen van Oud-Diemen 
opgegraven.15 Tijdens het intensieve archeo-
logisch onderzoek werd ook de ouderdom 
van de nabij gelegen terp, waarop de Maria-
kerk gebouwd was, onderzocht. Het bleek 
dat het grondplan van de kerk, waarvan we 
thans de contouren nog kunnen zien, in de 
tweede helft van de 14de eeuw tot stand is 
gekomen.

Omdat Diemen al in de 12de eeuw een ei-
gen kerk kreeg, moet de Mariakerk een oude-
re voorloper gehad hebben. Zeer waarschijn-

lijk was dit een houten of tufstenen kerkje. Er 
wordt aangenomen dat resten hiervan zich 
nog onder de huidige begraafplaats ‘Gedenk 
te Sterven’ bevinden. Uiteraard kon hier niet 
worden gegraven omdat de begravingen bin-
nen de kerkmuren niet mochten worden ver-
stoord. Wel was het toegestaan het kerkhof te 
scannen met zogenaamde grondradarappa-
ratuur. Dit onderzoek werd uitgevoerd door 
een gespecialiseerd bedrijf. De afwezigheid 
van stenen muurwerk op grote diepte ver-

Afb. 6 Een opgegraven grote proto-steengoed 
kan uit de 12de eeuw (foto: Wiard Krook, Bu-
reau Monumenten & Archeologie Amsterdam).

13   J.M. Baart, ‘Verzonken terp aan de Diemen; Thomas Becket en de waternoods ramp van 1173’, Ons Amsterdam 44 (1992) 
250-252, aldaar 250.

14   J.M. Baart, ‘Dorpsheuvel Oud-Diemen geeft geheimen prijs’, Ons Amsterdam 43 (1991) 30-33, aldaar 31.
15   Baart, ‘Dorpsheuvel’ en diverse publicaties in AWN-Het Profiel, 1989-2005.
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sterkt de hypothese van een oorspronkelijk 
houten kerkje.

De diverse opgravingen buiten de kerkmu-
ren leverden echter voldoende bewijs op om 
de aanwezigheid van een veel ouder kerk-
gebouwtje aan te tonen. Onder de kerkhof-
muur, die rondom de kerk heeft gestaan om 
honden en koeien van het kerkhof te weren, 
werd een oorspronkelijke kerkhofsloot aan-
getroffen. Het schervenmateriaal dat op de 
bodem van deze sloot lag, dateerde uit de 
12de eeuw. Zo ook de reeds genoemde op-
gegraven fragmenten van gebrandschilderd 
raamglas. Na onderzoek bleek er zogenaamd 
‘grisaille’ glas, gedecoreerd met vegetatieve 
motieven, tussen te zitten.16 Dit type glas, dat 
markant is voor de 12de eeuw, werd vermoe-

delijk in Frankrijk vervaardigd. Deze vonds-
ten duiden er op dat bij het vergroten van 
het oude kerkje de oorspronkelijke gebrand-
schilderde ramen werden herplaatst. Ande-
re sporen uit de 12de eeuw werden gevon-
den ten oosten van het koor. Hier werd een 
grafveld aangetroffen dat gedeeltelijk onder 
het 14de-eeuwse koor doorliep. De soort be-
gravingen verschilden nogal. Zo was er een 
graf zonder kist, een begraving in een hou-
ten doodskist met lattenbodem, een graf van 
een uitgeholde eikenhouten boom (een zo-
genaamde ‘boomkist’), een sarcofaag welke 
was opgebouwd uit tufstenen blokken (een 
zogenaamd ‘stopgraf’) en een gesloten sar-
cofaag van roodbonte zandsteen. In deze sar-
cofaag werden de resten van een man, vrouw 
en kind aange troffen.

Tijdens latere opgravingen nabij de kerk-
muren werden nog een (lege) zandstenen 
sarcofaag en twee deksels opgegraven. Deze 
deksels waren verwerkt in de noordelijke en 
zuidelijke kerktoegang in het schip. De aan-
wezigheid van de sarcofagen wijzen op de 
betekenis van Diemen in de middeleeuwen, 
want alleen zeer bemiddelde personen kon-
den zich een dergelijke kostbare begraafwij-
ze veroorloven.

Steeds schever en bouwvalliger
Uit het archeologische onderzoek bleek ver-
der dat de Mariakerk, zoals gebruikelijk bij 
de meeste kerkgebouwen, in de loop der ja-
ren vele malen werd verbouwd en vergroot. 
De onderzochte funderingen vertoonden op 
tal van plaatsen verzakkingen en scheuren. 
Ook het hergebruik van oude bouwmateria-
len duidt er op dat de kerk en de toren regel-
matig moesten worden gerepareerd. 

Ter Beek schrijft hierover: 

Afb. 7 Een reconstructietekening van een bij-
zondere halfhoge leren schoen, daterend uit 
de tweede helft van de 12de eeuw, opgegraven 
in de woonterp van Oud-Diemen (tekening: Ab 
Lagerwey, Bureau Monumenten & Archeologie 
Amsterdam).

16   K.H. van Reenen-Stein & R. Wiggers, ‘Vroeger in Diemen’, Wes terheem 40 (1991) 282-291, aldaar 286-287. ‘Grisaille’ glas 
is herkenbaar door een beschildering in grijze tinten met slechts weinig nuances. De afbeeldingen werden na het aan-
brengen ingebrand. Deze techniek, die minder kostbaar was dan een polychrome brandschildering, werd al in de 11de 
eeuw toegepast. Het Diemense grisaille glas is vergelijkbaar met de prachtige glas in loodramen van de kathedraal van 
Bourges, de kapel Sint Urbain de Troyes en het Château de Rouen in Frankrijk.
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In 1745 werd bij een gehouden inspectie 
bevonden, dat de toren aan de buiten-
kant naar het Zuiden 4½ duim overhelde 
en in de Kerk bijna 13/4 duim naar het 
Oosten op een hoogte van 10 voet en van 
de bovenste ommegang tot op de grond 
ruim 3 duim naar het Zuiden. Het fonda-
mentraam op deugdelijke palen was ver-
zakt en hier en daar vergaan, in hoofd-
zaak aan de Zuid- en Zuidwestkant. (…) 
Bij een onderzoek in 1783 bleek, dat de 
helling naar het Zuiden van Kerk en to-
ren zeer was toegenomen (het rapport 
spreekt van de toren bijna 7 voet en de 
Kerk 4 voet) en ondanks de vele kostba-
re reparatiën in die jaren aan beide ge-
daan, nam de verzakking zodanig toe, 
dat in 1792 besloten werd een nieuw 
kerkgebouw te stichten en alleen nog de 
hoogstnodige kleine herstellingen te la-
ten verrichten. Er bestond voor de toren 
bij de minste bijkomende afwijking of 
enige storm, groot gevaar voor onmid-
dellijke ineen stor ting en reeds bij het 
luiden van één klok onderging hij een 
merkbare schudding. (…) Door de on-
gunstige tijdsomstandigheden duurde 
de uitvoering van het besluit van 1792 
nog meer dan 14 jaren, alvorens men zou 

overgaan tot het bouwen van een nieuw 
kerkgebouw. Misschien had dit nog wel 
langer geduurd, ware het niet, dat de toe-
stand van het door ouderdom geheel op 
zijnde kerkgebouw met toren in 1807 zo-
danig was, dat onmiddellijk moest wor-
den ingegrepen, wilde men geen onge-
lukken veroorzaken.17 

Op 26ste februari 1807 werden de gods-
dienstoe feningen in de oude Mariakerk ge-
staakt en ook geen klokken meer geluid. Aan 
de zuidkant werd vanwege het instortingsge-
vaar een schutting geplaatst en op 27 maart 
werden kerk en toren voor afbraak verkocht.

Na de opgravingen in 1990 werden de ver-
zakte grafzerken op het kerkhof ‘Gedenk 
te Sterven’ door de gemeente Diemen ge-
fatsoeneerd. Tevens werden de funderings-
resten, die door overwoekering grotendeels 
aan het oog waren onttrokken, een stukje 
opgemetseld, zodat de contouren van het 
laatmiddeleeuwse kerkgebouw weer goed 
zichtbaar werden.

Archeologie en historisch onderzoek
De vraag naar het precieze bouwjaar van 
de oorspronkelijke Mariakerk in Oud-Die-
men is vooralsnog onbeantwoord geble-

Afb. 8 Tijdens opgravingen 
in 1990 werd achter het koor 
van de Mariakerk een rood-
bonte zandstenen sarcofaag 
uit de 12de eeuw opgegraven 
met de stoffelijke de resten 
van een vrouw, man en kind. 
We mogen ervan uitgaan, dat 
er in die tijd op deze plaats 
ook al een kerkje heeft ge-
staan (foto: Wiard Krook, Bu-
reau Monumenten & Archeo-
logie Amsterdam).

17   Ter Beek, Historie van Diemen, 220, 232 en 233.
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ven, maar op grond van de archiefvondsten 
in combinatie met het archeologisch on-
derzoek mogen we aannemen dat het in de 
eerste helft van de 12de eeuw moet zijn ge-
weest. De in 1280 genoemde pastoor Johan-
nes moet dus al heel wat voorgangers gehad 
hebben. Het onderzoek naar de Mariakerk 
laat zien hoe goed het historische en het 
archeologische handwerk elkaar aan (kun-
nen) vullen. Maar nader onderzoek, zowel 
onder het maaiveld als in oude documen-
ten, kan ongetwijfeld nog meer gegevens 
opleveren. Dit artikel, dat de vrucht is van de 
samenwerking van een historicus en een ar-
cheoloog, wil daar dan ook toe aansporen. 
Het zou mooi zijn, als die nadere gegevens 
vrij spoedig boven water komen. In ieder ge-
val vóór 2026, als het 750 jaar geleden is dat 
de Diemense parochie voor het eerst schrif-
telijk vermeld wordt. Mits er geen oudere 
vermeldingen boven water komen. Want al 
is de Diemense parochie zeker ouder, het is 
een mooie gelegenheid voor een feest.

Afb. 9 Een gedeelte van de binnenzijde van 
de door de awn opgegraven funderingsmuren 
van de toren van de Mariakerk. Duidelijk waar-
neembaar is de grote scheur in de fundering, 
veroorzaakt door het verzakken van de toren 
(foto: Wiard Krook, 1989).
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Hollands Spoor

In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument uit Holland onder de 
aandacht gebracht. Ilona van Tuinen bespreekt deze keer een tentoonstelling in het Amster-
damse Stadsarchief:*

Kapitaal Amsterdam

In het Stadsarchief Amsterdam is van 20 november 2009 tot en met 28 februari 2010 de tentoonstelling 
‘Kapitaal Amsterdam: 400 jaar financiële geschiedenis’ te zien. Deze expositie vertelt aan de hand van ne-
gen thema’s – VOC, Wisselbank, Beurs, Bank van Lening, WIC, Geld- en kapitaalmarkt, de Munt, De Neder-
landsche Bank en Nederlandsche Handel-Maatschappij – het verhaal van Amsterdam als financieel cen-
trum gedurende de afgelopen vier eeuwen. Aanleiding is de vierhonderdste geboortedag van de Amsterdamse 
Wisselbank, de eerste ‘centrale’ bank ter wereld, die in januari 1609 door het stadsbestuur werd opgericht 
om eenduidigheid in het betalingsverkeer te brengen en om de handel te faciliteren. De tentoonstelling staat 
ook stil bij de financiële relatie tussen Amsterdam en New York/Verenigde Staten. De aanleiding daarvoor 
is dat kapitein Henry Hudson in 1609 in opdracht van de VOC vanuit Amsterdam vertrok om een nieuwe 
vaarroute naar het oosten te vinden, maar in plaats daarvan Manhattan, het latere New York ontdekte. 

Met deze tentoonstelling worden zodoende twee vierhonderdjarige jubilea gevierd en aan de hand van 
archiefstukken, kaarten, prenten, tekeningen, schilderijen en muntstukken wordt hun impact tastbaar 
gemaakt. Als primeur zijn er echte zilverbaren en andere kostbaarheden in de schatkamer van het archief 
te zien. De tentoongestelde objecten zijn grotendeels afkomstig uit de rijke collectie van het Stadsarchief, 
maar ook uit verschillende andere archieven en musea, waaronder het Geldmuseum in Utrecht en het Am-
sterdams Historisch Museum. 

Gebouw De Bazel, waar het Stadsarchief zich nu bevindt, is de ideale plek om een tentoonstelling met 
dit onderwerp te houden. Het geldt als een icoon in de financiële geschiedenis van Amsterdam: in het ver-
leden heeft het gediend als hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de Algemene Bank 
Nederland en ABN-AMRO. Daarnaast beheert het Stadsarchief de archieven van de Wisselbank en de Stads-
bank van Lening alsmede van banken en investeringsmaatschappijen die een rol speelden in de financiële 
relatie met de Verenigde Staten. 

*   Met dank aan Linda Maas en Ludger Smit.

Te veel ‘slecht geld’
In de periode 1590-1620 maakte Amsterdam een 
enorme financiële ontwikkeling door, waarin de 
handel een totaal ander aanzien kreeg door de uit-
breiding van de overzeese handelscontacten. Bin-
nen minder dan een decennium ontwikkelde de 
‘partenrederij’ bij de vaart op de Noord- en Oost-
zee (‘parten’ of aandelen van één schip, voor één 
reis) zich tot aandelen in meerdere schepen per 
reis bij de Compagnie van Verre (1594) tot een per-
manent aandelenkapitaal bij de voc (opgericht in 
1602). De voc legde in feite de basis voor de eerste 

aandelenbeurs ter wereld, en deze aandelenbeurs 
werd in Amsterdam gevestigd. 

Deze ontwikkelingen compliceerden de situ-
atie aanzienlijk. Er moesten maatregelen worden 
genomen. Ten eerste over de plek waar de aande-
len verkocht werden: de beurs. De Warmoesstraat 
(vanaf eind 15de eeuw), Nieuwe Brug (vanaf twee-
de helft 16de eeuw) en de Sint Olofskapel, Oude 
en Nieuwe Kerk (sporadisch, rond 1600) volde-
den niet meer als beurs. Er moest een echt beurs-
gebouw komen, net als in Londen en Antwerpen. 
Plannen hiervoor werden geconcretiseerd in 1607, 
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en in 1611 was het beursgebouw van Hendrick de 
Keyser op het huidige Rokin voltooid (afb. 1). Op 
de beurs kon men terecht voor koopwaar en er was 
ook een kraampje voor de verkoop van aandelen. 

Door de toenemende internationale handel 
was ook het muntwezen in Amsterdam ingewik-
kelder dan voorheen. Niet alleen waren er al ver-
schillende Nederlandse geldsoorten (veertien 
steden mochten munten slaan: de Amsterdamse 
munt werd in Dordrecht geslagen), ook buiten-
landse geldsoorten overspoelden de Amsterdam-
se markt. In tegenstelling tot in Engeland, waar 
al het buitenlandse geld direct moest worden 
omgesmolten en geslagen tot Engelse munteen-
heden, was het in Nederland toegestaan om dit 
buitenlands geld te hanteren. Bij wisselaars kon 
dit geld worden omgewisseld. Veel wisselaars 
waren echter corrupt en er was veel ‘slecht’ geld 
in de omloop. Bovendien was muntgeld bij grote 
transacties onhandig, omdat er letterlijk kilo’s 
edelmetaal versleept moesten worden. Kortom, 
er moest een centrale, betrouwbare bank in het 

leven worden geroepen. Dit werd de Amsterdam-
se Wisselbank.

De betrouwbare Amsterdamse Wisselbank
Bij de Amsterdamse Wisselbank werden de mun-
ten geïnspecteerd en konden onvolwaardige mun-
ten worden omgewisseld tegen volwaardige han-
delsmunten (negotiepenningen). Ook konden er 
girorekeningen worden geopend, waarbij de me-
taalwaarde van munten tegen bankguldens werd 
gecrediteerd. De stad Amsterdam stond garant  voor 
het ingebrachte geld. De reputatie van de betrouw-
bare bank groeide snel en vele internationale koop-
lieden en zelfs staten openden er een rekening. 

De Wisselbank bevond zich gedurende haar 
hele bestaan op de Dam. Bij de oprichting in ja-
nuari 1609 werd de bank in het hoofdgebouw van 
het oude Stadhuis op de Dam gevestigd. Tijdens 
de brand van het oude stadhuis op 7 juli 1652 werd 
het meeste geld uit de Wisselbank gered: zakken 
vol geld werden op straat gegooid en dankzij afzet-
ting door de schutterij was plundering nauwelijks 

Afb. 1 Claes Jansz. Visscher, Beurs van Hendrick de Keyser, tekening, 1612, Collectie Stichting Vereniging 
voor de Effectenhandel.

Holland_20094_Binnenwerk.indd   314 02-11-09   08:51



kapitaal amsterdam 315

mogelijk. Uiteindelijk kwam het meeste geld te-
recht, ook al moest een deel van het gesmolten zil-
ver onder het puin vandaan gehaald worden en was 
een deel van het geld voorgoed zwartgeblakerd. 

In het majestueuze nieuwe stadhuis van Jacob 
van Campen uit 1655 werd de Amsterdamse Wis-
selbank in de zuidoosthoek geplaatst. Bij de toe-
gangsdeur, binnen, grenzend aan de gaanderij, 
stond een beeld van Mercurius, beschermgod van 
de handel, met zijn geldbuidel in de hand. Onder 
de Wisselbank was de Wisselbankkelder, waar de 
goud- en zilverbaren werden bewaard. Deze wer-
den in houten karretjes naar beneden vervoerd. 
Op de tentoonstelling zijn op toepasselijke wijze 
zulke zilverbaren, afkomstig uit de collectie van 
het Geldmuseum, te bewonderen  in de ‘schatkel-
der’ van het archief (afb. 2). Ook wordt er een oor-
spronkelijk Wisselbankkarretje, in bruikleen van 
het Paleis op de Dam tentoongesteld. 

In 1808 liet Lodewijk Napoleon het Stadhuis op 
de Dam ontruimen voor eigen gebruik. De Wissel-
bank bleef echter op haar plaats, werd hermetisch 
van de rest van het interieur afgesloten en kreeg 
een nieuwe, eigen ingang in de Gasthuissteeg (de 
huidige Paleisstraat). De bank was toen al in ver-
val en werd ruim een decennium later, in 1820, op-
geheven. Inmiddels had de door Willem i in 1814 
opgerichte Nederlandsche Bank de rol van centra-
le bank overgenomen. Tot vandaag de dag is deze 
bank verantwoordelijk voor het bewaken van de fi-
nanciële stabiliteit in Nederland.

Op de tentoonstelling worden de ontstaansge-
schiedenis en ondergang, de betekenis en de prak-
tijk van de Wisselbank in beeld gebracht. Spec-
taculair zijn de enorme boekhoudboeken van de 
Wisselbank, waarvan een aantal tentoongesteld 
wordt (afb. 3). Het zijn de dikste boeken in de col-
lectie van het Stadsarchief. Ook worden beroemde 

Afb. 2 Zilverbaren van de Amsterdamse afdeling 
van de voc, Collectie Geldmuseum Utrecht.

Afb. 3 Administratieboeken uit het archief van de 
Wisselbank, Collectie Stadsarchief Amsterdam, foto 
door Ton van Rijn.
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en beruchte individuen in de schijnwerpers gezet. 
Zo maakt de bezoeker kennis met boekhouder 
Rutger Vlieck, die zijn werkgever, de Wisselbank, 
oplichtte voor maar liefst 300.000 gulden. Deze 
fraude kwam aan het licht in het ‘rampjaar’ 1672, 
toen bezorgde klanten ineens veel geld wilden op-
nemen. Vlieck bekende zijn misdaad en werd in 
1673 ter dood veroordeeld (afb. 4). 

Nieuw Amsterdam
Begin april 1609, enkele maanden na de oprich-
ting van de Wisselbank, voer Henry Hudson in op-
dracht van de voc met het schip ‘De Halve Maen’ 
in noordoostelijke richting om een noordelijke 
doorgang naar het Verre Oosten te ontdekken. 
Door de harde concurrentie met de Engelse Oost-
Indische Compagnie was het noodzakelijk voor de 

voc om een snellere en betere route te ontdekken. 
Bij Nova Zembla keerde Hudson echter om ondui-
delijke redenen het roer om en zette koers in wes-
telijke richting. Uiteindelijk bereikte hij het eiland 
Manhattan en zeilde de rivier op (later de Hudson 
River genoemd) in de veronderstelling dat deze 
een doorgang bood naar het Verre Oosten. Toen 
dit niet het geval bleek te zijn, keerde hij terug. In 
zijn rapport aan de Staten-Generaal schreef hij dat 
het gebied een uiterst geschikte handelsbasis was 
met vele ‘Vellen, Pelterijen, Maertens en Vossen’. 

Dit was wel het onderzoeken waard. In 1611 
maakte ontdekkingsreiziger Adriaen Block een 
reis naar het door Hudson ontdekte gebied en 
keerde inderdaad terug met enorme hoeveelheden 
bont. Algauw kwamen Nederlandse handelaren 
naar Manhattan die vooral geïnteresseerd waren in 

Afb. 4 Beklaglied voor fraudeur Rut-
ger Vlieck, prent met onderschrift 
en vier achtregelige verzen, Col-
lectie Stadsarchief Amsterdam.
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bont van de Lenape indianen. In 1621 werd de wic 
opgericht, die een monopolie kreeg op de han-
del op het Westelijk Halfrond. Na de oprichting 
werd de bonthandel voortgezet. De wic maakte 
van wat nu New York is een vestigingsplaats on-
der de naam Nieuw Amsterdam en drukte een ste-
vig stempel op het gebied. Dit wordt vooral dui-
delijk als wij ons bedenken dat Gouverneur Peter 
Minuit in dienst van de wic in 1628 het gehele ei-
land Manhattan voor snuisterijen ter waarde van 
60 gulden kocht. 

Nederlandse investeringen in de v.s.
De Nederlandse rol als kolonisator in Amerika 
bleek van korte duur te zijn. Nog voor de laatste 
kwart van de 17de eeuw zag de Republiek zich ge-
noodzaakt Nieuw Amsterdam en de omliggende 
gebieden (samen Nieuw Nederland) over te dra-
gen aan de Engelsen in ruil voor Suriname. De 
Nederlandse rol van investeerder in de eeuwen 
daarna bleek echter vruchtbaarder en duurzamer. 
Terwijl de handel en financiën na 1780 vrijwel stil 
kwamen te liggen in de Republiek, is dit juist de 
periode geweest waarin particuliere Amsterdam-
se bankiers enorme leningen verschaften aan het 
buitenland, en vooral aan Amerika. Amsterdam 
werd de financier van de internationale handel en 

de Amsterdamse kapitaalmarkt kreeg een interna-
tionaal karakter. 

Een van de eerste en opmerkelijkste voorbeelden 
van de Nederlandse investeringen in Amerika komt 
uitgebreid aan bod op de tentoonstelling. John 
Adams, die in 1796 de tweede president van de Ver-
enigde Staten zou worden, verbleef tussen 1780 en 
1782 in Amsterdam. Hij zocht politieke erkenning 
en financiering voor de dertien voormalige koloni-
en die verwikkeld waren in de Amerikaanse Onaf-
hankelijkheidsoorlog (1775-1783). Adams wist het 
klaar te spelen de steun van de Staten-Generaal te 
krijgen: op 18 april 1782 erkenden zij John Adams 
als ambassadeur van de onafhankelijke Verenig-
de Staten van Amerika. Ook legde hij contact met 
de Amsterdamse bankiers Jean de Neufville, Ja-
cob en Nicolaas van Staphorst en anderen. Uitein-
delijk kreeg hij een lening van 5 miljoen gulden. 

Kort na de Nederlandse erkenning van de onaf-
hankelijkheid van de Verenigde Staten van Ame-
rika kwamen er allerlei leningen op gang van rijke 
Amsterdammers die wilden investeren in het nieu-
we land. In 1789 ontstond de Holland Land Com-
pany, een samenbundeling van de Amerikaanse 
activiteiten van Amerikaanse bankiers. De Hol-
land Company kocht onder andere land in West 
New York en Pennsylvania (afb. 5).

Afb. 5 Plattegrond van New York met een register van land dat daar te koop is, 1794, Collectie Stadsarchief 
Amsterdam.
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Louisiana Purchase
De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan de 
Louisiana Purchase, de grootste onroerend goed 
transactie die ooit in de Verenigde Staten heeft 
plaatsgevonden en die bijna een kwart van het 
grondgebied van de huidige Verenigde Staten be-
trof. In het prille begin van de 19de eeuw besefte 
de Amerikaanse president Thomas Jefferson het 
belang van New Orleans vanwege de toegang tot 
de Mississippi. New Orleans bevond zich ech-
ter in het door Napoleon bezette gebied, destijds 
Louisia na geheten, dat onder andere bestond uit 
de huidige staten Arkansas, Kansas, Louisiana en 
Colorado. Napoleon had op dat moment dringend 
geld nodig om de oorlog tegen Engeland te finan-
cieren en wilde het hele gebied aan Jefferson af-
staan. De Amerikanen en de Fransen kwamen een 

koopsom van $ 15 miljoen overeen, een bedrag dat 
met rente uiteindelijk neerkwam op $ 23.213.568.

De transactie verliep in 1804 via de Amster-
damse bank Hope & Co (Keizersgracht 444-446) 
en de Britse bank Baring Brothers & Co. De be-
taling geschiedde in Amerikaanse obligaties, die 
Napoleon op zijn beurt weer aan de banken ver-
kocht. Sinds 1977 is het archief van de firma Hope 
& Co in bewaring gegeven aan het Amsterdamse 
Stadsarchief. Op de tentoonstelling is dan ook uit 
dit particuliere archief de zogenaamde ‘Acte van 
Aandeel’, die de Amsterdamse financiering van 
de Louisiana Purchase beschrijft, te zien (afb. 6). 

Stadsbank van Lening: rotsvast en onveranderd
Op de tentoonstelling wordt duidelijk dat verschil-
lende hedendaagse financiële instellingen en be-

Afb. 6 Aandeel uitgegeven in 
Amsterdam ter financiering van 
de Louisiana Purchase, 1804 (1ste 
pagina), Collectie Stadsarchief 
Amsterdam.
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drijven in Amsterdam hun wortels hebben in de 
voorgaande eeuwen. De bank Hope & Co bijvoor-
beeld, is door verschillende fusies blijven bestaan. 
In de 20ste eeuw fuseerde Hope & Co eerst met 
R. Mees & Zoonen en met de Nederlandse Over-
zee Bank tot Bank Mees & Hope. Daarna kwam de 
bank MeesPierson tot stand. Deze werd via abn 

amro in 1997 overgedragen aan de Fortis groep. 
Er is echter een bank die vijf jaar na de Wisselbank 
is opgericht en nog steeds in hetzelfde gebouw en 
onder dezelfde naam fungeert.

De Stadsbank van Lening werd op initiatief van 
het Amsterdamse stadsbestuur in 1614 opgericht 
aan de Oudezijds Voorburgwal, waar tegenwoor-
dig de hoofdbank nog steeds te vinden is. De bank 
bood een alternatief tegen de hoge woekerrentes 
van particuliere pandhuisbazen en leverde koop-
lieden de mogelijkheid contant geld tegen een lage 

rente te verkrijgen. Dit gebeurde, net als vandaag 
de dag, door persoonlijke bezittingen zoals juwe-
len, kleding en gebruiksvoorwerpen als onder-
pand af te geven. De klant kreeg dan een pandbe-
wijs en contact geld. Na enige tijd kon de klant het 
voorwerp weer terugkrijgen tegen inlevering van 
het geleende bedrag plus een lage rente. Als het 
voorwerp niet werd opgehaald, werd het geveild. 
De opbrengsten van zulke veilingen waren voor-
namelijk voor de stadskas. 

Op de tentoonstelling zijn onder meer de zoge-
naamde beleenbriefjes uit het archief van de Stads-
bank van Lening te zien (afb. 7). Ook wordt er aan-
dacht besteed aan de beroemdste medewerker van 
deze bank, de dichter Joost van den Vondel. Wat 
niet bij iedereen bekend zal zijn, is dat Vondel op 
71-jarige leeftijd bankroet raakte toen zijn bedrijf, 
dat hij had overgedaan aan zijn zoon, failliet ging. 

Afb. 7 Beleenbriefjes uit het archief van de Amsterdamse Stadsbank van Lening, 19de eeuw, Collectie Stads-
archief Amsterdam.
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Tot zijn 81ste moest hij bij de Stadsbank van Le-
ning werken om zijn schulden af te betalen.

‘Kapitaal Amsterdam’ toont behalve de glorie van 
de financiële geschiedenis van Amsterdam ook de 
dieptepunten als gevolg van allerlei crises in de af-

gelopen vier eeuwen. Zo verkrijgt de bezoeker his-
torische inzichten in de huidige financiële situatie 
en verschaft de tentoonstelling wellicht ook bemoe-
diging. Immers, aan elke financiële crisis komt, zo-
als de geschiedenis heeft aangetoond, een einde. 

Kapitaal Amsterdam: 400 jaar financiële geschiedenis
20 november 2009 t/m 28 februari 2010
Tentoonstelling in het Stadsarchief Amsterdam

Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam
Tel: 020 2511511
www.stadsarchief.amsterdam.nl

Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-17.00 uur
Zaterdag en zondag: 11.00-17.00 uur

0 tot 12 jaar    gratis
13 tot 18 jaar   € 3,–
Volwassenen   € 5,–
Archiefpas, Stadspas,
Vrienden Artis,
Pas-65+, CJP   € 3,–
Rembrandtkaart   gratis
Rondleiding   € 85,– (op aanvraag, toegangsprijs niet inbegrepen)
De toegangsprijs is inclusief een multimediatour met gesproken toelichting en afbeeldingen.

Het Stadsarchief is vanaf Centraal Station te bereiken met tram 16, 24 en 25, halte Keizersgracht. 
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Reviewartikel
Retourtje New York-Amsterdam: NY400 en ‘Holland’

NY400. Zo luidt de afkorting voor de week in sep-
tember 2009 waarin New York vierde dat in 1609 
het schip De Halve Maen onder leiding van Henry 
Hudson het eiland Manhattan aandeed. Een her-
denkingsweek met een korte en simpele naam, 
maar met een forse impact: een stortvloed aan his-
torische studies, jubileumboeken en andere uit-
gaven. Hieronder bevinden zich nieuwe studies, 
zoals New York Nieuw-Amsterdam (2009) van Mar-
tine Gosselink, of de Volkskrant-uitgave van Geert 
Mak en Russel Shorto 1609. De vergeten geschiede-
nis van Hudson, Amsterdam en New York (2009). Maar 
ook wandel- en fietstochtenboekjes, zoals Het goud 
van Amsterdam & New York zijn verschenen, en heruit-
gaven, zoals het werk van F.C. Wieder De stichting 
van New York (2009) of The Island at the Center of the 
World (2009) van Russel Shorto. Deze heruitga-
ven maken duidelijk dat de belangstelling voor de 
Nederlandse historische wortels van New York in 
2009 een hoogtepunt heeft bereikt, maar dat deze 
interesse tevens een sluimerende constante is. Een 
recent voorbeeld hiervan is het werk van Donna 

Merwick: The Shame and the Sorrow. Dutch-Amerindi-
an Encounters in New Netherlands (2006).

Een stortvloed aan publicaties dus, naar aanlei-
ding van NY400. Maar waar dienen al deze studies 
toe? Wat wordt beoogd, gevierd of onderzocht? 
Een lastige vraag, want al deze studies staan op 
zichzelf. Maar zoals de schets van Nieuw Amster-
dam door Johannes Vingboons uit omstreeks 1665 
de omslagen van vrijwel al deze boeken opluistert 
(afb. 1), zo dienen zich ook inhoudelijk een aantal 
gemeenschappelijke lijnen aan in de verschillende 
studies over de vroege geschiedenis van New York.

Een belangrijk thema is de steeds terugkerende 
koppeling tussen New York en Amsterdam. Zo be-
nadrukt de Amsterdamse burgemeester Job Cohen 
in zijn voorwoord van New York Nieuw-Amsterdam de 
verbanden tussen ‘New York, het zeventiende-eeuw-
se Nieuw-Amsterdam, en de Nederlandse hoofdstad 
Amsterdam’. Het is ‘als een dochter die het zonder 
de moeder heel ver geschopt heeft en haar eigen weg 
gegaan is’. Uit Cohens inleiding spreekt de wens de 
historische band tussen Amsterdam en New York 

Afb. 1 Johannes Vingboons (1616/17-1670), Gezicht op Nieuw-Amsterdam, ca. 1665. Nationaal Archief, Den Haag.
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te benoemen, maar deze band blijkt moeilijk te ver-
woorden, en nog moeilijker concreet te maken. Om 
de band tussen Amsterdam en New York te duiden 
wordt vaak verwezen naar de vroege geschiedenis 
van New York. Naar het vertrek van Henry Hudson 
vanuit Amsterdam om voor de Verenigde Oost-Indi-
sche Compagnie een noordwestelijke route naar Azië 
te vinden. De frequente handelscontacten met Am-
sterdam in de eerste decennia van de kolonie Nieuw-
Nederland en de vestiging Nieuw-Amsterdam. En, 
natuurlijk, naar het feit dat de Kamer Amsterdam van 
de West-Indische Compagnie verantwoordelijk was 
voor het dagelijkse beheer van het overzeese gebied.

Dat deze historische lijnen op zichzelf nog geen 
reden zijn om de verbondenheid van New York en 
Amsterdam te vieren, zal de oplettende fietser of 
wandelaar duidelijk worden wanneer die de be-
lofte van Het goud van Amsterdam & New York serieus 
neemt. Het idee dat u kunt ‘wandelen en fietsen 
langs de gezamenlijke geschiedenis van twee financiële 
centra’ blijkt niet zo gemakkelijk waar te maken als 
aangekondigd in de ondertitel. Het goud bezorgt de 
fietser of wandelaar ongetwijfeld een leuke middag 
en veel wetenswaardigheden over Amsterdam of 
New York, maar vertelt over de beloofde ‘gezamen-
lijke geschiedenis’ weinig meer dan de avonturen
van Hudson en een korte anekdote rond de rol van 
de in Amsterdam woonachtige Rotterdammer En-
gelbert van Berckel tijdens de Amerikaanse Onaf-
hankelijksheidsoorlog en de Vierde Engelse Oorlog.

Eenzelfde pijnlijke leemte in de argumentatie is 
te vinden in het stuk van Geert Mak in 1609. De ver-
geten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York, 
waarin hij de twee steden poogt te verbinden door 
de reis van Henry Hudson. Een prachtig verhaal 
over Amsterdam, het wereldrijk van de Republiek 
en het in dienst treden van de Engelse ontdekkings-
reiziger Hudson bij de voc, dat eindigt met de con-
statering dat ‘onze zeeman op 4 april 1609 uit Am-
sterdam’ vertrok en dat ‘hij verdween met zijn schip, 
een stipje op zee. Nooit meer zou hij in Amsterdam 
terugkeren’. En daar slaat Mak – onbedoeld – de 
spijker op de kop. Want in tegenstelling tot wat 
Mak beoogt, laat de 400 jaar oude geschiedenis van 
Henry Hudson eigenlijk vooral zien hoe glibberig 
de verbanden tussen Amsterdam en New York kun-
nen zijn. Mak laat geen gezamenlijke geschiedenis 
zien, maar veel meer de willekeur van de benadruk-
te band tussen de twee wereldsteden – hooguit de 
soms lichtelijk absurd aandoende vermenging van 
collectieve herinneringen en geschiedbeoefening.

Vooruit, Amsterdam was de belangrijkste ha-

venstad in de Republiek op het moment dat de 
Engelse zeeman door de voc werd uitgezonden. 
Maar de mogelijke diepere dwarsverbanden met 
New York hebben weinig te maken met hetgeen 
gevierd wordt, de ‘ontdekking’ van Manhattan in 
1609. En tevens weinig met de stad Amsterdam 
zelf. De verbanden liggen eerder in karakteristie-
ken die in het algemeen worden toegeschreven 
aan de Republiek – waarvan Amsterdam in dit ge-
val symbool lijkt te zijn geworden.

Het essay van Russel Shorto in dezelfde Volks-
krant-publicatie brengt dit punt duidelijker aan het 
licht. Shorto schakelt na een korte behandeling van 
Hudson over op de vroege vestigingsgeschiedenis 
van Nieuw Nederland en Nieuw Amsterdam, en be-
nadrukt de invloed van de Republiek op de inrich-
ting van deze wereld. Zo wijst hij op de aanwezig-
heid van grote groepen migranten, zoals Walen, 
Duitsers, Scandinaviërs. Die diversiteit werd ken-
merkend voor Nieuw Nederland, net zoals dit ka-
rakteristiek was voor de Republiek en andere Ne-
derlandse vestigingen in de West en Oost. Deze 
nadruk op de aanwezigheid van migranten biedt 
voor Shorto de opstap om op meer conceptueel 
vlak dwarsverbanden te leggen tussen New York en 
de Republiek: gedeelde waarden als ‘handelsgeest’ 
en ‘tolerantie’. De vermeende band tussen de ste-
den New York en Amsterdam lijkt vooral functio-
neel in het vieren van de overdracht en het voortbe-
staan van een levenshouding waarvan de oorsprong 
wordt aangewezen in de Republiek en de heden-
daagse vervolmaking ervan in de Verenigde Staten.

Het is vrijwel onmogelijk na te gaan of voor deze 
redenering historische grond bestaat, maar het is 
ongetwijfeld het meest terugkerende narratief in de 
verschillende werken over Nieuw Nederland. Ook 
voor de projectorganisatie van de NY400 staat het 
‘vieren’ van de overdracht van waarden centraal. 
Zo wordt op de website vermeld: dat NY400 een 
‘unieke gelegenheid [is] om niet alleen onze geza-
menlijke geschiedenis voor het voetlicht te bren-
gen, maar vooral ook de aandacht te vestigen op 
onze gemeenschappelijke waarden: vrijheid, ver-
draagzaamheid en gelijke kansen (het “dna” dat 
Nederland deelt met New York).’ Een benadering 
waarin geschiedenis functioneel is voor politie-
ke en economische doeleinden en ondergeschikt 
wordt gemaakt aan de gezamenlijke ‘viering’.

In de academische studies over Nieuw Nederland 
wordt de ‘viering’ tegelijkertijd genuanceerd. Zo 
draait het prachtig geschreven, maar ietwat wankel 
onderzochte werk The Shame and the Sorrow van Don-
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na Merwick precies om het spanningsveld dat ont-
stond op het moment dat de wic met haar idealen 
van tolerantie en neutrale verhoudingen in Nieuw 
Nederland geconfronteerd werd met een weerbar-
stige werkelijkheid beheerst door conflicten, juri-
dische leemtes en machtsverhoudingen. Daarnaast 
laat Merwick zien dat naast de idealen van tolerantie 
en ondernemingsgeest ook conflicten en oorlogs-
trategieën (‘brandschatten’) hun weg naar de Nieu-
we Wereld vonden. Met een fijn penseel schetst zij 
een meer bloedige werkelijkheid achter het lieflij-
ke Vingboons-aangezicht van Nieuw Amsterdam.

In New York Nieuw-Amsterdam wordt deze wereld 
op haast encyclopedische wijze uiteengezet. Ook 
hier schetst de auteur geen onverdeeld rooskleu-
rig beeld van Nieuw Nederland. Bijvoorbeeld bij 
de bespreking van het verschil in ‘gedoogcultuur’ 
tussen de Republiek en de Nieuwe Wereld: ‘Vrij-
heid van geweten gold eveneens zowel voor de ko-
lonie als voor de Republiek. Wettelijk gezien was 
de situatie eender. Waar de Republiek en Nieuw-
Nederland in verschilden was de gedoogcultuur. 
Daar waar andersdenkenden in bepaalde steden 
in de Republiek, zoals in Amsterdam, werd toege-
staan in schuilkerken bijeen te komen, gebeurde 
dat in Nieuw-Amsterdam niet.’ In het essay van 
Shorto, ten slotte, wordt naast de karakteristie-

ken van ‘vrije handel en immigrantencultuur’ de 
nadruk gelegd op de wetteloosheid en het soms 
grove karakter van Nieuw Nederland.

Kortom, NY400 blijkt een viering met ruwe ran-
den. Maar zolang we beseffen dat de jaartallen, lo-
caties en veronderstelde dwarsverbanden van deze 
viering met een peperbusje zout moeten worden 
genomen, lijkt NY400 toch enkele waardevolle in-
zichten te bevatten. Het voortdurende pendelen tus-
sen de geschiedenis van de Republiek en Nieuw Ne-
derland brengt interessante dwarsverbanden aan 
het licht. Verbanden die – nogmaals! – met de no-
dige voorzichtigheid behandeld moeten worden, 
en waarvan de validiteit en bruikbaarheid steeds 
opnieuw afgewogen moet worden. Maar toch, ver-
banden die ons attenderen op het feit dat niet alleen 
Nieuw Nederland, maar ook de Republiek gevormd 
is in een wereld vol interactie tussen verschillende 
gebieden.

En dat is, tot slot, een conclusie die lezers en be-
oefenaars van de geschiedenis van ‘Holland’ mee 
kunnen nemen uit de viering van NY400. De ge-
schiedenis van de Republiek, en daarmee Holland, 
is niet alleen de geschiedenis in deze regio. Het 
herinnert ons om het mondiale in het regionale te 
zien, bij uitstek in een door internationale contac-
ten vormgegeven regio als Holland.

De viering van NY400 vond plaats in de week van 8 tot en met 13 september 2009, maar ook de rest 
van het jaar zijn er nog activiteiten. Zie ook de website: www.ny400.org.

Boeken:
M. Gosselink, New York Nieuw-Amsterdam (Nieuw Amsterdam: Amsterdam 2009).
G. Mak, R. Shorto, 1609. De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York (Amsterdam 2009).
L. Maas, Het goud van Amsterdam & New York. Wandelen en fietsen langs de gezamenlijke geschiedenis van twee 

financiële centra (Amsterdam 2009).
D. Merwick, The Shame and the Sorrow. Dutch-Amerindian Encounters in New Netherlands (University of 

Pennsylvania Press: Philadelphia 2006).
F.C. Wieder, De stichting van New York (Walburg Pers: Zutphen 2009).
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Janneke Tump

Metamorfose

In de rubriek Metamorfose staat een plek in Holland centraal. Een gebouw, plein, uitzicht, of locatie 
wordt beschreven op twee momenten uit heden en verleden om te laten zien hoe Holland de afgelopen 
eeuwen is veranderd óf toch ook een beetje hetzelfde is gebleven. Dit keer vergelijkt Janneke Tump heden 
en verleden van een locatie in Edam: ‘het Marken’. 

1660: Bedrijvig industriegebied
In 1512 bevond de stad Edam zich in een gevaarlijke situatie. De dreiging kwam van het 
nabijgelegen eiland Marken waar de Gelderse Hertog Karel van Egmond zich met zijn 
manschappen had verschanst. De hertog had reeds Muiden en Weesp veroverd en de Am-
sterdamse Lastage geheel verwoest. Edam lag voor het grijpen, aangezien de verdedigings-
werken bestonden uit aarden walletjes, twee houten poorten en een balk of boom om de 
haven af te sluiten. Nadat de dreiging was geweken, werd toestemming verkregen om ste-
nen vestingwerken rond de stad aan te leggen.1 Hierdoor kwam in het zuiden van de stad 
een langgerekt stuk weiland binnen de muren te liggen, dat de eerste jaren gebruikt werd 
als bleekveld voor de plaatselijke textielindustrie. Dit stuk grond stond in de 16de eeuw en 
waarschijnlijk ook eerder bekend als ‘het Marken’. Deze naam verwees niet naar de eerdere 
ontsnapping aan het Gelderse gevaar, maar werd gebruikt in de betekenis van het woord 
‘grens’. Hier eindigde de stad en begon het platteland.2 In 1577 kreeg het deel dat gelegen 
was tussen de Jansbrug over de Nieuwehaven en de huidige Baanstraat, een nieuwe bestem-
ming.3 Jan Pieterszoon Oomjan mocht hier op 666 roeden land een lijnbaan oprichten on-
der de voorwaarde dat binnen vier jaar een tweede lijnbaan gebouwd werd. Op deze locatie 
werden touwen gemaakt, die gebruikt werden om de in Edam gebouwde schepen mee op te 
tuigen.4 Hoewel Edam in binnen- en buitenland vooral een naam opgebouwd heeft als kaas-
stad, was in de 16de eeuw niet de zuivelindustrie, maar de scheepstimmerij de belangrijk-
ste nering van de stad. In 1563 werkte zo’n 40% van de mannelijke beroepsbevolking op de 
timmerwerven.5 Kort na de oprichting van de lijnbanen werden op de overgebleven ruimte 
tussen de Jansbrug en de Baanstraat 39 erven vrijgegeven, die in eerste instantie bedoeld wa-
ren voor de aanleg van nieuwe timmerwerven. Voor een betere bereikbaarheid werd over de 
Nieuwehaven de ‘Baanbrug’ aangelegd. In haar boek over de bebouwing van de stad noemt 
Boschma-Aarnoudse het Marken het oudste ‘industrie’gebied van de stad. Deze grond was 
niet bestemd voor woningbouw, hoewel aan de Baanstraat in de jaren tachtig van de 16de 
eeuw wel enkele huizen verrezen. 

In de 17de eeuw ging het bergafwaarts met de scheepsbouwindustrie van Edam door 
een verminderde vraag naar boten. Op de bekende kaart van J. Blaeu uit 1660 (afb. 1) wordt 
weergegeven wat dit voor een effect had op het Marken. Een deel van de timmerwerven zijn 

1   Ben Speet, Edam. Duizend jaar geschiedenis van een stad (Zwolle 2007) 26. 
2   C. Boschma-Aarnoudse, Tot verbetering van de neeringe deser stede. Edam en de Zeevang in de Late Middeleeuwen en de 16de eeuw 

(Hilversum 2003) 73.
3   Alleen dit deel wordt tegenwoordig nog het Marken genoemd. 
4   C. Boschma-Aarnoudse, Edam, behouden stad. Houten en stenen huizen 1500-1800 (Utrecht 2007) 30.
5   Boschma-Aarnoudse, Tot verbetering, 370.
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Afb. 1 Kaart van Edam, ca. 1700 door J. Blaeu/F. de Wit. Bijzondere collecties van de Universiteit 
van Amsterdam.
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verdwenen om plaats te maken voor pakhuizen en enkele woningen. De overige ruimte werd 
– hoewel dit niet op de kaart is te zien – ingenomen door een zijdeververij, een branderij en 
een ossenstal. Daarnaast was hier nog altijd een lijnbaan gelegen. Deze lijnbaan vormt een 
constante factor in de geschiedenis van dit oude industriegebied. Oomjan had nooit kunnen 
vermoeden dat de laatste touwslagerij op deze plek pas in 1934 werd opgeheven, nadat deze 
geheel was afgebrand. Het Marken bleef door de jaren heen altijd een wijk waar in eerste 
plaats ruimte was voor industrie, en huizenbouw een ondergeschikte rol bleef spelen.6

2009: Verlaten zandvlakte
Al wandelend langs de Nieuwehaven in Edam vragen toeristen zich vaak hardop af waar-
om aan de overkant van het water geen statige grachtenpanden staan, die zij logischerwijs 
op deze plek verwachten. In het oude stadscentrum, tussen de Baandervesting en de Nieu-
wehaven, ligt sinds maart 2008 een stuk braakliggend grond te wachten op een nieuwe in-
vulling (afb. 2). De zandvlakte begint nu langzaam begroeid te raken, hoewel een fleurig 
initiatief van een buurtbewoonster om bloemzaden over de hekken te schieten tot nu toe 
weinig zichtbaar resultaat heeft opgeleverd. Op het Marken is na eeuwen een einde geko-

6   Boschma-Aarnoudse, Edam, 30-31.

Afb. 2 Het Marken anno 2009. Foto gemaakt vanaf de Baandervesting in de richting van de Nieu-
wehaven. Door: J. Tump.
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men aan de industriële functie die het vanaf zijn ontstaan vervuld heeft. Na de verhuizing en 
de sloop van de laatste fabriek en het rooien van een handvol bomen, is het eens bedrijvige 
terrein verworden tot een troosteloze omgeving. In de jaren vijftig vestigde zich op deze lo-
catie de firma Heijmeijer, die begon als vervaardiger van jute zakken en later ook plastic en 
papieren verpakkingsmaterialen fabriceerde. De rollen papier die hiertoe gebruikt werden, 
werden de eerste jaren per boot over het IJsselmeer naar de fabriek gebracht.7 Later werd 
Heijmeijer door het Zweedse bedrijf Körsnäs overgenomen, dat hier vóór zijn verhuizing 
naar het West-Friese Zwaag verpakkingsmaterialen vervaardigde uit houtvezels. Tijdens 
de sloop van de fabriek verscheen op de internetpagina van een weekblaadje uit Volendam 
een klein krantenbericht waarin kort verhaald werd over de sloop van de gebouwen. Het ar-
tikel eindigde met de zin: ‘Vele inwoners uit Edam-Volendam hebben in deze fabriek hun 
brood verdiend en nu is alles verleden tijd.’8 Voor nostalgische gevoelens is echter in de lo-
kale media weinig ruimte. De verwachting is dat dit jaar de heipalen van een woonwijk met 
circa 100 woningen de grond ingaan. Daarnaast komt er op het terrein een parkeergarage. 
Waarschijnlijk is het de laatste keer dat er binnen de oude stadsvesten zo veel ruimte vrij-
komt voor stadsvernieuwing. 

In de jaren negentig werden in het verlengde van het Marken ook nieuwe woningen ge-
bouwd. Deze vierenzestig huizen worden op de oude plannen omschreven als ‘karakte-
ristieke nieuwbouwwoningen in oud Edam’9, waarvoor de architect in 1996 zelfs het gele 
steentje ontving. Deze eervolle prijs is door het bestuur van de Stichting Oud Edam ingesteld 
voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor ‘het behoud en verfraaiing van 
Edam’.10 De verwachtingen voor het Marken zijn dan ook zeer hoog. Over de inpassing van 
de nieuwe wijk in het oude centrum wat het uiterlijk betreft, lijkt men zich echter niet erg 
druk te maken. In de lokale media gaan de debatten alleen over de komst van de parkeer-
garage en de ontsluiting van de nieuwe wijk. Men spreekt hierbij de hoop uit dat hierdoor 
de parkeerproblematiek in het centrum eindelijk grondig aangepakt kan worden. Onder de 
Edammers heerst het gevoel dat de wijk in ieder geval een stuk mooier zal worden dan de 
groene loodsen van de fabriek die hier voorheen stonden.

Tegenwoordig is men van mening dat industrie niet meer in het beschermde stadscen-
trum past, terwijl dit – sinds de aanleg van de Edamse vestingmuren – het aanzien van Edam 
letterlijk en figuurlijk heeft bepaald. In de geschiedenis van Edam is echter ook een belang-
rijke parallel te ontdekken. Niet alleen tegenwoordig, maar ook in het verleden, werd indu-
strie aan de rand van de stad geplaatst om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Met het 
verschuiven van de woongrenzen schoof ook de industrie op naar de nieuwe stadsgrenzen. 

7   Met dank aan drs. D. Tump voor de verstrekte inlichtingen. 
8   www.nieuw-volendam.com/index.php?nid=7104 (geraadpleegd op 15-06-2009).
9   www.baandervesting.com (geraadpleegd op 15-06-2009).
10    www.oud-edam.nl (geraadpleegd op 15-06-2009).
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‘Populariseren is niet hetzelfde als vereenvoudigen’
De mogelijkheden en onmogelijkheden van publieksgeschiedenis

De publieke belangstelling voor geschiedenis maakt de laatste jaren een explosieve groei door. De Universi-
teit van Amsterdam springt daarop in, en leidt sinds 2008 in de Master publieksgeschiedenis een nieuwe 
generatie publiekshistorici op. Zij moeten de rol van geschiedenis in de samenleving naar een breder pu-
bliek gaan vertalen. Femke Deen en Carin Gaemers bezochten een symposium over dit fenomeen en vroe-
gen Paul Knevel, coördinator van de Master, naar de voordelen en de valkuilen van publieke geschiedenis.

Journalisten, studenten, documentairemakers, hoog-
leraren, museummedewerkers en beleidsmakers – 
ruim tachtig mensen met verschillende achtergron-
den zijn op een vrijdag in augustus samengekomen 
in een collegezaal in de Oudemanhuispoort in Am-
sterdam om te discussiëren over de praktijk van de 
publieke geschiedenis. Het is deze diversiteit waar 
zowel de kracht als de zwakte van de publieksge-
schiedenis in schuilt, blijkt al snel. De publiekshis-
toricus heeft een breed scala aan media, platforms 
en activiteiten tot zijn beschikking en kan daardoor 
een breed publiek bereiken. Geschiedenis daalt 
neer uit de wetenschappelijke ivoren toren waarin 
een kleine groep professionals op elkaar reageren 
in peer-reviewed tijdschriften.

Maar de publiekshistoricus moet zichzelf tege-
lijkertijd ook staande weten te houden tussen de 
verschillende spelers en belangen in het veld. Zo 
is de maker van historische documentaires voor 
financiering afhankelijk van omroepen en het Me-
diafonds, en voor de vertoning van de film van net-
managers en distributeurs. Al deze partijen heb-
ben bepaalde wensen en voorkeuren over hoe de 
documentaire eruit zou moeten zien. Daar komt 
nog eens bij dat de documentairemaker voor een 
belangrijk deel afhankelijk is van beeldmateriaal 
en ooggetuigen. Voor Andere Tijden, het populaire 
geschiedenisprogramma van de vpro, heeft dit 
tot gevolg dat de onderwerpkeuze de laatste tijd 
vooral beperkt is tot de tweede helft van de 20ste 
eeuw, erkent eindredacteur Karin van den Born, 
één van de sprekers op het symposium. Scena-
rioschrijver Gerard Soeteman (Max Havelaar, Sol-
daat van Oranje, Zwartboek) zegt zelfs ronduit dat 
de keuze voor de scenario’s die hij schrijft, vaak 
wordt bepaald door waar het geld vandaan komt. 
Zelfs op de lengte van een film hebben distribu-

teurs invloed, zegt hij: ‘Als een film drie uur duurt, 
dan kan hij in de bioscoop per avond maar één 
keer worden vertoond. Dat zien distributeurs lie-
ver niet.’

Het zijn precies deze beperkingen die er voor 
zorgen dat veel academici publieksgeschiedenis 
niet serieus nemen. Vooral het vermeende ‘ver-
simpelen’ van complexe historische ontwikkelin-
gen zit de wetenschappers hoog. Door periodes 
of ontwikkelingen te illustreren aan de hand van 
één verhaallijn, object of personage, verliest de ge-
schiedenis zijn ‘waarheidsgehalte’. Het tegemoet 
komen aan de interesses van het publiek of van 
instellingen zien zij als een knieval voor de wetten 
van de markt. De angst is groot dat de historische 
basisregels (waarvan bronnenkritiek de belang-
rijkste is) worden losgelaten.

Bij ‘goede’ publieksgeschiedenis komt echter 
veel meer kijken dan het versimpelen van een inge-
wikkeld debat, is de boodschap op het symposium 
in Amsterdam. Een kritische publiekshistoricus 
kan juist de kwaliteit bewaken van de museale ten-
toonstellingen, stadswandelingen of films. Door 
zijn kennis van de verschillende vormen en media 
weet hij precies wat de mogelijkheden en onmo-
gelijkheden ervan zijn voor het overbrengen van 
historische verhalen. Zo betogen Bruno de Wever 
en Lieselot Leuridan (beiden Universiteit Gent) dat 
publiekshistorici een belangrijke rol kunnen spe-
len in het steeds populairder wordende genre van 
de historische speelfilm. Zij kunnen onderscheid 
maken tussen ‘ware’ en ‘valse’ inventies in speel-
films: de eerste passen wel binnen een bepaald 
historisch discours en becommentariëren dit, de 
tweede staan geheel buiten het historische debat. 
Door filmmakers te wijzen op dit soort vertekenin-
gen, maar bijvoorbeeld ook op de overwaardering 
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van individuen in een bepaald verhaal, kunnen pu-
bliekshistorici de beeldvorming die door dit soort 
films ontstaat, enigszins bijsturen.

Daartoe moeten zij dan wel goed worden opge-
leid, en het is precies hiervoor dat de Master pu-
blieksgeschiedenis van de UvA dient. Coördina-
tor van de Master Paul Knevel: ‘In eerste instantie 
leiden we historici op. Studenten moeten het am-
bacht van de historicus kennen en bovendien kun-
nen begrijpen wat een historicus doet.’ Eén deel 
van de Masteropleiding bestaat uit een grondige 
analyse van de historische cultuur. Vervolgens 
moet de publiekshistoricus die kennis inbrengen 
in het publieke domein. Daarvoor moet hij zich in 
die bredere historische cultuur begeven en, zoals 
Knevel het noemt, ‘vuile handen maken’. ‘Maak 
maar eens een documentaire of een tentoonstel-
ling of ga in een openluchtmuseum werken. En 
denk dan na over de manieren om erfgoed aan de 
man te brengen. Dan begrijp je veel beter wat de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden van pu-
blieke geschiedenis zijn.’ 

 
‘Grote mannen-geschiedenis’
De opleiding tot publiekshistoricus is in Neder-
land een nieuw fenomeen, maar hij bouwt voort 
op een decennialange Amerikaanse én Europese 
traditie. In de jaren zestig en zeventig keerde op 
beide continenten een deel van de historici zich af 
van de ‘Grote mannen-geschiedenis’. In Europa, 
en dan vooral in Engeland, heerste het idee dat 
de geschiedenis moest worden teruggegeven aan 
de mensen waar de geschiedschrijving over ging. 
Historici wilden geschiedenis maken samen met 
de betrokkenen, met minderheidsgroeperingen. 
Benaderingen als de ‘History Workshop’ en ‘Oral 
History’ kwamen hieruit voort. In de Verenigde 
Staten leidde de onvrede met de in zichzelf ge-
keerde geschiedenisopleidingen en een tekort aan 
arbeidsplaatsen in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw tot een meer toegepaste ‘Public History’. Bij 
de Europese traditie ging het vooral over wie en 
wat er nu eigenlijk aan de mensen werd verteld, 
terwijl de Amerikaanse ‘Public Historians’ veel 
meer geïnteresseerd waren in het leren van tech-
nieken waarmee historici na hun opleiding ook 
buiten de academische wereld aan de slag konden.

De Master in Amsterdam put nadrukkelijk uit 
beide tradities, aldus Knevel. ‘De praktische kant 
zit in de stage en in de kennismaking met alle vel-
den waarin publiekshistorici terecht kunnen ko-
men. Maar tegelijkertijd leggen wij de nadruk op 

het feit dat historici niet de enige spelers zijn in 
het geschiedenisveld. We stellen de vraag wie die 
medespelers zijn; wie bepaalt welke boodschap er 
wordt overgebracht en wie bereiken ze daarmee? 
Maar ook: waar praten we met z’n allen niét over? 
Daar komt de Europese traditie van cultuurge-
schiedenis terug. We willen dat publiekshistorici 
oog hebben voor de ingewikkelde manier waarop 
de omgang met geschiedenis in elkaar steekt. Wat 
voor soort geschiedenis presenteren we nou ei-
genlijk en hoe doen we dat?’

Veel musea en erfgoedinstellingen hebben be-
hoefte aan een wetenschappelijk kader voor de ma-
nier waarop zij geschiedenis aan de man proberen 
te brengen, merkt Knevel. ‘De meeste instellingen 
zijn nauwelijks op de hoogte van actuele academi-
sche debatten. Niet uit gebrek aan interesse maar 

Afb. 1 Een voorbeeld van publieksgeschiedenis: 
de reizende interactieve tentoonstelling Oh wat ben je 
mooi! over de geschiedenis van schoonheidsidealen. 
De tentoonstelling, georganiseerd door Anno, pro-
motiebureau voor Nederlandse geschiedenis, reist de 
komende twee jaar langs winkelcentra door heel Ne-
derland om het winkelende publiek te confronteren 
met veranderde ideeën over het schoonheidsideaal. 
Foto: Anno.
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door gebrek aan tijd. Ze hebben niet de luxe om 
daar rustig over na te denken. Vanuit mijn eigen 
achtergrond in zowel de museumwereld als het we-
tenschappelijke veld speelde ik al langer met het 
idee om iets aan die kloof te doen.’ Stichting Anno, 
het promotiebureau voor Nederlandse geschiede-
nis, zag die behoefte ook en wilde betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van een Masteropleiding pu-
blieksgeschiedenis. In 2008, het eerste jaar dat 
de Master werd aangeboden, volgden vijf studen-
ten de opleiding. Dit academisch jaar selecteerde 
de opleiding 15 studenten uit 24 aanmeldingen.

Versimpeling?
Knevel is zich bewust van de kritiek die vanuit we-
tenschappelijke hoek nog wel eens wordt geuit op 
publieksgeschiedenis. Die bezwaren komen vol-
gens hem echter vaak voort uit gebrek aan kennis 
over wat publieke geschiedenis nu eigenlijk in-
houdt. ‘Academici gaan er vanuit dat het histori-
sche artikel met voetnoten de norm is. Daar kunnen 
publieksgerichte vormen zoals tentoonstellingen of 
stadswandelingen natuurlijk nooit aan voldoen. De 
publiekshistoricus gaat juist uit van de kracht en de 
begrenzingen van het gekozen medium, om daar-
mee het verhaal zo goed mogelijk over te brengen.’ 
Academische historici kunnen veel leren van men-
sen die in het veld aan het werk zijn, meent Knevel. 
Publiekshistorici kunnen bijvoorbeeld de aandacht 
vestigen op wat er speelt in de samenleving. Onder-
werpen die spelen in het academische debat sluiten 
daar niet per se bij aan. Anderzijds kunnen publiek-
historici een belangrijke rol spelen bij het vertalen 
van bepaalde wetenschappelijke vraagstukken naar 
het publieke domein. ‘Daarvoor zijn andere invals-
hoeken nodig, en die bieden publiekshistorici.’

Andersom denkt Knevel dat publiekshistori-
ci in het veld weer veel kunnen leren van histo-
rici die bereid zijn om mee te denken vanuit een 
academisch perspectief. Maar aan die bereidheid 
schort het nog wel eens, merkt hij. ‘Sommige his-
torici gaan ervan uit dat een documentaire of een 
tentoonstelling een ongeoorloofde versimpeling 
is. Vaak beseffen academici niet hoe ingewikkeld 
het is om bij een tentoonstelling een verhaal te 
vertellen in voorwerpen, ensceneringen en kor-
te tekstjes. Het is behoorlijk lastig om in tachtig 
woorden de essentie van een onderwerp samen te 
vatten zonder in clichébeelden te vervallen. En je 
moet eerst ontzettend veel weten voordat je met 
zekerheid kunt zeggen wat de kern is. De veron-
derstelling dat populariseren hetzelfde is als ver-
eenvoudigen doet geen recht aan dat proces van 
afwegingen en keuzes.’

Door het gebrek aan ‘serieuze’ aandacht voor 
historische producten die bedoeld zijn voor een 
grote publiek, missen academici een belangrijke 
kans om invloed te kunnen uitoefenen op wat er 
wordt verteld, en de manier waarop. ‘Recensies 
van historische tentoonstellingen, documentaires 
en speelfilms in de krant gaan bijna altijd voorbij 
aan de manier waarop informatie wordt gepre-
senteerd’, zegt Knevel. ‘Altijd gaat het erover of 
het tentoongestelde mooi of niet mooi is. Zelden 
gaat het over de vormgeving, over wat de maker 
van een tentoonstelling of documentaire probeert 
te doen en probeert over te brengen.’ Serieuze 
aandacht voor deze aspecten van publiekshistori-
sche uitingen zal makers inspireren, uitdagen en 
scherp houden, meent Knevel. ‘Historici hebben 
een verantwoordelijkheid op dit vlak. Filmmaker 
Oliver Stone heeft bijvoorbeeld allerlei pretenties 

Afb. 2 De opening van de inter-
actieve tentoonstelling Oh wat ben 
je mooi! over de geschiedenis van 
schoonheidsidealen. Foto: Anno.
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en wij als historici moeten daar redenerend van-
uit het gekozen medium heel oplettend op rea-
geren. Daarom is het bestuderen van wat er met 
geschiedenis in het publieke domein gebeurt zo 
belangrijk.’

Spelers
De publiekshistoricus zelf heeft natuurlijk ook 
een zware verantwoordelijkheid in het ‘correct’ 
overbrengen van historisch complexe verhalen. 
In de Master wordt veel aandacht besteed aan de 
dilemma’s die dat kan opleveren. Praktiserende 
publiekshistorici hebben immers met meerdere 
partijen te maken, die allemaal vanuit een andere 
agenda naar het product kijken. Daardoor wordt 
hij veel meer aangestuurd door directe behoeftes. 
Knevel: ‘Historici, musea en erfgoedinstellingen 
hebben met meer publiek te maken dan ooit tevo-
ren. Dat is mooi maar het stelt hen ook voor pro-
blemen. Musea zijn soms bang om een complexe 
boodschap te brengen, want dan haken de bezoe-
kers af. Hoever ga je daarin mee als publiekshis-
toricus? Waar houdt het op?’ Soms moet de pu-
bliekshistoricus een flinke strijd leveren. ‘Je moet 
kunnen zeggen: als we deze grens overgaan, dan is 
het niet meer serieus te nemen. Terugprojecteren 
is bijvoorbeeld heel gemakkelijk. In onze zoek-
tocht naar een identiteit vinden wij het leuk om te 
kunnen zeggen dat we sinds Willem van Oranje 
voorstanders van de vrijheid van meningsuiting 
zijn. Het is de rol van de historicus om te laten 
zien dat de manier waarop Willem van Oranje over 
vrijheid spreekt wezenlijk verschilt van de manier 
waarop wij het nu over vrijheid hebben. Dat is een 
ingewikkelder verhaal, maar daardoor niet minder 
relevant.’ Publiekshistorici moeten een kritische 
positie innemen en wijzen op de mogelijkheden 
om ingewikkelde begrippen inzichtelijk te maken. 
‘Ga je zeggen dat we altijd een zeer tolerante sa-
menleving zijn geweest omdat we dat graag willen 
horen? Laat maar zien dat tolerantie in de loop van 
de tijd ontstaan is. Mensen worden zich daardoor 
bewust van het feit dat dit helemaal geen vanzelf-
sprekende verworvenheden zijn.’

Het is belangrijk dat de studenten publieksge-
schiedenis al snel in de praktijk ervaren wat de di-
lemma’s zijn van hun nieuwe vak. Daarom is een 
documentaire maken samen met journalisten één 
van de eerste dingen die ze moeten doen. Dan is 
direct te zien, aldus Knevel, dat de historici met 

een veel te ingewikkeld verhaal komen dat nooit in 
twee of drie minuten film te vertellen is. ‘De jour-
nalisten zeggen dan: dat moet simpeler. De stu-
denten staan direct voor de keuze: wat laat ik weg 
zonder het onderwerp geweld aan te doen?’ Ze 
leren dat ze wel degelijk met herkenbare beelden 
kunnen beginnen, zegt Knevel. ‘Anders krijgen ze 
het publiek niet over de streep. Maar vervolgens 
kan de publiekshistoricus het publiek aan het den-
ken zetten over bepaalde vanzelfsprekendheden. 
Die houding proberen wij studenten bij te bren-
gen. Zodat ze nadenken over waarom we mensen 
eigenlijk met het verleden lastig vallen.’ 

Historisch besef wordt tegenwoordig gelijkge-
steld met het uit je hoofd kennen van de canon, 
merkt Knevel. ‘Maar het gaat erom dat je in tijd 
kunt denken. Daar kan een canon bij helpen maar 
dat is niet genoeg. Als historicus ben je vooral be-
zig met denken in tijd, waarbij je de verschillen 
met vroeger kunt aangegeven en waarbij je kunt 
laten zien waar ontwikkelingen toe geleid heb-
ben. En misschien dat je het heden kunt plaat-
sen in het ingewikkelde samenspel van verleden 
en toekomst.’ Volgens Knevel is er in dat opzicht 
een interessante parallel met ideeën van radicalere 
historici, die zeggen dat geschiedenis een emanci-
patoir middel is. ‘Door middel van kennis van de 
geschiedenis kunnen mensen zichzelf beter plaat-
sen in de tijd. Daardoor leren ze veranderingspro-
cessen zien. Mijn overtuiging is dat geschiedenis 
wel degelijk tot burgerschap kan leiden, maar niet 
tot een eendimensionaal braaf burgerschap. Pu-
blieksgeschiedenis kan mensen kritischer maken. 
Zodat je hele lastige burgers krijgt die vanuit een 
breed perspectief vragen stellen over de conse-
quenties van beslissingen en keuzes.’

Afb. 3 Paul Knevel.
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G.N.M. Vis (red.), Het klooster Egmond: hortus con-
clusus. Egmondse Studiën 5 (Hilversum: Verloren, 
2008, 336 blz., geïll., isbn 978-90-8704-025-3, 
prijs € 35,–).

Met de ondertitel hortus conclusus wordt niet al-
leen verwezen naar een geliefde beeldspraak uit 
de middeleeuwen – een besloten tuin staat voor 
zuiverheid – maar ook naar het afsluiten van de 
reeks Egmondse Studiën. Na vier eerdere delen 

in 1990, 1993, 1997 en 2002 
is het redacteur Jurjen Vis op-
nieuw gelukt een bundel arti-
kelen over het oudste kloos-
ter van Holland te vullen. Een 
compliment is op zijn plaats, 
want blijkens zijn inleiding valt 
het niet mee telkens weer vol-
doende kopij te bemachtigen. 
Dat ligt niet aan het bronnen-
materiaal, want dat is voor Eg-
mond overvloedig aanwezig. 
Het is eerder een gevolg van 

de wat eenzijdige benadering van de kloosterge-
schiedenis door Nederlandse historici. Een blik 
op de inhoudsopgave van de vijf bundels leert dat 
de nadruk ligt op de vroegste geschiedenis van Eg-
mond (tot circa 1300) en op de historiografie. Bo-
vendien tekent een klein groepje voor een relatief 
groot deel van de bijdragen, met als voornaamste 
contribuant codicoloog Peter Gumbert. Alleen al 
in dit deel verzorgt hij vier van de dertien artikelen, 
wat zijn totaal in de vijf bundels op tien brengt. 
Jan Burgers publiceert hier drie studies, waarvan 
er één – over oorkondevervalsingen, geschreven 
samen met Marco Mostert – al eerder verscheen 
in dit tijdschrift (jaargang 35, 2003, blz. 134-151). 
Dit geeft wel aan hoe beperkt de vijver is waarin 
gevist kan worden – en omgekeerd hoe belangrijk 
dergelijke steunpilaren zijn voor de verschijning 
van zo’n bundel.

Gumbert behandelt om te beginnen de restau-
ratie van het beroemde Evangeliarium. Zeer tech-
nische materie weet hij op begrijpelijke wijze te 
presenteren, maar desondanks is dit stuk vooral 
voer voor specialisten. Hetzelfde geldt voor zijn 
editie van de lijst van keurmedigen van Rinnegom 
uit 1264. Met 201 personen uit één plaats is dit een 
uiterst belangrijke bron voor de naamkunde. De 
uitgave in het Oorkondenboek van Holland en Zeeland 
(nr. 1361) is gebaseerd op het cartularium van Eg-
mond, maar Gumbert vond in het Evangeliarium 

een ouder en vollediger afschrift. In twee korte ar-
tikelen behandelt hij de kleine historiografische 
geschriften in het cartularium en de problematiek 
van een lange en een korte levensbeschrijving van 
de heilige Adalbert. Dit laatste is een kanttekening 
bij het erop volgende artikel van Burgers, een edi-
tie met vertaling van de zogeheten Breviculi. Dat is 
een reeks beknopte levensbeschrijvingen van le-
den van het Hollandse gravenhuis, in de vorm van 
grafschriften. De parallelle vertaling uit het Latijn 
in het Nederlands maakt dit waardevolle kroniekje 
van Holland tot het begin van de 13de eeuw zeer 
toegankelijk.

De beide andere artikelen van Burgers betref-
fen de oorkonden van Egmond. In het eerste laat 
hij zien hoe belangrijk de abdij was voor de aan-
vangsfase van het Hollandse oorkondewezen. Al 
vanaf de stichting werden rechtshandelingen voor 
en door het klooster schriftelijk vastgelegd. Bur-
gers geeft een helder overzicht van de chronolo-
gische ontwikkeling van tamelijk informele op-
tekeningen tot formele oorkonden. Het lag voor 
de hand dat de graaf van de expertise van Egmond 
gebruik maakte bij het opzetten van een kansela-
rij aan het einde van de 12de eeuw. In zijn tweede 
artikel brengt Burgers samen met Mostert – voor 
zover dat nog nodig was – de genadeklap toe aan 
de theorieën van de Utrechtse hoogleraar Otto Op-
permann, die in het begin van de 20ste eeuw nage-
noeg alle vroege Hollandse oorkonden voor vals 
verklaarde.

Ike de Loos beargumenteerde in de vorige bun-
del de Rijnsburgse oorsprong van een aantal voor-
dien aan Egmond toegeschreven liturgische hand-
schriften. Zij zet nu op een rij welke muziek dan 
wel hier werd geschreven en gebruikt. De oogst is 
een beperkt aantal fragmenten, dat gezien de vaar-
digheid van de kopiisten echter een veel omvangrij-
kere productie doet vermoeden. Erik Cordfunke in-
ventariseert het kerkenbezit van Egmond in de 12de 
eeuw en betoogt dat abt Allard (1105-1120) verant-
woordelijk was voor de ‘verstening’ van een groot 
aantal houten godshuizen. Het verhaal blijft wat 
speculatief, omdat niet kan worden hardgemaakt 
dat de abdij de financiering verzorgde. Zouden 
bouw en onderhoud van de kerken, zeker die waar-
van Egmond slechts het patronaatsrecht bezat, 
niet veeleer zijn bekostigd door de parochianen?

In mijn recensie van de vorige bundel formu-
leerde ik als één van de wenselijkheden (groeps)
biografieën van de bewoners van de abdij. Ik ben 
op mijn wenken bediend met het artikel van Hildo 
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van Engen over abt Arnold Willemsz, die zich in 
het begin van de 15de eeuw inspande om de obser-
vantie te versterken. In zijn eigen klooster boek-
te hij weinig resultaat, maar van grote betekenis 
was zijn steun aan de Moderne Devotie, die mede 
dankzij zijn adviezen kon uitgroeien tot een ge-
weldig succes. Een hervorming van Egmond zelf 
kwam pas tot stand toen de abdij zich na gewel-
dige woelingen in 1491 eindelijk aansloot bij de 
congretatie van Bursfeld. De leden van deze kloos-
terfamilie streefden binnen bepaalde grenzen naar 
een terugkeer tot de grondbeginselen van de orde 
van Sint-Benedictus. Elke-Ursel Hammer behan-
delde reeds in haar dissertatie over abt Adam Mey-
er van Gross St. Martin in Keulen diens bemoeie-
nis met de hervorming van Egmond en werkt die 
passages hier uit tot een zeer degelijk en lezens-
waardig artikel – in het Duits weliswaar.

Jan van Herwaarden ontmythologiseert de ver-
onderstelde relatie tussen Erasmus, Hollands 
grootste geleerde, en Hollands voornaamste ab-
dij. Hij toont aan dat Erasmus Egmond nooit be-
zocht en geen directe contacten onderhield met 
de bewoners. Dat deze desondanks de abdijbiblio-
theek in zijn testament van 1527 bedacht met een 
set van zijn – nog uit te geven – verzamelde wer-
ken, was waarschijnlijk omdat hij vond dat zijn 
oeuvre in een dergelijk instituut niet mocht ont-
breken. De bundel wordt besloten met een filoso-
fische overpeinzing van Karen Vintges over de be-
tekenis van heiligenlevens zoals dat van Adalbert 
voor onze tijd.

Jurjen Vis las blijkens zijn voorwoord in mijn 
recensie van de vierde Egmondbundel dat ik het te 
vroeg vond voor een nieuw standaardwerk over de 
abdij. Dat staat er echter niet: ik stelde juist dat de 
vele artikelen, hoe nuttig en wenselijk ook, deden 
verlangen naar studies van langere adem, liefst 
in vergelijkend perspectief. Die behoefte is door 
deze bundel alleen maar versterkt. Op het gebied 
van de historiografie is er de laatste jaren geoogst 
door het echtpaar Gumbert, met de edities van de 
kroniek van Wilhelmus Procurator (2001) en de 
Annales en het Chronicon (in samenwerking met 
Jan Burgers, 2007). Het is te hopen dat ook andere 
medewerkers aan de bundels tot uitwerking van 
hun bevindingen komen. Bovendien liggen er nog 
altijd grote terreinen braak, met name op het ge-
bied van de sociaal-economische geschiedenis van 
de abdij. En ook de late middeleeuwen verdienen 
veel meer aandacht. De artikelen van Van Engen 
en Hammer laten zien hoeveel schatten daar nog 

te ontdekken zijn, met name als Egmond in breder 
verband wordt bestudeerd.

Gerrit Verhoeven

Roelof van Gelder, Zeepost. Nooit bezorgde brieven uit 
de 17de en 18de eeuw (Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 
2008, 276 blz. geïll., paperback, isbn 978-90-
450-0489-1, prijs: € 22,95) en Erik van der Doe, 
Perry Moree en Dirk Tang (red.), De dominee met het 
stenen hart en andere overzeese briefgeheimen (Sailing let-
ters journaal I; Zutphen: Walburg Pers, 2008, 143 
blz. met dvd geïll., gebonden, isbn 978-90-5730-
557-3, prijs: € 19,95).

Dagboeken en brieven van ‘gewone’ mensen zijn 
voor historici vaak goud waard. Ze verschaffen ons 
inzicht in hoe mensen het dagelijks leven of be-
paalde gebeurtenissen zagen of beleefden. Andere 
historische bronnen, zoals bijvoorbeeld staats-
stukken, verordeningen, kranten en zelfs prenten 
en pamfletten geven meestal slechts indirecte in-
formatie of waren juist bedoeld om de lezer of kij-
ker te beïnvloeden. Bovendien bieden brieven ons 
vaak een goed beeld van de emoties en het inner-
lijke gevoelsleven van mensen. Helaas is het voor 
vroegmodernisten meestal lastig om voldoende 
brieven boven water te krijgen. Veruit het mees-
te materiaal is niet bewaard gebleven. Bovendien 
konden grote groepen mensen in de Republiek der 
Verenigde Nederlanden überhaupt niet of nauwe-
lijks lezen en schrijven. Hierdoor kunnen historici 
de stemmen van veel gewone mensen veel minder 
duidelijk onderscheiden dan die van prominenten, 
zoals bijvoorbeeld Johan de Witt, wiens omvang-
rijke correspondentie wel vrijwel geheel bewaard 
is gebleven en na zijn dood werd uitgegeven.

Juist daarom zijn de zogenoemde Sailing Let-
ters, waarvan er in beide hier besproken boeken 
een aantal worden gepubliceerd en besproken, 
van zo’n onschatbare waarde voor historici en 
taalkundigen. In de Britse National Archives in Kew 
(Londen) bevinden zich ongeveer 38.000 Neder-
landstalige brieven en documenten uit de periode 
1652 tot 1813. Tijdens de vier Nederlands-Engelse 
oorlogen (1652-1654, 1665-1667, 1672-1674 en 
1780-1784) en gedurende de Franse Tijd (1795-
1813) werden enorme aantallen Nederlandse sche-
pen onderschept door Engelse marineschepen en 
kapers. Nadat de prooi tot overgave was gedwon-
gen, verzamelden de Engelsen alle papieren aan 
boord. Wanneer de kaper met zijn prijs de Britse 
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thuishaven aandeed, werden de schipper en nog 
een of twee zeelieden van het opgebrachte schip 
verhoord door de zogenoemde subcommissioners for 
prizes. De verslagen van deze ondervragingen en 
de aan boord aangetroffen papieren werden dan 
doorgestuurd naar het High Court of Admiralty in 
Londen. Deze instantie oordeelde vervolgens op 
basis van de ondervragingen en deze prize papers 
of een schip en de lading inderdaad Nederlands 
eigendom waren en of het vaartuig dus een wetti-
ge prize was. Indien dit het geval was, konden het 
schip en de lading worden verkocht aan de hoog-
ste bieder. De brieven leverden de kapers geen fi-
nancieel gewin op en verdwenen in het archief van 
het High Court of Admiralty. Tussen de prize papers 
bevonden zich cognossementen, vrachtbrieven en 
grote hoeveelheden post. Het was heel gebruike-

lijk voor een koopvaardijschip 
om post te vervoeren naar een 
buitenlandse bestemming of 
juist terug naar de Republiek. 
Tijdens de Nederlands-Engelse 
oorlogen vielen veel van deze 
privédocumenten in handen 
van Engelse kapers of marine-
officieren. Bij het gerechtelijk 
onderzoek naar de geldigheid 
van de prize speelde de privé-
post echter geen rol. Vandaar 
dat de brieven soms nog on-

geopend in grote bundels werden opgeslagen. Na 
verloop van tijd belandden deze pakketten in de 
Tower van Londen, waar het nationaal archief tot 
1856 was gevestigd. In de jaren daarna bleven de 
brieven ongeopend en ongelezen. Britse historici 
hadden aanvankelijk weinig interesse voor de pri-
ze papers, en later toen de belangstelling voor het 
archief van het High Court of Admiralty toenam, was 
de kennis van vreemde talen veelal ontoereikend. 
In Nederland wist daardoor lange tijd niemand 
van het bestaan van de unieke collectie brieven.

In 1980 kwam hierin verandering, toen S.W.P.C. 
Braunius in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis mel-
ding maakte van het bestaan van het bronnen-
materiaal. In de jaren tachtig en negentig bestu-
deerden een aantal Nederlandse historici de prize 
papers in het kader van doctoraalscripties of disser-
taties. In 2005 startte de Koninklijke Bibliotheek 
een grootschalig onderzoeksprogramma onder 
de naam Sailing Letters om de collectie in kaart te 
brengen. Historicus en N R C-redacteur dr. Roelof 
van Gelder werd, mede met financiële steun van 

de Samenwerkende Maritieme Fondsen, in de ge-
legenheid gesteld een half jaar onderzoek te doen 
in Kew. Naar aanleiding van zijn bevindingen – 
een schat van ongeveer 38.000 Nederlandstalige 
brieven, waarvan zo’n 16.000 privé-documenten – 
werd in 2006 besloten zoveel mogelijk materiaal 
te digitaliseren en online beschikbaar te stellen. 
Daarnaast lanceerde de Universiteit Leiden een 
groot onderzoeksprogramma naar het taalgebruik 
van gewone Nederlanders in de 17de en 18de eeuw. 
Inmiddels zijn er een hoop kleinere en grotere pu-
blicaties verschenen over de brieven. Roelof van 
Gelder heeft in 2006 en 2007 een aantal interes-
sante brieven integraal in het maandelijkse maga-
zine van de N R C  gepubliceerd en voorzien van com-
mentaar. Dr. Adri van Vliet publiceerde in 2007 
– het De Ruyterjaar – een selectie van 97 brieven 
uit 1664 en 1665, die gericht waren aan opvaren-
den op de vloot van Michiel de Ruyter. Recentelijk 
kwamen daar beide hier besproken publicaties bij.

Van Gelder maakte voor zijn boek Zeepost een re-
presentatieve selectie uit de duizenden beschikba-
re brieven die de hele periode bestrijkt. Hij hertaal-
de de brieven in hedendaags Nederlands en heeft 
geprobeerd de oorspronkelijke schrijfstijl zoveel 
mogelijk na te volgen. De reden hiervoor was dat 
17de- en 18de-eeuws Nederlands niet gestandaar-
diseerd was en dat veel van de oorspronkelijke 
brieven voor de lezer niet of nauwelijks te begrij-
pen zouden zijn. Om het leesgemak te vergroten, 
heeft hij alinea’s en leestekens aangebracht. Iede-
re brieven is bovendien voorzien van verklarende 
noten waarin 17de of 18de-eeuwse begrippen wor-
den verklaard of historische achtergrondinforma-
tie wordt geboden bij de inhoud. De brieven wor-
den bovendien voorafgegaan door een uitstekende 
inleiding over de Engelse kaapvaart, de rechtsgang 
bij het High Court of Admiralty en de samenstelling 
van de complete collectie prize papers. Ook gaat hij 
in op de lees- en schrijfvaardigheid van de vroeg-
moderne Nederlander, schrijfcultuur in de Repu-
bliek, de praktijk van het postverkeer en de aard 
en thematiek van de brieven. De brieven zelf la-
ten de lezer op een indringende wijze proeven van 
de levens van 17de en 18de-eeuwse Nederlanders. 
Armoede, ziekte, geboorte, vreugde, handel, sla-
vernij, politiek, oorlog en emigratie waren onder-
werpen die ook onze voorouders bezighielden. 
Zeepost is dan ook echt fascinerend om te lezen. 
Wel is jammer dat achttien van de 46 brieven al 
eerder in het NRC-magazine zijn verschenen en er 
vier door Van Vliet werden uitgegeven. Bij de laat-
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ste zijn de brieven echter getranscribeerd, en niet 
hertaald. Dat doet echter niets af aan het leesple-
zier van Zeepost.

Aan De dominee met het stenen hart, een boek van 
143 pagina’s, werkten maar liefst 21 historici en 
taalkundigen mee. Het betreft hier dan ook het 
eerste Sailing Letters Journaal van het onderzoeks-
programma van de Koninklijke Bibliotheek. In 
het woord vooraf gaat Ewoud Sanders uitgebreid 
in op de achtergronden en het historische en 
taalkundige belang van de collectie prize papers. 
De redacteuren behandelen in de verantwoor-
ding de totstandkoming en het verloop van het 
onderzoeksprogramma, en het samenwerkings-
verband tussen de kb, het Nationaal Archief, de 
Universiteit Leiden en de Samenwerkende Mari-
tieme Fondsen. Van Gelder behandelt vervolgens 
op anekdotische wijze de praktijk van de Engelse 
kaapvaart, de pogingen van Nederlanders om uit 
handen van de vijand te blijven en de achtergron-

den van het Engelse kaapvaartbeleid. Uit acht-
tien getranscribeerde en geannoteerde brieven en 
fragmenten komt opnieuw een helder beeld naar 
voren van het leven in de vroegmoderne tijd. De 
verschillende auteurs hebben de brieven met een 
begeleidende beschouwing in de historische con-
text geplaatst. Opnieuw wordt duidelijk hoe indi-
viduele schrijvers het dagelijks leven ervoeren en 
hoe gewone mensen de voor ons belangrijke his-
torische gebeurtenissen zoals het Rampjaar of de 
Vierde Nederlands-Engelse Oorlog zagen. Het is 
wel jammer dat de selectie niet geheel represen-
tatief is. Maar liefst twaalf van de achttien brie-
ven dateren uit de periode 1779 tot 1802, terwijl 
er maar zes 17de-eeuwse brieven aan bod komen. 
Dat doet echter niet af aan het feit dat De dominee 
met het stenen hart een prachtig beeld geeft van het 
leven in de Republiek en de lezer veel leesplezier 
verschaft.

Gijs Rommelse

Tom Sintobin, ‘Getemd maar rusteloos’. De Zuiderzee ver-
beeld – een multidisciplinair onderzoek (Hilversum: Uit-
geverij Verloren, 2008, 268 blz., geïll., isbn 978-
90-8704-039-0, prijs € 25,–). 

Op 28 mei 1932 sloot de Dienst der Zuiderzeewer-
ken het laatste gat in de Afsluitdijk. Daarmee be-
wezen de Nederlanders nog steeds een volk van 
voorname waterbouwkundigen te zijn. De suc-
cesvolle uitvoering van deze krachtproef vormde 
het definitieve bewijs van Descartes’ uitspraak dat 
God de wereld schiep, maar de Hollanders hun 
eigen land. Niet iedereen was echter blij met het 
Zuiderzeeproject. Tegenstanders waren bang dat 
de laatste overblijvers van wat eens het sterke en 
trotse Nederlandse volk was – en waarvan de na-
zaten naar verluidde nog steeds de kuststreken 
van de Zuiderzee bevolkten – voor eens en altijd 
zouden verdwijnen. Talloze etnologen, dialectolo-
gen, sociografen, journalisten, romanschrijvers, 
fotografen en filmmakers spoedden zich naar de 
dorpen en de streken om de laatste Zuiderzeebe-
woners en hun cultuur ieder op hun eigen manier 
te registreren. Tegelijkertijd lieten ook de Rijkswa-
terstaatdiensten, die verantwoordelijk waren voor 
de aanleg, de drooglegging en de inrichting van de 

polders, hun werkzaamheden zowel op schrift als 
in beeld op ‘heroïsche’ wijze vastleggen.

Ruim 75 jaar na de afsluiting van de Zuiderzee 
hebben tien wetenschappers van verschillende dis-
ciplines (vier historici, twee antropologen, twee lite-
ratuurwetenschappers, een sociaalgeograaf en een 
dialectoloog) de beeldvorming 
van toen nog eens onderzocht. 
Het resultaat is een gevarieerde 
bundel met tien artikelen, on-
der redactie en ingeleid door 
de Belgische literatuurweten-
schapper Tom Sintobin, werk-
zaam aan de Radboud Univer-
siteit Nijmegen. Hoewel de tien 
artikelen heel verschillend van 
opzet, inhoud en stijl zijn, ko-
men vrijwel alle auteurs tot de-
zelfde slotsom. Ondanks het voorgoed verloren 
gaan van een uniek deel van de Nederlandse volks-
cultuur, stellen zij vast dat tijdgenoten de Zui-
derzeewerken zagen als een bekroning op een 
andere overlevering waar het Nederlandse volk 
al eeuwenlang bekend om stond, namelijk die 
van Nederlanders als vreedzame ‘landveroveraars’.

Jeoffrey van Woensel
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