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Mario Damen, Marika Keblusek, Ingrid van der Vlis 

Inleiding: Duizend jaar Holland 

Bij het naderen van het eind van dit mi l lennium raken steeds meer mensen zich bewust van 
hun eigen historie. Geschiedenis is misschien juist daarom in dit jaar een geliefd onderwerp 
van de media. Doorgaans wordt er slechts teruggeblikt op de afgelopen eeuw aan de hand van 
bekende personages in de kranten, oral history op de radio en beelden van het polygoonjour
naal op de televisie. De nadruk ligt op bekende ingrijpende gebeurtenissen, meestal op het po
litieke vlak, die aan de hand van persoonlijke getuigenissen kunnen worden geï l lustreerd. Ge
schiedenis is ' i n ' en slaat aan bij een groot publiek. Er gaat geen week voorbij of er verschijnen 
fraai geï l lus t reerde overzichtswerken en monogra f i eën . Schrijvers gebruiken steeds vaker een 
historisch kader voor hun romans. Als een boek goed verkoopt en vervolgens verfilmd wordt, 
wordt het bereik nog eens vergroot. Het is opvallend dat vooral de Middeleeuwen in dit ver
band goed 'scoren'. De roman van Umberto Eco De naam van de roos is van deze ontwikkeling 
misschien wel het beste voorbeeld. O o k wetenschappers weten zich echter in de kijker te spe
len. Zo won de Leidse hoogleraar Frits van Oostrom enkele jaren geleden een prestigieuze l i 
teratuurprijs voor een wetenschappelijk, lezenswaardig en vuistdik boek over Jacob van Maer-
lant, een schrijver uit de tweede helft van de 13e eeuw.1 De verkoopcijfers mochten er wezen. 

Het tijdschrift Holland probeert traditiegetrouw artikelen op te nemen die verder kijken 
dan deze eeuw. De redactie streeft er doorgaans naar dat de artikelen van een jaargang meer
dere periodes bestrijken. De index op de vijfentwintig jaar Holland die op het moment in de 
maak is, zal moeten bewijzen of deze opzet geslaagd is. Voor dit speciale nummer is dat in 
ieder geval geen probleem. Voor Duizend jaar Holland hebben auteurs uit verschillende disci
plines getracht om voor elke eeuw van het afgelopen mi l lennium een typisch aspect van de 
Hollandse geschiedenis te belichten. De vraag is natuurlijk wat nu zo kenmerkend is voor de 
Hollandse geschiedenis. In de nieuwe Geschiedenis van Hol l and waar momenteel hard aan 
gewerkt wordt en die over enkele jaren in drie kloeke delen zal verschijnen, zal hier ongetwij
feld een uitgebalanceerd antwoord op worden gegeven. De redactie pretendeert met dit the
manummer niet een dergelijk uitgebreid historisch overzicht te geven. Wel heeft zij getracht 
door het uitlichten van bepaalde gebeurtenissen rond de tien eeuwwendes van dit mil lenni
um, enkele karakteristieke dimensies van de Hollandse geschiedenis naar voren te brengen. 

De titel Duizend jaar Holland, suggereert een keurig aaneengesloten geschiedverhaal dat in 
het jaar 1000 aanvangt, maar is dat niet. Wanneer komt het woord Hol l and eigenlijk voor het 
eerst voor in een historisch document en hangt dit wellicht samen met het ontstaan van een 
Hollandse identiteit? Jan Wil lem Burgers probeert in zijn artikel over Ho l l and omstreeks 
1100 een antwoord te geven op deze vragen. Floris V wordt wel beschouwd als een van de be
kendste personages uit de vaderlandse geschiedenis. De dramatische moord op deze H o l 
landse graaf i n 1296 zal aan zijn populariteit hebben bijdragen. In ieder geval heeft deze gru
weldaad menigeen ge ïnspi reerd tot het schrijven van historische en literaire bespiegelingen. 2 

1 Frits van Oostrom, Maerlanis wereld (Amsterdam 1996). 
2 Een overzicht bij J.WJ. Burgers, 'Graaf Floris V in de moderne geschiedschrijving. De oudere literatuur en enkele 

nieuwe studies', Holland W (1997) 309-319. 
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Dick de Boer brengt een minder bekend aspect van de nasleep van de moord op de Hollandse 
graaf voor het voetlicht. De opmars van het graafschap Hol land op het West-Europese toneel, 
volgens sommigen al ingezet onder Floris V, bereikte in de 16e en 17e eeuw zijn hoogtepunt en 
was grotendeels gebaseerd op Hollands overmacht ter zee. Het blijkt echter dat Hol land reeds 
in de 15e eeuw ver voor lag op zijn concurrenten. M e n meent zelfs dat de belangstelling van de 
Bourgondische hertogen voor de graafschappen Hol land en Zeeland grotendeels gebaseerd 
was op het aanwezige maritieme potentieel. 3 Louis Sicking betoogt in zijn bijdrage dat de vorst 
rond 1500 controle probeerde te verwerven over deze scheepsmacht waarmee hij zich kon la
ten gelden in de internationale politiek. Hollands maritieme voorsprong lag ook ten grondslag 
aan de economische ontwikkeling van het gewest. De (graan)handel met de Baltische landen 
was een belangrijke stimulator van de economische groei en de welvaart van Hollands Gouden 
Eeuw. De betekenis van deze zogenaamde moedernegotie voor een stad als Amsterdam valt 
niet te onderschatten, zoals Milja van Tielhof in haar artikel uiteenzet. 

Er is in dit nummer niet alleen aandacht voor politiek-institutionele en economische ge
schiedenis. Een scala aan sociaal-culturele onderwerpen komt aan bod. Elisabeth den Hartog 
onderzoekt of er verband bestaat tussen de Friese veldtochten van de Hollandse graaf en het 
ontstaan van vele tufstenen kerken in West-Friesland rond 1200. W i m van Anrooij beschrijft 
het literaire klimaat aan het Hollandse hof rond 1400 en toont aan dat het literaire mecenaat 
van de Hollandse graven met verve werd ge ïmi teerd door de adel. Het geschiedbeeld wordt 
doorgaans overheerst door mannen. U i t het artikel van Myriam Everard blijkt dat vrouwen 
zich i n het tijdperk van de Bataafse revolutie wisten te manifesteren en toonden dat zij zeer 
betrokken waren bij de publieke zaak. O p meer terreinen vond emancipatie plaats. Diverse 
sporten hebben deze eeuw een gedaanteverwisseling ondergaan. Niet alleen de manier waar
op de sport werd bedreven maar ook het type beoefenaars veranderde. Sporten als voetbal, 
tennis en tegenwoordig golf ontwikkelden zich van elite- tot volkssporten. De transformatie 
van het betaalde voetbal en in het bijzonder van Hollands bekendste voetbalclub Ajax, opge
richt i n 1900, wordt toegelicht door Susanne Smit en Gerrit Valk. 

Jaar-, eeuw- en zeker millenniumwisselingen hebben vaak geleid tot bespiegelingen over 
een nieuw tijdperk. Voor de jaarwisseling van 1599 naar het 'gulden jaar' 1600 werden spe
ciale nieuwjaarsgedichten gemaakt en verspreid in de vorm van pamfletten zoals in het artikel 
van Johan Koppenol te lezen is. U i t deze pamfletten blijkt dat de dichters van toen zich nau
welijks bekommerden om het aanbreken van een nieuwe eeuw. Dit in tegenstelling tot som
mige tijdgenoten die met angst en beven de komende jaarwisseling tegemoet zien. De (com
puter) techniek blijkt niet bestand tegen de nullen van het jaar 2000, en doemdenkers zien 
hierin daadwerkelijk een signaal dat het einde der tijden nabij is. Toch lijkt nuchterheid te 
overheersen en slaan dergelijke eindtijdverwachtingen hier nauwelijks aan, net als duizend 
jaar geleden zoals Marco Mostert laat zien. 

Met dit themanummer hopen wij u een beeld te kunnen geven van de veelzijdigheid en di
versiteit in de geschiedenis (en de geschiedschrijving) van Hol land . Een blik op de toekomst 
met een imaginair museum van het afgelopen mil lennium, samengesteld door Paul Knevel, 
vormt het iconografische sluitstuk van dit themanummer. 

3 A . G . J o n g k e c s , ' L a H o l l a n d e b o u r g u i g n o n n e : s o n i n t é r è t p o u r les d u c s V a l o i s ' i n : E . O . v a n d e r W e r f f e.a. ( r e d . ) , Bur-
gundica et varia. Keuze, uit de verspreide opstellen van prof.dr. A.G. Jongkees hem aangeboden Ier gelegenheid van zijn tachtigste 
verjaardag of, 14 juli 1989 door de Kring van Groninger Mediaevislen 'Amici' ( H i l v e r s u m 1990) 1 5 0 - l f i l . 
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Marco Mostert 

Het jaar 1000 in Holland 

De historicus die zich bezighoudt met de ideeën en voorstellingen, die duizend jaar geleden 
opgeld deden, heeft het niet makkelijk. Vaak geeft hij toe aan de verleiding om zijn net zeer 
ru im uit te werpen en bronnen die uit afgelegen gebieden stammen dienstbaar te maken aan 
zijn betoog. Als hij weet heeft van verloren teksten of handschriften door verwijzingen in an
dere teksten kan hij ertoe verleid worden om een nog veel groter aantal verloren teksten te 
nostuleren. Soms gaat hij zelfs zo ver de absolute stilte van de bronnen te duiden als bewijs 
voor het bestaan van de ideeën waarover de bronnen zwijgen. 1 Deze problemen en valkuilen 
gelden zeer sterk voor degene, die probeert te achterhalen wat er in een geografisch beperkt 
gebied als het vroegmiddeleeuwse Hol l and gedacht en gevoeld werd. Er is immers maar al te 
vaak geen tekst uit zijn gebied over, die hij zou kunnen vergelijken met de teksten uit aan
grenzende of zelfs maar uit verder gelegen gebieden. In hoeverre kan hij dan op grond van 
wat hij denkt te weten over de relaties van Hol l and met die gebieden elders komen tot accep
tabele antwoorden op zijn vragen? Hoe kan hij bijvoorbeeld de vraag beantwoorden, of de 
angst voor een naderend Einde der Tijden rond het jaar 1000 ook in Hol l and gevoeld werd? 

Tegen het einde van het tweede mi l lennium van onze jaartelling richt de aandacht van de 
historici zich als vanzelf op het einde van het eerste mil lennium. Door toedoen van historici 
als de 19e-eeuwse Fransman Jules Michelet heeft immers in het historisch bewustzijn het 
beeld postgevat, als zouden de bewoners van het vroegmiddeleeuwse Europa het Einde der 
Tijden verwacht hebben in hetjaar 1000. De christenheid zou zich hebben voorbereid op de 
wederkomst van Christus, en hoewel men de daaraan voorafgaande komst van de Antichrist 
met angst en beven tegemoet zag, snakte men ernaar dat de Heer een definitief einde aan het 
lijden der mensheid zou maken. 2 Michelet had dit algemene beeld opgebouwd uit zijn lec
tuur van enkele historiografen uit de eerste helft van de 1 l e eeuw, onder wie de Bourgondi
sche monnik Rodulfus Glaber een ereplaats innam. Leest men Rodulfus' Vijfhoeken der histo
riën, dan krijgt men inderdaad de indruk dat hij in een tijd leefde waarin de orde van de 
natuur en die van de maatschappij ernstig verstoord waren, en waarin de machten van het 
kwaad vrij spel hadden. Rodulfus organiseerde zijn materiaal bovendien rond het mil lennium 
van de komst van Christus op aarde (in de boeken I-IH) , en vervolgens, toen het door sommi
gen verwachte Einde der Tijden in hetjaar 1000 toch niet gekomen bleek te zijn, rond het 
mil lennium van de kruisdood (boeken rv-v). 3 Hij was overigens de enige auteur die zijn mate
riaal op die wijze ordende. 

Sindsdien hebben historici het door Michelet geschetste beeld van hetjaar 1000 vergruisd. 

1 Bijvoorbeeld R. Landes, 'Sur les traces du millennium: la 'Via negativa", Le Moyen Age99 (1993) 5-26. Zie ook idem, 
'Apocalypüc expectations around the year 1000', gepubliceerd op het internet (http://www.mille.org/1000-
br.html). 

2 J . Michelet, Histoire de France, boek i-xvn, Le Moyen Age. Uitgegeven met een 'présentation' door C. Mettra (Parijs 
1981), boek rv, 229: 'C 'é ta i tune croyance universelle au Moyen Age, que lc monde devait Finir avec Fan 1000 de 1'in-
carnation ...'. 

3 M . Mostert, 'De vijfhoeken der historiën van Rodulfus Glaber. Eindtijdverwachtingen in de eerste helft van de elfde 
eeuw', Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 6 (1999) 13-29. 
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M e n kan namelijk geen gegevens vinden voor de aanname dat alle christenen in Europa in 
een eventuele angst voor hetjaar 1000 deelden. 4 E r zijn vage aanwijzingen voor een dergelij
ke angst. Maar die kwam eigenlijk alleen binnen de geestelijkheid en, in veel mindere mate, 
onder de geletterde aristocratie voor. Geestelijken konden ideeën koesteren over het mo
ment waarop het jaar 1000 zou zijn aangebroken. Dat was echter niet iedereen duidelijk. In 
de 10e eeuw bestond er ook onder de geletterde geestelijken nog geen overeenstemming 
over de tijdrekening, en er waren verschillende jaartellingen in omloop. De wederkomst van 
Christus zou, afhankelijk van de tijdrekening die men volgde, kunnen plaatsvinden op elk 
tijdstip binnen de periode 962-1033.5 De geestelijken konden hetjaar 1000, hoe ze het ook 
wensten te berekenen, met een zekere zorg tegemoet zien. Zij pretendeerden de bovenna
tuurlijke betekenis van de gebeurtenissen te kennen, en wisten hoe de geschiedenis af zou lo
pen. De geschiedenis was niets meer of minder dan de geleidelijke onthull ing van de Godde
lijke kennis. Volgens een gangbare indel ing van de wereldgeschiedenis zouden er vanaf de 
schepping zes tijdperken van duizend jaar verlopen. N a het Laatste Oordeel zou dan een ze
vende tijdperk aanvangen, waarin de geschiedenis ophield en de schepping é é n werd met de 
Schepper. 6 Zou het zesde tijdperk, aangevangen met de komst van de Verlosser op aarde, in 
het jaar 1000 van onze jaartelling ten einde zijn? Hie rop leek een passage in het bijbelboek 
Openbaringen te duiden, waarin gesproken werd over een periode van 1000 jaar, waarna de 
satan uit zijn gevangenis zou worden losgelaten (Openbaring 20:1-10). De verwachting van 
het Einde der Tijden in hetjaar 1000 kon niet steunen op de betekenis die de kerkelijke tra
ditie aan het getal 1000 zelf gaf. Het gold als getal van de voleindigheid en volkomenheid. 
Paus Gregorius de Grote, die rond hetjaar 600 leefde, legde uit dat het getal als de derde 
macht van tien op grond van zijn arithmetische en geometrische eigenschappen niet alleen 
volkomen was volgens de wetenschap der wereld, maar ook volgens de autoriteit van de He i 
lige Schrift. De periode van de duizend jaren die zouden verlopen vanaf het stichten der kerk 
tot het einde der wereld moest volgens de hoofdstroom van de kerkelijke denkers, waartoe 
ook Gregorius behoorde, niet letterlijk worden genomen, maar als verwijzing naar de zeer 
lange duur van de laatste periode der geschiedenis voordat de eeuwige rust aan zou breken. 
Het getal stond dus voor een zeer grote, maar eindige hoeveelheid. Later zou men zelfs ver
der gaan en 1000 als teken voor het oneindige interpreteren. De exegeten die de bijbel uit
legden, wisten echter dat men de heilige tekst kon lezen op verschillende manieren. Eén 
daarvan was en bleef de zogenaamde historische interpretatie, waarbij men zich afvroeg naar 
welke zaken in de werkelijkheid de woorden verwezen. E n dan kon de uitdrukking 'duizend 
jaar' naar niets anders verwijzen dan de tijdspanne waarin het duizend maal lente, zomer 
herfst en winter geworden was. Als die interpretatie 'waar' was, wanneer kon men dan de we
derkomst van Christus verwachten? 7 

Het waren vooral geestelijken in Frankrijk die dergelijke vage angsten omtrent het Einde 

4 R. Land.es, Retics, apocalypse and die deceits of history. Ademar of Chabannes, 989-1034 (Carabridge, M a s s . / L o n d e n 

1993) gelooft als een der weinigen nog in het algemeen voorkomen van angst voor het einde der tijden rond het 
jaar 1000. 

5 Een handzame samenvatting in F .W.N. Hugenholtz , "Les terreurs de 1'an m ü ' , enkele hypothesen' in: Varia historica 
(Assen 1954) 107-120. 

6 M . Mostert, 'De geschiedenis' in: M . Stoffers (red.), De middeleeuwse ideeënwereld 1000-1300 (Heer len /Hi lversum 
1994) 295-316. 

/ R. Suntrup, Ijtxikon der rnittelalterlichen Zahlenbedeutungen ( M ü n c h e n 1987), geeft een gedegen overzicht van de bete
kenissen die aan het getal 1000 gehecht werden. 
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der Tijden kenden. 8 We kunnen ons echter afvragen of die angsten wellicht ook onder H o l 
landse geestelijken bekend waren. Het enige intellectuele centrum waar we iets dergelijks 
kunnen verwachten, was het klooster Egmond, een recente grafelijke stichting die hoogst
waarschijnlijk niet verder terugging dan Dirk o van Hol l and (ca. 925/930-988). 9 Het klooster 
bezat in het jaar 1000 een redelijk voorziene bibliotheek, met daarin handschriften die uit het 
West-Frankische rijk afkomstig waren, door de schenkingen van Dirk II, zijn Vlaamse vrouw 
Hildegard (ca. 935-976/980) en hun zoon Egbert (ca. 950-993), die zijn dagen eindigde als 
aartsbisschop van Trier. We hebben bewijzen dat de bibliotheek in ieder geval over 22 hand
schriften beschikte. Daarin waren evenwel, afgezien van de tekst van de bijbel, geen teksten af
geschreven die we direct in verband kunnen brengen met de interpretatie van de onheils
zwangere passage uit Openbar ingen. 1 0 Maar de Egmondse monniken stonden, zo mogen we 
aannemen, in contact met hun confraters in Vlaanderen, en meer in het bijzonder met die 
van de abdijen van St. Bavo en St. Pieter te Gent. Met die abdijen onderhielden de grafelijke 
stichters van Egmond innige contacten, en ze zullen er de eerste monniken voor hun stich
ting betrokken hebben." V i a deze Vlaamse connectie stonden de Egmondse monniken in 
contact met de intellectuele wereld van het West-Frankische rijk. Via Egbert van Trier (en wel
licht ook via de bisschopsstad Utrecht) stonden ze eveneens in contact met het Rijnland en 
Lotharingen. Het was juist in Lotharingen dat de angstvoor het Einde het eerst opflakkerde. 

Rond 950 schreef de monnik Adso het traktaat Over de herkomst van de Antichrist en de tijd 
waarin hij zal komen in het klooster Montier-en-Der, in de Champagne. ' 2 Adso schreef zijn ver
handeling op verzoek van Gerberga, een dochter van de Duitse koning Hendr ik de Vogelaar. 
Otto de Grote, de latere keizer en machtigste man in Europa, was haar broer. Ze was weduwe 
van hertog Giselbert van Lotharingen en hertrouwd met de Franse koning Lodewijk IV, gehe
ten 'van Overzee', één van de laatste telgen uit het roemrijke geslacht der Karolingen. Ger
berga was nauw betrokken bij het internationale machtsspel, maar was kennelijk meer dan 
louter politica. Want hoe kunnen we Gerberga's opdracht aan Adso anders uitleggen dan als 
blijk van belangstelling voor de diepere zin van de staatkundige verwikkelingen waarin zij zelf 
zo 'n belangrijk aandeel had? Wie meer wilde weten over de Antichrist en diens verdoemelijke 
werken wist immers dat het politieke spel slechts schijnbaar mensenwerk was, en dat oneindig 
sterkere machten en een geheim scenario uiteindelijk de gang van zaken bepaalden. De ko
ningin moet behoord hebben tot de groep aristocratische intellectuele leken die voor ons 
schuil gaat achter de brede gewaden der geestelijken, die de schriftcultuur vrijwel monopoli
seerden. U i t Adso's geschrift blijkt duidelijk dat hij zijn opdrachtgeefster ernstig nam. Welis-

8 Zie de teksten, vertaald in G. Duby, Van mil (Parijs 1980). Zie ook [R. Landes], 'The apocalyptic dossier. 967-1033', 
gepubliceerd op het internet (http://www.mille.org/1000-dos.htm). 

9 ZieJ.P. Gumbert, 'Egberts geschenken aan Egmond' in: G .N .M. Vis (red.), In hel spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert 
van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond (Hilversum 1997) 25-43, aldaar 26, voor een sugges
tieve analyse van de oudste bron. 

10 Gumbert, 'Egberts geschenken aan Egmond', 27-28 en idem, 'De Egmondse boekenlijst' in: Vis, In het spoor van Eg
bert, 151-179, aldaar 154-156. Twee van deze handschriften zijn over: hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 76 F 1, 
het bekende 9e-eeuwse evangeliarium van Egmond dat oorspronkelijk uit Reims stamt (de dedicatieminiaturen wer
den later toegevoegd) en hs. Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPI. 87, een 9e-eeuwse Martianus Capella met com
mentaar van 'Martinus van Laon' die mogelijk uit Oost-Frankrijk stamt. 

11 Zie S. Flesch, 'Egbert, Trier, Gent und Egmond' in: Vis, In het spoor van Eghert, 13-24 enj . Hof, De abdij van Egmond 
van de. aanvang tol 1573 ('s-Gravenhage en Haarlem 1973) 27-28. 

12 Adso Dervensis, De ortu et temport Antichristi, necnon et tractatus qui ali en depenchenl. Uitgegeven door D. Verhelst. Cor
pus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 45 (Turnhout 1976). Zie ook D. Verhelst, 'Adso van Montier-en-Der en 
de angst voor hetjaar duizend', 'rijdschrift voorgesciiieiiems 90 (1977) 1-10. 
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Afb. 1. Dedicatie-miniatuur 
uit het Evangelarium van 
het Egmondse klooster. De 
schenkers graaf Dirk II en 
zijn vrouw Hildegard bren
gen het Evangelarium op 
het altaar. Dit boek bewijst 
de connecties van Egmond
se monniken met intellec
tuelen van West-Francie. 
De tekst werd geschreven 
in Reims (9e eeuw), maar 
het boek bereikte Egmond 
waarschijnlijk via Vlaande
ren, waar de miniatuur 
werd aangebracht. Konink
lijke Bibliotheek, Den 
Haag. 

waar bleef hij binnen de 'officiële' kerkelijke traditie door te verklaren dat het Einde nog niet 
was aangebroken, maar anderzijds sluit zijn argumentatie de betrekkelijke nabijheid van de 
komst van de Antichrist geenszins uit. De hoofdlijn van Adso's betoog lijkt op het eerste ge
zicht duidelijk: nog is de tijd niet gekomen, want de koningen der Franken zetten als opvol
gers van de Romeinse heersers het oude rijk voort. Bovendien zal misschien eerst nog de 
grootste koning der Franken de oude Romeinse macht geheel herstellen, voordat de Ant i 
christ verschijnt. Het is zeker niet uitgesloten dat Adso opzettelijk zijn woorden zó gekozen 
heeft, dat ze op verschillende wijzen konden worden gelezen en dat millenaristisch gezinde 
kringen rond Gerberga er in elk geval het hunne in konden vinden. O o k het indringende 
beeld van de Antichrist zal eerder hebben bijgedragen aan de intensivering dan aan de tem
pering van de angst voor diens komst. 

Dat er in Lotharingen althans in sommige kringen werd nagedacht over het Einde der Tij
den, wordt bevestigd door Abbo van Fleury. In 994 beschreef hij zijn optreden als jeugdige 
monnik in Parijs, toen daar over de komst van de Antichrist gepreekt werd. Daarna 'heeft ook 
mijn abt Richard, zaliger nagedachtenis, met zijn scherpzinnige geest een dwaalleer met be
trekking tot het einde der wereld, die stevig post gevat had, weten uit te bannen, nadat hij uit 
Lotharingen brieven ontvangen had, waarvan hij mij met de beantwoording belast heeft. Bij
na de gehele wereld was namelijk vervuld van het gerucht, dat wanneer Maria Boodschap en 
Goede Vrijdag zouden samenvallen, zonder verwijl het Einde der tijden zou aanbreken' . 1 3 

13 Abbo Floriacensis, Liber apologelicus. Uitgegeven in: J.P. Mignc, Patrologiae cursus complelus. Series lalina 139 (Parijs 
1841-1864) kolom 461B-472A, aldaar kolom 471A-472A. 
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Het samenvallen van beide feestdagen had zich inmiddels in 992 voorgedaan, zodat deze 
'dwaalleer' gevoeglijk als afgedaan kon worden beschouwd. Millenaristische ideeën leefden 
kennelijk niet alleen aan het hof van Gerberga, maar ook elders in Lotharingen, j a die ideeën 
bereikten zelfs Parijs. Misschien fixeerde niet de gehele Lotharingse wereld zich met angst in 
het hart op hetjaar 992. Niettemin, om een handjevol zonderlingen ging het zeker niet. Dat 
bewijst een brief, gericht aan de bisschop van Verdun - Berengarius (940-960) of zijn opvol
ger Wicfried (960-972) - waarin de onbekende schrijver de mening bestrijdt dat de Hongaren 
de volkeren van Gog en Magog zouden zijn, de in Openbaringen beschreven heerschare van 
de Antichrist. Ook deze auteur beklemtoonde dat zowel in zijn eigen streek als in het bisdom 
Verdun 'ontelbaren' een dergelijke opvatting koesterden. 1 4 

In hoeverre waren deze ideeën doorgedrongen in het noorden van Lotharingen, in de Ne
derlanden en meer in het bijzonder in Holland? Het traktaat van Adso komt niet voor in de 
bibliotheek van Egmond. Evenmin vinden we het in de bibliotheken van St. Pieter of St. Bavo 
te Gent. O o k te Utrecht, Trier of Mettlach (waar Ruotpert, de eerste hagiograaf van Adalbert 
van Egmond vandaan kwam h ) ) had men voor zover bekend geen exemplaren van deze tekst. 1 6 

Bezien we de historiografie uit de noordelijke Nederlanden waarin over het Einde der Tijden 
gesproken had kunnen worden, dan blijkt evenmin iets van de angsten die een generatie eer
der Lotharingen zouden hebben doen beven. Alpertus van Metz beschrijft in zijn Gebeurtenis
sen van deze tijd (geschreven vóór 13 j u l i 1024) gebeurtenissen, die ook door een Rodulfus Gla
ber waardig gevonden zouden zijn voor opname in zijn Historiën. Maar anders dan bij Glaber 
vinden we bij Alpertus geen duiding van de gebeurtenissen als 'tekenen' van het plan Gods 
met de wereld. Kometen, hongersnoden, grote sterfte en zelfs de afvalligheid van Wecelinus, 
die tot het jodendom overging, geven geen aanleiding tot theologische reflectie. 1 7 Hetzelfde 
geldt voor Adelbold , de bisschop van Utrecht die het Levenvun keizer Hendr ik II schreef. 1 8 Ui t 
Egmond zelf zijn, afgezien van het waarschijnlijk elders geschreven Leven van Adalbert, geen 
werken overgeleverd daterend van vóór de tweede helft van de 11 e eeuw. 1 9 De Egmondse An
nalen dateren, voor wat betreft de periode die ons interesseert, in hun huidige vorm van rond 
hetjaar 1120. 2 0 Ze vermelden overigens noch voor hetjaar 1000, noch voor hetjaar 1033 iets, 
en de hele periode 962-1033 leert ons niets wat voor het beantwoorden van onze vraag van be
lang is . 2 1 

14 R.B.C. Huygens, ' U n lémoin de la crainte de 1'an 1000. La lettre sur les Hongrois', Latomus 15 (1956) 224-238. 
15 Zie Ruopert van Mettlach en een anonieme Mettlachse monnik, Vita sancli Adalberli confessoris. Uitgegeven en ver

taald door G .N .M. Vis in: Egmond en Beme. Twee verhalende historische bronnen uil de middeleeuwen ('s-Gravenhage 1987) 
1-86, aldaar 13-15, en de overwegingen van Gumbert, 'Egberts geschenken aan Egmond', 25-26. 

16 Zie de inleiding bij Adso Dervensis, De orlu el lempore Antichristi. Opgemerkt dient te worden, dat handschriften, die 
contemporain zijn met de tekst, in het geheel ontbreken. Hs. Cambridge, Corpus Christi College 190 pp. 281-291 
(sigle G in de editie), dat in de 11e eeuw werd aangeboden aan Leofric van Exeter (f 1072) is wellicht via Vlaande
ren naar Engeland gekomen; zeker is dat evenwel allerminst. 

17 Alpertus Mettensis, De diversilale lemporum; dit werk is uitgegeven en vertaald door H . van Rij, Alperlus van Metz, Ge
beurtenissen van deze tijd en Een fragment over bisschopDiederik l van Metz ... (Amsterdam 1980). In de hoofdstukken 6 en 
7 (16-19) worden de genoemde gebeurtenissen beschreven. 

18 Adelbold, Vila Heinrici II imperatoris. Uitgegeven en vertaald door H . van Rij, 'De Vita Hemrici II imperatoris van bis
schop Adelbold van Utrecht' in: Nederlandse historische bronnen .3 (Amsterdam 1983) 7-95. 

19 Zie G .N .M. Vis, 'Historiografie in middeleeuws Egmond' in: G.N.M. Vis e.a. (red.), Heiligenlevens, annalen en kronie
ken (Hilversum 1990) 9-21, aldaar 21. 

20 J.P. Gumbert, 'Een en ander over het handschrift van de Egmondse annalen' in: Vis, Heiligenlevens, annalen en kronie
ken, 55-69, aldaar 69. 

21 AnnalesEgmundenses. Uitgegeven in: O. Opperman (ed.), FonlesEgmundenses (Utrecht 1933) 113-208, aldaar 126-130. 
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Hoe moeten we deze stilte duiden? Heeft er een angst voor het Einde der Tijden bestaan 
ondanks het zwijgen van de bronnen? Indien er geen bronnen zijn, dan kunnen we ze ook 
niet interpreteren. De Amerikaanse historicus Richard Landes stelde recentelijk voor om de 
bewijslast om te draaien: welke aanwijzingen zijn er, dat er géén middeleeuws millenarisme 
bestond? 2 2 Anders dan als een intellectueel spel heeft deze aanpak evenwel geen belang. Voor 
zover we weten bleef Hol land , en meer in het bijzonder het klooster Egmond, de angst rond 
het eerste mi l lennium bespaard. Die conclusie heeft echter consequenties voor de manier 
waarop we de intellectuele status van Egmond inschatten. Ze suggereert immers dat we niet 
kunnen weten of belangrijke geruchten uit het zuiden van Lotharingen aan de voet van de 
duinen werden gehoord. E n dat ondanks de kloosterlijke banden met de grafelijke, op Vlaan
deren geo r i ën t ee rde familie, en ondanks de banden met de Gentse kloosters. Dit heeft op 
zijn beurt als consequentie dat we lang niet altijd kunnen weten welke ideeën en voorstellin
gen die we van elders kennen, ook in Hol l and werden gedeeld. Die conclusie is verontrusten
der dan de vaststelling dat hetjaar 1000 in zekere zin aan Hol l and voorbij is gegaan. 

22 Landes, 'Sur les traces du millennium' 
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J.W.J. Burgers 

Holland omstreeks 1100. De lle-eeuwse transformatie van het 
Westfriese graafschap* 

In hetjaar 1101 vaardigde bisschop Burchard van Utrecht een oorkonde uit, waarin hij de 
kerk van Thiedradeskerke schonk aan het Utrechtse kapittel van Sint jan. Als eerste lekengetui-
ge vinden we in de oorkonde, die in origineel is overgeleverd, Florentius comes de Hollant, dat is 
Floris II, van 1091 tot 1021 graaf van Hol l and . 1 Deze ogenschijnlijk simpele vermelding vormt 
in de geschiedenis van het graafschap Hol l and een opvallende mijlpaal, want dit is de eerste 
keer dat de naam Hol l and wordt genoemd in een origineel stuk. Het was D.P. Blok die in 
1969 in een invloedrijk artikel aan dit gegeven enkele conclusies verbond, die van groot be
lang zijn voor ons inzicht in de vorming van het graafschap Ho l l and . 2 Blok maakte duidelijk 
dat in de 11e eeuw de territoriale en culturele entiteit ontstond, die in de late Middeleeuwen 
zou uitgroeien tot het gewest Hol l and zoals we dat kennen in de moderne tijd, en dat nu de 
twee provincies Noord- en Zuid-Hol land omvat. In die periode vond de transformatie plaats 
van een Westfries graafschap tot het graafschap Hol land . O p Bloks visie zijn in de loop van de 
tijd enkele aanvullingen gekomen, en op onderdelen ervan is ook wel kritiek geweest, maar in 
essentie staat het door hem geschetste beeld nog recht overeind. Onderstaand artikel is dan 
ook voor een groot deel gebaseerd op Bloks werk; enkele nieuwe observaties zullen de con
touren van het beeld mogelijk wat scherper aftekenen. 

O m te beginnen maakte Blok duidelijk dat de Hollandse kuststreek van oudsher bekend 
stond onder de naam Frisia of Fresia, Friesland. De bewoners ervan heetten Friezen, Frisiones of 
Fresiones. Ter onderscheiding van het Friese gebied in de tegenwoordige provincies Groningen 
en Friesland werden de Friezen in het huidige Hol l and ook wel Westfriezen genoemd, Fresiones 
occidentales. Ook de leden van de dynastie die sedert de 9e eeuw in deze streek het grafelijk ge
zag uitoefenden, stonden bekend als de Friese graven. Tot in de 11e eeuw was deze naamge
ving in zwang, en moet men dus eigenlijk niet spreken van de 'graven van Hol l and ' , maar van 
de 'Westfriese graven'. 3 Het territoir van de graven omvatte dus de gehele kuststrook, van Vl ie 
tot Maas; in het hart ervan was het grafelijke klooster Egmond gesticht. 4 N u is duidelijk dat de 
naam Frisia een globale aanduiding is, die tot ver landinwaarts liep; zelfs de stad Utrecht lijkt 
er nog binnen te vallen, getuige 1 le-eeuwse vermeldingen van die plaats als civitasFresiaeen Fre-

* Met dank aan prof.dr. RA. Henderikx, die dit artikel kritisch doorlas. 
1 A.C.F. Koch (cd.), Oorkomknboek van Holland m Yseland tol 12991, Eindvan de 7e eeuw tol 1222 ('s-Gravenhage 1970) 

nr. 92. 
2 D.R Blok, 'Holland und Westfriesland', Friikmiltetallerliche Studiën. jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der 

Umversildt Munster?, (1969) 347-361. 
3 Ibidem, 347-349; aan de aldaar opgesomde vele bewijsplaatsen in Vlaamse, 'Nederlandse' (Alpertus van Metz) en 

vooral Duitse bronnen van de naam Frisia voor het latere Holland kan nog de hierna (n. 29) aan te halen vermel
ding in de Annales Blandinienses worden toegevoegd. 

4 Ibidem, 351-353. Blok weerlegt afdoende de theorie van O. Oppermann, Unlersiictiuugrn zur rionluiederlöndischen Ge-
schichte des 10. bis 13. fahrhunderts II, Die Grafschaft Holland und das Rricli bis 1256. Bijdragen van het Instituut voor 
middeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht 4 (Utrecht 1921) 1-21, die stelde dat de graven aan
vankelijk slechts delen van het kustgebied van het rijk in leen hielden. 
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Afb. 1. Oorkonde van bisschop Burchard van Utrecht voor het kapittel van Sint jan, 1101, met ter hoog
te van de pijl de vermelding van Florentius comes de Hollant. RA Utrecht, Archief van het kapittel van Sint 
Jan, nr. 312. Foto: collectie leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis, UvA. 

siae urbsf' Wanneer een nadere lokalisering gewenst was, bijvoorbeeld bij gelegenheid van een 
schenking van bepaalde goederen, trachtte men die preciezer te situeren door vermelding van 
een plaats- of streeknaam of van de gouw (pagus) waarin het goed gelegen was. Dergelijke aan
duidingen zijn evenwel dermate spaarzaam en de ligging ervan is vaak zo onzeker, dat ze voor 
ons veelal ondoorzichtig zijn. Zo heeft de lokalisering van namen als Suithardeshaga en Fortrapa 
al menige pen in beroering gebracht, en zelfs de namen Texla en Kinheim (Texel en Kenne-
merland) zijn niet steeds eenduidig af te grenzen of zelfs te lokaliseren. 6 

Voor ons is nu van belang de situatie in het midden van de 1 l e eeuw. Die periode was voor 
de Westfriese grafelijke dynastie een onrustige tijd. 7 De graven Dirk III (993-1039) en zijn 
zoons Dirk IV (1039-1049) en Floris I (1049-1061) trachtten voortdurend hun invloedssfeer 
naar het oosten en het zuiden uit te breiden. Zodoende raakten zij in conflict met hun buren, 
i n het bijzonder met de bisschop van Utrecht. De bisschop werd actief gesteund door de Duit-

5 Blok, 'Holland und Westfriesland', 249, n. 13. Blok maakt hier het voorbehoud dat met die vermeldingen van 
Utrecht als 'Friese stad' slechts de ligging ervan bedoeld was binnen het diocees Utrecht, dat als 'Fries' bekend 
stond, maar dit lijkt overbodig, omdat daaruit eens te meer blijkt dat voor de contemporaine auteurs het Utrechtse 
diocees in Frisia gelegen was. 

6 Ibidem, 350-354. 
7 Een recent overzicht van de 'Hollandse' politieke geschiedenis van de 11c eeuw bij P.A. Henderikx, 'De bisschop 

van Utrecht en het Maas-Merwedegcbied in de 1 le en I2e eeuw' in: E.S.C. Erkelens-Buttinger e.a. (red.), De kerk en 
de Nederlanden: archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof. ilr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en 
als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de Universiteit van Amster
dam (Hilversum 1997) 99-128, met name 114-126. 
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se koning, wiens politiek het juist was om de kerkvorsten, die over het algemeen trouwe aan
hangers van hem waren, zoveel mogelijk te versterken ten koste van de lokale wereldlijke vor
sten, die vaak hun eigen belangen nastreefden ten detrimente van die van de koning. De 
Westfriese graven raakten zo voortdurend in conflict met het rijksgezag. In 1018 overwon 
Dirk III in de bekende slag bij Vlaardingen een rijksleger onder aanvoering van bisschop 
Adelbold van Utrecht en van de hertog van Nederlotharingen. Toen evenwel in 1046 en weer 
in 1047 koning Hendr ik III zelf optrok tegen Dirk IV, werd de graaf verslagen en werden zijn 
versterkingen te Rijnsburg en Vlaardingen veroverd. Een jaar later sneuvelde Dirk in de strijd 
tegen een rijksleger onder aanvoering van de bisschoppen van Utrecht, Lu ik en Metz. 8 Hij 
werd opgevolgd door zijn broer Floris I, die dezelfde expansionistische politiek bleef voeren 
als zijn voorganger, en die in 1061 eveneens gewelddadig aan zijn einde kwam. Floris had 
toen wel een zoon, Dirk V, maar die was nog minderjarig. 

De koning en bisschop Wil lem van Utrecht grepen deze kans om orde op zaken te stellen 
en de lastige dynastie uit te schakelen. E i n d 1063 verdeelden de bisschop en de abt van het 
klooster Echternach de door graaf Dirk III en diens opvolgers g e ü s u r p e e r d e Echternachse 
kerken, en op 30 april 1064 schonk koning Hendr ik IV aan de kerk van Utrecht, aan de bis
schop dtts, het grafelijk gezag dat eerder graaf Dirk had bezeten in Westflinge et circa horas Reni. 
Dat is, letterlijk vertaald, in de gebieden ten westen van het Vlie en rond de oevers van de 
(Oude) Ri jn 9 ; over een nauwkeuriger afbakening van die gebieden komen we nog te spreken. 
Vermoedelijk was deze schenking voorlopig een dode letter, omdat zij niet met militaire mid
delen geëffectueerd kon worden. Floris' weduwe Geertruid stond er i n deze crisis namelijk 
niet alleen voor, want de gravin was in 1063 hertrouwd met Robert, de jongste zoon van graaf 
Boudewijn V van Vlaanderen. In 1070 veranderde de situatie, toen bisschop Wil lem steun 
kreeg van de Nederlotharingse hertog Godfried III met de Bult. Deze wist Robert met familie 
te verdrijven, en het graafschap leek verloren voor de dynastie. 1 0 Voor Robert pakte die ne
derlaag nog gunstig uit, want via enige intriges en een overwinning in de veldslag bij Kassei 
wist hij in 1071 graaf van Vlaanderen te worden, ten koste van de zoon van zijn pas overleden 
broer. In die positie kon Robert zijn stiefzoon Dirk effectieve hulp bieden bij het heroveren 
van de gebieden van diens vader. 

Zij kregen hun kans na de dood van hertog Godfried, die in 1076 zwaar werd verwond door 
een aanhanger van Dirk, waarna hij op 26 februari in Utrecht overleed. Toen kort daarop, op 
27 april, ook bisschop Wil lem stierf, was de weg vrij voor de terugkeer van de jonge graaf Dirk 
V. De Annales Egmondenses melden dat hij in 1076 met behulp van zijn stiefvader Robert de 
Utrechtse elect Koenraad wist te verslaan bij de bisschoppelijke versterking IJsselmonde, die 
met de grond gelijk werd gemaakt. Koenraad werd daarbij gevangen genomen. 1 1 De elect werd 
daarop volgens de Annales vrijgelaten, waarop Dirk het graafschap weer i n bezit kon nemen; 
Koenraad zal in gevangenschap wel onder druk zijn gezet om tot een regeling te komen . 1 2 

8 Ibidem, 121. 
9 Koch, Oorkondenboek I, nrs. 84, 85. Zie Blok, 'Holland und Westfriesland', 354-355. 
10 Zie Koch, Oorkondenboek I, nr. 87, waarin Godfried met de Bult op lijkt te treden als heerser over het graafschap. 
11 O. Oppermann (ed.), Fontes Egmundenses. Werken uitgegeven door het Historisch genootschap, 3e serie 61 (Utrecht 

1933) 133. Toen in of kort na 1280 deze passage (via de tussenschakel van het Chronieon Egmundanum) werd vertaald 
bij het schrijven van de Rijmkroniek van Holland, maakte de anonieme dichter op eigen houtje melding van de delen 
van wapenrustingen die ter plekke nog steeds in de bodem werden gevonden (W.G. Brill (ed.), Rijmkroniek van Me
lis Stoke, 2 dln. Werken uitg. door het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht), nieuwe serie 40 en 42 (Utrecht 
1885; ongewijzigde herdr. in 1 bd. Utrecht 1983) bk. II, vs. 25-26); een zeer vroeg voorbeeld van gebruik van ar
cheologisch bewijsmateriaal ter aanvulling van schriftelijke bronnen. 
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Waarschijnlijk heeft Dirk het graafschap uit handen van de bisschop in leen ontvangen. Het is 
mogelijk dat Dirk zich aanvankelijk in Vlaardingen had genesteld, want in de Annalesvaxi Bert-
hold lezen we dat in het vootjaar van 1078 Fladirtingi, 'Vlaardingers', present waren aan het hof 
te Goslar van de Duitse tegenkoning Rudolf . 1 3 Mogelijk ook vaardigde Dirk in Vlaardingen op 
26 j u l i 1083 een oorkonde uit voor abt en convent van Egmond. Het betreffende stuk is welis
waar een Egmondse vervalsing uit het tweede kwart van de 12e eeuw, maar het gaat vermoede
lijk terug op een originele oorkonde of formele optekening van die datum. 1 4 Hoe de herove
ring van het graafschap ook precies is verlopen, uit de in het begin van dit artikel genoemde 
oorkonde van 1101 blijkt dat Dirks zoon Floris II rond 1100 weer meester was van het voorva
derlijk gebied, en dat hij niet meer in conflict was met de Utrechtse bisschop. 

Wanneer we Floris II weer tegenkomen in de bronnen wordt hij dus 'graaf van Hol l and ' ge
noemd. Die constatering werpt twee vragen op: wanneer precies is men het Friese graafschap 
'Ho l l and ' gaan noemen, en waarom is juist die naam gekozen? Eerst komt de datering aan 
bod. 

De vroegste vermeldingen van het graafschap 'Holland' 

In het Lexicon van Nederlandse toponiemen wordt de oorkonde van 1101 gegeven als de vroegste 
vermelding van H o l l a n d . 1 ' Die naam zou dan kort vóór de eeuwwisseling zijn opgekomen. In 
zijn bespreking van het Lexicon heeft R A . Henderikx er evenwel op gewezen dat daarin de 
brief ontbreekt van de Echternachse abt Thiofr id aan keizer Hendr ik IV betreffende de aan
spraken van zijn abdij op enkele eigenkerken in Hollant.16 Thiofr id schreef die b r ie f in de ja
ren 1101-1103, en het gebruik van de naam Hol l and in dit stuk duidt erop dat toen bij de abt 
van het ver weg gelegen Echternach, en waarschijnlijk ook wel bij de Duitse keizer, het graaf
schap onder die naam bekend stond. Bovendien, en dat speelt zoals we zullen zien ook een 
rol, bedoelde Thiofr id met Hollant de hele kuststreek, want de door hem genoemde kerken 
liggen van Petten in het noorden tot Vlaardingen in het zuiden. Henderikx trekt hieruit de 
conclusie dat de naam rond 1100 al enige tijd gangbaar moet zijn geweest. De vermelding van 
Dirk V als comes Hollandie in een onechte oorkonde van bisschop Koenraad voor het kapittel 
van Sint jan uit 1085, in werkelijkheid vervaardigd in de jaren rond 1200, zou dan terug kun
nen gaan op een gelijkluidende vermelding van een - nu verloren - echte oorkonde uit dat 
jaar. 1 7 Anderzijds moet men er rekening mee houden dat in een oorkonde uit 1071-1076 van 
hertog Godfried met de Bult de Echternachse eigenkerken nog worden genoemd als zijnde 
gelegen in Fresia.™ Alles afwegende stelt Hender ikx voorzichtig dat in de jaren zeventig en 
tachtig van de 1 l e eeuw de naam Hol l and zal zijn ingeburgerd. 

12 Zie ookE.H.P. Cordfunke, Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse huis (Zut-
phen 1987) 53. 

13 G .H. Pertz (ed.), Bertholdi Annales. Monumenta Germaniae historica, Scriptores (verder afgekort als: M G H SS) 5 
(Hannover 1844) 264-326, met name 311. 

14 Koch, Oorkondenboek I, nr. 88. 
15 R.E. Künzel, D.P. Blok en J .M. Verhoeff, Lexicon van Nederlandse toponiemen tol 1200 (Amsterdam 19892) 183-184. 
16 P.A. Henderikx, 'Bespreking van Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200', Holland23 (1991) 378-381, met name 

380-381. De brief is uitgegeven in Koch, Oorkondenboek I, 158, in de kopnoot van nr. 84. 
17 Koch, Oorkondenboek 1, nr. 89. Ook in de genoemde onechte oorkonde van Dirk Vvan 26 juli 1083 (ibidem, nr. 88), 

die in het tweede kwart van de 12e eeuw in Egmond is vervaardigd, zou dan met Holtlandensis comes de autenthieke 
titulatuur van een oorkonde of formele optekening van die datum weergegeven kunnen zijn. 

18 Ibidem, nr. 87. 

202 



1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Mogelijk kunnen we de opkomst van de naam Hol l and nog enkele decennia vroeger date
ren, en wel door eens goed te kijken naar het voorkomen van de naam in de Egmondse bron
nen. Juist rond 1100 werden in die abdij enkele oorspronkelijke werken vervaardigd: de zoge
noemde Evangelie-aantekeningen, een lijst van schenkingen aan de abdij door de eerste graven 
en door particulieren (circa 1080-1100), de Vita et translatio sancti Ieronis (circa 1100 of mis
schien al rond 1060), de Historia sancti Adalberti (rond 1100), de Annales Egmundenses van an
nalist C (circa 1120), het Gravenregister (vóór 1121, gecontinueerd 1125-1144) en de Miracula 
nova sancti Adalberti (circa 1120-1143 geschreven en gecontinueerd). Bij gebruik van deze wer
ken moet bedacht worden dat een aantal ervan geheel of gedeeltelijk teruggaat op oudere 
bronnen, die we soms niet kennen. Zo is de Historia sancti Adalberti niet meer dan een uittrek
sel van de lOe-eeuwse Vïtavan Adalbert door Ruopert van Mettlach. Wat de Annales Egmunden
ses betreft, de Hollandse berichten daarin steunen ongetwijfeld op oudere Egmondse necro-
logische notities over de graven en gravinnen. Die waren genoteerd in een nu verloren 
Kalendarium, dat werd bijgehouden om de sterfdagen van de vorsten en hun echtgenoten op 
de juiste datum in de liturgie te herdenken. 1 9 In ieder geval werd in Egmond vóór het optre
den van annalist C niet zelfstandig de (contemporaine) historiografie beoefend, zoals duide
lijk blijkt uit de spaarzame en vaak foutieve gegevens die we in de Annales vinden over de eigen 
geschiedenis, zelfs over de meer dramatische en ingrijpende gebeurtenissen in het graafschap. 
Zo geeft C een volledig verkeerd beeld van de door Dirk III glorieus gewonnen slag bij Vlaar
dingen in 1018: door een foutieve interpretatie van een wat onduidelijk bericht in de kroniek 
van Sigebert van Gembloers lijdt Dirk in de Annales een nederlaag tegen de Fr iezen. 2 0 

Bij lezing van de genoemde Egmondse bronnen blijkt dat de kloosterauteurs uit het begin 
van de 12e eeuw de eigen graaf meestal slechts als comes aanduidden, zonder toevoeging van 
de naam van het graafschap. We vinden in deze stukken nooit de betiteling 'graaf van Fries
land ' en maar zelden 'graaf van Hol l and ' . Pas naderhand gingen de monniken er soms toe 
over de graaf te benoemen naar zijn territoir, dan steeds Hol land geheten. In het vroegste ge
deelte van de Miracula nova sancti Adalberti is bijvoorbeeld sprake van 'Floris de Vette de zeer 
vrome graaf', en pas in de continuatie, geschreven na 1130, lezen we over 'Petronilla gravin 
van H o l l a n d ' . 2 1 Ook in het Gravenregister en de Annales Egmundenses van C is vrijwel steeds spra
ke van 'graaf' zonder meer. We zagen al dat de berichten over de vroegere graven zijn geba
seerd op oude notities in het verloren Kalendarium, en daarin zal op identieke wijze aan die 
graven zijn gerefereerd. Des te opvallender zijn daarom enkele plaatsen in de Annales van C 
waar de naam van het graafschap wél wordt genoemd. Zo lezen we dat in 1061 Florentius comes 
Holdlandensis, dat is graaf Floris I, eens van Zaltbommel terugkeerde naar zijn land. Toen hij 
bij Nederhemert 's middags vermoeid van de tocht uitrustte i n de schaduw van een boom, do
ken onverhoeds zijn vijanden op en doodden hem en velen van de zijnen, voordat zij hun 

19 Zie over de Egmondse werken P.A. Meilink, De V.gnunulseiie geschiedbronnen, ('s-Gravenhagc 1939; eerder verschenen 
in: Bijdragen voor vaderlandscbe gesctiiedenis en inulheidkunde, 7e reeks, 9 (1938) 1-54, 181-210; 10 (1939) 1-50), samen
gevat en naar de laatste inzichten gecorrigeerd inJ .WJ . Burgers, 'Geschiedschrijving in Holland tot 1300', in voor
bereiding. 

20 Burgers, 'Geschiedschrijving in Holland' . 
21 G.N.M. Vis, 'De Historia en de Miracula Nova Sancti Adalberti', in: G.N.M. Vis (red.), Egmond lussen kerk en wereld (Hil

versum 1993) 67-137, met name 114 (Florentius Crassus piissimus comes, enkele late afschriften voegen daaraan op 
eigen houtje Hollandie toe) respectievelijk f30 (comitissa Hollandje l'elronilla). De auteur van het Chronieon Fgmunda-
num (circa 1270-1272) voegt in de berichten die hij aan de Annales Egmundenses ontleende vaak Hollandia toe als 
naam van het graafschap: bijvoorbeeld bij vermeldingen van Dirk II in 976, Arnulf in 980, Dirk IV in 1039 en Floris 
I in 1063. Zie over het ontstaan van het Chronieon Egmundanum: Burgers, 'Geschiedschrijving in Holland' . 
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paarden hadden kunnen bestijgen om te vluchten.22 Juist over dit bericht heeft P.A. Meilink, 
de deskundige bij uitstek van de Egmondse bronnen, het vermoeden geuit dat het niet alleen 
gebaseerd is op een necrologische Egmondse optekening, maar dat de verhalende details af
komstig moeten zijn uit andere bron, mogelijk uit een nu verloren Utrechts annalenwerk, 
door hem 'Domannalen' genoemd.23 Ook het bericht in de Annales dat in 1071 hertog God
fried met de Bult samen met bisschop Willem en een rijksleger Robert uit Holdland verdreef 
en het land met kracht veroverde, moet C uit een vreemde bron hebben, gezien het niet-ne-
crologische karakter ervan24; gelet op de identieke schrijfwijze Holdland zouden dezelfde 
'Domannalen' de bron geweest kunnen zijn. Dat geldt dan evenzo voor het Annales-hericht 
dat in 1063 Robert, de jongste zoon van graaf Boudewijn van Vlaanderen, de broer van Bou-
dewijn III, trouwde met gravin Geertruid, de weduwe van graaf Floris (I), en zo 'het graaf
schap Holland en Friesland' {comitatum Holdlandie et Preste) verwierf.25 

Dat in deze drie gevallen niet de Egmondse annalist C zélf de naam Holland toevoegde, 
blijkt uit het feit dat hij elders in de Annales (zoals we zagen evenals de andere Egmondse au
teurs uit die tijd) de graaf als comes zonder meer aanduidt, op één uitzondering na. Dat ene 
geval is echter instructief. Het originele handschrift van de Annales is bewaard gebleven, en 
dankzij die omstandigheid kunnen we constateren dat C in zijn werk in tweede instantie en
kele glossen in de marge schreef, blijkbaar met het doel de geschiedenis van de eigen graven 
te integreren in zijn aanvankelijk 'internationaal' opgezette annalenwerk.26 Bij hetjaar 876 
noteerde hij een marginale aantekening, waarin hij refereerde aan een oorkonde van de 
Westfrankische koning Lotharius uit 969 (die door hem abusievelijk werd gehouden voor een 
oorkonde van koning Lodewijk II de Duitser uit 867). Die glosse luidt: 'Die Lodewijk schonk 
in hetjaar 867, door tussenkomst van koningin Emma, het bos van Wasda aan graaf Dirk van 
Holland (Theoderico comiti Hollandie)''P De spelling van deze door C blijkbaar gedachteloos in-

22 Oppermann, Fontes, 131: 'Anno M X U Florentius comes Holdlandensis, cum de Bomlo reverteretur ad propria, con
tigit ut fessus ex itinere sub umbra arboris saligne in loei qui dictus est Hamerthe dormiret meridie iam secure, et 
ecce inimici ex inprovisu supervenerunt, et priusquam cum suis equos ascendere potuil et effugere, in eum irru-
erunt et eum cum multis suis occiderunt.' 

23 Meilink, Egmondschegeschiedbronnen, 68-69, 92-93, 136. 
24 Oppermann, Fontes, 132: 'Anno M L X X I Godefridus dux Gibbosus cum Wilhelmo episcopo et regali exercitu Rot-

bertum de Holdland expulit et sibi potenter subiugavit.' Zie Meilink, Egmondsche geschiedbronnen, 136 n. 6. Wanneer 
dit bericht inderdaad uit niet-Egmondse bron stamt, dan is ontlening aan een Utrechts werk het meest waarschijn
lijk, gezien de vermelding daarin van bisschop Willem zonder de naam van diens diocees. 

25 Oppermann, Fontes, 132: 'Anno MLXII I Rotbertus iunior fdius Balduini comitis Flandrine frater Balduini tertii 
Gerthrudem comitissam relictam Florentü comitis sibi in matrimonium sociavil, et sic comitatum Holdlandne et Fre-
sine adquisivit'. Meilink, Egmondsche geschiedbronnen, 136 n. 3, ziet in dit bericht mogelijke ontlening aan Vlaamse 
bronnen, zonder evenwel de naam Holdlandia te verdisconteren. In de Annalen van Sint Marie, die in de jaren 1130-
1138 werden samengesteld aan de hand van een ouder Utrechts annalenwerk (zie daarover het laatst K. van Vliet, 'De 
zalige nagedachtenis van deken Otto. De Annalen van Sint Marie beschouwd in hun context', Madoc. Tijdschrift voor 
de Middeleeuwen 12 (1998) 202-211), en die dus mogelijk eveneens teruggaan op die verloren 'Domannalen', lezen we 
onder hetjaar 1064: 'Wilhelmus episcopus acquisivit comitatum in Hollant' (S. Muller Fz., 'Drie Utrechtsche kro-
niekjes vóór Beka's lijd', li//dragen en mededelingen van het Historisch Geiuiotsclmp 1 1 (1888) 160-508, met name 474); ook 
die vermelding van de naam Holland zou dan in de oorspronkelijke Utrechtse bron gestaan kunnen hebben. 

26 Burgers, 'Geschiedschrijving in Holland'. Over de Annales Egmtiiolensesen de werkzaamheden van C zie nuJ.R Gum
bert, 'Een en ander over het handschrift van de Egmondse Annalen in: G.N.M. Vis e.a. (red.), Heiligenlevens, annalen 
en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990) 55-69, en dezelfde, .'Wanneer werkte C? Over 
een Egmonds annalist en het Auctarium van Affligem" in: Egmond tussen kerk en wereld, 183-191. 

27 Oppermann, Fontes, 121, maar beter geciteerd in Koch, Oorkondenboek I, 71-72, in de kopnoot van nr. 40 (de editie 
van de betreffende oorkonde van Lotharius): Tste Lud. anno D. DCCCo LXVIIo Tho comiti Hol l . quoddam fore-
stum de Wasda interveniente Hemma regina dedit.' 
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gevoegde naam Holland-die naam vond hij niet in de betreffende oorkonde - wijkt af van de 
schrijfwijze Holdland'm de drie eerder genoemde berichten uit 1061, 1063 en 1071. Dat maakt 
het waarschijnlijk dat die laatstgenoemde vermeldingen van de naam Hol l and niet door C 
zelf zijn verzonnen, maar door hem inderdaad zijn overgeschreven uit een andere bron, waar
in het graafschap werd aangeduid met de naam Holdland. Bovendien maakt de archaïsche 
schrijfwijze Holdland, aannemelijk dat die optekeningen contemporain zijn, dus uit de jaren 
1061-1071 zelf, zoals we trouwens ook zouden verwachten van annalenberichten. 2 8 

De implicaties van een en ander zijn duidelijk: al in 1061 stond het Westfriese graafschap in 
het nabije buitenland bekend als Hol land , aangezien waarschijnlijk toen die naam in Utrecht 
werd opgeschreven. Als dat zo is, moet in het graafschap zelfde naam al eerder in zwang zijn 
geraakt. Toch was de nieuwe naam niet overal bekend of ingeburgerd. Wat verder weg had 
men het toen nog over Frisia: de Vlamingen noemden de jongste zoon van graaf Boudewijn, 
toen die in 1063 het graafschap verwierf, Robert deFries, in 1070-1076 gaf een al genoemde Lo-
tharingse oorkonde nog de naam Fresia, en ook Lampert van Hersteld noemde het graafschap 
dat Robert in 1063 verwierf Fresia!29 De benaming Hol land voor het graafschap zal in 1061 dus 
nog niet zo oud zijn geweest; we mogen aannemen dat de bewoners ter plaatse deze in de ja
ren kort vóór het midden van de 1 l e eeuw zijn gaan gebruiken. De oude benaming Frisia zal in 
het buitenland (Vlaanderen, Duitse rijk) nog de hele 11e eeuw in gebruik zijn gebleven. 

De lokalisering van 'Holland' 

Waar moeten we dit 'Ho l l and ' nu precies lokaliseren? M e n is het erover eens dat met die 
naam aanvankelijk zeker niet het hele graafschap werd bedoeld. Er is namelijk nog een veel 
vroegere vermelding dan de zojuist genoemde, want een Hollland vinden we al in de bekende 
Utrechtse goederenlijst van Sint Maarten, een opsomming van bezittingen en rechten van de 
Utrechtse kerk in het westen van het bisdom. Deze lijst is circa 890 opgesteld, maar biedt een 
weergave van de toestand van rond het midden van de 9e eeuw. 3 0 De lokalisering van dit Holl
land is onzeker. H . van der L inden situeert het in de buurt van Koudekerk, aan de hand van 
de plaats die het in de lijst inneemt temidden van wél te lokaliseren namen. Blok verwerpt dit, 
en zoekt het op de droge geestgronden ten noorden en zuiden van de Rijnmonding. Daar 
vinden we immers ook andere hout-namen (Holtland betekent 'houtland') , vanwege de hoog-
opgaande eikenbossen ter plaatse, die met het woord hout werden aangeduid. Het bos i n de 
moerassige veengebieden daarentegen, met zijn begroeiing van lage elzen- en wilgenbomen, 

28 Wanneer vanaf 1100 de naam Holland wordt geschreven, vinden we die steeds in de moderne spelling 'Holland', af
gezien van verbasterde vormen door buitenlandse auteurs (zie Künzel e.a., Lexicon Ncilrrta ndsr lojioniemen). Een uit
zondering op die regel vormt de Egmondse Anna/e.s-auteur F (werkzaam circa 1175), die vaak Hollland schrijft, waar
schijnlijk met opzet een antiquarische term gebruikend, die hij misschien wel had gevonden in de genoemde 
vroegere plaatsen in de Annales. Wel passend in deze Egmondse traditie is het eenmalig voorkomen van de schrijf
wijze Hollland in het eerder genoemde falsum van 1083. 

29 L.F. Hesse (ed.), Lamberli Hersjel.de.nsi Annales (MGH SS 5) (Hannover 1844) 134-263, met name 181. Zie ook D.L. 
Bethmann (ed.), Annales lilandinienses (MGH SS 5) 20-34, met name 26, waar wordt gemeld dat in 1063 Robert, de 
jongste zoon van graaf Boudewijn, naar Frisia ging. 

30 Een editie van de goederenlijst in M. Gysseling en A.C.F. Koch (ed.), Diplomala lïelgica ante annuni millesimum cenlesi-
mum scripta, 2 dln. Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis van de lexicografie van het Nederlands 1 (z.p. 1950) 
nr. 195; Holtland aldaar op p. 3.38. Voor een behandeling van de goederenlijst zie nu P.A. Henderikx, 'Het Cartula-
rium van Radbod', in: D.R Blok e.a. (red.), Datum el acturn. Opstellen mingeboden aan Jaap Kruisheer Ier gelegenheid van 
zijn vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 1998) 231-264, met name 247-252. 
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werd woud genoemd, zoals blijkt uit de vele namen met -ivoude die daar worden gevonden. In 
meer recente publicaties houden beide auteurs vast aan hun standpunten, maar doorslagge
vende argumenten lijken te ontbreken in deze discussie. 3 1 

Het mag dan onzeker zijn of het 9e-eeuwse Holtlandnu op de geest rond de Rijnmonding is te 
zoeken of meer landinwaarts op de oeverwallen van de Oude Rijn in de buurt van Koudekerk, 
niemand twijfelt er aan dat de naam in de loop van de tijd overging op heel de streek langs de oe
vers van de Rijn. Blok merkt op dat de Rijnstreek in de oudere stukken geen eigen benaming 
had 3 2 , zoals trouwens nog in 1064 blijkt uit de eerder genoemde omschrijving circa horas Reni. Ge
let evenwel op de waarschijnlijk Utrechtse vermeldingen uit 1061-1071 van Holdland als naam van 
het graafschap, moet de gelijkluidende streeknaam al geruime tijd eerder in gebruik zijn ge
weest; een naam kan immers pas op een groter geheel overgaan wanneer hij vast is geworteld in 
een kleiner gebied. Zo zal in het begin van de 1 le eeuw de Rijnstreek dan door de bewoners ter 
plaatse al wel Hol land zijn genoemd, hoewel die benaming toen niet terecht is gekomen in het 
(zeer schaarse en bovendien buitenlandse) oorkondenmateriaal. U i t die hypothetische vroege 
datering van de naam volgt dat het aannemelijk is dat het 9e-eeuwse toponiem Holtland uit de 
goederenlijst is blijven voortleven, en in de loop van de 10e eeuw op de hele Rijnstreek is over
gegaan. Die ruimtelijke uitbreiding van de naam kan (mede) verklaard worden uit de expansie 
van de regio die in deze periode op gang kwam, door de ontginningen van het veen aan weers
zijden van de rivier; Van der L inden dateert de ontginningen die van de Rijn uitgaan inderdaad 
in de 10e eeuw. 3 3 In ieder geval staan rond 1100 de bewoners van het ontgonnen gebied bij de 
Rijn bekend als Hollanders, zoals blijkt uit een oorkonde van 1113 of daaromtrent. Daarin wordt 
in het bisdom Bremen grond ter ontginning uitgegeven aan kolonisten die afkomstig waren uit 
een gebied ten noorden van de Rijn en die zich Hollandi noemden. 3 4 

Friezen en Hollanders 

De laatste vraag die we ons nu moeten stellen, is waarom in de 1 l e eeuw de grafelijke dynastie 
zich juist naar de Rijnstreek ging vernoemen. Het was weer Blok die een overtuigend ant
woord heeft geconstrueerd. 3 5 Zoals we zagen, stelde Blok dat er aanvankelijk geen sprake was 

31 H . van der Linden, De Cope. Bijdrage tol de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte (Assen 
1956, ongew. herdr. Alphen aan de Rijn 1980) 354-362; Blok, 'Holland und Westfriesland, 359; D.P. Blok, 'Het mon-
dingsgcbied van de Oude Rijn in de vroege middeleeuwen', Rotterdam Papers 5 (1986) 169-172, met name 171; H . 
van der Linden, 'Esselickerwoude anders genaeml Hecren Jacobswoude (ofwel de kritische toetsing van een hoogbe
jaarde overlevering)' in:J.B. Berns e.a. (red.), Feestbundel aangeboden aan prof. dr. D.P. Blok ter gelegenheid van zijn 65*'" 
verjaardag en zijn afscheid als hoogleraar in de nederzettingsgeschiedenis in verband met de plaatsnaamkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam (Hilversum 1990) 225-247, met name 232-234; D.P. Blok, 'Holland sinds Gosses. De vorming van het 
graafschap opnieuw bezien' in: D.E.H. de Boer e.a. (red.), Holland in wending. De ontstaansgeschiedenis van hel graaf
schap Holland tot hel begin van de vijftiende eeuw (Hilversum 1991) 9-25, met name 14-16; H . van der Linden, 'Het ont
staan van de dorpen in de Rijnstreek' in: P. Leeflang e.a. (red.), In de Rijn-Vaart der volkeren. Lezingen, uitgesproken Ier 
gelegenheid van hel 50-jarig beslaan van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn (Alphen aan den Rijn 1988) 21-53, 
met name 44-49. P.A. Henderikx, De benedendelta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 
1000, met afzonderlijk kaartdeel (Hilversum 1987) 100, nr. 86, wil niet kiezen uit beide lokaliseringen, en houdt de 
ligging op 'onbekend'. 

32 Blok, 'Holland und Westfriesland', 355. 
33 Van der Linde, 'Ontstaan dorpen Rijnstreek', 37-38. 
34 Koch, Oorkondenboek I, nr. 98. Van der Linde, 'Esselickerwoude', 233, betoogt dat zij afkomstig waren uit de regio 

rond Esselijkerwoude, Rijnsatcrwoude en Leimuiden. 
35 Blok, 'Holland und Westfricsland', 356-361. 
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van een antagonie tussen de Friezen, de bewoners van het huidige West-Friesland, en de be
woners van de rest van het huidige Hol land . Al l en waren Friezen. Wél was er bij tijd en wijle 
sprake van lokale opstanden tegen het grafelijk gezag, opstanden zoals die trouwens nog tot 
in de 13e eeuw opflakkerden, ook elders in het graafschap, bijvoorbeeld in Zeeland en in 
Kennemerland. Er was herhaaldelijk strijd tussen graaf en Friezen: in 993 sneuvelde graaf Ar-
nulf tegen hen, mogelijk bij het Westfriese W i n k e l , 3 6 en in 1005 kwam koning Hendr ik II zijn 
zuster Liudgard, Arnulfs weduwe, militair te hulp, omdat zij te lijden had van de opstandig
heid van de Fr iezen. 3 7 Ten gevolge van de grote veenontginningen, die vanaf de tweede helft 
van de 10e eeuw op gang kwamen en waarbij in hoog tempo woeste grond in cultuur werden 
gebracht, veranderde de situatie grondig . 3 8 U i t het plaatsnaamkundig materiaal blijkt duide
lijk dat velen van de kolonisten die de Hollands-Utrechtse laagvlakte openlegden geen Frie
zen waren, maar Franken die van elders kwamen, met hun eigen taal, recht en gewoonten. 3 9 

De etnische en culturele homogeniteit van het graafschap maakte plaats voor diversiteit, waar
bij de oorspronkelijke Friezen ten zuiden van het IJ in de 11e eeuw blijkbaar een minderheid 
gingen vormen. Meer en meer concentreerden zij zich in het huidige West-Friesland, waar
door het graafschap werd gedeeld in een Fries en een niet-Fries deel. Door de culturele ver
schillen en de ruimtelijke scheiding zullen beide volken zich bewust zijn geworden van hun 
eigen identiteit. In het begin van de 12e eeuw waren zij definitief uit elkaar gegroeid, zoals 
blijkt in de Miracula nova sancti Adalberti, waarin een Egmondse monnik schrijft over 'het Frie
se volk, dat in onze buurt woont ' . 4 0 Westfriese immigranten namen deel aan de 11e- en 12e-
eeuwse ontginning van de Hollands-Utrechtse laagvlakte, maar zij waren daar inmiddels 
vreemdelingen, getuige bijvoorbeeld een plaatsnaam als Vriezekoop. 4 1 Misschien lezen we al 
bij Alpertus van Metz (1021-1024) over die tweedeling tussen Friezen en niet-Friezen. Hij 
schrijft namelijk over Friese kolonisten die van elders afkomstig waren en bij Vlaardingen ne
derzettingen stichtten, waar zij van graaf Dirk III ieder een kavel grond ter ontginning kregen 
en cijnsplichtig werden gemaakt. In zijn verhaal maakt de auteur consequent onderscheid 
tussen de graaf en diens mannen (door hem 'rovers' genoemd) en de Friese immigranten. 4 2 

De scheiding tussen Friezen en Hollanders zou nog zwaarwegende politieke gevolgen krij
gen. In de hierboven beschreven politieke crisistijd in de tweede helft van de 11e eeuw was 
het grafelijk gezag lange tijd zo goed als afwezig, en i n die periode moeten de Friezen gewend 

36 Ibidem, 356. Blok wijst erop dat de naam van de plaats waar Arnulf sneuvelde, Winkelmeet, pas aan het eind van de 
13e eeuw opduikt in de Hollandse historiografie, in de Rijmkroniek wen Holland. Hij suggereert dat de rijmchronist 
die naam verzonnen zou hebben, maar deze verder zo betrouwbare anonieme auteur van de Rijmkroniek I (circa 
1280) kan zich daarbij hebben gebaseerd op de Egmondse overlevering, met name op het nu verloren Kalendarium; 
aeJ.WJ. Burgers, De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en 
door de grafelijke klerk Melis Sloke (begin veertiende eeuw) (in voorbereiding) 179, 242-243. 

37 R. Holtzmann en W. Trillmich (ed. en vert.), Thietmari Merseburgensis episeopi Chronieon. Ausgewahlte Quellen zur 
deutschen Geschichte des Mittclalters 9 (Berlin 1962) 262 (cap. VI, 19). 

38 Over de ontginningen zie H. van der Linden, 'Het platteland in het Noordwesten met nadruk op de occupatie cir
ca 1000-1300' in: Algemene geschiedenis iler Nederlandenll (Haarlem 1982) 48-81, deels gebaseerd op zijn baanbreken
de proefschrift, De Cope. 

39 Blok, 'Holland und Westfriesland', 359-360. Zie ook dez., 'Over de namen in het Egmondse falsum op 1083', Naam
kunde 16 (1984) 26-32, met name 29-30, waar wordt gewezen op de 'ondriezing' van het taaleigen in het Egmondse 
scriptorium. 

40 Vis, 'Miracula Nova', 124: 'Gens Frisonica, que ex vicino nobis commoratur.' 
41 Van der Linden,'Platteland', 69. 
42 H. van Rij (ed. en vert.), Alpertus van Metz, De diversitate temporum & Fragmentiim de Droilerico primo ejnscojm Mellensi 

(Amsterdam 1980) 78-86 (bk. II, cap. 20-21). Deze interpretatie van die passage ook zo bij Van der Linden, 'Platte
land', 75-76. 
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zijn geraakt aan een leven zonder heer. De idee van de Friese vrijheid ontstond. Toen de gra
ven aan het einde van de eeuw hun positie ten zuiden van het IJ hadden hersteld, zullen zij 
pogingen in het werk hebben gesteld om ook het noorden weer onder hun gezag te brengen. 
De Friezen waren echter niet genegen het hoofd te buigen. Vanaf 1132 is er sprake van oor
logen tegen de Westfriezen, die in feite tot in de 15e eeuw zouden voortduren. De toestand 
van openlijke oorlog of op zijn best gewapende vrede tussen beide volken zal mede zijn ver
oorzaakt door Friese agressie. Door inkl inking van de vroeger ontgonnen bodem en verslech
tering van het klimaat gingen in de 12e eeuw namelijk veel landbouwgronden verloren, en de 
strooptochten van de Friezen naar Kennemerland zijn wel in verband gebracht met htm eco
nomische tegenspoed. 4 3 Hoewel de Friezen nooit Egmond hebben geplunderd - het gods
huis was voor hen he i l ig 4 4 - is de haat waarmee de kloosterlingen in de 12e eeuw over de 
bestiales Fresones schrijven veelzeggend. Friezen en Hollanders waren intussen gescheiden door 
een diepe kloof. 

In het licht van het voorgaande moeten we nog eens terugkomen op de omschrijving van 
het graafschap, zoals die vermoedelijk in 1063 in Utrecht op het perkament werd gezet, als co-
mitatus Holdlandie et Fresie. Die dubbele benaming geeft waarschijnlijk uitdrukking aan de split
sing van het oude graafschap in een Hollands en een Fries deel, die toen al zodanig van el
kaar verschilden dat ze niet meer samen onder de oude naam Frisia waren te vangen. Het zal 
die zelfde tweedeling zijn die we een jaar later weerspiegeld vinden i n de al vaker aangehaal
de oorkonde van koning Hendr ik IV van 1064. Daarin schenkt hij 'het graafschap dat graaf 
Di rk bezat' aan de Utrechtse bisschop, welk graafschap wordt omschreven als gelegen in 
Westflinge et circa horas Reni. Ook hierin wordt waarschijnlijk, analoog aan de Utrechtse opte
kening, de tweedeling van het graafschap tot ui tdrukking gebracht met een - globale - om
schrijving van de ligging van de delen: 'ten westen van het Vl ie en aan de oevers van de Ri jn ' . 
Mogelijk is hiermee dus niets anders bedoeld dan wat in de Utrechtse vermelding 'Hol land 
en Friesland' heet, de benamingen van de twee delen van het graafschap die ter plaatse al 
gangbaar waren. Westflinge is dan op te vatten als West-Friesland (met Waterland), en circa ho
ras Reni is dan heel Ho l l and ten zuiden van het IJ . 4 5 Wanneer deze veronderstelling juist is, 
vervalt de moeilijkheid dat een verklaring moet worden gezocht waarom de koning de streek 
rond Vlaardingen niet aan de bisschop zou hebben geschonken. 4 6 

Er zijn al met al sterke aanwijzingen dat het niet-Friese deel van het graafschap al rond het 
midden van de 11e eeuw 'Ho l l and ' werd genoemd. Dat juist de naam van de Rijnstreek over
ging op het grotere geheel, en bijvoorbeeld niet de namen Kennemerland of Vlaardingen, is 
wel te verklaren uit de centrale ligging van die regio, die bovendien al van oudsher een kern
gebied was van de grafelijke macht. In het Rijnland bevonden zich de grafelijke burchten van 

43 R.P. de Graaf, Oorlog om Holland 1000-1375 (Hilversum 1996) 210-213. Zie ook A. Janse, 'De "groot-Friese gedachte". 
Achtergronden van de Hollandse expansie in Friesland, tot het midden van de veertiende eeuw', in: De Boer e.a., 
Holland in wording. 143-161, met name 143-144, die pas rond het midden van de 12e eeuw Hollandse expansiedrang 
richting West-Friesland bespeurt, daarvóór slechts Friese agressie. Gezien echter de oude rechten van de graven, de 
partijdigheid van het (Egmondse) bronnenmateriaal, en het feit dat pas vanaf het midden van de 12e eeuw sprake 
is van structureel wateroverlast vanwege herhaaldelijke stormvloeden, zal veroveringszucht van de graven toch wel 
vanaf het begin van het conflict een rol hebben gespeeld. 

44 De auteur van de Miracula nova schrijft dat 'de Friezen al sinds lang gewoon waren om op de jaarlijkse feestdag van 
sint Adalbert in groten getale met hun offergaven [in Egmond] samen te komen' (Vis, 'Miracula Nova , 124). 

45 Onduidelijk is waartoe dan Kennemerland werd gerekend. 
46 Zie Blok, 'Holland und Westfriesland', 354-355, en Henderikx, 'Bisschop van Utrecht en het Maas-Merwedegebied', 

121-122. 
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R i j n s b u r g e n l a t e r v a n L e i d e n , e n w e r d e n d e g r a f e l i j k e m u n t e n g e s l a g e n . H e t g e b i e d was re 

l a t i e f d i c h t b e v o l k t e n z a l o o k a l e e n m a r k t f u n c t i e h e b b e n v e r v u l d . 4 7 B o v e n d i e n t r a d v a n a f d e 

11e e e u w v a n w e g e d e ve l e o n t g i n n i n g e n te r p laa t se e e n d e m o g r a f i s c h e e n e c o n o m i s c h e g r o e i 

o p , w a a r d o o r d e i n k o m s t e n v a n d e g r a v e n t o e n a m e n e n d e m a c h t e n h e t a a n z i e n v a n d e dy

nas t i e z e e r w e r d e n ve r s t e rk t . D a t o p h e t e i n d e v a n d e 11e e e u w d e g r a v e n d e n i e u w e n a a m 

a a n n a m e n , z a l m e d e s a m e n h a n g e n m e t h e t f e i t d a t t o e n d u i d e l i j k w e r d d a t d e g r a f e l i j k e 

m a c h t j u i s t i n Frisia - n u d e n a a m v a n W e s t - F r i e s l a n d - v e r l o r e n was g e g a a n , z o d a t zij z i c h be 

z w a a r l i j k n o g ' g r a a f v a n F r i e s l a n d ' k o n d e n n o e m e n . Z o k w a m h e t d a t e r v a n a f d e j a r e n t a c h 

t i g v a n d e 11e e e u w s p r a k e is v a n d e ' g r a v e n v a n H o l l a n d ' . 

S a m e n v a t t e n d k u n n e n w e s t e l l e n d a t d e n i e u w e t i t e l ' g r a a f v a n H o l l a n d ' e e n a f s p i e g e l i n g is 

v a n d e v e r a n d e r d e s o c i a a l - e c o n o m i s c h e e n p o l i t i e k e o m s t a n d i g h e d e n , m a a r z e k e r o o k v a n d e 

i n m i d d e l s d i e p g e v o e l d e k l o o f t u s sen d e F r i e z e n e n d e res t v a n h e t g r a a f s c h a p . D i e e t n i s c h e d i 

v e r g e n t i e m o e t a l i n d e 11e e e u w z i j n b e s l a g h e b b e n g e k r e g e n . R o n d 1050 z a l d e n a a m H o l 

l a n d , t o e n a l g e r u i m e t i j d d e b e n a m i n g v a n h e t l a n d a a n d e oeve r s v a n d e O u d e R i j n , i n ge

b r u i k z i j n g e r a a k t o m h e t n i e t - F r i e s e d e e l v a n h e t g r a a f s c h a p m e e a a n te d u i d e n . T o e n g r a a f 

D i r k V z i c h i n d e j a r e n z e v e n t i g w e e r m e e s t e r m a a k t e v a n h e t z u i d e l i j k d e e l v a n h e t graaf

s c h a p , g i n g h i j z i c h m e t d i e n i e u w e n a a m H o l l a n d t o o i e n . D a a r m e e was d e t r a n s f o r m a t i e 

c o m p l e e t : h e t o u d e Wes t f r i e se g r a a f s c h a p was h e t g r a a f s c h a p H o l l a n d g e w o r d e n . D i t g i n g i n 

d e t w e e d e h e l f t v a n d e 11e e e u w e e n n i e u w e fase i n v a n z i j n b e s t a a n . O n d e r l e i d i n g v a n d e u i t 

d e as h e r r e z e n g r a f e l i j k e d y n a s t i e v i n g e e n d y n a m i s c h e p e r i o d e a a n , d i e w e r d g e k e n m e r k t 

d o o r i n t e r n e e n l a t e r e x t e r n e e x p a n s i e , d o o r e e n s t e r k e e c o n o m i s c h e e n d e m o g r a f i s c h e o n t 

w i k k e l i n g , e n d o o r s t r i j d m e t d e v r o e g e r e l a n d g e n o t e n , d e F r i e z e n . Z o b e z i e n is d e n i e u w e 

n a a m e e n s y m b o o l v a n d a t n i e u w e b e g i n . 

Afb .2 . Tabel : D e Westfries-Hollandse graven i n de 11e eeuw. 

Conclusie 

47 Blok, 'Mondingsgcbied Oude Rijn', 171-172. 
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Elizabeth den Hartog 

'In wintertijt in Drechterlant...'. Over sarcofaagdeksels, kerken 
en de Hollands-Friese oorlogen 

In de winter van 1198 trok graaf Dirk VII op tegen het Drechterland, het oostelijk deel van 
het huidige West-Friesland, verbrandde daar 'Huus ende dorp, cleine ende groot, Ende 
sloech vele Vresen doot'. 1 Dit was de eerste, noch de laatste keer dat hier zoiets gebeurde. De 
Egmondse Annalen en de Rijmkroniek van Melis Stoke berichten regelmatig over hevige slacht
partijen in het West-Friese gebied, waarbij overigens niet alleen Friezen het leven lieten, maar 
ook menig Hollands edelman omkwam. 2 De meest illustere van al deze oorlogsslachtoffers 
was Roomskoning Wil lem II, de vader van graaf Floris V, die in 1256 bij Winkel met paard en 
al door het ijs zakte en door de Friezen werd doodgeslagen. Pas 28 jaar na deze tragische ge
beurtenis wist Floris het lichaam van zijn vader te traceren onder een haardsteen in Hoog
woud, waar het door de West-Friezen verborgen werd gehouden. Floris liet het stoffelijk over
schot wassen en via Utrecht naar Middelburg brengen, alwaar het in een prachtige graftombe 
werd bijgezet. O p de plaats waar Wil lem al die jaren begraven was geweest en waar zijn in
middels vergane hart en ingewanden rustten, zou volgens de overlevering een gedachteniska
pel zijn gebouwd. 3 Deze overlevering lijkt betrouwbaar. Het was in de Middeleeuwen immers 
zeer gebruikelijk om een plaats waar bloed was vergoten te markeren met een kruis, kapel of 
soms zelfs met een kerk, ter nagedachtenis aan de doden of als herinnering aan de gevoerde 
strijd. In West-Friesland, waar in de 12e en 13e eeuw veelvuldig sprake was van bloedige scher
mutselingen, was de kapel te Hoogwoud waarschijnlijk geenszins uniek, zoals moge blijken uit 
de volgende gegevens. 

O m te beginnen bevindt zich in West-Friesland een ongewoon grote hoeveelheid rood-
zandstenen sarcofaagdeksels. Deze deksels, die zo 'n 300 tot 500 kilogram per stuk wegen, wor
den in de 11e, 12e en 13e eeuw gedateerd. Merkwaardig genoeg zijn sarcofaagkisten slechts 
zeer sporadisch aangetroffen. Rode zandsteen was in het steenarme Hol l and een duur mate
riaal. Het werd gewonnen in de Vogezen, het gebied van de Main , mogelijk in een klein ge
bied bij Trier, alsmede in het Wesergebied. 1 Het vervoer over de Weser was gecompliceerd en 
bleef daarom beperkt tot het hoge noorden. De voornaamste aanvoerroute van de West-Frie
se exemplaren zal derhalve wel de Rijn zijn geweest. De grote hoeveelheid roodzandstenen 
sarcofagen en deksels in Keulen, hier groter dan waar dan ook langs de Rijn, wijst uit dat deze 
stad stapelplaats was. Dat dergelijke sarcofagen een manier van begraven impliceren, die 
voorbehouden was aan de elite, blijkt eveneens uit hun verspreiding in het Nederrijngebied. 

1 W . G . B r i l l ( c d . ) , Rijmkroniek win Melis Stoke. W e r k e n u i t g e g e v e n d o o r he t H i s t o r i s c h G e n o o t s c h a p , n i e u w e ser ie n r 40 
e n 42 ( U t r e c h t 1885 ; o n g e w i j z i g d e h e r d r . 1983) 125. 

2 O . O p p e r m a n n ( e d . ) , Fontes Egmundenses. W e r k e n u i t g e g e v e n d o o r he t H i s t o r i s c h G e n o o t s c h a p , 3c s e r i e 61 
( U t r e c h t 1 9 3 3 ) . 

3 H . M . v a n d e n B e r g , De provincie Noord-Holland II, Westfriesland, Tessel en Wielingen ( ' s - G r a v e n h a g c 1955) 102-103. 

4 A . N i s t e r s -We i sbecke r , ' G r a b s t e i n e des 7.-11. J a h r h u n d e r t s a m N i e d e r r h e m ' , Bonner Jahrbücher 183 (1983) 175-339; 

H . H a i d u c k , ' I m p o r t i e r t e S a r k o p h a g e u n d S a r k o p h a g d e c k e l des 11. u n d 12. J a h r h u n d e r t s i m K ü s t e n g c b i e t z w i s c h e n 

E m s u n d E l b e ' , Jahrbuch der Gesettschaft für bildende Kunst und vaterlandische Altertümer zu Emden 65 (1985) 23-40. 
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Afb. 1. Sarcofaagdeksel in de kerk van Oosterblok
ker. 

Ze zijn hier enkel aangetroffen in belangrijke kloosters, collegiale kerken en de Keulse dom, 
maar opvallend genoeg niet in parochiekerken. 5 De grootste collectie roodzandstenen zer
ken van het Rijnland bevond zich in het hoogadellijke damesstift St.-Maria-im-Kapitol in Keu
len, en omvatte zo 'n tien stuks.6 In het westen van Hol l and komen ze, anders dan in het Ne-
derrijngebied, wel voor in parochiekerken, en doorgaans kunnen ze, bijvoorbeeld in plaatsen 
als Egmond, Wassenaar en Rijswijk, aan de lokale adel worden gerelateerd. Meestal gaat het 
om niet meer dan één of twee exemplaren per kerk. In het West-Friese Oosterblokker echter 
zijn er in de kerk restanten van zeker vijftien roodzandstenen sarcofaagdeksels gevonden. 7 Dit 
is curieus, zeker wanneer men zich er rekenschap van geeft dat het geval Oosterblokker in 
West-Friesland niet op zich staat. In Zwaag, Vronen, H e m , Wijdenes, Gawijzend 8 en H o o r n be
vinden zich eveneens meerdere exemplaren. Hie r komt bij dat er in West-Friesland niets be-

5 Nisters-Weisbecke, Grabsteine, 184. 

6 Helaas gingen veel /erken verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

7 H . Janse, De grafstenen in de hervormde kerk le Oosterblokker (N.H.) (Zeist 1975).Janse gaat er van uit dat de stenen ver

vaardigd zijn van rode Bremer zandsteen, die vanuit het Wesergehied via Bremen werd aangevoerd. De decoratie 

van de zerken komt evenwel overeen met die van zerken in het Rijnland en derhalve is import vanuit deze streken 

meer voor de hand liggend. 

8 W . C . Braat, De arelieologie van de Wteriitgermeer Hen liijdrnge tul de gese/iiedenis van lui ontslaan van de '/onderzee (Leiden 

1932) 29-30. Gawijzend (Gouwsend of Gonsende) is een verdronken dorp in het zuiden van de tegenwoordige Wie-

ringermeerpolder, tegenover Aartswoud. H i e r werden sporen van een tufstenen kerk van 18,30 x 8,10 m gevonden, 

alsmede een zestal sarcofagen met deksels. 
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kend is over adellijke of voorname geslachten. In de literatuur spreekt men voor dit gebied 
zelfs van een 'vrije boerensamenleving'. 9 N u kan de onbekendheid met adel in West-Friesland 
natuurlijk te wijten zijn aan het feit dat bronnen voor dit gebied geheel ontbreken. Wat dat 
betreft zouden de grote aantallen sarcofaagdeksels zelfs kunnen wijzen op lacunes in de 
schriftelijke overlevering. Echter, hoewel er stellig belangrijke Friezenleiders geweest zullen 
zijn, die zich op passende wijze lieten begraven en net als de Hollandse edelen kerken bouw
den als teken van hun waardigheid, is het toch moeilijk voorstelbaar dat er in Oosterblokker 
en omgeving in de 11e, 12e en 13e eeuw voldoende edelen woonachtig waren om het grote 
aantal sarcofaagdeksels alhier te verklaren. De vraag is dan ook hoe deze concentratie wel 
moet worden geduid. 

Wanneer de sarcofaagdeksels inderdaad samenhangen met een adellijke manier van bijzet
ten en er in het gebied zelf onvoldoende lokale adel was aan wie al deze deksels kunnen wor
den toegeschreven, waren er dan vermogende lieden die in deze streken kwamen te overlij
den en alhier begraven werden? Zo gesteld, lijkt het meest voor de hand liggende antwoord 
dat de sarcofaagdeksels doden herdenken op plaatsen waar ooit strijd werd geleverd en gra
ven markeren van edellieden die tijdens de veelvuldige schermutselingen tussen de Hol lan
ders en West-Friezen om het leven kwamen. Dergelijke plaatsen kunnen bovendien heel goed 
gemarkeerd zijn geweest door een eenvoudige kapel van tufsteen. Voor deze laatste veron
derstelling bestaan duidelijke aanwijzingen. 

In de 12e eeuw kwam er in het West-Friese gebied namelijk, zeker in verhouding met de 
rest van Hol land , een opvallend groot aantal tufstenen bouwwerken tot stand. Deze waren te 
vinden in plaatsen als Gawijzend, Medembl ik , 1 0 H e m , 1 1 Hoogkarspel, Zwaag, 1 2 Sybekarspel 1 3 

en Wognum. 1 4 In het beste geval zijn zij bekend geworden door archeologisch onderzoek, in 
andere gevallen verraadt alleen nog de aanwezigheid van aanzienlijke hoeveelheden herge
bruikte tufsteen in de huidige kerkgebouwen dat er een tufstenen voorganger was. In de 18e 
eeuw maakten oudheidkundigen voorts melding van nu verdwenen tufstenen kerken in West
woud , 1 5 Nibbixwoud 1 1 ' en Wijdenes. 1 7 Tufsteen werd in mijnbouw gewonnen en vanuit de E i -
fel aangevoerd en was dus zeker geen goedkoop materiaal. Tufstenen kerken moeten vrij 

9 R.P. de Graaf, Oorlog om Holland 1000-137} (Hilversum 1996) 211. 
10 H . Sarfatij, 'Bonifaliuskerk Medemblik', Holland26 (1994) 401. 
11 'De Kerk [van Hem] welke een kruiskerk is, heeft nog veel blyk van oudheid, zyndc de ondersten omtrek van het 

choor, nog meest van duifsteen', C. Bruins, Noordhollandsche arkadia verrykl mei aanteelseningen van den heere Gerrit 
Schoenaker (Amsterdam 1732) 199. 

12 Ibidem, 192: 'Dat dit dorp al zeer oud is, is eenigszins af te necmen, dewyl men in de voet van het choor der Kerk, 
nog een meenigte duivesteen ziet, en het overige van zwaare gebakke steen is.' 

13 Bij restauratie in 1965 kwamen resten van een oud doopvont te voorschijn, die werden opgenomen in het huidige 
vont. Ook werd een brok tufsteen gevonden met restanten van een beschildering, zie M . Vink-Sluis, Langs de oude 
Noordhollandse herken. Waterland, West-Friesland, Texel (Baarn 1976) 84. 

14 De huidige kerk van Wognum is laat-gotisch, met een fraaie toren compleet met achtzijdigc gemetselde spits, een 
eenbeukig schip en een hoger koor, zie Bulletin Koninklijke. Nederlandse Oudheidkundige Bond 76 (1977) 52-53; H.E. 
Kubach & A. Verbeek, Romanische Baukunsl an Rhein und Maas. Kalalog der vorromanischen und romanischen Denkmaler 
IV (Berlijn 1989) 649. Bij opgravingen in 1977 werd het fundament van een tufstenen zaalkerk met een westtoren 
gevonden, waarschijnlijk daterend uit het midden van de 12e eeuw. De afmetingen waren 8,5 x 33 m. De huidige 
westmuur staat op een tufstenen fundament dat in verband gebouwd is met de toren. In het oosten sloot een inge
snoerd rechthoekig koor aan. De oostmuur hiervan stond op een fundament van tuf en rode zandsteen. Dat hier 
een tufstenen kerk staat is niet zo verwonderlijk, want deze kerk was een dochter van Heiloo en behoorde in ieder 
geval sinds 1063 tot de collatie van Egmond. 

15 Bruins, Noordhollandsche arkadia, 197-198. 
16 Ibidem, 224. 
17 Ibidem, 195-196. 
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kostbaar zijn geweest. Het grote aantal tufstenen kerken en kapellen in West-Friesland is des 
te opvallender omdat de West-Friezen gedurende de 12e eeuw verwikkeld waren in een voort
durende guerrillastrijd tegen de Hollandse graaf. Zo werd een in 1161 gesloten vredesverdrag 
in 1166 alweer geschonden, waarop in 1167/8 een strafexpeditie volgde, die voor de Hol lan
ders eindigde in een vreselijke nederlaag bij Schagen. In de periode tot 1200 was West-Fries
land nog tweemaal strijdtoneel. In 1180 trok graaf Floris III met een machtig leger op tegen 
de dorpen Winke l en Niedorp, die beiden in de as werden gelegd. 1 8 Daarna was het in 1198 
onder graaf Dirk VII de beurt aan Drechterland, al wordt geen melding gemaakt van een spe
cifieke plaats waar deze vijandelijkheden zich concentreerden. Niet alleen werd het West-Frie
se gebied gedurende de 12e en 13e eeuw aanhoudend door oorlog geteisterd, ook ernstige 
watersnoden, in 1134, 1163-4, 1170, 1196, 1214, 1219 en 1248, eisten hun tol en hadden aan
zienlijk landverlies en economische achteruitgang tot gevolg. 1 9 Daarom werden er juist in 
deze periode veel terpen of huiswerven gebouwd. 2 0 Tegen deze achtergrond bezien is het on
waarschijnlijk dat de West-Friezen, die letterlijk en figuurlijk moeite genoeg hadden de 
schaapjes op het droge te houden, zelf het initiatief namen voor de bouw van kostbare tufste
nen kerken. Dit initiatief moet van hogerhand of i n ieder geval van buiten het gebied zijn ge
komen. 

Niet iedere kerk zal dezelfde functie hebben gehad. Sommige van de tufstenen kerken 
kunnen als gedachteniskapellen zijn gebouwd en zijn dan in direct verband te brengen met 
voorgenoemde krijgshandelingen. O p de eerste plaats kunnen er kerken of kapellen ge
bouwd zijn ter nagedachtenis aan de overledenen van een slag, zowel van de individuele 
slachtoffers als van de meer anonieme krijgslieden. G ing het in het eerste geval om privé-
slichtingen, in het laatste geval fungeerde een gedachteniskapel doorgaans ter nagedachtenis 
aan de gevallenen van beide partijen, en tevens als teken van verzoening. Dergelijke kapellen 
konden door de landsheer worden gefinancierd, maar het kwam ook voor dat de bouw ervan 
bij wijze van zoen aan de overwonnen partij werd opgelegd. O p de tweede plaats fungeerden 
gedachteniskapellen in veel gevallen simpelweg als teken voor een behaalde triomf. 2 1 Een 
dergelijke kapel kon door de overwinnaar worden gebouwd, maar de bouw ervan kon ook 
- bij wijze van boetedoening - opgelegd worden aan de overwonnenen. In West-Friesland zijn 
al deze typen stichtingen te verwachten. 

Dat de Friezen al vroeg te maken hadden met het verschijnsel gedachteniskapel blijkt wel 
uit de Vila quarta over het leven van de in 754 nabij Dokkum door de Friezen vermoorde Sint 
Bonifatius. A l voor 768 werd een gedachteniskerk gebouwd op de plaats waar de aarde het 
bloed van de eerbiedwaardige martelaar had mogen ontvangen. 2 2 Het stoffelijk overschot van 
de heilige werd een aantal dagen na de moord naar Utrecht, vervolgens naar Mainz en van
daar naar Fulda gebracht, alwaar het werd bijgezet. Langs deze route werden door de plaatse-

18 Brilt, Melis Sloke, 97. In Blokhuizen bij Niedorp werden bij archeologisch onderzoek in 1983 170 inhumaties aange
troffen, behorend bij een verdwenen kapel of kerk alsmede enig verspreid gelegen tufstenen bouwmateriaal. Archis 
waarnemingsnummer 15071; ROB obj.nr. 14DZ-16. 

19 De Graaf, Oorlog, 210-213. 
20 P. Kelder, Landschappen rondom de Zuiderzee (Wormerveer 1984) 17-25. 
21 Een voorbeeld van dit laatste type stichting is de even buiten Senlis gebouwde kerk van 'La Victoire', waarmee de 

Franse koning Filips Augustus de overwinning die God te Bouvines had gegeven voor altijd in de herinnering wilde 
houden, zie J.W. Baldwin, The government of Philip Augustus. Foundations ofFrench royal power in the. MiddleAges (Berke-
ley-Los Angeles-Oxford 1986) 389. 

22 L.E. Von Padberg, Studiën zur Homfaliiisverehning. Z.ur Ceschichte des Codex Rugyndriulis und der Fuldaer Relicpiien des Bo
nifatius (Frankfort am Main 1996) 64, noot 129. 
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lijke bevolking uit eerbied kruizen opgericht en kerken gebouwd. 2 3 Een van deze kruizen 
werd in 1934 gevonden tussen Sossenheim en Eschborn en bevindt zich thans in het Histori-
sches Museum te Frankfurt. O p het kruis staat de volgende inscriptie ' f H B Q ' , die zott staan 
voor 'H ic Bonifatius Qttievit' (hier heeft Bonifatius gerust). Een ander aan de Friezen gerela
teerd voorbeeld is de Friezenkerk in Rome. Deze zou volgens een legende gebouwd zijn ter 
nagedachtenis aan de Friezen die ten tijde van paus Leo III te Rome gesneuveld waren in de 
strijd tegen de Saracencn en die in een crypte onder de kerk begraven lagen. 2 4 

Ook in West-Friesland kunnen er kerken gebouwd zijn, ter nagedachtenis aan de gevalle
nen van de diverse krijgshandelingen aldaar. N a afloop van veldslagen was het gebruikelijk 
om de lijken van omgekomen edelen van het slagveld te verwijderen en hen buiten vijandelijk 
gebied op een passende wijze in gewijde aarde te begraven. Het gewone voetvolk werd door
gaans in een massagraf bijgezet op het kerkhof van de dichtstbijzijnde kerk. Soms werd er 
zelfs toe overgegaan de plaats van de veldslag vooraf te zegenen en er een kruis op te richten, 
zodat men na afloop over gewijde aarde beschikte om de doden te begraven. 2 5 In West-Fries
land ging het echter niet om reguliere veldslagen, maar meer om een guerrilla-achtige ma
nier van oorlogvoeren. Er was geen sprake van een afgebakend gebied en ook met de ridder
lijke erecodes nam men het niet zo nauw. Een verloren slag betekende dat de aftocht moest 
worden geblazen; tijd om de doden op passende wijze te begraven was er dan niet. Indien mo
gelijk werden de gesneuvelden meegenomen of ter plekke begraven. Dat dit niet altijd lukte, 
blijkt uit het volgende citaat, dat betrekking heeft op de eerste Friese expeditie van Floris V in 
1277. De graaf verloor hierbij 

[...] siere goeder liede 
Harde veel van sinen lande. 
H i moeste keren, al wast scande, 
Wheder thuys dan hie was comen. 
M e n dede de doden begraven doe, 
Als menre mochte comen toe. 2 6 

Een graf in de vrije natuur was niet passend voor een christen en derhalve werden er in tijden 
van vrede zoektochten op touw gezet naar de achtergebleven resten van omgekomen familie
leden of strijdmakkers. Als de lichamen werden gevonden, dan zullen ze geborgen, schoon
gemaakt en, zoals in het geval van Roomskoning Wil lem, naar de uiteindelijke laatste rust
plaats gevoerd z i jn . 2 7 Weke delen zoals ingewanden en hart waren doorgaans al verteerd. De 
vindplaats werd gemarkeerd met een kruis of kapel. Zelfs wanneer de mogelijkheid bestond 
om direct na de strijd zorg te dragen voor de doden, ging men er soms toe over de ingewan
den te verwijderen. Vooral belangrijke personen, die ver van huis waren gesneuveld, viel een 
dergelijke behandeling te beurt. Dit was bovenal een praktische oplossing, omdat een onge-

23 WA,evison,MonumenlaGermaniae historica, Scriptores p 1 0 3 h 

15-20: 'Sic quoque prospere per omnia, Domino dirigente neenon gubernante, agentes, ut in omnibus locis,'in qui-
bus contigit mendiare sive noctare, signa crucis imprimerent ac triumphantes; sed et in quibusdam eorum locis 
nunc ecclesiae constructur cernuntur'; Von Padberg, Bonifatiusverehrung, 78-79. 

24 M.P. van Huijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid (Assen 1953) 5.3-54. 
25 P. Contamine, War in the Middle Ages (Oxford 1984) 299. 
26 Bri l l , Melis Stoke, 218-219. 
27 N . Ohler, Sterben und Tod im Mittelalter (München 1990) 241-242. 
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Afb. 2. Dommuseum te Fulda. Kopie van het Bonifatiuskruis 
gevonden tussen Sossenheim en Eschborn. 

prepareerd lijk nu eenmaal snel tot ontbinding overgaat. In de vroege Middeleeuwen werd, 
voorafgaand aan de laatste reis naar huis, volstaan met het balsemen, pekelen, teren e n / o f i n 
een leren pak naaien van een l ichaam, 2 8 maar vanaf de 12e eeuw werd het gebruikelijk vlees 
en botten direct van elkaar te scheiden. 2 9 Ingewanden en vleesresten werden ter plekke be
graven, de botten werden meegevoerd om in een familiemausoleum of een eigen stichting 
van de overledene te worden bijgezet. Dat men indertijd grote waarde hechtte aan de be
graafplaats van de ingewanden en vleesresten blijkt wel uit het gegeven dat ook deze plekken 
gemarkeerd werden met een steen of grafmonument. 3 0 Een bekend voorbeeld van een be
graving in delen is die van Floris V, wiens ingewanden in de St. Laurenskerk te Alkmaar rus
ten, terwijl de rest van het stoffelijk overschot naar de Rijnsburgse abdijkerk werd gevoerd. 3 1 

O p de plaats waar hij na de moord werd ontkleed en gebalsemd, stichtte graaf Wi l lem III de 
Goede in 1324 ter nagedachtenis een kapel, waarschijnlijk aan de noordzijde van de toenma
lige parochiekerk. 3 2 

De strijd in West-Friesland noopte de Hollanders, zoals gezegd, meer dan eens hun overle
den strijdmakkers in vijandelijk gebied achter te laten. H u n meinoria zal de Hollanders na aan 
het hart hebben gelegen. Soms konden de stoffelijke overschotten pas jaren later worden op
gehaald, wanneer alles reeds was vergaan en identificatie onmogelijk was. In dergelijke geval-

28 Het vroegst bekende voorbeeld hiervan is Karei de Kale, die op 6 oktober 877 overleed in Avrieux, zie Von Padberg, 
BonifaHusvenshrung, (59. 

29 D. Schater, M/lliitillcrlichcr Brunch bei der 1'ber/ührung von l.eichen. Silzungsberichle dry preussischen Akademie der Wissen
schaften (Berlijn 1920) 478-498. 

30 A.J.J. Mekking, 'Een kruis van kerken rond Koenraads hart' in: A.C. Esmeijer e.a. (red.), Utrecht, kruispunt van de mid
deleeuwse kerk (Utrecht/Zutphen 1988) 21-22. 

31 f. Belonje, Steenen charters (Amsterdam 1941) 32-33; E.H.P. Cordfunkc, 'De tombe van graaf Floris V te Alkmaar', 
WesterheemH (1998) 124-127. 

32 K. Sierksma, 'Het Noormannen-visioen van Liudger en de moordaanslag op graaf Floris V' in: K. Sierksma (red.), 
Liudger 742-809. De confrontatie lossen heidendom en christendom in de Inge landen (Muiderberg 1984) 95-101. 
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len zal men de overledenen daar gelaten hebben waar ze waren aangetroffen en de locatie ge
markeerd hebben met een grafsteen of met een grafmonument in de vorm van een eenvou
dige gedachteniskapel. Hoe men zich deze kapelletjes moet voorstellen, tonen de halfrond 
gesloten koren van de bakstenen kerken van Marum (Groningen) en Janum (Friesland) » 
Onderzoek heeft uitgewezen dat deze koren ouder zijn dan de rest van de onderhavige kerk
gebouwen; van oorsprong zullen het vrijstaande kapellen op het kerkhof geweest zijn. In bei
de gevallen was er geen sprake van een stenen afsluiting in het westen; dat wil zeggen dat de 
kapellen ofwel met houten deuren werden afgesloten, ofwel dat ze, zoals men dat tegenwoor
dig nog altijd bij wegkapelletjes ziet, naar buiten toe geopend waren. In West-Friesland is een 
dergelijke kapel goed denkbaar te Zwaag, waar de huidige kerk vele sarcofaagdeksels van 
rode zandsteen herbergt en waar in de onderste lagen van het muurwerk van het koor een 
aanzienlijke hoeveelheid tufsteen is verwerkt. De hoeveelheid is te klein voor een geheel kerk
gebouw, maar voldoende voor een kapelletje. 

Wie deze kapellen bouwde, is door het ontbreken van schriftelijke bronnen niet meer te 
bepalen. De familie kan zich sterk hebben gemaakt voor de nagedachtenis van de overledene 
of de landsheer, anderzijds kan de plaatselijke bevolking verantwoordelijk zijn geweest want 
het stichten van een kerk of klooster als zoen voor moord of doodslag was in de Middeleeu
wen heel gebruikelijk. Daar diegenen die vermoord werden of sneuvelden bij hun verschei
den geen kans hadden gehad zich op gepaste wijze op de dood voor te bereiden en zonder 
biecht, communie of gebed waren heengegaan, werd de dader vaak veroordeeld tot het op
richten van een boetekruis op de plaats des onheils. Dit kruis riep passanten op te bidden 
voor het zielenheil van de overledene. Hoe belangrijker de overledene, hoe indrukwekken
der de memorie. Na de slag bij Ane in 1228 werden de Drenthenaren verplicht een klooster 
te stichten als 'boetedoening voor hen die met bisschop Otto van Lippe waren gesneuveld of 
omgekomen en vroeger door Rudol f van Coevorden en zijn handlangers de dood waren in
gejaagd'. ' 4 Dit werd het c i s te rc iënzer innenkloos te r Zwartewater. Ook de West-Friezen die 
meer dan eens een vredesverdrag sloten met de Hollanders, kunnen als bepaling bij deze' ver
dragen zijn verplicht tot het bouwen van een kerk. 

Daarnaast is het niet u.t te sluiten dat de West-Friezen ook om andere redenen het bouwen 
van kerken kregen opgelegd, dan wel moesten accepteren dat er in hun gebied kerken wer
den gebouwd. Het valt namelijk op dat de kerken in het West-Friese gebied op regelmatige af
standen van elkaar gelegen zijn en dat zij, evenals de rond 1250 voltooide West-Friese O m -
nngdijk dat doet, het gebied als het ware omcirkelen. Een blik op de kaart doet vermoeden 
dat de kerkenbouw in dit gebied niet op initiatief van de bevolking plaatsvond, maar centraal 
geregeld was. Wellicht werden de bewoners gedwongen in nederzettingen bij de dijk te gaan 
wonen, omdat zij daar goed te controleren waren. De dijk hield namelijk niet alleen het water 

3 3 53 ITWTT ! / ' ' B n g t U i S J t C T k t e > m , m ' B u t k ' m Nederlandse Oudheidkundige Bond (1970) 
SJ ( f t B C S C h ° U W i n « e " C n ^ e e " b e i d e n gebouw', Lninger kerkL 

3 4 J o i s Ï h o n a i l 5 0 n t ^ ' f I f m S t e r d a m ' 9 8 f ' 7 f 2 9 7 " 2 9 8 ; rie ° ° k H-M.J. Tromp, 'Drenthe, Coevorden en de 
m J ' " e " n g l e a ' ( ^ d ) ' D°g°^,edems van Drenthe (Meppel-Amsterdam ,985) 175. Tromp 

12 9 booster vlak by Coevorden. Al in 1253 dacht men erover dit klooster naar Sibculo te verplaatsen 
h 259 tenslotte werd Manenkamp verhuisd naar Assen. Ook bij Beke vinden we als vredesvoorwaarde dat de 
u.cntncnaren verplicht werden een nonneclooster stichten van suntc Benedictus oorde en de dat goeden XXV 

ge Pubhcatien, Grote Serie nr. 180 ('s-Gravenhage 1982) 113. 
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buiten, maar bood als verbindingsweg tevens de mogelijkheid aan een bezetter macht uk te 
oefenen m het gebted. Een voorbeeld van deze gang van zaken levert de situatie in Vronen 

In 1289 werden de West-Friezen gedwongen vrede te sluiten met Floris V Toen de graaf 
enige jaren later werd vermoord, maakten de Frtezen terstond van de gelegenheid gebruik 
om het Hollandse juk af te werpen, met alle gevolgen van dien. De opstand werd beteugeld 
en voor straf werd het plaatsje Vronen in opdracht van de nieuwe Hollandse graaf verwoest 
zozeer zelfs dat er vandaag de dag in het landschap niets meer aan Vronen herinnert In de 
18e eeuw was er evenwel nog sprake van een hoogte, die 'zes voeten boven de gemeene 
grontvlakte was verheven', van 18 bij 13 roeden, waar men in 1620 'de grondvesten der muu-
ren van dutvesteen, en vier steene Doodskisten, en meenigte van menschenbeenderen heeft 
ontdekt en daar u i t g e h a a l d ^ O p dit kerkhof was tot in de vorige eeuw een merkwaardig 
houten knus te zien, met daarop de enigszins enigmatische tekst, 'Ecce cadit mater Frisiae 
hier ts gevallen de moeder van M e s l a n d . 3 » Nabij Vronen werd door de graaf een kapel opge
richt, gewijd aan St. Pancras, als aandenken aan het geschonden vredesverdrag en de gelever
de strijd. Daar bleef het niet bij. In een oorkonde van 6 november 1299 werden alle onroe
rende goederen van de inwoners verbeurd verklaard en vervallen aan de g raaf 3 ' Voorts 
werden de inwoners van het voormalige Vronen verplicht zich te Koedijk te vestigen. H ie r liet 
graaf Wi l lem III een parochiekerk bouwen, waar hij ook nog eens de pastoor benoemde In 
een oorkonde van 8 april van dat jaar staat een en ander als volgt verwoord: 'want onze lude 
die te wonen plachen te Vrone op die gheeste in Vriesland, bi onzen goiddenken ende wille 
ghevaren zien metter wone op den Coedijc daer wi hem ene kerke hebben doen maken op 
onze eyghen erve ende med ons selves ghelde omme dat si ghiene kerke en hadden' 3« Te
recht merkt Geus op dat de stichting van de kerk niet direct als een gunst gezien moet wor
den, daar de graaf een behoorlijke bron van inkomsten had uit de verbeurd verklaarde goe
deren van de parochianen. Hij ziet de bouw van de kerk als een tegemoetkoming aan de 
verjaagde en berooide bevolking, 'om hen zo in de vreze Gods op te voeden tot tevreden 
pachters van hun voormalige e igendommen' . 3 9 

De strijd tussen de Hollanders en de West-Friezen werd lang geleden beslecht. Al leen de her
gebruikte tufsteen in de bestaande kerkgebouwen en vooral de grote hoeveelheid roodzand
stenen sarcofaagdeksels in het gebied gedenken nu nog, als stomme getuigen, het conflict dat 
vele Hollandse en Friese krijgslieden het leven kostte en de gemoederen in de turbulente tijd 
rond 1200 ten zeerste zal hebben bezig gehouden. 

35 S. Eikclenberg, Gedaante en gesteldheid van Westvriesland en ondergang van het dort, Vroone (Alkmaar 1 7 1 4 Ï 9S 

van het dorp werden in 1991 aangetroffen ,angs de Bovendijk bij L^rl^^^^l^^ 
36 Eikelenberg, Ondergang Vroone, 47-49. noiiana^i (1992, 336-337. 
37 J.G. Kruisheer, De oorkonden van de kanselarij van degraven van Holland lot 129911 ('s-Gravenhage/Haarlem 1971) 414 

Algemeen ^ksarehte , 's-Gravenhage, Archief Graven van Holland, inv.nr. 324, fol. 17 en inv nr 32 Z 15 
1 9 4 7 " " l o m H J T ™™s Jaarboekje 10 (1974) 79-93. De kerk te Koldijk werd m 
ond ?500 ,n b g " , g 7 ° m g e b ° U W U U h C t b e g i " V a " d e 1 4 e e e u w > ™ - veeleer om een gebouw van 
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Dick E . H . de Boer 

Holland in Pruisen, of: het gelijk van Vondel 

De grote schrijvers van de Gouden Eeuw hebben een enorme invloed gehad op de beeldvor
ming over de late 13e eeuw en de dramatische gebeurtenissen rondom de moord op graaf 
Floris V. Pieter Cornelisz. Hooft met zijn Gheeraerdt van Velsen (1613) en Joost van de Vondel 
met zijn Gysbreght van Aemstel (1637) kleurden de historische informatie in en modelleerden 
de omstandigheden overeenkomstig de romantische behoefte è n de politiek 'correcte' over
tuigingen van de republikeins geworden Nederlanden. In zijn dissertatie De moord op graaf Flo
ris V heeft J.W. Verkaik uitvoerig aandacht besteed aan deze beeldvorming, voor zover deze 
de motieven bij de eigenlijke steekpartij betrof. 1 Maar ook voor de gang van zaken na de 
moord - de manier waarop onder de nieuwe graaf de vervolging en berechting van de daders 
ter hand werd genomen - was deze beeldvorming relevant. Immers, de lotgevallen van de da
ders bevatten in zekere zin sleutels tot het begrip van de voorafgaande gebeurtenissen. 2 Een 
wezenlijk element in de beschrijving van Verkaik is zijn analyse van de vermoedelijke vlucht
weg van Gijsbrecht van Amstel, één van de hoge edelen die bij de kidnapping van Floris V be
trokken waren geweest en die nu - hoogbejaard - genoodzaakt was als vluchteling uit het land 
te wijken, net zoals Herman van Woerden. 

O p dat punt gekomen, doet Verkaik een beroep op de eruditie van zijn lezer, als hij schrijft: 
'De historische Gijsbrecht trok namelijk niet 'na'et vette land van Pruissen', en evenmin naar 
de Betuwe. Het eerste zou een verdichtsel van Vondel zijn, om zijn held als een tweede Aeneas 
scheep te kunnen laten gaan naar een nieuw vaderland: Pruisen, omdat daar een stadje H o l 
land lag ' . 3 Vervolgens schetst Verkaik kort de uit de literatuur bekende traditie van dit ver
haal, die loopt van een van Vondels belangrijkste bronnen, Pontanus, 4 tot aan de werken van 
Jan ter Gouw in de tweede helft van de 19e eeuw. Nadat hij heeft opgemerkt dat de 17e-eeuw-
se historicus Dapper in zijn Historische beschryving der stadt Amsterdam en de veel minder be
kende Von Zesen in zijn Beschreibung der Stadt Amsterdam nagenoeg gelijktijdig meenden dat 
Gijsbrecht al in 1296 (en dus niet na de val van Amsterdam in 1304) naar Pruisen was ver
trokken, 8 laat Verkaik deze lijn echter los. Blijkbaar is hij voldoende overtuigd van het feit dat 
de 17e-eeuwers en hun directe navolgers gedwaald hebben - ook al dwaalde Vondel in goed 
gezelschap. 

Niettemin moeten we ons afvragen of deze 17e-eeuwse traditie misschien toch een steviger 

1 J.W. Verkaik, De moord op graaf Floris V (Hilversum 1995) 22 cv.. Recentelijk voor wat betreft de rol van Gerard van 
Velsen gemodificeerd doorJ.WJ. Burgers, 'Eer en schande van Floris V. Twee oude twistpunten over de geschiede
nis van een Hollandse graaf, Holland 30 (1998) 1-21, m.n. 12 cv.. 

2 Verkaik, Moord, 172 ff. 
3 Ibidem, 173. 
4 Verkaik verwijst - waarschijnlijk om de lezer het genoegen van een begrijpelijk citaat te bezorgen - naarj.1. Ponta

nus Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadl Amsterdam [...] in Nederduyts overgheset door Petrum Montanum 
(Amsterdam 1614), maar laat na te vermelden dat in de oorspronkelijke versie Puirum et urbis Amstelodamensium histo
ria (Amsterdam 1611) ook al met nadruk wordt gesteld dat de edelen na de moord naar Pruisen uitweken. Een en 
ander stelt Pontanus overigens in een betoog over de herkomst van de naam Holland, waarbij hij aansluit bij een al 
oude discussie, waarin ook Janus Dousa en Hadrianus junius zich geweerd hadden. 

5 Genoemde werken verschenen in resp. 1663 en 1664, zie Verkaik, Moord, 173 n. 15. Overigens wordt daar hetjaar 
1296 als alternatief gesteld tegenover 1300, wat in ieder geval onjuist is, gezien de werkelijke datum van de belegering. 
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de historiciteit van het stadie ' H o E in P ' r ^ ^ ^ ^ 0 n i e k w a m n a a r 
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Terug naar Vondel 
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[...] schep moed, en wanhoop niet, 
maer volgh gehoorzaem na hetgeen u G o d gebied. 
Zijn wil is, dat ghy treckt na'et vette land van Pruissen, 
daer uit het Poolsch geberght de Wijsselstroom koomt ruisschen, 
die d'oevers rijck van vrucht genoeghelijck bespoelt. 
Verhou u daer, en wacht tot dat de wraeck verkoelt. 
Ghy zult in dit gewest een stad, Nieuw Hol land, bouwen, 
en in gezonde lucht, en weelige landouwen, 
vergeten al uw leet [...] 

Vondel spiegelt dus de toeschouwers een dubbelmotief voor, namelijk de combinatie van de 
vlucht van de vorst, gevolgd door het stichten van een stad met een wel heel symbolische 
naam, en het perspectief van een terugkeer in zijn land, als de gemoederen tot bedaren zijn 
gekomen. Natuurlijk past de vlucht van een oude vorst uit zijn brandende stad perfect in de 
literaire kunstgreep van Vondel waarbij hij het Aeneas-motief uit de Oudhe id een nieuwe 
wending geeft. Sinds W.A.P. Smits meesterlijke analyse van deze thematiek hebben diverse au
teurs onze inzichten in Vondels gebruik van Vergilius' thema verfijnd en twijfelt niemand 
meer aan het effect dat Vondel hiermee bij de toeschouwers teweeg wilde brengen. 1 0 De des
kundigen delen nog steeds de mening van Smit dat Vondel 'opvallend vaag' is waar het gaat 
om een eventuele terugkeer uit 'Nieuw Hol land ' , omdat de parallellie met Troje en Rome 
juist een definitief afscheid zou impl iceren ." 

In hun pogingen tot verklaring blijven ook de neerlandici opmerkelijk terughoudend ten 
aanzien van hun pogingen om Pruisisch Hol land een historisch reliëf te geven. Smits-Veldt 
schrijft - in de traditie van de oudere tekst-editoren - dat 'Amsterdamse-kooplieden het 
vruchtbare (korenrijke) hertogdom Pruisen goed [kenden]. Pontanus had de mogelijkheid 
geopperd dat het stadje Hol land , aan de Elbe, als kolonie was gesticht door gevluchte leden 
van de families Aemstel en Velsen. Naar dit gebied waren in de 16e eeuw ook verschillende 
mennonieten uitgeweken'. 1 2 Afgezien van de afschuwelijke misser het stadje aan de Elbe te 
plaatsen, waar Vondel zelf de - zoals wij straks zullen zien - begrijpelijke fout maakte het aan 
de Weisselstroom (= Weichsel of WisTa) te zoeken, blijft zij steken in een poging om aan te to
nen dat Vondels tijdgenoten vertrouwd konden zijn met de Oost-Pruisische topografie. Ca-
rasso wijst wel op de 17e-eeuwse traditie en met name op het feit dat de al genoemde Dapper 
en ook Commel in de vraag 'of Gijsbrecht in het spoor der Duitse ridders het plaatsje Hol land 
onder Gdansk had gesticht' bevestigend beantwoord hadden, maar diskwalificeert door stevi
ge retoriek het belang daarvan, door te spreken van 'Gijsbrechts vertrek naar een Pools gat'. 1 3 

Zo ontbreekt bij allen een nadere interesse in dat 'Poolse gat' en in de vraag of er hoe dan 

9 I b i d e m , 107, vs. 1855-1863 . 

10 W . A . P . S m i t , Van Pascha tot Noah. Een verkenning van Vondels drama's naar continuïteit en ontwikkeling in hun grondmotief 

en structuur I, hel Pascha - Leeuwendalers ( Z w o l l e 1956) 176 e .v . Z i e o o k ( m a a r i n m i d d e l s s te rk v e r o u d e r d ) A . H e r -

m a n n , Joost van den Vondels 'Gijsbreghl van Aemstel' in seinem Verhallnis zum zweden Buch von Vergik Aeneis - Studiën zum 

Barockdrama in den Niederlanden ( L e i p z i g 1928) ; D . Ca ras so , ' A e n e i s , D i v i s i e k r o n i e k e n G y s b r e g h t ' , SpeklalorXI (1987-

88) 397-400; R . T h . v a n d e r P a a r d t , ' V o n d e l s Gysbreght van Aemstel e n de A e n e i s ' , Hermeneus 59 (1987) 244-250 , d i e 

e c h t e r w e l ta l v a n d r a m a t i s c h e o v e r e e n k o m s t e n tussen d e p e r s o o n v a n G i j s b r e c h t e n A e n e a s b e h a n d e l t , m a a r d e 

v luch tpas sage n i e t n o e m t ; V o n d e l , Gysbreght, i n l e i d i n g 13-15. 

U S m i t , Van Pascha lol Noah, 198-199. 

12 V o n d e l , Gysbreght, 107, n . 66 . 

13 Caras so , ' A e n e i s , D i v i s i e k r o n i e k e n G y s b r e g h t ' , 4 0 0 e n 397; C o m m e l i n be t re f t o v e r i g e n s C . C o m m e l i n , Besehryvingr 

van Amsterdam ( A m s t e r d a m 1694) 122-123. 
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ook iets bekend is over het ontstaan of misschien zelfs de stichting van die plaats. Dit blijkt 
echter wel degelijk het geval te zijn. Bovendien hebben noch neerlandici, noch historici tot 
dusverre veel aandacht besteed aan de vraag wat de lotgevallen zijn geweest van de grote 
groep van lieden die als mede-samenzweerders, dan wel uit dienende plicht bij de ontvoering 
van Floris V en de daarop volgende moord betrokken waren geweest, of er als l id van de 
'maagschap' van de daders bij betrokken waren geraakt. Naast de beroemde kopstukken, op 
wie de aandacht zich altijd richt, moet het een grote groep zijn geweest. De groep voor wie de 
grond in Hol l and te heet onder de voeten was geworden, moet minstens uit enkele tientallen 
personen hebben bestaan. Guy van Avesnes werd door graaf Jan II beleend met allerlei goe
deren van Herman van Woerden, Gijsbrecht van Amstel, Gijsbrecht van IJsselstein en A r n o u d 
van Benschop èn met (ik citeer in parafrase) 'de goederen van al degenen die met raad en 
daad en te velde er bij waren toen onze lieve neef heer Floris, wijlen graaf van Hol l and waar
van G o d de ziel moet hebben, werd vermoord, of toen hij werd gevangen, of die op andere 
wijze schuldig zijn aan zijn dood, en de goederen van alle lieden die ballingen zijn wegens zijn 
d o o d ' . 1 4 De vraag of de betrokkenheid van deze groep bij de stichting van een stad in Oost-
Pruisen denkbaar is, kan slechts worden beantwoord door de blik naar het oosten te wenden. 

Hollant appelavimus 

De ontstaansgeschiedenis van het plaatsje dat eeuwenlang als 'Preussisch Hollandt ' bekend is 
gebleven, totdat het in 1945 door het nieuwe Poolse regime in een vlaag van anti-feodalisme 
werd omgedoopt tot PasT ? k - met een verwijzing naar de oorspronkelijke streeknaam Paz-
lok - , bevat op verrassende wijze elementen die de profetische woorden van Vondels Rafaël 
historische basis bieden. De geschiedenis van Pruisisch Hol l and gaat namelijk terug naar het 
jaar 1297. Een wel heel opmerkelijke chronologische samenloop. 

O p 29 september van dat jaar - vijftien maanden na de moord op graaf Floris - vaardigde 
frater Meinherus de Querenvord in de stad Elb ing een oorkonde uit waarin hij bevestigde dat 
hij in het gebied Pazlok een stad had gesticht ('fundavimus') volgens het recht van K u l m . 1 5 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de stad had hij daaraan een gebied van 139 hoeven toe
gewezen. Hij deed dit in zijn hoedanigheid van Landmeistervan Pruisen, d.w.z. de hoogste ter
ritoriale bestuurder van de Ridderlijke Duitse Orde ter plekke. De tekst van deze stichtings
oorkonde is afgedrukt in het Preufiisch.es Urkundenbuch}6 en de enige mij bekende bruikbare 

14 S. Muller Fzn. en A.C. Bonman (red.), Oorkondenboek van hel Sticht Utrecht lol 131)11 (Utrecht 1920) nr. 2960; Th.H.F. 
van Riemsdijk, De rechtspraak van den graaf van Holland II. Oud-vadcrlandschc rechtsbronnen Derde 'reeks IV 
(Utrecht 1934) nr. 170. 

15 Het stadsrecht van Kulm (tegenwoordig CheTmno) regelde in 1233 de rechtsverhoudingen in de plaatsen Kulm en 
het naburige Thorn (Toruh) die kort tevoren als stedelijke voorposten van de Duitse Orde in het Poolse gebied wa
ren gaan f unctioneren. Het werd het model voor de rechtsordening in de zich snel ontwikkelende 'Deutschordens-
staat'. Vooral de nieuwere uitvaardiging in 1251 werd tot een soort Pruisische grondwet; zie F. Ebel, 'Ruimer Recht 
Problemc und F.rkenntnisse', Bedrage zur Geschichte Westyreufiens 8 (1983) 9-26. In het stadsrecht van Preussisch Hol
land worden de bepalingen uit het recht van Kulm overigens niet geciteerd, maar door de verwijzing impliciet gel
dend gemaakt. Slechts de specifieke lokale elementen, en enkele verplichtingen van algemene aard, die ook hier 
golden, zijn expliciet vermeld. 

16 Preufsisches Urkundenbuch. Politische Abteilung I, Die Bildung des Ordensstaats. Zoette Hdlfte (Königsberg 1909) 423-426, 
m. 680. De huidige bewaarplaats van het origineel - indien dit in de Tweede Wereldoorlog niet verloren is gegaan -
heb ik nog niet getraceerd. . 
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Afb. 1. Pruisisch Holland, melde 
rivier de Weyska, het Molenka
naal (aan de voet van de heuvel), 
en de burcht van de Duitse Orde 
en kerk rechts naast de poort. 
Gravure uit Chr. Hartknoch, Alt-
und Neues Preussen oder Preussi-
scher Historiën (Frankfurt/Leip-
zigl684). 

foto is in een Nederlands boek uit 1938 opgenomen. 1 7 Omdat beide slecht verkrijgbaar zijn, 
geef ik hierachter als bijlage de tekst en vertaling. De stichting betrof een 'civitatem [...] quant 
secundum primos locatores qui de Hol landia venerant Hollant appellavimus', dus 'een stad 
[. .] die wij Ho l l and genoemd hebben naar de eerste 'locatores' die uit Ho l l and gekomen wa
ren'. N o g afgezien van het feit dat het uiterst curieus is dat in een stadsrecht ook de naam van 
de stad wordt bepaald, dringt zich naar aanleiding van deze zinsnede natuurlijk ogenblikke
lijk de vraag op: wie en wat waren die 'locatores' uit Ho l l and en wanneer waren zij naar het 
Oost-Pruisische gebied van de Duitse Orde gekomen? De Duitse en Poolse historici zijn er tot 
dusverre meestal van uit gegaan, dat de door broeder Meinhard genoemde Hollanders naar 
Polen gekomen waren als kolonisten van het oude type. M e n dichtte hen daarbij een rol toe 
zoals die van de ontginners van de 12e eeuw en bovendien een rol bij de aanleg van dijkwer
ken langs de benedenloop van de Weichsel . 1 8 Daarbij vergat men dat de beroemde 'golf' van 
Maamse, Hollandse en Friese migranten naar het oosten voornamelijk een verschijnsel van 
de 12e eeuw was, terwijl het wezenlijke waterhuishoudkundige werk pas in de 15e eeuw ter 
hand werd genomen. De Duitse 'Ostsiedlung' kroop in de loop van de 12e eeuw van Elbe 
naar Oder en bereikte in de eerste helft van de 13e eeuw West-Polen. Pas tegen 1250 kwam 
onder de slagvaardige leiding van de Duitse Orde een - aanvankelijk vrij ge ïsoleerde - ex
pansie ten oosten van de Weichsel op gang. 1 9 Dat daarbij Hollandse kolonisten een wezenlij
ke en naamsbepalende rol zouden hebben gespeeld, is uiterst onwaarschijnlijk. De 13e eeuw 
was immers een periode van een snelle 'interne expansie' i n Hol land , waarbij de jonge steden 
hun eerste take-off kenden en er ook nog op ruime schaal ontgonnen en bedijkt werd. Handel 

17 F. D e k k e r , Voortrekkers van oud Nederland. Uit Nederlands geschiedenis builen de grenzen ( D e n H a a g 1938 ) . A f b e e l d i n g tus

s e n p p . 8 e n 9. 

18 Z i e n o g W . R o d z e w i c z u n d J. W T o d a r s k i , Bastek. W'cdrówki po f>izcsz~t(>snci ( l 'nstek 1993) 17-18, 90; d i t b e e l d bestaat o o k 

bi j D e k k e r , Voortrekkers, 6-19. 

19 E e n g o e d o v e r z i c h t v i n d t m e n i n d e eerste v i j f h o o f d s t u k k e n v a n H . B o o c k m a n n , Der Deutscite Orden, zwiilj Kapilel aus 

seiner Geschichte ( M ü n c h e n 1989*). E e n g e ï l l u s t r e e r d e b e w e r k i n g d a a r v a n is: i d e m , Deutsche Geschichte im Osten Euro

pas. Ostpreufien und Westpreufien [s l , s d ] , m n . 75-115. V g l . o o k W . G u d a t , Die Enlslchuug mul Enlwiekiung der privaten 

Grundherrschaften in den Amtern Brandenburg und Balga (Ostpreufien) ( M a r b u r g / L a h n 1975) 32 e.v. 
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en nijverheid bloeiden op. In die ontwikkelingsfase was het 'alle hens aan dek ' . 2 0 

In de streek waar 'Ho l l and ' zou ontstaan, was al eeuwenlang sprake van boerenbewoning 
door inheemse Slavisch-Pruisische boeren. In dat gebied was de Duitse Orde bezig met 
machtsexpansie, waarbij burchten die op strategische plaatsen in het land lagen als machts
basis dienden. De burcht in de streek Pazlok is daarvan een voorbeeld. Deze beheerste een 
gebied dat we uit de stichtingsoorkonde leren kennen als regio in het stroomgebied van de ri
viertjes de Syrwis en de Weiska (niet de Weichsel dus!), waar in het lager gelegen broekland al 
een kanaal gegraven was. Enkele autochtone inwoners zijn ons bekend uit de oorkonde: een 
zekere Tylo en Gerko van Pazlok. Deze laatste nam blijkbaar van oudsher een door de Duitse 
Orde gerespecteerde positie in . Het enige document betreffende de vroege topografie van de 
streek is een akte uit 1308. Daarin vernieuwde de toenmalige Landmeister een akte uit 1260, 
waarin Gerko en zijn zuster met een gebied van 3VA hoeven werden beleend.' 2 1 Dit gebied 
diende in 1297 als een van de belangrijkste belendingen van het stadsgebied. Bij de stadsont
wikkeling dienden de initiatiefnemers daarmee ook terdege rekening te houden. Verwarrend 
bij dit alles is het gebruik door broeder Meinhard van het woord locator. Dit woord stamt uit 
de bronnen betreffende de vroege agrarische expansie en is een eigen leven gaan leiden in 
de literatuur. 2 2 De 'locatores' kunnen we het best karakteriseren als 'ondernemers'. In de 
loop van de 13e eeuw is in het graafschap Hol l and in elk geval de opkomst van een soort pre-
kapitalistisch ondernemerschap waarneembaar op allerlei terreinen, var iërend van dijkaan-
leg tot turfwinning en van ontginning tot 'project-ontwikkeling' in de jonge steden. Ook in 
Oost-Pruisen lijkt het woord 'locator' in deze periode activiteiten van uiteenlopende aard -
en veel ruimer dan de puur agrarische initiatieven - te kunnen betreffen. Bij deze activiteiten 
waren bovendien zowel edelen als burgers betrokken. 2 3 Het lijkt mij dan ook verantwoord de 
'locatores' in de stichtingsoorkonde van Pruisisch Hol l and niet te beschouwen als landbou
wers die in de voorafgaande decennia en masse het platteland waren komen ontginnen en nu 
door de stedelijke naamgeving 'vereeuwigd' werden, maar als degenen die actief bij de stads
ontwikkeling betrokken waren. Ik heb er daarom voor gekozen in de vertaling van de oor
konde-tekst (die trouwens ook het werkwoord 'locare' als 'bouwen' toepast) van 'initiatiefne
mers' te spreken. 

Uiteraard is het bij deze interpretatie van essentieel belang of we bij de beoorkonding te ma
ken hebben met een rechtsverlening aan een oudere nederzetting, dan wel met een werkelij
ke stadsstichting. Anders gezegd: was 'Ho l l and ' een oudere nederzetting die na een geleide
lijk verstedelijkingsproces haar ambities e n / o f sociaal-economische status met een juridisch 
'KEMA-keu r ' bevestigd zag, of was het een prille plaats die snel ondersteund werd door de 
voorwaardenscheppende kracht van een stadsrecht? Naar mijn mening is het laatste inder
daad aannemelijk te maken. Wanneer we de stichtingsakte goed lezen, geeft deze in veel op-

20 D.E.H. de Boer, 'Op weg naar volwassenheid. De ontwikkeling van produktie en consumptie in de Hollandse en 
Zeeuwse steden in de dertiende eeuw' in: E.H.P. Cordfunke, F.W.N. Hugenholtz en KI. Sierksma (red.), De Holland
se stad in de dertiende eeuw (Zutphen 1988) 28-43. 

21 Preufiisches Urkundenbuch, 558-559, nr. 887. 
22 Ik wil thei wijzen op H. van der Linden, De Cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrecht

se laagvlakte (Assen 1956) 110 e.v, die in de in de beroemde Bremer Oorkonde van 1106/1113 aangeduide perso
nen eerst nog geen 'locatores' zag (aan de discussie over de datering van die tekst ga ik hier voorbij), maar in de 
hoofdpersonen van de latere 'Hollanderrechten' wel. In de Algemene Geschiedenis der Nederlanden II (Haarlem, 1982) 
56 e.v., sprak hij voor de vroegste fase wel van 'ondernemingslust' zonder expliciet van 'ondernemers' te spreken. 

23 Boockmann, Deutsche Geschichte im Osten Europas, 125. 
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zichten een beeld van een 'plaats in aanleg'. Omwille van de ruimte moet ik hier afzien van 
een grondige analyse van de volledige stichtingsoorkonde en mij onthouden van commen
taar op de juridische en sociaal-economische implicaties van de tekst, maar mij beperken tot 
enkele hoofdzaken betreffende de vraag naar de fase van ontwikkeling waarin 'Ho l l and ' op 
het moment van beoorkonding verkeerde. 

Een sleutel tot de beantwoording van deze vraag is het zorgvuldig onderscheid dat in de 
tekst wordt gemaakt tussen de diverse vormen van parcelering of verkaveling. Allereerst is 
sprake van de oorspronkelijke verkavelingseenheden, de hoeven of mansos, die stammen uit 
de periode waarin de boerensamenleving, die voornamelijk uit inheemse Prutheni (Pruisen) 
en enkele Theutonici (Duitsers) bestond, de streek i n ontginning had genomen. Daarnaast is 
sprake van curias, die we mogen vergelijken met de pre-stedelijke hofsteden, een type middel
grote erven waarop ook i n de Hollandse steden de graaf of een andere rechthebbende na de 
stadswording zijn rechten bleef uitoefenen. 2 4 Sommige van deze hofsteden zijn op het mo
ment van de beoorkonding reeds bebouwd met een opstal (en dus plenas), andere zijn duide
lijk 'leeg'. Tenslotte zijn er de huiserven waarin de nieuw-afgebakende stedelijke ruimte werd 
verkaveld. O p deze areas waren de huizen van de nieuwe burgers aan het verrijzen. De manier 
waarop deze termen gebruikt worden en het verband met te verwachten ontwikkelingen (zo
als de voorziene constructie van molens) wijst er overduidelijk op dat een dynamisch proces 
van herinrichting van de stedelijke ruimte in gang was gezet. 

De tekst van de oorkonde beschrijft bovendien nauwkeurig hoe met de eigen rechten van 
de Duitse Orde ter plekke en met die van enkele pre-stedelijke bewoners van het stedelijk ge
bied rekening diende te worden gehouden. Dat voor de ruimtelijke afbakening daarvan een 
eenvoudige afrastering met plancas is gebruikt, versterkt de indruk van de stad als bouwplaats. 
Een bouwplaats waar de aanwezigheid van de nabijgelegen baksteenloods bepaald geen luxe 
zal zijn geweest. 

Nog een belangrijk element pleit mijns inziens voor de gedachte dat de stichtingsoorkonde 
werd uitgevaardigd op het moment dat 'Ho l land ' zich nog in een heel prille ontwikkelingsfa
se bevond, namelijk de in de oorkonde opgenomen regeling betreffende een kerkhof. Bij de 
beschrijving van het gebied dat voor de stadsontwikkeling ter beschikking werd gesteld en van 
de overige gunsten, wordt gemeld dat - naast enkele mater ië le gunsten voor de plebaan - de 
kerk wordt begiftigd 'cum [...] curia que prope iacet cimiterio' . In de oudere literatuur is deze 
zinsnede vertaald als 'mit einer Baustatte, welche nahe an dem Ki rchhof liegt', hetgeen impli 
ceert dat er reeds een kerkhof was. 2 5 Di t is echter grammaticaal onjuist: er staat 'met een hof
stede die daar bij ligt tot kerkhof', d.w.z. dat een hofstede in de nabijheid van de kerk (of van 
de vier hoeven die aan de kerk zijn toebedeeld) wordt geschonken om tot kerkhof te dienen. 

Hie r lijkt dus op uiteenlopende wijze inhoud te worden gegeven aan een omvormingspro
ces van een agrarisch gebied, dat wordt gedomineerd door een oorspronkelijk vrij in het land 
gelegen burcht van de Duitse Orde, tot een gebied waarbinnen een stedelijke ruimte wordt 
afgebakend en een stad wordt 'opgestart'. Dit verhoudt zich goed tot de hypothese dat een 
substant iële groep Hollandse immigranten zich gedurende de nazomer van 1296 naar het ge-

24 Zie J.C. Kort, 'De grafelijke hofstedehuur in Haarlem' in: D.E .H. de Boer en J.W. Marsilje (red.), De. Nederlanden in 
de late Middeleeuwen (Utrecht 1987) 168-181, en de daar genoemde literatuur. 

25 Men citeert hiervoor steeds de vertaling die G. Conrad in 1897 publiceerde in een feestbundel Preussisch Holland 
einst undjelzt, die helaas, zoals zovele publicaties over Oost-Pruisen, in Nederland niet verkrijgbaar is. Ik dank dr. J . 
Wtodarski,, van het Historisch Instituut van de Universiteit van Gdansk, voor het ter beschikking stellen van de tekst 
van Conrad. Zie ook: Rodzewicz und Wtodarski, Pastel: Wedrówki po przeszlesóci, 90-92, vgl. 18. 
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Afb. 2. Pruisisch Holland, het oude 
stadscentrum, met van links naar rechts 
dc burcht, de kerk en het stadhuis. 
Foto Urzedu Miasta i Gminy Paztek. 

bied van de Duitse Orde had begeven. Omdat zij als ballingen het vooruitzicht hadden van 
een permanente vestiging - anders dan degenen die voor een 'Pruistocht' naar het oosten 
trokken - namen zij, vanuit de burcht van Pazlok, de aanleg van een stad ter hand. Een jaar la
ter waren de basisstructuren kennelijk zover ontwikkeld, dat het zowel voor de proto-stedelin-
gen als voor de Landmeister opportuun was om door de verlening van stadsrechten de jur id i 
sche condities voor verdere ontplooiing te verschaffen. Het is - in het licht van de traditie en 
gezien de mogelijkheden die de tekst biedt - een uitdagende gedachte. Maar is de wens niet 
de vader van de gedachte? Laat ik proberen nadere argumenten te geven voor het idee dat 
Hol l and in Pruisen meer was dan een 'gat in Polen ' dat naar verdwaalde Hollandse boeren 
was genoemd. 

Pruistochten als context 

Toen de Duitse Orde in de 13e eeuw haar activiteiten steeds meer van het Heilige Land naar 
Noordoost-Europa verplaatste om zich uiteindelijk op de verovering van de Baltische gebie
den te richten, waren aanvankelijk ridders uit de lage landen daarbij waarschijnlijk nauwelijks 
betrokken; grote adellijke strijdgroepen trokken tenminste niet naar het oosten. 2 6 In de noor
delijke Nederlanden, waar sinds het midden van de eeuw ook enkele commanderijen van de 
Orde ontstaan waren, moet de adel desondanks minstens op de hoogte zijn geweest. Het feit 
dat kort na 1280 in Ho l l and de naam 'Polanen' (de Middelnederlandse vorm van Polen) als 
naam van een grafelijk leengoed opduikt , 2 7 duidt dan ook op vroege individuele betrokken
heid die verder niet gedocumenteerd is. 

Hoewel het dus niet onmogelijk is dat oudere contacten hadden geleid tot kennis van de 
regio van Pazlok, waar 'Ho l l and ' zou verrijzen, is aan deze vroege fase van de Pruistochten 

26 W. Paravicini, Die Preusseureisen des Enmjiaischen Adels I (Sigmaringen 1989) 22 e.v. 
27 Officieel geldt Jan I van Polanen (geboren vóór december 1305, gestorven in 1342 als stamvader van de zijlijn 'van 

Polanen' van het geslacht Van Wassenaar-Duvenvoorde (H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twis
ten (Zutphen 1982) 222, 566). Jan dankte deze naam aan het riddergoed 'Polaen metter woninghe' dat zijn vader 
Philips van Duivenvoorde in 1295 van graaf Floris 'ten rechten erfliene' ontvangen had; zie A.W.E. Dek, 'Het nage
slacht van Philips van Duivenvoorde, eerste heer van Polanen', Ons voorgeslacht 38 (1983) 97-128, m.n. 100. Deze 
naam werd volgens R. Rentenaar, Vernoeiitiugsuamen. Een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de Nederlandse terpen 
nymie (Amsterdam 1984) 221, 363, al in 1281-1284 gebruikt. 
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geen nader argument te ontlenen. Dit is wel het geval ten aanzien van de vraag of het moge
lijk is om een bijzondere band tussen Hol l and en 'Pruisisch Hol l and ' te traceren. Toen de 
Duitse Orde na 1304 actief kruisvaarders ging werven voor de 'noordelijke kruistochten', zou
den spoedig ridders uit Hol land in groten getale aan de veldtochten deelnemen. Vooral de 
drie Pruistochten die graaf Wi l lem IV in de jaren 1336-37, 1343-44 en 1344-45 ondernam, als
mede de beide tochten van zijn neef Jan van Blois, heer van Gouda en Schoonhoven, zijn 
goed gedocumenteerd. 2 8 De reisroute van graaf Wi l lem in de winter van 1343-44 is heel op
merkelijk. Langs de centraal-Europese route over Breslau reisde het vorstelijke gezelschap 
naar het noorden, via Ostrow, Kalisz en Kon in , tot zij op 5 januari 1344 in Torun aankwa
men . 2 9 Daar gebeurde iets vreemds: de groep splitste zich. De graaf vervolgde, met een deel 
van zijn gevolg, de gangbare route over Mar iënburg , Elbing en Braunsberg naar Königsberg. 
De overige ridders van de hofhouding sloegen echter rechtsaf en namen met hun gevolg een 
omweg via Christburg naar Braunsberg. Deze route voerde hen onvermijdelijk naar 'Pruisisch 
Hol land ' : 'Item dez zaterdaechs, 17 daghe in januario, quam mijns heren herberghe tot H o l -
lant ende bleef daer al den dach'. 

Is het een gewaagde veronderstelling dat anno 1344 voor de graaf een bezoek aan de stad 
die door ballingen na de moord op graaf Floris gesticht was, nog steeds niet gepast was, maar 
dat voor een deel van de weer in genade aangenomen edelen, of hun nakomelingen en ver
wanten, een bezoek aan de destijds gestichte stad een niet te missen kans was? Wellicht woon
den er zelfs nog verwanten of nazaten. Toen Jan van Blois in 1363 en 1369 in Oost-Pruisen op 
veldtocht was geweest, reisde ook hij op de terugreis met zijn gevolg via Pruisisch H o l l a n d . 3 0 

Daarna waren de banden blijkbaar zozeer verslapt en de contacten verwaterd, dat verdere be
zoeken niet meer in de bronnen worden aangetroffen. In ieder geval is de omweg van de rid
ders nauwelijks te verklaren, tenzij vanuit een niet-zakelijke motivatie. Dit .maakt het stich
tingsverhaal minstens aannemelijker. 

Een gevelsteen en een zegel 

Dat dit verre Hol l and in werkelijkheid niet door boeren, maar door ballingen gesticht zou 
zijn bleef - ondanks de verwarring over de betekenis van de 'locatores' - in elk geval een lo
kale traditie. Sinds het begin van de 18e eeuw (en mogelijk al eerder) werd de lokale overle
vering onder woorden gebracht op een gevelsteen in de voorgevel van het stadhuis van ' H o l 
land' . In het Latijn luidde de tekst: 

Urbs haec, a Batavis refugis, Hol landia tanquam 
Tutamen, structa et nomen adepta fuit. 

In vertaling: 

28 Paravicini, Preussenreisen, 56-59 en de daar genoemde literatuur. 
29 De reis is beschreven in H.E. van Gelder, Dereiskas van graaf Willem TV (Leiden 1990). De route is gegeven bij Paravi

cini, Preussenreisen, Tabel 35, 34 en m.n. 32, en gedetailleerd te volgen in H.G. Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid 
van Holland onder hel Henegouwsche huis. Derde deel. Tweede afdeling. Rekeningen van de thesorie en van sgraven herberghe. 
Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, Nieuwe reeks 26 (Utrecht 1878) 248 e.v.. 

30 Paravicini, Preussenreisen, Tabel 32 b en c. 
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Deze stad heeft van vluchtelingen uit Batavia, of liever Hol land , 
haar verdedigingswerken, haar gebouwen en haar naam gekregen. 

De gevelsteen is in de woelige gebeurtenissen van de eerste helft van de 20e eeuw verdwenen, 
maar recent is een plaquette met dezelfde tekst opnieuw in de gevel geplaatst. Het is een ogen
schijnlijk simpele tekst, maar bevat een dubbele bodem: is Batavia hier de humanistische ere
naam voor de Republiek der Verenigde Nederlanden, of is er toch een associatieve verbinding 
met het oude Batavia, het land der Bataven, dat als Betuwe, Batouwe, of Batavia bekend stond? 
Hoewel in de 16e eeuw daarover een krachtige discussie gevoerd was, bleef deze notie toch be
staan. 5 1 Bovendien is in de tekst een woordspel verstopt, omdat men a Batavis refugis ook kan 
lezen als 'aB atavis refugis', hetgeen 'door voorouderlijke vluchtelingen' betekent. 

Helaas is het onbekend wie wanneer het initiatief genomen heeft tot het plaatsen van de 
gevelsteen en in hoeverre de traditie en beeldvorming in de Nederlanden heeft bijgedragen 
tot de historische overtuiging die in deze gevelsteen is samengevat. M e n zal zich in het 18e-
eeuwse 'Pruisisch Hol l and ' waarschijnlijk niet bewust zijn geweest van de discussie over de 
vraag die helemaal in het begin van dit artikel al even aan de orde kwam, namelijk of Gijs
brecht van Amstel zich na de moord op Floris V eerst een tijd als vluchteling in de Betuwe 
heeft opgehouden. 

Zoals gezegd acht men het tegenwoordig onwaarschijnlijk dat Gijsbrecht werkelijk zelf als 
vluchteling naar Pruisen is getrokken, en ik heb dat in het voorafgaande ook niet kunnen be
wijzen. Wel heb ik aannemelijk gemaakt dat velen uit zijn gevolg en naaste omgeving inder
daad de weg naar het oosten hebben gekozen en daar betrokken zijn geraakt bij de stichting 
van de stad Hol land . Er is ook buiten de al aangevoerde argumentatie nog een element aan 
toe te voegen waarin symboliek en rechtspleging samenkomen. De gewoonte om na een ern
stig misdrijf de dader op een 'boet'-bedevaart te zenden, begon omstreeks 1300 aan populari
teit te winnen. Ook bij de oudere kruistochten speelde trouwens vaak een element van per
soonlijke boetedoening bij de kruisvaarders een rol . Het is daarom goed denkbaar dat in de 
maanden en jaren na de moord op Floris V voor een grote groep mensen ballingschap en 
boetedoening als het ware vervlochten raakten. Sinds de Duitse Orde van Jerusalem naar Ko
ningsberg verhuisde, kon Pruisen als het nieuwe Heilige Land gaan gelden voor degenen die 
als zondaars boetedoening voor hun daad zochten. Daar konden zij de verloren eer voor zich
zelf en hun maagschap trachten te herwinnen. Nieuwe eer én een nieuwe identiteit. Als bal
lingen was hun vaderland Hol l and onbereikbaar, maar als boetelingen konden zij toch in 
Hol l and leven - al was het vaderland moederstad geworden. Daarbij deed zich nog één com
plicatie voor: door zich aan de stad te verbinden veranderde een groep met een ridderlijke 
identiteit - ook al zal zij deels hebben bestaan uit niet-adellijke leden van het grafelijk gevolg 
- in een groep burgers. 

In dat verband verdient de heraldiek van het wapen van Pruisisch Ho l l and onze aandacht. 
Het zegel, dat als zodanig toch een wezenlijke, symbolische ui tdrukking van stedelijk zelfbe-

31 K. Tilmans, 'Cornelius Aurelius en het ontstaan van de Bataafse mythe in de Hollandse geschiedschrijving (tot 
1517)' in: B. Ebels-Hoving, C.G. Santing en C.P.H.M. Tilmans (red.), Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddel-
eeuxose geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987) 191-213; idem, Historiography and humanism in Holland in the 
age of Erasmus. Aurelius and the Divisiekroniek of 1517 (Nieuwkoop 1992) 199 e.v.; vgl. I. Schöffer, 'The Batavian myth 
during the sixteenth and seventeenth centuries' in: J.S. Bromley en E . H . Kossmann (red.), Bntain and theNetherlands 
V, Some polilical mythologies (Den Haag 1975) 78-101. 
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Afb. 3. Ruiterzegel van Gijsbrecht 
van Amstel IV (ca. 1230-1303), 
Rijksarchief Zuid-Holland, Den 
Haag (links) en gestileerde weer
gave van het wapen van Pashjk / 
Pruissisch Holland op de oudste 
stadszegels (rechts). 

wustzijn en autonomie was, draagt het randschrift ' S I G I L L V M < B W > G E N S l V M D E H O L 
L A N D IA' ('zegel van de burgers van Hol land ' ) , maar in het hart van hetzegel staat een uiterst 
ongebruikelijke figuur: een gewapend ridder te paard, het zwaard geheven in de ene hand, 
het schild met horizontale banen in de andere. Wie niet anders zou weten, zou het interpre
teren als een adellijk ruiterzegel. 

Zo is - naar ik hoop - de mogelijkheid dat Hollandse ridders en hun gevolg kort na de moord 
op Floris V naar Pruisen zijn getrokken om daar als ballingen in een nieuw Hol l and een be
staan te vinden 'tot dat de wraeck verkoelt' was, een heel stuk aannemelijker geworden. Mis
schien is het mogelijk om door een scherpere analyse van personen die we in Ho l l and 'mis
sen' in de jaren vanaf 1296 tot in de beginjaren van de regering van graaf Wjllem III en door 
het ontrafelen van adellijke netwerken nog iets meer zicht te krijgen op de mensen o m wie 
het zou kunnen gaan. Dat er een beduidend aantal een vast domicilie in Pruisen gevonden 
heeft, is niet aannemelijk: de 'verkoeling' zal inderdaad zijn effect gehad hebben. Helaas zijn 
de vroegste Pruisische bronnen te schaars en te zeer van namen verstoken om het mogelijk te 
maken de sluier verder op de lichten. Maar een flink aantal van de initiatiefnemers van Pruis
sisch Hol l and zal jongens van Van Amstel ' geweest zijn. Ook al heeft hun heer mogelijk nim
mer de reis via het oosten gemaakt, toch kan achter het door Vondel gedramatiseerde verhaal 
een historische werkelijkheid schuilgaan. Daarin is Gijsbrechts vertrek naar het 'vette land 
van Pruissen' een vorm van pars-pro-toto, een historische vorm van epische concentratie, waar
bij de lotgevallen van de groep werden geprojecteerd op de belangrijkste exponent daarvan. 
Het geleidelijk vervagend besef van de historische toedracht deed de rest. Als dat zo is, had 
Vondel toch een beetje gelijk. 
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Bijlage 
Tekst met vertaling van de stadsrecht-oorkonde van Pruisisch Holland. 
Opnieuw getranscribeerd en gecollationeerd aan de editie in het Preufiisches Urkundenbuch. Po-
litische Abteilungl, Die Bildung des Ordensstaats. Zweite Haljie (Königsberg 1909) 423-426, Nr. 680. 

Uniuersis Christifulelibus ad quorum audienciampresen-
tes peruenerint, frater Meinherus de Querenvord, ordinis 
Sancte Marie Theutonicorum jerosolimitani, magister ter
rarum Pruscie, salutem in omnium saluatore. Ad noti-
ciam vniuersorum cupimns deuenire quod nos de consilio 
et consensu fratrum nostrorum fundauimus ciuilatem in 
territoria Pazlok iure Colmensi qiiam secundumprimos lo-
catores qui de Hollandia ueneranl Hollant appeüauimus, 
dantes eidem ciuilali cenlum et triginla nouem mansos 
iure Colmensi, prout in terra Colmensi ius habent mansi 
censuales; de quibus mansis qualtuordecim mansos liberos 
deputauimus communilali ciuium ad pascua pecorum 
suorum. Et cum quatuor mansis liberis et curia que prope 
iacet cimiterio, et cum una mensura siliginis et una men-
sura auene que dande sunt annuatim plebano a pa-
rochialibus ciuitatis de quolibet manso censuali dotaui-
mus ipsorum ecclesiam parrochialem. De residuis vero 
centum et viginti vno mansis censualibus possessores eo-
rum de quolibet manso dimidiam marcam denariorum et 
quattuor pullos, et de quolibet aratro duas mensuras, 
vnam videlicet Irilici et vnam siliginis, el de quolibet vnco 
vnam mensuram tritici, singnlis tin n is in jeslo Beati Mar
tini Episcopi [=11 Nov.J nostre domui solvere tenebuntur. 
Et in eodem festo dabunt in recognicionem dominii incole 
prefate ciuitatis de qualibet area sex denarios annuatim. 

Aan alle gelovigen in Christus, ter kennisneming 
van wie deze tekst zal zijn gekomen <wenst> broe
der Meinhard van Querfurt van de Duitse Orde van 
Sinte Marie van Jeruzalem, landmeester van Prui
sen, heil in de Redder van allen. Wij wensen dat het 
aan iedereen bekend wordt dat wij op advies en met 
toestemming van onze broeders in het gebied Paz-
lok een stad volgens Kulmer recht hebben gesticht, 
welke wij naar de eerste initiatiefnemers die uit Hol
land waren gekomen Holland hebben genoemd, 
waarbij wij aan deze stad 139 hoeven volgens Kul
mer recht gaven, zoals het recht dat cijnshoeven in 
het Kulmer land genieten; van welke hoeven wij er 
voor de gemeenschap der burgers 14 als vrije hoe
ven hebben bestemd tot weidegrond voor hun vee. 
Ook hebben wij hun parochiekerk begiftigd met 
vier vrije hoeven en een hofstede die daar bij ligt tot 
kerkhof, en een schepel rogge en een schepel haver 
die jaarlijks van elke cijnshoeve doe. de parochia
nen van de stad aan de plebaan te geven zijn. Van de 
overige 121 cijnshoeven echter zullen de bezitters 
verplicht zijn van elke hoeve een halve mark pen
ningen en vier hoenders en voor elke ploeg twee 
schepels, namelijk een schepel tarwe en een sche
pel rogge, en van iedere 'hak' een schepel tarwe, 
jaarlijks op het feest van de Heilige Bisschop Marti-
nus aan ons Huis te betalen. Ook zullen de inwo
ners van voornoemde stad op dezelfde feestdag als 
recognitie van (ons) gezag jaarlijks voor elk erf 6 
penningen geven. 

TM) 



1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Predictorum autem mansorum granicias Ha duximus 
dislinguendas videlicet a canali influuio / Weyska quod 
vlut r inne wlgariler dicitur, Weyskam ascendendo usque 
ad aquam Syrwis vbi influit Weyskam et per ascensum 
euisdem aque Syrwis usque ad graniciam eis per nos osten-
sam et ab Ma usque ad granicias illorum de Scbonenvelde 
et vlterius granicias illorum de Scbonenvelde ascendendo 
usque ad granicias ville Kvuelt et ab eisdein graniciis us
que ad bona Gerhardi de Pazlok el ab eisdem bonis descen-
dendo usque ad Weyskam, et Weyskam ascendendo usque 
adpedem montis supra quem piedicla ciuitas est locata. 

Item damus ad communes vsus fuefale ciuitatis incolis 
paludem a fossalo intranti Weyskam fado inler pratum 
nostrum et bona Gerkonis de Pazlok in descensu Weyske 
usque ad lacum Drusen vbi influit Weyska, et ab Ulo loco 
procedendo ante Drusen usque ad aquam que Clepin ap-
pellatur et per ascensum eiusdem aque usque ad bona illo
rum de Kvuelt, et ab inde usque ad bona predicti Gerkonis 
de Pazlok et ab inde usque ad fossalum primitus nomina-
tum. Sed ab eodem fossalo in descensu Weyske usque ad 
Drusen de littore Weyske per transuersum in paludem sex 
nobis funiculos retinemus el ab eo loco ubi Weyska influit 
Drusen usque ad Klepin, de Drusen per transuersum in 
paludem similiter sex funiculos noslre domui reseruamus. 
Et predicti cives eidem paludi fossalum circumfodere tene-
buntur. 

D e g renzen van (het geb ied van) v o o r n o e m d e 
hoeven hebben wij aldus laten vastleggen, namelijk: 
vanaf het kanaal i n de r ivier de Weyska, dat i n de 
v o l k s m o n d vlutrinne g e n o e m d wordt , de Weyska 
stroomopwaarts gaande tot aan het water de Syrwis, 
waar dit i n de Weyska ui tmondt , en langs de stroom-
opwaartse loop van dit water Syrwis tot aan de grens 
die h e n door ons getoond is, en vanaf daar tot aan de 
g r e n z e n van de inwoners van S c h o n e n v e l d e , op
gaande tot aan de grenzen van het do rp Kuvel t en 
vanaf diezelfde grenzen tot aan de goederen van Ger-
ha rd van Paslok, en vanaf diezelfde goederen neer
gaande tot aan de Weyska, en de Weyska stroomop
waarts gaande tot aan de voet van de berg waarop 
voornoemde stad gebouwd is. 

Eveneens geven wij tot gemeenschappe l i jk ge
b r u i k aan de inwoners van v o o r n o e m d e stad het 
b roek land vanaf de gracht die in de Weyska ui tmondt 
en is gemaakt tussen onze weide en de goederen van 
Gerko van Paslok, stroomafwaarts de Weyska tot aan 
het Drusen-meer, waar de Weyska er i n stroomt en 
vanaf die plek voortgaande voor de Drusen , tot aan 
het water dat C l e p i n wordt genoemd, en via de bo
venloop van hetzelfde water tot aan de goederen van 
de inwoners van Kuvel t en vanaf daar tot aan de goe
deren van voornoemde Gerko van Paslok en vanaf 
daar tot aan de eerder genoemde gracht. Maar vanaf 
dezelfde gracht langs de benedenloop van de Weyska 
tot aan de D r u s e n , vanaf de oever van de Weyska 
dwars over het b roek land gaande, behouden wij aan 
ons Hui s zes touwen [= lengtemaat] voor en vanaf die 
plaats waar de Weyska i n de Drusen stroomt tot aan 
K l e p i n , vanaf de Drusen dwars door het b roek land 
gaande behouden wij eveneens zes touwen aan ons 
H u i s voor. E n genoemde burgers zul len gehouden 
zijn hetzelfde b roek l and met een gracht te omgra
ven. 

I 
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Excipimus tarnen de supradictis bonis omnibus loca pro 
molendinis valencia et uias ac curias sev areas ipsis aptas, 
castrumque Pazlok et ortos ac spatium ante castrum sicut 
exitur deporla ciuitatis que uergit ad orientem versus hor-
reum laterum usque ad graniciam in finali acie eorundem 
ortorum factam, el ab Ma directe versus Weyskam ad gra
niciam in vertice montisfactam, et ab inde versus orientem 
per dorsum montium et curuitates dorsi in qua agri ciui-
um et latera montium conueniunt usque ad vallem, dein
de Mlra vallem directe ad cacumen montis et sic ullerius 
per dorsum montis illius in quod latus montis et agri ple-
bani conueniunt, usque ad locum qui Santdorf uocatur, et 
ah inde directe usque ad canale in Weyska. Quicquid inler 
iam dictas metas et Weyskam ac castrum alque ciuitatem 
spacii fuerit nostre domui reseruamus, hominesque quos in 
eodem spacio locauerimus communitatem habebunt pro pe-
coribus suis in pascuis ciuium predictorum. Item conferi-
muspredicte ciuitatis habitatoribus iudicia secundum ius 
Colmense, sed quicquid de mulctis iudicalibus duxerimus 
indulgendum vel retinendum sev quicquid aliud facien-
dum in nostro slabit beneplacito et in hoe predicti debent 
consenlanei reperiri. Iudicia vero super viis et stratis pu-
blicis in bonis predictorum ciuium et quicquid de ipsis de-
riuabitur nostris fratribus reseruamus. Item si Prutheni 
vel Poloni sev quicitmque Slauice lingwe inter se discor-
dauerint vel excesseri.nl. in ciuilale predicla vel bonis eius, 
iudicium hoe fratrum nostrorum examini subponimus et 
quicquid de eodem iudicio deriuatur. Sed si quisquam / 
predictorum de Theutonico habeat, quacumque de causa 
fuerit, querulari iudicium hoe requirat a iudice ciuitatis. 
Econtra si Theutonicus contra quempiam predictorum 
quicquid cause habuerit uel querele, hoe a nostris fratribus 
iudicetur. Volumus eciam vt nullas consuetudines queviil-
lekure uocantur inter se statuant tam in ciuitate quam 
extra, nisi nostro consensu et consilio media»Ie. Item om-

Wij sluiten echter van alle bovengenoemde schen
kingen de plaatsen die voor molens geschikt zijn uit, 
alsmede de straten en hofsteden of kavels die zich 
daarvoor lenen, evenals de burcht Pazlok en de tui
nen en het terrein voor de burcht waar men de poort 
van de stad verlaat die op het oosten gericht is, bij de 
baksteenloods, tot aan de grenspaal die gemaakt is 
bij de uiterste punt van dezelfde tuinen, en vanaf 
daar rechtuit naar de Weyska, naar de grens die ge
maakt is op de kruin van de berg en vandaar naar het 
oosten over de rug van de berg en de welvingen van 
de rug waarop de akkers van de burgers en de zijhel
lingen van de berg samenkomen, tot aan het dal; ver
volgens over het dal heen rechtuit naar de top van de 
berg en zo verder over de rug van die berg, waarop de 
zij helling van de berg en de akkers van de plebaan sa
menkomen, tot aan de plaats die Santdorf heet, en 
vandaar rechtuit naar het kanaal in de Weyska. A l wat 
tussen de reeds genoemde grenspalen en de Weyska 
en de burcht met de stad aan terrein zou liggen, be
houden wij aan ons Huis voor. En de mannen die wij 
in hetzelfde gebied hebben geplaatst zullen een 'ge
meenschap' voor hun vee hebben in de weiden van 
voornoemde burgers. Eveneens hebben wij aan de 
bewoners van genoemde stad de rechtspraak volgens 
Kulmer recht verleend. Maar wat ook maar van de 
vele te berechten zaken wij zouden hebben gemeend 
te moeten kwijtschelden dan wel inhouden, of wat 
ook maar anders gedaan zou moeten worden, zal af
hangen van ons welgevallen. En hiermee moeten de 
voornoemden instemmen. De rechtspraak echter 
over de wegen en de openbare straten in de goede
ren van genoemde burgers en al wat zij daarvan zul
len innen, behouden wij voor aan onze broeders. 
Eveneens als Prutheni of Poloni of wat voor Slavisch 
sprekende personen ook maar onderling onenig
heid zouden krijgen of overtredingen zouden be
gaan in genoemde stad of de goederen ervan, bren
gen wij dit ter beoordeling onder het rechtsgezag van 
onze broeders, evenals al wat uit dezelfde rechtszaak 
aan inkomsten zou voortvloeien. Maar indien ie
mand van de genoemden met een Theutonicus over 
een of andere zaak een conflict zou hebben, zou dit 
het oordeel van de rechter van de stad vereisen. Als 
daarentegen een Theutonicus tegen enige van de 
voornoemden een zaak of geschil zou hebben, moet 
dit door onze broeders worden berecht. Wij willen 
bovendien dat zij geen gewoonterechten die wille
keure worden genoemd onderling vaststellen, zowel 
binnen de stad als daarbuiten, tenzij met onze in
stemming en op ons advies. Eveneens van iedere 
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nem censum que de mercalorio, de budis in.stilorum, de 
maceüis carnium, de bancis panum sev quodcumque quod 
commune potest es.se derivabilitr, dimidium prefate damus 
ciuitati, reliquam purlem dimidiaui cum tota moneta nos-
tre domui reseruanles. Reseruamus eliam nobis domos et 
curias ac pluteam retro pleuris curias ciuium superfossato 
castri a curia Tylonis el plancis versus cimiterium et ultra 
adplancas et domos adem dniilerii contingenles. Item om-
nia tentoria textorum in quibus panni lanei sev stamina 
tenduntur et siccantur ad ciuilalem speclanlia, liberaes.se 
volumus absque censu. Damus insuper prediclis ciuibus / 
viam navalem sev aqualicam in Weyska et per Drusen li-
beram absque naulo. Item indulgenius ipsis piscari in lacu 
Zambre cum omnibus iuslruinent is praelemyw3.t et ut pis
cari possint influuio Weyska cum quibuslibel instrumen-
tis absque dausuris aq ue que vier vocantur ac per hoe. pis-
candi in lacu Drusen cum omnibus instrumentis praeter 
nywat liberum babeaul facullalem. Damus el ipsis licen-
tiam cedendi ligna in silva que Buchwal t uocatur, pro 
edificiorum et igniiim aliorumque omnium necessitate. 
Item volumus ut nul/a religio in suprailicla locetur ciuita-
te sinefratrum noslrorum consensu et ut nullus absque do
mus noslre consensu alicui religioni del nel vendat aream 
vel areas, domum vel domos, curiam vel curias in ciuitate 
vel bonis dus, sed nee alicui layco quant, diu in ciuitate no-
luerit residere. Probibemus predicilis ciuibus vt nee in ciui
tate nee extra in bonis eorum aliquam propugnaculum sev 
municionem absque noslra edificent. voluntate. Supradic-
to slatulo de religiosis et areis domum nostram volumus 
non includi. In quorum omnium memoriam et firmitatem 
perpetuum sigillum nostrum presentibus est appensum. 
Testes sunl frater Conradus Saccus, provincialis lerre. Col-
mensis, fralres Ludewicus de Schipfe in Elbingo, Heinri-
cus de. Wylenowe in Castro Sancle Marie, Heinricus in 
Cristburch, Guntherus de Swarzburrh in Grudenz, com-
mandatores, frater Conradus de Lychtenhaine, frater Con-
rad Sweuus et plures alii tam commendatores quam con-
uentuales ordinis nostri fratres. Datum in Elbingo anno 
Domini M" CC° L X X X X V Ü " Michae l i s . 

cijns die van koopwaar, van marskramerskramen, van 
vleeshouwers, van b roodbanken of al wat er verder 
o o k maar gemeenschappe l i jk aan i n k o m s t e n kan 
worden genoten, waarbij wij de resterende helft en 
de gehele mun t voor ons H u i s voorbehouden . O o k 
behouden wij voor ons de huizen en hofsteden en de 
straat achter de volle hofsteden van de burgers over 
de gracht van de burcht vanaf de hofstede van Tylo 
en de bep lank ing i n de r i ch t ing van het ke rkhof en 
n o g verder tot aan de bep lank ing en de hu izen die 
raken aan de pun t van het kerkhof. E n wij wi l len dat 
alle aan de stad behorende lakenramen waarop wol
l e n lakens o f d r a d e n w o r d e n gespannen o f ge
d roogd , vrij van cijns zijn. Wij geven bovendien aan 
genoemde burgers de vrije scheepvaart o f aqualica [= 
s c h e e p v a a r t b e l a s ü n g ] op de Weyska e n d o o r de 
Drusen , behalve het veergeld. Bovend i en staan wij 
hen toe te vissen i n het Zambre-meer, met alle visge-
rei behalve het nywat en dat zij k u n n e n vissen i n de r i 
vier de Weyska met welk visgerei ook, behalve de wa
te ra fs lu i t ingen die wer g e n o e m d w o r d e n , en 
h ie rdoor zul len zij vrije gelegenheid hebben te vissen 
i n het Drusen-meer met alle visgerei behalve de ny
wat. O o k geven wij hen toestemming o m hout te hak
k e n i n het bos dat Buchwal t word t genoemd, voor 
huizenbouw, verwarming en ten behoeve van alle an
dere zaken. Eveneens wi l len wij dat er geen geestelij
ke instel l ing i n bovengenoemde stad gesticht wordt 
zonder toes temming van onze broeders en dat nie
m a n d zonder toes temming van ons Hui s aan enige 
geestelijke instel l ing een e r f o f erven, huis o f hu izen , 
hofstede o f hofs teden i n de stad o f zi jn goederen 
geeft o f verkoopt, maar evenmin aan enige leek, zo
lang deze niet i n de stad wil resideren. O o k verbie
den wij aan voornoemde burgers o m i n de stad, o f er 
bui ten i n h u n goederen tegen onze wi l enigerlei bo l 
werk o f verschansing te bouwen. In v o o r n o e m d sta
tuut betreffende de geestelijken en de erven wi l len 
wij dat ons H u i s niet is inbegrepen. Ter gedachtenis 
en eeuwige zekerheid van al deze zaken is ons zegel 
aan deze (brief) gehangen. Ge tu igen zijn b roeder 
C o n r a d Sack, de provinc iaa l van het K u l m e r l and , 
broeder L u d w i g van Schipfe uit E lb ing , H e i n r i c h van 
Wylenowe uit M a r i c n b u r g , H e i n r i c h in Cr is tburch , 
G u n t h e r van Swarzburch ui t G r u d e n z , a l l en c o m 
mandeurs, broeder C o n r a d van Lych tenha in , broe
der C o n r a d Swevus e n vele anderen, zowel comman
deurs als conven tuaa lb roeder s van onze O r d e . 
Gegeven te E l b i n g i n het jaar des H e r e n 1297 op M i 
chielsdag. 
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Wim van Anrooij 

Literatuur, het Hollandse hof en de Hollands/Zeeuwse adel 

Sprooksprekers 

We schrijven 1400. Kort na Kerstmis brengt Dirc Mathijszoon, een rondreizende sprookspre-
ker, een bezoek aan het hol 'van Albrecht van Beieren, graaf van Hol land, Zeeland en Hene
gouwen, om ten overstaan van de landsheer en zijn hovelingen één of enkele teksten voor te 
dragen. Dit geïsoleerde en op zichzelf beschouwd weinig spectaculaire gegeven staat vermeld 
in de grafelijkheidsrekening van Hol land over de periode 10 oktober 1400 tot 10 oktober 
1401. O m precies te zijn, staat er het volgende: 

Item Dyrc Mathijsz. die voir mynen lieven heere gesproken hadde gegeven te verdrinken 
XI I d.gr.1 

Uit dezelfde rekening blijkt dat Dirc Mathijszoon niet de enige was die omstreeks die tijd een 
literair optreden verzorgde. Zo maakte Wil lem van Hildegaersberch - een graag geziene gast 
in Den Haag, vooral tijdens christelijke hoogtijdagen - zijn opwachting aan het "hof, en ook 
sprekers als Bertelmees van Watersloot en Pieter van der M i n n e n dienden zich aan om ge
dichten voor te dragen. Wat de graaf en de overige aanwezigen bij deze gelegenheid precies 
te horen kregen, blijkt niet uit de rekeningposten en is ook anderszins niet meer te achterha
len. Dat is nu eenmaal een kenmerk van dit type bronnen: rekeningen bevatten doorgaans 
een schat aan gegevens op het gebied van de literaire en mater ië le cultuur, maar naar het oor
deel van moderne onderzoekers zijn ze bijna altijd te weinig expliciet. E n als er bij uitzonde
ring een titel of aanduiding van een tekst in de boeken wordt vermeld, dan blijkt maar al te 
vaak dat het betreffende werk op zijn beurt niet is overgeleverd. 

Wie echter bereid is te abstraheren van het concrete historische voorbeeld en zich verdiept 
in het auteurstype dat hier in het geding is, kan zich bij benadering toch wel een voorstelling 
maken van wat er zoal ten gehore zal zijn gebracht in die laatste decemberdagen, nu z o n zes
honderdjaar geleden. Het ging, zoals gezegd, om rondreizende dichters die sproken ten geho
re brachten. 2 Dat zijn - eenvoudig gezegd - korte, didactische teksten op rijm, bestemd voor 
de mondelinge voordracht. Bij 'kort ' valt te denken aan een gemiddelde omvang van zo 'n 200 
a 300 verzen. U i t diverse rekeningposten komt naar voren dat sprooksprekers dit soort ge
dichten meestal voordroegen als de vorst met zijn gasten aan tafel zat. Het genre kende een 
bloei in de periode 1340-1420, met een piek in de decennia rond 1400. In het repertorium van 
D. Hogenelst zijn er thans 358 bijeengebracht. Van Wil lem van Hildegaersberch zijn verreweg 
de meeste sproken bekend: 115 (wellicht 116), ofwel ongeveer eenderde van het totaal. 3 Over 

1 Geciteerd naar T. Meder, Sprookspreker in Holland. Leven en werk van Willem van Hildegaersberch (circa 1400) (Amster
dam 1991) 559. Uit dit werk zijn ook de volgende gegevens afkomstig die aan genoemde rekening zijn ontleend. 

2 Sinds enige jaren hebben we de beschikking over een studie plus inventarisatie van het genre, vgl. D. Hogenelst, 
Sproken en sprekers. Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke, 2 dln (Amsterdam 1997). Voor het navol
gende heb ik dit werk meer dan eens geraadpleegd. 

3 Men komt de teksten van Hildegaersberch en de hierna te noemen auteurs op het spoor door gebruik te maken van 
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Afb. 1. Willem van Hildegaersberch draagt een sproke voor tijdens het huwelijksfeest van Albrecht van 
Beieren en Margaretha van Kleef (1394). Schoolplaat doorJ.H. Isings (1968). 

andere sprekers uit de Nederlanden zijn we minder goed ingelicht wat betreft aard en omvang 
van hun oeuvre. Van Bertelmees van Watersloot bleef geen enkele tekst bewaard, van Pieter 
van der M i n n e n kennen we slechts é é n sproke (als hij althans vereenzelvigd mag worden met 
de Bredase dichter Pieter Vreugdegaer of Vrudengher, maar dat lijkt wel aannemelijk), en van 
Dirc Mathijszoon kennen we er ook maar één . Dat de sproken van Wil lem van Hildegaersberch 
zo goed bewaard zijn gebleven, kan indirect iets te maken hebben met de aankoop op 12 april 
1409 door graaf Wil lem VI van Hol land , de opvolger van Albrecht van Beieren, van een boek 
met 'veel schoonre sproken' van de gevierde dichter. 4 Het boek werd gekocht in Utrecht. Aan 
het Haagse hof was men er dus van op de hoogte dat er een auteursverzameling bestond en dat 
men daarvoor i n de Domstad moest zijn. 

Het toeval wil dat de sproken van Pieter van der M i n n e n en Dirc Mathijszoon exponenten 
zijn van hetzelfde literaire genre: beide auteurs schreven een lofdicht, een genre dat Wil lem 
van Hildegaersberch, voorzover we weten, nooit heeft beoefend. Pieter van der Minnen her
dacht Wi l l em IV van Ho l l and als een dapper ridder in een sproke van 657 verzen, die hij ver
moedelijk kort na diens dood op 26 september 1345 schreef.5 Hij besteedt aandacht aan de 
strijd tegen de Fransen, de drie reizen naar Pruisen, het bezoek aan het Heilige Land en de 
strijd tegen de Friezen, die de graaf van het leven beroofden tijdens de slag bij Stavoren. Hij 
besluit het gedicht met een korte maar zakelijke beschrijving van het gekwartierde wapen He
negouwen/Holland. 

Opvallend genoeg bevat ook de enige sproke van Dirc Mathijszoon (152 verzen) die we 

het register op sprokenauteurs in Hogenelst, Sproken en sprekers II, 280. 
4 Medcr. S(n<inl;\fnrt;n in Holland, 561. 
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nog kennen een wapenbeschrijving.B Het gaat dit keer niet om het herkenningsteken van een 
historische figuur maar om het wapen van een Hollandse stad. Net als bij Pieter van der M i n 
nen gaat het om een lofdicht, niet op een ridderlijke vorst, maar op de stad Haarlem. Lof
dichten op steden die eindigen met een wapenbeschrijving (of beter: een beschrijving waarin 
onderdelen van het wapen worden toegelicht) schijnen in de Nederlanden een bredere be
kendheid te hebben genoten in de 15e en 16e eeuw. In Brabant werd er in de 16e eeuw al
thans ook een geschreven, namelijk op de stad Antwerpen. 7 De beschrijving van het wapen 
van Haarlem wordt verbonden met de plaatselijke wapenlegende, waarin wordt uitgelegd hoe 
de stad aan zijn wapen is gekomen. Bij het wapen van Antwerpen beperkt de auteur zich tot 
een verklaring van bepaalde onderdelen waaruit het wapen bestaat. Bij Haarlem gaat het om 
het verhaal van de listige verovering van Damiate (1219), bij Antwerpen worden de losse han
den (en de zes rozen) als rechtssymbolen verklaard en met de Romein 'Brabonus' in verband 
gebracht. 8 

Het is goed mogelijk dat Pieter van der Minnen zijn lofdicht op Wil lem IV aan het eind van 
de 14e eeuw, zo'n halve eeuw nadat het gedicht was ontstaan, nog ten gehore heeft gebracht 
in Den Haag: de strijd van graaf Albrecht tegen de Friezen vanaf 1396 verschafte het thema 
een nieuwe actualiteit. 9 Dit laatste blijkt alleen al uit het feit dat het lofdicht rond 1400 in het 
Haags liederenhandschrift werd opgenomen. Dezelfde onzekerheid doet zich voor bij de 
sproke over Haarlem van Dirc Mathijszoon: hij zou het gedicht in Den Haag voorgedragen 
kunnen hebben, maar te bewijzen valt dit niet. 1 0 

Het werkterrein van sprekers beperkte zich immers niet tot het landsheerlijk hof. In het 
lofdicht op Haarlem zet de auteur zijn lof kracht bij door zich te beroepen op de vele reizen 
naar andere landen en steden die hij maakte tijdens zijn leven." Sprekers traden aantoon
baar op in de stad, voor de magistraat of voor andere stedelijke geledingen of verenigingen, 
zoals broederschappen, of voor plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders, al dan niet privé. 
Pieter van der M i n n e n ontving in 1365 bijvoorbeeld een beloning van het stadsbestuur van 
Middelburg omdat hij had gezongen tijdens de Sacramentsprocessie. 1 2 Van Wi l l em van H i l -

5 Vgl. resp. M . Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kro
nieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen ('s-Gravenhage 1981) nr. 392 en Hogenelst, Sproken en spre
kers II, R302. De tekst is toegankelijk in E.F. Kossmann (ed.), Die Haager Liederhandschrift. Faksimile des Originals mit 
Einleitung und Transskription, 2 dln (Den Haag 1940) nr. 42. Het lofdicht wordt ter sprake gebracht in R. Sleiderink, 
'Heer en meester op het kasteel van Breda. Het literaire leven in de tweede helft van de veertiende eeuw' in: A-J.A. 
Bijsterveld e.a. (red.), Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - boekproductie - historiografie ('s-Herto-
genbosch 1998) 24-36, aldaar 26-31. 

6 Vgl. resp. Carasso-Kok, Repertorium, nr. 223 én Hogenelst, Sproken en sprekers II, R356. De tekst is toegankelijk in J.D. 
Rutgers van der Loeff (cd.), Drie lofdichten op Haarlem. Het Middelnederlandsch gedicht van Dirk Mathijszen en Karet van 
Mander's Twee beelden van Haarlem (Haarlem 1911) 13-17. 

7 De tekst wordt niet genoemd in Hogenelst, Sproken en sprekers. Hij is onder meer toegankelijk in L .G . Visscher, Bij
dragen tot de oude bjtlerkunde der Nederlanden (Utrecht 1835) 427-430. P. Arents, Antwerpen in dicht en lied. Bibliografie 
(Antwerpen zj.) 6 nr. 2 geeft nadere verwijzingen. 

8 Het gedicht draagt als titel: Fundatie, oorspronck der wapenen metten bcrrch, handen en roosenhoet der stadt Antwerpen, van 
Brabons tyden, als noch der twee vryjaermercten (Visscher, Bijdragen, 427). Brabo(nus) staat sinds de 14e eeuw bekend als 
de Brabantse Zwaanridder cn als stichter van Antwerpen. 

9 A. Janse, Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400 (Den Haag 1993) 78-79 zet hier
voor een aantal literaire en kunsthistorische aanwijzingen op een rij. 

10 In dit verband kan in elk geval worden opgemerkt dat de Haarlemmers naar Damiate togen in het gevolg van graaf 
Willem I van Holland, wat in vs. 80 van het lofdicht wordt gememoreerd ('Si quamen daer mittenjonghen heer van 
Hollant'), zij het overigens zonder dat expliciet naam en toenaam worden genoemd. 

11 Vgl. Rutgers van der Loeff, Drie toplichten, 13-17, vs. 1-5, vs. 10 en vs. 58. 
12 Sleiderink, 'Heer en meester', 27. 
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degaersberch zijn optredens bekend voor een stedelijk publiek in Middelburg en Utrecht . 1 3 

Hij sprak ten huize van Dirc van Rijn, commandeur van de Duitse Orde te Leiden. Ook was 
Hildegaersberch te gast in de Benedictijnerabdij Egmond en mogelijk had hij een connectie 
met het nonnenklooster te Rijnsburg. 

Afgezien van het landsheerlijk hof, de steden en de kloosters, vormde ook de Hollandse 
adel een belangrijke publieksgroep. Hollandse en Zeeuwse edelen onderhielden meer of 
minder intensieve betrekkingen met het hof in Den Haag, dat ten tijde van graaf Albrecht als 
cultureel o r i ën ta t i epun t zal hebben gegolden. Maar de traditie van sprooksprekers floreerde 
ook bij hen thuis, in eigen kring. M e n hoeft de rekeningen van de graaf van Blois er maar op 
na te slaan om tot het inzicht te geraken dat ook bijvoorbeeld in Schoonhoven (waar de graaf 
van Blois resideerde) sprake was van een levendig literair verkeer. 1 4 Sommige edellieden hiel
den er zelfs een eigen spreker op na, of boden reizende dichters tijdelijke bescherming. Her
man Br inkman heeft aannemelijk gemaakt dat de graaf van Hol l and optrad als beschermheer 
van zowel W i l l e m van Hildegaersberch als Bertelmees van Watersloot. 1 5 Laatstgenoemde 
wordt in 1394 bovendien aangeduid als dichter in dienst van de Zeeuwse edelman Clais van 
Kortgene."' 

Parallel aan de cultuur van sprooksprekers en hun korte teksten, die populair waren i n bre
de maatschappelijke kring, werden er ook persoonlijke initiatieven ontplooid op meer inci
dentele basis die de literaire bloei i n het graafschap Hol l and bevorderden. Van een sproke 
die tot de verbeelding sprak, kon men voor een relatief bescheiden bedrag een afschrift laten 
maken. 1 7 Langere teksten stelden evenwel hun eigen financiële randvoorwaarden, of het 
daarbij nu ging om de productie van een nieuw werk - al dan niet in vertaling - of o m de ver
vaardiging van een afschrift van een al bestaande tekst. In de volgende paragrafen wil ik een 
globale indruk geven van de literaire cultuur buiten het sprooksprekersgenre, zowel aan het 
hof van de graaf van Hol l and als in de kr ing van de Hollands/Zeeuwse adel meer i n het alge
meen. Ik begin met een impressie van het hof in Den Haag rond 1400. 

Het woord van eer 

Lofdichten met een wapenbeschrijving, zoals die op Haarlem en Antwerpen, kunnen tot de 
sproken worden gerekend. Daarbinnen kunnen ze, als (sub)genre, ook als ereredes worden 
aangeduid. 1 8 Di t genre kwam tot ontwikkeling aan het eind van de 13e eeuw, en werd vanaf 
het midden van de 14e eeuw vooral beoefend door herauten i n het Duitse Rijk. Herauten wa
ren een soort functionarissen in dienst van de adel die de regels en gebruiken van de ridder-

13 Meder, Sprookspreker in Holland, 431-432, ook voor het volgende. 
14 Zie voor het rijke archief A.A.M. Schmidt-Ernsthausen, Archief van de graven van Blois 1304-1397. Rijksarchieven in 

Holland inventarisreeks 26 ('s-Gravenhage 1982). 
15 H. Brinkman, Dichten uil liefde, literatuur in Leiden aan liet einde van de Mutiteleemcen (Hilversum 1997) 39-42. 
16 Meder, Sprooksjmker in Holland, 554. 
17 Onlangs is er opnieuw een perkamenten rol met een sproke (De ghelasen sak) onder de aandacht gebracht (Mechc-

len, Stadsarchief, z.s. (olim hs. 241)). De rol stamt uit de tweede helft van de 14e eeuw. H. Mulder vermeldt de 
vondst van J. Deschamps in R. Jansen-Sieben (red.), 's Levens felheid in één band. Handschrift-Van Hulthem. Tentoon
stelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek van België, Schenkingenzaal, van 9 april tot 22 mei 1999 (Brus
sel 1999) 109-110. 

18 Dit genre staat centraal in W. van Anrooij, Spiegel van ridderscliap. Ileraiil Celre en zijn ereredes (Amsterdam 1990), waar
aan ook voor het volgende het een en ander is ontleend. 

2.",7 



1000 1100 1200 1300 1400 

schap bewaakten en in ere hielden. In de Nederlanden was heraut Beyeren, sinds 1402 actief 
aan het Hollandse hof, gespecialiseerd in ereredes. Als heraut Gelre was hij aanvankelijk 
werkzaam aan het Gelderse hof, waar hij ook reeds lofdichten op ridders schreef. Hij vormt 
een van de centrale figuren in Hel woord van eer-van F.P. van Oostrom, waarin de literaire cul
tuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400 uitgebreid wordt beschreven. 1 9 Dit boek is, door 
zijn aard en opzet, een groot succes gebleken. Door het aansprekende betoog zou men ech
ter bijna vergeten dat de opzet in 1987 - het jaar waarin de eerste druk verscheen - uiterst ge
durfd en vernieuwend was. H ie r werd voor het eerst in de medioneerlandistiek een histori
sche publiekskring in een welomschreven en herkenbare periode als uitgangspunt gekozen, 
en vervolgens werd de vraag opgeworpen hoe de literatuur in dit mil ieu functioneerde. De 
casus had niet beter gekozen kunnen zijn: het literaire materiaal dat zich met zekerheid in 
deze kr ing liet situeren was rijk en overvloedig. Als auteurs waren er onder meer Wi l l em van 
Hildegaersberch en zijn collega's (de sprooksprekers), Beyeren (de heraut), Dirc van Delft 
(de hofkapelaan) en Dirc Potter (een grafelijk ambtenaar). Van Dirc van Delft was er de om
vangrijke Tafel van den kersten ghelove, waarvan het fraai verluchte dedicatie-exemplaar be
waard bleef, en van de overige auteurs waren er redelijk omvangrijke oeuvres. Heraut Beye
ren spande daarbij, in kwantitatief opzicht, de kroon, met de overlevering van maar liefst zes 
autografen, de meeste door hemzelf van kleurige heraldische illustraties voorzien. 2 0 Het alge
mene beeld van het literaire leven aan het Hollandse hof omstreeks 1400 dat uit Het woord van 
eer naar voren kwam, was met andere woorden kaleidoskopisch, veelkleurig en boeiend, en als 
methodologische proef op de som was het boek ook alleszins geslaagd. 

In het slothoofdstuk trekt Van Oostrom een conclusie die sindsdien weinig aandacht heeft 
gekregen: de werken van de afzonderlijke auteurs dragen inhoudelijk een nogal individueel 
karakter. 2 1 M e n zou kunnen zeggen dat Albrecht van Beieren en Wil lem VI weliswaar de rand
voorwaarden schiepen waarbinnen literatuur kon gedeien (Van Oostrom spreekt in dit ver
band liever van patronage dan van mecenaat), maar de diverse auteurs zijn er goed in ge
slaagd hun eigen stem te laten k l inken, afhankelijk van ieders individuele achtergrond, 
opleiding en beweegreden om de pen te voeren. Wil lem van Hildegaersberch slaat duidelijk 
een (maatschappij-) kritische toon aan, Dirc van Delft een geleerde toon, heraut Beyeren een 
ridderlijk/strijdvaardige, Potter een opportunistische. Elk van deze auteurs beschikt over een 
karakteristiek geluid en laat dat ook horen. 

Bovendien moeten we erop bedacht zijn dat het g e ï n t e n d e e r d e publiek niet voor alle au
teurs hetzelfde was. 'Het publiek aan het Hollandse hof' is in dit verband een te algemene ca
tegorie. Dirc van Delft zal als hofgeestelijke van Albrecht van Beieren (die in het begin ook zijn 
universitaire studie, wellicht in Keulen of Erfurt, bekostigde) bijvoorbeeld een nauwere, meer 

19 F.P. van Oostrom, Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hoj'omstreeks 1400 (5e dr.; Amsterdam 1996) hoofdstuk IV. 
20 Over heraut Beyeren en zijn werk zijn sinds het verschijnen van Het woord van eer in 1987 twee afzonderlijke studies 

gepubliceerd, namelijk W. van Anrooij, Spiegel van ridderschap en J. Verbij-Schillings, Beeldvorming in Holland. Heraut 
Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 (Amsterdam 1995). Onlangs is een integrale editie verschenen van één van 
de zes autografen, vgl. J . Verbij-Schillings (ed.), Hel Haagse handschrift van lieranl lieseren, Hs. Den Haag. Koninklijke bi
bliotheek, 131 G 37 (Hilversum 1999). Het Duits gekleurde taalgebruik van heraut Beyeren wordt geanalyseerd in C. 
de Haan, Dichten in stijl, Duitse kieming in Middeliiederlriiul.se teksten (Amsterdam 1999). 

21 Van Oostrom, Het woord van eer, hoofdstuk VII, paragraaf 3. In 1992 formuleert hij het als volgt: 'Bovendien lijkt het 
[...] niet meer zo zeker dat de vanuit sociologische optiek bijeengebrachte literatuur, in casu die van het Hollands-
Beierse hof, een dieperliggende verwantschap zou vertonen die het milieu profiel verleent ter onderscheiding van 
aanverwante (Middelnederlandse) literatuurkringen. Voor de teksten van Het woord van eer lijkt toch vooral een gro
te diversiteit karakteristiek.' (F.P. van Oostrom, Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek (Am
sterdam 1992) 135). 
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persoonlijke band met de graaf hebben onderhouden dan de ambtenaar Potter, wiens werk 
een meer onafhankelijke indruk maakt, en die er bovendien een ethiek op nahoudt, geba
seerd op pragmatisme en rationaliteit, die veel moderner aandoet dan die van alle andere au
teurs. J . Verbij-Schillings gaat ervan uit dat heraut Beyeren na zijn overgang van het Gelderse 
naar het Hollandse hof veeleer voeling heeft gehouden met de ridderlijk ge ïnsp i ree rde W i l 
lem VI , die zijn vader pas na diens overlijden in 1404 zou opvolgen, dan met de zittende graaf. 2 2 

Zo zijn er dus allerlei modificaties te bedenken die duidelijk maken dat de sprooksprekers 
borg stonden voor het meest openbare gedeelte van het literaire leven aan het Hollandse hof 
en dat de overige letterkundige voortbrengselen veeleer in kleine kr ing functioneerden en 
een meer incidenteel en op diverse personen en behoeftes toegesneden karakter droegen. 
Een van de conclusies in Het woord van ««-luidt dan ook dat de grootste samenhang zich voor
doet binnen het oeuvre van eenzelfde dichter. Onderlinge verwijzingen of invloedslijnen tus
sen de verschillende dichters in deze kr ing zijn er wel, maar ze zijn relatief zeldzaam. 2 3 

Wat de samenhang binnen een oeuvre betreft, is het historiografische werk van heraut Bey
eren nog wel het beste voorbeeld. 2 4 Dat heeft trouwens minder met de persoon van de auteur 
te maken, dan met de aard van zijn werk: voortbouwen op eerder eigen werk en aansluiting 
zoeken bij dat van voorgangers is nu eenmaal inherent aan het schrijven van geschiedenis, en 
dat was wat heraut Beyeren bijna uitsluitend deed. Zoals de teksten die we van hem kennen, 
deels in door hemzelf vervaardigde handschriften, een dicht vertakt en verfijnd netwerk van 
onderlinge relaties vertonen, zo blijkt zijn werk anderzijds verband te houden met onder 
meer de kroniek van de Chronogrammist (begin 15e eeuw) en die van de Clerc uten laghen 
landen (ontstaan tussen 1409 en 1417). 2 5 De samenhang is zo nauw en speelt zich binnen een 
zo kort tijdsbestek af, dat van beide auteurs mag worden aangenomen dat ze met het H o l 
landse hof verbonden zijn geweest. 2 6 O p historiografisch vlak kan het Hollandse hof om
streeks 1400 trouwens zonder enige overdrijving worden aangemerkt als een knooppunt tus
sen de voorafgaande periode waarin Stoke en Beka de dienst uitmaakten (late 13e en 14e 
eeuw), en de rijkgeschakeerde 15e en 16e eeuw, waarin de productie van geschiedkundig 
werk een enorme vlucht neemt, vooral na de uitvinding van de boekdrukkunst. 

Het woord van eer is wel omschreven als een hoofdstuk uit een nieuw te schrijven literatuur
geschiedenis. 2 7 En inderdaad sluit het centraal stellen van een bepaalde publiekskring in een 
bepaalde periode aan bij i deeën die Van Oostrom bij een eerdere gelegenheid op dit punt 
naar voren heeft gebracht. 2 8 Van een afstand bezien zou men Maerlants wereld als een volgend 
hoofdstuk kunnen aanmerken, ware het niet dat Jacob van Maerlant in deze monografie als 
auteur centraal is gesteld en niet de literaire cultuur aan het hof van Floris V . 2 9 In het laatste 

22 Verbij-Schillings. Heebivoriiting 'tu Holland, 24. 
23 Van Oostrom, Hei woord van eer, 300. 
24 Voor het vervolg, zie Verbij-Schillings. Beeldvol i/i/ug in Holland. 
25 Carasso-Kok, Repertorium, resp. nr. 198 en 202. Vgl . Verbij-Sc hillings, Beeldvorming in Holland, 257-267. 
26 Verbij-Schillings, Beeldvorming in Holland, 257-262 gaat zelfs zo ver te veronderstellen dat het bij heraut Beyeren en 

de Chronogrammist om dezelfde persoon gaat. Zie in dit verband ook reeds W. van Anrooij, 'Heraut Beyeren en de 
sterfdatum van Albrecht van Beieren', Spiegel der letteren. 31 (1989) 301-311, aldaar 308-309. 

27 Zie de recensie van Het woord van eer door A.M.J . van Buuren, 'Geschiedenis of literatuurgeschiedenis?', De nieuwe 
taalgids 82 (1989) 492-499, aldaar 495. 

28 F.P. van Oostrom, 'Schetskaart of geschiedverhaal? Over methode en praktijk van (een) geschiedschrijving van de 
Middelnederlandse letterkunde' in: A.M.J. van Buuren e.a. (red.), Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.P. Ger
ritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag (Utrecht 1985) 198-216 (herdr. in Van Oostrom, Aanvaard dit werk, 117-
134, met een 'Naschrift' op 134-135). 

29 F.P. van Oostrom, Maerlants wereld (10e dr; Amsterdam 1999). In het vervolg zijn een aantal gegevens aan dit werk 
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geval zou immers veel meer aandacht zijn besteed aan een belangrijke auteur als Melis Stoke, 
die bij de huidige opzet van het boek slechts zijdelings aan bod komt. De keuze voor de 
auteur en diens oeuvre als centraal ordeningsprincipe is welbeschouwd geen onverwachte 
nieuwigheid, maar tekent zich in feite dus al af in het slothoofdstuk van Het woord van eer. Let
ten we op de rol van graaf Floris V in het geheel, dan kan worden vastgesteld dat hij in de ja
ren tachtig van de 13e eeuw alleen in het geval van de Spiegel historiael als opdrachtgever op
trad. Verder waren het, naar alle waarschijnlijkheid, zijn tante Aleide van Avesnes en de 
Zeeuwse edelen Nicolaas van Cats en Albrecht van Voorne die zich met de (literaire) vorming 
van de jonge graaf bemoeiden en teksten in opdracht gaven. 

De Hollands/Zeeuwse adel 

Albrecht van Beieren overlijdt (f1404), Wi l lem VI volgt op. Wi l lem overlijdt (f1417), Jacoba 
volgt op. Nadat ookjacoba's oom Jan van Beieren (f1425) zich nog in de strijd heeft gewor
pen als opvolger, gaan Hol l and en Zeeland met het aantreden van Filips de Goede in 1428/33 
op in het enorme Bourgondische machtscomplex. Net als in de Hollands/Henegouwse pe
riode stokt het literaire leven in Den Haag zo goed als geheel. De feitelijke machthebber 
hield zich voornamelijk op in de zuidelijke Nederlanden. In die zin degradeerde het Binnen
hof tot een soort buitenhof, waar op cultureel gebied niet veel meer te beleven viel. Filips was 
bovendien op het Frans geor iën tee rd , in die taal kwam er een rijk gestileerde hofliteratuur tot 
stand. Wie op landsheerlijk niveau naar de literatuurgeschiedenis van het graafschap Hol l and 
kijkt, krijgt dus te maken met een knipperlichteffect: 'aan' ten tijde van Floris V, 'uit' onder 
het Henegouwse Huis, 'aan' ten tijde van de Beierse hertogen, 'uit ' in de tijd van de Bour
gondiërs . 

De discont inuï te i t op het niveau van de territoriale vorst die hier aan het daglicht treedt, 
impliceert echter niet dat er in Hol l and geen sprake was van een continue literaire traditie. 
Deze manifesteerde zich tenslotte niet alleen op het centrale niveau van de macht, maar ook 
op het niveau daaronder, dat van de adellijke leenmannen. Anders dan in het graafschap 
Vlaanderen, waar de aanwezigheid van twee talen -<• het Frans en het Nederlands - de ontwik
keling van een gemeenschappelijke literaire traditie in de weg stond, was het in Ho l l and zo 
dat deze als het ware breed gedragen werd door de graaf en zijn leenmannen. 3 " O o k in de pe
riodes dat de landsheer zelf voornamelijk op het Frans geo r i ën t ee rd was (ten tijde van de He
negouwers en de Bourgondië r s ) betoonde de Hollands/Zeeuwse adel zich i n voorkomende 
gevallen actief op het terrein van de Middelnederlandse letterkunde. Het navolgende over
zicht bevat daarvan een aantal voorbeelden. Ik onderscheid drie soorten gegevens: literaire 
activiteit van de adel zelf, mecenaat en boekenbezit. 

O m met het eerste te beginnen: Floris V stond bekend als een goed zanger, Albrecht van 
Beieren was de auteur van een mei l ied. 3 1 Met hun belangstelling voor lyriek gedroegen deze 
Hollandse graven zich conform de ideale hoofse normen. De adel in het graafschap was even
eens literair actief hoewel het daarbij echter deels om andere genres ging. Het begon al 

ontleend. 
30 Voor een schets van de Vlaamse situatie, vgl. B. Besamusca, 'De Vlaamse opdrachtgevers van Middelnederlandse l i 

teratuur: een literair-historisch probleem', De nieuwe taalgids 84 (1991) 150-162. 
31 Vgl. achtereenvolgens B.J.L. de Geer van Jutphaas (ed.), Krimijk van Holland van een ongenoemden geestelijke lgemeenlijk 

geheeten Kronijk van den Clere uien laghen landen bi der see) (Utrecht 1867) 138, en Van Oostrom, Hel woord van eer, 91. 
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vroeg, in de tijd van Maerlant. In de Spiegel historiael verwijst de Vlaamse dichter naar Nicolaas 
Persijn van Haarlem, die een Karelroman zou hebben vertaald over Wi l lem van Or ingen . 3 2 In 
de volgende eeuw is er Pieter van der Minnen , de sprookspreker, die zichzelf i n het lofdicht 
op Wi l l em IV aanduidt als een 'wol geboren wandeler' (vs. 100), en die dus van adel was. 3 3 Jan 
van Brederode, in 1398 nog betrokken bij de strijd van Albrecht van Beieren tegen de Frie
zen, trok zich in de vroege 15e eeuw terug in het klooster Zeelhem (bij Diest) en vertaalde in 
die omgeving de Somme le roi, een omvangrijk catechetisch werk. 3 4 Van Wil lem bastaard van 
Wassenaar is een bewerking bekend van de Lof van den Heylighen Sacramente van de Brugse re
derijker Anthonis de Roovere (het enig bekende afschrift dateert van ca. 1479) . 3 5 

Het mecenaat van de Hollands/Zeeuwse adel is een volgend aandachtspunt. Ook dat tekent 
zich reeds af in de tijd van Maerlant. Nicolaas van Cats en Albrecht van Voorne treden kort na 
1260 op als opdrachtgevers van Maerlant. Nadien volgt Floris V hun voorbeeld, door Melis 
Stoke (of diens voorganger?) en andermaal Maerlant aan het werk te zetten. Volgens Van 
Oost rom mogen de Lancelotcompila t ie (ca. 1320) en de Merft/'ra-voortzetting (1326) van 
Lodewijk van Velthem in verband worden gebracht met Gerard van Voorne (een zoon van 
Albrecht) als mecenas. 3 6 Tussen 1337 en 1351 werd een vertaling/bewerking van een astrono
misch traktaat opgedragen aan Ale id van Zandenberg en Buren, de moeder van de in de tekst 
genoemde Wolfert III van Borselen (en halfzus van Wil lem III van Holland) . 3 7 Vanaf de twee
de helft van de 15e eeuw geeft de Hollandse adel regelmatig opdracht tot het vervaardigen van 
kronieken en genealogische geschriften (vaak betreffende de geschiedenis van het eigen ge
slacht). 3 8 

Tenslotte is er het boekenbezit. Systematisch onderzoek op dit punt is nog nauwelijks ver
richt, aan materiaal ontbreekt het echter allerminst. Ik begin met een aantal voorbeelden 
waaruit blijkt dat de adel zich richtte op de literaire traditie aan het landsheerlijk hof. O m 
streeks 1330-1340 bestelt een Jan van Polanen (vermoedelijk Jan I) een afschrift van de Rijm
kroniekvan Melis Stoke. 3 9 Het Haags liederenhandschrift (ca. 1400) bevat (deels) sproken en 
lvriek uit de tweede helft van de 14e eeuw (waaronder het lofdicht op Wil lem IV van Pieter 
van der Minnen) uit de omgeving van de Polanens. 4 0 In dit handschrift staan onder meer ge
dichten opgetekend van de sprookspreker Augustijnken, die we kennen uit de Hollandse re
keningen en (vooral) uit die van de graaf van Blois . 4 1 

32 W. van Anrooij, 'Aquitanië en de herkomst van de Hollandse graven, een 14e-eeuwse traditie' in: D.E.H. de Boer e.a. 
(red.), Holland in wording. De oiilsluuusgeseliiedenis van lui graafschap Holland lol liri begin van de vijftiende eeuw (Hilver
sum 1991) 125-142, aldaar 139-141. 

33 Men vergelijke de suggesties bij Hogenelst, Sjirokeu en sprekers I, 165-171. 
34 F. van Oostrom, 'De erfenis van Des coninx summe', Optima 14 (1996) 119-126. 
35 De tekst is toegankelijk in H. Brinkman (cd.), Hel hanilschriji-fan 1'hiUipsz. lis. Herlijn, Slaalsbibliolhel: Preujiischer Kul-

lurbesitz, Germ. Qu. 557 (Hilversum 1995) nr. 112. Vgl. Brinkman, Dichten uit liefde, vooral 173-178. 
36 F.P. van Oostrom, 'Maecenaat en Middelnederlandse letterkunde' in: J.D. Janssens (red.), Hoofsheid en. devotie in de 

middeleeuwse niaalsiliappij. De Nederlanden van de 12de tot de 15de eeuw (Brussel 1982) 21-44, aldaar 35-38 (herdr. in Van 
Oostrom, Aanvaard dit werk, 48-64, met een 'Naschrift' op 64). 

37 W. van Anrooij, 'De reizende arts Peter van Munster' in: W.P. Gerritsen e.a. (red.), Een school spierinkjes. Kleine opstel
len over Middelnederlandse artes-literatuur (Hilversum 1991) 13-15. De tekst is nog onuitgegeven. Mw.drs. I.enny Vell-
man (Leiden) heeft een editie in voorbereiding. 

38 M. Lulofs, 'Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden' in: B. Ebels-Hoving e.a. 
(red.), Genoechlirke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987) 79-99 geeft 
een aantal voorbeelden. 

39 Voor de datering van het afschrift, zieJ.P. Gumbert, TheDulch and ilwirbooks in the manuscript age (London 1990) 18. 
40 Sleiderink, 'Heer en meester', 31-34. 
41 Meer over Augustijnken in Hogenelst, Sproken en sprekers I, via het register. 
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Gaat het tot hier toe om bekende, geïsoleerde voorbeelden, sinds het verschijnen van het 
proefschrift van G. Nijsten in 1992 hebben we de beschikking over een bron waarmee het 
beeld van de literaire interesse van de Hollandse adel aanmerkelijk kan worden uitgebreid. Er 
is namelijk een overzicht bewaard gebleven van het boekenbezit van Jan van E g m o n d 
(f1451), opgetekend in een oorkonde uit 1453. 4 2 O p de lijst komen 29 titels voor. 4 3 Verreweg 
de meeste behoren tot de artes-literatuur. Er zijn boeken over astronomie, geneeskunde, hoe 
je paarden moet mennen en verzorgen, hoe je vogels moet africhten, waarzegkunst, voorspel
lingen, reisverhalen, werken met een encyclopedisch karakter et cetera. Verder is er een groot 
aantal werken op het gebied van de geestelijke letterkunde, er zijn juridische teksten, spreu
ken van Freidanck, een Leken spiegel, een Hollandse kroniek. De inhoud van de bibliotheek is 
heel wat omvangrijker en veelzijdiger dan we ons op grond van de eerdervermelde incidente
le aanwijzingen zouden durven voorstellen. En wat direct opvalt: het gaat grotendeels om ge
bruiksliteratuur. Literatuur die anno 1999 tot de canon wordt gerekend, neemt daarentegen 
een relatief bescheiden plaats in . 

Conclusie 

De literaire cultuur aan het Hollandse hof maakte een bloei door ten tijde van Floris V en A l 
brecht van Beieren. Ook de Hollands/Zeeuwse adel is al vroeg actief in het literaire verkeer, 
als producent, mecenas en consument. In de eerste fase (ca. 1260-1340) heeft deze groep met 
name aandacht voor ridderliteratuur. Ik spreek hier weliswaar van de Hollands/Zeeuwse adel, 
maar i n de eerste fase is het vooral het aandeel van de Zeeuwse edelen dat opvalt, ook in de 
tijd dat de Frans-geor iën teerde Henegouwers aan de macht zijn gekomen. 

In de tweede fase (ca. 1340-1430) dienen de sprooksprekers zich aan. In hun voordrachts
teksten komt het ridderideaal als mogelijke levensvervulling nog wel ter sprake, maar slechts 
als onderdeel van een universeel maatschappijbeeld waarin ook andere standen een plaats 
hebben. Dichters als Hildegaersberch maken weliswaar in voorkomende gevallen gebruik van 
een hoofs register waar het gaat om vormgevingsprincipes (te denken valt aan het gebruik 
van Nalureingang en personificaties, zoals in de Duitse Minnereden), maar snijden in vergelij
king met de eerste fase ook tal van nieuwe thema's aan. 4 4 Door het ambulante karakter van de 
sprekers en hun relatief betaalbare optredens, lijkt de literatuur langzamerhand breder inge
burgerd te raken dan in de eerste fase, ook in de kr ing van de Hollandse adel. Deze ontwik
keling vindt steun in de aanwezigheid vanaf 1358 van een centraal hof waar de Middelneder
landse literatuur weer in aanzien staat. 

42 De boekenlijst is toegankelijk in G.J.M. Nijsten, Het hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit hel Culdtse en Eg-
mondse huis (1371-1473) (Kampen 1992) bijlage XVIII. De lijst wordt nader toegelicht op 178-182. 

43 De omvang van de bibliotheek komt in grote lijnen overeen met die van Jan IV van Nassau en Maria van Loon, vgl. 
H. Brinkman, 'The composition of a fifteenth-century aristocratie library in Breda: the books of John IV of Nassau 
and Mary van Loon', Quaerenrlo23 (1993) 162-183. 

44 Nalureingang (het begin van een gedicht door middel van een natuurtafereel dat is opgebouwd uit een aantal ste
reotype elementen) en personificaties (als handelende personen voorgestelde abstracte begrippen) komen overi
gens niet alleen voor in de Duitse Minnereden. De reden waarom ik hier toch de Minnereden noem, is dat ik er sterk 
rekening mee houd dat de Middelnederlandse sprokentraditie literair-historisch onder meer verbonden is met de 
Minnereden uit de Rijnstreek, die aldaar een bloeiperiode doormaakten (globaal) in de eerste helft van de 14e eeuw. 
Vgl. M. Rheinheimer, Rheinisrlie Minneretlen. t'ulersurlruugeu and hdition (Göppingcn 1975). Deze kwestie verdient 
nader onderzoek. 

2 12 



1500 1600 1700 1800 1900 2000 

In de derde fase (vanaf ca. 1430) is de sprekerstraditie op zijn retour, valt het centrale hof 
in het graafschap weg, en zet de Hollandse adel de literaire traditie voort, aanvankelijk vooral 
in consumerende zin (boekenbezit). De klassiek ridderlijke thema's genieten nauwelijks nog 
enige aandacht. De Hollandse adel toont zich vooral ge ïn teresseerd in genres die sinds de 14e 
eeuw ook in andere maatschappelijke milieus in de aandacht zijn komen te staan: geestelijke 
letterkunde en arto-literatuur. Vanaf het derde kwart van de 15e eeuw komt daar de ge
schiedschrijving nog bij. Het gaat daarbij vooral om gewestelijke, Hollandse kronieken en 
kronieken van adellijke geslachten. O p het terrein van de historiografie treedt de adel meer 
dan tevoren op als opdrachtgever. De teksten die uit dit mecenaat ontstaan, zijn vaak een be
trouwbare graadmeter voor het groeiende spanningsveld tussen de (belangen van de) H o l 
landse adel en de Bourgondische en Habsburgse overheid. 
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Louis Sicking 

Hollands voorsprong ter zee 

O p 1 januari 1499 riep aartshertog Filips de Schone (1494-1506) de Nederlandse kustgewes-
ten Vlaanderen, Hol land , Zeeland en Friesland op een elf jaar oude verordening, de zoge
naamde ordonnantie op de Admiraliteit , alsnog te publiceren opdat 'nyement ignorante daer 
of pretenderende en moge'. 1 De landsheer handelde hiermee op instigatie van zijn admiraal, 
Filips van Bourgond ië , heer van Souburg, Sommelsdijk en Blaton. Deze bastaardzoon van de 
Bourgondische hertog Filips de Goede bekleedde het admiraalschap, dat als een stadhouder
schap van de zee moest worden opgevat, sedert 20 j u l i 1498. In zijn aanstellingsbrief 2 was ech
ter verzuimd op te roepen tot de publicatie van zijn benoeming en van de ordonnantie op de 
Admiraliteit , waarin de bevoegdheden van het admiraalsambt waren vastgelegd. Volgens F i 
lips van Bourgondië-Bla ton was dit nadelig voor de uitoefening van zijn ambt. Als een ordon
nantie niet was gepubliceerd of afgekondigd, was deze namelijk niet geldig en miste de admi
raal de formele basis voor de uitoefening van zijn gezag. 3 

In april 1499 voegde Filips de Schone de daad bij het woord en stuurde een deurwaarder, 
Jacques de Laubel, naar Hol l and met de opdracht de ordonnantie op de Admiraliteit te laten 
publiceren. 4 Amsterdam leek aanvankelijk door de kn ieën te gaan voor de eis van de vorst. De 
stad aanvaardde het gezag van de admiraal voor zover dit gezag de privileges van de stad niet 
zou aantasten. Met dit voorbehoud was rekening gehouden. Volgens artikel 23 van de ordon
nantie moest de admiraal de gewoonten en gebruiken van de zeesteden respecteren. Toch 
maakte Amsterdam de aanvaarding onder voorbehoud nog dezelfde maand weer ongedaan. 
Evenals de overige Hollandse steden keerde de belangrijkste zeestad zich toen tegen de af
kondiging van de ordonnantie. 5 Art ikel 23 deed namelijk geen afbreuk aan de jurisdictie die 
de admiraal was toegekend. In laatste instantie zouden alle zeezaken onder hem ressorteren. 6 

Volgens deze clausule prevaleerde uiteindelijk het gezag van de admiraal, desnoods ten koste 

* Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift van de auteur: Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden, 
1488-1S58 (Amsterdam 1998); het onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij een fellowship van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 

1 Rijksarchief Zeeland te Middelburg (hierna RAZ), Archieven van Rekenkamer A, Copulaatboek VI, inv.nr. 457, f. 15. 
Uitgegeven door FA. Gooskens, 'De admiraliteit te Veere. Inventaris van het archief en een kort overzicht van de ge
schiedenis tot 1559' (typoscript; Middelburg 1983) 19-20. 

2 Aanstellingsbrief voor Filips van Bourgondië-Blaton als admiraal van de zee (20 juli 1498). Op 9 augustus legde hij 
de eed af in handen van de vorst. De Nederlandse tekst van de aanstellingsbrief in: RAZ, Rekenkamer A, Copulaat
boek VI, inv.nr. 457, f. 15v-16. Uitgegeven door Gooskens, 'Inventaris', 17-18. De Franse tekst is uitgegeven door R. 
Degryse, 'De admiraals en de eigen marine van de Bourgondische hertogen 1384-1488', Mededelingen van de Acade
mie der Marine van België47 (1965) 139-225, aldaar 224-225. 

3 RAZ, Rekenkamer A, Copulaatboek VI, inv.nr. 457, f. 15. 
4 Rapport van de deurwaarder (18 mei 1499), RAZ , Rekenkamer A, Copulaatboek VI, inv.nr. 457, f. 21-22. Uitgegeven 

door Gooskens, 'Inventaris', 21-23. 
5 Behalve Amsterdam waren dit Dordrecht, Leiden, Delft, Haarlem en Rotterdam. RAZ, Rekenkamer A, Copulaat

boek VI, inv.nr. 457, f. 21-22. 
6 '... alles echter onder 't ressort van onsen gemelden admirael...', C. Cau (red.), Groot place ael-boeck vervattende deplaca-

ten. erulr ordonnantiën van de I loogh-Mog.-Heeren Stalen Cenerael der Vereeniglule Nederlanden en/Ie van de lid. Groot Mog. Hee-
ren Sleden van Hollandt entte Wesl-Vrieslandl, mitsgaders van de lui. Mog. Heeren Staten van Zeeland TV (Den Haag 1705) 
1214. G G . Roelofsen, 'L'amirauté a Veere, considérée dans ses attributions judiciaires (XVe-XVIe siècles)' in: Publi-
calion du centreEuropeen d'études Bourgurgn onnes (hierna PCEEB) 24 (1984) 67-80, aldaar 71. J.M. Cauchies, 'Les sour-
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van de stedelijke privileges inzake de zeevaart. Di t was voor de Hollandse steden onaanvaard
baar aangezien deze hun welvaart in hoge mate te danken hadden aan de zeehandel en -vis
serij. Filips de Schone schijnt na 1499 het hoofd in de schoot te hebben gelegd. In elk geval 
verneemt men gedurende enkele decennia niets meer over verdere pogingen van het centra
le gezag van de Nederlanden om erkenning van de admiraal in Ho l l and af te dwingen. 7 

Deze kwestie lijkt op zichzelf beschouwd van weinig betekenis. De belangen die hierbij op 
het spel stonden zijn daarentegen van moeilijk te overschatten gewicht en vormen het onder
werp van dit artikel.' het ging om niets minder dan de controle over de Hollandse handels
vloot, één van de grootste handelsvloten van Europa in de late Middeleeuwen. Volgens de or
donnantie op de Admiraliteit kwam deze controle toe aan de admiraal. Hij trad immers voor 
de zee op als stadhouder van de vorst en verkreeg als zodanig alle jurisdictie in zeezaken. 
Hiertoe behoorden niet alleen kwesties die zich ten gevolge van oorlog zouden voordoen 
maar eveneens 'civiele' zaken betreffende de bevrachting van handelsschepen of de gages van 
zeelieden. 8 De realiteit was echter dat niet de centrale regering of de admiraal maar de H o l 
landse ingezetenen, vooral stedelingen, controle over de handelsvloot hadden. De maritieme 
expansie van Hol land, die zich, toen het gewest deel uitmaakte van het Bourgondisch-Habs-
burgse statencomplex, beperkte tot de Europese wateren, en die zich later in het kader van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden over de were ldzeeën uitstrekte, zou zonder deze han
delsvloot ondenkbaar zijn geweest. Dit roept de vraag op welke betekenis de Hollandse han
delsvloot of het Hollandse maritieme potentieel heeft gehad voor de uitoefening van zee
macht. 

Scheepsmacht: het maritiem potentieel van Holland 

In de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd bestond er nog geen duidelijk onder
scheid tussen handels- en oorlogsschepen. In principe kon elk zeegaand schip zowel voor 
handel als militaire doeleinden worden ingezet. Daarom was het potentieel aan beschikbare 
zeeschepen van grote militaire betekenis. Een grote handelsvloot, een groot maritiem po
tentieel dus, was een machtsfactor van belang. Iedereen die zeeschepen bezat, kon er macht 
aan ontlenen: zeemacht. Behalve enkele edelen die schepen bezaten, waren de meeste sche
pen in Hol l and in handen van stedelingen. Zij waren actief in de handel en de visserij maar 
konden hun schepen ook inzetten voor oorlog, kaapvaart of piraterij. Met de toename van 
de handel en de scheepvaart van de Hollandse steden en hun groeiende invloed op het be
stuur van het graafschap, ontwikkelingen die zich na het midden van de 14e eeuw afteken
den, kreeg het scheepsbezit betekenis als machtsmiddel voor zowel de stedelijke als de gra
felijke politiek. In de 15e en 16e eeuw heeft dit proces zich versterkt voortgezet, waardoor 
het Hollandse maritieme potentieel zowel binnen de Bourgondisch-Habsburgse Nederlan-

ces du droit dans les Pays-Bas Bourguignons' in: PCEEB 28 (1988) 35-48, aldaar 36. 
7 De kwestie van de erkenning van de admiraal in Holland zou de gemoederen echter nog meermaals verhitten, voor

al in de jaren 1536-1539 en 1560-1565. Zie hierover respectievelijk Sicking, Zeemacht, 61-69 en idem, 'Prijsrecht
spraak in de Nederlanden. De Admiraliteiten van Veere, Duinkerke en Gent, 1488-1568' in: D. Heirbaut en D. Lam-
brecht (red.), Van oud en nieuw recht. Handelingen van het XVile Belgisch-Nederlands rerhlshistorisch congres. Gandaius. 
Ontmoetingen met hel recht 1 (Antwerpen 1998) 67-84, aldaar 76-77. 

8 Cau (red.), Placcaet-boeckJV, 1208-1215. 
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den, waarvan het gewest sinds 1433 formeel deel uitmaakte, als op internationaal niveau aan 
betekenis toenam. 9 

Terwijl Hol land in de 15e eeuw reeds beschikte over het grootste maritieme potentieel van 
de Nederlanden, kon het zich in heel Europa meten met de grootste vloten van die tijd. Met 
een geschatte omvang van 40.000 tot 50.000 ton overtrof de Hollandse vloot bijvoorbeeld de 
afzonderlijke vloten van de maritieme republieken Genua en Venetië . De Genuese vloot had 
omstreeks het midden van de 15e eeuw een geschatte omvang van ongeveer 20.000 ton. In 
1491 bereikte de Venetiaanse vloot een capaciteit van 20.000 tot 30.000 ton . 1 0 In de 16e eeuw-
nam de Hollandse vloot alleen maar in omvang toe. Omstreeks 1530 zou Hol l and over onge
veer 400 grote zeeschepen de beschikking hebben gehad. 1 1 Daarmee zou het gewest de geza
menlijke handelsvloten van Engeland en Frankrijk in omvang hebben overtroffen. 1 2 De regis
ters van de Sonttol, die vooral een indicatie zijn voor de scheepvaart door deze voor Hol l and 
zo belangrijke waterweg tussen de Oostzee en de Noordzee, wijzen indirect op een verder 
groeiende vloot in de twee decennia na 1530. 1 3 Vast staat in elk geval dat het aantal zeegaan
de schepen en het totale draagvermogen van de Hollandse vloot in de 16e eeuw aanzienlijk 
toenamen. 1 4 

Het maritieme potentieel van Hol land , en ook Zeeland, was een van de redenen waarom 
de van oorsprong 'continentale' Bourgond ië r s en Habsburgers hun macht over deze gewes
ten hadden willen ui tbreiden. 1 5 Aangezien de Bourgond ië r s noch de Habsburgers eigen sche
pen bezaten, waren zij voor hun maritieme aspiraties en activiteiten aangewezen op het mari
tieme potentieel van hun onderdanen. De zeemacht van de vorst werd dus bepaald door de 
mate waarin hij de beschikking had over of gebruik kon maken van de schepen van particu
lieren. Vanuit deze realiteit wordt de betekenis van de kwestie uit 1499 over de afkondiging 
van de ordonnantie op de Admirali teit in Ho l l and duidelijk. De zeevarende Hollanders wa
ren echter alleen bereid hun schepen ter beschikking te stellen wanneer dat strookte met 
hun eigen belangen die voornamelijk de handel en visserij betroffen. Deze belangen waren 
lang niet altijd in overeenstemming met de belangen van de vorst. De verschillende belangen 
van de vorst en zijn zeevarende onderdanen hingen nauw samen met verschillende denk
beelden over het begrip zeemacht. 

9 Voor de oorzaken van de economische groei van Holland in de late Middeleeuwen: H.P.H. Jansen, Hollands voor
sprong (Leiden 1976) 10-15 en W.P. Blockmans, 'The economie expansion of Holland and Zeeland in the four-
teenth-sixteenth centuries' in: E. Aerts e.a. (red.), Studia historica oeconomica. Liber amicorum Herman van der Wee (Leu
ven 1993) 41-58. 

10 G. Asaert, De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394-1480). Bijdrage tot de ekonomische geschiedenis van de stad Antwer
pen. Verhandelingen van de. koninklijke Academie voor Wetenschappen, iMteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Lette-
ren jaargang 35, nr. 72 (Brussel 1973) 399. 

11 R.W. Unger, Dulch shiplntilding btjorc 1800. Slaps rrntl guiltls (Assen en Amsterdam 1978) 11. 
12 J.D. Tracy, 'Herring wars: the Habsburg Netherlands and the struggle for control of the North Sea, ca. 1520-1560', 

The sixteenlh century journal 24 (1993) 249-272, aldaar 252 n. 6 en idem, Holland under Habsburg rule, 1506-1566. The 
formation of a body politic (Berkeley, Los Angeles en Oxford 1990) 95 n. 16. 

13 F. Snapper, Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719 (Amsterdam 1959) 13. 
14 Het gemiddelde draagvermogen van schepen die in de Oostzeehandel participeerden nam in de loop van de 16e 

eeuw waarschijnlijk iets af, maar het effect hiervan op de sterke groei van de vloot was gering. M . van Tielhof, De Hol
landse graanhandel, 1470-1570. Koren op de Hollandse molen (Den Haag z.j.) 106-108. 

15 A.G. Jongkees, 'Holland in Erasmus' tijd' in: D.E.H. de Boer en J.W. Marsilje (red.), De Nederlanden in de late Middel
eeuwen (Utrecht 1987) 379-392, aldaar 383. Voor de maritieme politiek van de Bourgondiërs zie: J . Paviot, La politi-
que navale des duts de Bourgogne (1384-1482) (Rijsel 1995). 
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Afb. 1. Detail van een kaart van de Nederlanden vanjeronimus Cock (1557). Florence, Bibliotheca Na-
zionale. 

Meester van de zee: het begrip 'zeemacht' in Holland 

Het gewest Hol l and kende een lange traditie inzake het gebruik van geweld voor het onder
steunen van de eigen zeehandel. Deze traditie vond zijn oorsprong in de Hollandse Oostzee
handel waarvoor een vrije doorvaart door de Sont een conditio sine qua non was. Deze waterweg 
tussen de Oostzee en de Noordzee was van cruciaal belang voor de import van het broodno
dige graan uit de Baltische landen. Telkens wanneer een sluiting van de Sont dreigde, was 
Hol land, met Amsterdam voorop, bereid om een oorlogsvloot uit te rusten om de waterweg 
met geweld open te breken. Tot daadwerkelijke expedities kwam het in 1369 toen enkele H o l 
landse steden in het kader van de Hanze opereerden, tijdens de Hollands-Wendische oorlog 
van 1438-1441, in 1511, in 1533 en in 1644 en 1645, terwijl men in 1532 en 1565 overwoog om 
de Sont met geweld open te breken maar het plan uiteindelijk niet uitvoerde. 1 6 Hoewel in dit 
korte bestek niet verder op deze expedities kan worden ingegaan, is er een opvallende conti
nuï te i t herkenbaar in zowel de besluitvorming die tot deze expedities leidde als in de prakti
sche ontwikkeling van een offensieve strategie. 

Kort na het midden van de 16e eeuw, in 1554, werd van Hollandse zijde een offensieve stra
tegie bepleit die veel verder ging dan wat tot dusver in de Sont was uitgevoerd. Aanleiding 

16 L . Sicking, 'Die offensive L ö s u n g . Militarische aspekte des Hol landischen Ostseehandels im 15. u n d 16. Jahrhun-

dert', HansischeGesthuhtsbldltet 117 (1999) ter perse. J .R. Bruijn, Varend verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de zeven

tiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1998) 37-38, 108. F. Snapper, 'Commerce , ships and war in the Baltic h om the 

risc of the Hanseatic League till the French Revolution' in: W . G . Heeres e.a. (red.), From. Dunkirk to Dair.ig. Shi/i/nng 

and trade in the Norlh Sea and the Baltic, 1350-1850 (Hilversum 1988) 405-428. 
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voor de formulering van de strategie was de door de centrale regering in Brussel gewenste 
verlenging van de wijnimpost, een sinds 1550 geheven belasting op wijn ten behoeve van de fi
nanciering van de staande vloot van de Habsburgse Nederlanden. De Hollanders verklaarden 
dat het 'van noode es dat van skeysers wegen toegemaect wordden groote menichte van sce-
pen van oorloge ter zee in sulcken getaele ende sulcx geequipeert dat zijne majesteit meester 
ende dominateur mach blijven van de selve zee ende alle zijne ma[jestei]ts vianden met ge-
welt daer aff houden' en 'dat bij gebreecke van desen ende indien sulcx nyet en geschie alle 
zijne majesteits Nederlanden ende bijsonder die van Hol landt ende Zeellandt zijn gescapen 
te commen tot onverwinlycke schade ende in zulcker armoede als de voors. landen in twee-
hondert jaeren geweest z i j n . " 7 De welvaart van deze landen was immers afhankelijk van de 
zeevaart. Overdrijving is gebruikelijk in teksten die handelen over de bescherming van de 
economische belangen van het gewest, maar de boodschap is duidelijk: Ho l l and verlangde 
het gebruik van geweld, opdat de vorst meester van de zee of 'de stercste ter zee ' 1 8 werd ten 
behoeve van de Hollandse handelsbelangen. 1 9 De uitdrukking 'meester van de zee' werd in 
de 16e eeuw steeds vaker gebruikt. In de jaren 1540 en met name in de jaren 1550, wanneer 
de Frans-Habsburgse oorlogen intensiveren, is de ui tdrukking geregeld terug te vinden in de 
correspondentie over zeezaken van de centrale regering in Brussel. 'Meester van de zee' heeft 
enerzijds betrekking op de eer en het prestige van de vorst, maar lijkt anderzijds een notie van 
controle over de zee te omvatten. 

In ruil voor de wijnimpost, die in 1554 voor vier jaar verlengd werd, wenste Ho l l and dat de 
centrale regering maatregelen trof die niet minder dan de algehele veiligheid ter zee garan
deerden. Deze wens werd ingegeven door de zogenaamde voorbijlandvaart, waarbij goederen 
die uit Frankrijk en Iber ië werden gehaald, direct werden doorgevoerd naar de landen aan de 
Oostzee. 2 0 Voordien waren de zogenaamde westvaart tussen de Nederlanden, Frankrijk en 
Iber ië en de oostvaart tussen de Nederlanden en het Oostzeegebied min of meer gescheiden 
circuits geweest. Nieuwe handelspatronen stelden nieuwe eisen aan de veiligheid ter zee. De 
ambitieuze Hollandse visie stond echter in schril contrast met de werkelijkheid. De opbrengst 
van de wijnimpost bleef te gering om ook maar iets van de in 1554 verwoorde aspiraties te re
aliseren. Een hoge ambtenaar in Brussel merkte al in 1552 spottend op dat de wijnimpost niet 
eens genoeg opleverde om een enkele boot uit te rusten, laat staan een oorlogsschip. 2 1 De 
centrale regering, die meer in overeenstemming met de eigen belangen en die van Antwer
pen en Vlaanderen een defensieve strategie voorstond, ter bescherming van de zeeweg tussen 
Spanje en de Nederlanden en van de handel en de visserij tegen Franse ooriogs- en kaper
schepen, kreeg telkens te maken met Hollanders die weigerden hun handelsschepen te be
wapenen, ze voor de oorlog ter beschikking te stellen of de benodigde kosten voor konvooie-
ring te maken. 

Als admiraal van de Nederlanden (1540-1558) en stadhouder van H o l l a n d en Zeeland 
(1547-1558) lijkt Maximil iaan van Bourgond i ë een tussenpositie te hebben ingenomen tussen 

17 Algemeen Rijksarchief te Brussel (hierna ARA), Archieven van de Raad van State en Audiëntie (hierna RSA), Me
morie (1554), inv.nr. 1659/2, f. 338r, 

18 ARA, RSA, Memorie (1554), inv.nr. 1659/2, f. 341r. 
19 Vergelijk Tracy, 'Herring wars', 250-251, 270-271. 
20 J. Lameere e.a. (red), Recueil des ordonnances des Pays-Bas2e serie, 1506-1700VI (Brussel 1922) 335. Gerrit van Assen-

delft aan Maria van Hongarije (20 april 1554), ARA, RSA, inv.nr. 1646/3, f. 195r. en Memorie (1554), RSA, inv.nr. 
1659/2, f. 338r-v. 

21 Tracy, Holland, 140. 
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de denkbeelden van de centrale regering en het gewest Hol land . In 1551 uitte hij tegenover 
de regentes, Maria van Hongarije, de vrees dat de Fransen steeds sterker zouden worden wan
neer zij geen middelen zou vinden om in samenwerking met de inwoners van de Nederlan
den èn Spanje de zee te beheersen ('d'estre maistre de la m e r j . O p die manier, verwachtte 
Maximiliaan, zouden zij de Nederlandse scheepvaart uiteindelijk onmogelijk maken. Dit zou 
niet alleen tot verarming van de bevolking leiden, maar tevens tot gevolg hebben dat hande
laren en schippers naar aangrenzende gebieden, waarmee Frankrijk niet i n oorlog was, zou
den emigreren. 2 2 Deze redenering kwam in grote lijnen overeen met het betoog dat de H o l 
landers in 1554 opstelden. Door het gebruik van zeemacht moest worden voorkomen dat de 
Franse oorlogshandelingen de handelsconcurrenten van de Nederlanders in de kaart zou 
spelen. 

In 1552 verklaarde de admiraal zich een voorstander van de uitrusting van tien a twaalf oor
logsschepen door de centrale regering ten behoeve van de oostvaart. Hij verwachtte dat de 
graanprijzen nog hoger zouden worden dan ze al waren en meende dat de Hollanders en de 
Zeeuwen hulpvaardiger zouden zijn, als zij zouden merken dat de centrale regering zich voor 
hun belangen inzette. Hoewel hij wat betreft de stijging van de graanprijzen gelijk zou krij
gen, is zijn voorstel niet gerealiseerd. De centrale regering gaf de voorkeur aan de visie van 
een andere hoge ambtenaar, Cornelis de Schepper, die als vlootcommissaris en als l id van de 
Raad van State en de Geheime Raad grote invloed had op de beleids- en besluitvorming inza
ke maritieme aangelegenheden. De Schepper was van mening dat men zich niet mocht laten 
leiden door de publieke opin ie . 2 3 Maximil iaan van Bourgond i ë liet zich echter niet zomaar 
leiden door de publieke opinie, maar was zich wel bewust van het feit dat voor de uitoefening 
van zeemacht door de vorst aansluiting moest worden gezocht bij de belangen van de onder
danen. Zoals hij in 1551 zelf verklaarde, gaf hij zijn adviezen dan ook zowel 'pour le service de 
sa majesté ' als voor T a m o u r que je doibz a la patrie ' . 2 4 Wat hij met dit vage en abstracte be
grip heeft bedoeld blijft in het ongewisse, maar het is duidelijk dat hij overeenstemming zocht 
tussen de belangen van de vorst en die van zijn onderdanen. 

Besluit 

De Hollandse scheepsmacht behoorde rond 1500 tot de grootste in Europa en was van grote 
economische en militaire betekenis. De kwestie die in 1499 ontstond over de publicatie van 
de ordonnantie op de Admiraliteit in Hol l and ging in feite over de controle over het H o l 
landse maritieme potentieel. Het centrale gezag slaagde er niet in deze controle te verwerven. 
Zonder medewerking van scheepseigenaren of voldoende financiële middelen was de uitoe
fening van zeemacht door de centrale regering onmogelijk. 

Toch werd de notie van de vorst als 'meester van de zee' in de decennia na 1500 in toene
mende mate gebruikt in de centrale administratie en werd zij door Hollandse autoriteiten en 
kooplieden overgenomen. De ui tdrukking 'meester van de zee' werd op verschillende wijzen 
gebruikt en moet in de eerste plaats i n verband worden gebracht met de eer en het prestige 

22 Maximiliaan van Bourgondië aan Maria van Hongarije (10 september 1551), ARA, RSA, inv.nr. 1659/2, f. 200r. 
23 [ . C M . Warnsinck, 'De memorie van Cornelis de Schepper van den 12den februari 1552 over de verdediging van Hol

land, Zeeland en Vlaanderen, in den oorlog tegen Frankrijk' in: Historische opstellen aangeboden aan]. Huizinga op 7 de
cember ] 942 dooi hel historisch gezelschap te 's-Gravenhage (Haarlem 1948) 247-273, aldaar 265-266, 270. 

24 Maximiliaan van Bourgondië aan Maria van Hongarije (10 september 1551), ARA, RSA, inv.nr. 1659/2, f. 200r. 
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van de vorst, die in belangrijke mate bepalend waren voor elk politiek handelen in de vroeg
moderne tijd. Toch had 'meester van de zee' ook een strategische betekenis, die evenwel min
der eenduidig is dan het prestige-element. In het gebruik door Hollanders verwijst de uit
drukking expliciet naar een strategisch concept: het gebruik van militair geweld op zee ter 
ondersteuning van de handel. Vanwege zijn grote belangen in de Oostzeehandel kende H o l 
land een lange traditie van het incidenteel inzetten van oorlogsschepen voor het openbreken 
van de Sont ten behoeve van een vrije doorvaart van de Hollandse handelsschepen. De offen
sieve strategie die Hollandse belanghebbenden in 1554 formuleerden naar aanleiding van de 
verlenging van de wijnimpost ging echter een stap verder. Zij impliceerde het aanvallen van 
de vijand en het van de zee veijagen van handelsconcurrenten opdat c o n t r r k over de zee zou 
worden verkregen ten behoeve van de eigen handelsbelangen. Het was een denkbeeld dat ge
tuigde van toekomstvisie. We hoeven maar te denken aan het geweld waarmee de V O C , de 
WIC en andere Europese h a n d e l s c o m p a g n i e ë n de buiten-Europese wateren binnendrongen 
voor de opbouw van overzeese handelsnetwerken. 2 5 

In Habsburgs-Nederlandse context had het 'meesterschap van de zee' alleen praktische be
tekenis voor de eer van de vorst. Als aanduiding voor controle over de zee, was het van bete
kenis voor het maritiem-strategische denken en gaf het aanleiding tot een opmerkelijke para
dox. Terwijl de Habsburgse regering bij monde van zijn vlootcommissaris en staatsraad 
Cornelis de Schepper pleitte voor een bescheiden strategie van defensieve aard, formuleer
den de Hollanders een offensieve strategie die inhield dat de vorst met gebruik van geweld 
controle over de zee zou krijgen ten behoeve van de handel. In rui l voor de betaling van de 
wijnimpost achtten zij de vorst verantwoordelijk voor de veiligheid van hun zeehandel en -vis
serij. Vanwege de tegenvallende opbrengsten van deze belasting bleef de Hollandse wens i l lu
sie. Zonder het enorme maritieme potentieel van de Hollanders zouden de Habsburgers de 
veiligheid van hun maritieme belangen nooit kunnen garanderen. Al leen de Hollandse han
delsvloot had van de Habsburgse Nederlanden een zeemacht kunnen maken. Maar van alle 
Nederlandse zeegewesten was Hol l and het minst bereid oorlogsschepen uit te rusten voor de 
uitvoering van een defensieve strategie. Ho l l and gaf de voorkeur aan de inzet van oorlogs
schepen voor offensieve acties maar weigerde daarvoor te betalen, tenzij de eigen economi
sche belangen op het spel stonden. Zolang deze belangen niet in overeenstemming waren 
met de dynastieke belangen van de vorst konden de Nederlanden geen zeemacht worden. 
Daardoor bleef het begrip 'meester van de zee' in strategisch opzicht een idee. 

Dit vormde echter geen beletsel voor een verbeelding van de vorst als meester van de zee, 
ge ïnsp i reerd door de klassieke Oudhe id en de ontdekkingen in de Nieuwe Wereld. O p een 
kaart van de Nederlanden van Jeronimus Cock uit 1557 is Filips II afgebeeld, zittend in een 
schelp, die wordt voortgetrokken door paarden (afb. 1). Neptunus, die de paarden drijft, roept 
de vorst toe dat zijn koninkrijk, id est de zee, aan hem toekomt, zover als de wereld reikt. Eens, 
zo voorspelt de zeegod, zal de hele wereld de koning dienen en zullen de rechten van de drie
tand aan hem toekomen. 2 ( ' Deze voorspelling verwijst ongetwijfeld naar de Spaanse overzeese 

25 Tracy, 'Herring wars', 250-251, 271 en idem, 'Introduction' in: idem (red.), ThepoUHcal economy ofmerchant empires 
(Cambridge enz. 1991) 2-5. J.E. Thomson, Mercenaries, pirates, and sovereigns. Slaledmilding and extraterritorial violence 
in early modern Europa (Princeton 1994) 36-38. 

26 'Neptunus ad Philippum Regcm 
F.sto, Philippe, mei pars haee pro tempore regni 
Terrarum ut quantum terminat illa, tuum 
Olim tota tibi tellus ut seruiat uni 
Sic tua totius iura tridentis erunt.' 

250 



1500 1600 1700 1800 1900 2000 

expansie. O p een meer abstract niveau verwijst de voorspelling naar een notie die tot op de dag 
van vandaag een cruciale rol speelt in het strategische denken: de onderlinge afhankelijkheid 
van zeemacht en wereldmacht. 2 7 O p de kaart van Cock vormen Filips II en Neptunus een ver
binding tussen de Nederlanden, Spanje en het Spaanse overzeese imperium. 

Filips II zou er niet in slagen de wereldheerschappij te verwerven zoals nogal onvoorzichtig 
door Neptunus was aangekondigd. Nauwelijks meer dan een decennium later markeerde de 
Nederlandse Opstand het begin van het einde van de Spaanse droom van wereldheerschap
pij. Vanaf dat moment was Neptunus de Nederlanders welgevalliger dan Filips II. Zoals be
kend zou de Republiek der Verenigde Nederlanden zijn onafhankelijkheid bovenal baseren 
op zijn maritieme potentieel en uitgroeien tot een zeemacht van wereldformaat. Dit was mo
gelijk doordat in de Republiek de politiek-militaire doelen enerzijds en de economische doel
stellingen anderzijds meestal met elkaar in overeenstemming waren. 

Uit: H.A.M. van der Heijden, The oldest maps of the Netherlands. An dluslraled and aunolaled carlo-hihliography of the I6lh 
renlury maps of the XV7I provinces (Utrecht 1987) 58. 

27 De conceptualisering van zeemacht in relatie tot wereldmacht werd in West-Europa in gang gezet met het verdrag 
van Tordesillas van 1494. G. Modelski en W.R. Thompson, Seapower in glohal politics, 1494-1993 (Londen 1988) 7. 
Over de Spaanse en Portugese aanspraken op de heerschappij van de wereldzeeën, de rechtsgronden hiervoor, en 
de betwisting ervan door Frankrijk, Engeland en de Republiek zie W.G. Grewe, Epochen der \ olherrerl/l\ges< liirhte (Ba
den Baden 1984) 300-322. 
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Johan Koppenol 

Het Gulden Jaar 1600 in gedichten 

Afreizen naar New York om luidkeels de seconden af te tellen op Times Square, voortrazen 
per Concorde om de eeuwwisseling tweemaal te beleven, of met de duikclub naar de nulme
ridiaan om in 2000 kopje onder te gaan en in 1999 proestend weer boven te komen: i n het 
tijdperk van de nanoseconde is niets te dol om de beleving van het ultieme moment luister bij 
te zetten. De millenniumkoorts heeft zelfs de historische wetenschappen bereikt, zoals blijkt 
uit symposia en themanummers over het passeren van aansprekende tijdsgrenzen. 

De opwinding lijkt overigens i n het verleden zelden het huidige peil te hebben bereikt. Ze
ker, vanuit Rome werden er jubeljaren afgekondigd, waarzeggers voorzeiden hun rampen en 
profeten voorzagen het einde der tijden, maar verder krijgt men de indruk dat de goege
meente hooguit een extra oliebol at, om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. Dat 
idee wekken althans de Hollandse dichters bij het betreden van het jaar 1600. 

Dichters over het Gulden Jaar 

Het einde van de 16e eeuw, met de hervorming en de Opstand één van de roerigste eeuwen 
uit de geschiedenis, is in elk geval geen aanleiding geweest voor uitgebreide bespiegelingen 
i n poëzievorm. De jonge Pieter Cornelisz Hooft, die van 1598 tot 1601 door Europa reisde, 
maakt in zijn beknopte dagboek, de Reis-heuchenis, zelfs helemaal geen melding van de eeuw
wisseling. E n ook in zijn bekende rijmbrief uit Florence aan de leden van de Amsterdamse re
derijkerskamer de Eglentier ontbreekt elke toespeling op de nieuwe eeuw, terwijl het gedicht 
- over de vernieuwing van de Nederlandse dichtkunst naar Italiaans voorbeeld - zich daar bij 
uitstek toe leende.' 

Niettemin heeft de eeuwwisseling haar sporen nagelaten in de literatuur. Zo stamt uit hetju-
beljaar een groep gedichten, ontstaan in de Haarlems-Amsterdamse kunstenaarskring rond 
Karei van Mander en Hendrick Goltzius. Tot deze kring behoorde ook de Amsterdamse schil
der-dichter Cornelis Ketel (1548-1616). Ter gelegenheid van het Gulden Jaar schreef hij voor 
een aantal vrienden nieuwjaarsverzen. Twee van de in totaal zes bewaard gebleven gedichten, 
een sonnet en een lied, zijn gericht aan Goltzius, die ziek en zwaar melancholiek in Haarlem 
verbleef. Het l ied eindigt met een bede tot G o d de kunstenaar zijn levenskracht terug te geven: 

Soo dat hy u lof vermeere, 
Door zijn handt, dees Konstenaer, 
H e m gheneest in 't gulden laerr 

1 P.C. Hooft, Reis-heuchenis. Ed. J. de Lange m.m.v. A.J. Huijskes (Amsterdam 1991); P.C. Hooft, Gedichten I. Ed. P. 
Lcendertz en F.A. Stoett (Amsterdam 1899) 5-10; MA. Schenkeveld-Van der Dussen, 'Hooft in Italië' in: A. Kluk-
hühn (red.), De eeuwwende 1600: kunst en literatuur (Utrecht 1990) 253-272, m.n. 265; E.K. Grootes, '8 juli 1600: P.C. 
Hooft schrijft uit Florence een rijmbrief aan de Amsterdamse rederijkers - P.C. Hooft in zuidelijk licht' in: MA. 
Schenkeveld-van der Dussen (red.), Nederlandse Ulemhmr, een geschiedenis (Groningen 1993) 182-187. 

2 Den Nederduytschen Helicon, eygentüjck wesende der mael-dirhl beminden lusl-looneel (Haarlem 1610) 215-216; ook in: K. 
van Mander, De kerck der deuchl. Ed. H. Miedema en M. Spies (Amsterdam 1977) 20-22. 
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Afb. 1. Hendrik Laurensz Spiegel 
(1549-1612). Gravure door H J . 
Muller, 1614. Koninklijke Biblio
theek, Den Haag. 

Vermoedelijk heeft Karei van Mander dit l ied onder ogen gekregen. Hij reageerde met De 
kerck der deucht, dat hij opdroeg aan Kete l . 3 Van Mander maakt gretig gebruik van de moge
lijkheden tot woordspel die de naam Goltzius met het 'gulden' jaar biedt, als hij de Deugd 
sprekend invoert: 

O Goldtsen vriendt, sy sprack, verbandt verdriet en suchten, 
E n pluckt int nieuwe Iaer, nieu gulde-moedtsche vruchten. 
De const-Godinnen stracx uyt hen Castali vloet, 
H e m brochten eenen dranck met gulden-Iaersche groet, 
Vier-tijdich, ondermenght met Nectar, dranck der Goden, 
Wt eenen Ketelheet der liefden op-ghesoden, [...] 

3 A f z o n d e r l i j k v e r s c h e n e n i n 1600; i n f a c s i m i l e g e r e p r o d u c e e r d i n : V a n M a n d e r , De kerck der deucht, b i j l age . D e tekst 

w e r d i n 1610 o p g e n o m e n i n : Den Nederdtt\i\chert Delicon, 113-121. 
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lek kreechder van mijn deel, dies moet ick danckbaer wesen, 
Ghelijckt ons Gulden vriendt is hoochlijck aenghenaem 
Wiens gulden gheest besit gheen ijserich lichaem: 
Maer will ich om dancbaer te wesen gulden vrienden, 
Die gulden-hertich dus oock gulden-jonst verdienden. 4 

Ketel antwoordde op zijn beurt weer met drie danksonnetten. Behalve de gedichten aan Golt
zius schreef Ketel ook nieuwjaarssonnetten aan Abraham Bloemaert, Jacques Razet, Gideon 
Fallet en een onbekende vriend die de zinspreuk Aensiet persoon voerde. In al deze gedichten, 
die in 1610 zouden worden opgenomen in de bekende bundel Den Nedercluytschen Helicon, 
blijft het aspect van de eeuwwisseling voornamelijk beperkt tot woordspel. 5 

Iets meer diepte krijgt de overgang naar de 17e eeuw in de nieuwjaarsliederen van Amster
damse en Leidse rederijkers. Binnen de rederijkerskamers, de toonaangevende literaire en 
culturele organisaties in bijna elke Hollandse plaats, was het niet ongebruikelijk het nieuwe 
jaar te verwelkomen met liederen. Het merendeel van deze liederen moet verloren zijn ge
gaan, maar gelukkig bleven er in Amsterdam en Leiden verzamelingen bewaard. 

In Amsterdam heeft Hendr ik Laurensz Spiegel (1549-1612), leider van de oude kamer de 
Eglentier en mentor van de jonge Hooft, zijn gedachten bij hetjaar 1600 vastgelegd in het Ju-
bel-jaar-liedt op simpelyk gheloven en weldoen. De katholiek gebleven Spiegel toont zich afkerig van 
alle religieuze strijd en hij grijpt de eeuwwisseling aan om een oproep te doen voor vrede en 
verdraagzaamheid: 

't IS huyden een dach van vrolikheid, 
Zoo wy dit Jubehjaare 
Verlaten alle partydigheid, 
En Christus vrêe bewaaren. 
Wat is dat ons dogh twisten doet 
In krygh en moordt aldus verwoedt? 
De liefd die maakt een Christen: 
De haat teeldt antichrists ghebroedt, 
Zy komt al uytter hellen gloed: 
't Is duyvels werk te twisten. (> 

Spiegel pleit voor terugkeer naar de kern van het christelijk geloof, vastgelegd in de Tien Gebo
den en het Onze Vader. Al le scherpslijperij over zaken die buiten deze eenvoudige geloofswaar
heden vallen, is duivelswerk. M e n moet afstand doen van alle 'woord-twist-haar-kloven', zoals het 
typisch Spiegeliaans wordt aangeduid. De vorsten moeten de terugkeer naar het simpele geloof 
mogelijk maken en een eind maken aan alle twist. Het gedicht is een bedachtzame pleidooi voor 
religieuze tolerantie, doordrenkt van erasmiaanse, christelijk-humanistische ideeën . 

De bundel Nieujaer liedekens uyt ghegeven by de retorijck kamer t'Aemstelredam In Lie[f]d Bloeyen-
de vanden jare vijfthienhondert eenentachtentich tot den jare 1608 bevat nog een tweede Amster-

4 Van Mander, De kerck der deucht, verzen 101-106, 110-114. 
5 Den Nederduytschen Helicon, 121-122, 214, 209-210. 
6 In: H L. Spieghel, Hertspieghel en andere zedeschriften. Ed. P. Vlaming (Amsterdam 1764) 218-219; ook in: T. van Strien 

en E. Stronks (red.), 'Het hart naar boven'. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw (Amsterdam 1999) 15-18. 
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dams lied op het jaar 1600, ondertekend met de kenspreuk Wie cani ontvlienvan uitgever en 
boekverkoper Hans Mathysz (ca.1573-1603).7 Mathysz neemt het kerstverhaal als uitgangs
punt. Christus is op aarde gekomen om de zonde van de wereld weg te nemen. De mens dient 
zijn oude leven af te leggen, Christus te volgen en de armen te vertroosten, wil hij de heer
lijkheid van de eeuwige vrede Gods deelachtig worden: 

Want hy als Middelaar 
Bidt voor ons al te gaar 
Dus wilt hem zijn dancbaar 
Zijn weghen treeden naar 

E n u gaaven besteeden 
Aen Gods bedruckte leeden 
Die hy ons hier beneeden 
Ghelaten heeft in commer en beswaar 

Soo suldy na zijn reeden 
Den nieuwen wech met vreeden 
Jn eewicheyt betreeden 
En iubileeren int nieuwe gulden Jaar. 8 

Er is niet veel bekend over Mathysz. Hij was afkomstig uit Antwerpen en men heeft zich er wel 
over verbaasd dat hij zich heeft aangesloten bij de Eglentier en niet bij de Amsterdamse ka
mer voor Brabantse vluchtelingen, het Wit Lavendel . 9 Misschien speelde hier religie een rol. 
Het feit dat Mathysz Christus als Middelaar laat bidden voor ons heil , zou kunnen duiden op 
katholieke ideeën . In het protestantse gedachtegoed bidt men in de regel niet via Christus tot 
G o d . 1 0 Dat biedt een mogelijke verklaring waarom hij zich beter thuis voelde binnen de tole
rante Eglentier, maar bij gebrek aan meer gegevens kan dit niet meer zijn dan een voorzichti
ge suggestie. 

In Leiden woei de wind uit een heel andere hoek. De Leidse nieuwjaarsliederen zijn over
geleverd in een handschrift van Pieter Cornelisz van der Mersch (ca. 1544-1629), alias Piero, 
de zot van de rederijkerskamer de Witte Acoleyen. 1 1 Naast eigen werk tekende Piero ook veel 
liederen van anderen op. Voor het jaar 1600 zijn er twee liederen bewaard, één van Piero zelf 
en é é n van een rederijker die tekent met de zinspreuk Tis God bekent}2 

In de Leidse nieuwjaarsliederen klinkt geen religieuze tolerantie en hang naar vrede. Het 
l ied van Piero heeft een krachtige anti-katholieke inzet: 

7 Meujaer liedekens uyl gliegeven by de retorijck kamer t'Aemslelredam In Lie[f]d Bloeyende vanden jare vijjlhienhondert eenen-
tachtentich tot dm jare 1608 (Amsterdam [1609]) fol. C5r-C6r, m.n. C6r. 

8 X/eu jaer liedekens, fol. C6r. 
9 AA. Keersmaekers, Wandelend in Den nieuwen lust-hof. Studie over een Amsterdams liedboek 1602-(1604)-1607-(1610) (Nij

megen 1985) 39-41. 
10 Over hel algemeen bidden protestanten in Christus' naam en om Christus wil: het feit dat Christus is gestorven 

maakt dat men zich rechtstreeks tot God kan richten. Geheel ondubbelzinnig is bijvoorbeeld Calvijn op dit punt 
echter niet (Institutie Hl, cap. 20). 

11 Gemeentearchief Leiden [=GAL], Gildenarchieven inv.nr. 1473. Behalve nieuwjaarsliederen bevat het handschrift 
ook afdelingen met meiliederen en overige liederen. Zie voor Van der Mersch: PJJ. van Thiel, 'Frans Hals' portret 
van de Leidse rederijkersnar Pieter Cornelisz. van der Morsch, alias Piero (1543-1628). Een bijdrage tot de ikonolo-
gie van de bokking', Oud-Holland76 (1961) 153-172. 

12 GAL, Gildenarchieven inv.nr. 1473, fol. 4r-5v, 1 lv-13r. 
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Afb. 2. Pieter Cornelisz van der 
Mersch (ca.1544-1629). Paneel 
door N .N . naar C. Cornelisz van 
Haarlem, ca.1596. Stedelijk Mu
seum De Lakenhal, Leiden. 

Heer t' gulden jaer, doet toch verblyden 
Die uwen naem, op recht belyden; 
Breeckt hun raetslagen, die met list 
t' Lant soucken te maecken Papist. 1 3 

Het lied volgt verder het kerstevangelie en is in wezen een religieus gedicht. Tis God bekent 
vaart een meer politieke koers. Het lied opent met de oproep niet te zwichten voor de verlok
kingen van een 'beveynsden paeijs': 

De Spaensche natij wilt doch al versaecken 
Want haer voornemen, strijt tegens reen 
O m van Nederlant nieu Spaingen te maecken, 
De mans dooden, de vrouwen vertreen. 
Dit lant schijnt haer tot rooff gegeven 
Tis een verkeerde vree, 

13 GAL, Gildenarchieven inv.nr. 1473, fol. 4r. Bij de transcriptie van de liederen in handschrift is het gebruik van 
u/v/ww aangepast aan het moderne gebruik; hoofdlettergebruik en interpunctie zijn gemoderniseerd. 
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Bewaert u stee, 
Wil t int gulden jaer volstandich leven. 1 4 

In de rederijkersliteratuur geschreven rond 1600 zijn meer waarschuwingen te vinden voor 
de Spaanse vredeshandel. 1 ' De dichter herinnert aan de schuldeloze Indianen, die de Span
jaarden in vriendschap hadden ontvangen en toch massaal werden omgebracht, en aan de 
wreedheden in Zutphen en Naarden. Het gedicht heeft daardoor veel weg van de geuzenlie
deren, ook in de slotbede: 

Prince onzen Leeu, wilt doch helpen vichten, 
Bewaren u thuijn van Hol lant schoon, 
O p dat graeff Maurits, goe orden mach stichten 
E n als Bataviers voeren den Croon 
Voor u vryheyt en Previlegie. 
Laet Lieffd ' , t'is Godt bekent, 
Zijn t Fondament, 
Int gulden jaer toont deze remegie*. 1 6 'remedie, redmiddel 

Religieuze tolerantie versus antipapisme en hang naar vrede versus strijdlust: tussen Amster
dam en Leiden gaapte anno 1600, althans waar het de rederijkers betrof, een diepe kloof. 

Eén jaar later 

In alle drukte om het moment waarop er een nieuwe eeuw of zelfs een nieuw mi l lennium aan
breekt, zou men bijna vergeten dat er na de eerste januari gewoon doorgeleefd moet worden. 
Dat zal gelden voor het jaar 2000, zo goed als het gold voor het jaar 1600. Hoe het de H o l 
landse dichters verging is af te leiden uit de gedichten voor hetjaar 1601. Het toeval wil dat er 
ook uit dat jaar redelijk wat materiaal is overgeleverd. 

Ten eerste terug naar Cornelis Ketel. Ook in 1601 heeft hij zich gezet aan het schrijven van 
een jaardicht-in-sonnetvorm voor zijn vrienden. Dit gedicht, dat net als de verzen voor het 
Gulden Jaar is terug te vinden in Den Neclereluytschen Helicon, begint als volgt: 

EEn eenigh Noodigh een, voor groet, i n 't jaer van eenen, 
Wensch ick mijn hertsen vrient, u Goltzi, Mander mee, 
Tot een gherust ghemoet, voor een met 's Hoogsten vree, 
Van 't een daer 't al uyt vloeyt, die 't eenigh kan verleenen, 
Ghemerckt ons in het Jaer van eenen is verscheenen, 
E n wy 't beginsel sien eens nieuwen Eeuws alree [...].1 7 

De woordspelingen met 'gulden' en Goltzius zijn ingeruild voor die met 1601, ' é é n ' en Van 
Manders kenspreuk Een is noodigh, maar de toon blijft gehandhaafd. 

14 G A L , Gildenarchieven inv.nr. 1473, fol. 1 lv. 

15 J . Koppeno l , Leick heelal. Hei Loterijspel (1596) van pin van Hout (Hilversum 1998) 94-95. 

16 G A L , Gildenarchieven inv.nr. 1473, fol. 13r. 

17 Den Nederilmlsclien Helicon, 211. 
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Dat kan niet helemaal worden gezegd van de Amsterdamse rederijkers-nieuwjaarsliederen. 
Voor het jaar 1601 zijn er opnieuw twee overgeleverd, weer één van de hand van Spiegel, de 
tweede van een minder bekende rederijker. De opening van Spiegels gedicht ademt teleur
stelling. De hoop op vrede waarmee hij het Gulden Jaar inging is niet in vervulling gegaan: 

D i t ghulden Jaar is duer, de ghulden werreld mede, 
Dees yzer weereld blyft door kerk-twist in onvrede: 
Ten zy eens 't nieuwe Jaar een ghulden jaar verstreckt, 
Des ikkers oude haat ons in 't verderven trekt. 

A c h daar G o d bout zyn kerk, bout ikker een kapclle: 
Ghoods liefd na d 'Hemel stiert, die ikker-liefd, ter hellen: 
In A d a m boude G o d zyn Kerk ootmoedigh slecht, 
Door Evas weet-ziekt bout de ikker kerck-ghevecht. 

Ook de katholieke Spiegel is van mening dat de misstanden in de oude kerk moesten worden 
weggeruimd, maar dat had nooit mogen leiden tot kerkscheuring. Erasmus stond een juiste, 
'beschroomde' wijze van zuivering voor. Helaas stonden er daarnaast scheurmakers op, zoals 
de wederdopers Melch ior Hofmann en Jan Beuckelsz, oftewel Jan van Leiden, die met geweld 
in Munster zijn eigen filiaal van Gods koninkrijk op aarde opende. Zover was het eerder, on
danks kritiek en afgoderij, nooit gekomen: 

Meent ghy, die kerken sticht, dat d'oude niet en weten? 
Haar is door lang verzoek u kindsverstand vergheten. 
GhyJan, ghy Monster-prins, wat maakt u heersch en stout, 
Dat ghy nu u verstand, flux doopt en kerken bout. 

M e n bout geen kerk door twist; maar tweedracht moetze stueren. 
D'een ban broet d'ander ban: men heelt geen wond met schuieren. 
Erasmus eyscht beschruemt kerkzuyvering die sticht: 
Jannen en Melchers stout verbystren 't nieuwe licht. 

Veel mannen Goods wel eer bestraffen leer en leven, 
Maar noyt en hebben zy haar uyt de kerk begheven: 
M e n eerde slang en kelf, men deet Afgodery: 
Maar noyt en maakt Propheet een kerk zelf an d'een zy. 1 8 

Ook de tweede Amsterdamse rederijker, die zich verschuilt achter de kenspreuk Verkiesen doet 
verliesen, betoont zich teleurgesteld: 

JN t nieuwe Jaar dat G o d nu gheeft 
Een nieuwe eeuw begintsel heeft 
Van nieuwe hondert Jaaren 

18 Spieghel, Herlspieghel en andere zedeschriften, 220-222. 
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Maar lacy* door ons leeven snoot 'helaas 
Verkeeren nu van gout in loot 
Ons tijden vol beswaeren. 

Het gulden Jaar dat is verby 
Vol twistvol tweedracht en party 
Vol ongerechtichede 

O c h ofmen inden nieuwen tij t 
Vant oorloch eens mocht zijn bevrijt 
E n treen in een goe vrede. 1 9 

Xet als Spiegel herinnert de dichter aan de Gouden Eeuw zoals bijvoorbeeld Ovidius die in 
het eerste boek van de Metamorphosen, beschrijft: de mythische oertijd waarin de wereld nog in 
een paradijselijke staat verkeerde. M e n ploegde in vrede zijn land, men leefde in veiligheid 
en ieder nam genoegen met het hoognodige: 'Niet meer dan lijffs nootruft men nam / Vant' 
geen van G o d veel voudich quam'. De dichter verwijst hier naar het populaire ethische idee 
van de nooddruft: een mens heeft niet meer nodig dan voedsel, drank, kleding en een on
derdak. 2 0 De zondige natuur van de mens had de Gouden Eeuw doen verkeren i n een Eeuw 
van Lood . Al leen door berouw kan de mens Gods gunst terugwinnen. 

De Amsterdamse bezorgdheid werd niet gedeeld door de Leidse rederijkers. Het hand
schrift van Van der Mersch bevat niet minder dan vier nieuwjaarsliederen voor 1601, geschre
ven door Piero en rederijkers met de volgende kenspreuken: Const ick Pot, Haet nijt altijl en 
Toont Leeuwen cracht.21 Bij Piero geen teleurstelling maar triomf: het Gulden Jaar had gebracht 
wat hij er van hoopte, namelijk een daverende overwinning voor het protestantisme in de 
Slag bij Nieuwpoort: 

Ad ieu jaer van wonder, 
Ghy hebt den roep alleen 
Vanden Paus bijsonder, 
Mer voor Nieupoort van geen. 
Menige blaeuwe scheen 
Stiet elck paus pilaer 
Met peerden over een: 
Zulck loon, gaf t 'gulden jaer. 2 2 

Ook hier vertonen de Leidse jaarliederen sterke overeenkomst met het repertoire uit het Geu
zenliedboek. Sommige liederen over de Slag bij Nieuwpoort noemen het Gulden Jaar trouwens ook 
nadrukkelijk. 2 3 Van de drie andere jaarliederen hebben er twee een uitgesproken religieus ka
rakter: zowel Const ick Pot als Haet nijt altijt haken aan bij kerst en leggen de nadruk op de nood
zaak Christus te dienen en zo vergeving te krijgen voor de zonden. In hetjaarlied van ToontLeeu-

19 Nieujaer liedekens, fol. C6r-C7r. 
20 Zie voor dit idee in de Nederlandse renaissanceliteratuur: M.B. Smits-Veldt, Samuel Cosler: eUuriis-didaclicus. Een on

derzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia (Groningen 1986) 191-197; Koppenol, 
Leids heelal, 349-353. 

21 GAL, Gildenarchieven inv.nr. 1473, fol. 116v-18r, 18v-20r, 22v-24v, 25r-26r. 
22 GAL, Gildenarchieven inv.nr. 1473, fol. 24r. 
23 Zie: E.T. Kuiper en P. Leendertz (red.), Het Geuzenliedboek 11 (Zutpen 1924-1925) 81-85 (nrs. 166, 167), m.n. 83. 
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wen cracht overheersen opnieuw de anti-Spaanse gevoelens en de Oranje-propaganda. 
De grote verschillen tussen Amsterdam en Leiden zijn dus gebleven. Met enige voorzich

tigheid kan men stellen dat het hier gaat om een kloof die de Eglentier scheidt van alle overi
ge Hollandse kamers. Sinds de heropening van de Amsterdamse kamer na de alteratie lijkt zij 
een geheel eigen koers te varen, elitairder en intellectualistischer dan de kamers elders. Te
genover de humanistische roep om vrede uit Amsterdam stond de nationale propaganda van 
de rederijkers uit steden als Haarlem, Leiden, Gouda, Delft en Rotterdam. 2 4 Die propaganda 
klinkt in nieuwjaars- en geuzenliederen, zo goed als op de onderlinge wedstrijden. Ligt hier 
een verklaring voor het ontbreken van de Eglentier op alle belangrijke rederijkerswedstrijden 
gedurende het laatste kwart van de 16e en het begin van de 17e eeuw? 

Besluit 

De gedichten die ontstonden naar aanleiding van het Gulden Jaar 1600 laten op ingetogen 
wijze iets zien van de tijdgeest vier eeuwen geleden. M e n stond aan het begin van Hollands 
Gouden Eeuw. Voor sommigen reden tot groeiend zelfbewustzijn en trots op de bevochten 
vrijheid; voor anderen overheerste de zorg om de strijd en het ontstaan van nieuwe onvrijhe
den - reden tot terugverlangen naar die andere, Ovidiaanse Gouden Eeuw. 

De uitbundige, soms decadente vieringen van de komende millenniumwisseling zeggen veel 
over de wereld van nu. De globalisering leidt tot allesbehalve relativering van de westerse cul
tuur. De hele wereld, waarin miljoenen leven volgens de joodse, islamitische, Chinese of bij
voorbeeld Japanse tijdrekening, zal hoe dan ook weten dat men volgens de christelijke jaartel
l ing een jubeljaar ingaat, al kan men zich afvragen hoeveel reden totjubel er eigenlijk is. In elk 
geval heeft Spiegels roep om vrede en verdraagzaamheid nog niets aan actualiteit ingeboet. 

24 M.B. Smits-Veldt, '"Waer in ons daden, boven de Romeynsche zijn te prijsen": rederijkers dragen bij aan het Hol
lands zelfbewustzijn, Rotterdam 1598', Spektatorll (1992) 83-100. 
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Milja van Tielhof 

De handel op de Oostzee. Een unieke momentopname van het 
bedrijfsleven 

De moedernegotie rond 1700 

In Ho l l and werd de handel op de Oostzee in het algemeen, en de graanhandel in het bijzon
der, eeuwenlang beschouwd als de moedernegotie. Deze bedrijfstak werd soms aangeduid als de 
ziel, het fundament of de hartader van de handel, maar de populairste bijnaam was wel moe
dernegotie of moedercommercie. De betekenis van deze troetelnaam was drie- of zelfs vierle
dig. Ten eerste was de moedernegotie historisch gezien nummer één: in de Nederlandse ge
schiedenis was deze handel als eerste tot ontwikkel ing gekomen, namelijk al in de 
Middeleeuwen, en hij behoorde als het ware tot een eerdere generatie dan de andere takken. 
Ten tweede was de handel op de Oostzee het meest omvangrijk wat betreft het aantal erbij be
trokken schepen, zeelieden en goederen. Ten derde was de Baltische handel van cruciaal be
lang omdat hij een grote stimulans uitoefende op de handel op andere routes, alsmede op de 
scheepvaart, de visserij en de nijverheid. Van het hele commerc ië l e systeem was hij de hoek
steen, die men niet ongestraft kon weghalen. We zouden nog een vierde betekenis kunnen 
toevoegen: de Oostzeehandel leverde grote hoeveelheden goedkoop basisvoedsel, namelijk 
graan, en was dus van essentieel belang voor het voortbestaan van de Nederlandse bevolking. 
Zoals een moeder zorgt voor voedsel voor haar kinderen, verschafte de Oostzeehandel brood
granen voor de bevolking. Het belang van de moedernegotie werd vaak als een axioma voor
gesteld, dat eigenlijk geen bewijs behoefde. 1 Ook tegenwoordig zal niemand ontkennen dat 
de Oostzeehandel door zijn uitstraling een enorme invloed had op de economie van het ge
west Ho l l and en (delen van) Friesland en Zeeland. 2 

Hoe was het nu met de Oostzeehandel gesteld rond het jaar 1700? De situatie was feitelijk 
weinig rooskleurig. De dominante positie die Nederlanders tot na het midden van de 17e 
eeuw hadden gehad i n het Bal t icum was sindsdien langzaam afgebrokkeld, doordat de 
scheepvaart en handel van andere landen zich ontwikkelden. Ook in absolute zin was de twee
de eeuwhelft ongunstiger geweest dan de eerste, vooral omdat de graanhandel was teruggelo
pen. De belangrijkste oorzaak hiervan was dat de bevolkingsgroei in de meeste westerse lan
den afnam en de verbouw van granen juist toenam. De behoefte aan Baltisch graan 
verminderde dus. 3 De structurele verslechtering van de relatieve en absolute positie van de 

1 Axel E. Christensen, Dutch traite to the Baltic abcmt 1600. Studies in the Sound lolt registers and Dulch shi/ijung records (Ko
penhagen en Den Haag 1941) 20, 424. 

2 Over de Oostzeehandel werd een interessante discussie gevoerd naar aanleiding van het boek van Jonathan I. Israël, 
Dutch primacy in world trade, 1585-1740 (Oxford 1989), vertaald als Nederland als centrum van de wereldhandel, 1585-
1740 (Franeker 1991). Reacties verschenen onder meer in Bijdragen en Mededelingen voor de Cescliiedenis der Nederlan
den 106 (1991) 451-479 en in Leidschrift 9/4 (1992). Ter discussie stond de rol van de Baltische handel bij de tot
standkoming van de Nederlandse hegemonie in de wereldhandel. 

3 J.A. Faber, 'Het probleem van de dalende graanaanvoer uit de Oostzeelanden in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw', AAG Bijdragen 9 (1963) 3-28, aldaar 9-21. 
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Afb. 1. Hollandse fluitschepen. Ets door W. Hollar, 1647, Collectie van de stichting Atlas van Stolk, Rot
terdam. De Oostzeehandel werd grotemdeels gevoerd met behulp van fluiten, een scheepstype dat spe-
ciaale geschikt was voor het vervoer van zware bulkgoederen. 

Nederlandse handel en scheepvaart op de Oostzee was in het laatste decennium van de 17e 
eeuw nog eens verergerd door de gevolgen van de Negenjarige Oor log (1689-1697). Deze 
oorlog was zeer schadelijk geweest voor de Nederlandse vaart op de Noordzee en Oostzee. N a 
de vrede van Rijswijk hoopten kooplieden en reders dat de zeeën nu voor lange tijd veilig zou
den zijn om de verliezen goed te maken. Die hoop was tevergeefs want in het Oostzeegebied 
brak binnen enkele jaren de Grote Noordse Oor log (1700-1721) uit en in 1702 verklaarde de 
Republiek de oorlog aan Frankrijk en Spanje (de Spaanse Successie Oorlog, 1702-1713). 

Hoewel de toestand dus beduidend slechter was dan tijdens de Gouden Eeuw, betekent dit 
helemaal niet dat de Oostzeehandel onbelangrijk was geworden. N o g steeds zeilden jaarlijks 
honderden schepen onder leiding van Nederlandse schippers naar de Oostzee, en nog steeds 
was de Nederlandse scheepvaart door de Sont belangrijker dan die van andere landen. De si
tuatie in hetjaar 1700 is in dit opzicht veelzeggend. Toen betaalden 1419 schepen de Sonttol 
bij het binnenvaren van de Oostzee; hiervan stonden 589 onder leiding van een Nederlandse 
schipper (42%), en slechts 274 onder leiding van Engelse en Schotse schippers. De andere 
groepen waren nog beduidend kleiner. 4 Deze omvangrijke scheepvaart ging samen met een 
uitgebreide handel. Zo werd alleen al in de rogge- en tarwehandel die op Nederlandse sche
pen plaatsvond jaarlijks twee a drie miljoen gulden ge ïnves teerd . 5 E r is dus alle reden om de 
Baltische handel van rond de eeuwwisseling eens onder de loep te nemen. 

4 Israël, Nederland, 362. 
5 R.W. Unger, 'The trade in rye. Comparative capital requirements in the seventeenth and eighteenth centuries' in: 

C A . Davids e.a. (red.), Kapitaal, ondernemerschap en beleid. Studies over economie en politiek in Nederland, Europa en Azië 
van 1500 tot heden (Amsterdam 1996) 121-140, aldaar 127-129. 
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Hoe was deze handel nu georganiseerd? Anders dan bijvoorbeeld de handel op Oost-Indië 
die gemonopoliseerd werd door de Verenigde Oost Indische Compagnie, was de Oostzee
handel in handen van kleine particuliere ondernemingen. Ze verkeerden in een voortduren
de concurrentiestrijd met elkaar. Hoe moeten wij ons die bedrijven voorstellen? Hoe groot 
waren ze, in hoeverre waren ze gespecialiseerd, en hoeveel waren er eigenlijk? Een aantal 
bronnen stelt ons in staat om juist voor de jaren rond 1700 een beeld te krijgen van het A m 
sterdamse bedrijfsleven voor zover het zich bezighield met handel en rederij op de Oostzee. 
Aangezien er geen vergelijkbare bronnen zijn voor andere tijdstippen in de 17e en 18e eeuw, 
krijgen we een unieke momentopname te zien. 6 

Het aantal ondernemingen 

Een algemene indruk geven twee lijsten uit het eerste decennium van de 18e eeuw,' waarop 
de namen staan van Amsterdamse handelsondernemingen die zich toelegden op de Baltische 
handel en scheepvaart. Beide documenten bevatten meer dan honderd namen. Deze lijsten, 
één uit 1704 en de andere uit 1706, werden opgesteld toen het verkeer op de Oostzee in ge
vaar was en de daarbij betrokkenen de noodzaak voelden om hun belangen gemeenschappe
lijk te verdedigen. De kooplieden en reders kozen een paar afgevaardigden uit hun midden 
om hen te vertegenwoordigen bij de Admirali teit van Amsterdam. Deze delegatie, gecommit
teerden genoemd, zou ervoor moeten ijveren dat de Admiraliteit voldoende konvooischepen 
beschikbaar zou stellen om de vaart naar de Sont te beschermen. De afgevaardigden werden 
voor bepaalde tijd gekozen, in principe een jaar, maar later ontwikkelde zich uit deze tijdelij
ke vertegenwoordiging een permanente organisatie die toezag op de bevordering van de 
Oostzeehandel, namelijk de Directie der Oostersche Handel en Reederijen. 8 We gebruiken 
de documenten die betrekking hebben op de vroege verkiezingen, die van 1704 en 1706, hier 
om zicht te krijgen op de Amsterdamse bedrijven. 

De eerste lijst bevat 111 namen, maar het is overduidelijk dat dit geen compleet overzicht is 
van alle bedrijven. Het is namelijk een lijst van handelshuizen die een stem hebben uitge
bracht bij de verkiezing van vertegenwoordigers: het zijn dus alleen die handelshuizen die 
een vertegenwoordiger hadden gestuurd naar de plaats waar gestemd werd. De lijst van 1706 
daarentegen is in principe compleet, want deze bevat niet degenen die op 30 januari daad
werkelijk kwamen opdagen om te stemmen, maar alle genodigden voor deze stemming. Al le 
handelshuizen staan hier dus op, ongeacht of ze op de bewuste avond een vertegenwoordiger 
hebben gestuurd om te stemmen of niet. Hierop treffen we 137 individuele kooplieden en 

6 Dat we hier slechts met de situatie in één stad te maken hebben, is niet zo bezwaarlijk, want Amsterdam speelde in 
deze bedrijfstakken een grotere rol dan welke andere Hollandse stad ook. 

7 Gemeentearchief Amsterdam (hierna GAA), Particulier Archief 78: Directie van de Oostersche Handel en Reederij
en (hierna PA 78), inv.nr. 13: Lijst van kooplieden op de Oostzee met aanstrepingen van bepaalde namen (1704), en 
inv.nr. 14: Lijst van kooplieden met aanstrepingen van bepaalde namen (begin 18e eeuw). Vrijwel dezelfde lijst als 
de laatstgenoemde in PA 78, inv.nr. 1: Memoriaal. Verslag van de handelingen van de gecommitteerden uit de koop
lieden handelende op de Oostzee (1702-1706) 70-72. Voor dit artikel heb ik de lijst uit 1706 gebruikt, zoals die is 
weergegeven in het Memoriaal. 

8 Zie over deze organisatie onder andere: J.R. Bruijn, 'In een veranderend maritiem perspectief: het ontstaan van di
recties voor de vaart op de Oostzee, Noorwegen en Rusland', Tijdschrift voer Zeegeschiedenis 9 (1990) 15-25; Milja van 
Tielhof, 'Behouden vaart!' in: Remmelt Daalder e.a. (red.), Goud uit graan. Nederland en het Ooslzeegehied 1600-1850 
(Zwolle 1998) 28-41. 
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c o m p a g n i e ë n aan en we kunnen er vanuit gaan dat dit in principe alle handelshuizen zijn, die 
op dat moment van enig belang waren. 9 Daaronder vielen natuurlijk niet de kleine hande
laars die zich vooral bezighielden met inkopen en verkopen in Amsterdam en die uit het bui
tenland slechts kleine hoeveelheden voor eigen rekening importeerden. We kunnen ook aan
nemen dat kooplieden die zich concentreerden op andere handelsroutes en die zich slechts 
incidenteel inlieten met het Oostzeegebied, er buiten werden gelaten. De 137 handelshuizen 
vormden de ruggengraat van de Amsterdamse Oostzeehandel en scheepvaart: zij waren het, 
die daarin regelmatig aanzienlijke sommen geld, tijd en energie investeerden. 

We kunnen deze bewering staven met een andere verzameling Amsterdamse bedrijven die 
wij ter beschikking hebben voor dezelfde periode. Een speciale rechtbank oordeelde in A m 
sterdam over gevallen van averij grosse, een bepaald soort schade opgelopen aan schip of goe
deren. Er was sprake van averij grosse als de schipper opzettelijk schade had toegebracht aan 
het schip om ergere schade of schipbreuk te voorkomen. Het kon bijvoorbeeld voorkomen 
dat de schipper besloot bij storm de grote mast te kappen of een deel van de handelswaar 
overboord te werpen, om totale ondergang te vermijden. Achteraf werd de schade onder de 
kooplieden en de reders verdeeld. Averij grosse kwam veel voor. Schöffer publiceerde uit de 
archieven van de Kamer van Assurantie en Averij te Amsterdam de namen van handelaars die 
in de periode 1700-1770 meer dan tweemaal betrokken raakten bij een geval van averij grosse 
op de route van of naar de Oostzee. 1 0 Vergelijken wij die namen met de 137 handelshuizen op 
de stemlijst van 1706, dan blijkt dat hiervan ongeveer 60 bedrijven in Schöffers verzameling 
zijn vermeld en dus meer dan tweemaal averij grosse opliepen op de bedoelde route. Dat de 
andere 77 bedrijven niet in de verzameling voorkomen, betekent alleen dat ze zo gelukkig wa
ren geen, of slechts zelden, dergelijke schade op te lopen. Verder treffen we in Schöffers col
lectie echter ook namen aan die niet op de lijst van 1706 voorkomen terwijl we ze daar eigen
lijk wel zouden verwachten. Het gaat om veertien Amsterdamse kooplieden of c o m p a g n i e ë n 
die in een periode waar 1706 binnen valt meer dan tweemaal betrokken raakten bij averij 
grosse op de route naar of van de Oostzee." We kunnen slechts gissen waarom deze kooplie
den niet uitgenodigd waren voor de verkiezing van 1706. Begonnen ze hun bedrijf pas na de 
verkiezing van 1706, die in januari plaatsvond? Betrof het eenmansbedrijven en was de be
trokken handelaar in het buitenland tijdens de verkiezingen? Waren deze bedrijven (althans 
rondom de periode van de verkiezing) maar matig ge ïn teresseerd in de Oostzee en hadden 
ze elders grotere prioriteiten? Hoe dan ook, het feit dat ze wel in Schöffers collectie voorko
men, wijst erop dat de stemlijst van 1706 geen compleet overzicht geeft van de Oostzeebedrij-
ven. Tegelijkertijd is het echter wel een geruststelling dat het slechts om veertien namen gaat. 
De conclusie lijkt mij onvermijdelijk dat het in 1706, toen de uitnodigingen voor de verkie
zing verstuurd werden, duidelijk de bedoeling was (ook al is het doel misschien niet voor hon-

9 Naar GAA, PA 78, inv.nr. 1, 70-72. Deze lijst is gepubliceerd door Van Brakel, maar hij heeft een vergissing gemaakt 
met Frederik Philippe d'Orville: dit is één persoon, niet twee (S. van Brakel, 'De Directie van den Oosterschen Han
del en Reederijen te Amsterdam', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 4e reeks IX (1910) 329-
364, aldaar 359-361). 

10 I, Schöffer, 'De vonnissen in averij grosse van de Kamer van Assurantie en Averij te Amsterdam in de 18e eeuw', Eco-
nomisclidiisloriscli jaa)i>oeh%i (1956) 73-132. 

11 Namelijk: 1 Frans van Aken, 2 Albert Ploos van Amstel, 3 Jesse van Bunschoten & Soon, 4 Pieter Calckbrennerjr., 5 
Goddcrt Cappel, 6 Hendrick van Dijck, 7 Wed. Pieter van Halmael, 8 Dirck Hessels, 9 Barthelomeus Muysken, 10 Jan 
Schut, 11 Albert Timmerman, 12 Cornelis Visser 13 Jacobus de Vos en 14 Wouter Wibbcrt. Daarnaast lieten ook 
kooplieden uit Broek in Waterland hun averij grosse in Amsterdam afhandelen (Schöffer, 'De vonnissen', 100), 
maar die stemden vanwege hun woonplaats natuurlijk niet mee bij de verkiezing in 1706. 
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derd procent bereikt), i n principe alle handelshuizen van belang erbij te betrekken. Ik be
schouw deze 137 handelshuizen daarom verder als de kern van de Baltische handel en 
scheepvaart in Amsterdam. 

Grote en kleine bedrijven 

De ondernemingen waren klein, wanneer wij uitgaan van het aantal erbij betrokken part
ners. Van de 137 ondernemingen op de genodigdenlijst van 1706 betrof het allergrootste 
deel, namelijk 119, individuele kooplieden. Dit waren dus eenmansbedrijven. Van de reste
rende achttien bedrijven bleef in é é n geval de omvang onbekend ('Jan Heyms en Compag
nie') maar van de andere was die aantoonbaar gering. In twaalf gevallen werden er twee 
partners genoemd, bijvoorbeeld Hendr ik Hagen en Abraham Blaauwpot; in vier gevallen 
was er sprake van een firma gerund door een man met zijn zoon of zonen, zoals Johannes 
van Droogenhorst & Zoon; en één firma tenslotte werd geleid door drie broers, namelijkja-
cob, Mattheus en Coenraad Christoffers. Gemeten in aantal partners ging het dus om klei
ne bedrijfjes. Deze gegevens sluiten goed aan bij het beeld van ondernemingen die ope
reerden op de stapelmarkt in het algemeen. Het waren individuele kooplieden werkend met 
eigen kapitaal, of anders kleine compagn i eën : verbanden van twee of meer personen, aan
gegaan voor een vastgestelde periode of voor onbepaalde tijd, waarbij ieder van hen geld 
e n / o f arbeidskracht in de onderneming investeerde. De bewuste compagnie was vaak niet 
het enige project waarin de partners investeerden. Ieder van hen kon ook betrokken zijn bij 
één of meer andere c o m p a g n i e ë n , en bovendien kon hij ook nog voor eigen rekening han
delen. Veel van deze c o m p a g n i e ë n waren firma's: de partners in het familiebedrijf waren aan 
elkaar verwant of aangetrouwd. 1 2 

We kunnen veronderstellen dat er tussen de bedrijven grote verschillen bestonden wat be
treft de omvang van hun zaken. Een poging een typologie of h ië rarch ie te ontwerpen van 
deze Baltische ondernemingen lijkt echter gedoemd te mislukken, omdat boekhoudingen 
bijna niet bewaard zijn gebleven. Precieze gegevens, zoals het geïnves teerde kapitaal, de gere
aliseerde omzet en de gemaakte winst, zijn dus niet te achterhalen. 

Het is wel mogelijk enig licht te werpen op de h ië ra rch ie zoals handelaars die onderling 
hebben ervaren. Deze werd waarschijnlijk in beslissende mate bepaald door de schaal van hun 
zaken en hun ervaring. Net zoals bij andere beroepsgroepen werden te midden van de Oost
zeehandelaars sommige personen beschouwd als de belangrijkste en de meest gezaghebben
de. Zij waren het die de rekesten aan het stadsbestuur ondertekenden wanneer de branche 
iets te klagen of te wensen had. Vanwege hun uitgebreide kennis en ervaring waren zij ook de 
aangewezen personen om zakelijke conflicten door arbitrage op te lossen, aangezien zij wis
ten wat gebruikelijk en redelijk was in hun branche. O m partijen die in conflict waren, naar 
arbiters te kunnen verwijzen, hadden de Amsterdamse schepenen per beroepsgroep een lijst 
tot hun beschikking van zogenaamde goede mannen - wij zouden zeggen wijze mannen. Deze 
goede mannen werden geacht de 'voornaamste en gequalificeerste' personen i n hun vak te 
zijn. Voor de periode rond 1700 beschikken wij over acht registers waarin de goede mannen 
voor tientallen beroepsgroepen staan vermeld. Het oudste register dateert uit 1677 en het 

12 RW. Klein enJ.W. Veluwenkamp, 'The role of the entrepreneur in the economie expansion of the Dutch Republic' in: 
Karei Davids en Leo Noordegraaf (red.), The Dutch economy in the Golden Age (Amsterdam 1993) 27-53, aldaar 36-37. 
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jongste uit 1716; elke vier tot zes jaar werd een nieuw register aangelegd. 1 3 Deze interessante 
bron maakt het mogelijk ons zicht op het totaal van de meer dan honderd Baltische onder
nemingen te verfijnen. 

Hoe kwamen deze registers van goede mannen tot stand? De schepenen wezen iedere paar 
jaar één man per beroepsgroep aan, die een lijst van belangrijke vakgenoten moest samen
stellen en dus zelf kon bepalen wie daarop kwam en wie niet. Deze procedure blijkt uit inci
dentele toevoegingen in de registers. Zo staat er bij de lijst van beddenkopers uit 1704: 'bui
ten mij ondergeschreven (alzoo mijne vader zaliger en ik die neiringe alhier binnen Ued . 
Agtb. stad over de 40 jaaren hebben geexerceert) de voornaamste en gequalificeerste bedde-
kopers zijn de volgende'. In de introductie op de lijst van oosterse handelaars (zoals hande
laars op de Oostzee werden aangeduid) van 1700, schrijft de opsteller Mathijs Maten beschei
den: 'Op het versogte hierboven gemelt, oordele naer mijn geringe kennisse, de volgende 
personen te wesen.' E r is geen voorschrift aangaande het aantal namen. Het aantal dat per 
professie wordt opgesomd, varieert van twee tot enkele tientallen. In 1704 figureerden op het 
lijstje van makelaars in granen bijvoorbeeld alleen Frederik Klinkhamer en Jan Makreel. B in 
nen elke lijst lijken de namen te zijn geordend naar leeftijd. Zo is onderaan de lijst van ko
renkopers en factors i n graan van 1704 een naam toegevoegd, klaarblijkelijk nadat de lijst was 
samengesteld, met de opmerking dat deze persoon gezien zijn leeftijd eigenlijk hoger op de 
lijst hoort: 'deze zoude ten opzigte van zijn ouderdom, de 3e of 4e moeten staan.' 

Elk van de acht registers van goede mannen uit de periode 1677-1716 bevat onder meer 
een lijst van oosterse handelaars en één van reders, welke laatste soms onderverdeeld is naar 
de regio waarop zij hun schepen uitreedden: naar het westen, naar het oosten, naar Noorwe
gen, naar Moscovië. Het aantal arbiters voor de oosterse handelaars liep uiteen van 13 tot 
39, 1 4 en dat van reders op oosten of op oosten en Noorwegen van 14 tot 22, 1 5 en werd waar
schijnlijk voor een deel bepaald door de criteria van degene die de lijst mocht opstellen. Het 
verbaast niet dat alle goede mannen van de 'oosterse handelaars' en 'reders naar oosten' die 
i n de registers van 1704 en 1710 staan, ook voorkomen op de stemlijst voor gecommitteerden 
uit 1706. Al le belangrijke lieden waren natuurlijk uitgenodigd om hun stem uit te brengen. 

Hoeveel van de 137 ondernemingen die op de stemlijst van 1706 staan, en die in principe 
het totaal van de Baltische ondernemingen van enig belang vormen, waren nu belangrijk ge
noeg om vertegenwoordigd te zijn onder de goede mannen? Dit is het geval wanneer één van 
de partners van een compagnie, of de koopman die aan het hoofd staat van een eenmansbe
drijf, als arbiter voor een relevante beroepsgroep staat opgenomen in één van de registers. Ik 
heb daartoe alle registers van 1700 tot en met 1716 onderzocht. Het blijkt dat 81 van de 137 
firma's minimaal eenmaal vertegenwoordigd waren onder de arbiters van beroepsgroepen 
die te maken hadden met de Baltische handel. Meestal waren zij goede man van de oosterse 
handelaars, de reders, de korenkopers, vlaskopers of zoutkopers, maar ze werden bijvoor
beeld ook aangetroffen (soms tegelijkertijd) onder de klaphoutverkopers, huidenkopers, 
touwslagers en zeepzieders. Sommige kwamen tegelijkertijd ook nog voor als arbiter in een 
beroepsgroep die niet met de Oostzeehandel samenhing, maar met de walvisvaart op Groen
land, de handel op Rusland via de Witte Zee (Moscovië), op Noorwegen, Jutland en in zeld-

13 GAA, Rechterlijk Archief (hierna RA) inv.nrs. 1813-1820: Registers van goede mannen (jaren 1677, 1683,1688,1694, 
1700, 1704, 1710, 1716). 

14 Respectievelijk in 1700 en 1688. 
15 Respectievelijk in 1704 en 1694. 
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Aft>. 2. Adreskaart van een make
laar in personeel. Gravure van C. 
Visscher, waarschijnlijk uit 1655-
1658. Collectie van de Stichting 
Atlas van Stolk, Rotterdam. Op 
de achtergrond de beurs van 
Amsterdam, waar de kooplieden 
dagelijks samenkwamen en waar 
bijna alle belangrijke handels
transacties werden overeengeko
men. 

zame gevallen op West- of Zuid-Europa. Deze 81 handelshuizen waren dus voor de Oostzee
handel de belangrijkste ondernemingen, want ze leverden tussen 1700 en 1716 minstens een
maal een goede man voor één of meer relevante beroepsgroepen. Daarnaast voerde een deel 
van hen ook nog een belangrijke handel op een andere route. 

Voor de volledigheid is nog op te merken dat naast de genoemde 81 handelshuizen er nog 
vier handelshuizen waren die uitsluitend goede mannen leverden in beroepsgroepen die 
niets met de Oostzee te maken hadden, zoals een handelaar in Neurenburgse waren en een 
handelaar in Turks garen. 1 6 Aangezien deze personen in 1706 mochten meestemmen bij de 
verkiezing van belangenbehartigers van de handel en scheepvaart op de Oostzee, hebben we 
hier te maken met handelaars die wel degelijk zakelijke belangen in dat gebied hadden, maar 
die in de eerste plaats bekend stonden om activiteiten van een andere aard. 1 1 

16 Deze vier goede mannen waren: Gerrit Colonius ais handelaar in Neurenburgse waren (in hel register van goede 
mannen van 1700), Adolf Houtman als Moscovisehc handelaar (1700) en reder naai Moscovië (1704), Jacob van 
Laar als handelaar in Turks garen (1700), reder naar Noorwegen en Straatse handelaar of handelaar op Italië 
(1704), en Pieter Witte als traankoper (1704). 

17 Een extract uit het grootboek van Gerrit Colonius bevindt zich in GAA, Archief 5034: Attestatiën, certificatiên en af-
firmatiën (hierna Attestatiën), inv.nr. 2: 1710-1715, f.85 r. Hieruit blijkt dat hij (ook) handelde in wijn, brandewijn 
en azijn. 
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Tenslotte werden 52 van de 137 bedrijven op de stemlijst van 1706 nergens in de onder
zochte registers van goede mannen aangetroffen. Ze bereikten kennelijk nooit de positie dat 
één van de partners werd beschouwd als belangrijke professional. Wanneer we de zaken strikt 
vanuit het oogpunt van handel en scheepvaart op de Oostzee bekijken, moeten we deze 52 
bedrijven vermeerderen met de vier bovengenoemde, die uitsluitend een arbiter in een niet-
relevant veld leverden. We krijgen dan 56 handelshuizen die nooit een arbiter leverden voor 
een relevante beroepsgroep. 

Als we een ruwe h ië ra rch ie moeten ontwerpen van Amsterdamse handelaars en reders be
trokken bij de Oostzee in 1706, zouden we dus drie lagen kunnen onderscheiden: aan de top 
zij die gekwalificeerd werden als arbiter in één of meer relevante branches (81 personen); in 
het middensegment de kooplieden die nooit als zodanig werden vermeld maar van wie de 56 
bedrijven wel voorkwamen op de lijst uit 1706 van leidende Baltische ondernemingen; en ten
slotte onderaan de kleine handelaars, makelaars, factors et cetera, die niet eens op die lijst 
voorkwamen. De anderen oordeelden de schaal van hun zaken kennelijk niet van voldoende 
belang om hen in 1706 uit te nodigen voor de verkiezing van afgevaardigden naar de A d m i 
raliteit. Deze h ië ra rch ie is gebaseerd op contemporaine oordelen, en er is geen mogelijkheid 
om objectievere criteria toe te passen om de bedrijven in te delen. De kooplieden hadden een 
duidelijk idee over wie van hen de aanzienlijkste waren en wie, aan de andere kant van het 
spectrum, te klein waren om echt mee te tellen. 

Specialisatie 

De registers van goede mannen geven een duidelijk beeld van de specialiteiten van de bedrij
ven. Het was zeer gebruikelijk dat kooplieden niet alleen optraden als goede man van bij
voorbeeld de korenkopers maar tegelijkertijd van de handelaars in een ander Baltisch pro
duct. Onder de dertien arbiters van de oosterse handelaars in het jaar 1700 waren er vier die 
tegelijkertijd op minstens drie andere lijsten stonden, namelijk die van de korenkopers, de 
vlaskopers en de zouthandelaars. 1 8 Eén van hen, Jan van Tarelink, stond zelfs nog op twee ex
tra lijsten, namelijk van de reders en de washandelaars. In het algemeen komt er nogal wat 
overlap voor tussen de arbiters van beroepsgroepen die relevant waren voor de handel en 
scheepvaart op de Oostzee. We moeten wel bedenken dat dit de grote jongens waren, en ook 
uit andere bronnen blijkt doorgaans dat die zich niet lot een of twee producten beperkten. 1 9 

O o k in geografisch opzicht waren zij van verschillende markten thuis, want zij betrokken bij 
hun ondernemingen meerdere regio's binnen het Oostzeegebied. 2 0 Misschien beschouwden 
ze wel een bepaalde handel als hun kernactiviteit, bijvoorbeeld de handel op Pruisen in zout 
heen en graan terug, maar ze waren kennelijk flexibel en verlegden hun route als de omstan
digheden hiertoe uitnodigden. Dit alles kan voor de kleine handelaars, die over beperktere 
kennis, ervaring en contacten beschikten, wel anders hebben gelegen. 

Aan de andere kant is het wel opvallend clat er van de 137 handelshuizen op de stemlijst 

18 De dertien waren Mathijs Maten, Frans Jacobsz de Vries, Gerrit Rover, Frans Verrijn, Philip van der Ghiessen. Johan-
nes van Droogenhorst, Abraham Kromhuysen, Thomas van Son, Abraham du Pree, Cornelis van Vreelant, Simon de 
Knuijt, Jan van Tarelink en David van Gent. 

19 Zie bijvoorbeeld de activiteiten van veertien Oostzeehandclaars, gepresenteerd door Schöffer, 'De vonnissen', 105-
112. 

20 Schöffer, 'De vonnissen', 104. 
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Afb. 3. Beeldje van een korendrager uit 
de 18e eeuw. Collectie van het Amster
dams Historisch Museum. De handel in 
oosters graan zorgde in Amsterdam 
voor grote bedrijvigheid in en om de ha
ven. Honderden korendragers droegen 
het graan, in zakken op het hoofd, van 
de schepen naar de pakhuizen of omge
keerd. 
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van 1706 zo weinig vertegenwoordigers worden gevonden te midden van de goede mannen 
van niet-verwante bedrijfstakken. Onder de dertien goede mannen van de oosterse hande
laars in 1700 werd bijvoorbeeld geen enkele tevens aangetroffen als arbiter voor de hande
laars op Frankrijk, Engeland, Italië, het Caribisch gebied, de handelaars in Oostindische wa
ren, reders naar het westen of iets dergelijks. Voor de goede mannen van andere 
beroepsgroepen relevant voor de Oostzee dringt eveneens het beeld zich op dat de Oostzee
handel zich niet goed liet combineren met de handel op West- of Zuid-Europa of de buiten-
Europese handel. De Baltische handel ging eventueel wel samen met de handel op de rest van 
Noord-Europa: Jutland, Groenland, Noorwegen en Moscovië. 

De meeste handelshuizen hielden zich vermoedelijk ook bezig met rederij. Ze bezaten een 
of meer schepen of aandelen in schepen, de zogenaamde scheepsparten. Bij een grote vraag 
naar vrachtruimte konden ze in ieder geval terugvallen op hun eigen vaartuigen. In de regis
ters van goede mannen van eind 17e en begin 18e eeuw treffen we dan ook regelmatig perso
nen aan die beschouwd werden als een belangrijk handelaar maar tevens als een belangrijk 
reder. Van de dertien goede mannen van de oosterse handelaars in 1700 waren er vier tevens 
arbiter voor de reders, en ook onder de koren-, zout- en vlaskopers van dat jaar treffen we 
steeds enkele aanzienlijke reders aan. Jan van Tarelink is een mooi voorbeeld van een onder
nemer met overal grote belangen. Van 1694 tot en met 1716 behoorde hij permanent tot de 
arbiters voor de oosterse handelaars, korenkopers en reders, en voor een deel van die perio
de ook tot die voor de zoutkopers, vlaskopers en washandelaars, en tenslotte - samen met zijn 
broer Pieter - in 1704 ook tot die voor de traankopers. Van Tarelink was een belangrijk reder. 
Zo verklaarde hij in april 1715 dat vier grote schepen (ieder minimaal 150 last) hem geheel 
toebehoorden: De Provincie van Vriesland, De Provincie van Zeeland, De Provincie van H o l 
land en De Provincie van Overijssel. 2 1 Bij dergelijke kooplieden en de handelshuizen waaraan 
zij waren verbonden, stonden in het algemeen de commerc ië l e activiteiten centraal en was de 
rederij vooral ondersteunend. 

Besluit 

Eeuwenlang werd de handel op de Baltische landen door tijdgenoten beschouwd als de moe
dernegotie: de oudste, omvangrijkste en belangrijkste tak van handel en hoeksteen van het 
handelssysteem in het algemeen. Voor het economisch leven van het gewest Ho l l and was de 
scheepvaart en handel op de Oostzee van nauwelijks te overschatten betekenis, en dit geldt 
voor de hele periode van de 16e tot i n de 18e eeuw. Enkele bronnen hebben ons in staat ge
steld een beeld te krijgen van de manier waarop in Amsterdam de handel en scheepvaart op 
de Oostzee rond het jaar 1700 was georganiseerd. O p het Baltisch gebied waren meer dan 
honderd kleine Amsterdamse bedrijfjes actief, meest familiebedrijfjes. Een momentopname 
uit 1706 verschaft ons de namen van 137 handelshuizen, en hoewel dit geen complete inven
tarisatie is - onder meer omdat kleine handelaars niet op de lijst staan - vormen deze wel het 
leeuwendeel van de belangrijke Baltische bedrijven in Amsterdam. Een elite daaronder kon 
ook worden gevonden, namelijk door de kooplieden te identificeren die door de anderen be
schouwd werden als de aanzienlijksten in hun branche, ongetwijfeld doordat ze de meeste er-

21 GAA, Attestatiën, inv.nr. 2, f. 161 r. 
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varing hadden en de grootste zaken deden. De meeste ondernemingen waren niet alleen ac
tief in handel maar ook in rederij. Ze waren min of meer gespecialiseerd op de Oostzee of 
hielden zich daarnaast ook bezig met andere Noordeuropese gebieden: Jutland, Noorwegen, 
Groenland en Moscovië. Binnen de Oostzee hadden de meeste ondernemers vermoedelijk 
een voorkeur voor een of enkele producten en voor de regio waar die goederen ingekocht of 
afgezet werden, maar ze waren flexibel genoeg om zonodig hun routes wat te verleggen. Het 
was voor de bedrijven in deze Noordeuropese handel echter niet gebruikelijk ook belangrijke 
activiteiten te ontplooien op heel andere routes, zoals Engeland, de Middellandse Zee, Af rika 
en Amerika . 
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Myriam Everard 

Vrouwen voor 't vaderland: burgeres Van der Meer en de 
Bataafse politiek 

O p donderdag 3 maart 1796 trok een urenlange 'Staatelijke optogt' door de straten van Den 
Haag die geen inwoner kan zijn ontgaan.' Voordat de stoet zich om 10 uur 's morgens in be
weging had gezet, waren er 21 kanonschoten afgevuurd en hadden de klokken geluid, maar 
ook de stoet zelf kon van verre worden gehoord: aan kop gingen vier 'Blaazende Trompetters' 
te paard, iets verder in de stoet liep een groep van twintig 'Jongelingen' en een van twintig 
'Jonge Dogters' die om beurten 'Vaderlandsche liederen' zongen, her en der in de stoet 
speelden groepjes muzikanten opwekkende krijgsmuziek, terwijl in de loop van de dag nu 
eens saluutschoten en slaande trommen, dan weer massale spreekkoren aangaven waar de 
kop van de stoet zich inmiddels bevond. Het meermalen opklinkende 'Lang Leeve de Repu
bliek! Lang Leeve de Nationaale Vergadering!' vatte bondig samen waar het die dag om ging. 
Hie r werd de opening van de Nationale Vergadering gevierd die voor het eerst door het Volk 
van Nederland gekozen was, waarmee de belofte was ingelost die in de grondslag van de nieu
we Bataafse Republiek, de in januari 1795 geproclameerde Rechten van den Mensch en van den 
Burger, besloten lag: 'Dat ieder stem hebben moet in de wetgevende Vergadering der geheele 
Maatschappij, het zy persoonlyk, het zy door eene by hem mede gekozene vertegenwoordi
ging- ' 2 

Dat het om de opening van de Nationale Vergadering ging, werd ook in de optocht zelf 
meteen aanschouwelijk gemaakt. Vlak na de 'Blaazende Trompetters' kwam namelijk een 
heraut te paard, met een banier waarop 'Burger Feest by de Opening der Nationaale Verga
dering' geschreven stond. Daarna volgde een lange stoet met tal van bezienswaardigheden: 
de vlaggen van de Amerikaanse en Franse republieken, met 'Nationaale l inten ' verbonden 
met de Bataafse vlag, waaraan een heraut voorafging die een banier met 'het zinnebeeld der 
Broederschap' droeg; twee geharnaste mannen te paard, de een met een vaandel waarop de 
Landmacht, de ander met een waarop de Zeemacht werd verbeeld; vier jongedochters, net als 
de twintig zingende jongedochters in het wit gekleed, met nationale sjerpen om en 'burger-

* Het onderzoek voor dit artikel werd verricht in het kader van het NWO-prioriteitsprogramma 'De Nederlandse cul
tuur in Europese context'. Graag dank ik Els Kloek, die mij op het spoor van burgeres Van der Meer zette, en Mie-
ke Aerts, die mij op mijn zoektocht naar de onbekende burgeres van de Bataafse Revolutie hielp volharden. 

1 Voor de navolgende impressie van deze optocht maak ik gebruik van de Haagsche extra-courant van 1 maart 1796, uit
gegeven 'Weegens het Burgerfeesl, dat op aanstaanden Donderdag den 3 deezer zal plaats hebben, ter gelegenheid 
der eerste Byéénkomst der Nationaale Vergadering gehouden den 1ste dezer alhier in den Hage'; de Beschaving dei 
plegtighede.n by het burgerfeesl in den Haag op dm 3 Maart 1796, het tweede jaar der Bataafsche vryheid (Den Haag [1796]); 
en Cornelius Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, voor hel Bataafsche volk (Amsterdam 1799) 27-35. De aanduiding 
'Staatelijke optogt' is van één van de leden van de Nationale Vergadering, Willem Hendrik Teding van Berkhout 
(1745-1809), zie Dagboek van een patriot. Journaal van Willem Hendrik Teding van Berkhout. Ed. L. de Gou ('s-Gravenha-
ge 1982) 32. 

2 Voor de Rechten van den Mensch en van den Burger, op 31 januari 1795 voor het eerst door de 'Provisioneele Reprae-
sentanten van het Volk van Holland' als 'plegtige verklaaring van de gronden, op welke hunne daden en handelin
gen berusten' geproclameerd (waarin andere provincies die van Holland zouden volgen), zieJ.P. Loof (red.), Twee
honderd jaar rechten van de mens in Nederland. De verklaring van de rechten van de mens en van de burger van 31 januari 1795 
toegelicht en vergeleken met Franse en Amerikaanse voorgangers (Leiden 1994) 3-6, aldaar 4 en 3. 
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kroontjes' op, alle vier met een eigen vaandel, waarop de Koophandel , de Zeevaart, de Visse
rij en de Landbouw waren afgebeeld; de leden van de Haagse 'verbroederde Sociëtei ten ' , 
waarin de kaders van de Bataafse Revolutie zich in 1795 verenigd hadden, onder een banier 
met de leuze 'Wy erkennen geene Souverainiteit dan die van het Volk ' ; een groep kleine jon
gens en meisjes, vier aan vier onder een banier waarop 'De H o o p des Vaderlands' te lezen 
was, onmiddellijk gevolgd door een tweede groep kinderen, afkomstig uit de verschillende 
wees- en armenhuizen van de stad, eveneens vier aan vier, onder een banier waarop 'Gelyk-
heid ' stond; huzaren en infanteristen uit het Franse leger, alsmede Hollandse cavaleristen en 
jagers, in groepen van 24 over de stoet verdeeld; twaalf moeders met hun kinderen aan de 
hand, onder een banier met het opschrift 'Wy zullen n immer ophouden dezen dag aan ons 
kroost te verkondigen, opdat zy die op haar nageslacht kunnen overbrengen'; twaalf bejaarde 
mannen in oud-Hollands kostuum met een hellebaard over de schouder, die blijkens hun 
banier huis en haard zouden beschermen als 'onze jongelingen' te velde zouden zijn; acht 
jongedochters, net als de andere jongedochters i n het wit, met nationale sjerpen om en bur
gerkroontjes op, die een baar droegen met een erezuil die de Nationale Vergadering ver
beeldde; zes sergeanten uit de gewapende burgermacht in volle wapenuitrusting, onder een 
banier waarop stond dat zij de beschermers waren van al diegenen die zich niet zelf konden 
beschermen, zonder twijfel een verwijzing naar de groep mensen die in de wagen zat waar zij 
zo martiaal naast liepen: een stokoude man, twee bejaarde vrouwen en twee moeders met zui
gelingen; de stokoude man droeg op zijn beurt ook weer een banier waarop hij zijn vreugde 
over de revolutie te kennen gaf: 'In slaverny heb ik geleefd, ik verheuge my in vryheid te zul
len sterven, dit myn nageslacht zal daar genot van hebben'; twee door paarden getrokken 
kanonnen, gevolgd door de manschappen van de 'Burger-Artillerie'; een groep burgeressen, 
ook in het wit, en ook met nationale sjerpen om en burgerkronen op, die de versierselen 
droegen voor de nieuw op te richten vrijheidsboom die achter hen op een wagen werd mee
gevoerd. Temidden van al deze taferelen, die zich aan de toeschouwers als even zovele scènes 
in een doorlopende politieke voorstelling moeten hebben voorgedaan, was er één die door 
zijn luisterrijke uitvoering en entourage meer dan andere de aandacht trok. O p een met rood 
scharlaken behangen en met gouden passementen versierde triomfwagen, die was bespannen 
met vier rijk uitgedoste paarden en werd geëscor tee rd door zes luitenants van de gewapende 
burgermacht in parade-uniform die 'met uitgetoogen zwaarden' naast de wagen liepen, ging 
'Burgeres Van der Meer ' als de Vrijheid. In een luchtig gewaad, met blote armen, haar linker
arm leunend op een altaar en in haar rechterhand een speer met de vrijheidshoed erop, werd 
zij zeven uur lang, in een nijpende koude zoals geen ooggetuige en chroniqueur nalaat te ver
melden, door Den Haag gereden. 3 

De prominente aanwezigheid van burgeres Van der Meer in deze optocht is velen opgeval
len. In de opeenvolgende 19e- en 20e-eeuwse beschrijvingen van het Burgerfeest verliezen 
steeds meer deelnemers hun naam, maar burgeres Van der Meer is tot in onze tijd bekend ge
bleven. 4 Dat wil echter nog niet zeggen dat er overeenstemming bestaat over de betekenis van 

3 Over die nijpende kou moet men overigens niet te licht denken: zoals we uit het dagboek van Teding van Berkhout 
kunnen opmaken, vroor het de week van die 3e maart buitengewoon hard, zo zelfs dat wie zich alleen al met onbe
dekt hoofd op straat begaf, zoals de eerste voorzitter van de Nationale Vergadering, Pieter Paulus (1754-1796), na de 
openingsvergadering op 1 maart deed, een fatale kou kon oplopen. Zie Dagboek van een patriot, 26-32 en 41. 

4 Zie H v[an] A[ppeltern, ps. van A.W. Engelen], Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de 
tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw ( le ed. 1882; Rotterdam 19772) 198; Theod. Jorissen, 'De 
Fransche tijd' [1883] in: idem, Historische bladen (Haarlem 1889) 333-425, aldaar 346; Arnold Ising, 'Een paar herin-
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haar aanwezigheid. Zo ziet Suzanna von Wolzogen Kühr, een van de vrouwelijke historici die 
begin 20e eeuw werk maakten van de geschiedenis van vrouwen, in burgeres Van der Meer 
het teken dat vrouwen, net als hun medeburgers, door de revolutionaire idealen waren aan
geraakt en dat ook zij zich uit hun onmondige staat wilden bevrijden. 5 Sterker nog, manifes
taties als deze maken volgens Von Wolzogen Kühr duidelijk dat het eind van de 18e eeuw kan 
worden aangemerkt als de tijd waarin de emancipatie van de vrouw daadwerkelijk begint.1' Dat 
lijkt in zijn algemeenheid, maar zeker waar het burgeres Van der Meer betreft, een nogal 
rooskleurige interpretatie. Immers, burgeres Van der Meer reed wel zo pontificaal mee in de 
optocht ter gelegenheid van de opening van de Nationale Vergadering, maar het recht om 
stem te hebben in deze Vergadering was, hoezeer dat in de Rechten van den Mensch en van den 
Burger ook als het recht van 'ieder' was verklaard, toen het op kiezen was aangekomen, niet 
aan vrouwen toegevallen. E n niet alleen had deze uitsluiting in 1796 geen enkele explicite
r ing nodig gehad om zich in de praktijk toch, als vanzelf, voltrokken te hebben, in de discus
sies over de nieuwe Constitutie die de Nationale Vergadering de volgende jaren nog te wach
ten stonden, zouden de politieke rechten van vrouwen alleen bij uitzondering, zijdelings, en 
louter in negatieve zin ter sprake komen. ' 

Kunsthistoricus Frans Grijzenhout, een van de dragers van het nieuwe onderzoek naar de 
politieke cultuur van patriottentijd en Bataafse Republiek, lijkt aan de aanwezigheid van bur
geres Van der Meer geen enkele betekenis te hechten. In zijn onderzoek naar patriotse en Ba
taafse feesten wordt zij nog wel gesignaleerd, maar is zij, ontdaan van haar revolutionair-poli
tieke titel, als 'Mevrouw Van der Meer ' alleen symbolisch, als Vri jheid , aanwezig, een 
aanwezigheid waarin zij als vrouw geheel en al verdwijnt. 8 N u is dat in overeenstemming met 
de onder kunsthistorici gebruikelijke opvatting dat zoiets als het geslacht van de Vrijheid geen 
nadere beschouwing behoeft omdat de iconografische traditie nu eenmaal wil dat abstracte 
begrippen door vrouwen worden gepersonifieerd. 9 Maar dat deze opvatting het ook in het 
aangezicht van een vrouw van vlees en bloed, met een naam en een politieke titel, in een van 
betekenissen zo zinderende politieke manifestatie heeft gehouden, laat zich mogelijk alleen 
verklaren door de kracht van een tweede, meer onder historici gangbare opvatting over de 
verandering in de verhouding tussen vrouwen en mannen aan het eind van de 18e eeuw, 
waarin voor 'Mevrouw Van der Meer ' al evenmin een betekenisvolle rol in een politieke ma
nifestatie is weggelegd. In deze opvatting geeft de 18e eeuw een ontwikkeling te zien, waarin 
vrouwen langzaam maar zeker uit het openbare leven verdwenen om zich tenslotte exclusief 
aan huishouden en moederschap te wijden, terwijl de zorg voor het levensonderhoud en het 
bevechten en uiteindelijk ook uitoefenen van politieke rechten tezelfdertijd exclusieve man
nenzaken werden. Deze scheiding tussen een openbare wereld die mannen toebehoorde, en 
een privé-wereld waarin vrouwen hun roeping moesten vinden, zou door de patriotten al zijn 

neringen uit de revolutie-dagen in Den Haag' in: idem, Haagsche schetsen IV (Den Haag 1895) 331-361, aldaar 342-
343; J. Smit, 'De Revolutie van 1795 en de vestiging van de Bataafsche Republiek' in: idem, Den Maag in den Franschen 
tijd. Een drietal schetsen [Den Haag 1913] 3-24, aldaar 20; S.I. von Wolzogen Kühr, De Nederlandsche vrouw in de. tweede 
helft der 18e eeuw (Leiden 1920) 187; Frans Grijzenhout, Feesten voor het Vaderland. Patriotse en Bataafse feesten 1780-1806 
(Zwolle 1989) 162. 

5 Von Wolzogen Kühr, De Nederlandsche. vrouw, 187. 
6 Ibidem, 202. 
7 Zie M.J. Gunning, Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Con

stitutie (Zwolle 1991) 253-258. 
8 Grijzenhout, Feesten voor hel Vaderland, 161. 
9 Met dank aan Eveline Koolhaas, die mij over deze iconografische traditie en haar status in het kunsthistorisch bedrijf 

uitgebreid informeerde. 
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Afb. 1. Van het Haagse burger-
feest zijn geen afzonderlijke af
beeldingen bekend, maar op 
een zinneprent op Pieter Paulus 
is op de achtergrond wel een 
glimp van het hoogtepunt van 
dit feest te zien: burgeres Van 
der Meer als de Vrijheid bij de 
nieuw geplante vrijheidsboom 
op het Buitenhof in Den Haag, 3 
maart 1796. Gravure door J.C. 
Bendorp, 1797. Gemeentear
chief Den Haag. 

voorgestaan en zou tenslotte in de Bataafse Republiek definitief haar beslag hebben gekre
gen. 1 0 Toch, was Von Wolzogen Kührs visie op de betekenis van burgeres Van der Meer histo
risch gezien aan de hooggestemde kant, een die haar op grond van traditie of usance iedere 
betekenis bij voorbaat ontzegt, voldoet vanuit historisch oogpunt evenmin. Al leen nader on
derzoek - naar de opzet van het feest, naar de politieke actualiteit waarin het plaats had, maar 
vooral ook: naar burgeres Van der Meer zelf - zal kunnen uitmaken of zij meer representeer
de dan de Vrijheid alleen. 

10 Deze opvatting is recentelijk het meest uitgesproken verwoord door Joost Rosendaal, 'Een nieuwe Vrouwendag. 
Vrouwen in de Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw', Dinamiek 7 (1990) nr 1, 10-21, en Wantje Fritschy, 
'Vrouwen in de Nederlandse samenleving tussen 1780 en 1830. Beelden, ideaalbeelden en werkelijkheid' in: Wantje 
Fritschy en Joop Toebes (red.), Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats-en natievorming tussen 1780 en 1830 (Nij
megen 1996) 185-214. Onlangs heeft ook Grijzenhout deze opvatting, die zijn eerder werk al te vermoeden gaf, als 
stellige zekerheid geponeerd, zie F. Grijzenhout en N.C.F. van Sas, Denldierldigviulerlund. Kunst en politiek in de lialaafs-
1'ranselijd 1795-1813 (Den Haag 1995) 46. 
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Kijken we nu opnieuw naar de stoet, dan valt allereerst op dat burgeres Van der Meer daarin 
bij lange na niet de enige vrouw was. Integendeel, het wemelde er van de kleine meisjes, jon
gedochters, burgeressen, jonge en oude moeders. Sommige van hen stonden in de eerste 
plaats voor een idee: de kleine meisjes voor gelijkheid en voor de toekomst, de moeders voor 
cont inuï te i t en voor het nationale geheugen - ideeën die stuk voor stuk betrekking hadden 
op de nieuwe Republiek, waar zij op deze symbolische manier deelgenoot van werden. Ande
ren droegen, in de liederen die zij zongen en in de sjerpen die zij om hadden, hun nationale 
verbondenheid meer direct uit. N u lijken die sjerpen misschien een onbetekenend detail, 
maar in de seculiere ce r emon ië l en van de Republiek had de nationale sjerp een welhaast sa
crale betekenis en werd hij alleen diegenen omgehangen die de publieke zaak op bijzondere 
wijze dienden, zoals Pieter Patdus twee dagen tevoren gebeurde toen hij tot eerste voorzitter 
van de Nationale Vergadering was gekozen." Dat de jongedochters en burgeressen in de stoet 
demonstreerden dat zij het vaderland waren toegewijd, wordt nog eens extra bekrachtigd 
door de burgerkronen die zij droegen. De van eikentakken gevlochten kroon, één van de vele 
klassieke symbolen die de Bataven aan de Romeinse Republiek ontleenden, 1 2 was al in de 
patriottentijd een geliefd symbool geweest, zij het toen als de gedroomde bekroning van de 
helden van de Revolutie die nog komen moest. N u die Revolutie er in 1795 inderdaad van ge
komen was en het volk zijn Nationale Vergadering had gekozen, was de tijd van de burger
kronen aangebroken. Het is natuurlijk de vraag of een dergelijk symbool met de gewijzigde 
omstandigheden niet wat van zijn martiale karakter verloren had, maar welke, verbintenissen 
het ook met nieuwe revolutionair-politieke idealen mag zijn aangegaan, zeker is dat het vrou
wen daarbij nadrukkelijk insloot. Deze inclusiviteit spreekt al evenzeer uit de taken die de 
jongedochters en burgeressen in de stoet toebedeeld hadden gekregen: het waren jonge
dochters die de erezuil van de Nationale Vergadering droegen, en de delegatie die de afge
vaardigden uit de Nationale Vergadering die zich op zeker moment bij de stoet aansloten wel
kom heette was uit burgers en burgeressen samengesteld. Het is deze vrouwelijke présence 
waarvan burgeres Van der Meer als de Vrijheid het hoogtepunt vormde. 

Dat we de aanwezigheid van burgeres Van der Meer als vrouw serieus moeten nemen, 
wordt nog duidelijker als we naar de politieke bedoelingen van het feest kijken. Het burger-
feest was georganiseerd door een commissie uit de Haagse 'verbroederde Sociëte i ten ' en wat 
deze commissie met het feest beoogde, kan men opmaken uit het plan dat zij enkele weken 
tevoren aan de 'Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Hol land ' had voorgelegd. 1 3 

Aanvullende informatie geeft het journalistieke verslag van het feest dat na afloop te koop 
werd aangeboden. In dit verslag, dat werd gepubliceerd door de uitgevers van de plaatselijke 
krant die in 1795 onverbloemd partij voor de Revolutie had gekozen, wordt de opzet van het 
feest nog eens voor het grote publiek toegelicht. 1 4 Duidelijk is allereerst dat zichtbaar moest 
worden dat de oude politieke orde had afgedaan en het gezag van de stadhouder vervangen 

11 Zie het verslag van Teding van Berkhout van deze plechtigheid in Dagboek von een patriot, 28. 
12 Zie N.C.F. van Sas, 'Voor vaderland en oudheid. Het klassieke paradigma in de laat achttiende-ceuwse Republiek' in: 

Frans Grijzenhout en Care! van Tuyll van Serooskerken (red.), Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800 
(Zwolle 1989) 13-31, m.n. 30-31. 

13 Voor het plan van de 'Commissie der Haagsche verbroederde Sociëteiten', dat op 15 februari 1796 door de Provi
sioneele Repraesentanten van het Volk van Holland werd besproken en een week later vrijwel geheel werd goedge
keurd, zie de Derreelen van de Provisioneele Repraesentanten van hel Volk van HoUandVÜ/2 (Den Haag 1800) 396-403. 

14 Voor dit verslag, gepubliceerd doorj . de Groot en Zoonen, uitgevers van de Haagsche. courant, zie Beschryvirig der pleg-
ligheden. Deze Beschryving is uitgebreider en geeft meer informatie dan de extra-editie die de Haagsche courant twee 
dagen tevoren over het op handen zijnde feest uitbracht (zie noot 1). 
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was door dat van het volk. Zo werd op de plaats waar sinds jaar en dag, als eerbewijs aan de 
stadhouder, de meiboom werd geplant, nu, ter ere van de Revolutie, een vrijheidsboom op
gericht. 1 5 Bovendien ging de stoet op zijn route door de stad door de Stadhouderspoort, waar 
ooit alleen het rijtuig van de stadhouder recht van doorgang had. Daarmee werd dit recht van 
zijn seigneuriale karakter ontdaan en voor het gehele volk opgeëist . Di t ' toeë igeningsr i tuee l ' 
werd wel heel bijzonder voltrokken door burgeres Van der Meer, die met haar triomfwagen in 
de plaats van de stadhouder trad, en door haar hoedanigheid van burgeres en vrouw de oude 
aristocratische orde symbolisch teniet deed. 

Voorts ging het er natuurlijk om de revolutionaire idealen op een begrijpelijke manier aan
schouwelijk te maken. Daarbij lijkt Gelijkheid, meer nog dan Vrijheid of Broederschap, het 
leidende motief te zijn geweest. De kleine kinderen die we onder het banier van de Gelijkheid 
in de stoet zagen meelopen, droegen dit al heel expliciet uit. U i t het verslag moeten we be
grijpen dat het om 'wees- en Arm-Kinderen, uit de onderscheidene Godshuizen' ging, 1 1 ' wat 
erop lijkt te wijzen dat met 'Geli jkheid ' gelijkheid naar stand en naar godsdienst werd be
doeld. In het voorgelegde plan worden de weeskinderen omschreven als: 'beide geslachten, 
van alle gezindheden, ' 1 7 wat suggereert dat de organisatoren behalve gelijkheid naar gods
dienst, en mogelijk gelijkheid naar stand, ook gelijkheid naar sekse op het oog hadden. De in
tentie om mannen en vrouwen, zo mogelijk gelijkelijk, bij het feest te betrekken, spreekt ook 
elders uit het plan. Zo wordt de groep zingende jongedochters opgevoerd als de pendant van 
een even grote groep zingende jongelingen, die allebei dezelfde vaderlandse liederen zullen 
zingen en allebei dezelfde vaderlandse sjerpen zullen dragen. Overigens is het de bedoeling 
dat de jongedochters zowel als de jongelingen 'zo veel mogelyk op eene wyze gekleed' gaan, 1 8 

waarmee op eenvoudige wijze gedemonstreerd werd dat er voor het standsonderscheid dat 
zich in de dagelijkse kledij zo duidelijk manifesteerde in de nieuwe Republiek geen plaats 
was.' 9 Explicieter nog wordt de gelijkheid naar sekse g e ë n s c e n e e r d bij de kindskinderen van 
de stokoude voormalige 'slaaf, van wie nadrukkelijk wordt bepaald dat zij 'beider geslachten' 
zullen z i jn . 2 0 In het licht van deze kennelijke zorg o m in naam van de Gelijkheid vrouwen een 
zichtbare plaats in de stoet te geven, mag men er van uitgaan dat de keuze voor de Vrijheid als 
centrale figuur weloverwogen was, waarbij het feit dat de Vrijheid traditioneel door een vrouw 
werd verbeeld - een traditie waarvan de organisatoren zich natuurlijk ook bewust waren - eer
der een argument dan een irrelevante bijkomstigheid zal zijn geweest. Vast staat tenslotte dat 
is gekozen voor een vrouwelijk symbool en niet voor een mannelijk equivalent, dat in de fi
guur van Brutus, die als symbool van Republikeinse vrijheid onder Bataafse revolutionairen 
aanzienlijke populariteit genoot, wel degelijk voorhanden was.2 1 

15 Grijzenhout, Feesten voor het vaderland, 127-130. 
16 liesrhryving, 5. 
17 üecreelen, 402. 
18 Ibidem, 399. 
19 Deze interpretatie van de eenvormige kledij van beide groepen leen ik van Nicole Pellegrin, die in elk geval de witte 

jurken die vrouwen in de revolutionaire feesten in Frankrijk al evenzeer droegen als in Den Haag in hun eenvormi
ge eenvoud deze intentie meegeeft; zie Nicole Pellegrin, 'La vle quotidienne et la mode. Femmes, chiffons et Révo-
lulion' in: 1>s femmes au lemps de la Révolution francaise/Vrcmwen in de Franse Revolutie (Brussel 1989) 88-143, m.n. 94. 

20 Decreeten, 400. 
21 Voor deze populariteit van de Brutusfiguur, die zijn betekenis van vrijheidsheld en tirannieverdrijver zowel aan de 

grondlegger van de Romeinse Republiek als aan de moordenaar van Julius Caesar ontleende, zie N.C.F. van Sas, 
'Caesar, Brutus, Cincinnatus: Daendels als redder van Nederland, 1797-1799' in: Herman Willem Daendels 1762-1818. 
Geldersman, patriot, Jahobijn, generaal, hereboer, maarschalk, gouverneur (Utrecht 1991) 61-70, aldaar 68. Zie ook Van Sas, 
'Voor vaderland en oudheid', 30. 
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Maar de politieke bedoeling van het feest was nog een andere dan om in geë igende beel
den en symbolen ui tdrukking te geven aan de zegeningen van de Revolutie, waarvan de in
stallatie van Nationale Vergadering het voorlopige hoogtepunt vormde. Dat wordt duidelijk 
als men niet alleen kijkt naar wat er verbeeld werd en hoe dat verbeeld werd, maar ook naar 
wie dat verbeelden deden. Het is waarschijnlijk dat niemand in de stoet een willekeurige figu
rant was, het is nog veel waarschijnlijker dat alle deelnemers die een naam hadden er met re
den liepen, maar het is zonder meer evident dat de keuze voor burgeres Van der Meer met de 
uiterste zorg was geschied. In het plan dat de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van 
Hol l and was voorgelegd, was de Vrijheid de enige figuur waarvan de organisatoren de Repra
esentanten verzekerden dat zij daar niet de eerste de beste voor hadden gekozen, maar 'een 
der fatsoendelykste Damens uit den Haag' bereid hadden gevonden die rol op zich te ne
men . 2 2 In het verslag wordt vervolgens voor ieder die haar niet mocht hebben herkend ont
huld wie zij was: 'Burgeresse van der Meer, Huysvrouw van den Burger A . van der Meer, Dros
saard van den Hove van H o l l a n d . ' 2 3 Deze gegevens maken dat ook wij haar kunnen 
identificeren, en wel als de 41-jarige Bartha Maria van Cr impen, echtgenote van drossaard Ary 
van der Meer . 2 4 Het was echter niet als echtgenote van een aanzienlijk burger dat zij de Vrij
heid verbeeldde. Het was als 'mede slagtoffer van roof, plunder en vervolgzucht van denjaare 
1787' en als balling die na acht jaar in Den Haag was teruggekeerd dat zij op haar triomfwa
gen door de straten van Den Haag reed, zoals de verslaggever uitlegt. 2 5 

Bartha van der Meer was in 1787 inderdaad slachtoffer van 'roof, plunder en vervolgzucht' 
geweest. Toen naar aanleiding van het incident bij Goejanverwellesluis, waar de patriotten in 
j u n i 1787 een staatsgreep door Wilhe lmina van Pruisen verijdelden door haar op haar door
tocht naar Den Haag aan te houden, de Pruisen in september 1787 de Republiek binnen wa
ren gevallen om de revolutionaire ontwikkelingen te keren en deze veldtocht tegen de patriot
ten in enkele dagen was beslecht, namen de orangisten in Den Haag, net als in talloze andere 
dorpen en steden, de gelegenheid te baat om zich massaal op de patriotten te wreken. 2 1 ' H u i 
zen van patriotten werden geplunderd en vernield, patriotse t rofeeën buitgemaakt, patriotten 
met geweld ontwapend, gesard, beschimpt, gemolesteerd en met erger bedreigd. Daarbij had 
men het in de eerste plaats op de kern van de patriottenbeweging, het wapengenootschap 
'Voor 't Vaderland' , begrepen, en dat in al zijn geledingen: exercerende leden, honoraire le
den en donatrices. Bartha van der Meer was zo'n donatrice. 2 7 Samen met ru im 25 andere vrou-

22 Decreeten, 4 0 2 . 

23 Beschryving, 4. 

2 4 D o o r c o m b i n a t i e v a n gegevens u i t he t G e m e e n t e a r c h i e f D e n H a a g ( h i e r n a G A D H ) e n h e t C e n t r a a l B u r e a u v o o r G e 

n e a l o g i e te D e n H a a g ( h i e r n a C B G ) k o n w o r d e n a c h t e r h a a l d da t A r y ( A r i e ) v a n d e r M e e r , d r o s s a a r d , i n 1805 o p b i j 

n a 52- jar ige lee f t i jd i n D e n H a a g o v e r l e e d ; h i j was t o e n 31 jaar g e h u w d m e t B a r t h a M a r i a v a n C r i m p e n , d i e , n a e e n 

tweede h u w e l i j k m e t j a c o b v a n O o s l e r o m , i n 1818 o p b i j n a 64- jar ige lee f t i jd i n H a a r l e m z o u o v e r l i j d e n ; z ie C B G , fa

m i l i e a d v e r t e n t i e s V a n d e r M e e r : o v e r l i j d e n s a d v e r t e n t i e A . v a n d e r M e e r ( D e n H a a g , 7 a p r i l 1 8 0 5 ) ; G A D H , r eg i s t e r 

O n t v a n g s t I m p o s t o p T r o u w e n e n B e g r a v e n , inv .nr . 10, 139: o n d e r t r o u w B a r t h a M a r i a v a n C r i m p e n , w e d u w e A r i e 

van d e r M e e r , e n j a c o b v a n O o s t e r o m ( D e n H a a g , 8 d e c e m b e r 1 8 0 5 ) ; C B G , f a m i l i e a d v e r t e n t i e s V a n O o s t e r o m : over

l i j d e n s a d v e r t e n t i e B a r t h a M a r i a v a n C r i m p e n ( H a a r l e m , 1 j u n i 1818) . 

25 liesrhryving, 4 . 

2 6 V o o r d e g e w e l d d a d i g h e d e n v a n o r a n g i s t e n l e g e n p a t r i o t t e n d i e tot ve r i n o k t o b e r 1787 v o o r t d u u r d e n , z ie C . Gi j s -

b e r t i H o d e n p i j l , ' D e w e d e r k o m s t v a n W i l l e m V i n de r e s i d e n t i e o p 20 S e p t e m b e r 1787 ' , Haagsch jaarboekje voor 1899 

(1898) 152-166, e n J. S m i t , Den Haag in den Patriottentijd [ D e n H a a g 1916] 51-55. Z i e o o k W A . K n o o p s e n F . C h . 

M e i j e r , Goejanverwellesluis. De aanhouding van de prinses van Oranje op 28 juni 1787 door het vrijcorps van Gouda ( A m 

s t e r d a m 1987) , m . n . 31 e n 75-77. 

27 Nieuwe ttaamlyst der notnbele en veel vermogende Keezeti en kinzinnen, van liet Unster corps von ivapenhundel, ter zinspreuk voe

rende 'Oorzaake tier lïeroertens des Vaderlands'. Oeexislrerd lubbende ut 'sdnuvenlutge [ ' s -Gravenhage 1787] 24. 
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wen had zij het wapengenootschap in de loop van zijn bestaan geld gedoneerd en een vaandel 
geschonken - een daad waaraan de patriotten groot belang hechtten. 2 8 Ook de orangisten wis
ten hoe zij zoiets moesten waarderen: meteen bij aanvang van de gewelddadigheden maakten 
zij de patriotten het vaandel afhandig om het vervolgens ritueel te verscheuren, en in het 
schimpschrift op het wapengenootschap dat zij nog in september 1787 publiceerden kregen 
ook de donatrices heel nadrukkelijk een beurt. 2 9 He t huis van donatrice Van der Meer en haar 
echtgenoot, zelf honorair l i d van 'Voor 't Vaderland' , werd grondig onderhanden genomen: 
ruiten werden aan diggelen geslagen, huisraad en inboedel vernield, in het Spui gesmeten of 
meegenomen. 3 0 

Als gevolg van de orangistische 'roof-, plunder- en vervolgzucht' sloegen naar schatting 
meer dan honderdduizend patriotten op de vlucht, waarvan er uiteindelijk zo 'n 4.000 in 
Frankrijk politiek asiel zochten en van de Franse regering een uitkering ontvingen. 3 1 Tot die 
4.000 behoorde ook Bartha van der Meer. Samen met haar echtgenoot verbleef zij in 1788 in 
het vluchtelingenkamp in St.-Omaars, en vervolgens tot 1795 in Duinkerken . 3 2 Het was dus in
derdaad na acht jaar ballingschap dat zij in Den Haag was teruggekeerd. 

Deze persoonlijke politieke geschiedenis maakte Bartha van der Meer tot een vrouw die de 
Vrijheid met recht kon verbeelden. Omgekeerd zal zij met een dergelijke geschiedenis juist 
als de Vrijheid het feest extra betekenis hebben gegeven. Deze gedachte wint aan waarschijn
lijkheid als we de andere personen in de stoet nader bekijken. Zo was de stokoude man die 
zich met zijn kinderen en kindskinderen op een leven in vrijheid verheugde, naar verluidt 
ook 'een slagtoffer van dat doemwaardig jaar ' 1787, 3 3 en van veel van de deelnemers die een 
naam krijgen zou hetzelfde gezegd kunnen worden. 3 1 Navrant is de geschiedenis van 'Burger 
Boudewijns', degene die op het moment suprème, toen de delegatie van de Nationale Vergade
ring zich bij de stoet voegde, een gedicht voordroeg. 3 5 Dit is namelijk zonder twijfel de apo-

28 Voor de plechtige vaandeloverdracht van de donatrices aan het wapengenootschap en de waarderende reacties van 
enkele leden van het genootschap zie Aanspraaken aan het Haagsche wapen-corps, tra spreuke voerende: Voor 'l vaderland, 
gedaan ter gelegenheid dal aan hetzelve hel vaandel en de trommen plechtig wieren overhandigd, hy de publieke wapen-oeffening en 
vuuring in de Koekamp, op Donderdag den listen September 1786 ['s-Gravenhage 1786]. 

29 Voor het verscheuren van het vaandel zie Gijsberti Hodcnpijl, 'De wederkomst', 156. Bedoeld schimpschrift is de 
Nieuwe naamlyst der notabele en veel vermogende Keezen en Keezinnen, waarvan niet alleen de titel al aangeeft dat ook M ou
wen over de hekel zullen worden gehaald, maar op de titelpagina ook nog eens expliciet 'een Precise opgaave der 
voornaamste Donatriessen, in hunne Natuurlyk[e] gedaante geschetst' wordt aangekondigd. Op het instituut van 
de donatrice, dat in de literatuur over de patriottentijd hogelijk ondergewaardeerd is, hoop ik binnenkort in een af
zonderlijk artikel terug te komen. 

30 Zie Algemeen Rijksarchief te Den Haag, collectie P A . Dumont Pigalle, inv.nr. 92: 'Opérations de guerre, Sept. 1787', 
een bundeling van stukken waaronder twee handgeschreven opgaven van de in Den Haag geplunderde huizen; in 
deze opgaven komt het huis van het echtpaar Van der Meer aan het Spui voor als 'tot na geplundert', en 'sterk Ge-
plunder'; vergelijk Smit, Den Haag in den Patriottentijd, 52. Voor het honorair lidmaatschap van Ary van der Meer zie 
Nieuwe naamlyst der notabele en veel vermogende Keezen en Keezin tien, 16. 

31 J.G.M.M. Rosendaal, 'Geene Heeren Meer, Zalige Egalitc. De door de Franse overheid ondersteunde gevluchte patriot
se burgers, 1787-1794', Jaarboek van hel Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 49 (1995) 107-164. 

32 Ibidem, 161. 
33 Beschryving, 4. 
34 Voor een uitputtende bewijsvoering is hier geen plaats, maar gezegd kan wel dat behalve van de na te noemen Jo-

hannes Boudewijnsen, ook de namen van de burgers Jacobus Beukers, Ary Vermeer en L. Stork, die als leden van de 
organiserende commissie meeliepen, corresponderen met de namen van voormalige leden van 'Voor 't Vaderland' 
en/of van degenen wier huis geplunderd werd en/of van degenen die in Frankrijk een uitkering kregen, terwijl ook 
de liederen die in de stoet werden gezongen uitgegeven waren door de bekende réfugié Gerrit Paape. Overigens was 
degene die namens de Nationale Vergadering het woord tot de feestgangers richtte, Johannes I.uyken, indertijd ook 
lid van 'Voor 't Vaderland', en had ook hij naar eigen zeggen in 1787 Den Haag moeten ontvluchten. 

35 Dagboek van een patriot, 31. 
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theker Johannes Boudewijnsen, indertijd exercerend l id , maar vooral ook huisdichter van 
'Voor 't Vaderland' , die op elke manifestatie van het genootschap een toepasselijk gedicht 
schreef en dat ter plekke declameerde. 3 6 In september 1787 werd hij niet alleen zijn huis uit
gejaagd, maar ook, als mikpunt van hoon en geweld, vastgebonden op een van de kanonnen 
van het genootschap door de stad gevoerd. Ook hij vluchtte naar Frankrijk en leefde daar ja
ren in ballingschap. 3 7 Bartha van der Meer voerde dus als de Vrijheid een schare van lotgeno
ten aan, wat de 'Staatelijke optogt' ook het karakter moet hebben gegeven van een triomf
tocht der patriotse helden en heldinnen, die hun inspanningen en opofferingen voor het 
Vaderland in de opening van de Nationale Vergadering beloond mochten zien. 

De conclusie is duidelijk: de Vrijheid werd niet zonder reden door burgeres Van der Meer ver
beeld, en als persoon en als vrouw gaf zij de Vrijheid een veelheid van betekenissen mee. Even 
duidelijk is, dat geen van die betekenissen ook maar iets met huiselijkheid of moederschap 
van doen had. Daaraan deden de andere vrouwen in de stoet niets af. Integendeel, alleen al 
de omvangrijke deelname van vrouwen aan een dergelijk openbaar feest bij een gelegenheid 
van zo evident politiek belang, georganiseerd door de kern van de voormalige patriottenbe-
weging die het nu voor het zeggen leek te krijgen, is in tegenspraak met de gedachte dat vrou
wen aan het eind van de 18e eeuw, als de patriottenidealen politieke praktijk gaan worden, 
definitief naar de huiselijke haard werden gedirigeerd om zich daar als moeder aan het va
derland te wijden. Geen vrouw die een dergelijk ideaal in woord of gebaar uitdroeg. Zelfs de 
vrouwen die als moeders meeliepen, belichaamden niet als vrouwen het moederschap, nog 
minder het moederschap als enig denkbare bijdrage van vrouwen aan het vaderland, zij re
presenteerden als moeders datgene waar het moederschap een waarborg voor zou kunnen 
zijn: het voortbestaan van het geslacht of het geheugen van de natie. 

De boodschap die burgeres Van der Meer wél uitdroeg, was van een andere orde. Haar 
centrale rol i n de stoet, haar persoonlijke geschiedenis en de entourage van de vele andere 
vrouwen maakten haar tot een levend teken van de betrokkenheid van vrouwen bij de Re
volutie en bij de nieuwe politieke orde die deze teweeg had gebracht. O p haar triomfwagen 
nam zij de openbare eerbetuiging in ontvangst die de politieke gemeenschap gold die ook 
haar gemeenschap was: die van de patriotten die, verjaagd om hun politieke overtuiging, na 
hun ballingschap als Bataven waren teruggekeerd om het volk van Nederland de vrijheid te 
brengen. Als Vrijheid was zij de verzinnebeelding bij uitstek van de nieuwe politieke orde, als 
vrouw temidden van de andere vrouwen demonstreerde zij dat het revolutionaire gelijk
heidsideaal, neergelegd in de Rechten van den Mensch en van den Burger zich ook tot vrouwen 
uitstrekte. 

Niettemin blijft, dat burgeres Van der Meer als vrouw de Nationale Vergadering niet had 
mogen kiezen noch daarin gekozen had kunnen worden, haar titel van 'Burgeres' ten spijt. 
Deze incongruentie verbaast heden ten dage, maar lijkt toentertijd maar zelden als een in
congruentie gezien te zijn. Eén van de zeldzame gelegenheden waarbij deze situatie als onbil
lijk aan de kaak werd gesteld, was in september 1795, toen de deliberaties over de kiesgerech-
tigdheidscriteria voor de aanstaande verkiezing van de Nationale Vergadering op gang 

36 Voor zijn lidmaatschap van 'Voor 't Vaderland', zie Nieuwe luuiiiilysl der uolnbele en veel ueriiiooetule Keezen en Keizinnen. 
11. Eén van de vele gelegenheden die hij voor een gedicht aangreep was de plechtige vaandeloverdracht op 21 sep
tember 1786, zie Aanspraaken aan lui Htiugsiiie wapen-corps. I 3-17. 

37 Voor de plundering van huize Boudewijnsen zie Smit, Den Hang in den Patriottentijd, 64; voor zijn gedwongen tour 
door Den 1 laag, ibidem, 51; voor zijn politiek asiel in Frankrijk zie Rosendaal, 'Geene Hceren Meer', 161-162. 
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kwamen. Van de hand van P.B.v.W. verscheen toen een pamflet onder de titel Ten betooge dat de 
Vrouwen behooren deel te hebben aan de Regeering van het Land.38 Daarin betoogde de auteur dat 
volgens de Rechten van den Mensch en van den Burger alle mensen gelijk waren en gelijke rech
ten hadden, en dat het daarom niet aanging vrouwen van rechten uit te sluiten die mannen 
wel zouden gaan genieten, temeer daar vrouwen in vaderlandsliefde niet voor mannen on
derdeden, zoals 'veele Patriottische Vrouwen' hadden laten z ien . 3 9 Het betoog mondde uit in 
een aansporing aan vrouwen om zich uit deze onwaardige positie te bevrijden en zich daarbij 
- iconografische traditie of geen iconografische traditie - te laten leiden door de vrouw die 
dat streven meer dan enige andere vrouw belichaamde: 'laaten wy maar voor een oogenblik 
het Beeld der Vryheid beschouwen. Is het niet uwe Zuster? zy reikt U de hand . ' 4 0 Dit appè l 
heeft maar weinig weerklank gevonden, en de Vrijheid die burgeres Van der Meer verbeeldde 
heeft deze specifieke, feministische betekenis niet gedragen. 

Maar waar de Vrijheid wier voor stond - huiselijkheid, moederschap, feminisme - mag ons 
het zicht niet ontnemen op dat waar zij we/voor stond: de betrokkenheid van vrouwen bij de 
publieke zaak. Voor Bartha van der Meer zelf lijkt haar optreden op 3 maart 1796 daarvan de 
laatste manifestatie te zijn geweest. Het is echter niet ondenkbaar dat zij de twee vrouwen, die 
zich de volgende jaren als 'waare Vriendinnen der Vryheid ' in het debat over revolutionaire 
principes en politieke praktijken zouden mengen, Betje Wolff en Aagje Deken, van dienst is 
geweest.4 1 Aan Betje Wolff was Bartha van der Meer via haar broer, Adrianus van Crimpen, 
nauw geparenteerd; deze was namelijk gehuwd met Jansje Teerlink, het nichtje van Wolff dat 
in haar jonge jaren als een aangenomen dochter bij Wolff en Deken had gewoond. 4 2 Het was 
bij het echtpaar Van Crimpen-Teerlink dat Wolff en Deken in 1797 bij hun terugkeer uit 
Frankrijk een voorlopig onderdak vonden voordat zij zich in Den Haag vestigden, waar zij 
- wie weet mede door toedoen van Bartha van der Meer - met de politieke kopstukken van de 
dag verkeerden, als nimmer tevoren aan het politieke debat deelnamen en de radicale vleu
gel in de Nationale Vergadering steunden, en zich bij wijlen rechtstreeks tot deze Vergadering 
richtten. 4 3 

Wolff en Deken waren geen uitzondering. Wie bereid is de gangbare interpretaties te laten 
varen, ziet dat vrouwen rond 1800 op allerlei manieren en op tal van plaatsen blijk gaven van 
een even actieve politieke betrokkenheid. Een terrein ligt braak. Burgeres Van der Meer reikt 
ons de hand. 

38 P . B . v . W . , Ten betooge dat de Vrouwen behooren deel te hebben aan de Regeering van liet Land ( H a r l i n g e n 1 7 9 5 ) . 

39 I b i d e m , 2. 

40 I b i d e m , 16. 

41 H e t was i n Mijne offerande aan het vaderland ( D e n H a a g 1 7 9 9 ) , e e n adres van A a g j e D e k e n a a n d e B a t a v e n d i e , o m d e 

v o l k s g u n s t te w i n n e n , p o l i t i e k teveel i n t e r m e n v a n r e c h t e n e n te w e i n i g i n d i e v a n p l i c h t e n v e r t a a l d e n , d a t D e k e n 

W o l f f e n z i c h z e l f 'waare V r i e n d i n n e n d e r V r y h e i d ' n o e m d e e n z i c h o p g r o n d d a a r v a n tot e e n d e r g e l i j k e i n t e r v e n t i e 

g e r e c h t i g d ach t te ; z ie a ldaar , 36 . 

49 B a r t h a v a n C r i m p e n w e r d o p 11 augus tus 1754 g e d o o p t te S c h i e d a m als d o c h t e r v a n A d r i a n u s v a n C r i m p e n e n M a 

r i a C l a s i n a v a n D o o r s c h o t ; twee j a a r l a t e r k r e e g d i t e c h t p a a r e e n z o o n , A d r i a n u s v a n C r i m p e n (1756-1802) , d .e m 

1787 i n h e t h u w e l i j k z o u t r e d e n m e t Jansje T e e r l i n k (1766-1825) . B i j h e t o v e r l i j d e n v a n A d r i a n u s v a n C r i m p e n k o c h t 

W o l f f e e n Grafkelder v o o r v i e r p e r s o n e n , w a a r i n eers t A d r i a n u s v a n C r i m p e n , i n 1804 W o l f f e n D e k e n , e n i n 1826 

tens lo t te Jansje v a n C r i m p e n - T e e r l i n k b e g r a v e n z o u d e n w o r d e n . D e gegevens o v e r d e f a m i l i e V a n C r i m p e n d a n k i k 

a a n he t g e m e e n t e a r c h i e f S c h i e d a m ( b r i e f d d . 11 m e i 1999) ; v o o r he t o v e r i g e z ie P J . Bu i jn s t e r s , Wolff & Deken. Een 

biografie ( L e i d e n 1984) 214 e n 336-337. 
43 O v e r deze zo d o o r d e p o l i t i e k g e k l e u r d e H a a g s e p e r i o d e z ie B u i j n s t e r s , Wolff & Deken, 288-337. 
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Gerrit Valk en Susan Smit 

Voetbal van 1900 tot 2000: van vermaak voor welgestelde 
jongetjes tot miljoenenbusiness 

De vorige eeuwwisseling vormde een belangrijke periode in de vaderlandse voetbalgeschiede
nis. Rond 1900 zette de verspreiding van het moderne voetbalspel in Nederland zich namelijk 
overtuigend voort en werd er een stevige basis gelegd voor 'volkssport nummer é é n ' . Voetbal
clubjes schoten als paddestoelen uit de grond. In 1900 waren circa 200 elftallen in georgani
seerd verband geregistreerd en dit aantal was sterk groeiende. Het jaar 1900 is ook een be
langrijk jaar voor é é n van de bekendste voetbalverenigingen van Neder land , Ajax. De 
(her) oprichting van Ajax in dat jaar wordt in dit artikel beschreven als introductie op de op
komst van het moderne voetbalspel in Nederland. 

De oprichting van voetbalvereniging Ajax 

O p 18 maart 2000 viert voetbalvereniging Ajax zijn eeuwfeest. Herdacht wordt dat drie HBS-
studenten precies honderd jaar eerder op de hoek van de Dam en de Kalverstraat in café 
Oost-Indië bijeenkwamen en afspraken maakten over de reglementen, de contributie en het 
speelveld van Football Club Ajax. De sportieve geschiedenis van de hoofdstedelijke voetbal
vereniging gaat echter verder terug dan het begin van de 20e eeuw. De basis voor de vele kam
pioenschappen en internationale successen van Ajax werd zeven jaar daarvoor al gelegd. De 
bijeenkomst in maart 1900 was feitelijk gezien niet de oprichting van Ajax, maar het opnieuw 
in akte brengen van een bestaande vereniging die door gebrek aan leden, geld en speelveld 
enkele jaren niet actief was geweest. In het voorjaar van 1893 bestond namelijk al een vereni
ging waarin de naam 'Ajax' voorkwam en die tevens het rood en wit als clubkleuren had. Wel
iswaar was de club bij de oprichting ' U n i o n ' genaamd, na enkele maanden werd de club om
gedoopt tot Footh Ball Club Ajax. 1 

1893 

De oprichtersvergadering van Ajax uit 1893 werd gehouden in een café aan de Amstelveense-
weg, tegenover het Willemspark in Amsterdam-Zuid. 2 Standplaats van de club was de ge
meente Nieuwer-Amstel, het gebied grenzend aan Amsterdam vanaf de Ceintuurbaan. In 
1896 werd Nieuwer-Amstel bij Amsterdam getrokken in verband met de uitbreiding van het 
huidige stadsdeel De Pijp. Ajax speelde onder meer op een stuk grasland onder de Willems
brug in het Willemspark. Dit terrein werd gehuurd voor 25 gulden per halfjaar. De voetbal
velden in het Willemspark werden door verhoogde dijken omsloten, die de latere straten zou-

1 M.J. W. Middendorp, Vijfenzeventig jaar Ajax (Amsterdam 1975) 11. 
2 J. Sehoevaart e.a., Ajax 1900-1950 (Amsterdam 1950) 17. 
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Afb. 1. De voorzover bekend 
oudste foto van het eerste team 
van Ajax. Privéverzameling. 

De oudste herinnering aan hel vijftigjarige Ajax. waar/dj we om dei wille van de histori
sche curiositeit een misschien iels minder goede ujdriik voor lief willen nemen. Het eerste 
elftal van de Amsterdammers beslaande uil, slaande van links naar rechts: Pasteuning, 
Geister, Broekman. Mariale, Van der Laan: geknield: II. Brinkman, Holst, Timmer; 

zittend: Harvie, Kesl en Dijkstra 

den gaan vormen. Als gevolg hiervan waren ze afwijkend van vorm en moesten hoekschoppen 
soms vanaf de openbare weg genomen worden. 3 

Ui t hun doopceel en uit het feit dat de drie overblijvers van het eerste uur aan de H B S stu
deerden blijkt dat zij gerekend kunnen worden tot de min of meer gegoede middenstand. De 
vader van Floris Stempel was ten tijde van de geboorte van Floris, in 1877, werkzaam als kan
toorbediende. De iets jongere H a n Dade was afkomstig uit een zeemansfamilie. Zijn vader 
zou na een loopbaan als zeeman actief blijven als scheepstimmerman. De vader van Carel 
Reeser, geboren in 1882 en daarmee de jongste van de drie, werkte als telegrafist. Het is niet 
verwonderlijk dat de oprichters van Ajax hun clubnaam naar een figuur uit de Griekse Oud
heid vernoemden, in plaats van bijvoorbeeld de clubkleuren of plaatsnaam hiervoor aan te 
wenden. De eerste 'Ajacieden' waren namelijk leerlingen van de H B S aan de Weteringschans, 
waar zij onder meer les kregen in oude geschiedenis. De vernoeming van hun club naar een 
Griekse held diende wellicht aan te tonen dat de oprichters hun klassieken kenden. 

Van de resultaten van het prille Ajax is niet veel bekend. De competitie bleef beperkt tot 
wedstrijden met stadsgenoten. Fair play stond reeds hoog in het vaandel. Zo werd in het re
glementvan 7 april 1893 de spelers opgedragen 'eene aangename en gezonde uitspanning te 
verschaffen'. Ten aanzien van ordehandhaving op het veld was het reglement behoorlijk 
streng. O p het gebruik van ongepaste woorden of handelingen werd tien cent boete geheven, 
ev enals op het wegblijven door de spelers zonder kennisgeving aan de captain, de aanvoerder. 
Dezelfde boete gold ook voor de captain zelf, in het geval hij het reglement niet bij zich had. 
Verder kostte 'onattentie' bij het spel de voetballers vijf cent, evenals de weigering voetbal
spullen te dragen, terwijl het verlaten van het terrein zonder voorkennis van de captain maar 
liefst vijftien cent kostte.1 De boetes dienden binnen een periode van twee weken te worden 
voldaan. 

3 E. Vermeer, 95 Jaar Ajax, 1900-1995 (Amsterdam 1996) 9. 
4 Middendorp, Vijfenzeventig jaar Ajax, 10. 
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Ook de toelatingseisen waren streng. Niet iedereen kon zich zo maar als l id bij Ajax aan
sluiten. Degenen die l id wilden worden maar in eerste instantie niet aangenomen werden, 
konden overigens na minimaal twee weken weer een nieuwe poging hiertoe doen. Tijdens 
een vergadering in het voorjaar van 1894 werd met meerderheid van stemmen besloten dat 
de leden die zelf niet wilden spelen, verplicht waren te bedanken als l id . Di t besluit kwam on
der hevig protest tot stand en kostte Ajax een onbekend aantal ondersteunende leden. ' 

In 1896 kreeg het voetbalveld van Ajax een andere bestemming, waardoor de spelers hun 
heil elders moesten zoeken. Het voormalige speelveld werd dat jaar binnen de gemeente
grenzen van Amsterdam getrokken en samen met het omliggende gebied bouwrijp gemaakt 
voor de uitbreiding van de stad. 

1900 

Rond de eeuwwisseling liet een drietal overblijvers van de Footh Ball Club Ajax een brief 
rondgaan in hun vriendenkring om hen te interesseren voor de hernieuwde oprichting van 
Ajax. Hiermee wilden zij kennelijk definitief afrekenen met het oude succesloze Ajax. De Aja-
cieden van het eerste uur waren de studenten Han Dade, die eigenaar van de (leren) bal was, 
Floris Stempel, de eerste voorzitter, en Carel Reeser. Samen zouden zij een driemanschap vor
men en de voetbalvereniging de eerste jaren leiden. De interesse was klaarblijkelijk gewekt, 
aangezien op 18 maart 1900 een nieuwe openingsvergadering werd belegd. 

De spelfout in de clubnaam, die er ondanks de goede opleiding van de eerste oprichters 
zes jaar lang in had gezeten, werd toen gecorrigeerd. Hierdoor ging de club verder onder de 
naam Football Club Ajax. De club sloot zich aan bij de Amsterdamsche Voetbal Bond (AVB). 
Dat Ajax zich behoorlijk wist te handhaven op dit niveau blijkt uit de twee tweede plaatsen die 
de club behaalde op het kampioenschap van de A V B . De eerste behaalde prijs bestond uit een 
medaille voor het beste doelgemiddelde in de competitie. 

Het bestuur van Ajax werd enige jaren na de hernieuwde oprichting fors uitgebreid. Daar
naast waren drie commissarissen voor algemene zaken werkzaam bij Ajax. Jaarlijks trad dit be
stuur af in j u l i waarbij het direct weer herkiesbaar was. De maandelijkse contributie van de 
club was in 1900 een kwartje en het inleggeld voor nieuwe leden bedroeg vijftig cent. In het 
seizoen 1903-1904 was dit al gestegen naar een jaarlijks bedrag van acht gulden. Dit waren 
toentertijd relatief forse bedragen, getuige het commentaar van de redacteur van het Groene 
Sportblad in 1904: 'Nemen we in aanmerking dal onze eerste Vereeniging in den lande, de 
H W [Haarlem], van hare leden een contributie van ƒ 5 , - vraagt, waartegenover onze derde
klasser Ajax met 8 gulden komt te staan.' 6 Kennelijk was de hoge prijs destijds geen groot be
zwaar voor de leden, want Ajax heeft deze 'herstart' goed doorstaan. 

De oorspronkelijke middenklasseclub die Ajax in het begin was, zou geleidelijk een sterke
re arbeidersfractie krijgen. Het succesvolle competitieverloop van Ajax en de overgang naar 
de eerste klasse in 1911 zorgden voor een grote populariteit en ledengroei. R o n d 1920 be
stond verdeeldheid binnen het bestuur omtrent de vraag waar de grenzen getrokken moesten 
worden met betrekking tot het aantal leden en het soort mil ieu. De grote mobiliteit en de ver-

5 O n d e r s t e u n e n d e l e d e n , o f t ewe l l e d e n d i e z e l f n i e t a c t i e f w a r e n i n he t v o e t b a l s p e l , z i j n h e t z e l f d e als d o n a t e u r s . D a a r 

t e g e n o v e r s taan d e s p e l e n d e l e d e n , d i e o o k w e l w e r k e n d e l e d e n w o r d e n g e n o e m d . 

6 M i d d e n d o r p , Vijji'iiznviilig jaarAjax, 17. 
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anderingen in de leefstijl van de elite deden de verschillen tussen de standen vervagen en het 
standsbesef verminderen. O o k bij Ajax werd het voetbal een sport voor het volk, alhoewel de 
middenklasse er de overhand zou houden. ' 

Speelterreinen 

Over de locatie van de trainingen en wedstrijden van het eerste seizoen van Ajax in de 19e 
eeuw bestaat enige onduidelijkheid. In het supportersblad van 1980 wordt gesproken over het 
'Aapjesland' aan de Tweede Constantijn Huygenstraat, terwijl in het vijfennegentigjarige ju 
bileumboek het huidige Valeriusplein genoemd wordt als wedstrijdveld van het seizoen 1900-
1901. 8 O o k wordt een veldje in Amsterdam-Noord, dat Ajax voor haar thuiswedstrijden zou 
hebben gehuurd, als basis aangemerkt. 9 E r is meer eenduidigheid over de behuizing van Ajax 
in de periode 1901-1907. Een veld aan de Laanweg deed dienst als train- en wedstrijdterrein. 
Deze accommodatie moest het overigens zonder tribunes of clubhuis stellen. In 1902 promo
veerde het eerste elftal van Ajax vanuit de Amsterdamsche Voetbal Bond naar de Nederland
se Voetbalbond (NVB) . De club kwam terecht in de derde klasse N V B waar het kampioen
schap werd behaald. Vervolgens steeg Ajax naar de tweede klasse N V B , waar ze een aantal 
jaren zou blijven spelen. 

In de loop van 1908 fuseerde Ajax met de sterke derdeklasser Hol land . Deze fusie en de 
komst van de Engelse trainer John Kirwan, oud-speler van Chelsea, legde de kiem voor de 
promotie van Ajax naar de eerste klasse in 1911. R o n d die tijd werd de naam-van de club de
finitief veranderd in Amsterdamsche Football Club Ajax. Bouwplannen aan de Laanweg 
noodzaakten Ajax in 1907 tot het zoeken van een ander terrein en de club verhuisde naar een 
locatie aan de Middenweg in de Watergraafsmeer. Hie r zou Ajax tot 1934 blijven. In dat jaar 
werd een nieuwe accommodatie betrokken, enkele honderden meters verder gelegen aan de 
Middenweg. De Meer, zoals het stadion genoemd werd, zou de thuishaven van Ajax blijven tot 
aan het vertrek van de club naar de Amsterdam-Arena in 1996. 

Het is een kwestie van interpretatie of Ajax in dit jaar - 1999 - nu 100 of 107 jaar bestaat. De 
festiviteiten rond de oprichting van Ajax zouden ook zeven jaar eerder plaatsgehad kunnen 
hebben, indien de geschiedenis van de club op een andere wijze gereconstrueerd zou zijn. 
Wellicht vormt deze eeuwwisseling een goede gelegenheid tot het doen van grondig onder
zoek naar de juiste oprichtingsdatum van de eerste beursgenoteerde voetbalvereniging van 
Nederland. 

Het begin van het moderne voetbalspel 

Het ontstaan van voetbalvereniging Ajax kan exemplarisch genoemd worden voor dat van 
vele andere clubs die rond de vorige eeuwwisseling in Nederland het levenslicht zagen. Hoe is 
nu het voetbalspel g e ï n t r o d u c e e r d op de Nederlandse velden? 

7 Deze hypothese is indirect gebaseerd op uitspraken en beslissingen van na de oorlog, zie met name Ajax'jaarverslag 
over 1945-1946. 

8 Vgl. De Ajaxied, vereniging van Ajax-supporters. 80 jaar Ajax, 5 en Vermeer, 95 jaar Ajax, 9. 
9 'De oprichting van AFC Ajax 1900-1907', homepage Ajax, http://mvw.ajax.nl/. 
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Afb. 2. Bok de Korver was begin 20e eeuw een van 
de toppers van het betaald voetbal. Privéverzame-
Ung. 

Voetbal is van Engelse oorsprong en is wel eens Engeland's 'most durable export ' ge
noemd. 1 0 In de 19e eeuw was er veel belangstelling bij de Europese elite voor de wijze waarop 
de Britse bovenlaag invulling gaf aan haar bestaan. Hierdoor konden sporten als cricket, rug
by en later vooral voetbal hun opmars beginnen op het vasteland. Bij de verspreiding daarvan 
speelden zowel Engelsen zelf als Europeanen die in Engeland daarmee kennismaakten een 
rol . Nederland vormde daarop geen uitzondering. 

In ons land is de persoon van P im Mui ie r onlosmakelijk verbonden met het begin van het 
georganiseerde voetbal. 1 1 O p veertienjarige leeftijd was hij de oprichter van de oudste Neder
landse voetbalclub: de Haarlemsche Football Club ( H F C ) , die in 1879 het licht zag. Eigenlijk 
is H F C niet echt de oudste voetbalclub in ons land. U . D . uit Deventer stamt al uit 1875, maar 
deze vereniging begon als cricketvereniging en stapte pas later over naar voetbal. Dit ver
schijnsel zou vaker voorkomen binnen de sportwereld. 1 2 Overigens had het voetbal i n die be
ginjaren meer het karakter van rugby. Tijdens een bezoek aan Ramsgate kwam Pim Mui ie r in 
aanraking met het voetbal zoals dat in zijn huidige vorm bestaat. Daarna ging H F C over op dit 
association-footballP O o k elders konden bezoeken van Nederlandse jongeren aan Engeland lei
den tot de oprichting van een voetbalclub bij terugkeer. Daarnaast speelden ook Engelsen die 
voor kortere of langere tijd in ons land verbleven een passieve dan wel actieve rol bij de ver
spreiding. 

10 J . Walvin, geciteerd door Christiane Eisenberg, Fussball, soccer, cakio. Ein Englisrlier Sport nuf seinem Weg urn die Well 
(München 1997) 9. 

11 Zie over hem: Gijs Zandbergen, Pim Muliei; ijdti muur weergaloos (Amsterdam z.j.). 
12 C. Micrmans, Voetbal in Nederland. Maalsi luippelijhe en sportieve aspecten (Assen z.j.) 99. 
13 Zandbergen, Pim Muiier, 35. 
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Afb. 3. De grondlegger van het 
voetbal in ons land Pim Muiier. 
Privéverzameling. 

In de Rotterdamse haven vergaapten Nederlanders zich aan voetballende Engelse matro
zen, die onderlinge partijtjes speelden. In tegenstelling tot in ons land was het voetbal in En
geland al lang geen zaak meer voor uitsluitend de elite en ook hierdoor kon het voetbal zich 
elders verspreiden. 1 4 Zo kende de oudste Amsterdamse voetbalclub Sport slechts één Neder
lands l id , die ook nog een Engelse moeder had. De overige leden waren Engelse handelsem
ployés die hier werkzaam waren. 1 5 

De oprichters van de eerste voetbalverenigingen waren voornamelijk gymnasiasten en 
HBS-ers, veelal in de leeftijd van 13 tot 15 jaar. Behalve Ajax kregen diverse andere clubs 
Griekse namen mee. Ook leerlingen van kostscholen gingen soms over tot de oprichting van 
een voetbalclub. Soms waren de founding fathers zelfs nog jonger: in Dordrecht werd in 1887 
een club opgericht door vier jongens in de leeftijd tussen 9 en 11 jaar."' 

In de beginjaren was voetbal vooral een elitair gebeuren. Van de 104 voetballers, die tussen 
1894 en 1906 uitkwamen in het nationale team, was er slechts één afkomstig uit een volksmi
lieu. Sommigen zouden het later ver schoppen, zoals J .B. Kan, de vader van cabaretier W i m , 
die minister werd van Binnenlandse Zaken . 1 7 Ook de intellectuele elite, die nieuwe uitdagin
gen zocht, voelde zich aangetrokken tot het voetbal. Zo was Herman Gorter de oprichter van 
een voetbalclub in Amersfoort. Daarnaast was hij in het jaar dat hij zijn beroemde epos over 
het voorjaar publiceerde, 1889, aanwezig bij de oprichting van de voorloper van de K N V B . 
Ook Frederik van Eeden en Richard Roland Holst lieten zich op de voetbalvelden z ien . 1 8 

Verspreiding 

Gaandeweg verspreidde het voetbal zich over het land. N a Haarlem volgden de steden Amster
dam, Den Haag en Rotterdam. De aanwezigheid van spoorverbindingen had een gunstige in-

14 Jolanda Hendriksen, 'Voetbal: sport op de maatschappelijke ladder. Een sociaal-historische studie naar de voetbal
pioniers in Nederland 1879-1914' (doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Leiden 1997) 6-7. Maarten van Bottcnburg, 
Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten (Amsterdam 1994) 150. 

15 Miermans, Voetbal, 110. 
16 Ibidem, 99; Van Bottcnbursr. Verborgen competitie, 146. 
17 Miermans, Voetbal, 253-254. 
18 Zandbergen, 38; Van Bottenburg, Verborgen competitie, 142-143. 
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Afb. 4. Het Nederlands elftal speelde in 1894 zijn eerste wedstrijd tegen Felixstowe in Rotterdam (0-1). 
Het valt op, dat de spelers in hun eigen clubtenue speelden. Privéverzameling. 

vloed op de verspreiding van de sport. N a de grote steden volgde het platteland van West-Ne
derland. Vervolgens was Oost-Nederland aan de beurt, waarna de rest van het land tien jaar later 
volgde. Initiatiefnemers konden ook voetballers zijn die vanwege hun carr ière verhuisden en in 
hun nieuwe woonplaats hun voetbalactiviteiten wilden voortzetten. Ook ontstonden soms nieu
we clubs omdat de bestaande clubs weigerden nieuwe,, vaak jongere spelers te laten meespelen, 
waarna die zelf het heft maar in handen namen. Een en ander betekende een geweldige toena
me van het aantal elftallen. Zo waren in georganiseerd verband in 1891 slechts zeven elftallen ge
registreerd. T ien jaar later waren dat er al 215! ï 9 Deze sterk groeiende popularisering van het 
voetbalspel hangt samen met het afnemende elitaire karakter ervan. Hoe snel de verspreiding 
van het voetbal zich na 1900 voltrok valt op te maken uit de volgende tabel. 

Tabel 1. Aantal elftallen in (K)NVB-verband 2 ( ) 

Jaar Aantal elftallen 
1891 ' 
1901 215 
1911 650 
1921 1200 
1931 3545 
1941 6590 
1951 16240 

19 Miermans, Voetbal, 100-101, 290. 
20 Ibidem, 290. 
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Tal van factoren droegen ertoe bij dat het voetbal kon uitgroeien tot volkssport. Zo vergroot
te de organisatie van wedstrijden de populariteit van deze sport. Wedstrijden trokken steeds 
meer toeschouwers, die er op hun beurt voor zorgden dat ook kranten zich gingen interesse
ren voor voetbal. Krantenpubliciteit zorgde weer voor meer bekendheid en dus meer toe
schouwers en dus meer jongens die zich aanmeldden bij een voetbalclub. De Telegraaf"stelde in 
1895 een sportverslaggever aan. Andere kranten volgden rond dezelfde t i jd. 2 1 Voor het spelen 
van wedstrijden was verder de oprichting van voetbalbonden op regionaal en landelijk niveau 
van groot belang. 

Aanvankelijk vonden wedstrijden plaats op incidentele en vrijblijvende basis. O m competi
tie te kunnen spelen was bundeling noodzakelijk. Die leidde in 1889 tot de oprichting van de 
Nederlandse Atletiek- en Voetbalbond. Zes jaar later werden atletiek en voetbal gescheiden 
en ging deze organisatie verder als de Nederlandse Voetbalbond (NVB) . Onmiddel l i jk na de 
oprichting daarvan werd i n het westen van ons land de eerste competitie ingevoerd. Vooraf
gaande aan de N V B vond in 1894 de oprichting van de Amsterdamsche Voetbalbond plaats, 
die naast de NVB-competi t ie een eigen hoofdstedelijke competitie kende. De categorale 
sportbonden kwamen later van de grond. De oudste rooms-katholieke clubs werden vanaf 
1910 opgericht en in 1925 gebundeld in de Roomsch Katholieke Federatie Voetbalbonden 
(RKF) . Een jaar later volgde de oprichting van de Nederlandse Arbeiderssportbond (NASB) . 
Tenslotte kwam in 1929 de Christelijke Nederlandse Voetbalbond (CNVB) tot stand. 2 2 

Lokaal patriottisme gaf extra spanning aan wedstrijden tussen clubs uit nabijgelegen plaat
sen en droeg bij tot de belangstelling voor deze evenementen. Dat geldt zeker ook voor inter
nationale wedstrijden. Hoewel de eerste officiële interland pus in 1905 werd gespeeld (België-
Nederland 1-4), vonden er voordien al enkele internationale ontmoetingen plaats, zowel op 
club- als op bondsniveau. Dankzij de bootverbinding wist de Rotterdamse voetbalvereniging 
Sparta contacten aan te knopen met Harwich & Parkeston F C en haalde deze club over om i n 
1893 naar Rotterdam te komen. De Spartanen hadden weinig succes en verloren de wedstrijd 
met 0-8. Nadien speelden vertegenwoordigende Bondselftallen tegen buitenlandse clubs en 
tegen Belgische vertegenwoordigende elftallen. 

Het is typerend voor de situatie waarin het voetbal in die jaren verkeerde dat de spelers van 
het eerste Bondselftal in hun eigen clubshirt speelden. Een jaar later kregen de spelers door 
de N V B tenminste een petje met Bondsspeld uitgereikt om zich te kunnen onderscheiden 
van de tegenstander. 2 3 Belangrijker was dat deze duels veel toeschouwers trokken, waardoor 
het voetbal verder populariseerde. 

Natuurlijk hebben ook voetbalpioniers als P im Mui ie r veel bijgedragen aan de verspreiding 
van het voetbal. Toch mag worden aangenomen dat ook zonder een propagandist als Mul ie r 
het voetbal, net zoals in alle andere Europese landen, zijn weg naar ons land - zij het mis
schien wat trager - had weten te vinden. Van groter belang was dat Mui ie r medewerking ver
kreeg van de legerleiding om het voetbal te introduceren in de militaire opleiding. Zo werd 
vóór de eeuwwisseling al gevoetbald op de K M A en op de cadettenscholen te Alkmaar en 
Kampen. Een belangrijke doorbraak was de bekendmaking van het ministerie van Oor log i n 
1898 dat voetbal tot de opleiding van dienstplichtige militairen zou gaan behoren. 2 4 Hetvoor-

21 Ibidem, 107. 
22 Susan Smit, 'De bal bleef rollen. Ajax binnen voetballend Amsterdam tijdens de tweede wereldoorlog' (doctoraal

scriptie Universiteit van Amsterdam 1997) 11-12. 
23 Matty Verkamman (red.), Hel Nederlands elftal, 1905-1989. De historie van Oranje (Amsterdam 1989) 8-17. 
24 Miermans, Voetbal, 88; Zandbergen, Pim Muiier, 95. 
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deel voor de legerleiding was evident: sport draagt bij tot een goede conditie en een goede 
conditie verhoogt de gevechtskracht. Bovendien was de sport een goed middel om de verve
l ing te verdrijven. 

Gunstig voor de verspreiding van voetbal was dat ruimten om het spel te spelen gemakke
lijk te vinden waren. Al le steden kenden wel vrije ruimten, 'trapvelden', die bestemd werden 
als voetbalveld, zoals de Maliebaan in Den Haag, Feijenoord te Rotterdam en achter het Rijks
museum te Amsterdam. In Alkmaar werd zo'n vrije ruimte gevonden in het grasveld dat lag 
naast de gevangenis. Dat had één nadeel. Ballen die over de gevangenismuur werden gescho
ten, werden pas de volgende dag teruggegeven. Het tweede van Ajax profiteerde daarvan in 
het seizoen 1903-1904 door bij een achterstand van 9-0 alle drie de beschikbare ballen over de 
muur te jagen. De wedstrijd tegen Alcmaria Vict r ix moest om deze reden worden gestaakt. 
Waren er geen trapvelden beschikbaar, dan kon het voetbal altijd nog gespeeld worden op 
pleinen en in straten. 2 3 

Een sport voor arbeiders 

Afgezien van de hierboven genoemde factoren waren er nog meer redenen waardoor voetbal 
grote populariteit kon verwerven onder de arbeiders en kon uitgroeien tot volkssport num
mer één . Ten eerste waren de sociale barr ières om te gaan voetballen niet groot. De sport kon 
met relatief lage kosten beoefend worden. Omdat voetbal opkwam in een tijd dat de sociale 
positie van de arbeiders verbeterde, kon voetbal ook aansluiting vinden bij deze maatschap
pelijke klasse. Dat neemt overigens niet weg dat contributie, reiskosten, alsmede de aanschaf 
van een voetbaluitrusting voor de arbeidersmilieus wel degelijk een zware belasting kon bete
kenen. Zo kende de arbeidersclub Blauw-Wit als tenue naast een geblokt shirt een donkere 
broek, omdat 'iedere jongen wel over zo 'n broek beschikte.' 2 ' ' 

Waarschijnlijk speelden ook intrinsieke factoren een rol in de populariteit van het voetbal. 
Het rugby-foolball, zoals dat in de beginjaren bij H F C werd gespeeld, riep weerstanden op bij 
ouders gezien de vele kneuzingen en blauwe plekken die hun kinderen daarbij opliepen. De 
talrijke malen dat zij thuiskwamen met gescheurde kleren maakten deze sport er bij ouders 
niet populairder op. Toen P im Mui ie r dan ook kennismaakte met het association-football was 
zijn keuze snel gemaakt. 2 7 Dat het spel als zodanig jongens meer aansprak dan andere sport-
vormen, valt al op te maken uit het gedenkboek van A F C uit Amsterdam: 'Het ging als een 
vlam door de jeugd: football. E r was dus nog wat anders te beleven dan gymnastiek in een stof
fig lokaal, dan schaatsenrijden of roeien, die beide sterk afhankelijk waren van de weersom
standigheden. Je kon nu alle dagen van het jaar rennen en ravotten zonder knellende kleren 
aan, het kostte bijna niets, je kon hollen en vliegen en 'goals' maken en 'matchen' tegen an
derejongens. ' 2 8 

De sporthistoricus B i l l Murray wijst ook op de intrinsieke factoren die voetbal zo populair 
maakten. Twee spelers kunnen al een wedstrijd spelen - in feite kun je het in je eentje al spe
len middels het zogenaamde 'balletje hooghouden' . Bovendien, aldus Murray, is het spel een-

25 W.A. Fasel, e.a. (red.), Alcmana Victrix, 1898-1 WK VoHbal, honkbal, sojtbu' handbal (z.p., z.j.) 16; Miermans, Voetbal, 98. 
26 Citaat uit: Hendriksen, Voetbal, 42. 
27 Zandbergen, Pim Muiier, 35. 
28 Citaat uit: Miermans, Voetbal, 98. 
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voudig te organiseren, kan het overal beoefend worden, in bijna ieder klimaat en met de 
meest eenvoudige materialen. 2 9 

In het begin van de 20e eeuw deed het arbeidersvoetbal zijn intrede. Aanvankelijk mani
festeerde het zich in 'wilde' clubs die opkwamen en weer verdwenen, maar geleidelijk aan slo
ten de voetballers zich aan bij bestaande clubs of richtten eigen clubs op. De oudste volksclub 
in ons land is Veendam, dat werd opgericht in 1894. Het Haarlemse E D O volgde driejaar la
ter, terwijl rondom 1900 de arbeidersclubs Blauw-Wit, Go Ahead en N E C het licht zagen. Het 
arbeidersvoetbal kon zich zo snel uitbreiden, omdat de klassentegenstellingen in ons land 
minder scherp waren dan elders. In landen als Duitsland en Rusland was het klassenconflict 
zo groot dat arbeiders en de burgerlijke elite ook op het veld niet met elkaar verkeren wilden. 
Daardoor behield voetbal in die landen veel langer een elitair karakter dan elders. 3 0 

Toch was er in ons land wel degelijk animositeit tussen de elite- en de volksclubs. De eer
sten bezagen de opkomst van de volksclubs vaak met argusogen. Toen in 1900 op de algeme
ne vergadering van de Nederlandse Voetbalbond het voorstel werd gelanceerd om het voetbal 
te verspreiden onder de arbeiders, werd dit voorstel verworpen. Vooral Vitesse verzette zich 
daar heftig tegen. 3 1 Het stoorde N E C omstreeks die tijd dat er 'met een zeker mededogend 
medelijden neergekeken (werd) op die eenvoudige mannen. ' 3 2 Animositeit tussen de elite-
en de volksclubs kwam tevens tot uit ing bij de oprichting in 1904 van de Amsterdamse Volks
voetbalbond (AVBB) , die zich richtte tegen de Amsterdamsche Voetbalbond (AVB). De A V B B 
beschuldigde de A V B ervan te hoge eisen te stellen op het gebied van ondermeer de terrei
nen; eisen waaraan de volksclubs niet konden voldoen. 3 3 

Hoewel hij later als propagandist voor het volksvoetbal door het leven ging, moest ook een 
man als P im Mui ie r in het begin daar niet veel van hebben. Neerbuigend beschreef hij eens 
het volgende tafereel: 'Ik raapte eens een bal op, die out was, toen 'n schonkig atleet van de 
tegenpartij met deinende borstklampen me toesnauwde: 'Bl i j f d 'r af. Potverdomme, da's mijn 
bal ' , daarbij naar het niets kwade vermoedende voorwerp met z 'n nachtportiersknuisten gris
send. N u exemplarisch zijn, dacht ik, altruistisch, bidextreus en autopsychologisch didactisch, 
zoals gediplomeerde gymnasiasten het zouden uitdrukken. Dies zei ik minzaamst tot den rui-
gen, onbekenden vreemdeling, hem het vurig verlangde ding aanreikend: 'Hier, schat, hui l 
maar niet, ge mag er wel mee spelen.' E n wat was de dank? Hij grolde: 'Wees gewaarschuwd, 
want ik lust je, ik lust je rauw, denk er om!' De praktijk is en blijft moei l i jk . ' 3 4 

Het is heel goed mogelijk, maar dit zou nader onderzocht moeten worden, dat de ballota
gebepalingen die veel clubs kenden vooral ingevoerd of geëffectueerd werden op het mo
ment dat voetbal attractief werd voor bredere lagen in de samenleving. Eliteclubs konden 
daarmee voorkomen dat zij werden overstroomd door arbeiders. In ieder geval is de gesigna
leerde animositeit ook een uiting van het volwassen worden van het arbeidersvoetbal. Im
mers, het werd een volwaardige concurrent van de eerbiedwaardige clubs die voor de eeuw
wisseling waren opgericht. 

29 Bill Murray, The worbi's game. A history ofsoccer (Illinois 1998) xviii. 
30 Eisenberg, Fussball, 13. 
31 Miermans, Voetbal, 111. 
32 Ibidem, 114. 
33 Ibidem, 115. 
34 Citaat uit: Hendriksen, Voetbal, 71; zie ook: Miermans, Voetbal, 27. 
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Betekenis 

In het jaar 1900 stond de wieg van de sport die later één van de grootste passies van de mens
heid zou worden. In de loop van de tijd had het voetbal zich een niet meer weg te denken po
sitie verworven in de maatschappij. De sport had onder brede lagen van de bevolking vaste 
voet aan de grond gekregen. Dit moet ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de emancipatie 
van de arbeiders. Niet alleen namen zij deel aan maatschappelijke activiteiten, die tot voor 
kort het exclusief domein vormden van de gegoede burgerij; door in competitieverband te 
winnen versloegen zij voor het eerst in de geschiedenis zelfs de burgerij op haar eigen terrein. 
E n dat moet een goed gevoel hebben gegeven. 

In hetjaar 2000 is voetbal uitgegroeid tot een bezigheid, waarin veel misstanden de kop op
steken. Doorgeschoten commercialisering, supportersgeweld en dergelijke zijn daar maar en
kele voorbeelden van. Desondanks kunnen wij ons volledig vinden in de opmerkingen van de 
al eerder aangehaalde B i l l Murray: ' O f the great comforters of humankind, at least among 
males, soccer is less dangerous than drink, less illusory than religion, and it provides a closer 
sense of commtmity than any political party does. ' 3 3 Ook daarom mogen wij de grondleggers 
van deze sport in ons land nog steeds dankbaar zijn. 

Beroepsvoetbal voor Nederland onacceptabel. 
Economisch onverantwoordelijk - Maatschappelijk onjuist - Moreel uit den boze. 

Semi-professionalisme of premievergoeding in wezen gelijk. 

Afb. 5. Met deze ronkende kop nam het Ajax-nieuws in januari 1950 afstand van het betaald voetbal. 
Privéverzameling. 

SM M U I T H V , ilw woild's gmiw, x i x . 
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Paul Knevel 

Een milleniummuseum voor een nieuwe eeuw. 
Tien eeuwen Hollandse geschiedenis in tien objecten 

Iedereen heeft zo zijn eigen mil lenniumprobleem. De afgelopen weken heb ik met een bij
zondere variant te maken gehad. Ontwerp een museum van de Hollandse geschiedenis voor 
de 21e eeuw, een museum dat in tien voorwerpen het veelzijdige geschiedverhaal van het ge
west Ho l l and vertelt, aldus de uitdaging die de redactie van het tijdschrift Holland op mijn 
bord neerlegde. 

Tien eeuwen Hollandse geschiedenis terugbrengen tot tien objecten is natuurlijk gekken
werk. De afgelopen weken ben ik dan ook vooral bezig geweest met het verzinnen van uit
vluchten en quasi-oplossingen. Men ig scenario heeft de revue gepasseerd. Wat bijvoorbeeld te 
denken van een tentoonstelling louter en alleen bestaande uit portretten van belangrijke 
'Hollanders ' , van graaf Di rk II tot johan Cruijff? Portretten, zo hoort men immers herhaalde
lijk beweren, zijn uitmuntende spiegels van de ziel. Aldus moet het mogelijk zijn met tien 
zorgvuldig uitgekozen portretten de identiteit van de Hollander in heden en verleden te ont
hullen. Probleem is dan natuurlijk wel dat er vóór 1500 nauwelijks Hollandse portretten voor
handen zijn. Maar de traditionele Ahnengaleriebiedt een aardig alternatief: we voegen gewoon 
enkele verzonnen portretten toe, net zoals de onbekende 16e-eeuwse schilder dat deed toen 
hij van de commandeur van het Haarlemse Sintjansklooster opdracht kreeg een portretten-
reeks van diens voorgangers te vervaardigen.' Maar of het nieuwe Hollandse museum daar
mee met goed fatsoen de 21e eeuw in kan gaan? Erg dynamisch kan zo 'n portrettengalerij na
tuurlijk niet worden genoemd. Leuk voor een enkele zaal misschien, maar wel wat pover voor 
een museum dat zijn plaats zou moeten vinden in een veld waar driftig wordt geëxpe r imen
teerd met multimedia reconstructies, technologische snufjes, dramatische evocaties, visuele 
hulpmiddelen, geluidstapijten en theater, en waar soms diepzinnige nieuwe concepten de bo
ventoon voeren. Met zulke concurrenten maakt een historisch geo r i ën t ee rd portrettenmuse-
um weinig kans commercieel te overleven. 

Met weemoed dacht ik vervolgens terug aan de beginfase van de meeste Hollandse histori
sche musea, aan de 19e eeuw toen in zekere zin alles nog duidelijk was. Van een historisch 
museum werd toen bovenal een didactisch en triomfalistisch geschiedverhaal verwacht. Het 
tentoongestelde moest een 'eerzuil ' zijn, een 'spiegel' die 'al de gaven, al de krachten, al de 
deugden van het voorgeslacht' weerkaatste (Potgieter) ? Musea, zo hield de in die dagen on
vermijdelijke Victor de Stuers zijn publiek keer op keer voor, waren 'een der meest onont
beerlijke en der krachtigste hefbomen [...] tot ontwikkeling van het volk, tot bevordering der 
kunst en der industrie, en ten slotte tot verhooging van de algemeene welvaart'.' Met deze 
hooggestemde opdracht nog in het achterhoofd herinnerde ik mij de historische schilderij-

1 Vgl. T. van Boeren, Macht en onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan. De commandeursportretten uit het Sint 
Jansklooster te Haarlem (Haarlem 1991). 

2 E. Bergvelt, Pantheon der Gouden Eeuxo. Van Nationale Konsl-Gallerij tot Rijksmuseum van Schilderijen (1798-1896) (Zwolle 

1998) 157. 
3 D Carasso, 'Het historisch museum: Clio te kijk' in: idem, In de ban van het beeld. Opstellen over geschiedenis en kunst 

(Hilversum 1998) 188-201, aldaar 194. 
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engalerij van Jacob de Vos, zoals Dedalo Carasso en Koen van der Spek die in 1991 in het A m 
sterdams Historisch Museum tot leven brachten in de tentoonstelling Helden van het vader
land. De Nederlandse geschiedenis in 253 negen tien de-eeitw.se schilderijen verbeeld. Tussen 1850 en 
1863 verzamelde de welgestelde Amsterdamse assuradeur en kunstmecenas Jacob de Vos een 
collectie van tien series olieverfschetsen van gelijke grootte, die tezamen de Nederlandse ge
schiedenis vertelden, van de door een nuchtere Kaninefaat bespotte Romeinse keizer Caligu-
la tot koning Wil lem III die door schaatsenrijders de weg wordt gewezen tijdens zijn inspectie 
van de door wateroverlast en ijsgang getroffen Bommelerwaard. Het was een versie van de ge
schiedenis zoals De Vos - een verwoed lezer van historische romans - die graag zag, vol spe
lingen van het lot, verraad, dappere daden en zelfopoffering, maar ook met bovenmatig veel 
aandacht voor vorsten en militaire heldendaden. 4 Zou een moderne, Hollandse variant van 
zo 'n schilderijengalerij mijn mil lenniumprobleem niet in een klap oplossen? E n als boven
dien Rob Scholte bereid gevonden kon worden een bijdrage te leveren, zat het met de publi
citeit voor het nieuwe museum ook wel goed. 

Het zou echter van weinig historisch besef getuigen als een historisch museum voor de 21e 
eeuw kritiekloos teruggreep op een succesformule van ru im een eeuw geleden. Opnieuw: 
leuk voor één zaal, als document van het 19e-eeuwse vaderlandse gevoel in een modern jasje, 
maar niet geschikt als kern van een eigentijds historisch museum. Met slechts twee zalen ge
vuld besloot ik uiteindelijk de overige zalen van mijn imaginaire museum te vullen volgens de 
weg van de minste weerstand: op basis dus van mijn - onvoldoende - kennis en stokpaardjes. 
H ie r dan mijn hoogst persoonlijke keuze van tien eeuwen Hollandse geschiedenis in tien ob
jecten: het historisch museum Hol land volgens Knevel. 

4 Vgl. hun artikel in Holland2S (1991) 283-286. 
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Zaal 1: Schrift en beeld 

Graaf Dirk II en zijn vrouw Hildegard schenken een evangeliarium aan de abdij van Kgmond en knie
len voor de heilige Adalbert. Dedicatieminiaturen in het Egmondse evangeliarium, ca. 975. 
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Afb. overgenomen uit: Van Oostrom, Handgeschreven 
wereld, 123. 

Kloosters waren gedurende de Middeleeuwen lange tijd de enige centra van cultureel leven. 
Hie r woonden en werkten immers geruime tijd de enige middeleeuwers die voldoende kon
den lezen en schrijven om het culturele leven met belangwekkende en vaak prachtig uitge
voerde producten te activeren. De befaamde abdij van Egmond bijvoorbeeld, het oudste, in 
de 10e eeuw gestichte benedictijner klooster in de noordelijke Nederlanden, bezat een schit
terend verlucht evangeliarium, dat door graaf Di rk II aan de abdij was geschonken. Dit kost
bare handschrift met de vier evangeliën verhoogde de status van het klooster en bevatte bo
vendien in de beide opgenomen dedicat ieminiaturen de oudste voorstell ingen van 
Hollanders (zie ook p. 196 van dit themanummer). O p de hierboven getoonde voorstelling 
knielen graaf Dirk II en zijn vrouw Hildegard voor de heilige Adalbert, de patroonheilige van 
het Egmondse klooster en de bemiddelaar bij Christus. 

Latijn was natuurlijk de overheersende taal onder de kloosterlingen; dat was immers de taal 
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van de kerk, de taal van de gebeden, de eredienst en de gezangen. Toch slipte zelfs bij de 
monniken van Egmond incidenteel een 'Hollands ' woordje door in hun literaire kopieeracti
viteiten. Toen een Egmondse monnik omstreeks 1100 een Duitstalig commentaar op het 
Hoogl ied van Wil l i ram, een abt van een klooster in Beieren, overschreef, veranderde hij in de 
zin datjezus 'over mere mit t r ó k k e n o n fuozen gieng' [= over het water liep en toch droge 
voeten hield] het woord trókkenon door het Oudnederlandse drugon. Deze Egmondse versie 
behoort daarmee tot de oudste getuigenissen van het geschreven Nederlands/ ' Later, in de 
14e eeuw, trad de sprookspreker Wi l lem van Hildegaersberch op in de refter van het klooster, 
waarschijnlijk ter gelegenheid van een bezoek van de Hollandse graaf. Dat optreden moet in 
het Nederlands hebben plaatsgevonden, want Latijn sprak Wil lem niet. 6 Een klooster als dat 
van Egmond speelde dus al met al een belangrijke rol in het zich vormende literaire leven van 
het graafschap Hol land . 

Zaal 2: Steden 

Haarlem in de duinen. Doek door Jacob van Ruysdael, omstreeks 1670. Rijksmuseum A m 
sterdam. Afb. overgenomen uit: M . van Rooijen, Steden en hun verleden. De ontwikkeling van 
de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de negentiende eeuw ('s-Gravenhage 1988) 158. 

5 D . H o g e n e l s t , F. v a n O o s t r o m , Handgesehmieii wereld. Nederlmidse lilemtiiur en rulluur in dr middeleeuwen ( A m s t e r d a m 

1995) 128-129. 

6 D . H o g e n e l s t , F. v a n O o s t r o m , Hautlgesrlireveii wereld, 116-117. 
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Hol land kent sinds lang een stedenlandschap. Het oudst bewaard gebleven Hollandse stads
recht dateert uit 1245, dat van de stad Haarlem. Vij f eeuwen later woonde maar liefst 60 pro
cent van de Hollandse bevolking in steden. Een Hollands historisch museum kan clan ook 
niet zonder een zaal over stedelijk leven in vroeger tijden. Stadsrechten symboliseerden sa
men met de stadsmuren het eigene van de stedelijke samenleving. De verleende rechten en 
plichten maakten van de stad een quasi-burcht en een quasi-gemeenschap, zelf verantwoor
delijk voor de stadsvrede: de handhaving van orde, rust en veiligheid binnen de stadsmuren. 
Die stadsmuren bleven tot in de 19e eeuw het Hollandse landschap bepalen. Steden waren 
daardoor tevens een ruimtelijke ervaring, zoals op tal van 17e-eeuwse stadsgezichten nog 
mooi te zien is. 

Zaal 3: Graaf en adel 

Graaf Floris V vergrijpt zich aan de vrouw van Gerard van Velsen. Ets door E. Sillemans, tussen 
1633 en 1653. Atlas van Stolk, Rotterdam. Afb. overgenomen uit: F.W.N. Hugenholtz, Floris 
V - Vermoord en getekend (Nieuwkoop 1977) 37. 
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1296, het jaar waarin Floris V, graaf van Hol l and en Zeeland en heer van Friesland, werd ver
moord in een sloot, behoort tot de klassiekers van de Hollandse geschiedenis. De ouderen 
onder ons hebben het nog op school geleerd, en de vele tienduizenden bezoekers van het 
Muiderslot weten er in ieder geval iets van. De gebeurtenis biedt gelukkig tal van museale 
mogelijkheden. In de eerste plaats is er het dramatische verhaal zelf, zoals in de 14e eeuw ver
teld door Melis Stoke in zijn Rijmkroniek en door J .H. Isings in de 19e eeuw kleurrijk verbeeld 
in zijn befaamde schoolplaten. Het verhaal blijft het waard ook in de 21e eeuw te worden ver
teld. En dus wordt de bezoeker in deze zaal teruggevoerd naar die mooie ochtend in 1296 
toen Gijsbrecht van Amstel de graaf al vroeg wekte met het voorstel op jacht te gaan, omdat 
'tweder also scone' was. Van jagen zou die dag echter weinig terechtkomen. De graaf was nog 
niet uitgereden of de samenzwerende edellieden kwamen al op hem af en namen hem ge
vangen. Even nog dacht de graaf dat het een grapje was, maar eenmaal opgesloten in het M u i 
derslot wist hij algauw beter. Vi j f dagen later besloten de samenzweerders Floris te verplaat
sen. Met vastgebonden voeten en een handschoen in zijn mond gepropt werd de graaf op een 
paard geplaatst. De route voerde langs Naarden waar aanhangers van Floris een hinderlaag 
hadden gelegd. Helaas voor hen ontdekte een van de samenzwerende edelen, Gerard van 
Velsen, tijdig hun aanwezigheid. Floris probeerde nog te ontsnappen, maar viel met paard en 
al in een sloot, waarop Gerard op de graaf toesnelde. Wat er vervolgens gebeurde valt tot in 
het detail na te lezen bij Melis Stoke: 'Ter plekke doorstak hij hem toen met zijn zwaard en 
bracht hem menige wond toe. Ook stak hij hem door het hart, zó dat het helemaal open lag. 
Ze brachten hem zoveel diepe wonden toe, dat hij daar de geest gaf vóór die van Naarden het 
zelfs maar beseften'. 7 

De moord kan daarnaast worden aangegrepen als toegang tot de mentale en sociale wereld 
van Floris V en zijn tijdgenoten. Vandaar ook dat niet een afbeelding van de moord zelf in 
deze zaal centraal staat, maar een voorstelling die refereert aan een sinds de 15e eeuw her
haaldelijk gevoerde polemiek over de vraag of Floris nu wel of niet de vrouw van Gerard van 
Velsen heeft verkracht. 8 Het verhaal van de verkrachting kwam via een middeleeuws volks
liedje in de Hollandse historiografie terecht, waaruit het nooit meer helemaal is verdwenen. 
Een definitief antwoord is door het zwijgen van de contemporaine bronnen niet te geven, 
maar de hele kwestie is niet onbelangrijk. Indien de beschuldiging van de verkrachting in
derdaad juist zou blijken te zijn, zou daarin een verklaring te vinden zijn voor de blinde drift 
van Gerard van Velsen. Het incident biedt aldus een intrigerend doorkijkje op de 13e-eeuwse 
wereld van vorsten en edellieden en hun handelen, op een wereld die nog in belangrijke 
mate werd beheerst door eer en schande. 

7 
8 

Geciteerd naar D. Hogenelst, F. van Oostrom, Handgeschreven wereld, 224. 
J.WJ. Burgers, 'Eer en schande van Floris V. Twee oude twistpunten over de geschiedenis van een Hollandse graaf', 
Holland 30 (1998) 1-21. 
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Zaal 4: Oorlog 

Wapenschilden van de met graaf Albrecht tegen de Friezen strijdende ridders in het wapenboek van 
Heraut Beieren. Handschrift in particulier bezit. Afb. overgenomen uit: Van Oostrom, Het 
xvoord van eer (19934) 169. 

'War made the state, and the state made war', merkte Charles Ti l ly eens op. Hij doelde daar
bij op het belang van oorlogvoering voor de staatsvorming in de vroegmoderne tijd. Maar ook 
i n de geschiedenis van de jonge 'staat' van het graafschap Ho l l and speelden oorlogen een es
sentiële rol . Wie de wapenboeken en geschiedwerken van Claes Heynenzoon, Heraut Beieren 
als uitgangspunt neemt zou zelfs tot de conclusie kunnen komen dat de graven van Hol l and 
uit het Beierse huis in de 14e en het begin van de 15e eeuw niets anders aan hun hoofd had
den. Oor log was het specialisme van de Heraut. Hij was de kenner bij uitstek van de ridderlij
ke wereld, in al haar facetten. En daarbij beperkte hij zich niet tot de eigen tijd. Wie behoefte 
had aan het antwoord op de vraag of Hector inderdaad een grotere ridder was dan Achilles 
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kon bij hem terecht; net als degene die nieuwsgierig was naar de daden van grootheden als 
Hannibal , Hercules, David en Alexander de Grote. Geen wonder dus dat hij zich in zijn wer
ken richtte op wapenfeiten en voorbijging aan alle andere zaken. 9 Daarin volgen we hem 
graag in deze aan zijn handschriften gewijde zaal, die de bezoeker confronteert met de hel
dendaden en anekdotes zoals die door middeleeuwse geschiedschrijvers als de Heraut aan 
ons zijn overgeleverd. 

Zaal 5: Land en water 

De Sint Elisabethsvloed. Paneel, onbekende meester, omstreeks 1500. Rijksmuseum Amster
dam. Afb. overgenomen uit: Schama, Overvloed en onbehagen, 49. 

9 F.P. van Oostrom, Het woord van eer. Literatuur aan hel Hollandse hof omstreeks 1400 (Amsterdam 1987) 136-179. 
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Water is alomtegenwoordig in de Hollandse geschiedenis. De Hollandse identiteit en eigen
aardigheden zijn er dan ook zeker mede door gevormd. Johan Huiz inga meende zelfs dat het 
water Nederland - en daarbij dacht hij toch ook aan Hol l and - voorbeschikte tot een land van 
democraten en burgers: 'Deze hydrografische structuur van het land had tot zekere hoogte 
een democratische structuur van de bevolking tot gevolg. Een waterland als dit kan niet zon
der zelfbestuur in enge kring, en het is een gunst van het lot, dat bij alle vernieuwing of ver
lies van onze oude ambtstitels, als schepen, drost enz., juist de veelbetekenende van heemra
den gebleven is. De kleinste boer of visser kon hier reizen als elders de grote heer, in zijn 
eigen kleine schuit, met altijd wel een omweg om een tol of een versperring te ontgaan. De 
man te paard, de ridder, kon gaan jagen op de hei, maar een figuur in het verkeer betekende 
hij hier niet, en het sociale gewicht van de adel bleef reeds om die reden hier geringer dan in 
andere landen. Nederland was door zijn ligging aan drie zeegebieden: Waddenzee, Zuiderzee 
en Noordzee, en als delta van drie grote rivieren: Rijn, Maas en Schelde, voorbeschikt om een 
land van schippers, vissers, kooplui en boeren te worden en te blijven. L a n d van scheepvaart 
en handel nu wil zeggen land van stedelijk leven ' . 1 0 

Als vervolgens ook Simon Schama zijn bestseller Overvloed en onbehagen begint met een pas
sage over het (al dan niet bestaande) waterhuis in het Amsterdamse Tuchthuis aan de Hei l i -
geweg dat gevangenen voor de typerende keuze stelde: verdrinken of Hol lander zijn?," dan 
kan het historisch museum Hol l and natuurlijk niet buiten de, soms mythische, rol van het wa
ter om. De rode draad is daarbij door Huiz inga en Schama gegeven: het water als bondgenoot 
én als bedreiging. E n een aardig museaal voorwerp is dan bovendien snel gevonden: de pri
mitief ogende voorstelling van de Sint Elisabethsvloed van november 1421, waarop de kerkto
rens van de verdronken dorpen zijn afgebeeld. Deze vloed, die i n de nacht Van 18 op 19 no
vember een gat sloeg in de zeewering bij Broek en in tal van binnendijken, richtte een ware 
apocalyps aan: tal van dorpen werden verwoest, Dordrecht werd opnieuw een stad op een ei
land en de vruchtbare Grote Hollandse Waard kwam voorgoed onder water te liggen. Tien
duizend boeren, dorpelingen en ridders verloren het leven. Een dramatischer uitgangspunt 
voor een zaal over de geschiedenis van de omgang van de Hol lander met het water kan men 
zich amper wensen, een geschiedenis die vol rampen, mislukkingen, eigenbaat maar bovenal 
ook vol vindingrijkheid en doorzettingsvermogen is. Uiteindelijk schiep de Hol lander in be
langrijke mate zijn eigen landschap. 

10 J. Huizinga, Nederland's beschaving in de 17e eeuw (le cd. 1941; Groningen 1984) 11-12. 
11 S. Schama, Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw (Amsterdam 1988) 27-36. 
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Zaal 6: Opstand 

De foltering van Jan Jeroensz. Gravure in Richard Verstegen, Theatre de cruautez des heretiques de 
nostre temps (1587). Afb. overgenomen uit: Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier. 

De Opstand kan natuurlijk niet ontbreken in een museum over de geschiedenis van Hol land . 
De vraag is echter wélke Opstand de bezoekers moet worden gepresenteerd? De heldhaftige 
versie, met afbeeldingen van de voornaamste protagonisten en erkende wapenfeiten als de 
verovering van Den Briel op 1 april 1572, de belegering van Haarlem (1573), de victorie van 
Alkmaar (8 oktober 1573) en de haring en wittebrood na het ontzet van Leiden (3 oktober 
1574)? O f toch liever de verbeelding van oorlog en politiek, zoals vastgelegd in contemporai
ne schilderijen, prenten, pamfletten of op penningen? Een derde variant lijkt voor de 21e 
eeuw echter de meest actuele: de Opstand als een vuile oorlog die de meeste Hollanders niet 
hebben gewild. Ge ïnsp i ree rd door het levendige relaas dat Henk van Nierop vertelt in zijn 
magistrale Het verraad van het Noorderkwartier1- wordt de Opstand in deze zaal verteld vanuit 
het perspectief van 'gewone' Hollandse burgers en buitenlui die buiten hun wil betrokken 
raakten bij een oorlog die achteraf beschouwd van essentieel belang bleek voor het verloop 

12 H . van Nierop, Het verraad van het Noorderhzvartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand (Amsterdam 1999). 
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van de Hollandse geschiedenis. En dus hangt hier geen afbeelding van Wil lem van Oranje 
maar een gravure van Jan Jeroensz, een poorter van H o o r n die in 1575 ongewild hoofdper
soon werd in een onverkwikkelijke affaire die zelfs naar de maatstaven van de 16e eeuw de no
dige vragen opriep. Beschuldigd van verraad werd hij onderworpen aan een serie martel
praktijken. Wie wil weten hoe het met deze onfortuinlijke burger afliep, bezoeke deze zaal én 
leze Van Nierops boek. 

Zaal 7: Eregalerij 

Het stokje van Oldenbarnevelt. Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Afb. overgenomen uit: 
Vroom, Het wonderlid van Jan de Witt, 55. 

O p 13 mei 1619 beklom een oude man, steunend op een stokje, het schavot dat speciaal voor 
hem was opgericht op het Haagse Binnenhof. In een bekend Amerikaans handboek wordt 
deze gebeurtenis met een achteloze zin afgedaan: 'one old man was put to death ' . 1 3 Die oude 
man was Johan van Oldenbarnevelt, een van de bekendste en bekwaamste staatslieden die 
Hol land heeft voortgebracht, politiek slachtoffer van de Bestandstwisten. De Nederlandse ge
schiedschrijvers hebben dan ook meer woorden dan hun Amerikaanse collega nodig gehad 
om de executie zin te geven. Zelfs het stokje waarop de landsadvocaat steunde werd onder
werp van verering, spot en kunst. Joost van den Vondel bijvoorbeeld zou e r i n 1657 een be
roemd gedicht over schrijven, 'Het stockske van Joan van Oldenbarnevelt '; anderen brachten 
een eigen versie van het stokje op de markt. Thans zijn er nog drie zogenaamde stokjes van 
Oldenbarnevelt bekend, waarvan die in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek de meest 
betrouwbare herkomstgeschiedenis kent. Deze gaat namelijk terug tot 1657, toen het stokje, 
samen met de autograaf van Vondels gedicht, in handen kwam van de remonstrants gezinde 
dichter Jacob Westerbaen, die gehuwd was met de weduwe van een van Oldenbarnevelts zo
nen. Uiteindelijk kwam het in het bezit van Joachim Oudaen die in 1747 besloot het stokje te 
verkopen: je wist immers maar nooit nu het stadhouderlijk regime weer was hersteld. Voor zes 
ducaten verwierf de Haagse burgemeester Jan Hudde Dedel het stokje. Oranjegezinden kon
den natuurlijk hun lol niet op met deze opportunistische 'uitverkoop' van ' ien ouwe stok'. 1 4 

Dat stokje maakt deel uit van een in het museum in te richten eregalerij van Hollandse re
lieken, van een zaal vol met voorwerpen die, afkomstig van of geassocieerd met bekende 17e-
eeuwse Hollanders, door de eeuwen heen zijn bewaard, vereerd en bespot. Dankzij het amu
sante boekje van W i m V r o o m , Het wonderlid van Jan de Witl en andere vaderlandse relieken, 
hebben we een goed beeld van de mogelijkheden: naast het stokje van Oldenbarnevelt vin
den we hier onder andere de boekenkist waarin Hugo de Groot uit slot Loevenstein wist te 
vluchten, de leunstoel van de theoloog Jacobus Arminius en natuurlijk de tong van Johan en 
de teen van Cornelis de Witt. 

13 R.R. Palmer, J. Collon, A history of the modern world (New York 1978) 157. 
14 W. Vroom, Hel wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken (Nijmegen 1997) 29-31. 
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Zaal 8: Middelmaat 

Het wapen van de familie Peereboom. Afb. overgenomen uit: Otsen, Het levensverhaal van Pieter 

Peereboom, 17. 

Door de eigenaardige bestuurlijke structuur van de Republiek werd de grote politiek bespro
ken in de vergaderzalen van de Hollandse stadhuizen. Daar kwamen de 'wijsten, treffelijksten 
en rijksten' van de stedelijke samenleving bijeen. Verschillende van deze regentenfamilies 
zijn bekend genoeg: de Valkeniers, Huydecoopers, Bickers, Witten e.d. Maar het is goed om 
te beseffen dat er ook tal van minder kleurrijke figuren waren te vinden in deze regenten
kringen. Neem bijvoorbeeld de Purmerendse regent Pieter Peereboom (1651-1735). Geïn
spireerd door het werk van Jacob Cats blikte hij op oude leeftijd terug op zijn leven, duizen
den versregels lang, zonder daadwerkelijk iets te melden. 1 5 Voor hem was het bestuurlijke 
werk vooral een kwestie van stemmen tellen, want 'hoe men 't wend of keert / men moet te 
vreeden sijn wat 't meertal concludeert'. Erg opwindend kan dat besturen dus niet zijn ge
weest, al h ie ld Peereboom er incidenteel een slapeloze nacht aan over. 

Geen wonder dat hij zijn tijd liever besteedde aan familievisites, bezoeken aan zijn buiten-

15 J. Otsen, Hel levensverhaal van Pieter Peereboom, een 18e-eeuwse regent-ondernemer uit Purmerend (Hoorn z.j.). 
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plaats of de verzorging van zijn tuinen en boomgaard. Niet dat deze activiteiten hem veel wijs
heid ontlokten: 'De boogaard is beplant met appel, kers en peer / draagt 't eene jaar wat min 
dog 't andre jaar wat meer'. Zonder middelmaat echter gedijt geen enkele samenleving. Zij 
mag in een historisch museum dan ook niet ontbreken. Hulde dus aan de Peerebooms! 

Zaal 9: Natie 

Historieschilderstuk 'De moord op Aleid van Poelgeest in 1392'. Doek door J . H . Egenberger, 
1851/52. Afb. overgenomen uit: Carasso en Van der Spek, Helden van het vaderland, 58. 

Lang had Hol land een eigen identiteit bezeten en een onafhankelijke positie binnen Nederland 
ingenomen. De 19e eeuw zag echter de eenwording van Nederland, op economisch, infrastruc
tureel en sociaal-cultureel terrein tot stand komen. Hollanders gingen steeds meer lijken op al 
die andere Nederlanders: men ging steeds meer dezelfde taal spreken, kreeg te maken met de
zelfde kloktijd en ging steeds vaker hetzelfde eten. De in 1839 in gebruik genomen spoorlijn tus
sen Haarlem en Amsterdam was onderdeel van deze belangwekkende ontwikkeling. 1 6 

Tegelijkertijd deed zich een 'zachtere' vorm van eenwording van Nederland voor, het ont
staan van Nederland als gevoelsgemeenschap. Mythevorming en beleving van hel verleden 
speelden daarbij een belangrijke rol : zij voorzagen de natie van het zo noodzakelijke 'vader
landse' verleden. Hollanders en Hollandse gebeurtenissen - als de dramatische moord op 
Ale id van Poelgeest tijdens een wandeling op het Buitenhof (22 september 1392) - waren bij 
dit proces van herbeleving van een groots heldenverleden onontbeerlijk. Het is hier dat de 
reeds genoemde historische schilderijengalerij van Jacob de Vos ge ïn t eg ree rd kan worden in 

16 Vgl. H. Knippenberg, B. de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800 (Nijmegen 

1992). 
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het nieuwe museum: gescreend op Hollandse helden maakt zij duidelijk welke belangrijke rol 
de Hollandse geschiedenis heeft gespeeld in de natievorming van Nederland. 

Zaal 10: Volksheld 

Johan Cruyff. Foto Hans Heus, De Volkskrant. 

Het laatste decennium van de 20e eeuw overziend schrijven Herman Beliën en Monique van 
Hoogstraten i n hun De Nederlandse geschiedenis in een notendop: 'De nieuwe god is de A E X - i n -
dex, het nieuwe geloof is de consumptie en de nieuwe werkelijkheid is de globalisering. In
ternet verbindt het binnenland van Afrika en Tokyo met Beverwijk en Boven-Leeuwen. Maar 
de globalisering, de Europese eenwording en de multiculturele samenleving brengen ook on
zekerheid met zich mee. Nederlanders zijn zich weer gaan bezinnen op hun identiteit. Ze zoe
ken naar wat hen bindt. Dat is misschien vooral de vijftigjarige Johan Cruijff ' . 1 7 Wie ben ik 

17 H. Beliën, M. van Hoogstraten, De Nederlandse geschiedenis in een notendop (Amsterdam 1998) 112. 
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dan om de laatste zaal niet te wijden aan de voetballer van de eeuw, de langharige jongen uit 
Betondorp met het smalle 'koppie ' die uitgroeide tot de bekendste Hol lander in het buiten
land, tot de 'Rembrandt van het voetbalveld' (Nico Scheepmaker), de man die volgens som
migen de vaderlandse herinnering van zowat alle naoorlogse generaties heeft beheerst. Dat 
laatste stelde Bastiaan Bommel jé in een essay dat Cruijffs veelzijdige loopbaan schetst en 
plaatst tegen de achtergrond van 'de naoorlogse volwassenwording van Nederland' . Zijn le
ven en werk bieden stof genoeg voor een rijk gevulde zaal, waarin die ene befaamde goal te
gen FC Den Haag uit 1972 natuurlijk niet mag ontbreken. 'Een paraboolachtig schot, waarop 
wiskundigen langdurig kunnen studeren', aldus de verslaggever van de Volkskrant}8 

Maar Cruijff is meer dan een icoon van het nieuwe, naoorlogse Nederland. Terugblikkend 
aan het einde van de eeuw is hij misschien wel bovenal een exponent van een verschijnsel dat 
decennia lang het stedelijk buurtleven heeft getekend maar tegenwoordig definitief lijkt te 
zijn verdwenen: het straatvoetbal. O p de straten van Betondorp immers had hij het voetbal ge
leerd. Onlangs schreef Guus Middag een prachtige column in NRC Handelsblad over de klas
sieke strijd tussen de kleine straatvoetballers en de volwassen voortuinbezitters, 'de ballenpik-
kers'. O f zoals Cruijff het zelf eens onnavolgbaar uitdrukte: ' H u n met mij en ik met hun, dus 
dat is altijd een tweerichtingsverkeer'. Aan het einde van het mi l lennium kan het geen kwaad 
even stil te staan bij dat kleine leed dat generaties heeft gevormd. H ie r kan dan ook het door 
Middag bepleite monument voor de vele anonieme balafpakkkers met hun tuintjes komen te 
staan, 'bij voorkeur gehurkt, gebogen over een perk, met een tuinkrabber in de rechterhand 
en tussen de benen stevig geklemd de zojuist afgepakte bal, voorzien van de tekst: "Wat ik ge
daan heb is mijn tuin verdedigen" \ 1 9 

18 B. Bommeljé, 'Johan Cruijff. Twintig jaar, en god' in: N.C.F. van Sas (red.), Waarde blanke top der duinen en andere va
derlandse herinneringen (Amsterdam/Antwerpen 1995) 151-158. 

19 G. Middag, 'Het ballenpikkermonument', NRC Handelsblad (18 juni 1999) 39. 
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1799! Strijd achter de duinen 

Tot en met 9 j a n u a r i 2000 organiseert het Mar ine 
m u s e u m i n D e n H e l d e r i n samenwerk ing met de 
St icht ing Provincia le Atlas i n H a a r l e m de tentoon
s te l l ing '1799! St r i jd achter de d u i n e n ' . Prec ies 
tweehonderd j aa r na de Brits-Russische invasie i n 
N o o r d - H o l l a n d presenteer t he t M a r i n e m u s e u m 
een overzicht van de gebeurtenissen in de per iode 
27 augustus tot en met 20 november 1799. D e ten
toons te l l i ng toon t d r i ehonde rdv i j f t i g themat isch 
gerangschikte objecten ui t ge renommeerde musea 
uit b innen- en bu i ten land . 

O p 9 augustus 1799 was het i n de Engelse haven
plaatsen Marga te , D e a l , Ramsgate e n D o v e r een 
drukte van belang. O p de kade zag het zwart van de 
mensen; er moesten twaalfduizend soldaten i n twee
h o n d e r d transportschepen worden ondergebracht . 
Dr ie dagen later nam W i l l i a m Pitt de Jongere (1759-
1806), de minister-president van Enge land , de laat
ste details van de expeditie door met enkele aanwe
z igen , waaronder de Schotse generaal-majoor sir 
J o h n M o o r e (1761-1809), die ook naar N o o r d - H o l 
l and zou gaan. O p 13 augustus zag Pitt vanaf de kade 
van Ramsgate dat de Britse vloot, onder c o m m a n d o 
van admiraal A n d r e w M i t c h e l l (1757-1806), de zei
len hees e n koers zette naar de kust van de Bataafse 
Republ iek . H o n d e r d t a c h ü g transport- en kleinere 
schepen, die door de oorlogsfregatten van M i t c h e l l 
werden begeleid, waren aan de expeditie begonnen! 
H e t was een ambit ieuze mi l i ta i re operatie, die uit
eindeli jk moest le iden tot het terugdringen van het 
Franse leger uit Eu ropa . 

W a a r o m was deze expedit ie eigenlijk op touw ge
zet? D e actie was i n elk geval het gevolg van een aan
tal poli t ieke redenen, waarvan de wortels i n de pa
t r io t tent i jd lagen. In de j a r e n tacht ig van de 18e 
eeuw kee rden opstandige g roepen z ich tegen het 
gevestigde gezag, waarbij velen de gebeurtenissen 
i n de A m e r i k a a n s e O n a f h a n k e l i j k h e i d s o o r l o g 
(1775-1783) als voorbee ld namen . In deze o o r l o g 
streden de ' A m e r i k a n e n ' tegen de Engelsen , waar
bij de eerste g roep v o o r v r i j he id , g e l i j k h e i d en 
broederschap s tond en de tweede voor conservatis
me , ar is tocrat ie en ach te ru i tgang . In F r a n k r i j k 
le idde deze nieuwe po l i t i ek i n 1789 tot de Franse 
Revolut ie en i n de Repub l i ek der Verenigde Neder
l anden keerden de patriotten (palriolc o f palriootès = 
landgenoot) z ich legen het gezag van s tadhouder 
W i l l e m V (1748-1806). O p de tentoonste l l ing is een 

por t re t te z i en van W i l l e m V, omstreeks 1799 ge
maakt d o o r de po r t r e t sch i lde r Samue l B e n j a m i n 
Bo lomey (1739-1819). 

O p 26 september 1781 werd i n de Repub l i ek het 
a n o n i e m e pamfle t ' A a n het V o l k van N e d e r l a n d ' 
o p straat ve r sp re id . D e geesteli jke vader van d i t 
vlugschrift was de Gelderse pat r io t J o a n D e r k van 
der Cape l l en tot den P o l l (1741-1784). Volgens V a n 
der C a p e l l e n was W i l l e m V een 'aar tsdwingeland, 
de Enge landsvr i end , de verrader des vader lands ' . 
H i j stelde: 'Wi j zi jn a l l e en d a a r d o o r o n g e l u k k i g ; 
onze k o o p h a n d e l staat a l leen daa rdoor sti l ; onze 
werk l ieden l i jden al leen daardoor honger en k o m 
m e r dat wij geen vloot hebben , en een vloot had gij, 
gij W i l l e m de Vijfde! Gij a l leen bijtijds k u n n e n be
zorgen. . . ' V a n der C a p e l l e n achtte de tijd rijp o m 
de wapenen tegen de s tadhouder op te n e m e n en 
hij pleitte voor het v o r m e n van gewapende burger
wachten , d ie moes ten str i jden voor de tijdens de 
Tachtigjarige o o r l o g (1568-1648) tegen Spanje ver
worven idea len . Deze zogenaamde vr i jkorpsen o f 
exerci t iegenootschappen, die los van de burge rmi 
litie o f schutterij s tonden, moesten de strijd met het 
Staatse leger van W i l l e m V aangaan. V a n a f 1784 
kwamen di t soort confrontat ies steeds meer voor, 
w a a r d o o r de pos i t ie van de s t adhoude r v o o r t d u 
r e n d o n d e r m i j n d werd en verzwakte. Ui te inde l i jk 
werd W i l l e m V gedwongen o m D e n H a a g te verla
ten, waarna hij besloot o m z ich tijdelijk in het G e l 
derse paleis H e t L o o te vest igen. In G e l d e r l a n d 
voelde hij z ich n o g vei l ig , omdat daar de meeste van 
zijn Staatse t roepen gelegerd waren. In 1786 durf
den de patriotten het zelfs aan o m de s tadhouder 
uit zi jn mi l i ta i re functie van 'kapi tein-generaal ' te 
ontslaan. 

In 1787 raakte Freder ik W i l l e m II (1741-1797), 
k o n i n g van Pru isen , bij dit pol i t ieke confl ic t i n de 
Repub l i ek be t rokken . In dat j aa r stuurde hij vijfen
tw in t igdu izend Pruis ische m i l i t a i r e n naar Nede r 
l a n d o m de positie van de s tadhouder te herstel len. 
D e Pruisische k o n i n g was diep be led igd , want op 28 
j u n i h a d een p l ich t sge t rouwe pa t r io t t i sche c o m 
m a n d a n t de euvele m o e d g e h a d o m W i l h e l m i n a 
van Pruisen (1751-1820), de vrouw van W i l l e m V e n 
zuster van Freder ik W i l l e m II, dr ie uur lang bij de 
Goejanverwellesluis vast te h o u d e n . D e prinses was 
o n d e r w e g naar D e n H a a g , waar zij namens haar 
m a n met de Staten-Generaal over de po l i t i eke si
tuatie wilde onderhande len . H e t feit dat de prinses 
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tegen haar z i n was tegengehouden was natuur l i jk 
onvergeefli jk. F rede r ik W i l l e m II wi lde voor eens 
e n alt i jd een e inde aan de democra t i s ch g e ï n s p i 
reerde onlus ten i n de Repub l i ek maken , zodat de 
s t adhoude r e n zi jn f ami l i e weer enige p o l i t i e k e 
spee l ru imte k r egen . H a l f sep tember l iet hij z i jn 
Pruisische soldaten de grens overt rekken. D e patri
otten gaven z ich al snel over en h u n vooraanstaan
de le iders , w a a r o n d e r H e r m a n W i l l e m Daende l s 
(1762-1818), moes ten naar a a n l e i d i n g van deze 
Pruisische actie naar Frankr i jk uitwijken. 

Zeven jaa r later, i n 1794, was het met die betrek
kel i jke rust gedaan . O p 4 n o v e m b e r ve rove rden 
Franse t roepen onde r l e i d i n g van generaal Charles 
P i c h e g r u (1761-1804) de stad Maastr icht en vier da
gen later werd N i j m e g e n bereikt. H e t Engelse leger 
sloeg al p l u n d e r e n d op de vlucht , waarmee het de 
sympathie van de plaatselijke bevolk ing verspeelde. 
Ter hoogte van de grote r iv ie ren kwam de Franse 
opmars echter tot stilstand. Helaas voor W i l l e m V 
en zijn Staatse leger viel al snel daarna een strenge 
vorst i n . D e r ivieren bevroren, waardoor de legers 
van P ichegru i n de ge legenheid kwamen o m op 17 
j a n u a r i 1795 het water p rob leemloos over te steken. 
D i t l e idde op 18 j a n u a r i tot het ver t rek van stad
houde r W i l l e m V, die vanaf het strand van Scheve-
n i n g e n naar E n g e l a n d vluchtte. D e weg voor vrede 
met Frankr i jk was n u vrij. De voormal ige bondge
noten t rokken z ich ui t de Repub l i ek terug e n op 23 
februari werd het s tadhouderschap afgeschaft. V lak 
daarna sloten de strijdende partijen het Haags Ver
drag en was de nieuwe Bataafse Repub l i ek een fe i l . 
D e op patr iotse leest geschoe ide Bataafse R e p u 
bl iek was formeel onafhankeli jk, maar d o o r m i d d e l 
van een offensief en defensief verdrag aan Frank
rijk gebonden . Daarnaast moest het l and h o n d e r d 
mi l joen gu lden schadeloosstel l ing aan de Fransen 
ophoesten en kreeg Frankr i jk zeggenschap over de 
Sche lde , waarmee het grote i n v l o e d o p he t daar 
aanwezige d r u k k e en be langr i jke handelsverkeer 
kreeg. Bovend i en moest de Repub l i ek zorg dragen 
voor de voed ing , k l e d i n g e n bewapen ing van het 
aanwezige Franse leger. 

V a n 1792 tot de Vrede van C a m p o F o r m i o op 17 
o k t o b e r 1797 h a d d e n G r o o t - B r i t t a n i ë , de R e p u 
bl iek der Veren igde N e d e r l a n d e n (tot 1795), Span
je , Napels , Oostenr i jk en Pru isen zich i n de Eerste 
Coal i t ie tegen Frankr i jk verenigd. Vlak voor de Vre
de van C a m p o F o r m i o was de Bataafse R e p u b l i e k 
op 11 ok tobe r aan de zijde van Frankr i jk n o g bij 
een mil i ta i re actie tegen de Eerste Coal i t ie betrok
k e n geraakt. O p 11 oktober was de Bataafse vloot te

gen haar z in ter hoogte van K a m p e r d u i n met de 
Engelse vloot de strijd aangegaan. In eerste instan
tie h a d d e n de F ransen de in ten t i e gehad o m de 
vloot te gebru iken voor een invasie op de Ierse kust. 
Zi j h o o p t e n o m via I e r l and , dat ant i -Bri ts was, 
G r o o t - B r i t t a n n i ë de genades lag toe te k u n n e n 
brengen . D e vloot, onde r l e i d i n g van vice-admiraal 
J a n W i l l e m de W i n t e r (1761-1812) lag gereed o m 
uit te zei len, maar k o n , d o o r een voor tdurende on
gunstige w ind , de haven niet verlaten. Ui t e inde l i jk 
werd de operat ie afgeblazen. O m d a t het Bataafse 
b e w i n d toch graag wi lde bewi jzen dat zij z o n d e r 
steun van Frankri jk succes k o n boeken , gaf het D e 
W i n t e r alsnog opdrach t o m het zeegat uit te varen 
en de Bri tse N o o r z e e v l o o t o n d e r bevel van a d m i 
raal A d a m D u n c a n (1731-1804) u i t te dagen . D e 
zeeslag verl iep rampzal ig . D e Bataafse vloot was on
ervaren en niet get ra ind. N e g e n schepen werden 
door de Engelsen bu i t gemaakt en de vice-admiraal 
werd als eerste Nede r l andse c o m m a n d a n t gevan
gen genomen . 

Ti jdens de Eerste Coa l i t i e -oor log was geb leken 
dat G r o o t - B r i t t a n i ë é é n van de meest onverzoenli j 
ke tegenstanders van Frankr i jk was. D e dri jvende 
krachten achter de Britse oor logs inspanningen wa
ren W i l l i a m Pitt en zijn minis ter van Bui tenlandse 
Z a k e n W i l l i a m W y n d h a m G r è n v i l l e (1759-1834). 
O m de Franse machtsposi t ie in E u r o p a te onder
mi jnen , g ingen zij opn ieuw op zoek naar bondge
no ten . U i t e i n d e l i j k v o r m d e n E n g e l a n d , Rus l and , 
Oostenr i jk , Napels en Turki je de Tweede Coa l i t i e 
(1799-1802). V o o r a l de overeenkomst die Pitt met 
de Russische tsaar Pau l I (1754-1801) had gesloten 
s temde de B r i t t e n tot grote t ev redenhe id . H e t 
bondgenoo t schap koos voor een over rompel ings
tactiek (strategy of overthrow), waarbij Frankr i jk op 
meerdere fronten tegelijk zou worden aangevallen. 
H e t lag i n h u n bedoe l ing o m i n I ta l ië , Zwitser land 
e n de Bataafse Repub l i ek de lon t i n het kruitvat te 
steken. D e keuze voor de grootscheepse landings
operat ie op de kusten van de Bataafse R e p u b l i e k 
was niet wi l l ekeur ig . Pit t en Grènv i l l e waren over
tu igd van het feit dat de R e p u b l i e k een onwi l l ige 
b o n d g e n o o t van F r a n k r i j k was e n d a a r d o o r een 
zwakke p l e k aan de g r e n z e n van het Franse Ri jk 
vormde. De mil i ta i re operatie moest ervoor zorgen 
dat het Neder l andse volk i n ops tand zou k o m e n , 
zodat de Fransen met h u n Bataafse bondgeno t en 
snel verslagen k o n d e n worden en s tadhouder W i l 
l e m V vei l ig vanui t E n g e l a n d naar N e d e r l a n d k o n 
te rugkeren . Daarnaast was van de Bataafse vloot , 
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gezien de machtsverhouding op zee sinds 1797, 
weinig tegenstand te verwachten. 

Zoals in de eerste alinea al is beschreven, ver
trokken de eerste landingstroepen op 13 augustus 
1799 vanuit Engeland. Door de slechte weersom
standigheden duurde het nog tot 27 augustus voor
dat de operatie daadwerkelijk van start kon gaan, 
maar in de vroege ochtend van de 27e was het dan 
eindelijk zover. Vanaf de Engelse schepen van ad
miraal Andrew Mitchell werden de eerste zevendui
zend Engelse militairen, waaronder de voorlopige 
opperbevelhebber luitenant-generaal sir Ralph 
Abercromby (1734-1801), met landingsvaartuigen 
naar het strand geroeid. Hun lot lag nu in handen 
van deze twee bevelhebbers. Mitchell was 'niet uit
zonderlijk intelligent en kon moeilijk samenwer
ken. De admiraal was een koppig officier, maar des
ondanks heldhaftig, goed gehumeurd en 
volgzaam'. Het olieverfschilderij van Mitchell dat 
op de tentoonstelling te zien is, is van een uitzon
derlijke kwaliteit. Het portret, dat overigens vóór 
1799 door Abbott Lemuel Francis (1760-1803) is 
geschilderd, toont de admiraal in volle glorie. Het 
schilderij maakt deel uit van de collectie van de Na
tional Portrait Gallery in Londen. Abercromby 
daarentegen was 'een nobel mens met milde ma
nieren. Hij was resoluut, eerlijk, standvastig en 
overtuigd van zijn eigen gelijk. De luitenant-gene
raal was liberaal, zeer loyaal, eerlijk, nergens bang 
voor en een goed getraind en zeer ervaren militair. 
Zijn ogen waren met twee dikke borstelige wenk
brauwen versierd en als Abercromby op een be
paalde manier keek, dan leek hij net op een onge
vaarlijke leeuw. Kortom Abercromby was een 
gerespecteerd officier en al zijn manschappen gin
gen voor hem door het vuur'. Een mezzotint van 
Abercromby door Samuel William Reynolds (1773-
1835), eveneens eigendom van de National Portrait 
Gallery, bevestigt deze beschrijving. 

De landingsplek was niet van te voren vastgesteld. 
Mitchell en Abercromby moesten kiezen uit een aan
tal alternatieven en nadat zij in de middag van 20 
augustus aan boord van het vlaggeschip 'Kent' van 
admiraal Duncan in vergadering bijeen waren ge
weest, werd besloten om de landing tussen Callants-
oog en Huisduinen uit te voeren; een strook duinen 
van ongeveer zeven kilometer lang, zeshonderden
vijftig meter breed en vijftien tot twintig meter hoog. 
Duncan hield het daarna voor gezien. Hij voelde 
zich al een tijdje onwel, vertrok onmiddelijk naar 
Yarmouth en gaf het opperbevel over de landings-
vloot aan Mitchell. Hij zou pas op 16 september te

rugkeren . De wij ze waarop de landing moest worden 
uitgevoerd was grondig voorbereid. 

Eerst moesten twee divisies, een Zuidelijke en 
een Noordelijke aan land gezet worden. De Zuide
lijke divisie zou als eerste in de landingsboten naar 
het strand worden geroeid en vlak daarna moest de 
Noordelijke divisie vanaf de transportschepen in de 
korvetten, loggers en boten overstappen. Deze klei
nere schepen waren in staat om het strand op be
trekkelijke korte afstand te naderen, waardoor het 
mogelijk werd om de tweede golf soldaten sneller 
in de sloepen, die inmiddels vanaf het strand op de 
terugweg waren, over te zetten en aan land te bren
gen. Bovendien waren deze boten, die ook wel bar
kassen werden genoemd, met touwen aan elkaar 
verbonden, zodat de landingseenheden elkaar niet 
uit het oog konden verliezen. 

De branding was op de 27e zeer hoog en onstui
mig, zodat sommige barkassen omsloegen. Enkele 
soldaten werden uit de landingsboten geslingerd 
en kwamen met hun zware bepakking en bewape
ning in het zeewater terecht. Vanaf het strand pro
beerden de Engelse militairen hun collega's te red
den, maar dat voorkwam niet dat sommigen van 
hen verdronken. De situatie op de transportsche
pen was ondertussen verre van ideaal, want door de 
stevige golfslag waren veel soldaten zeeziek gewor
den. Zij die nog niet direct ontscheept konden wor
den, moesten op het benedendek op hun beurt 
wachten en bevonden zich door de heftige schom
meling van de schepen in een benarde positie. De 
Britten hadden overigens al ervaring met vergelijk
bare militaire acties opgedaan. In 1759 hadden zij 
voor het eerst de marine en landmacht tegelijker
tijd tijdens een expeditie ingezet. In Quebec kreeg 
generaal-majoor James Wolfe (1727-1759) op
dracht om via de rivier de Sint Lawrence op de kust 
van de vlakte van Abraham te landen en daar een 
beslissende slag te leveren tegen het Franse leger 
onder veldmaarschalk Joseph de Montcalm-Gozon 
(1712-1759). Deze actie was, alhoewel beide leger
aanvoerders gedurende de strijd sneuvelden, voor 
de Engelsen zeer succesvol verlopen en had aange
toond dat het gebruik van de vloot positieve in
vloed op het eindresultaat kon hebben. 

De Bataafse eenheden onder leiding van luite
nant-generaal Daendels, die op het strand en in de 
duinen de landingstroepen moesten tegenhouden, 
werden, ondanks enige voorzorgsmaatregelen, vol
ledig overrompeld. Zij vluchtten in paniek tot vlak 
achter de eerste duinenrij en kwamen in het moe
rassige Koegras terecht. Onder het beschermend 
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Afb. 1. Een gegraveerde Britse kaart van het landingsgebied rondom Texel en de Vlieter (Bummey en 
Gold, eds.), november 1799. Collectie Marinemuseum, Den Helder. Op de tentoonstelling zijn meer 
van dit soort kaarten te zien. 
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Afb. 2. De gevangenneming van generaal Ivan Ivanowitch Hermann (1741-1801). Pen- en penseelteke
ning door Dirk Langendijk (1748-1805), 1800. Provinciale Atlas N-H, historieprenten. Rijksarchief in 
Noord-Holland, Haarlem. 

vuur van Engelse kanonneerboten werden voortdu
rend nieuwe eenheden, waaronder twee Schotse re
gimenten onder leiding van generaal- majoor 
Moore, op het strand gedropt. Om hall zes in de na
middag gaf Daendels zijn Bataafse troepen de op
dracht om de stelling Huisduinen-Den Helder te 
ontruimen. De stad Den Helder werd kort daarop 
ingenomen, zodat de Engelsen op vrij eenvoudige 
wijze deze belangrijke havenstad in hun bezit kre
gen. Via Den Helder kwamen nog meer manschap
pen, cavalci icpaai den, artillerie, materieel en pro
viand aan land. Deze activiteiten zetten zich tot diep 
in de nacht onder stormachtige weersomstandighe
den voort. Ook de ochtend daarop werden nog
maals vijfduizend Engelsen aan land gezet. Van 27 
tot met 30 augustus verbleven de Britten in de eer
ste duinenrij. Zij hadden enkel hun kleren en uit
rusting tot hun beschikking en ontbeerden verse 
voorraden en tenten. 

Intussen besloot Daendels om zich op de lijn 
Avenhorn-Alkmaar terug te trekken. Alhoewel hij 
zich nog verder wilde laten terugzakken, gaf de op
perbevelhebber van het Bataafse leger, generaal 

Guillaume Anne Marie Brune (1763-1815), daar
voor geen toestemming. Wel zag deze in dat de een
heden van Daendels met Franse troepen moesten 
worden aangevuld. Dat had tot gevolg dat Joannes 
Baptista Dumonceau (1760-1821) opdracht kreeg 
om zich met zijn Franse bataljons vanuit Groningen 
bij de eenheden van Daendels in Noord-Holland te 
vervoegen. Op 8 september was deze operatic vol
tooid, zodat de strijd op het land kon worden hervat. 

De Bataafse vloot onder leiding van schout-bij
nacht: Samuel Story (1752-1815) was het ondertus
sen slecht vergaan. Op 28 augustus had hij met lede 
ogen moeten toezien hoe de Oranjevlaggen fier 
vanaf de torens van Den Helder en Oudeschild 
wapperden. Hij liet zich, zoals vooraf was afgespro
ken, naar de Vlieter afzakken en nam daar zijn 
nieuwe positie in. Op het moment dat Mitchell met 
zijn fregatten, die alle de Oranjevlag in top hadden, 
het Marsdiep op kwamen zeilen, werd het Story, die 
in eerste instantie nog wilde aanvallen, duidelijk 
dat hij zich in een penibele situatie bevond. Bij het 
zien van de Oranjevlaggen waren Story's officieren 
onrustig geworden. Hij bedacht zich geen moment 
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en stuurde zijn kapiteins Theodorus Frederik van 
de Capellen (1762-1824) en Cornelius de Jongh 
van Rodenburgh (1762-1838) naar de Engelse 
vloot om met Mitchell te onderhandelen. Story 
hoopte daarmee tijd te winnen, zodat hij de ruimte 
kreeg om zijn vloot gevechtsklaar te maken. Dit was 
echter tevergeefs, want zodra de schout-bij-nacht 
zijn bevelen gaf, brak onder de bemanning muiterij 
uit. Op een aantal schepen werden de ladingen uit 
het scheepsgeschut gehaald en de wapens over 
boord gegooid. Story riep in paniek zijn officieren 
in een krijgsraad bijeen en kwam tot de conclusie 
dat hij moest capituleren. Tijdens dit beraad stelde 
Mitchell Story een ultimatum. Hij liet hem via twee 
onderhandelaars weten dat de Bataafse vloot zich 
binnen een uur over moest geven. Story bedacht 
zich geen moment, gaf opdracht om de Bataafse 
vlag te strijken, maar negeerde het bevel om de 
Oranjevlag in de mast te hijsen en liet zich met al 
zijn officieren krijgsgevangen verklaren. 

De Engelsen hadden zich intussen stevig in de 
Zijpe verschanst en Abercromby bepaalde dat hij 
zou wachten op de versterkingen onder leiding van 
Frederik Augustus de hertog van York en Albany 
(1763-1827) alvorens tot actie over te gaan. Vanuit 
zijn hoofdkwartier in Alkmaar ondernam Brune 
verschillende pogingen om de Zijpestelling aan te 
vallen, maar hij was daarin weinig succesvol. Op 13 
september werd de eerste Russische divisie onder 
leiding van generaal Ivan Ivanowitch Hermann 
(1741-1801) in Den Helder ontscheept en in de 
avonduren arriveerde Zijne Koninklijke Hoogheid 
de hertog van York in Den Helder. Hij was door het 
fregat 'Amethyst' naar Noord-Holland gebracht en 
de hertog nam, zoals afgesproken, het opperbevel 
van Abercromby over. De Russische versterkingen 
hadden lang op zich laten wachten. Vooraf was af-
gesproken dat Engelse schepen de eerste Russische 
divisie uit Reval zouden ophalen. Dit eskader zou 
de eenheden naar Engeland brengen en vanuit En
geland met verse Engelse troepen op de Bataafse 
stranden landen. Dit gebeurde ook, maar het ging 
tsaar Paul I allemaal te langzaam. Enigszins geïrri
teerd stelde hij Russische schepen beschikbaar, die 
zelf troepen naar Noord-Holland zouden transpor
teren. Hermann ging met zijn leger in Rusland aan 
boord en kwam op 13 september in Noord-Holland 
aan, en alhoewel de eerste divisie al veel eerder was 
vertrokken, arriveerde deze pas later. 

Dankzij deze versterkingen was het geloof in een 
goede afloop flink gestegen. Het Brits-Russische le
ger was sterk in de meerderheid en York merkte op: 

'Ik denk niet dat er ergens in de wereld een zo 
geïnspireerd leger is als datgene van onszelf. Een 
leger dat bereid is om elke ontbering te doorstaan'. 
De hertog zag in dat hij dit voordeel snel moest uit
buiten. Een militair succes was broodnodig gewor
den, omdat de publieke opinie in Engeland enigs
zins pessimitisch was geworden. De afwachtende 
houding van Abercromby in de Zijpestelling had 
het invasieleger weinig goed gedaan. De Britse 
kranten schreven: 'laat ons leger in Holland ons be
richten dat zij de vijand hebben teruggedrongen 
en dat het succesvol is opgetrokken. Op dit mo
ment lijkt het daar nog niet op, omdat het een de
fensieve houding heeft aangenomen'. York stelde 
een ingenieus plan op, dat op 19 september werd 
vtitgevoerd. De hertog had zijn leger in vier colon
nes ingedeeld, waaronder één onder leiding van 
Hermann. Alhoewel de Russische generaal hoog 
over de kwaliteit van zijn manschappen had opge
geven, bracht hij York enkel tegenspoed. 

Hermann had opdracht gekregen met een ge
deelte van zijn troepen en een bataljon Engelsen 
onder leiding van kapitein Herbert Taylor vanuit 
Petten, via Kamp en Groet, Bergen in te nemen. Dit 
liep op een catastrofe uit. Taylor noteerde in zijn 
dagboek: 'Ongeveer een mijl yoor Bergen begint 
een laan met bomen en heggen aan beide zijden. 
Zij ligt onderaan de duinen en eindigt in een korte 
bocht. Hier hadden de Fransen een batterij opge
steld van verscheidene stukken. Toen we langs de 
laan naar voren gingen was het vuur op onze flank 
en ons front zeer hevig, terwijl we ook blootston
den aan het vuur van de batterij'. Desondanks wis
ten de Russen Bergen te bereiken, alwaar generaal 
Hermann onder dekking van de huizen erin slaag
de voor de kerk een bataljon musketiers te forme
ren, maar om onduidelijke redenen lieten de Rus
sische troepen het vanuit de duinen afweten en 
vielen de Franse en Bataafse militairen hen in de 
achterhoede aan. Uiteindelijk werden de Russen 
omsingeld en hield het Frans-Bataafse leger de stra
tegische plekken in het dorp onder vuur. Er was 
geen ontkomen aan en in paniek vluchtte het Rus
sische leger naar de hoofdlaan terug, waarbij Her
mann gevangen werd genomen. De Russische aan
val op Bergen was mislukt en de troepen moesten 
zich tot achter de veilige Zijpestelling terugtrek
ken. Ook de overige hier niet nader beschreven 
drie operaties waren weinig succesvol. De slag bij 
Bergen is verschillende keren op doek en papier 
vastgelegd. Er is veel over de slag bij Bergen ge
schreven. Zo ook kinderboeken, die op eenvoudige 
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Afb. 3. De veldtocht van de Engelsen en Russen in Noord-Holland uit: Hollandsen, Penning Magazijn voor de 
JeugdIX (1843). Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem. 

wijze deze gewikkelde geschiedenis uit de doeken 
doen. Op de tentoonstelling is daarvan een voor
beeld te zien in de vorm van het Hollandsen, Penning 
Magazijn voor de Jeugd. 

Door de desastreuze nederlaag bij Bergen was 
York in een slecht humeur. Onder een diner vlak na 
de slag was hij volledig uit z'n slof geschoten. De 
hertog, die wel van een glaasje hield en dan de nei
ging kreeg om ongenuanceerde uitspraken te 
doen, spuwde zijn gal over de wanprestaties van de 
Russen bij Bergen en noemde Hermann een niets
nut. Geheel ongelijk had York overigens niet, want 
alhoewel Hermann als een goed militair bekend 
stond, miste hij vaak het overzicht en had hij geen 
organisatietalent. Door dit soort incidenten ver
slechterde de verhouding tussen de Britten en de 
Russen snel en raakte ook de reputatie van York be
schadigd. Enkele van zijn officieren, waaronder 
Abercromby waren sowieso niet content met zijn 
benoeming geweest, want 'alhoewel hij zonder eni
ge twijfel een militair met grote kwaliteiten was, was 
hij meer theoretisch dan praktisch ingesteld en 
miste hij het vermogen om zijn manschappen te in
spireren en tot grote daden aan te sporen'. 

Op 26 september viel York opnieuw aan en dit 

keer had hij meer succes. Hij bracht het Frans-Ba
taafse leger gedurende de slag bij Alkmaar een ge
voelige nederlaag toe en Brune moest zich tot op 
de linie van Beverwijk terugtrekken. Dat had tot ge
volg dat bijna de helft van Kennemerland en vrijwel 
geheel West-Friesland door de Britten en de Russen 
was bezet. Hoogtepunt vormde de inname van Alk
maar, alwaar de Britten enthousiast werden ont
haald. De vrijheidsboom, een uiting van patriottis
me, werd omgehakt en zelfs de prins van Oranje 
was in de stad aanwezig om de overwinning te vie
ren. Over hem waren de meningen in het Engelse 
kamp overigens nogal verdeeld. Abercromby 
meende: 'Hij is bescheiden en niet veeleisend, 
maar zijn manieren zijn daarentegen ronduit 
slecht en hij spreekt de taal van zijn landgenoten 
niet'. Prins Frederik Willem was bezig met het op
bouwen van een nieuw leger dat voornamelijk uit 
gedeserteerde Bataafse soldaten bestond. Speciaal 
voor hem zetten de Engelsen op Texel een trai
ningskamp op met de bedoeling om daar zijn man
schappen een gerichte militaire opleiding te geven. 
De Engelsen waren daartoe bereid, omdat zij niet 
goed wisten wat zij met dit legertje aanmoesten. Tij
dens de slag bij Alkmaar waren de Gordon en Ca-
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meron Highlanders onder leiding van Moore 
eigenlijk pas echt in actie gekomen. 'Moore was ge
wond geraakt. Een kogel was via zijn oor naar bin
nen gedrongen. Het projectiel had zijn lichaam via 
de wang, vlak onder zijn linkeroog, weer verlaten. 
Moore dacht dat hij zou sterven, bleef roerloos op 
het slagveld liggen, terwijl de Highlanders de Bata
ven en de Fransen van het strijdtoneel verdreven'. 

De Britten en de Russen waren na deze gebeurte
nissen totaal uitgeput. Het leger had weliswaar een 
overwinning behaald, maar had daarentegen een 
chronisch gebrek aan voedsel. Bovendien bleef het 
onophoudelijk regenen, waardoor de geweren in 
hun handen wegroestten. Generaal Brune had Ber
gen, Alkmaar en Egmond bewust opgegeven, omdat 
het hem duidelijk was geworden dat de slag niet te 
winnen viel. Een nieuwe confrontatie zag hij overi
gens met vertrouwen tegemoet, omdat zijn leger 
voortdurend van nieuwe manschappen werd voor
zien en het Brits-Russische leger aan het wegkwijnen 
was. Het was dan ook logisch datYorks terreinwinst 
gedurende de gevechten op 6 oktober bij Castricum 
totaal teniet werd gedaan. Desondanks geloofde 
York in een goede afloop en volgens hem was de slag 
bij Alkmaar 'een glorieuze overwinning geweest en 
ondanks het feit dat wij erg hebben moeten afzien is 
onze overwinning groots! Wij zijn erg trots op dit re
sultaat en de weg naar Amsterdam ligt nu voor ons 
open'. Toch kwamen de gevechten bij Beverwijk en 
Castricum als een donderslag bij heldere hemel. Ter
wijl York met enkele officieren aan de avonddis zat, 
bereikte hem het onaangename bericht dat er nieu
we gevechten waren uitgebroken. Hij was geheel ver
rast. Zijn zorgvuldig voorbereide nieuwe campagne 
werd nu geheel doorkruist en de mededeling bracht 
hem van zijn stuk. De hertog moest nu zijn improvi
satievermogen aanspreken. Iets dat hij in het geheel 
niet bezat. 

Tijdens de slag bij Castricum verdedigden Russi
sche eenheden zich tot het uiterste. Zij hadden alle 
toegangswegen tot het dorp zwaar versterkt, waar
door het Frans-Bataafse leger werd gedwongen elke 
meter terrein met de bajonet te veroveren. Een 
bloedige slachtpartij volgde en na een aantal felle 
gevechten van man tot man werden de Russen uit 
Castricum verdreven. De situatie oogde weinig 
rooskleurig en nadat York een stafvergadering in 
Alkmaar had belegd, werd besloten om naar de Zij
pestelling terug te keren. 

York en zijn onderbevelhebbers, met Abercrom
by aan het hoofd, waren de oorlog moe. De oor
logsmachine was letterlijk vastgelopen. Het seizoen 

werd er niet beter op, de bevoorrading slokte voort
durend en de broodnodige troepenversterkingen 
bleven uit. Daarnaast verliep de samenwerking met 
de Russen erg stroef. Hermann's opvolger generaal 
Essen trok zich, gezien de verslechterde verhoudin
gen, weinig van de orders van York aan en liet zijn 
soldaten naar hartelust plunderen zonder enige 
straf uit te delen. Dit in tegenstelling tot Brune, die 
inmiddels over een groot en gedisciplineerd leger 
beschikte. Langzamerhand drong het tot de Brit
ten door dat zij met de Franse generaal moesten 
onderhandelen. William Pitt concludeerde dat 'het 
weliswaar mogelijk was om Den Helder te behou
den, maar dat het toch beter zou zijn om de troe
pen uit Noord-Holland weg te halen, omdat deze 
elders beter inzetbaar zouden zijn'. 

Op 14 oktober werden de onderhandelingen met 
Brune geopend en besloot het Britse kabinet om de 
troepen uit Holland terug te trekken. Zij conclu
deerden dat het beter was om een leger zonder 
Noord-Holland te hebben dan Noord-Holland zon
der leger. De onderhandelingen, waarbij York en 
Brune alleen schriftelijk en via koeriers met elkaar 
communiceerden, werden op 18 oktober afgerond 
en op 19 oktober bekrachtigd. Gedurende de ge
sprekken had York zijn onderhandelingstalent met 
succes weten aan te spreken, want ondanks zijn slech
te positie was hij met een maximaal resultaat van de 
onderhandelingstafel teruggekeerd. Waarschijnlijk 
had zijn dreigement om heel Noord-Holland onder 
water te zetten indruk gemaakt. De legerleiders kwa
men overeen dat Den Helder onbeschadigd zou wor
den teruggegeven, de Britten en de Russen kregen 
tot 30 november de tijd om het land te verlaten en er 
werd een begin gemaakt met het uitwisselen van 
krijgsgevangen. Op één belangrijk punt had Brune 
aan York moeten toegeven; de Bataafse vloot bleef in 
Britse handen. Vooral dat laatste werd de Franse ge
neraal erg kwalijk genomen. Eens te meer bleek dat 
de Bataafse Republiek slechts een satellietstaat van 
Frankrijk was en dat de Fransen een geheel andere 
bedoeling met de Republiek hadden dan de Bataaf
se bewindslieden voor ogen stond. Zij begonnen 
Brune te bekritiseren. Hij had onvoldoende reke
ning met hun wensen gehouden en had zich door 
een paar prachtige paarden door York laten omko
pen. Zij concludeerden dat de Franse generaal enkel 
zijn eigen belangen had nagestreefd. De Britten wa
ren echter erg tevreden en volgens Pitt was de in
houd 'eervol, duidelijk en rechtvaardig'. Abercrom
by begreep trouwens volstrekt niet waarom de 
Fransen het vredesverdrag hadden geaccepteerd, 
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Afb . 4. Embanfuemenl des Anglais en Hollande, le trenl novembre 1799. Ingekleurde gravure d o o r j . C o u c h é 
naar jacques Francois Joseph Swebach (1769-1823). Provincia le Atlas N - H , h is tor ieprenten. Ri jksarchief 
i n N o o r d - H o l l a n d , H a a r l e m . 

want als zij hadden doorgevochten had er veel meer 
voor hen ingezeten. 

O p 22 oktober begonnen de eerste t roepen z ich 
vanaf het strand bij D e n H e l d e r i n te schepen en op 
1 n o v e m b e r m e l d d e oppe rbeve lhebbe r Y o r k z ich 
aan b o o r d van het fregat ' Juno ' , dat o n m i d d e l i j k 
onde r zei l g ing en koers naar L o n d e n zette. Aber 
c r o m b y was i n het gehee l n ie t van p l a n o m naar 
L o n d e n terug te keren. H i j liet z ich in E d i n b u r g h 
afzetten i n de h o o p daarmee ' i jdele, nutteloze en 
verve lende ' v ragen te o n t l o p e n . D e po l i t i eke le i 
ders i n L o n d e n waren daar echter niet over te spre
ken , omdat zij de luitenant-generaal inderdaad en
kele zeer b randende vragen hadden wi l l en stellen. 
D o o r naar Scho t l and uit te wijken wist A b e r c r o m b y 
die boot v o o r l o p i g n o g even af te h o u d e n . Nadat 
York N o o r d - H o l l a n d h a d verlaten, liet hij het afwik
ke len van de laatse details over aan luitenant-gene
raal James Pul teney. Deze wist te bewerks te l l igen 
dat het terugtrekken voorspoed ig en zonder al te 
grote p r o b l e m e n ver l iep en op 20 november, t ien 
dagen voor het verstrijken van het u l t ima tum, wa
ren alle Britse en Russische soldaten ingescheept 
en lag de rede van Texe l er weer verlaten bij . 

H e t is aardig o m nade rhand te k u n n e n constate

ren dat de Franse gravures over de aftocht niets met 
de werkel i jkheid van doen hebben . D e makers er
van zi jn n o o i t i n N o o r d - H o l l a n d geweest: zij heb
ben de vr i jheid genomen de e igen omgeving op die 
van N o o r d - H o l l a n d te projecteren, waardoor een 
vreemdsoor t ig landschap ontstaat. E e n m o o i voor
bee ld hiervan is Emban/uemenl des Anglais en Elollan-
de, le trent novembre 1799 van de h a n d van Jacqttes 
Franc,ois Joseph Swebach (1769-1823), die tezamen 
met n o g twee pracht ige voorbee lden een plaats i n 
de tentoonstel l ing inneemt . 

D e strijd i n N o o r d - H o l l a n d h a d een groot aantal 
slachtoffers gekost, grote f i nanc i ë l e reserves opge
s lokt e n het sociale en e c o n o m i s c h e leven i n 
N o o r d - H o l l a n d ontregeld . Voora l snog bleef Frank
rijk na 1799 i n N e d e r l a n d de dienst u i tmaken . N a 
dat N a p o l e o n van zijn mi l i ta i re expedi t ie i n Egypte 
was t e ruggekee rd naar F rank r i j k , greep hij de 
macht . H e t duurde tot 1813 eer de zoon van de in 
middels over leden W i l l e m V i n N e d e r l a n d k o n te
rugkeren. H i j werd i n 1815, na de slag bij Water loo, 
tot k o n i n g W i l l e m I gekroond . 

O p de tentoonstel l ing is het werk van D i r k Langen-

di jk (1748-1805) p r o m i n e n t aanwezig (afb. 2) . 
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Dankzij Dirk Langendijk en zijn zoon Jan Anthonie 
Langendijk (1780-1818) is hel mogelijk een be
trouwbare indruk te krijgen van de ingrijpende ge
beurtenissen in de herfst van 1799. Alhoewel Lan
gendijk zich zeker niet alleen tot het strijdtoneel in 
Noord-Holland heeft beperkt, neemt de strijd tus
sen het Brits-Russische leger en het Frans-Bataafse 
leger in 1799 een belangrijke plaats in zijn oeuvre 
in. 

Alhoewel niet duidelijk is of vader en zoon Lan
gendijk symphatieën voor de patriotse grondbegin
selen koesterden, werd hen in november 1799 toe
stemming verleend rond te kijken op de slagvelden 
in Noord-Holland. Ze kregen hiervoor een speciaal 
paspoort, waardoor zij nog net het vertrek van de 
Britse en Russische troepen vanaf de stranden bij 
Den Helder konden gadeslaan. De schetsen die zij 
ter plaatse maakten, doen vermoeden dat de teke
ningen zeer waarheidsgetrouw zijn. Dat neemt niet 
weg dat Dirk Langendijk een broodschilder was. 
Wenste een klant een bepaald tafereel, omdat hij 
dal bij iemand anders had gezien, dan maakte Lan
gendijk, zij het met enige detailverschillen, een 
tweede exemplaar. Zo komt het bijvoorbeeld dal de-
gevangenneming van de Russische generaal Ivan 
Ivanowitch Hermann, de landing van de Engelsen 
bij Callantsoog of het vertrek van de Russen en Brit
ten bij Den Helder op verschillende manieren op 
papier zijn vastgelegd. 

Graddy Boven 
Conservator Marinemuseum, Den Helder 
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In het herdenkingsjaar zijn door de Stichting Her
denking 1799 vier fietsroutes door Noord-Holland 
gebundeld. Deze zijn verkrijgbaar bij de plaatselij
ke V W ' s en het Marinemuseum. Een wandel- en 
fietsboekje in de regio Bergen is samengesteld door 
de Historische Vereniging Bergen (NH) en te koop 
bij de V W en boekhandels in Bergen en Bergen 
aan Zee. 
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Aan dit nummer werkten mee: 

Marco Mostert (1957) leidt het Pionier Project 'De verschriftelijking van de vroegmiddeleeuwse 
samenleving (ca. 400-ca. 1200)' aan de Universiteit van Utrecht. Adres: Minister A.S. Talmalaan 
25, 1402 RVBussum. 

J.W.J. Burgers (1953) is verbonden aan de leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis aan de Un i 
versiteit van Amsterdam. Binnenkort verschijnt zijn studie over de Rijmkroniek van Holland. Adres: 
Historisch Seminarium, Spuistraat 134, 1012 V B Amsterdam. 

Elizabeth den Hartog (1962) is universitair docent bouwkunst tot 1800 aan het Kunsthistorisch In
stituut van de Rijksuniversiteit Leiden. Adres: ErfVoort 64, 2211 D E Noordwijkerhout, e-mail 
E.den Hartog@ThuisNet.LeidenUniv.NL 

Dick E . H . de Boer is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Adres: Meerseweg 124A, 9752 J M Haren -GN-. 

Wim van Anrooij (1957) is universitair docent aan de opleiding Nederlands van de Rijksuniversi
teit Leiden en coördinator van het Onderzoeksinstituut Mediëvistiek aldaar. Hij is betrokken bij 
het onderzoeksproject 'Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen'. Adres: Opleiding 
Nederlands, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, e-mail anrooij@rullet.leidenuniv.nl 

Louis Sicking (1966) is werkzaam als archivaris van het Europese parlement te Luxemburg. Vorig 
jaar verscheen zijn Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden, 1488-1558 (Amsterdam 
1988). Adres: Samuel de Zee'shof 21, 2311 H D Leiden. 

Johan Koppenol (1965) is universitair docent Nederlandse letterkunde van de Gouden Eeuw aan 
de Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar verscheen zijn Leids heelal. Hel Loterijspel (1596) van Jan 
van Hout. Adres: De Genestetstraat 49, 2321 X P Leiden. 

Milja van Tielhof (1963) was van 1996 tot 1999 postdoc bij het Onderzoeksinstituut voor Geschie
denis en Cultuur van de Universiteit Utrecht. Tegenwoordig is zij medewerker van het Historisch 
Archief van de A B N - A M R O bank. Adres: Hooigracht 38 K, 2312 K V Leiden. 

Myriam Everard (1952) publiceerde o.a. Ziel en zinnen. Over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede 
helft van de achttiende eeuw (Groningen 1994) en werkt, nu aan een monografie over vrouwen en 
openbaarheid rond 1800. Adres: Plantage 6, 2311JC Leiden. 

Gerrit Valk (1955) studeerde geschiedenis in Amsterdam en is momenteel l id van de Tweede Ka
mer. Hij werkt aan een proefschrift over de geschiedenis van het betaald voetbal in Alkmaar. 
Adres: Kooltuin 1, 1811 M G Alkmaar. 

Susan Smit (1973) schreef in 1997 haar doctoraalscriptie over Ajax tijdens de Tweede Wereldoor
log aan de Universiteit van Amsterdam. In dienst van wetenschappelijk onderzoeks- en adviesbu
reau Diopter-Janssens & Van Bottenburg b.v. verricht ze onderzoek op het gebied van sportbeleid. 
Adres: Van Rijckevorssel van Kessellaan 58, 2512 E G Breda. 

Paul Knevel (1961) is conservator van het Legermuseum te Delft. Hij publiceerde o.a. Burgers in 
hel geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700 (Hilversum 1994); een boek over de Haagse ambte
naren in de Gouden Eeuw is in voorbereiding. Adres: Klokkengietersstraat 35, 1825 AJ Alkmaar. 
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