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INLEIDING.

De beteekenis van het begrip geschiedenis wisselt niet met den dag, maar wet
met de verschillende cultuurperioden, die de beschaafde menschheid of dikwijls alleen
een enkel yolk 66k doorleeft. Iedere periode van krachtig geestelijk leven stelt hare
eigen eischen aan het leven, ook aan het leven, dat eens was, de geschiedenis. De
sterke neiging om te weten, wat aan ons eigen bestaan voorafging, en zoodoende
tot een zoo mogelijk objectieve verklaring te komen van dat leven zelf, heeft van
de vroegste tijden den denkenden en onderzoekenden mensch gedrongen tot het
naspeuren van het verleden van zijn geslacht, zijn stall, zijn yolk, eindelijk de geheele
cultuurmenschheid. Weinig volken en ook weinig menschen zijn volstrekt verstoken
van historischen zin; waar wij dat gemis waarnemen, gevoelen wij dat onwillekeurig als
een tekort in beschaving. Vandaar dat de studie der geschiedenis al dadelijk staat aan
het begin van de bewust-wording van de meeste tot geestelijke en politieke zelfstandigheid gegroeide volken. Vandaar ook, dat met den groei der volken ook de studie
der geschiedenis in omvang en diepte toeneemt. Is het tegenwoordige leven gewichtig,
men wil er den oorsprong van kennen. De eeuwige vraag : vanwaar komen wij ? dringt
zich met steeds meer klemmende beslistheid op; het onderzoek van het verleden zal
den sleutel geven tot de oplossing van tal van problemen, die ons omgeven en waarmede wij maar te dikwijls geen raad weten. Omgekeerd valt ook de teruggang van
het geestelijk en stoffelijk bestaan der volken samen met het verval van hun geschiedschrijving. Wie zal den oorsprong van een toestand willen naspeuren, dien hij betreurt
en verfoeit? Niet alleen de belangstelling gaat ontbreken, ook de geestelijke kracht
om zich aan historische problemen te wijden, de scheppingsdrang om het verleden in
schoonen vorm te doen herleven gaat te loon Ook in ons land kan men deze verschijnselen waarnemen. Nog is de strijd met Spanje niet ten einde, of hij vindt uitnemende
geschiedschrijvers in Hooft en De Groot. Ook de achttiende eeuw, een periode minder
van verval dan van rustig gedijen ter eene en van ontkiemen ter andere zijde, vindt
een voortreffelijk historieschrijver in Jan Wagenaar. Maar wie heeft de nationale inzinking
van de eerste heeft der negentiende eeuw in dien tijd beschreven? Eerst thans, nu
wij deze periode door rusteloozen arbeid zijn te boven gekomen, is de studie der
geschiedenis weer herleefd; met het belang van den nieuwen tijd is weer de belangstelling in den ouden tijd tot uiting en ontplooiing gekomen. Eerst met de langzame
wederopleving van onze samenleving na 1848 komt ook de geschiedbeschrijving
weer op : Fruin staat gereed onze geschiedenis te zetten in het licht der moderne
wetenschap.
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leder belangrijke tijd onderzoekt dus de geschiedenis; men wil opklimmen tot
den oorsprong der dingen om zich heen. Maar iedere tijd stelt weer zijn eigen eischen
en heeft dientengevolge weer zijn eigen methode. Wat men in zijn eigen tijd het
belangrijkst opmerkt, daarvan wil men den oorsprong ontdekken. Waaraan wij steeds
genoodzaakt zijn te denken, wat wij dagelijks waarnemen, wij wenschen te weten,
waar het varidaan komt. Herleeft de kunst, de kunstgeschiedenis komt in haar gevolg.
Een wetenschappelijk sterk geslacht gaat den oorsprong en den groei van het wetenschappelijk denken en vorschen na. Is de maatschappij in woeling en gisting, men
gaat na, hoe vroeger dat ingewikkeld raderwerk liep; men leert stelsels en vormen
kennen, zeer afwijkende van de bestaande' en kan het verband tusschen beide aantoonen. Het is altijd weer de vraag naar den oorsprong der ons omringende dingen.
Het is deze vraag, die meer dan ooit in dezen tijd van evolutie wordt gesteld. Ook
vroeger stelde men die vraag, maar op andere wijze. Het is waarlijk niet te verwonderen, dat vele geschiedschrijvers der middeleeuwen niet veel anders dan kerkgeschiedenis schrijven; velen noemen hun werk zelfs uitdrukkelijk aldus. Ook speurden zij
steeds naar het werk Gods in de geschiedenis ; Zijn ondoorgrondelijk raadsbesluit
hoopten zij terug te vinden in de uitwerkselen daarvan, in de lotgevallen der volkeren.
Hooft en De Groot, die beide leefden onder den sterken indruk van de heroische
worsteling van hun yolk tegen het Spaansche geweld, konden dien strijd niet anders
beschrijven dan zij hem zagen en gelijk een ieder hem zag, als een godsdienstoorlog
vooral, maar daarnaast als een nationalen kamp voor politieke vrijheid; zij zagen de
maatschappij niet of weinig veranderen zelfs in den bloedigen strijd en schreven dus,
wat na hen Aitzema zou noemen >>saecken van staet ende oorlogh". In deze richting
ging ook Wagenaar voort, voor wien in zijn rustigen tijd de maatschappelijke verhoudingen in volkomen evenwicht schenen
en daarom van zeer weinig gewicht.
Geen wonder, dat de staatkundige geschiedenis ten onzent lang den boventoon
heeft gevoerd. Lang, maar ook terecht.
Niemand schrijft geschiedenis van hetgeen
hem niet of weinig belang inboezemt. Men
kan alleen onderzoeken wat onze belangstelling wekt, hetzij die belangstelling gescherpt
wordt door sympathie of antipathie, zelfs door
liefde of haat. Vandaar dan ook, dat de
geschiedenis der maatschappij eerst is opgekomen, zoodra en niet voordat die maatschappij zelf belangwekkend werd. Zij werd
dat niet eerder dan toen zij in beweging
begon te komen. Langzaam na 1848, sneller
na 187o is er beweging gekomen in ons
geheel nationaal leven. Handel en nijverheid
hebben meer beteekenis gekregen dan zij
sedert meer dan een eeuw hebben gehad.
Mede door de zeer verbeterde verkeersmiddelen gaat ook het platteland snel vooruit ;
landbouw
en veeteelt bloeien. De nationale
Jan Wagenaar ; naar een gravure van J. Houbraken
rijkdom neemt ziender oogen toe. De
naar de schilderij van J. Buys.
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natuurwetenschappen hebben beoefenaars van wereldreputatie ; de geestelijke wetenschappen kwamen tot nieuwen bloei. De kunsten ontwikkelen zich zoo veelzijdig mogelijk; op ieder terrein worden nieuwe wegen gezocht. Er is een periode van snellen
geestelijken groei, zoo snel, dat daarmede de maatschappelijke groei geen gelijken
tred kan houden. Vandaar dan ook een gisting en woe
ling op geestelijk gebied, die zich bij terugslag weer
openbaart in het maatschappelijk leven. Omgekeerd deelt
de maatschappij haar rusteloos streven naar vernieuwing
weer mede aan het geestelijk leven van dezen tijd. Hier
wordt een scherpe strijd uitgevochten, waarvan het einde
nog lang niet is te voorspellen, nog minder te voorzien.
Onder den indruk van dat gewoel om ons heen wordt
opnieuw de vraag gesteld : van waar dat alles ? En zoo
wordt in den loop der negentiende eeuw de maatschappelijke geschiedenis geboren. Bij het bewust worden van
de beteekenis van het maatschappelijke leven wil men
de geschiedenis daarvan kennen. In het eene land vroeger,
in het andere later is dan ook overal de geschiedenis
van het maatschappelijk leven ter hand genomen. Ook
in dezen is Fruin onze groote voorganger geweest ; wat
hij voor de sociale geschiedenis van Nederland heeft
gedaan, kan nauwelijks genoeg worden gewaardeerd. Zijn
Hollandsche stad in de middeleeuwen, zijn beroemde
beschrijving van de stoffelijke en geestelijke ontwikkeling
van het vrijgevochten Nederlandsche yolk zijn in hun
soort modellen ; als zoodanig, ter navolging, hebben zij Robert Fruin ; naar een photographie.
dan ook gediend. In zijn voetstappen wandelen thans
velen. Zoo groeit van jaar tot jaar door doeltreffende ontginning het terrein van
onze geschiedkundige kennis ; het verleden wordt hoe langer hoe uitgebreider, maar
tevens hoe langer hoe duidelijker. Naar alle zijden wordt het zeer ruime veld der
maatschappelijke historie doorploegd.
De resultaten zijn van zeer veel beteekenis gebleken. Zoowel op het gebied der
geestelijke als der stoffelijke beschaving is reeds zeer veel belangrijks voor den dag
gebracht. Wat wij weten van de historie van onze kunst, onze wetenschap, onzen
handel, onze nijverheid, om slechts deze te noemen, overtreft verre hetgeen men een
zestig, zeventig jaar geleden kon vermoeden. Het is daarom thans mogelijk het terrein
te overzien en althans een voorloopigen oogst in te zamelen. Wij zijn er ons volkomen
van bewust, dat het onderzoek onzer maatschappelijke geschiedenis nog lang niet zoo
ver gevorderd is als dat van de politieke historie. Een samenhangend verhaal zou
thans nog zeer bezwaarlijk kunnen worden geschreven ; de eenheid ontbreekt nog.
Maar aan den anderen kant is wel zooveel bereikt, dat het zijn nut stellig kan hebben
eens te constateeren, hoever wij nu eigenlijk zijn. Op den weg, lien wij afleggen, is
het goed eens uit te rusten en het doorloopen pad nog eens na te gaan in onze
gedachten. Om een ander beeld te gebruiken : de nieuwe stad, die wordt aangelegd,
is nog lang niet gereed , maar toch, de hoofdstraten en ook enkele zijstraten zijn reeds
aangelegd ; de richting der grachten is aangegeven ; de pleinen en parken zijn uitgezet ,
de bouwterreinen zijn grootendeels verkaveld , bier en daar verrijst reeds een gebouw.
Zoo, gelijk de wordende hoofdstad van het wordende gemeenebest der Vereenigde
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Staten van Australia ontwikkelt zich de maatschappelijke geschiedenis van Nederland.
Wij zien reeds veel ; wij kunnen nog meer vermoeden.
Intusschen zal het hoe langer hoe moeilijker worden het terrein in zijn geheel
te overzien , ieder houdt zich bij voorkeur met zijn eigen onderdeel bezig. Daarom
scheen ons thans het oogenblik gekomen in de veelheid de eenheid te zoeken, maar
die niet te zoeken in een samenvatting, maar in een samenvoeging. Daarom ook lag
ook arbeidsverdeeling voor de hand ; zij was zelfs geboden. Wij hebben de meest
bekende geleerden bereid gevonden ieder dat deel van de maatschappelijke geschiedenis voor hun rekening te nemen, waarmede zij zich in het bijzonder hebben bezig
gehouden. Zoo zal de geschiedenis van het volksleven even goed worden gegeven
als die van het huisgezin, die van de staatsmacht naast die der kerk ; zoo zal de
handel worden geschetst naast de nijverheid, het leven van den stedeling naast dat
van den landman ; zoo zal de kunst even goed als de wetenschap worden beschreven
in haar aanraking met de maatschappij en in verband met beide het onderwijs. Zoo
wordt het maatschappelijk samenstel van verschillende zijden belicht. Zoo hopen wij
dan het einddoel te benaderen van alle cultuurgeschiedenis, den mensch te leeren
kennen, gelijk hij zijn leven leidt van iederen dag, den Nederlander in zijn maatschappelijke verhoudingen, den Nederlander in zijn geestelijk bestaan.

„B INNENHU IS'
Naar de schilderij van PIETER DE HOOGH in 's Rijks Museum
(Verzameling v. D. HOGY, Cat. i 249 )

Gezicht op het Valkhof; naar de schilderij van Jan van Goyen in 's Rijks Museum.

HOOFDSTUK I.

OPKOMST, BLOEI EN UITERLIJK DER
NEDERLANDSCHE STEDEN
DOOR

Prof. Dr. H. BR U GM AN S.

is het stedenland bij uitnemendheid. Nergens vindt men zooveel groote
N EDERLAND
en belangrijke steden in een klein bestek bij elkander. Nergens ook hebben de
steden zich zoo voorspoedig ontwikkeld. Nergens hebben zij zich zulk een invloed
op het landsbestuur weten to verwerven. Nergens hebben zij zoo duidelijk haar merk
gezet op de maatschappij. Nergens is haar beteekenis voor de beschaving zoo gewichtig
geweest. Nergens hebben de steden zoo volkomen haar stempel gezet op het geheele
volksleven. Nergens draagt de geheele cultuur zoozeer een stedelijk karakter. Slechts
het klassieke Griekenland, het middeleeuwsche Italie, het naburige Belgie, dat toch
ook Nederland is, kunnen in dit opzicht met ons land worden vergeleken.
De geschiedenis van ons yolk is dus voor een zeer groot deel die onzer steden.
Maar omgekeerd begint de historie onzer steden, voordat er van een Nederland sprake
is. Of eigenlijk moet men zeggen, dat de vOOrgeschiedenis van het Nederlandsche yolk
zich afspeelt in onze steden. Onze beschaving is in haar hoofdtrekken altijd burgerlijk

2 Het Huiselijk en Maatschappelijk Leven onzer Voorouders.
geweest; als een burgerrepubliek heeft onze staat zich macht, roem en eer weten te
veroveren ; burgers zijn onze groote mannen geweest. Die burgerij had reeds een
verleden, toen zij in de zestiende eeuw het nieuwe Nederland stichtte. In onze oude
steden is de burgervrijheid ontstaan en gegroeid, die ons yolk in zwaren arbeid en
bloedigen strijd tegen den landsvorst zelf heeft moeten bevechten.
Hoe zijn nu onze steden ontstaan ? De behoefte aan samenleving, om welke
reden dan ook, bracht de menschen tot samenwoning , zoo ontstond een gehucht, een
dorp, een stad. Die behoefte openbaart zich op velerlei wijze. Reeds bij den oorsprong
van ons stedeleven vertoont zich een verscheidenheid, die al dadelijk een aantrekkelijke
bontheid aan dat leven geeft. De gebrekkige middelen van verkeer hebben die bontheid
natuurlijk zeer in de hand gewerkt ; in den regel blijft men, waar de voorouders
woonden, en neemt men weinig van anderen over. Nijmegen is een oud-Romeinsche
vestiging en dankt zijn beteekenis in lateren tijd aan het Keizerlijk Paleis, het Valkhof,
dat rivier en stad beheerschte. Utrecht, eveneens van Romeinschen oorsprong, heeft
in zijn bouw en ontwikkeling alle kenmerken van een bisschopsstad, die tevens een
belangrijke handelsstad was.
Groningen is gegroeid in en
om de marke, waarin ook een
Keizerlijk landgoed lag; het
is bovendien een opmerkelijk
voorbeeld van een stad, waar
het gildewezen tot macht kwam ,
ook is de stad merkwaardig
als heerscheres over het omliggende platteland in wijden
ointrek. De Friesche steden
zijn zuivere landsteden, als van
zelf uitgegroeid uit het omringende platteland. De Hollandsche steden zijn meestal
ontstaan bij en om grafelijke
en heerlijke kasteelen; zij zijn
gegroeid onder den invloed
van het steeds toenemende
handelsverkeer. Nog andere
De Burg te Leiden; naar een photographie.
oorzaken kunnen tot stedevorming medewerken. Visschers
gaan ter wille van hun bedrijf samenwonen. Aan riviermonden, bij rivierovergangen,
bij rivierknoopen, aan oude landwegen ontstaan dorpen, welhaast steden. In en tegelijk
met de marken groeien dorpen, die soms steden zijn geworden; zulke vindt men in
het Oosten van ons land. In de Friesche kleistreken liggen van oudsher dorpen op
de terpen en wierden , daaruit ook konden steden ontstaan, Een kunstmatige vluchtheuvel droeg den burg, waarbij later Leiden zou ontstaan. Een kerk of een klooster
maakte de plaats, waar zij waren gebouwd, tot een middelpunt van verkeer, dikwijls
een markt. Al deze maatschappelijke factoren werken natuurlijk niet steeds afzonderlijk,
maar veelal te zamen en in vereeniging ; het is als het ware een parallelogram van
krachten, waarvan de resultante de stedelijke formatie is. Niet alleen omdat er een
kasteel, een kerk, een klooster of een marke bestond, vormde zich daar een stad,
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maar omdat de plaats, waar dat kasteel, die kerk, dat klooster, die marke lag, gunstig
was voor het ontstaan van een handelsplaats. Want het is de handel, die de stedelijke
ontwikkeling niet alleen heeft bevorderd, maar ook zelfs mogelijk gemaakt.
Van de stichting van een stad kan alleen bij hooge uitzondering sprake zijn. Een
stad is gegroeid uit een dorp onze dorpen zijn niet, gelijk wel eens wordt geloofd,
jonger dan onze steden, maar integendeel ouder of liever ook onze steden zijn zoo
goed als alle oude dorpen. Het onderscheid tusschen een dorp en een stad is dan
ook van oudsher minder geographisch dan staatsrechterlijk. De eigenaardige concentrische, compacte aanleg onzer oude steden is in den regel eerst later ontwikkeld
een stad als Groningen heeft oorspronkelijk denzelfden aanleg als een Drentsch
markedorp als Zuidlaren. Maar het verschil tusschen beide ligt elders. De stad is het
dorp, dat stadrecht heeft ontvangen ; daardoor wordt het uitgescheiden, geeximeerd
uit het omliggende platteland het verkrijgt eigen recht, eigen vrede, eigen vrijheid.
Die ontwikkeling vangt ten onzent aan in de twaalfde eeuw en beheerscht een
groot gedeelte van onze verdere geschiedenis. Er
waren stellig voor dien tijd bevolkingscentra, die
men steden kan noemen, maar stadrechten bezaten
zij niet. In aardrijkskundigen zin zijn onze oudste
steden de bewapende vestigingen der Romeinen
langs den Rijn, die in ons land de rijksgrens
vormde. Nijmegen, toen Noviomagum, was een
sterkte van beteekenis, Lugdunum Batavorum, te
Leiden of waar dan ook te zoeken, een andere.
Ook Trajectum, het oude Trecht, waarbij later
Utrecht zou ontstaan, is van Romeinschen oorsprong.
Het zijn alweer deze steden, die in den Frankischen
tijd middelpunten van beteekenis blijven. Te Nijmegen verrees onder Karel den Groote het Valkhof.
Utrecht was sedert het einde der zevende eeuw
de zetel van het nog groeiende en strijdende bisdom,
daar door Willebrord gesticht. De burg te Leiden
Het oudste zegel van Utrecht, met den burg;
1 3de eeuw. Algemeen Rijksarchief.
is met zekerheid in den tijd van de invallen der
Noormannen te stellen. Maar nog van andere steden
spreken reeds voor het jaar i000 onze geschiedbronnen. Dorestad, het tegenwoordige
(Wilk bij) Duurstede, was in de achtste en negende eeuw het economische middelpunt
van Noord-Nederland daar kwamen van vier zijden de handelswegen samen, van
Duitschland langs den Rijn, van de Oostzee langs het Almere (de Zuiderzee), de
Vecht en den Krommen Rijn, van Engeland langs de Maas en de Lek, van Frankrijk
langs de Zeeuwsche stroomen en evenzoo de Lek. Hier was een der groote invoerhavens van het rijk; bier was een rijkstol en een rijksmunt. Na den ondergang van
Dorestad in de tiende eeuw kwamen behalve Utrecht ook Tiel en Deventer als handelssteden op. Tiel was omstreeks het jaar i 000 een gewichtige handelsplaats; volgens
het getuigenis van een tijdgenoot waren het reeds toen sterke beenen, die de weelde
konden dragen de Tielenaars gaven zich toen aan allerlei ongebondenheid over. Ook
Vlaardingen wordt in dezen tijd reeds genoemd. Kort daarna komt Groningen in een
oorkonde voor ; de stad had in haar St. Walburg een kerk, die den karakteristieken
Karolingischen rondbouw vertoont en dus stellig tot de oudste van ons land moet
worden gerekend. Evenzoo uit dezen tijd is Staveren, dat reeds in 991 door de
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Noren werd geplunderd ; het was dus toen reeds een handelsstad van eenige beteekenis ; dat is het trouwens blijkens haar zegel altijd geweest en gebleven.
Hollands oudste stad was Dordrecht; maar het heette zoo naar zijn stadwording,
niet naar zijn ontstaan. Met de geschiedenis van den Hollandschen graaf Dirk III
heeft Dordrecht niets te maken ; de naam komt voor het eerst voor in een nog wel
twijfelachtige oorkonde van 1064.. Niet veel ouder zal Delft zijn. Oudere brieven hadden
Haarlem en Leiden, beide oude grafelijke hoven, welhaast kasteelen. Nog staat het
oude grafelijk kasteel op de markt te Haarlem; al is het herhaaldelijk verbouwd sedert
het als stadhuisl wordt gebruikt, toch is het oude doel en karakter nog duidelijk te
herkennen. Ook Leiden heeft in den gravensteen nog de herinnering aan het kasteel
bewaard, waar Floris V werd geboren
en gaarne resideerde.
Dordrecht, Haarlem, Vlaardingen en
Leiden waren in 1206 de vier hoofdplaatsen van Holland; in den loop van die
eeuw is Vlaardingen echter door Delft
vervangen. Een der oudste steden van
Holland was ook Alkmaar, dat herhaaldelijk
wordt genoemd in de geschiedenis der
oorlogen met de West-Friezen. Van veel
jonger afkomst was Amsterdam, waarvan
het bestaan niet ouder kan worden aan
getoond dan in 1 2 75 . De belangrijke haven
en markt in deze buurt was van oudsher
Muiden, dat eigenlijk veel gunstiger lag
dan Amsterdam ; aan den mond van de
Vecht en onmiddellijk bij de Zuiderzee
gelegen, had het dus verbinding zoowel
met de zee als met den Rijn. Reeds in
9 4 8, toen er nog geen sprake was van
Amsterdam, wordt Muiden in een oorkonde
genoemd. In 1 12 2 kreeg het privilegien
van den bisschop van Utrecht, die bevestigd werden door den Keizer. In de eerste
helft der dertiende eeuw bouwde Gijsbrecht II van Aemstel bier zijn beroemd
De St.-Walburgkerk te Groningen ; naar een reconstructie
door C. H. Peters.
slot. Hier vinden wij dus het omgekeerde
van den regel : bier is niet de stad gegroeid
om het kasteel, maar dit laatste naast de stad gebouwd.
In Zeeland is Middelburg vermoedelijk aan en om het grafelijk kasteel en de
abdij en als markt voor Walcheren opgekomen. Reeds voor het begin der twaalfde
eeuw moet de abdij hebben bestaan ; de naam der stad komt echter niet voor de
dertiende eeuw voor. Veel ouder zijn Goes, dat in 976 reeds wordt genoemd, en
Vlissingen, dat reeds in 1089 moet hebben bestaan.
In Nederland waren dus een aantal dorpen aanwezig, die door handel en nijverheid
in omvang, invloed en beteekenis konden toenemen en daardoor hun stadrecht konden
verdienen. Dat stadrecht is zeer verschillend, al kan men groepen van steden onderscheiden, die hetzelfde recht hebben. Toch is er aan den anderen kant ook groote
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overeenkomst tusschen de steden onderling. Dit hebben zij alle gemeen, dat zij
immuniteiten zijn, d. w. z. dat zij met haar gebied worden uitgescheiden uit het
rechtsdistrict, waartoe zij oorspronkelijk behooren ; zij vormen dan een zelfstandig
rechtsgebied, waar b.v. de baljuw van de gouw niet of weinig rechtsmacht meer
uitoefent. Wel blijft binnen het stadgebied in den eersten tijd het gewone landrecht
heerschen. Maar reeds de stadbrief brengt daarin allerlei formeele en materieele
verandering; hij geeft bovendien aan schout en schepenen het recht keuren te maken,
die rechtskracht bezitten en waarvan de nakoming door den sterken arm kan worden
afgedwongen. Zoo ontwikkelt zich,
vooral onder den invloed der
nieuwe behoeften van handel en
nijverheid, een nieuw recht. Dat
recht openbaart zich, vooral in
den aanvang, op de markt, deze
echt stedelijke instelling. Het recht
van de markt is dat om op de
markt de orde te handhaven; het
omvat welhaast de geheele rechtspraak aldaar; het omsluit bovendien tolrecht, ten slotte toezicht
op de maten en gewichten, zelfs
muntrecht kan er aan verbonden zijn.
In den aanvang is stellig
de rechtstoestand der stedelingen
evenmin dezelfde als die der dorpelingen. Ook in de stad wonen
oorspronkelijk vrijen en minder
vrijen, ook onvrijen van allerlei
slag. Uit al die elementen is de
stadbevolking als rechtsgemeenschap, stadgemeente, gevormd.
Die eenheid kan alleen verkregen
zijn door gemeenschappelijke belangen, voornamelijk handel en
nijverheid. Want al wonen er nog
lang, zelfs nog in de vijftiende
Het stadhuis te Haarlem ; naar een photographie.
eeuw, landbouwers en veehouders
in onze steden, de kooplieden
vormen toch de kern, de kracht der bevolking; koopman en burger zijn woorden
van een beteekenis. De kooplieden, die de aanzienlijken zijn in de jonge stad, vormen
samen een gild, een hanze. Naast den handel komt de nijverheid op ; ook de hand.
werkers, die hetzelfde beroep uitoefenen, vormen samen gilden ; vrijen en onvrijen
behooren oorspronkelijk daartoe. Allen worden vereenigd door het gemeenschappelijk
belang. Dat maakt ook, dat meer en meer de bevolking van de stad toeneemt; niet
alleen verkrijgen vele onvrijen in de stad van hun beer de vrijheid, maar ook
stroomen van alle zijden de onvrijen toe om het stadrecht, dat vrijheid waarborgt, deelachtig te worden. Want al maakt de stadlucht niet onmiddellijk vrij, op
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den duur genieten toch alle nieuw ingekomenen met het poorterrecht de vrijheid.
De emancipatie van de stad uit het omliggende platteland was dus zoowel van
economischen als van staatsrechterlijken aard. Zij is een inbreuk op het leenstelsel,
dat uitsluitend op landbezit was gebaseerd ; de economische kracht der stad lag in
haar handel en nijverheid. Deze tegenstelling sloot tevens een andere in, die van
» Naturalwirtschaft", het huishouden zonder geld, en »Geldwirtschaft", het huishouden
met geld. Op het platteland blijft het leenstelsel heerschen, dat het geld alleen kent
voor het dagelijksch ruilverkeer en dan nog in geringe mate; nog in de zestiende
eeuw was het geld ten plattelande van Holland vrij schaarsch. In de steden is dat
al vroeg antlers geworden. Grondbezit heeft ook bier zijn waarde, maar wordt van
hoe langer hoe minder beteekenis. Daarentegen verkrijgt en vermeerdert de burger
de vruchten van zijn arbeid ; er ontstaat in onze steden in verloop van tijd mobiel
bezit; de burgers steken hun overgewonnen geld niet in landbezit, maar in handelsen nijverheidsondernemingen. In onze steden ontstaat naast een koopliedenpatriciaat
een klasse van industrieelen, die uitsluitend ondernemers zijn. In de vijftiende eeuw
reeds vinden wij in onze steden in kern en kiem de eigenaardige vormen van het
kapitalisme, waaronder de maatschappij zich sedert verder heeft
ontwikkeld.
De economische emancipatie
van de stad uit het platteland
was voor een deel reeds afgeloopen, toen zij staatsrechterlijk
als politiek geemancipeerde door
den landsheer werd erkend. I)aardoor verkreeg de stad zelfstandigheid in bestuur, rechtspraak,
financien, ook op militair, economisch en sociaal gebied. Die
zelfstandigheid
was oorspronkelijk
.
Het Muiderslot ; naar een kopergravure van Claes Jansz. Visscher.
genng-, maar zij groeide snel en
maakte steden tot middelpunten
van zelfstandig leven in ieder opzicht. Vrijheid en gelijkheid heerscht daar. Gelijk zijn
alle burgers voor de wet ; gelijk zijn zij in rechten en plichten. Gelijk zijn zij ten
slotte ook in hun persoonlijke vrijheid, waaruit de burgervrijheid van onzen modernen
staat is gegroeid.
Dat alles is natuurlijk niet zonder strijd gegaan. Wie in de geschiedenis vooral
de vreedzame evolutie wil opmerken, moet niet bij voorkeur de geschiedenis onzer
middeleeuwsche steden bestudeeren. Er is daar strijd, altijd en overal, niet alleen de
maatschappelijke strijd van iederen dag, maar ook het politieke conflict, de kamp om
de macht. En dat groote conflict, dat zoo karakteristiek is voor onze oude steden,
wordt waarlijk niet alleen met geestelijke en zedelijke wapenen uitgevochten. Al onze
stedelijke privilegien, al onze oude keurboeken zijn rijk in soms zeer gedetailleerde
bepalingen omtrent vechten en strijden ; ook moeten bijzondere maatregelen worden
genomen om het gezag en zelfs het leven der magistraatspersonen to beschermen.
Maar bovendien, hoe dikwijls spreken onze stedekronieken niet van openbaar geweld,
van oproer en opstand, van moorden doodslag. Hier komt de stedelijke bevolking
in verzet tegen den graaf, den burggraaf, den beer; zij moet dan dikwijls met hard
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geweld worden onderworpen en loopt gevaar haar privilegien to verliezen. Daar
bestrijden elkander twee staatkundige partijen in woeste verbittering. Ginds komen
de handwerkers in hevig verzet tegen hun werkgevers, die tegelijk wetgevers en
rechters zijn. Zoo is er veel strijd en vloeit er zelfs dikwijls bloed.
Onze oudste stad in staatsrechterlijken zin is Utrecht. Haar oudste stadrecht is
een privilege van Keizer Hendrik V van 1 1 2 2 ; het bevestigt echter met name oudere
voorrechten, zoodat het stadrecht van Utrecht stellig niet jonger dan omstreeks 1 1 oo
zal zijn. Dat stadrecht heeft zich verbreid over het geheele Nedersticht. Immers zeer
dikwijls werd aan een nieuwe stad niet een geheel nieuw recht geschonken, maar dat
van een oudere stad. Zoo ontstond een rechtsband, die tevens een ethische band was,
tusschen moederstad en dochterstad. Uit deze betrekking ontwikkelde zich dikwijls de
hofvaart; schepenen der dochterstad gingen in twijfelachtige gevallen hun recht halen bij
die der moederstad. Eindelijk kon zulk een hofvaart worden tot een gewoon hooger beroep
van een vonnis van schepenen der dochterstad op die der moederstad. Op deze wijze was
de verhouding van de kleine steden van het
Nedersticht, die achtereenvolgens het Utrechtsche stadrecht kregen, tot de moederstad.
Nog ouder dan het privilege van Utrecht
is dat van Staveren; het werd in 1118 eveneens door Keizer Hendrik V gegeven ter
bekrachtiging zelfs van voorrechten van Karel
den Groote ; deze laatste daargelaten, blijkt
toch uit deze oorkonde, dat de rechten
van Staveren tot vOOr 1 1 oo teruggaan. De
andere Friesche steden verkregen eerst veel
later, in de veertiende en vijftiende eeuw,
stadrecht. Zij hadden alle hetzelfde recht,
maar kunnen in dit opzicht als vondelingen
worden beschouwd : de moederstad is onbekend, Staveren was het in ieder geval niet.
Wanneer Groningen stadrecht heeft verZegel van Utrecht ; 1300. Algemeen Rijksarchief.
kregen, is onbekend. Waarschijnlijk heeft het
zelfs nooit officieel stadrechten ontvangen;
niettemin heeft niemand ooit aan zijn stadrecht getwijfeld. De stad was als een edelman,
wiens adelsbrieven verloren zijn, maar wiens adeldom zoo vaststaat als zijn geboorte.
Groningen was nog in het begin der elfde eeuw een dorp, dat deel uitmaakte van
Drente en met dat graafschap onder den bisschop van Utrecht kwam. Sedert omstreeks
I I 4 0 regeerde hier een bisschoppelijke burggraaf, die zijn rechten echter al spoedig
door de opkomende stad bedreigd zag en ten slotte geheel verloor. Reeds in 1 1 50
is er sprake van een muur om de stall; muren en poorten worden herhaaldelijk vermeld in de dertiende eeuw; reeds in 1215 heet Groningen een zeer vermogende stad.
Van de meeste steden van het Oversticht was Deventer de moeder. In ii78 en
1186 werd deze stad belegerd, zoodat zij toen ommuurd of omwald moet zijn geweest.
Haar stadrecht moet ook uit dezen tijd zijn ; het ging in 1230 over op Zwolle en
vervolgens op zoo goed als alle andere Overijselsche steden. Alleen Kampen en
Enschede stonden buiten dezen familiekring.
De Geldersche moederstad was Zutphen, dat in 1 031 wordt genoemd ; in 1 o59
was het reeds een versterkte plaats. In 1190 verhief graaf Otto I het dorp tot een
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vrije stad ; de oorkonde daarvan wordt nog als een der oudste Nederlandsche stadbrieven als een kostbare schat in het stadsarchief van Zutphen bewaard. Dit merkwaardige recht is vervolgens het gewone Geldersche stadrecht geworden ; niet alleen
Arnhem en Roermond, maar ook Harderwijk en
Doetinchem en zelfs kleine steden als Gent en
Groenloo kregen in de dertiende en volgende eeuwen
het Zutphensche stadrecht. Geheel buiten dit groote
gezin stond de oude rijksstad Nijmegen, die in 123o
van den Roomsch-Koning Hendrik het stadrecht van
Aken ontving. Ook het oude Tiel was geen dochter
van Zutphen; maar in welke familie het dan wel
thuis behoorde, is geheel onbekend.
De ontwikkeling der Hollandsche en Zeeuwsche
steden sluit zich niet aan bij die van de landprovincien en dus niet bij die van het Duitsche Rijk.
De oorsprong der Hollandsche en Zeeuwsche stadrechten is integendeel to zoeken in Vlaanderen en
Brabant. Ook op dit terrein gelijk op ander gebied
ondergingen Holland en Zeeland reeds vroeg den
Zegel van Staveren ; I 4 I 5.
Algemeen Rijksarchief.
invloed van het Zuiden.
Dat de Zeeuwsch-Vlaamsche steden Vlaamsch
stadrecht hadden, spreekt van zelf, zij behoorden bij Vlaanderen en waren ook geheel
Vlaamsch van uiterlijk en karakter. Nog steeds is het stadhuis van Sluis met zijn
zwaren belfroet een voortreffelijk staal van Vlaamsche architectuur. Maar de Vlaamsche
invloed ging nog verder. Middelburg verkreeg
in 1217 stadrecht gezamenlijk van Willem I
van Holland en van Johanna van Vlaanderen;
geen wonder dan ook, dat het herinnert aan
het stadrecht van sommige kleine steden van
Vlaanderen. Dat stadrecht van 1217 werd
in 1254 bevestigd door de beroernde keur
van den Roomsch-Koning Willem II, befaamd
ook, omdat deze handvest een der oudste
in het Nederlandsch gestelde oorkonden is.
Middelburgs stadrecht is vervolgens dat van
alle andere Zeeuwsche steden geworden.
Hollands oudste stad was Dordrecht.
Het oudste stuk, dat bier in aanmerking komt,
is een handvest van Dirk VII van 1 200,
waarbij wordt bepaald, dat niemand in de
stad laken mag verkoopen, die niet tot het
wantsnijdersgild behoort. Dat wijst dus wel
op stadsleven en stadsbedrijf; geen wonder,
dat in dat stuk de ingezetenen van Dordrecht
\,..—
Zegel van Groningen. Rijksarchief in Groningen.
stedelingen worden genoemd ; zij hadden
blijkbaar eigen recht en bestuur, dat in handen
van schepenen was; als 's graven vertegenwoordiger fungeert de schout. Dordrecht
had dus reeds in 1200 alle allures van een stad, hoewel het eerst in 12 20 van
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Willem I een eigenlijken stadbrief verkreeg, die in 1252 door zijn kleinzoon, den
Roomsch-Koning Willem II, werd bevestigd. Waarschijnlijk is het Dordtsche stadrecht
aan Brabant ontleend, waarmede de stad door haar ligging veel gemeenschap had ,
nog had niet de groote watervloed den Biesbosch gevormd en daarmede Dordrecht
van het vasteland afgescheiden. Merkwaardig is evenwel, dat het Dordtsche stadrecht
weinig of geen verbreiding heeft gevonden.
Dat was wel het geval met Hollands tweede stad, Haarlem, die in 1245 haar
stadrecht ontving, evenzoo van Willem II. Het is niet twijfelachtig, waaraan de graaf
dat stadrecht ontleende; de moederstad van Haarlem is Den Bosch, dat
zelf zijn stadrecht weer had gekregen
van Leuven. Het is wel wat vreemd,
dat het zuiver Frankische recht van
Den Bosch werd overgeplant naar
Kennemerland, waar het Frankische
recht onder sterken Frieschen invloed
stond. Waarschijnlijk achtte de graaf
juist het Bossche recht voor Haarlem
wel geschikt, omdat het in mime mate
rechten liet aan den landsheer. Hoe
dat zij, de bestuursinrichting van deze
Hollandsche stad was daarmede vastgelegd , uit Brabant ontleende zij haar
schepenen, alsook haar gezworenen,
die weldra raden, eindelijk burgemeesters zouden heeten.
Het Haarlemsche stadrecht is
zeer vruchtbaar geweest. Reeds het
volgende jaar werd het geschonken
aan Delft, in 1254 aan Alkmaar.
Van bier uit is het het gewone stadrecht
van West-Friesland geworden ; het
kwam in 1289 aan Medemblik, in
1 3 55 aan Enkhuizen, het volgende
jaar aan Hoorn en vervolgens aan
een geheele reeks van Westfriesche
dorpen en dorpsgroepen ; op deze
wijze is in de veertiende en vijftiende
De Amsterdamsche Poort to Haarlem ; naar een photographie.
eeuw het geheele platteland van WestFriesland in stedenvorm georganiseerd.
Leiden kreeg zijn stadrecht in 1266, toen Floris V de regeering aanvaardde ,
oudere rechten werden daardoor bevestigd. Vanwaar het Leidsche stadrecht afkomstig
is, is onbekend , voorloopig mag men het voor oorspronkelijk Hollandsch houden.
Het ging over op Gouda, daarna op Muiden, Naarden, Weesp en de Gooische dorpen.
Muiden was reeds van oudsher een stad ; wij zagen, dat het reeds in 1122
stadrecht bezat. Maar in lateren tijd had de stad zeer geleden door de opkomende
macht van Amsterdam, zoodat haar poortrecht nog eens door Floris V in 1285 werd
hernieuwd. Formeel stond Muiden dus destijds boven Amsterdam. Immers de Amstel-
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stad, waarvan de naam voor het eerst in het beroemde tolprivilege van 1275 voorkomt, ontving reeds 25 jaar later, in het jubeljaar 130o, het stadrecht van haar heer,
Guy van Avesnes. Dat privilege, dat aan Amsterdam hofvaart op Utrecht gaf, werd
in 1342 door graaf Willem IV bevestigd ; daarbij werd de hofvaart van Utrecht
overgebracht naar Haarlem. Daarmede was uitgesproken, dat Amsterdam voor goed
bij Holland was gevoegd , van zoo groote waarde werd dat door de stad zeif geacht,
dat zij den graaf liet beloven haar nimmermeer van Holland of te scheiden.
Evenmin als Amsterdam is Rotterdam een oude stad. Niet Rotterdam is de
oudste handelsstad aan de Maas, maar Vlaardingen, dat opgevolgd is door Schiedam,
nog meer door Delft of liever Delfshaven. Het was een oud zeggen van Oldenbarnevelt, dat de preciesheid van die van Delft en de schaarschheid van die van Schiedam
Rotterdam groot hadden gemaakt. Daarin ligt wel een treffende waarheid. Vlaardingen,
de hoofdplaats van Maasland, was tot den aanvang der dertiende eeuw de voornaamste
stad aan de Maas ; de geheele gouw heet er soms naar. Maar als hoofdstad van deze
streek komt in den loop der genoemde eeuw Delft op, dat in 1246 stadrecht verkreeg.
Van Vlaardingen is dan weinig sprake meer ; het werd eerst in 1326 officieel tot een
stad verheven. Delft nu was wel de markt van Delfland, maar het miste de gunstige
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ligging van Vlaardingen , het lag niet aan de groote rivier. Dat nadeel werd des te
grooter, toen in de tweede helft der dertiende eeuw de Maasoever werd bedijkt en
in verband daarmede dammen met sluizen werden aangelegd zoowel in de Schie als
in de Rotte. Evenals aan den Amsteldam ontstonden aan den Schiedam en den Rottedam kleine dorpen, die door handel en bedrijf aangroeiden en ten slotte stadrechten
verkregen. Schiedam, » de nyeuwe stadt bij 't huys te Riviere", zooals de oorkonde
zegt, verkreeg zijn stadrecht in 1275. Daar was nog
in de veertiende eeuw de gewone verbinding tusschen
Holland en Zeeland.
Maar vlak in de buurt kwam een concurrent op.
Rotterdam is belangrijk jonger dan Schiedam; eerst in
een stuk, dat op omstreeks 1282 mag worden gesteld,
komt de naam voor het eerst voor. Daarna schijnt de
plaats snel te zijn gegroeid; Rotterdam's oudste privilegien zijn van 1299. Maar deze rechten gingen weer
te loor; het is toch volkomen zeker, dat Rotterdam in
1328 nog slechts een ambacht was. Eerst in 134o volgt
dan de bevestiging van den groei van Rotterdam; dan
geeft Willem IV stadrecht aan >> onze ghemene porters
Zegel van Leiden ; 1293, 1299.
van Rotterdamme". In datzelfde jaar schonk de graaf
Algemeen Rijksarchief.
aan de nieuwe stad een goede verbinding met de Schie,
of liever hij beval aan de heemraden van Schieland, » dat ghi onsen goeden luden
van onser porten van Rotterdamme doet hebben ene opene vaert ende enen wech
daerbi, streckende van Rotterdamme tote in die Schie". In 1358 was het voor dien
tijd zeer gewichtige werk voltooid. Daarmede had Rotterdam zulk een goede verbinding
met het omliggende land verkregen, dat het gemakkelijk Schiedam kon overvleugelen.
Want reeds toen was de haven van Rotterdam veel
beter en veel beter gelegen dan die van Schiedam.
Maar was Schiedam voor goed overvleugeld, er
was nog een andere, machtiger concurrent in de buurt,
het bovengenoemde Delft. Delft was de rijkste en
machtigste stad van Delfland en Schieland, een der zes
groote steden van Holland, een rang, welken Rotterdam
nimmer heeft mogen bekleeden. Delft heeft omstreeks
I 400 een werk ondernomen, dat in de verte is te
vergelijken met dat van Themistocles in het oude Athene.
Gelijk Themistocles Athene naar de zee bracht, zoo
bracht de magistraat Delft naar de Maas; een tweede
Piraeus werd bier aangelegd, Delfshaven. Niet door lange
muren, maar naar Hollandschen trant door een kanaal
Zegel van Schiedam ; '361, 1396.
werd de nieuwe haven aan de moederstad verbonden.
Algemeen Rijksarchief.
Delfshaven zou de Maashaven bij uitnemendheid worden.
Een tijdlang is het dat ook geweest; in de vijftiende eeuw was Delfshaven de
voornaamste Maashaven; ook de visscherij kwam bier snel tot Bloei. Maar de >>preciesheid" van Delft belette toch de haven haar vleugels al te ver uit te slaan. De
vrees, dat Delfshaven Delft zelf boven het hoofd zou groeien, deed de regeering der
moederstad allerlei maatregelen nemen ten bate van haar zelf, alle handel en bedrijf
moest in Delft zelf worden geconcentreerd. Het doel is in het geheel niet bereikt ,
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wel w erd Delfshaven belet Delft boven het hoofd te groeien; alles werd gedaan,
>mits toeziende, dat Delfshaven niet al te zeer toenam". Maar het einde was, dat
niet Delft, maar Rotterdam won. Rotterdam is sedert het einde der vijftiende eeuw
de groote koopstad aan de Maas en is dat sedert gebleven.
Wij hebben lang niet alle Nederlandsche steden genoemd. Er waren er nog veel
meer, ook vele, wier opbloei is gestuit en wier stadrecht dan ook nimmer in overeenstemming is gekomen met den feitelijken toestand; alleen in naam waren plaatsen
als Hindeloopen, Eemnes, 's Gravezande, Kortgene, Staverden, en zooveel andere,
steden. Maar toch zijn in den loop der dertiende en veertiende eeuw de Noordelijke
Nederlanden een stedenland bij uitnemendheid geworden.
Want de steden zijn hier tot invloed en macht gekomen. Nergens is dat in
sterkere mate het geval geweest dan in onze oude bisschopsstad Utrecht, die de
grootste middeleeuwsche stad 'van ons land is geweest. Twee factoren werkten hier
samen om Utrecht tot een zoo goed als geheel
zelfstandige stad te verheffen. Vooreerst was Utrecht
zelf een groote stad met een talrijke, nijvere
bevolking, die ook politiek zich weldra tot groote
zelfstandigheid ontwikkelde. Ten andere was het
geestelijk gezag nimmer zoo krachtig als de wereldlijke macht; vooral in een tijd van ijzer en staal
kon de kromstaf van den bisschop nimmer die
g-ehoorzaamheid afdwingen, die aan het zwaard van
den hertog of den graaf zelfs niet altijd zonder
moeite was verzekerd.
Utrecht is onze groote middeleeuwsche stad;
zooals zij zich reeds in de twaalfde eeuw binnen
haar muren besloot, zoo groot is zij gebleven de
eeuwen door; eerst in de negentiende eeuw bleek
Zegel van Rotterdam; 1560.
het
noodig de stad buiten haar middeleeuwsche
Algemeen Rijksarchief.
muren uit te zetten. Daarbinnen was echter lang
niet alles stedelijk gebied , Utrecht herbergde binnen zijn muren een talrijke bevolking
van geestelijken, seculiere en reguliere, die in hun kapittels en kloosters geheel
onafhankelijk waren van het gezag der stadsregeering. Denken wij daarbij ook nog
aan de vier parochiekerken, dan blijkt Vondels woord, van Keulen gezegd, ook op
Utrecht toepasselijk : > een stadt vol cloosters en vol kercken".
Utrecht is dus de stad der geestelijkheid, maar zij is tevens de stad der burgerij.
Die burgerij was aanzienlijk reeds door haar aantal; in de vijftiende eeuw mogen wij
de bevolking der stad stellen op 40,000 zielen, voor een middeleeuwsche stad stellig
zeer aanzienlijk. Die burgerij werd geregeerd en berecht door schout en schepenen;
reeds in 1122 zijn zij als zoodanig in functie. Maar reeds op het einde van die eeuw
blijkt er een nieuwe macht uit de burgerij te zijn opgekomen; want naast de schepenen staan in 1196 twaalf raden. Stellig waren zij aanzienlijke burgers, die opkomen
voor de rechten der burgerij in het algemeen en deze zonder bepaalde verkiezing
vertegenwoordigen. In het begin der dertiende eeuw vormen schepenen en raden samen
het stadsbestuur en het stadsgerecht, aan een scheiding van bestuur en rechtspraak
wordt nog niet gedacht; schepenen en raden vormen te zamen den raad der stad.
Maar daardoor kon de burgerij ook de raden niet langer als haar vertegenwoor-
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digers, als de verdedigers van haar belangen beschouwen; er komen nieuwe groepen,
welhaast colleges uit de burgerij op. Naast de regeering plaatsen zich burgers, die
in de eerste helft der dertiende eeuw gezworenen heeten; waarschijnlijk zijn zij de
bestuurders van het aanzienlijke koopliedengild, dat wel niet de regeering vormde,
maar uit wier kringen toch de regeering voortkwam. Zoo scheen dus de ontwikkeling
in deze richting te gaan, dat naast schepenen en raden een nieuw college van
gezworenen zou komen zoo is het b.v. te Groningen gebeurd, waar de gezworen
meente naast den raad een plaats op het stadhuis kreeg.
In Utrecht heeft echter in den loop der dertiende eeuw de groothandel hoe
langer hoe meer zijn beteekenis verloren naar die mate is de nijverheid gestegen.
Daarmede is niet gezegd, dat Utrecht van een handelsstad een industriestad is geworden ; want een stad van groot-industrie, zooals later Leiden, was Utrecht nimmer.
De maatschappelijke beteekenis der verandering is veeleer deze geweest, dat de
aanzienlijke burgerij haar politieken invloed moest afstaan aan de in haar gilden
georganiseerde kleine burgerij, nog juister de middelklasse, den middenstand. In 1231
wordt voor het eerst een Utrechtsch handwerksgild genoemd, dat der pelzenmakers,
in 1260 hadden de schoenmakers een gildekamer. Snel is in deze jaren de gildenorganisatie gegroeid. Uit een oorkonde van 1267 blijkt, dat de gildebesturen reeds
zitting hadden in de regeering der stad, de democratische handwerkersgilden hebben
dan de plaats der aanzienlijker gezworenen ingenomen. Een gewichtige verandering,
die ook op een belangrijke maatschappelijke machtsverschuiving wijst, maar die toch
voorloopig geen stand houdt. Het genoemde jaar 1267 was een jaar van maatschappelijke en staatkundige beroering; de Kennemer boeren overstroomen onder leiding
van Gijsbrecht IV van Aemstel het Nedersticht en overrompelen de stad Utrecht ;
de overwinning der gilden moet daarmede stellig in verband worden gebracht.
Maar niet met den eersten aanloop hebben de gilden te Utrecht getriomfeerd.
In I 27o blijkt de oude stadsregeering weer te zijn hersteld. Dertig jaar later hebben
de gilden den aanval op het stadhuis herhaald, thans met succes. Een groote gildebeweging, die wij zeker in verband moeten brengen met de sociale woelingen in
tliii rtrgant traturedi

Gezicht op Utrecht in de vijftiende eeuw.
Naar de kopie door Derkinderen van een oude muurschildering in de Jacobikerk te Utrecht.
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Zegel en tegenzegel van Gijsbrecht IV van Aemstel;
I 2 85. Algem een Rijksarchief.

Vlaanderen in deze dagen, overwon tegelijk de
stedelijke aristocratie en den bisschop. Deze
laatste zag zich gedwongen zijn zegel te hechten
aan het verdrag, dat in 1304 werd vastgesteld
dpi ghemenen rade der ghemene oudermanne
van den ghemenen ghilden" en daarna werd
goedgekeurd door »scepene ende mene raet
van der stat," immers in 1 305 bekrachtigde
de bisschop >> dese voerscreven pointen ende
alle ghoede pointen der ghilden recht ende bore
brieve, die si ghemaket hebben ende bi ons
(met onze toestemming) noch maken sullen."
De gildebrief van 1304 was een soort
stedelijke grondwet. Hij is bevestigd en voltooid
door den tweeden brief, dien van 1341, een
grondwetsherziening van beteekenis. Daarmede
was de overwinning der gilden voltooid. Want
de gilden hadden voor het vervolg de regeermacht in Utrecht in handen. Terwiji de gilden
in de Hollandsche steden nooit antlers dan
zuivere bedrijfsvereenigingen zijn geweest, zijn
zij in Utrecht reeds in bet begin der veertiende
eeuw politieke kiescolleges, met een veel jonger
woord zou men kunnen zeggen, grondvergaderingen. Want ieder der een-en-twintig gilden
verkoos jaarlijks twee oudermans; de oudermans
van alle gilden te zamen verkozen ook ieder
jaar den raad, die uit vier-en-twintig leden bestond. De op deze wijze verkozen raad verkoos
op haar beurt weer ieder jaar twaalf schepenen.
Wanneer aldus beide colleges waren tot stand
gekomen, verkoos de raad uit de schepenen
een burgemeester, omgekeerd de schepenen uit
den raad een burgemeester; zoo kreeg Utrecht
twee burgemeesters, die onderscheiden werden
als eerste of schepenburgemeester en tweede
of raadsburgemeester. Naast, maar geenszins
boven al deze colleges stond de schout, oorspronkelijk stellig het hoofd van rechtspraak
en bestuur, maar wiens macht gaandeweg zeer
was verminderd ; als bisschoppelijk ambtenaar
werd hij steeds door den bisschop benoemd.
Dat alles is het gevolg van een ontwikkeling van de macht der burgerij en ten koste
van die van den bisschop en van die van de
aristocratie. De macht van den bisschop over
zijn eigen residentie was in de veertiende eeuw
reeds zeer belangrijk verminderd; van een dwin-
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gend ingrijpen was geen sprake meer. Reeds in 1302 had bisschop Guy van Avesnes
moeten verklaren, dat de burgers van Utrecht naar oude herkomen hem geen krijgsdienst behoeven te doen buiten den stadsmuur. Maar reeds in de dertiende eeuw was
de raad geheel onafhankelijk van den bisschop ; hij heeft dan het recht om keuren
uit te vaardigen en belastingen te heffen , het marktrecht oefent hij volledig uit. Ook
begint de raad reeds in dien tijd zich meer en meer de rechtspraak en in verband
daarmede de wetgeving aan te matigen, in strijd zoowel met de oude rechten der
schepenen als met die van den bisschop en zijn ambtenaar, den schout. Tegen dezen
laatste ging de strijd het eerst ; reeds in 1254 wordt hij niet meer genoemd als lid
der stadsregeering , in 1304 wordt hij uit den raad geweerd, waarin hij bij uitzonde-

Kasteel te Wijk-bij-Duurstede ; naar een teekening van Roelant Roghman in 's Rijks Prentenkabinet.

ring nog alleen wordt toegelaten om een mededeeling te doen De raad kent zich
het recht toe den schout al of niet te erkennen ; hij stelt den eisch, dat hij Utrechtsch
burger moet zijn ; men heeft het dus in de hand om den schout of te zetten door hem
eenvoudig van zijn burgerrecht te ontzetten. Schepenen worden niet meer gepresideerd
door den schout, maar door den schepenburgemeester.
Maar niet alleen tegen den schout, maar ook tegen de schepenen treedt de raad
op. Meer en meer trekt de raad niet alleen het bestuur, maar ook de rechtspraak
aan zich, zoowel de crimineele als de civiele. Reeds in 1300 werd door schout,
schepenen en raad, afgescheiden van den gewonen stadsvrede, een speciale vrede
afgekondigd op korten termijn. Strenge straffen bedreigden dengene, die dezen bijzonderen vrede door vechten of erger brak. Deze vrede, oorspronkelijk een uitzonderings-
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maatregel in woelige tijden, werd weldra over meer personen en ook over meer
misdaden en misdrijven uitgebreid , terwijl deze vrede oorspronkelijk slechts gold voor
de personen, die hem vrijwillig hadden aanvaard, en dan nog voor vrij beperkten tijd,
werd hij ten slotte de gewone vrede, door gestrenge straffen te handhaven ; de oude
stadsvrede werd er geheel mede samengesmolten.
De handhaving van dezen vrede kwam aan den raad. Ook nog door andere maatregelen wist deze zijn gezag te vergrooten ten koste van dat van schepenen. Terwij1
van oudsher het recht om keuren uit te vaardigen berustte bij schout en schepenen,
begon de raad reeds in de eerste helft der dertiende eeuw dat recht uit te oefenen ,
de oudste raadskeur is van 1233. Zoo kwam de bestraffing van allerlei misdrijven en
misdaden aan den raad ; alleen de berechting van ondaden, de zware misdrijven, waarvoor aan den lijve werd gestraft, bleef aan schepenen. Aan deze had de raad bovendien
een groot gedeelte der civiele rechtspraak weten te ontfutselen door eenvoudig een
soort van arbitrage in te stellen voor allerlei geschillen, die eigenlijk ter berechting
van schepenen stonden , in 1340 was dat reeds een oude gewoonte geworden. Op
dezelfde wijze had de raad de
rechtspraak van den bisschoppelijken rechter, den officiaal,
binnen zekere perken weten terug
te dringen.
De raad is dus in de veertiende en vijftiende eeuw het
machtigste bestuurslichaam in
Utrecht ; hij had de geheele bestuurs- en regeermacht in handers ,
een zeer groot gedeelte der
rechtspraak kwam hem toe of
was hem althans toegevallen. Die
raad nu werd, gelijk wij zagen,
sedert 1304 verkozen door de
oudermans der gilden. Die verkiezing ging, eigenaardig in zijn
werk. De broeders van ieder gild
vergaderden op den bepaalden
dag voor de verkiezing. Zij verkozen evenwel niet, maar trokken
ieder een lot; bijna alle loten
waren gelijk, maar > onder de
lote sellen weten vijf zonderlinghe
lote ende nyet meer"; >>ende de
vijf manne, daer de vijf zonderlinghe lote op vallen", zullen in
naam van alle broeders de verkiezing van twee oudermans doen.
Daarna verkiezen de gezamenlijke, dus twee-en-veertig, oudermans de vier-en-twintig raden,
twee uit iedere der elf waken
Rechthuis te GI oningen. Naar een photographie.
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der stad en bovendien twee bij vrije keuze , eindelijk verkiezen de raden de schepenen.
Deze wijze van verkiezing schijnt zeer democratiseh en alle waarborgen te bieden
voor een behoorlijke mate van invloed der burgerij. Toch is ook bier de schijn geen
volledige werkelijkheid. Vooreerst lag het niet in den geest der tijden om handwerkers
en andere mannen van geringen stand in de regeering te verkiezen ; maar bovendien
kende men aan bepaalde groepen, zelfs familien een zeker recht op de raadszetels
toe. Daarbij kwam nog lets. Het werd al spoedig gewoonte de raden wel niet
onmiddellijk, maar toch na afloop van een jaar weer in te kiezen, zoodat een zekere
continuiteit tot stand kwam. Die continuiteit werd zelfs een permanentie, sedert de
zittende raad begon in gewichtige gevallen den afgetreden raad om advies
te verzoeken. Wanneer dus nieuwe en
oude raad samen vergaderden, had men
een college, dat niettegenstaande de jaarlijksche aftreding vrij wel onafgebroken
op het stadhuis zetelde.
Heeft men dus met de stedelijke
constitutie van 1 304 en I 34 I niet bereikt wat men er mede zal hebben
beoogd, de gilden zijn daardoor als
bedrijfsvereenigingen bovendien bijna geheel bedorven. In 1 3 04 was het getal
der gilden een-en-twintig ; daar op dat
getal mede de verkiezing voor den raad
was gebaseerd, kon het sedert ook niet
worden veranderd. Moest een gild om
welke reden dan ook worden ontbonden,
dan moest de open gelaten plaats onmiddellijk door een nieuw ambacht worden ingenomen. Kwamen nieuwe bedrijven op, dan moesten zij steeds bij een
der bestaande gilden worden ingedeeld,
zoodat de zonderlingste combination ontstonden. Een ander euvel was, dat de
gilden werden opgevuld met allerlei eleSt. Stevenskerk te Nijmegen. Naar een photographie.
menten, die naar hun bedrijf er in het
geheel niet in behoorden ; immers ieder
Utrechtsch burger moest, wilde hij politieke rechten uitoefenen, zich bij een der gilden
laten inschrijven. Geheel vrij was hij daarin ook al weer niet; ten einde de gilden
ongeveer op gelijke sterkte te houden, stelden de oudermans telkens vast, tot welk
gild een nieuw aangenomen poorter zou worden gerekend. Soms werden geruimen
tijd alle nieuwe burgers, onverschillig van welk beroep, eenvoudig bij een bepaald
gild ingelijfd, teneinde dat voltallig te houden.
Zoo was de regeering in Utrecht gedurende de middeleeuwen. Een gildenheerschappij, die echter geen geprononceerd democratische regeering vermocht tot stand
te brengen, maar die toch nog genoeg in dit opzicht verdachte elementen bevatte om
een krachtig landsbestuur te nopen ze of te schaffen. Dat krachtige landsheerlijk gezag
kon niet zijn dat der bisschoppen; zij hadden in hun eigen residentie ten slotte onge-
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veer niets meer te zeggen en trokken zich dan ook terug in hun prachtig kasteel te
Wijk-bij-Duurstede. Maar wanneer bisschop Hendrik van Beieren in 1528 het wereldlijk
gezag over Utrecht afstaat aan den machtigen Karel V, is het met de gildenregeering
te Utrecht gedaan. In 152 9 komt een voorloopige regeling, die in 155o door een
definitieve is vervangen, deze heeft, hoewel veel en herhaaldelijk aangevochten, in
hoofdzaak tot het einde der Republiek bestaan. Schout en schepenen werden in hun
oude functien hersteld; schepenen verkregen weer de algeheele rechtspraak in handen.
Met den schout en de burgemeesteren vormden zij het dagelijksch bestuur der stad,
dat door den Keizer werd aangewezen. De raad, vroeger oppermachtig, werd naar
den achtergrond gedrongen, hij behield nog alleen het algemeen bestuur van de
>policien, neringen ende welvaert der stadt". Ook werden zijn leden voor hun leven
door den Keizer benoemd er ontstond een erfraad, maar met zeer beperkt gezag.
In Utrecht was dus de invloed der burgerij op de stadsregeering bij den aanvang
van den nieuwen tijd geheel vernietigd. In die richting beweegt zich de ontwikkeling
van de constitutie onzer steden zeer stellig en dat zeer consequent; hoe langer hoe
meer worden onze steden door een afgesloten aristocratie geregeerd; de energie onzer
burgerij heeft zich zelden geuit in de richting van daadwerkelijke deelneming aan het
stadsbestuur, zelfs niet van invloed op de verkiezing daarvan. Dat blijkt ten duidelijkste

Oud stadhuis van Dordrecht. Naar een oude prent.
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bij die steden, die oorspronkelijk aan de burgerij een min of meer ruimen invloed
toekenden. Een voorbeeld is Utrecht; een ander is Groningen.
In Groningen kent men geen ander gezag dan dat van den raad, schepenen zijn
hier geheel onbekend; de schout of schulte, gelijk hij hier heet, is welhaast een zeer
bescheiden ambtenaar der justitie. De raad, die dus zoowel bestuur als rechtspraak in vollen omvang in handen heeft, wordt reeds in 1245 genoemd. Uit den
raad scheidt zich een kleiner college zoowel voor rechtspraak als bestuur af; het zijn
de burgemeesters, die in 1322 voor het eerst als zoodanig voorkomen. Dit stadsbestuur is zoo goed als geheel onafhankelijk van den bisschop, den landsheer; nog veel
minder dan in Utrecht kan hij bier ver van zijn residentie zijn rechten handhaven.
Maar ook in Groningen wordt de macht van den raad meer van onder dan van boven
af bedreigd. De burgerij vraagt in den aanvang der vijftiende eeuw aandeel aan, althans
invloed op het bestuur der stad
en vindt een orgaan in de
zwoorne meente, samengesteld
uit aanzienlijke burgers; zij is
te vergelijken met de vroedschap der Hollandsche steden
en had ook niet veel ruimer
bevoegdheid. Maar zeer gewichtige rechten had zij zich
weten te veroveren, vooreerst
Naar eigen aanvulling en dan
vooral de verkiezing van den
raad. Telken jare trail de heeft
van den raad, die uit zestien,
en van de zwoorne meente,
die uit vier-en-twintig leden bestond, af. Den 8` tf n Februari
kwam de zwoorne meente bijeen; dan werden op soortgelijke wijze als bij de UtrechtOud stadhuis van Amsterdam; naar een schilderij van Beerstraten
sche gilden, door het trekken
(Raadhuis, Amsterdam).
van zwarte en witte boonen,
vijf zoogenaamde keurheeren
aangewezen, die dan vervolgens de keur deden. Den dag daarna verkoos de raad
zelf uit zijn midden vier burgemeesters.
Zoo is de regeering van Groningen eeuwen lang, tot de revolutie van 1795 toe,
gebleven. Zoolang nu de zwoorne meente werkelijk als een vertegenwoordiging der
burgerij kon worden aangemerkt, vond deze regeling instemming bij de gilden. Maar
reeds in de vijftiende eeuw was de zwoorne meente niet anders dan een herhaling
van den raad; dezelfde kringen en klassen waren er in vertegenwoordigd, het werd
weldra gewoonte, dat de jonge regentenzoon eerst werd gekozen in de zwoorne meente
en daarna, wanneer hij bleek daarvoor geschikt te zijn, ook in den raad; daarna zat
dan de Groningsche regent in den regel beurtelings in beide colleges.
Het is dus zeer verklaarbaar, dat de Groningsche gilden met zulk een regeering,
die bovendien haast souverein gezag over de stad uitoefende, geen genoegen namen;
zij komen dan ook in beroering. De Groningsche gilden komen eerst in de veertiende
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eeuw voor, dus een eeuw later dan de Utrechtsche. In de eerste helft der vijftiende
eeuw waren zij nog volkomen onderworpen aan den raad, zoowel het stadboek van
1425 als de algemeene gildebrief van 1436 bewijzen dat voldingend. Reeds toen
echter stonden aan het hoofd der gezamenlijke gilden twee bouwmeesters, aldus genoemd, omdat zij ook het toezicht hadden op de publieke werken. Zij zijn het geweest,
die de gilden in de vijftiende en zestiende eeuw in letterlijken en figuurlijken zin den
weg naar het stadhuis hebben gewezen. In deze woelige tijden, die den overgang
vormen tot de onderwerping van Stad en Lande aan de Bourgondische macht, komt
het in Groningen herhaaldelijk tot ernstige, soms zeer bloedige gildeoproeren. Maar
tot eenige duurzame verandering heeft dat niet geleid; slechts zeer voorbijgaand hebben
de Groningsche gilden wettelijk invloed op het stadsbestuur verkregen; in 1525 werd
hun vergund de zwoorne meente te verkiezen. Maar ook hier brak Karel V alle
gildeheerschappij, hij herstelde de oude regeering -en bracht tevens in deze van ouds
zeer woelige streken orde en vrede.
Invloed der burgerij op de stadsregeering vinden wij evenzoo in Nijmegen, ook
bier evenwel op bescheiden wijze en tot op zekere hoog-te. Ook hier zal de regeering
oorspronkelijk alleen uit schepenen hebben bestaan; in den loop der veertiende eeuw
komen daar burgemeesteren en raden bij. De vier-en-twintig raden zitten voor hun
leven en vullen zich bij coOptatie aan; twee van hen zijn beurtelings voor een jaar
burgemeesters. Twaalf leden van den raad waren tevens schepenen; zij werken telkens
met de burgemeesters voor een jaar verkozen. De schout vormde met schepenen
het stadsgerecht, maar stond verder buiten de regeering.
Geen wonder, dat de burgerij tegen zulk een vrijwel permanent stadsbestuur in
ernstig verzet kwam. Die burgerij was georganiseerd in verschillende broederschappen,
die hier naast de gilden een groote beteekenis hadden weten te verkrijgen. Deze
broederschappen waren de organisation, waarin vooral onderling hulpbetoon tot uiting
kwam. Zij stonden in nauw verband met of liever onder de hoede der Kerk; zij
hadden alien een altaar met eigen priester in de St. Stevenskerk, de hoofdkerk der
stad, zij lieten daar zielmissen lezen voor de afgestorven broeders; zij vereerden daar
hun eigen heilige; zij boden elkander bijstand bij ziekte en flood, bij ongeval en
armoede; zij bevorderden door gemeenschappelijke maaltijden als anderszins de broederschap onder de leden.
Uit al deze broederschappen en gilden nu werd een nieuwe broederschap gevormd,
het St. Nicolaasgild, waarin de elite der stad ruim vertegenwoordigd was. Het gild
telde tweehonderd leden; het werd bestuurd door vijf, zes, ten slotte acht meesters.
Deze vormden een macht en hadden een invloed, die is te vergelijken met die der
Groningsche bouwmeesters, alleen met dit verschil, dat de meesters van het St.
Nicolaasgild zich een wettelijke positie hebben weten te verschaffen. De regeering
van Nijmegen bestaat reeds in de vijftiende eeuw uit dDurg-ermeisteren, scepen, raiden,
mytten meisteren van Sunter Claesgilde ende mitten gemeynen burgeren". De meesters
hadden vooral in financieele taken groot gezag; geen belasting mocht worden verhoogd
of opgelegd zonder hun toestemming; zij moesten alle contracten en tractaten goedkeuren, zij hadden te zorgen voor de handhaving van alle privilegien en oude herkomen
der stad, hetzij op eigen gezag hetzij met machtiging van het St. Nicolaasgild.
Metterdaad had geen burgerij zooveel invloed op de stadsregeering als de
Nijmeegsche. Merkwaardig, maar verklaarbaar genoeg handhaafde Karel V deze vrij
democratische constitutie, hij was daartoe gedwongen door het tractaat van Venloo
van 1543, waarbij Gelderland de bevestiging van alle oude privilegien had bedongen.

Stadhuis to Gouda. Naar een photographie.
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Eerst de verovering der stad door Maurits in 1591 brak ook hier den gildeninvloed.
De nieuwe stadhouder voerde een geheel nieuwe constitutie in; het geheele St.
Nicolaasgild werd afgeschaft; de broederschappen en gilden werden aan den raad
onderworpen, die zeer weinig had te vreezen van het nieuwe college der gemeenslieden. Maar evenmin als te Utrecht en te Groningen vergat men te Nijmegen, wat
eens was geweest; nog in de achttiende eeuw riep men hier om herstel van den
ouden regeeringsvorm.
Datzelfde deed men ook in de achttiende eeuw in de Hollandsche steden, maar
hier was voor zulk een beroep op den ouden regeeringsvorm, op grondwettig herstel,
zooals men het noemde, geen historische grond aanwezig. De eenige Hollandsche
stad, waar een soort vertegenwoordiging der burgerij bestond, was Dordrecht. Reeds
in 12 20 bestond het bestuur der stad
uit schout, schepenen en raden. Stellig
moeten wij in deze laatste autoriteiten,
die in 1284 hun historischen naam van
burgemeesters voeren, oorspronkelijk
een uit de burgerij zelf opgekomen
macht zien. Van oudsher vormen in
alle Hollandsche steden schout en
schepenen, door of namens den graaf
benoemd, het bestuur. Maar dit bestuur, dat tevens de rechtspraak in
handen heeft, ziet zich al vroeg genoodzaakt anderen naast zich te dulden , aanzienlijke burgers gaan hun
ter zijde staan; >>ghesellen van de
scepenen" noemen zij zich dikwijls.
Maar deze gezellen nemen hoe 'anger
hoe meer regeermacht uit der schepenen handen, die zich zelf met de
rechtspraak moeten vergenoegen. Zoo
zien wij ook de raden of burgemeesters te Dordrecht tot macht komen.
St. Antonispoort te Amsterdam. Naar een photographie.
Maar daarbij blijft de ontwikkeling
niet. Later, ook nog in den tijd der
Republiek, is de regeering samengesteld uit schout, schepenen, raad, oud-raad, goede
luiden van achten en dekens der gilden. De raad bestaat uit de regeerende burgemeesters, de oud-raad uit hun afgetreden voorgangers , hij telde veertig leden en is
te vergelijken met de vroedschap in de andere Hollandsche steden. De oud-raad is
het eigenlijke regeeringscollege te Dordrecht; evenals in de andere Hollandsche steden
zijn ook bier de burgemeesters van minder beteekenis dan de oud-raad. Nog minder
had de oud-raad te vreezen van de goede luiden van achten; zij werden gekozen door
dekens van de gilden, die zelve ook eenigen invloed handen op het stadsbestuur.
Maar van diepgaande beteekenis was die invloed toch niet, wat er nog in de zeventiende eeuw van restte, ging onder Willem III geheel verloren.
In de andere Hollandsche steden is van zulk een geringen volksinvloed zelfs geen
sprake. In den regel is van oudsher het stadsbestuur samengesteld uit schout en
schepenen, daarnaast komen, bier wat vroeger, daar wat later, maar in de veertiende
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eeuw toch overal, de raden, welhaast burgemeesteren genoemd, als zelfstandig bestuurscollege op. En eindelijk vinden wij in het laatst der veertiende en in het begin der
vijftiende eeuw in alle steden een vroedschap oorspronkelijk waren dit de aanzienlijken
der stad, die door de regeering over allerlei zaken worden geraadpleegd, ten slotte
een gesloten college, uit die aanzienlijken gevormd, dat zich zelf aanvult, de veertigen,
acht-en-twintigen, vier-e twintigen of hoe zij ook mogen heeten. De vroedschap heeft
de hoogste macht in de stad;
de burgemeesters, die door
haar worden benoemd of althans aan den graaf of zijn
stadhouder worden genomineerd, zijn goeddeels van haar
afhankelijk.
Er is evenwel een stad in
Holland, waar de verhouding
juist omgekeerd was, waar dus
de burgemeesters het heft in
handen hadden en hielden en
waar de vroedschap zich met
een ondergeschikte rol moest
vergenoegen. Die stad was Amsterdam. Ook bier was reeds
in 1300 de regeering samengesteld uit schout, schepenen
en raden, de laatste met nog
zeer beperkte bevoegdheid.
Maar in den loop der veertiende eeuw is hun macht snel
aangegroeid zij krijgen de
voogdij der weezen en worden
dan ook weesmeesters genoemd zij hebben de zorg
voor de verdediging der stad
en heeten daarom ook vestmeesters; ook hebben zij toezicht op de financien der stad.
Zoo verdringen zij hoe langer
hoe meer de schepenen uit
Rijks Museum, Amsterdam).
Amsterdamsche schuttersketen
het bestuur der stad; deze
moeten zich met de rechtspraak tevreden stellen alleen vormen zij nog samen met de raden, die eerst in de
vijftiende eeuw burgemeesters heeten, het college van mijne heeren van den gerechte,
dat de keuren maakt en afkondigt. Daarentegen hebben de raden of burgemeesters
reeds in ivo het volledig bestuur der stad in handen genomen hun verkiezing
wordt juist in dat jaar op een wijze geregeld, die hen voor de toekomst buiten
allen invloed der vroedschap stelt. Hertog Albrecht geeft den 16den Januari 1400
een privilege, waarin onder meer ook dit staat to lezen : .Voirt soe sullen alle
die ghene, die scepen of raet geweest hebben binnen onser stede van Aemstel-

Opkomst, Bloei en Uiterlijk der Nederlandsche Steden. 31
redam alle jair kiezen up Onser Vrouwen Avont te lichtmisse (d. i. 1 Februari)
bi meerre stemmen uut te gaen drie goide knapen tot rade van onser stede voirscreven, ende die en sullen niet jongher wesen van jaren dan viertich jair; ende der
sullen der drie rade tot hem kiezen enen van den ouden rade, diere tnaeste jair te
voren raet in geweest heeft; ende dieselve gekoren oude raet sal die drie jonge rade
voirscreven eeden, als dair toebehoirt, ende der en sullen onse bailliu (van Amstelland)
noch scout van Aemstelredam dair ghene stemme in hebben". Van dat jaar of tot
1795 toe werden dus telken jare op I Februari door den oud-raad (oud-schepenen
en oud-burgemeesteren met regeerende schepenen en burgemeesteren, die trouwens
gewoonlijk reeds in de vorige rubriek vielen) drie burgemeesters gekozen, die op hun
beurt weer een van de aftredenden verkozen, die dan de drie andere nieuw benoemden
onmiddellijk in den eed nam.
Van een benoeming door de vroedschap kon destijds nog geen sprake zijn, daar
Amsterdam in 1400 nog geen vroedschap bezat. Maar kort daarna komt ook dit
college op. In 1416 reeds nemen schout, burgemeesteren en schepenen een besluit »by
raede, consente ende guetdoncken der wijshede, vroetscippe ende rijckhede". Daarmede
is natuurlijk hetzelfde college bedoeld; rijkdom en wijsheid gaan
samen, stellig hebben wij bier
nog te doen met een onbepaald
getal van aanzienlijke, vermogende burgers. In 1449 bestaat
het college uit een vast getal van
vier-en-twintig leden, die door den
rijkdom werden gekozen. In 1477
werd de vroedschap bij privilege
van vrouw Maria gebracht op de
traditioneele zes-en-dertig ; het
college verkreeg tevens het recht
zich zelf aan te vullen en de
nominatie voor schepenen op te
maken; daaruit verkoos dan de
graaf of zijn stadhouder de negen
Toren Swycht Utrecht te Amsterdam;
schepenen voor het volgende jaar.
naar eene teekening. (Gemeente-archief, Amsterdam).
Maar dat kon op den duur niet
verhinderen, dat de burgemeesters het machtigste bestuurslichaam werden en bleven; zij zijn reeds in de vijftiende
eeuw de » overste deser stede naest God ende die Prince".
Zoo is reeds voor den opstand tegen Spanje de regeering in zoo goed als al
onze steden aristocratisch en beperkt tot een niet zoo heel ruimen kring van aanzienlijken. Wat men wel eens voor een eigenaardigen karaktertrek van onze Republiek
heeft gehouden, bestaat reeds lang daarvOOr, ja is in den grond der zaak inherent
aan onze stedelijke formatie.
De burgerij heeft daartegen in het algemeen geen bezwaar. Gelijk er burgers
zijn, die kasten maken, andere, die laken verkoopen, weer andere, die leer looien of
beenen afzetten, zoo zijn er ook, die regeeren. Zij hebben verstand van de zaak; want
ook de regeering en de rechtspraak zijn dingen, die geleerd moeten worden om er
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verstand van te hebben. Bovendien is de geheele maatschappelijke ordonnantie van
hoogerhand geregeld; de overheid regeert toch ten slotte bij de gratie Gods, al
constateert zij dat niet bij alle mogelijke gelegenheden. De burger is tot gehoorzaamheid gehouden en richt zich dan ook in den regel naar de voorschriften van zijn
overheid. Maar soms wordt hem het gehoorzamen te moeilijk; dan wordt hij of acht
hij zich
wat praktisch op hetzelfde neerkomt
onderdrukt, zware belastingen
drukken hem; het recht wordt gebogen ; de geesg telijke en zedelijke eenheid van overheid en burgerij
wordt verbroken. Dan komt de burger, die in zijn
gilden en broederschappen zijn traditioneele, haast
gewijde organisatie heeft, in verzet. Oproer ontstaat;
het marktplein wordt vervuld van geweld; het stadhuis wordt aangevallen en bestormd; het komt soms
tot moord en doodslag, het burgerbloed stroomt.
Tegen opstand en oproer is de stadsregeering in
den regel vrijwel machteloos, zij kan in tijden van
beroering nauwelijks vertrouwen op de schutterij ;
is eenmaal het stadhuis in handen van het oproer,
dan is tegenstand niet meer mogelijk. Vandaar, dat
men in den regel het stadhuis als een kasteel bouwt;
van het stadhuis te Gouda gaat zelfs de traditie,
dat het oorspronkelijk als een waarlijk kasteel door
een breede gracht is omringd geweest.
Dat zijn echter buitengewone omstandigheden;
in den regel was de burger eener middeleeuwsche
stad onderdanig aan zijn overheid. Want ook in het
middeleeuwsche stedeleven vinden wij de gebondenheid terug, die zoo kenmerkend is voor het leven
der middeleeuwen in het algemeen. Ongetwijfeld was
de burger, de poorter, zooals men in den regel
zeide, vrij ; hoorigheid was hem vreemd; in zooverre
was de vooruitgang van groote maatschappelijke
beteekenis. Maar een individu is onze burger toch
nog lang niet geworden. Hij had ook in zijn nieuwen
staat van vrijheid den steun noodig van anderen,
zijn genooten. Hij gevoelde zich nog lang niet zelfstandig genoeg om alleen te kunnen staan. Zijn
burgerschap al dadelijk had voor hem een zeer groote
De Montelbaanstoren te Amsterdam.
waarde; het beschermde hem in de stad en daarNaar een photographie.
buiten tegen velerlei aanranding van zijn rechten.
Zijn lidmaatschap van het gilde beschermde zijn
bedrijf, bewaarde hem voor achteruitgang en waarborgde hem tegen totalen ondergang.
Zijn schutterlijke waardigheid lijfde hem in bij de stedelijke krijgsmacht met al haar lasten
en lusten. Door zijn broederschap was hij gewaarborgd tegen zedelijken en stoffelijken
teruggang. En over zijn geheele bestaan strekte de Kerk haar beschermende en zegenende
hand uit en verbond tevens dat bestaan aan de eeuwigheid. Geen handeling van beteekenis
in het leven van den burger, of de Kerk had er haar functie bij te vervullen; door haar
zeven sacramenten omspande zij het leven van den burger van de wieg tot het graf.
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Gelijk de stad een immuniteit was, waar privilegien golden boven het gemeene
recht, zoo was de burger ook bevoorrecht boven vele anderen, ook boven medebewoners der stad. Lang niet alle stadbewoners waren burgers. De geheele kapittelgeestelijkheid, alle kloostergeestelijken waren van het poorterrecht uitgesloten, slechts de
parochiale geestelijkheid kon burger zijn, al was zij het stellig niet steeds. Natuurlijk
waren de hoorigen, die woonden op heerlijkheden binnen de stad, geen burgers. Dan
waren er altijd tal van hoorigen en vrijen in afwachting van het oogenblik, dat langdurige inwoning hun poorterrecht zou schenken. Ook vinden wij in al onze steden,
natuurlijk vooral in de handelscentra, tal van vreemdelingen, die daar hun zaken
kwamen doer. En eindelijk werd de stadsbevolking steeds aangevuld door doortrekkende
vreemdelingen van allerlei aard, rondreizende sprooksprekers, varende scholasten en
studenten, zwervende handwerkslieden, niet het minst allerlei uitvaagsel, waaraan de
toenmalige maatschappij al bijzonder rijk was, bedelaars en landloopers, waartegen de
stedelijke justitie met barbaarsche gestrengheid placht op te treden.
' Onze middeleeuwsche steden hebben even
goed als onze moderne bevolkingscentra haar
bevolking na een zeker aantal jaren, na eenige
generation uitgeput. Nog meer dan in den nieuwen
tijd had de stad in de middeleeuwen de sterke
behoefte aan nieuw bloed, aan instrooming van
nieuwe, frissche elementen. In al onze steden nemen
wij dat verschijnsel dan ook waar, vooral in de
groote handels- en industriecentra. Steden als
Amsterdam en Leiden moeten in de middeleeuwen
steeds worden uitgebreid; haar muren, poorten
en grachten omsluiten een steeds grooter terrein.
Vandaar dan ook, dat al onze steden regelingen
hadden, waaronder de nieuw ingekomene poorter
kon worden; overal onderscheidt men geboren van
gemaakte poorters. leder poorterskind, echt of
Zegel van Dokkum ; 13de en mde eeuw.
Algemeen Rijksarchief.
onecht, was alleen reeds daardoor poorter. Ten
aanzien van anderen deed men een onderzoek
naar de moraliteit en vooral naar het vermogen van den aanstaanden burger; een
arm of met schulden bezwaard poorter wenschte men niet aan te nemen. Ook moest
men beloven zich binnen de stad te vestigen en daar minstens vijf jaar te blijven.
Was het onderzoek naar wensch afgeloopen, dan werd de candidaat onder allerlei
plechtige formaliteiten als poorter ten stadhuize ingeschreven. Tegen zulk een aanneming als poorter kon de graaf of de heer der stad geen bezwaar maken. Het oudste
stadrecht van Amsterdam schrijft te dien aanzien reeds voor: »Item wat poertre dat
die scoute ende die scepenen ontfaen, die goet knaep es ende onberoft (onbesproken
van gedrag), daerna sal die here niet wedersegghen". Gemakkelijk was het voor een
hoorige niet steeds om poorter en daardoor vrij te worden. In Holland en Zeeland
kon een onvrije reeds na jaar en dag vrij worden; zelfs vinden wij nog kortere
termijnen, in Haarlem zelfs slechts veertig dagen. In de oostelijke gewesten lieten de
heeren hun gevluchte hoorigen niet spoedig los; in sommige steden moest de hoorige
zelfs dertig jaren in de stad hebben gewoond en daar voor vrij zijn gehouden, voordat
hij werkelijk als vrij burger kon worden aangenomen.
Even goed als de aanneming als poorter was de ontpoortering een gewichtige zaak
3
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en een sacramenteele plechtigheid. Zijn burgerrecht kon men natuurlijk onder bepaalde
voorwaarden opgeven, b.v. bij overbrenging van het bedrijf naar een andere stad.
Daarnaast kon men zijn poorterrecht bij rechterlijk vonnis verliezen, b.v. wegens gemaakte schulden, waarvoor de stad zich niet verantwoordelijk wenschte te stellen, ook,
wanneer men hem wenschte te gijzelen. Ook werd ieder verzet tegen de regeering
gestraft met ontpoortering der belhamels.
De burger is als regel verplicht binnen de stad te wonen. Maar niet altijd kon
daaraan de hand worden gehouden. Want al zijn onze steden door handel en industrie
opgekomen en al zijn kooplieden en nijveren haar voornaamste burgers, haar oud
dorpskarakter hebben zij nog lang behouden. Stellig hebben onze steden er zelfs nog
in de vijftiende eeuw vrij agrarisch uitgezien. Vandaar dan ook, dat aan burgers werd
vergund in zaaitijd en oogst veertig dagen buiten de stad te verblijven. Tal van
bepalingen in onze oude keurboeken bewijzen, hoe landelijk het nog in de steden was.
Maar aan den strengen eisch,
dat de poorter in de stad moest
wonen, heeft men later niet steeds
vastgehouden. Reeds in de dertiende
en nog meer in de veertiende eeuw
lieten zich vele buitenlieden als
burgers inschrijven, zij werden paalburgers of buitenpoorters, ook hageof landpoorters genoemd. Zij aanvaardden daardoor de plichten en
verkregen de rechten der burgers.
Ongetwijfeld voor hen zelve een
voorrecht van beteekenis, daar zij
zich nu aan alle, ook financieele
verplichtingen in hun woonplaats
konden onttrekken. Vandaar, dat
ook steeds heeren en andere gezagdragers ten platten lande, baljuwen
De muren van Haarlem naar de schilderij van Van Berchem
in 's Rijks Museum.
en schouten, heftig protesteerden
tegen een gewoonte, die hen in de
beurs tastte. Omgekeerd is het niet duidelijk, waarom een stad zulke buitenpoorters
aannam, immers tegenover de aanwinst aan vermogen en volkskracht stond stellig
toch ook de zeer verzwaarde plicht tot bescherming. Hoe dat zij, paalburgers komen
overal voor.
leder burger geniet de bescherming van zijn overheid, gelijk hij aan haar alleen
gehoorzaamheid verschuldigd is. Hij staat alleen terecht voor het gerecht van zijn
stad, gelijk hij voor dat gerecht al zijn burgerlijke geschillen brengt. Alleen de burger
kon in een gild worden opgenomen en dus poorternering doen; alleen hij had aandeel
aan de privilegien, welke aan de stad waren geschonken. In vele opzichten was dat
van groot belang. De burgers betaalden geen andere belasting aan den graaf dan
waarop de privilegien hem recht gaven. Ook was hun verplichting tot heervaart veel
minder zwaar dan voor de boeren. Al dadelijk in zijn stadbrief van 1266 verkreeg
Leiden het recht den graaf met slechts vijf-en-twintig man te moeten dienen; deze
mannen zouden wel de eer genieten 's graven tent te mogen bewaken, maar kwamen
daarvoor dan ook geheel voor zijn rekening.
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Waren dus de militaire plichten ten opzichte van den lande niet al te zwaar, de
stad zelf eischte van haar burgers toch niet geringe diensten. Alle burgers waren op
hun beurt verplicht waakdienst op den muur, in de torens en bij de poorten te verrichten. Bij brand moest een ieder weerbaar man ter beschikking staan der overheid;
bij deze openbare rampen moest men op alle man kunnen rekenen. Bij overstrooming
of ander gevaar gold hetzelfde. Wanneer
de klok van den stadhuistoren klepte,
moesten alle burgers zich gewapend naar
de markt of de loopplaats begeven, ten
einde onmiddellijk ter beschikking der
overheid te staan; bij oproer was dat
natuurlijk dadelijk noodig.
Voor de verdediging van regeering
en stad meende men echter het best te
kunnen beschikken over de beproefde
kracht van weinige, maar uitgelezen
manschappen. Dat is de oorsprong der
stedelijke schutterij, thans als zoovele
vaderlandsche instellingen afgeschaft en
vervangen door een buitenlandsch product,
waarvan de waarde voorloopig nog niet
zeer groot schijnt. Stellig bestond in
onze oude steden algemeene weerplicht;
maar daar aan lien plicht tevens die
van bewapening voor eigen rekening was
verbonden, was de gewapende dienst in
de praktijk stellig beperkt tot een zeker
aantal der gegoede burgers. Wat oorspronkelijk echter plicht was, werd welhaast een recht; dat recht werd bevestigd
door privilegien en keuren; de schutten
— zoo werden zij genoemd — verbonden
zich bovendien en om hun rechten te
handhaven en ter wille van de gezelligheid
tot een gild, dat dus in alle voorrechten
van de gilden deelde. In de veertiende
eeuw vinden wij de schutterij-gilden overal.
Zij traden met elkander in vriendschappelijk verkeer. Wedstrijden en groote
feesten werden georganiseerd, waaraan
Kronenburger toren te Nijmegen; naar een photographie.
in de ontvangende stad de geheele burgerij deelnam.
Op deze wijze had Amsterdam in 1394 reeds zijn oude schutterij ; zij kreeg
toen van het gerecht een nieuwen brief en reisde in datzelfde jaar heel naar Doornik
om deel te nemen aan een schuttersfeest. Zij was gewapend met voetboog en schild;
zij telde toen 75 man. In Mei, bij het begin van het seizoen, werd naar den papegaai
geschoten; wie den vogel wist te doen vallen, werd als schuttenkoning begroet; hij
werd met den zilveren kraag en den zilveren keten gesierd en schreed voor de
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schutten aan, wanneer men zich in plechtigen optocht naar het stadhuis begaf. Ook
bij andere gelegenheden gaf de schutterij kleur aan het stedeleven. De naamdag van
haar ,patroon, den ridderlijken drakendooder St. Joris, werd gevierd met een plechtige
mis in de Oude Kerk, een ommegang en een vroolijken maaltijd. Ook in de kerkelijke
processien op de beide Sacramentsdagen liepen de schutten van St. Joris met hun
banier en in hun fraaiste palure mede. Een oude Amsterdamsche kroniek zegt dit
van zulk een optocht : Waer zijn jonghe meyskens ende jonghe knaepen int spel,
welcke seer costelijck ende chierlijck toegemaeckt zijn. De een is Onze Lieve Vrouwe,
d' ander Maria Magdalena, d' ander Sinte Barbara, d' ander Sint Joris, die te paerde
rijdt, voor welcke eenen grooten draeck voortghetoghen wert, die hij met sijne
lancie steect, alwaer Sinte Margriet bij ghevoecht is".
In het begin der vijftiende eeuw werd de oude Amsterdamsche schutterij vergroot
van 75 tot 90 man. Bovendien werd in dezen tijd de geheele schutterij in twee gilden
gesplitst, onderscheiden als de
oude en de jonge schutterij ,
beide bleven met den zwaren
voetboog gewapend. Maar bovendien werd ongeveer gelijktijdig daarnaast een nieuw corps
of gild gevormd, dat met den
veel lichteren handboog werd
gewapend. Ook deze handboogschutters namen deel aan alle
processien >> scutterlijck soo dit
behoirt".
Maar de nieuwe tijd stelde,
eigenlijk al in de vijftiende eeuw,
eischen, waaraan een boogschutterij onmogelijk kon voldoen.
De voetboogschutterij, die natuurlijk in de zestiende eeuw
niet veel anders was dan een
pronkwapen, werd in 15 22 voor
Ruine over de Berkel te Zutphen ; naar een photographie.
het eerst gewapend met ,>bussen
ofte cloveren", dus met schietgeweer ; naar hun nieuw wapen heetten zij dan ook sedert kloveniers.
Ook de twee andere schutterijen werden weldra modern bewapend , zij kregen
spiesen, hellebaarden en slagzwaarden en daarnaast ook bussen. Dan werden alle
drie schutterijen belangrijk vergroot ; samen telden zij ongeveer 70o man. De schutten
kregen ook grooter doelens ; die van den voetboog en den handboog (in deze dagen
nog slechts oude, eerwaardige namen) aan de Vest, den tegenwoordigen Singel bij
den Heiligenweg, de kloveniers aan den anderen kant der stad, waar thans de Nieuwe
DoelenstraAt is ; van de stad kregen zij bovendien ,>omme hoeren regiment van
bossen ende anders daerop te hebben ende hangen" den toren »Swycht Utrecht".
Naast deze infanterie, die voor deze dagen een uitnemende legermacht vormde,
bezat de stad ook artillerie. In al onze middeleeuwsche bronnen is sprake van springalen,
oestallen, stormrammen, blijden en wat dies meer zij ; in de veertiende eeuw komen
daarbij dan de donderbussen, de haakbussen en andere vuurmonden, die het oude
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oorlogstuig geheel verdringen. Maar al deze wapenen waren eigenlijk meer tot den
aanval dan tot de verdediging bestemd zij dienden de steden dan ook in hoofdzaak
om vijandelijke kasteelen of steden te beuken, meer dan om den vijand van de eigen
stad af te weren zij werden dan ook altijd op krijgstochten medegevoerd.
De last, die op den burger drukte ter verdediging van zijn stad, was in den
regel zwaar genoeg. Want geen stad was eigenlijk voortdurend geheel veilig. Van
haar landsheer had zij dikwijls een tuchtiging te vreezen, zoo aan zijn wenschen niet
al te spoedig werd voldaan ; Delft werd door Albrecht getuchtigd, Leiden door zijn
zoon Jan van Beieren. En dan hadden de steden onderling dikwijls allerlei krakeel,
dat haar noopte op haar hoede te zijn. Burgeroorlog, gelijk Holland in de veertiende
en vijftiende eeuw zoo dikwijls teisterde, maakte het voor den edelman zoo goed als

Koppelpoort te Amersfoort; naar een photographie.

voor de stad tot een onafwijsbaren eisch zich achter zware muren te beveiligen. En
ten overvloede waren de vijanden van den landsheer ook de vijanden der stad,
waartegen zij zich altijd had te wapenen. Veiligheid is in dezen, door geweldige
staatkundige en maatschappelijke beroeringen gekenmerkten tijd slechts mogelijk, zoo
men ten allen tijde gereed staat den vijand af te slaan.
Al onze oude steden zijn dus ommuurd, althans omgracht, waar het water een
voldoende verdediging kan geven, neemt men niet de zware lasten op zich van den
bouw van een sterken muur. Amsterdam b.v. achtte zich voor de vijftiende eeuw
veilig genoeg achter zijn grachten maar met de toenemende onveiligheid, toen de
stad voortdurend van Utrecht uit bedreigd werd, omgordde zij zich in de genoemde
eeuw met den geduchten vestingmuur, waarvan de Schreierstoren, de St. Antonispoort,
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de Munttoren en buiten den muur de Montelbaantoren nog zichtbare resten zijn. Maar
in dat opzicht is Amsterdam eigenlijk een uitzondering. Andere steden waren veel
eerder ommuurd. Van Utrecht weten wij met zekerheid, dat het in de twaalfde eeuw
reeds een muur had. Van Zutphen wordt hetzelfde getuigd. Evenzoo van Groningen,
hoewel hierbij de restrictie moet worden gemaakt, dat nog in de dertiende eeuw
meer dan eens in de kronieken wordt gesproken van het in brand steden van de
muren der stad, wij zullen dus bier wel meer aan een houten palissadeering dan aan
een stee p en muur moeten denken. Even goed als onze oudste kasteelen, even goed
als de oudste huizen in onze steden zijn ook onze oudste bevestingen, poorten en
wallen, van hout geweest. Een aarden wal, opgeworpen van de uit de gracht gedolven
aarde, daarop een zware houten schutting, waarachter de boogschutters veilig en zeker
hun Joel konden kiezen, daartusschen houten poorten, niet veel meer dan hameien ,
zoo zal men zich de oudste stadsverdediging hebben voor te stellen.
Het recht om zich te omgrachten of te ommuren was niet in het stadrecht
begrepen. In de meeste stadrechten is daarvan dan ook geen sprake. Er zijn bovendien
ten alien tijde open, niet ommuurde steden geweest; in Friesland onderscheidde men
nog later uitdrukkelijk de acht bemuurde steden, Leeuwarden, Dokkum, Franeker,
Harlingen, Bolsward, Sneek, Stavoren en Sloten, van de drie onbemuurde, Workum,
IJ1st en Hindeloopen. In den regel wordt aan een stad door den vorst uitdrukkelijk
verlof verleend zich te bevesten ; maar tal van steden zijn omgracht en ommuurd
zonder dat van zoodanige concessie bewijs is. In T 271 en 1284 geeft Floris V uitdrukkelijk aan Dordrecht verlof, tot beveiliging van de stad een gracht daaromheen
te delven. In 1358 verkrijgt Rotterdam van graaf Albrecht verlof .omme een veste
te maecken om hare stede, also groot als hem duncke oorbaerlijck te weten, also
verregaende als heure vrijheden ende poortregt strecket". In 1 4 17 schenkt Jakoba
van Beieren aan Goes een privilege, waarin wordt gezegd : .zoo hebben wij aengezien
en ook wel bedacht, dat onse getrouwe stede van der Goes open, kranck ende
onbevest is . . . . en hebben geconsenteert en willen, dat wij deselve onse steden
vesten, stercken ende besorgen met poirten ende andere goede weeren".
Omgekeerd kon aan een stad het recht van ommuring bij wijze van straf worden
ontnomen. Amsterdam heeft in i300 zijn stadrecht van zijn beer Guy van Avesnes
g-ekreg-en ; het was toen stellig niet ommuurd, hoog-stens omgracht. Maar in 1303
kwam Jan van Aemstel, Gijsbrechts zoon, in Amsterdam terug- , hij wilde van de
groote verwarring in Holland gebruik maken om zich in het bezit van zijn verbeurd
verklaard vaderlijk erfdeel te stellen. Dan gaat hij, omdat hij alle reden heeft een
aanval te vreezen, de stad versterken , zooals de oude kroniek zegt, » ende veste
die stede van Aemstelredam alom mit houten wijchusen ende mit getoornden bruggen".
Maar dan wordt Amsterdam door de poorters van Haarlem met de Kennemers en
Waterlanders belegerd en genomen ; de overwinnaars . verbranden die brug-ghe ende
die veste tot pulveren". Ook bier dus weer houten muren en poorten. Maar Amsterdam zou nog zwaarder worden gestraft; den 2 2 sten Mei 1304 sprak Willem van
Oostervant, 's Graven zoon, het vonnis over de stad uit : >> so es ons seggen, in den
eersten, dat si haere brugge breecken sullen ende alle haere vesten slechten" en
dat wel binnen veertien dagen, > ende niemer meer brugge ende veste weeder te
maekene, het en sie bi ons ende bie onsen goeden luden van onsen landen ; vort so
ontsegge wi hen al hare vrijheyden ende marcten, die sij van ons ende van onse
voorvaders hebben" ; eindelijk worden Amsterdam nog eenige speciale rechten ontnomen.
Een dergelijke ontmuring of ontpoorting kwam meer voor. In de twaalfde eeuw
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moest Groningen tot tweemaal toe zijn muur afbreken en in de volgende eeuw
nogmaals. Ook Delft werd in 1359 door hertog Albrecht gedwongen zijn muren te
slechten als straf voor zijn rebellie: »voort so is onse segghen", aldus de oorkonde,
» dat men die veste van Delft slechten zal, beyde poorthusen, toorne, muren ende
wallen ende die graften vollen; ende wes ons ghenoecht metten steene te doene, die
van der vesten kompt, sal staen tot onsen wille; ende die stede van Delf en sal
nimmermeer vesten ende onghevest bliven tot ewighen daghen". Zwaar werd Delft
inderdaad voor zijn ongehoorzaamheid gestraft. Wien treft niet het volgend beeld
van een gedeemoedigde stad: »In den eersten dat wt der stede van Delft comen
zullen dusent manne barvoets ende bloots hoofts ende bidden onse lieve suster Machteld
van Lanchaster, Gravinne van Henegouwen, van Hollant, van Zeeland ende Vrouwe
van Vrieslandt, ende ons (hertog Albrecht) dat wij him hoer lijf gheven willen omme
Goede ende om Onser Vrouwen wille van Hemelrike". Maar dat is nog niet genoeg:
»Voort sullen wter stede comen vijfhondert vrouwen bloots hoofts ende hanghent
haers ende mit horen besten cleederen, ende bidde onse lieve zuster, der Gravinne
voorschreven ende ons, dat wij haren mannen ende horen vrienden hoer lijf geven
om God ende om Onser Vrouwen wille van Hemelrijk". De genade wordt natuurlijk
verleend, maar de stad zwaar gestraft.
Nog in den tijd der Republiek werden steden wel niet ontmuurd, maar toch wel
ontpoort, in dezen zin dat de deuren uit de poorten werden weggenomen. Zoo is
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het nog tijdens Willem III gebeurd met Goes en in den patriottentijd met Franeker.
Wij zagen, dat Delft in 1359 muren had. Dat is dan ook het gewone type van
een middeleeuwsche stadsversterking. Op een soliede fundeering werd een zware muur
gebouwd, in den regel van stevigen baksteen opgemetseld. Aan de buitenzijde was
deze muur geheel glad en egaal. Dikwijls eindigde zij in een eenvoudige borstwering,
maar ook was deze borstwering uitgeschulpt in den vorm van zware kanteelen, zoodat
de boogschutters gelegenheid hadden, gedekt hun pijlen op den vijand of te schieten,
terwijl tevens een ruim gezicht op de verrichtingen van dien vijand mogelijk was. In de
kanteelen zelf werden bovendien nog dikwijls smalle sleuven als schietgaten aangebracht.
De genoemde boogschutters stonden op de weergang, die achter den geheelen muur
omliep en die op zware gemetselde bogen rustte. Deze weergang liep niet alleen
achter den muur om, maar werd evenmin afgebroken door de muurtorens en de poorten,
zoodat er veelal gelegenheid bestond zich snel van het eene gedeelte van den muur
naar het andere te verplaatsen; een groot gemak voor de verdediging, die daardoor
kon geconcentreerd worden op die plaatsen, waar de aanval het hevigst was. De
weergang was bereikbaar door steenen trappen, hetzij in de muurtorens, hetzij daarbuiten. De onder de gang gelegen bogen waren soms zoo diep, dat zij als bergplaats
voor allerlei oorlogstuig konden worden gebruikt. Soms werd een muur niet veilig
genoeg geoordeeld, maar versterkte men den eersten muur door daarvOOr nog een
tweeden, lageren muur aan te leggen; zelfs vindt men soms een driedubbele ommuring ter zekere beveiliging van de stad.
Het ligt evenwel voor de hand, dat alleen een muur niet voldoende was om de
stad afdoende te verdedigen. Het overtrekken van de gracht, ook het gedeeltelijk of
geheel dempen van die gracht met rijs of andere middelen, ten slotte het aanvoeren
van allerlei oorlogstuig door den vijand kon niet steeds afdoende worden belet alleen
van den muur ãf. Ook op de hoeken van de vesting was bijzondere voorziening
noodig. Daarom werd dan ook de ringmuur onderbroken door ronde, een enkele
maal ook wel vierkante torens, van waar uit men een zeer groot gedeelte der gracht
kon bestrijken en daardoor de verdediging veel effectiever maken. Deze torens werden
evenals de muur uit het water opgebouwd op hoeken en andere plaatsen, waar om
bijzondere redenen een buitengewone versterking noodig was. Bovendien werd de muur
op bepaalde afstanden, in den regel den geschatten afstand van een dubbel boogschot,
afgebroken door de bedoelde toreii s. Deze torens sloten zich onmiddellijk aan den
vestingmuur aan en vormden daarmede een geheel. Van den toren uit was de weergang
op den muur onmiddellijk te bereiken; daar kon men reserve-oorlogstuig opslaan;
daar kon men gewonde of vermoeide strijders een toevlucht geven; daar konden de
hoogere officieren het gevecht overzien; daarheen kon men zich in een oogenblik
van gevaar terugtrekken; van daar uit kon men den vijand zeer gemakkelijk onder
schot nemen, zoo hij een poging deed om de gracht over te trekken. Ook in vredestijd
werden de torens, althans wat de benedenruimte betreft, gebruikt voor het bewaren
van oorlogstuig, ook wel als gevangenis of als woning van sommige stadsambtenaren;
zoo woonde veelal de beul in een der muurtorens. Meestal waren de torens niet veel
hooger dan de stadsmuur; soms waren zij ook hoog daarboven uitgebouwd en verhieven zij hun zwaar, maar dikwijls elegant profiel boven de muren en zelfs boven de
poorten; een goed voorbeeld daarvan is de Kronenburgertoren te Nijmegen. Het spreekt
van zelf, dat op de plaats, waar rivieren of andere waterwegen de stad bereikten of
verlieten, bijzondere maatregelen van voorzorg moesten worden genomen. In den regel
werd zulk een gevaarlijke opening in den muur door zware torens wederzijds beschermd.
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Een zeer merkwaardig, in ons land uniek verdedigingswerk was de door drie zware
bogen gedragen muur over de Berkel te Zutphen, waardoor de stadsmuur met haar
kanteelen en weergang eenvoudig over de rivier wordt doorgetrokken. Thans is het
een zeer schilderachtige ruiner in vroegere eeuwen was het stellig een zeer deugdelijk
verdedigingswerk.
Niet minder goed verzorgd dan muren en torens waren uit den aard der zaak
de poorten van een middeleeuwsche stad. Overal waar
de hoofdstraten der stad op
de voornaamste verkeerswegen
uitmondden, was het natuurlijk,
dat de zoo ontstane opening
in den wal zwaar werd versterkt. De oudste poort is
zeker niet anders dan een
eenvoudige doorgang, waaraan men veiligheidshalve stellig
ook soms een schuinen of zelfs
hoekigen vorm heeft gegeven.
Die doorgang werd vervolgens
overdekt zoowel om daardoor
den doorgang te beter te kunnen verdedigen als om den
poortwachter of in het algemeen de poortwacht een dragelijk verblijf te verzekeren;
natuurlijk werd deze bovenverdieping constructief in verband
gebracht met den muur. De
oudste poorten zullen wij ons
wel van hout moeten denken;
maar met den muur werd ook
welhaast de poort van steen
opgetrokken.
De eenvoudigste poort is
dus weinig meer dan een doorgang met daarboven gelegen
bovenbouw ter verdediging der
Vleeschhal te Haarlem naar een photographie.
poort, die tevens tot woonplaats of althans tot verblijfplaats van de wacht diende. VOOr de poort lag dan de houten brug, in den regel
een ophaalbrug, die van de poort uit kon worden bediend; was de brug wat lang, dan
was natuurlijk alleen een gedeelte beweegbaar. Intusschen deed de altijd gevaarlijke
situatie van de poort op middelen zinnen om die poort zelf beter te beschermen.
Men vond zoodanig middel door de poort aan weerszijden door een zwaren toren,
gelijk aan de overige muurtorens, te beschermen. Daardoor werd niet alleen de brug
en de aanliggende gracht en dus ook de poort belangrijk beter beschermd, maar
kreeg de poort ook als geheel een zeer schilderachtig aanzien de Nobelpoort te
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Zierikzee, de Veerpoort te Kampen en de Helpoort te Maastricht zijn daarvan nog
zeer goede voorbeelden in ons land. Het spreekt van zelf, dat niet alleen de phantasie
der bouwmeesters maar ook de eischen der defensie allerlei wijzigingen en ook verbeteringen in dezen poortvorm aanbrachten. Een zeer schilderachtige combinatie van
zulk een poort met een waterpoort is nog altijd de beroemde Koppelpoort te
Amersfoort, een juweel van middeleeuwsche versterkingskunst.
Ook deze versterking scheen ten slotte nog niet voldoende en afdoende. Zoo
kwam men er toe vOOr de eigenlijke poort en daarmede door zware muren verbonden,
een voorpoort te bouwen. Deze voorpoort was belangrijk lager dan de hoofdpoort
en kon door deze dan ook worden bestreken, zij had boven den boog niet veel meer
dan een overdekte weergang, ook soms een machicouli of meezekouw, van waar uit
de vijand op de brug of in de gracht kon worden bestookt. Evenals de hoofdpoort
wordt ook de voorpoort door twee, natuurlijk kleinere torentjes geflankeerd. En zoo
was niet alleen een poorttype
gevonden, dat aan de hoogste
eischen van veiligheid en verdedigbaarheid voldeed, maar dat
ook aan onze oude steden
een zeer schilderachtigen ingang
schonk. Niet alleen de voorhanden afbeeldingen, maar ook de
enkele nog bestaande poorten
van dit model, zooals de St.
Antonispoort te Amsterdam en
de Amsterdamsche poort te Haarlem, kunnen ons den indruk
geven van het aantrekkelijke
uiterlijk van een middeleeuwsche
stad; met haar zware muren en
kanteelen, haar rijzige daken en
bogen zijn deze poorten nog
steeds modellen van middeleeuwsche
architectuur, uiterlijke
Vischmarkt; naar de schilderij van Emanuel de Witte
in 's Rijks Museum.
versiering missen zij zoo goed
als geheel en kunnen zij ook
zonder bezwaar ontberen.
Het spreekt van zelf, dat de rivier- en kanaalovergangen dikwijls met waterpoorten
werden afgesloten; hoeveel fraais daardoor werd gewonnen, leeren niet alleen de reeds
genoemde Koppelpoort te Amersfoort, maar ook de veel nieuwere Waterpoort te Sneek,
die in het geheel Been verdedigingsmiddel meer is, maar uitsluitend een zeer fraaie
afsluiting van het stadsbeeld vormt. Naast de waterpoorten en evenzoo naast de
landpoorten werden in de zestiende eeuw meer dan eens rondeelen aangelegd; zij
waren zware, ronde uitbouwen uit den muur en werden met geschut beplant, waarvoor
op den muur en op de poorten geen plaats meer was. Zoo stelde de nieuwe tijd met
haar vuurwapenen ook hoogere eischen aan den verdedigingsgordel der stad; haar
karakter zou er in de zeventiende eeuw geheel door worden veranderd.
Het spreekt wel van zelf, dat de onkosten van zulke sterke muren, torens en
poorten zwaar drukten op de stedelijke budgetten. Vandaar dat men naar middelen
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omzag om dezen last eenigszins te verlichten. Men weet, dat het middeleeuwsche
strafrecht ons meest gewone correctiemiddel, de gevangenis, niet kende. Men strafte
aan den lijve op allerlei wijzen; men strafte ook met verbanning; maar men strafte
liefst en vooral met soms zeer hooge boeten. Daarin nu vond men een middel om
de kosten der defensie te verlichten. Men legde zeer gaarne aan den misdadiger of
overtreder der stadskeuren een steenboete op; de veroordeelde moest dan binnen een
bepaalden tijd eenige duizenden steenen voor den muur leveren. Dat dat veelvuldig
voorkwam, bewijst, dat het dikwijls noodig was.
Toch was de burger eener middeleeuwsche stad evenmin bevrijd van den last
van belasting betalen als zijn moderne opvolger. Het spreekt van zelf, dat ook toen
de stad over allerlei vaste inkomsten beschikte, opbrengsten van allerlei stedelijke
diensten en gebouwen maar even zeker is het, dat deze vaste inkomsten evenmin
als tegenwoordig voldoende waren om de uitgaven te bestrijden; in hoofdzaak moesten
de uitgaven ook toen warden betaald uit belastingen. Ook toen was een vrij gewone
belasting de hoofdelijke omslag, dien men toen schot noemde. De magistraat verkreeg
onder eede van de burgers de gegevens omtrent ieders vermogen en ging daarnaar
dan »scot gaderen". Men deed dat in de Hollandsche steden echter nimmer zonder
toestemming van de Vroedschap. Maar men ging er toch niet al te spoedig toe over;
zulke directe belastingen hebben voor den burger altijd iets inquisitoriaals, waarvan
de gemiddelde Nederlander van alle tijden niets hebben moet. Daarom werden liever
indirecte belastingen opgelegd, m. a. w. er werden zware accijnsen geheven.
De accijnsen zijn in al onze steden met groote variatie geheven. Zij behooren
zeker tot de oudste heffingen, waarvan de oorsprong zich in den nacht der tijden
verliest. Daarom had de accijns ook zooveel aantrekkelijks voor het stadsbestuur, omdat
hij er eigenlijk altijd was geweest en dus als een oude kennis licht ingang bij de
burgerij zou vinden. Die burgerij is echter met dezen ouden vriend nimmer geheel
vertrouwd geworden. Er is steeds geprotesteerd; er zijn bepaalde accijnsoproeren
geweest; maar altijd is de accijns als voornaamste stedelijke belasting gehandhaafd.
Hij was een belasting op den detailverkoop, zoodra die verkoop began, haalde de
stad haar aandeel door den accijnsmeester naar zich toe. Daarom werd de accijns op
bier en wijn geheven bij den tapper, bij wien het vat werd aangeslagen, de broodaccijns bij den molenaar, dus voordat de bakker het meel ter bereiding in handen
kreeg; de accijns op vleesch werd betaald in het vleeschhuis, die op visch bij den
afslag. Natuurlijk werd van allerlei waren deze belasting aan de poort geheven, bij
in- zoowel als bij uitvoer. Men kan zich nauwelijks een denkbeeld vormen van den
omvang van deze heffing; even goed als later onder de Republiek kon men in een
middeleeuwsche stad zeggen, dat niets onbelast was dan de lucht, die men inademde.
Het oudste document, dat wij in deze materie bezitten is de Haarlemsche accijnsbrief
van I 2 74; daarin geeft Floris V aan Haarlem een zoo gedetailleerd tarief van accijnsen
als men nauwelijks voor mogelijk zou hebben gehouden. Voedings- en genotmiddelen
als wijn, bier, veldvruchten en brood zijn even goed belast als geweven stoffen, laken
en linnen, bontwerk even goed als kramerijen, vee en huiden zoowel als bout en dit
laatste weer even goed als metalen, visch en in het bijzonder de Hollandsche haring
evenzeer als zout en boter, bij den visch onmisbaar.
Het maakt den indruk, dat het althans geen goedkoop wonen was in onze oude
steden. Overgroote mate van vrijheid genoot de burger evenmin, althans de neringdoende burger niet en dat waren toch verreweg de meesten. Het kon toch wel niet
anders, of een zoo algemeene accijnsheffing moest een zeer uitgebreide en ook zeer
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scherpe contrOle noodig maken. De accijnsmeesters waren geenszins gemakkelijke
heeren en drongen telkens de huizen der burgers binnen om na te gaan, of er ook
werd gesmokkeld met den accijns. Vooral op bier, brood, vleesch en visch was de
contrOle zeer scherp, brouwers, bakkers, slagers en vischkoopers werden nauwlettend
in hun gedragingen nagegaan. Dat had nog dit zeer bijzondere voordeel, dat de inning
van den accijns gepaard kon gaan met een min of meer nauwgezet toezicht op de
deugdelijkheid der genoemde levensmiddelen. Ook de oude stad had haar keuringsdienst op levensmiddelen. Er zal stellig zeer veel de keurmeesters zijn gepasseerd,
dat voor de volksgezondheid schadelijk was, maar bepaald bedorven waar werd toch
door de overheid in beslag genomen en vernietigd. De » vynres", vinders, gelijk deze
ambtenaren te Utrecht heetten, onderzochten dagelijks het vleesch in de vleeschhal,
de visch aan de vischmarkt. Ook was er voortdurend aan de poorten, in de molens
en bij de bakkers toezicht op meel en brood. Desgelijks moesten de brouwers en de
wijnkoopers zich een geregeld onderzoek van hunne, ook in vroegere eeuwen zeer
geliefkoosde dranken laten welgevallen. Eindelijk was er uit den aard der zaak regeeringstoezicht op de geneesmiddelen en zelfs op de specerijen.
Nog iets anders regelde de stadsregeering, den prijs der levensmiddelen. De
broodzetting, in onze steden tot diep in de negentiende eeuw bekend, is eeuwenoud;
oudtijds noemde men dat de rijding. Te Utrecht gold het brood steeds een penning;
ten einde het op prijs te houden stelde de overheid eenvoudig het gewicht van het
penningbrood vast, waaraan zich dan de bakkers hadden te houden. Ook voor bier
gold de rijding-, maar daar men hier aan vaste maten gebonden was, stelde de
regeering den prijs van dezen drank per vat vast, evenals bij het brood natuurlijk in
voortdurend verband met de graanprijzen , daar deze in de middeleeuwen en ook nog
later bij de gebrekkige middelen van vervoer sterk konden afwisselen, moet ook de
grootte van het brood en de prijs van het bier zeker sterke afwijkingen hebben
vertoond. Want ook in vroegere eeuwen konden de Nederlandsche gewesten zich zelf
niet voeden, maar was steeds een uitgebreide aanvoer van graan uit de Oostzee noodig.
Het was mogelijk het maatschappelijk leven op deze wijze te regelen, omdat het
zich afspeelde in kleinen kring en daarom gemakkelijk was te overzien en te beheerschen. Onze oude steden vormden niet geheel, maar toch wel voor een niet gering
deel een economisch centrum op zich zelf, waar voortbrenging en vertering elkander
goeddeels dekten. Niet geheel echter; er is geen stad, die uit zich zelf en uit haar
onmiddellijke omgeving al haar benoodigdheden, zelfs niet haar levensmiddelen kan
trekken. Maar toch waren de verschillende steden en landen in veel mindere mate
van elkander afhankelijk dan in onzen modernen tijd. Een ieder redde zich zelf veel
meer dan tegenwoordig. Er was nog veel huisbakken brood; men kon zelf nog allerlei
dranken, zelfs bier in zijn huis bereiden; vruchten had men veelvuldig ook in de
steden uit zijn eigen tuin; niet alleen voor de vrouwen en de kinderen, maar stellig
ook voor de mannen kon de kleeding te huis worden gemaakt, menig huisvader zal
ook zelf hebben getimmerd, gemetseld, geschilderd. Juist omdat het economisch leven
zoo eenvoudig was, kon het ook gemakkelijk van boven af worden gedirigeerd.
Dat neemt niet weg, dat de veelvuldige dwang, die van boven af op den burger
werd uitgeoefend, dezen meer dan eens tot verzet prikkelde. Want men vergete niet,
dat niet alleen de stadsregeering, maar ook de verschillende gildebesturen hun reglementen en ordonnantien hadden, waaraan van den burger gehoorzaamheid werd geeischt.
Van de gilden en hun organisatie zal in een volgend hoofdstuk worden gesproken;
hier zij het voldoende op te merken, dat men zich geenszins moet voorstellen, dat
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onze oude burgers zich als moderne Pruisen gehoorzaam en gewillig lieten .maszregeln",
Integendeel, al onze stedekronieken spreken van dikwijls scherp verzet tegen de overheid. Soms wordt een ordonnantie eenvoudig niet uitgevoerd, omdat de gildebroeders
>niet nuttelic noch orberlicken opter ordonnantie werken en conden noch mochten".
Juist de het scherpst gereglementeerde bedrijven zijn het meest in verzet. De brouwers
zijn voortdurend in beroering; zoo gaat het ook met de molenaars, de bakkers, de
tappers, de vleeschhouwers; de laatste waren vooral zoo gevaarlijk, daar zij steeds
hun geducht wapen, de vleeschhouwersbijl, bij de hand hadden en niet aarzelden
daarvan een behoorlijk of liever onbehoorlijk gebruik te maken.

Gezicht op Dordrecht; naar de schilderij van Jan van Goyen in 's Rijks Museum.

De overheid bemoeide zich in onze oude steden met veel . en velerlei, maar
natuurlijk en vooral ook met de vele dingen, die in alle tijden aan Naar worden
opgedragen, de verzorging van het materieele comfort der burgers. Dat die verzorging
nog al een en ander te wenschen overliet naar onze moderne begrippen, spreekt wel
van zelf, maar evenzeer, dat ook toen de overheid had te zorgen voor de openbare
gebouwen, de publieke straat, gracht, plein enz., voor hetgeen in onze moderne
steden publieke werken wordt genoemd, maar in onze oude steden in den regel het
fabriekambt heet.
Het voornaamste gebouw der stad is — de hoofdkerk niet te na gesproken —
der stede huis bij uitnemendheid, het stadhuis. In bijna al onze steden wordt het
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stadhuis in het oudste gedeelte gevonden, wanneer althans nieuwere eischen geen
verplaatsing hebben veroorzaakt. Hetzij op de markt hetzij aan een breede straat, hetzij
aan een breede gracht, alom vindt men het stadhuis aan een centrum van verkeer,
een plaats van krachtig stedeleven. wij mogen aannemen, dat de steden van oudsher
een stadhuis hebben gehad, zelfs zullen vele dorpen reeds een rechthuis hebben gehad,
dat later zich tot een stadhuis ontwikkelde. In Haarlem heeft de stedelijke regeering
lang geen onverschillige zaak — zeer goed
reeds vroeg een monurnentaal en ook
verdedigbaar stadhuis bezeten , het is het oude gravenkasteel. Maar zoo gelukkig
waren lang niet alle steden; wij mogen dan ook aannemen, dat onze oudste stadhuizen
eenvoudige, ook in het gebruik zeer primitieve houten gebouwen zijn geweest. Veelal
stonden zij ook in verband met andere stedelijke diensten. Het stadsbestuur was zoo
eenvoudig, dat alle stedelijke diensten in een gebouw konden worden ondergebracht ,
het stadhuis diende hier tevens tot lakenhal, ginds tot vleeschhal, veelal tot gevangenis,
ook dikwijls tot markthal. Nog
staat te Yperen het stadhuis
tegen de lakenhal aan; het
kleine stadhuis schijnt weg te
schuilen en den steun te behoeven van de reusachtige hal.
Een dergelijke combinatie
vinden wij reeds in het stadhuis van Hollands oudste stad,
Dordrecht. De stad verkrijgt
in I 284 van Floris V verlof
een raadhuis te bouwen, maar
dat niet alleen : » Voort zoo
moegen deese poorters bij
onsen goeden oorlove een
nyeuwe hall doen maeken
binnen Dordrecht ter poorten
oirbaer, in eenre stede daer
't oorbaerlikste wesen sail,
Stadhuis van Amsterdam; naar een schilderij van Saenredam.
aldaermen beneden dat am(Raadhuis, Amsterdam).
bacht van 't vleysch vercoopen
sal ende boven in derselven
hallen der schepenen camer te hantieren, die men in den raedt te hantieren plecht.
Noch daertoe sullen zij een vast steenhuys bij dese voors. halle doen maecken, daer
zij heure gevangenen in leggen ende haer geselschap in hantieren ende eenen yegelijck
nae zijnre misdaet wel ende vast behouden moghen ; ende in datzelve huys moghen
wij oock onse gevangenen, die binnen der vrijheyt van Dordrecht misdoen, daerin
sluyten ende vaste houden. Voort alle recht, dat aen ons gebeurt in den huyse der
vleysbancken ende inden bodem, daer dat huys gesedt is, hebben wij den schepenen
ende die poirteren gegeven tot haeren vrijen will te gebruycken, behoudelijck eenen
yegelijcken zijns rechts".
Het blijkt dus, dat het stadhuis op grafelijken grond werd gebouwd en dat de
graaf zijn gebruiksrechten daarop aan de stad heeft afgestaan. Maar welk een primitief
stadhuis, van hout opgetrokken; dat blijkt uit de tegenstelling tot het steenen huis,
dat voor gevangenis zal worden ingericht; blijkbaar achtte men een houten huis voor
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zulk een doeleinde niet stevig genoeg. En dat houten stadhuis is nog niet eens alleen
als raadhuis ingericht, beneden is de vleeschhal, boven krijgen schepenen en raden
hun lokaliteit, stellig niet veel meer dan een kamer.
Zonder twijfel zijn vele van onze oude raadhuizen van. bout opgetrokken geweest;
wij lezen dan ook herhaaldelijk van stadhuisbranden; geen van deze oudste stadhuizen
is dan ook bewaard gebleven. Uit de dertiende eeuw bleef ons alleen behouden het
stadhuis van Haarlem, dat
eigenlijk geen stadhuis, maar
een grafelijk kasteel is. Uit
de veertiende eeuw stammen
de oude stadhuizen van Amsterdam en Sluis, het laatste
staat er nog met zijn hoogen,
echt Vlaamschen belfroet, het
tweede, dat in 1652 is verbrand, is ons uit tal van afbeeldingen bekend.
Zoowel het stadhuis van
Amsterdam als dat van Sluis
vertoonen ten duidelijkste
gothische onderdeelen. Stadhuizen in zuiver gothischen
stijl zijn er ten onzent in
navolging van Vlaanderen vele
gebouwd, doch niet \TOOT- de
vijftiende eeuw. Uit deze en
de volgende eeuw zijn er ons
zeer vele bekend; zelfs zijn er
nog een tiental in dagelijksch
gebruik, als het ware om te
laten zien, dat met eenigen
goeden wil een middeleeuwsch
stadhuis zich zeer goed aanpast aan de eischen van den
modernen dienst. Eenige daarvan zijn in lateren, vooral in
den modernen tijd, soms tot
onherkenbaar wordens toe
verbouwd; niemand zal zoo
Schouw in de raadkamer te Kampen naar een photographie.
licht in de stadhuizen van
Den Bosch en Zwolle middeleeuwsche gebouwen zien. Maar Kampen heeft zijn aloud stadhuis nog bewaard, gebouwd
omstreeks 1345, na een brand, van 1543 tot 1546 grootendeels herbouwd, herinnert
het nog zeer sterk aan deze overgangsperiode, toen de gothiek in haar nadagen was
en meer en meer door de renaissance werd verdrongen, terwiji de gevels nog zuiver
gothisch zijn, is de toren naar den nieuwen smaak gebouwd. Ook de binnenbetimmering
is geheel modern; van die binnenbetimmering is de heerlijke zandsteenen schouw in de
oude raadkamer, door Mr. Colijn van Utrecht in 1545 voltooid, een meesterstuk.
4

so Het Huiselijk en Maatschappelijk Leven onzer Voorouders.
Van de andere gothische raadhuizen is vooral te noemen dat van Gouda, dat in
1449 is gebouwd. Alleen de voorgevel heeft zijn prachtige gothische ordonnantie
behouden, niettegenstaande het in 1603 aangezette bordes maakt deze voorgevel nog
altijd den indruk van de weelde, waartoe de gothiek ook in haar ouderdom in staat
was. Nog rijker van gevelbewerking
en ook zuiverder bewaard zijn de
stadhuizen van Veere en Middelburg.
Dat van Veere, waarvan in 1474
de eerste steen werd gelegd, is
met zijn hooge trapgevels en fraaien
toren een bewijs, wat men in deze
dagen van handelsbloei in een toch
kleine stad kon tot stand brengen.
Op grooter schaal werkte Middelburg, dat aan zijn prachtig stadhuis
nog altijd voor een niet gering gedeelte zijn roem dankt. Het stadhuis
dagteekent van 145 2 tot 1458; in
het begin der zestiende eeuw werd
het vergroot met het daarachter
liggende vleeschhuis, in denzelfden
tijd werd het gebouw voltooid met
den sierlijken toren, waaraan men
van 1506 tot 15 2 2 bezig was;
maar eerst door het afbreken van
de Westmunsterkerk in 1574 en
1575 kreeg het heerlijke gebouw
zijn voile schoonheid. Zooals het
thans nog staat op de markt, is het
met zijn zuivere raamomlijstingen,
zijn beeldwerk, zijn daklijsten, zijn
pinakels, zijn hoektoren met balkon,
zijn hoog dak met talrijke vensters,
ten slotte met zijn eleganten toren
een juweel van middeleeuwsche
bouwkunst; in rijke weelde van
detailbehandeling vindt het evenmin
zijn gelijke als in kunstvolle ordonnantie van het geheel. Wie nog in
onzen tijd op een marktdag Middelburg bezoekt en zich de banale
particuliere Bevels wegdenkt of
Stadhuis te Veere; naar een photographie.
liever vervangt door oude laatmiddeleeuwsche huizen, die kan zich een indruk vormen van het bonte leven van een
middeleeuwsche stad; het kleurige marktgewoel vormt een gelukkig geheel met de
prachtige middeleeuwsche architectuur.
Het Middelburgsche stadhuis is niet alleen het laatste, maar ook en juist daarom
het rijkste en prachtigste bouwwerk der burgerlijke gothiek in Nederland. Wij wezen
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reeds aan het stadhuis te Kampen den invloed van den modernen stijl der Renaissance
aan. De spitsboog verdween en were vervangen door gansch andere motieven, in rijken
overvloed en van de aangenaamste afwisseling, voor een deel ontleend aan de klassieke oudheid. Er is in de renaissance altijd een smaakvolle verscheidenheid, die dezen
stijl of liever dezen complex van stijlen ten zeerste geschikt maakte voor de meest
uiteenloopende doeleinden; geen periode vooral, waarin de burgerlijke bouwkunst zoo
schoon tot ontplooiing kwam in Nederland dan in de zestiende en volgende eeuwen. Wat
verloren ging, was echter eeuwen lang het kostbaar bezit der middeleeuwsche burgerij
geweest; met haar vast, onwankelbaar geloof in haar eeuwige bestemming, gelijk de
Kerk haar dat leerde, ging ook de stoffelijke uitdrukking van dat geloof, de gothiek
te loor. Zij was trouwens reeds op wegen, die haar eigenlijk niet voegden, toen zij
van de kerken afdaalde naar de stedehuizen en vooral tot de woningen der burgers.
Al is zij ook nog zoo rijk geweest in haar ontwikkeling, ook in de prachtigste vormen
der burgerlijke gothiek gevoelt men de verwarrende uiting van een stijl, aangewend
voor een Joel, waartoe haar karakter zich slechts moeilijk leende.
De ware plaats der gothiek is de kerk, waar zij ontstaan is. In de kerk gaf zij
door haar lichte, omhoogstrevende gewelven uitdrukking aan de godsdienstige gevoelens
der menigte. In haar onpeilbare hoogten verloor de geloovige de aanraking met het
aardsche; zij wezen hem naar boven, waar de Almachtige troont. Door de gothische
gewelven speelt een gedempt licht, dat de gepeinzen aftrekt van het alledaagsche en
den mensch opvoert naar onbegrepen, door niemand aanschouwde, maar door alien
gewenschte oorden. De middeleeuwsche stad had haar gothische kerken en zij heeft
op dat gebied het hoogste bereikt. Want in de steden werden aan den bouwmeester
de hoogste eischen gesteld; hij moest tempels bouwen voor geheel een gemeente van
duizenden, die alien in devote aandacht de heilige handelingen van den priester voor
het hoofdaltaar konden zien en volgen. Zeldzaam grootsch zijn dan ook de kathedralen
van vele onzer steden, hier heeft inderdaad de kunst een hoogte bereikt als nimmer
sedert de klassieke oudheid, aanbidding door een gansche geloovige menigte —
daarvan spreken nog altijd onze middeleeuwsche kerken.
Wij hebben met opzet de gothiek naar voren geschoven, omdat zij ook in
Nederland een rijke ontwikkeling heeft gekend. Maar ook voor den kerkbouw geeft
zij niet het oudste type. Ook de romaansche stijl heeft in Nederland monumenten
van beteekenis voortgebracht en kan ze nog aanwijzen. Van de grootsche schepping
van Karel den Groote, het Valkhof, is slechts de apsis van de keizerzaal en de
kleine kapel overgebleven. Uit den Karolingischen tijd zijn waarschijnlijk ook gedeelten
van de St. Servaas te Maastricht, die evenwel in haar geheel een prachtig voorbeeld
is van romaansche vormentaal, aangevuld later door gothische motieven. Niet minder
rijk en voornaam is de Munsterkerk te Roermond met haar fraaie verbouwingen; ook
hier zijn sommige onderdeelen reeds gothisch. Zeer merkwaardig waren aan de andere
zijde der groote rivieren de oude kerken van Utrecht. Dat de oudste Utrechtsche
kathedraal romaansch van constructie was, is aan geen redelijken twijfel onderhevig;
er is evenwel niets van bewaard. Evenmin is er veel overgebleven van de kapittelkerk
van St. Marie, wier gevel en wier klokketoren zeer sterk aan Italie herinneren. Nog
bewaard is de St. Pieter met haar merkwaardige krypt, de St. Nikolaas met haar
eigenaardige torentjes, eindelijk de St. Jan, wier oorspronkelijk karakter echter door
ondoordachte verbouwingen grootendeels is bedorven. Daarnaast herinnert nog menige
dorpskerk meer of minder duidelijk aan haar oorspronkelijk romaansch karakter. Van
de St. Walburg te Groningen, een Karolingischen rondbouw, is niets meer over.
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Tot rijker ontwikkeling dan de romaansche bouworde kwam in Nederland de
gothiek. Zij schlep kathedralen als die van het Utrechtsche bisdom zelf, ook thans
nog in haar overblijfselen een wondermooi bouwwerk. Naar haar aanleg is de Dom
een echt dertiende-eeuwsche schepping; maar natuurlijk hebben de eeuwen aan zijn
voltooiing gewerkt. De eerste steen van den koortrans werd in 1254 door bisschop
Hendrik van Vianden gelegd, maar eerst in het laatste gedeelte der dertiende eeuw
is het werk door bisschop Jan van Nassau doorgezet, zoodat in het begin der volgende
eeuw de kapellen om den trans gereed waren. Die trans met kapellen werd gebouwd
om het romaansche koor; eerst in de vijftiende eeuw werd dat koor afgebroken en
met den koortrans tot een geheel verbouwd. Terwijl het schip voorloopig zijn
romaansche vormen bleef behouden, begon bisschop Frederik van Zirik in 1321
reeds den bouw van den toren : den 2 2 sten Maart van dat jaar werd de eerste steen
gelegd door den domdeken Jakob van Oudshoorn. Aan het geweldige bouwwerk, dat
in wijden omtrek het zichtbare teeken zou zijn van de geestelijke macht van den
bisschop, werd bijna de geheele eeuw door gewerkt, in 1382 is de toren voltooid,
het hoogste bouwwerk van Nederland, dat aan Utrecht door de
eeuwen been zijn eigenaardig silhouet heeft gegeven. Hij werd
niet tegen de kerk aan, maar op
eenigen afstand daarvan gebouwd,
zoodat ook in later tijd geen
andere verbinding tusschen kerk
en toren tot stand kwam dan
een doorgang, die met een boog
over de straat heen welfde. Toen
was intusschen ook het romaansche schip afgebroken en vervangen door een gothischen bouw;
dat is echter eerst geschied in de
Gemeenlandshuis te Delft; naar een photographic.
vijftiende eeuw. Terwijl het koor
zijn voltoohng kreeg onder bisschop Frederik van Blankenheim, begon bisschop David van Bourgondie in 1456 den
kruisbeuk te bouwen; als bouwmeester wordt Jacob van den Borch vermeld. Dezelfde
kerkvorst liet ook nog het romaansche schip in 1485 afbreken, waarna aan den bouw
van een nieuw driebeukig schip werd begonnen. Toen was Jacob van den Borch reeds
gestorven en vervangen door meester Cornelis de Wael; waarschijnlijk heeft hij het ontwerp voor het schip gemaakt. Nog voor bisschop Davids flood in 1496 was het schip
voltooid; toen waren de zijbeuken overwelfd en stond het middenschip in zijn voile hoogte.
Ongelukkig was het niet overwelfd, maar eenvoudig met hout gedekt; bisschop Frederik
van Baden verzuimde de overwelving en begon liever met den bouw van kapellen langs
de zijbeuken; aan beide zijden kwamen echter slechts drie kapellen gereed. Daarmede
was de bouwgeschiedenis van den Dom van Utrecht voltooid, echter niet zijn lijdensgeschiedenis. Het verzuim van bisschop Frederik wreekte zich op de kathedraal van
zijn bisdom. In 158o werd zij zoo goed en zoo kwaad als het ging voor den Protestantschen eeredienst ingericht. De nieuwe kerk wist eigenlijk geen weg met zulke groote
kathedralen; de nieuwe eeredienst eischte geen tempels, waarin een ieder den priester
voor het hoogaltaar kon zien, maar vooral zulke, waarin men den predikant op den
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preekstoel zou kunnen verstaan. Aan dezen eisch voldeed eigenlijk geen enkele Katholieke
kerk, maar vooral niet de groote Utrechtsche Dom. Vandaar dan ook weinig belangstelling in den middeleeuwschen bouw, daardoor ook verwaarloozing. Dat gevoegd bij
de bovengenoemde constructieve fout heeft de verwoesting van de kathedraal veroorzaakt. Den I sten Augustus 1674 deed een storm het schip van bisschop David
instorten; eerst in 1818 zijn de puinhoopen volledig weggeruimd. Alleen de dwarsbeuk
en het koor met de koorkapellen zijn blijven staan en spreken nog in duidelijke taal
van de oude schoonheid; maar inwendig is de kerk weinig behagelijk meer, sedert
men er een soort carrousel in
heeft getimmerd.
Eveneens bleef de kruisgang bewaard met de daaraan
verbonden gebouwen van het
Domkapittel ; het is bekend,
dat in de groote kapittelzaal
in 1579 'de Unie van Utrecht
werd gesloten , thans client
zij tot groot auditorium der
Utrechtsche academie.
Utrecht bezat, behalve de
vijf kapittelkerken en ook de
talrijke kloosterkerken, bovendien vier parochiekerken, de
aloude Buurkerk, in de dertiende eeuw vernieuwd, in de
vijftiende eeuw met twee beuken
vergroot, dan de St. Jakobskerk met Naar zeer lang schip,
de St. Nikolaaskerk, gedeeltelijk nog romaansch, eindelijk
de St. Geertekerk, ook uit de
dertiende eeuw, maar twee
eeuwen later belangrijk vergroot. Op dezelfde wijze had
Groningen zijn twee parochiekerken : de St. Maartenskerk,
de hoofdkerk, sedert de oude
St. Walburg buiten gebruik
De St. Marie te Utrecht; naar een schilderij van Saenredam
kwam, verder de Onze Lieve
in 's Rijks Museum.
Vrouwekerk, in den regel 0.
L. Vrouwe Ter Ae geheeten. De St. Maartenskerk moet oorspronkelijk een zuiver
romaansche kerk zijn geweest, gelijk nog het stadszegel aantoont ; zij zal uit de
twaalfde eeuw zijn. 1Viaar met den economischen bloei der stall nam ook de wensch der
burgerij toe om een grooter godshuis te bezitten ; nog in de veertiende eeuw begon
men de kerk te vergrooten door den aanbouw van twee zijbeuken, die even hoog
werden opgetrokken als het langschip ; ook werd de geheele kerk met twee traveeen
verlengd. In den loop der vijftiende eeuw werd het koor hoog boven de kerk uitgebouwd ; om het koor loopt een kooromgang, maar antlers dan te Utrecht, zonder
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kapellen. Zoo ontstond een kerk van edele vormen, die echter door latere verbouwingen
heel wat hebben geleden. Terwiji de kerk geheel van baksteen is opgebouwd, is de
zeer slanke, elegante toren van bergsteen opgetrokken; in 1469 werd met den bouw
begonnen, die in 1482 werd voltooid. Zoo kreeg Groningen een monument, dat, in
verren omtrek door de Ommelanden zichtbaar, deze iederen dag herinnerde aan de
macht der trotsche stad. De 0. L. Vrouwe ter Ae dagteekent uit de dertiende eeuw;
zij is onmiddellijk als een gothische kerk gebouwd; het schip heeft zijn oud karakter
nog vrij wel bewaard. Ook deze kerk kreeg in de vijftiende eeuw evenals de St. Maartenskerk een hoog koor maar anders en juister dan bij deze heeft men in overeenstemming
daarmede ook het dwarsschip en de
middenbeuk verhoogd. Ook deze
kerk is geheel van baksteen, de toren
is van veel later tijd.
Van dergelijke vrij eenvoudige
baksteenkerken zijn er nog verscheidene in ons land bewaard. Een der
merkwaardigste is de St. Nikolaasof Oude Kerk te Amsterdam. Deze
kerk zal in het begin der veertiende
eeuw zijn gewijd , maar de offervaardigheid der burgerij maakte het
mogelijk haar in de volgende eeuwen
voortdurend te vergrooten. Sedert
137o begon men het koor te vergrooten; het schip werd in de vijftiende eeuw geheel veranderd ; de
zijbeuken werden toen tot dezelfde
hoogte opgetrokken als de middenbeuk; naast de zijbeuken werden aan
iedere zijde drie kapellen gebouwd,
ieder met een eigen zadeldak ; ten
slotte werd weer de middenbeuk verhoogd. In het begin der zestiende
eeuw werd nog de zuiderkruisbeuk
aangebouwd, die thans een der hoofdChristus aan het kruis; op den achtergrond de Dorn van Utrecht.
ingangen der kerk is ; later werd
Anoniern schilderij van ± 1480
deze kruisbeuk ook naar het noorden
(school van Geertgen tot St. Jans) in 's Rijks Museum.
doorgetrokken en van een renaissancegevel voorzien ; nog later werd bet koor verhoogd en een enkele kapel bijgebouwd.
Op het kruis eindelijk werd een sierlijke dakruiter geplaatst en de oude, vrij lage
toren vervangen door den eleganten renaissance-toren, die nog steeds een sieraad van
Amsterdam is.
Dergelijke baksteenbouwwerken, waaraan de eeuwen hebben gearbeid, tellen onze
steden nog vele. Vele hebben ook, evenals de Amsterdamsche Oude Kerk, een
houten gewelf, niet steeds was de constructie sterk genoeg om een gemetseld gewelf
te dragen. De St. Maartenskerk te Franeker, de St. Jakobskerk te Utrecht, de Minderbroederskerk te Bolsward, de St. Laurenskerk te Rotterdam, de St. Hippolytuskerk
te Delft en zoovele andere zijn met tal van dorpskerken de monumenten van den
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Nederlandschen baksteenbouw. Maar bij de stijgende welvaart onzer steden, ook bij
de toenemende bevolking vroeg men niet alleen grooter, maar ook kunstvoller
kerken. Nog staan wij bewonderend, maar toch ook verwonderd, hoe zelfs kleine
steden in de vijftiende en zestiende eeuw monumentale kerken gaan bouwen, waarvan
de sierlijke ordonnantie en de rijke versiering ons treffen, maar waarvan wij de
bedoeling toch niet volkomen begrijpen. De St. Geertekerk te Bergen-op-Zoom, de
St. Katharijnekerk te Brielle, de St. Gomaruskerk te Enkhuizen, de St. Maria-Magdalenakerk te Goes, de St. Maartenskerk te Harderwijk, de Onze
Lieve Vrouwekerk te Veere zijn
zulke reusachtige monumenten,
dat de steden aan Naar voet wel
altijd den indruk van kleinheid
zullen hebben gemaakt. Een gevolg van dat bouwen van steeds
grooter kerken was ook meer
en meer de toepassing van het
houten gewelf, waardoor de muren en vooral de zuilen ook zooveel lichter en sierlijker konden
worden. Men staat verbaasd,
welke groote kerkruimten op
deze wijze konden worden overdekt en dat met een uiterst gering
aantal steunpunten. Karakteristiek voor Nederland op dat gebied
is de hallenkerk, gevormd door
drie naast elkander gelegen even
hooge beuken, daardoor werd
meer evenwicht in het geheel
verkregen, niet alleen technisch
maar ook artistiek. Goede hallenkerken zijn ten onzent nog altijd
de St. Michiel te Zwolle, de St.
Nikolaas te Monnikendam, de
Bakenesserkerk te Haarlem en
zoovele andere.
Maar niet minder dan ruimte
Het koor van den Dom van Utrecht ; naar een photographie.
eischte men schoonheid van de
kerk der stadsgemeente. De
baksteen leent zich uitnemend voor het uitdrukken van alle gewenschte verhoudingen,
die haast spelend kunnen worden opgebouwd ; ook profileeringen kunnen zonder bezwaar worden aangebracht. Maar voor de rijkere versiering, de decoratie in den ruimsten
zin, schiet de baksteen te kort ; daarvoor heeft men den natuursteen noodig. Vandaar
dat de vijftiende eeuw aan Nederland een steeds rijker en grootendeels nog bewaarden
overvloed van wonderlijk weelderige en tegelijk monumentale kerken van natuursteen
schonk. De St. Katharijne- of Nieuwe Kerk te Amsterdam, de St. Bavo te Haarlem,
de St. Pancras te Leiden, de St. Laurens te Alkmaar, de Onze Lieve Vrouwe te
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Dordrecht, de St. Eusebius te Arnhem, de Onze Lieve Vrouwe te Breda, de St. Steven
te Nijmegen zijn de beste voorbeelden van den rijken kunstzin en ruime offervaardigheid onzer middeleeuwsche burgerijen.
Maar geen dezer kerken kan in grootschheid van conceptie en weelderigen rijkdom van versiering de vergelijking doorstaan met de Bossche St. Jan alleen de
Utrechtsche Dom komt haar nabij maar zij heeft dit vooral op gene vooruit, dat
zij in haar geheel is bewaard en ook in . het algemeen veel minder is geschonden
het hernieuwd gebruik als Katholieke kathedraal sedert 1810 is haar natuurlijk in
niet geringe mate ten goede gekomen. Zij is reeds in de dertiende eeuw in den
vorm van een basiliek gebouwd, maar verkreeg eerst later haar weelderigen uitbouw,
dien wij nog bewonderen. In de tweede helft der veertiende eeuw begon men naar
het voorbeeld der kathedraal van Amiens om het koor een trans met kapellen te
bouwen, op ruimer grondplan dan te Utrecht
mogelijk was; met niet minder dan zeven
kapellen werd de koortrans omgeven. Vervolgens werd het koor zelf in gothischen
stijl opgebouwd en verhoogd eerst in 1478
kwam het gereed. Toen was men 'reeds
sedert twintig jaren begonnen den noorderkruisbeuk te bouwen, die in 1494 was
voltooid. Onmiddellijk ging de bouw nu
voort met dien van het schip der kerk,
dat in 15 20 gereed kwam. De voornaamste
bouwmeester was Lodewijk van Bogem,
die dertig jaren aan de St. Jan heeft gewerkt en aan wien zij haar weelderigen
opbouw, men zou haast willen zeggen opbloei, heeft te danker. Van den ouden
dertiende-eeuwschen bouw bleven alleen de
toren en de daaraan gehechte kapellen
bewaard. Zoo werd de St. Jan het juweel
der gothische bouwkunst in Nederland,
waarnaast geen tweede bestaat. Ook haar
inwendige versiering is prachtig en rijk.
Zij heeft een heerlijke koperen doopvont
van 1492, beroemde eikenhouten koorbanken van omstreeks 148o, een prachtigen renaissance preekstoel van het midden
der zestiende eeuw, een fraai orgel van
1617. Zij bezat ook een weergaloos oxaal
van 1612, een wonderwerk van marmer
en albast; het kunstwerk is echter in 1867
verkwanseld aan het South-Kensington Museum te Londen, waar het stellig uitnemend is bewaard, maar even zeker geheel
misplaatst is.
Onze oude stadskerken geven met
onze
stadhuizen zeker de ruime mate van
De Martinitoren te Groningen ; naar een photographie.

Opkomst, Bloei en Uiterlijk der Nederlandsche Steden. 5 9
toewijding aan, waartoe de middeleeuwsche burgerij in staat was millioenen . naar
onze geldswaarde heeft de oude poorterij aan haar gebouwen besteed, ook aan gebouwen van betrekkelijk praktisch belang als de monumentale kerktorens. De kosten
van den Groningschen St. Maartenstoren worden berekend op anderhalf millioen. Wij
wezen reeds op den abnormaal grooten omvang van sommige kerken, waaruit een
forsche overmoed spreekt.
Die overmoed was mogelijk bij de perfectie, waarmede men de gothische vormen
had leeren gebruiken. Voor den kerkbouw zijn deze vormen steeds in gebruik ge-

Oude Kerk te Amsterdam ; naar een photographie.

bleven voor de burgerlijke bouwkunst nam men in de zestiende eeuw meer en meer
zijn toevlucht tot moderne vormen. Wij zagen, dat het stadhuis van Middelburg de
volmaaktste openbaring is geweest van gothischen bouw voor niet-kerkelijke doel
einden. Nadien gaat men stadhuizen bouwen in den nieuwen stijl. Het eerste stadhuis,
dat daarin werd gebouwd, was dat te Utrecht, in de negentiende eeuw jammer genoeg afgebroken en vervangen door het smakelooze, plompe gevaarte, dat thans een
antlers karakteristiek stadsgezicht ontsiert. Gelukkiger is men geweest te Nijmegen
daar is het van 1553 tot 1555 gebouwde stadhuis nog een sieraad der stad de
groote hal met haar fraai schepengestoelte en rijke, aangename verhoudingen, geeft
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nog steeds den indruk van het oude stedeleven ook de voorgevel met zijn hooge
ramen en zijn keizerbeelden maakt nog een monumentalen indruk. Van veel rijker
profileering en versiering was het kleine raadhuis van Den Haag men bewondert
niet alleen den smaak, maar ook de offervaardigheid van een burgerij, die voor het
zulk een zeldzaam fraai
toch kleine vlek — Den Haag was niet eens een stad
schepenhuis Wilde oprichten. In 1564 en 1565 werd het in natuur- en baksteen opgetrokken ; met zijn rijke pilasters en kraagstukken, zijn eigenaardige galerij, zijn eleganten
toren is het een fraai monu'
ment, zooals Den Haag er
weinige bezit.
Met de raadhuizen te Nijmegen en Den Haag was in
de bouwkunst de nieuwe tijd
begonnen. Volledig openbaart
zich die nieuwe tijd echter eerst,
toen ook op staatkundig gebied
de vrijheid was bevochten. Wij
kunnen echter onze middeleeuwsche steden niet verlaten,
zonder eerst nog meer van Naar
gebouwen te hebben gezien.
Bij of althans in de buurt
van het stadhuis vond men in
verschillende steden, met name
in het Oosten van ons land, een
stadswijnhuis. Reeds voor 1337
bestond blijkens de kameraarsrekeningen zulk een wijnhuis te
Deventer. Zutphen had er een
in dezelfde eeuw ; nog altijd
staat aan de Markt daar het
karakteristieke wijnhuis met den
slanken toren. Toen Zwolle in
de vijftiende eeuw een nieuw
raadhuis bouwde, werd er een
wijnhuis naast gesticht. GroninDe 0. L. V. Kerk te Breda, met het grafmonument van Engelbert II van
gen deed hetzelfde, toen het in
Nassau ; naar een schilderij van J. Bosboom in 's Rijks Museum.
dienzelfden tijd ook een nieuw
stadhuis deed verrijzen. Ook van
Arnhem en Den Bosch, van Harderwijk en Steenwijk weten wij, dat zij een wijnhuis
bezaten, gelijk Kampen een stadswijnkelder in Noord- en Oost-Duitschland zijn trouwens
nog de raadskelders bekend. Het wijnhuis was ingericht als hetgeen wij minder juist
een koffiehuis noemen de pacht, die de kastelein had op te brengen, was een niet
geringe bate voor de stadskas. Aan de pacht was in den regel het monopolie van
den wijnverkoop in de stad verbonden. De groote raadsmaaltijden werden in het
wijnhuis gehouden evenals de gilde- en schuttersmaaltijden ; de stad regaleerde er
gezanten en andere gasten ; openbare verhuringen en verkoopingen hadden er plaats ;
de raadsleden wisselden er hun presentiegeld, de raadsloodjes, tegen wijn in. Nog in
•
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veel later tijden ging de burgerij er zich verpoozen ; van dat te Deventer wordt gezegd :
>> hier toch recoliert die burgerie haar vrientschap en liefde ende spoelt alle ranceur
ende onlusten uyter herte".
Evenals het wijnhuis vond men in de nabijheid van het stadhuis, in den regel
aan de Markt, de waag; zelfs was de waag veel meer gewoon dan het wijnhuis,
dat b.v. in de Hollandsche steden niet voorkwam. De waag heeft zich ontwikkeld
uit de groeiende beteekenis van het marktverkeer. De markt moge dan niet de
oorsprong der stad zijn, een gewichtige factor in hare ontwikkeling was zij wel. Op
de markt, waar vreemdelingen en burgers voor den handel samenkwamen, was niet
alleen allerlei politiezorg noodig, maar deed de overheid ook uitspraak in allerlei
geschil. Geen gereeder aanleiding tot geschil dan maat en gewicht. Vandaar dan ook,

De St. Jan te Den Bosch (zuid- en zuid-oostzijde); naar een photographie.

dat al onze steden niet alleen bepaalde maten en gewichten hetzij zelf invoerden,
hetzij van andere overnamen, maar ook geregeld toezicht gaan houden op hetgeen
ter markt wordt gewogen. Nog een stap verder en de stad geeft aan een ieder, die
zich aanmeldt, gelegenheid om zijn waren te doen wegen, zij sticht een weeghuisje,
welhaast een waag, waar de koopman zijn waren aanbiedt en waar de stad door
beeedigde wegers den waarborg van juist gewicht laat geven , natuurlijk wordt daarvoor een kleiner of grooter vergoeding gevraagd. Eindelijk kan de stad nog een stap
verder gaan en aan den koopman de verplichting- opleggen zijn waren aan de stadswaag te laten wegen, tegen ontduiking wordt natuurlijk door strenge straffen gewaakt.
De waag was waarschijnlijk oorspronkelijk geen landsheerlijk recht. Men schijnt
te hebben aangenomen, dat het bezit van stadrecht tevens het recht op de waag
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medebracht; maar er zijn ook gevallen, dat het uitdrukkelijk werd verleend. Zoo
verwierf Breda in 1355 van Jan van Polanen onder meer >> oec het recht die wage te
verwaren bij Karen eerie ter poorten behoef ende tot comans behoef beide te hoegen
ende te leegen tonsen poorte orbaers". Daarentegen bouwde Enkhuizen zich iets later,
in 1364, zelf een waag, >> opdat men alle suivel en waeren in gerechten gewichte
mocht afleveren en ontfangen". Uit zoo vroegen tijd is ons echter geen enkele waag
bewaard. Een der oudste, die wij bezitten, is de prachtige waag, die de stad Deventer
in 1528 op den Brink deed verrijzen. Zij is nog in gothischen stijl gebouwd; met
haar zwaren zijtoren, haar aardig klokketorentje, haar sierlijke borstwering, ook met
haar in 1643 ervoor gebouwd bordes met groote dubbele trap, is zij een van de
aantrekkelijkste stadsgebouwen, die wij nog bezitten. Helaas ! kan hetzelfde niet worden
gezegd van de in haar rijken eenvoud zoo gave waag, die in 1565 op den Dam
tegenover het Amsterdamsche stadhuis werd opgericht. Met haar monumentale trap,
haar hooge deuren, haar hoog dak met talrijke dakvensters was zij een sieraad van
den Dam en van het geheele stadsbeeld. Van denzelfden tijd is de Waag te Alkmaar, die in nog veel meerdere
mate dan de Amsterdamsche
het geheele stadsbeeld beheerscht. Haar voornaamste
sieraad had zij niet onmiddellijk ; eerst van 1596 tot 1599
werd de slanke waagtoren gebouwd, die geslachten van burgers en vreemdelingen telkens
opnieuw weer heeft geboeid.
De waag te Oudewater
had het bijzondere privilege
van heksen te mogen wegen.
Uit verren omtrek, zelfs uit
Westfalen en de Rijnstreken —
echte heksenlanden — werden
van tooverij verdachte vrouwen
naar deze waag gezonden ;
werd haar gewichi normaal bevonden, dan verkregen zij daarvan een certificaat van het gerecht en waren zij vrij ; werd
iets verdachts aangetroffen, dan
werden zij aan den rechter
overgeleverd. In 1729 werd
deze waag voor het laatst voor
dat Joel gebruikt.
Nog andere inrichtingen
ten behoeve van den handel
bezaten onze oude steden.
Groote markthallen als de monumentale hal te IJperen had
men in de Noordelijke NederHet stadhuis te Nijmegen; naar een photographie.

De waag to Deventer; naar een photographie.
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landen niet ; in den regel werd een groote zaal van het stadhuis zoo noodig als
koophal gebruikt. Zoo kreeg Alkmaar den 2 I en September 1500 van Philips den
Schoone verlof >> om te mogen doen maken en repareren haer seer vervallen ende
onbruijckbaer geworden stadhuis ende daerin te maken een halle en dese te voorsien
met stallen, daer men alle soorten van koopmanschappen soude mogen verkoopen en
daer elck gilde in der stede wesende hare feest en jaarlykse hoogtijd soude mogen
houden".
Meer gewoon dan een markthal is in onze oude steden een vleeschhal. I)at
houdt natuurlijk verband met de keuring, waaraan alle vleesch van stadswege was
onderworpen, maar het gaf tegelijk aan de burgerij het gemak van altijd geregeld
vleesch te kunnen verkrijgen , immers alleen in de vleeschhal of het vleeschhuis
mochten de slagers hun 'vleesch ten verkoop uitleggen, nadat zij thuis hadden geslacht. De toestand
was dus juist an-.
dersom dan tegenwoordig, nu alle vee
in het slachthuis
wordt geslacht,
maar in deslagerswinkels te koop
hangt. Vleeschhallen vindt men ten
onzent reeds in de
dertiende eeuw.
Zierikzee had er
reeds een in 1248.
In I 295 gaf Floris
V aan die van Delft
verlof, » dat si maken moghen binnen
de vrijhede van
Delft een vleeschhuus ende een broethuus, daert hem
Raad- en wijnhuis te Groningen ; naar een teekening van J. Bulthuis.
orbaerlixt denckt
te wesen". Ook
elders vinden wij dergelijke vleeschhuizen ; in de veertiende eeuw worden ze vermeld
in Deventer, in Gouda, in Tiel, in Nijmegen, in Haarlem. Uit de vijftiende eeuw dagteekenen de nog bestaande hal te Deventer, die tegenwoordig na allerlei lotgeval als
boterhal wordt gebruikt, en die te Middelburg onder het stadhuis, die nog steeds haar
aloude bestemming dient. Ook andere steden hadden haar vleeschhallen. Den 1 en Juli
verkocht heer Jan van Blois aan zijn stad Gouda haar >> marctvelt" ten behoeve van
>> eene halle, wanthuys, raethuys ende vleeschhuys, also groot als 't hem orbaer is".
Leiden had zijn vleeschhal onder het stadhuis, wat zeker zijn eigenaardige bezwaren
had. Maar de meeste vleeschhallen dagteekenen toch van lateren tijd, toen na den
opstand de steden grooter werden en dus ook meer zorg eischten.
Een vleeschhal had men natuurlijk in tal van steden; een lakenhal of liever een
» wanthues", zooals men in de middeleeuwen zeide, vond men natuurlijk alleen daar,
5
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waar een belangrijke nijverheid zulk een gebouw noodzakelijk maakte. Het spreekt
vanzelf, dat onze steden in dat opzicht niet konden wedijveren met die van Vlaanderen,
waar de lakenindustrie zulk een internationale beteekenis had, waar wij nog altijd te
Brugge en vooral te IJperen een lakenhal vinden, die een burger-paleis gelijkt. Maar
toch hebben ook onze steden haar lakenhallen gehad. Reeds in 1272 wordt te Utrecht
het huis ,>Scaerlaken" genoemd, waar — zooals uit een stuk van 1309 blijkt
de
in de stad geproduceerde lakens ten verkoop lagen. Van Kampen weten wij, dat het
in 1336 een lakenhal bezat, van Deventer mogen wij het bestaan van zulk een gebouw aannemen omstreeks j 35o. Breda had in 1355 een hal, Hoorn in 1358, Middelburg in 1366; Dordrecht, Delft, Den Haag en Nijmegen hadden in de vijftiende
eeuw hun lakenhal. Te Amsterdam was een gedeelte van het stadhuis, het zoogenaamde zegelhuis,
daarvoor ingericht.
Maar de voornaamste lakenhal was de
Leidsche.
Leiden is onze
middeleeuwsche industriestad bij uitnemendheid. Hier is
omstreeks het midden der veertiende
eeuw uit het oude
kleinbedrijf het moderne grootbedrijf
voortgekomen. De
oudste draperiekeur
is van 1363 , zij
regelt den verkoop
van het laken en
schrijft het zegelen
der lakens voor.
Want er werd van
De Vleeschhal te Middelburg; naar een schilderij.
overheidswege zeer
scherp toezicht gehouden op de geheele bewerking van het laken. De overheid was overtuigd, »dat
alle goeden steden nootlic bij kueren geregiert moeten werden ende sonderlinge steden
van draperien" en heeft dan ook tal van keuren uitgevaardigd, die in 1435 in een
nieuw draperie-keurboek werden vereenigd. Daarin was alles beschreven en voorgeschreven, vooreerst de techniek, soms tot in de kleinste bijzonderheden; dan de wijze,
waarop het arbeidsproces moest plaats hebben ; vooral het verfproces was zeer uitgebreid behandeld ; dan worden door een Lange reeks bepalingen de arbeidsmiddelen,
de werktuigen b.v. geregeld ; ten slotte worden nog algemeene voorschriften gegeven
omtrent het bedrijf; de qualiteit en de grootte van ieder stuk laken werd voorgeschreven ; voorschriften werden gegeven voor den geregelden voortgang van het
bedrijf; door een reeks van bepalingen werd geweerd, dat de drapeniers elkander al
te scherpe concurrentie zouden aandoen ; in verband daarmede was de productie vastgelegd aan bepaalde maxima en was de patroon beperkt in het getal zijner knechts,
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hun arbeidsprestatie, het getal weefgetouwen en het getal der jaarlijks te produceeren
lakens. De controle over dat alles was in handen der waardijns, die hun zetel hadden
in de lakenhal, waar het laken werd gekeurd en waar het ook door de wantsnijders
ten verkoope werd aangeboden. Hoe die hal er heeft uitgezien, is ons onbekend ,
eerst in 164o bouwde Leiden de lakenhal, die nog een sieraad der stad is.
Het toezicht op de levensmiddelen, dat een vleeschhal noodig had, riep ook in
vele onzer steden een vischhal in het leven. In de meeste gevallen was die zeer
primitief ; dikwijls alleen een gedeelte der markt, een kade, een Steiger, een brug of
wat dan ook. Men plaatste daar dan vischbanken, overdekte deze later en verkreeg
zoo een hal, die in vele onzer steden zelfs wel zeer schilderachtig kon doen. De

Weverswerkplaats ,, naar de schilderij van Johannes Dircksz. Oudenrogge in 's Rijks Museum.

oudste vischmarkt, die wij kennen, is de Utrechtsche, die teruggaat tot 1196. In 1310
kregen de visschers te Leiden verlof om op de daarnaar genoemde Vischbrug hun
smakelijke waar uit te stallen. In plaats daarvan kwam later een vischmarkt met
open banken en stallen, boomen en zelfs met een marmeren fontein, die nog altijd
een aardig geheel vormen. Meer deed Amsterdam, dat een vischmarkt bouwde aan
de Damsluis naar het gewone model, een open hal met houten of steenen kolommen.
Een der schilderachtigste vischhallen is nog altijd die te Gouda, waar aan weerszijden
van de Gouwe een kolonnade is gebouwd, die met de boomen en de geheele omgeving
een aantrekkelijk stadsgezicht vormt. Minder dan ergens elders is het eigenaardige
leven aan onze vischbanken en -hallen veranderd, nog steeds voeren daar, evenals
reeds in Utrecht in de veertiende eeuw, de vrouwen het hoogste woord.
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Ook een boterhal komt hier en daar voor wij kennen er een in Den Bosch
van 1429. De meeste boterhallen, b.v. de nog bestaande Leidsche, zijn echter uit
den tijd der Republiek.
Van een corenmerck" is te Utrecht reeds sprake in 1231. In de volgende eeuw
worden korenmarkten genoemd te Deventer, te Breda, in Den Haag, te Delft, in het
vervolg van tijd ook elders. Maar van een bepaalde graanhal blijkt nergens. Evenmin
komen voor den opstand beurzen in den modernen zin voor, al worden wel eens beurzen
vermeld, waar de kooplieden konden samenkomen, zoo te Bergen-op-Zoom in 1515.
Onze middeleeuwsche steden
hadden nog veel meer gebouwen,
die men in zeker opzicht tot de
openbare kan rekenen. Niet dadelijk
zijn in onze steden b.v. kloosters
verrezen. Al onze oude kloosters
werden gebouwd ver buiten 's werelds gewoel, te Egmond, te Rijnsburg, te Bloemkamp, te Aduard,
te Wittewierum, te Sibculoo. Maar
daarnaast waren er ook kloosters
in de steden. Zoo heeft Middelburg
zich aangepast aan zijn aloude
Praemonstratenser abdij; zoo heeft
Utrecht van oudsher tal van kloosters
gehad, waarvan de aanwezigheid
hier geen verklaring behoeft. Maar
in en na de dertiende eeuw werd
regel, wat tot lien tijd uitzondering
was geweest. De bedelorden vestigden zich bij voorkeur in de steden;
niet ver van maar juist midden in
de wereld wilden zij werkzaam zijn ;
niet allereerst hun eigen, maar vooral
anderer zieleheil ging hun ter harte.
Zoo werden onze steden in de veertiende, maar vooral in de vijftiende
eeuw ruim bezet met kloosters
vooral de derde orde van St. FranDe Abdij van Middelburg ; naar een photographie.
ciscus trok vele vrouwen aan, zoodat het eene tertiarisklooster na
het andere ontstond. Daaruit ontsproot voor de stad tweeerlei gevaar ; vooreerst
werden groote terreinen door de kloosters ingenomen, die de burgerij voor haar eigen
behoefte dikwijls broodnoodig had ten andere onttrokken zij heel wat vermogen aan
de stad en haar bedrijven en deden zelfs aan deze bedrijven weer concurrentie aan.
Daarom namen al onze steden dan ook maatregelen tegen de kloosters zelfs werd
hier en daar de bouw van nieuwe kloosters in de vijftiende eeuw verboden. Minder
streng was men voor de begijnhoven waar zij bestonden, werden zij geduld ; zelfs
na de Hervorming bleven zij te Amsterdam en te Breda in wezen.
Eenige overeenkomst in vorm en omvang met de kloosters hadden de gasthuizen;
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ook hier vond men een groote keuken, ruime kelders, een waschhuis, een bakkerij,
een brouwerij, een koestal, een slachthuis, schuren en werkplaatsen, ten slotte een
kapel. Een gasthuis was oorspronkelijk, gelijk ook de naam aanduidt, een huffs voor
gasten, dus voor vreemdelingen. De rondtrekkende vreemdeling vond, zoo hij dat
noodig had en vroeg, daar een liefderijke opname. Deze bestemming heeft het gasthuis in verschillende steden behouden , althans vond men ook in later tijd in de
meeste nog een afzonderlijk gedeelte, de baijert of beijert, waar arme passanten
hoogstens drie dagen onderdak konden vinden. Maar toen was het karakter van het
gasthuis reeds veranderd en
dat wel op tweeerlei wijze. In
de Hollandsche steden werden
zij hoe langer hoe meer ingericht voor de verpleging van
zieken, eerst vreemdelingen,
later ook de burgers zelf , zoo
werd het gasthuis het ziekenhuis. In het Noorden van ons
land legde men meer den nadruk op de behoeftigheid, daar
werden de gasthuizen de plaatsen, waar de armen, ook die
der stad, werden opgenomen
en verpleegd , ten slotte stegen
zij en daarmede de verpleegden zoozeer in welstand, dat
zij geen bepaalde armenhuizen
meer waren ; het gasthuis is
hier geworden wat men in
Holland een hofje noemt.
Behalve een ziekenhuis
hadden bijna al onze oude
steden een leprozenhuis, in den
regel buiten de stad, veelal
door een muur en gracht afgescheiden van het omliggende
land. Om dezelfde reden lag
ook het pesthuis buiten de
stad ; men zag met juistheid
Het St. Agnietenklooster te Utrecht ; naar de schilderij van P. de Ruelles
in 's Rijks Museum.
in, dat isolement een der
krachtigste hulpmiddelen is om
besmettelijke ziekten te bestrijden. Al beantwoordden zij natuurlijk geenszins aan de
eischen der moderne therapie en hygiene, voor lien tijd waren zij zeker alleszins voldoende; de doelmatigheid werd dan ook gewoonlijk hoogelijk geroemd. De ziekte der
melaatschheid bleef ten minste nog beperkt tot een klein deel der bevolking ; juist door
de zeer strenge isoleering heeft men de vreeselijke kwaal weten te bedwingen. Maar
de pest was veel gevaarlijker, omdat zij zooveel slachtoffers maakte , een hevige pestepidemie kon het getal inwoners van een middeleeuwsche stad tot op twee derde, zelfs
tot op de helft verminderen. En de pest kwam nog in de zeventiende eeuw vrij ge-
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regeld voor ; te Amsterdam staan b. v. pestepidemieen geboekt in de jaren 16 2 2, 1635
en 1636, 1654 tot 1656, 1663 en 1664. Voegt men daarbij nog de pest, die het
gevolg was van oorlog of beleg, zooals de befaamde Leidsche van 1574, dan krijgt
men eenig denkbeeld van de noodlottige rampen, waaraan onze voorouders blootstonden.
In het leprozenhuis of het pesthuis werden ook soms krankzinnigen verpleeg-d ;
soms ook diende een deel van het gasthuis tot wat men ruwweg noemde een dolhuis.

Ferdinand Bol, De Regenten van het Leprozenhuis. Stadhuis,7Amsterdam.

Amsterdam was een der eerste steden, die zich een dolhuis bouwde. Het werd in
1592 aan den Kloveniersburgwal gesticht en had het eigenaardige opschrift :
»Dit Gotshuys is gesticht uyt liefde milt van aerd,
En toont de Dolheyd, die zich zelfs noch iemand spaart."
Natuurlijk werd er in zulk een dolhuis, waarin trouwens alleen de bepaald
razenden werden opgesloten, zeer veel gewerkt met dwangmiddelen ; dwangbuizen,
boeien, dwanghokken, enz. werden veel gebruikt. Ook stond men het publiek toe in
de kermis of andere feestdagen het dolhuis te bezoeken; een ruw geslacht vermaakte
zich dan met het plagen en sarren der ongelukkige krankzinnigen. Maar men wist
ook op dat gebied niet beter en deed wat men voor goed en juist hield. Behalve
het dolhuis had men in sommige steden ook nog een fl peterhuis", waar » de een
ergerlijk leven leydende en krankzinnige menschen door hunne voogden of vrienden
voor een gemene prijs in goede bewaringe besteed werden".
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Van oudsher berust de zorg voor de weezen bij de overheid der stad. Burgemeesteren zijn altijd tevens weesmeesteren ; zij zijn de oppervoogden van alle weezen
en doen daarop dan ook hun eed. Reeds in 1259 weten wij van zorg voor de
weezen in Delft en in de andere steden vinden wij zulke zorg telkens vermeld. Dat
wil nog niet zeggen, dat de weezen in gestichten werden opgenomen. Integendeel :
Burgemeesteren benoemden de voogden, die hun rekening en verantwoording verschuldigd waren ; zij hielden ook verder toezicht op de verpleging der weezen ; maar
uit gebrek aan iets anders nam men zijn toevlucht tot gezinsverpleging, waartoe,
eigenaardig genoeg, de moderne tijd op principieele gronden weer is teruggekeerd.
Eerst toen liefdadige menschen weeshuizen gingen stichten, nam men daarin de weezen

Frans Hals, De Regentessen van het Oude-Mannenhuis. Haarlem, Museum.

op, altijd voor zoover zij niet bij particulieren, in de gasthuizen of ook in kloosters
werden ondergebracht. Het oudst bekende weeshuis is dat te Vollenhove, dat in 1432
wordt genoemd. In 1485 stichtte een vermogend burger >> van eygen goedt" een weeshuis te Utrecht. Het Amsterdamsche Burgerweeshuis is van ' 523, dat te Hoorn van 153i,
het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden van 1534, dat te Enkhuizen van 1551. Te
Brielle stichtte de bekende martelaar Angelus Merula, pastoor te Heenvliet, in 1552 een
weeshuis. Zoo werden in tal van steden in de zestiende eeuw weeshuizen gesticht, veelal
door particulieren, gedachtig aan het versje, dat men las boven het weeshuis te Nijmegen :
» Godt is der Armen Wezen Goet :
Die oock vergelt in Overvloet
Wat Gij aen Arme Wezen doet !"
Naast de Burgerweeshuizen werden later in de meeste van onze steden Diaconieweeshuizen gesticht.
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Ook kenden de middeleeuwen reeds de oude-mannen- en vrouwenhuizen in zeer
vele van onze steden. Haarlem had reeds in 1395 een oud-wijfjeshuis voor zieke en
oude vrouwen, waarin later ook weezen werden opgenomen. Delft stichtte in 14.10
een oude-mannenhuis, kort daarna ook een oude-vrouwenhuis. In denzelfden tijd vinden
wij te Amsterdam soortgelijke huizen. In 1422 stichtte bier een der Burgemeesters
het Heilige-Stede-gasthuis, oorspronkelijk voor twaalf oude mannen; in 155o werd het
uitgebreid, zoodat het dubbel zooveel kon huisvesten wij vinden bier de eigenaardige
gewoonte, dat twaalf van deze mannen bij de processie op Palmzondag de twaalf
apostelen moesten voorstellen, die in Christus' gevolg hun intocht deden. Soortgelijke
huizen vond men in de vijftiende eeuw ook te Leiden en op vele andere plaatsen.
Dat het in deze huizen niet steeds stichtelijk toeging, blijkt uit de bepalingen, die
b.v. te Leiden werden gemaakt, wiert saken, 't welck Godt verhoeden moet, yement
van deden vrouwen onder malcander enigen twist, sceldinge, kijvaetse off vechtelic
makede, off niet eerlick en doechdelik hair
selven en hadde".
Behalve de oude-mannen- en vrouwenhuizen, waarin men soms om Godswil werd
opgenomen, waren er ook nog in verschillende steden hofjes en proveniershuizen.
Het oudste hofje in ons land, het Vijfzusterhuis te Utrecht, is zelfs reeds van
1 3 57. Ook de g-dsthuizen, de kloosters en
andere godshuizen namen steeds proveniers op.
Het spreekt vanzelf, dat daarmede nog
geen volledig beeld gegeven is van onze
oude steden ; wij zullen den lezer voor
zeer veel moeten verwijzen naar de andere
afdeelingen van dit werk. Maar op enkele
bijzonderheden moet nog de aandacht worden gevestigd. De bestrating liet in onze
oude steden zeer veel te wenschen over;
de Steenweg te Utrecht draagt zijn naam
nog altijd naar het feit, dat hij oudtijds de
eenige met steenen geplaveide weg in de
stad was. De hoofdwegen en de opritten
der bruggen zijn stellig het eerst bestraat;
maar het duurde toch b.v. tot het midden
der vijftiende eeuw, voordat de Groote
Markt te Groningen was geplaveid. De
stad zorgde alleen voor den rijweg, voor
de voetpaden langs de huizen had ieder
burger voor zijn eigen deur te zorgen. In
later dagen evenwel begon de stadsregeering zich ook deze zaak aan te trekken;
Amsterdam nam in 1573 de zorg op zich
voor de geheele bestrating in de stad, maar
hief
daarvoor dan ook een straatbelasting,
Het huis Oudaen te Utrecht; naar een photographie.
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welke heffing nog steeds de Amsterdammers gelukkig maakt. Natuurlijk Het de reinheid der straten zeer veel te wenschen over ; een ieder deponeerde daarop, wat hij
gaarne kwijt wilde zijn en van een geregelde straatreiniging was nog geen sprake.
Evenmin was er nog een straatverlichting van beteekenis ; de weinige kaarsen, geplaatst voor heiligenbeelden op de hoeken der straten en op de bruggen, waren stellig
de eerste en ook de primitiefste straatverlichting. Later zal men hier en daar aan
kruiswegen en bruggen, soms ook aan voorname huizen, lantaarns hebben geplaatst ,
maar eene geregelde, algemeene, voldoende straatverlichting schonk eerst de uitvinding
van Jan van der Heyden in de
tweede helft der zeventiende eeuw.
Toen ook voor het eerst kon
er sprake zijn van een systematische bestrijding van het grootste
gevaar onzer middeleeuwsche
steden, het vuur. Nauwe straten,
houten huizen, rieten daken, geringe bluschmiddelen — wanneer
men dat alles bedenkt, kan men
zich voorstellen, hoe gemakkelijk
in een oude stad een brand kon
ontstaan, hoe snel zulk een brand
kon groeien tot een openbare
ramp. Vandaar dan ook, dat in
deze omstandigheden op aller hulp
beslag kon worden gelegd; ieder
burger was verplicht op eisch der
overheid zich beschikbaar te stellen, hetzij om de orde en rust
te helpen bewaren, hetzij om menschen en dingen te helpen redden,
hetzij om den brand te helpen
blusschen. Ook zijn de brandkeuren zeer gestreng; men nam
allerlei maatregelen tegen het
gevaar van vuur en licht ; als de
avondklok had geluid, moest ieder
zijn vuur inrekenen en zijn licht
dooven; allerlei bepalingen waren
Oud gothisch huis te Veere ; naar een photographie.
bovendien gemaakt over en tegen
die inrichtingen, die tegenwoordig
vallen onder de hinderwet. Toch kon men niet beletten, dat herhaaldelijk zware branden
onze steden teisterden. Al onze oude stedekronieken zijn vol van berichten over vele
stedebranden ; voorbeelden, dat het derde gedeelte, zelfs de helft van een stad afbratidde, zijn verre van zeldzaam.
Behalve de bovengenoemde keuren tegen brandgevaar namen bovendien al onze
oude magistraten maatregelen om den brand voedsel te ontnemen, d. w. z. door den
bouw van steenen huizen met harde daken te bevorderen, ten slotte zelfs voor te
schrijven. Wij kennen verordeningen dienaangaande van Kampen reeds uit het begin
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der veertiende eeuw in 1334 bezat deze stad reeds een eigen tichelwerk, waar voor
kostenden prijs steenen en pannen beschikbaar werden gesteld voor den burger, die
het verlangde. Dergelijke tichelrien
of tichelwerken kennen wij ook van
Deventer, van Gouda en van andere
steden. Een eeuw later schreef het
Groningsche stadboek van 1425
reeds het gebruik van steen voor
nieuwe huizen bepaald voor. Weer
een eeuw later, in 15 2 i , machtigde
Karel V het gerecht van Amsterdam
om de burgers te dwingen hun
houten huizen of te breken en
nieuwe steenen te bouwen. Maar het
zou nog geruimen tijd duren, voordat alle houten huizen uit onze steden zouden zijn verdwenen. In Den
Bosch moest nog in 1615 worden
bepaald, dat ieder burger, die een
steenen gevel wilde bouwen, een
derde gedeelte der daarvoor beHet Paalhuis en de Nieuwe Brug aan den IJkant ; naar de schilderij
van J. A. Beerstraten in 's Rijks Museum.
noodigde steenen kosteloos van de
stad zou kunnen verkrijgen. Maar
zelfs nog in 1744 bleek het noodig te verbieden houten gevels met bout te herstellen. Geen wonder, dat daar nog in de tweede helft der negentiende eeuw houten
gevels voorkwamen. Men weet, dat zulke gevels trouwens in het houtland bij uitnemendheid, de Zaanstreek, nog
zeer gewoon zijn.
Onze oude houtbouw was
niet alleen in vele opzichten praktisch en doelmatig, bovendien
goedkoop, maar ook zeer schilderachtig. Men stelle zich slechts
de uitspringende, haast overhangende gevels, met hun slanke
raamlijsten, hun rijk bewerkte
stijlen, hun speelsche spitsen voor
om zich den indruk te verwery en van iets zeer fijns en fraais,
dat onherroepelijk verloren ging.
Maar de karakteristieke houtbouw moest het ten slotte afleggen tegen den wel kostbaarDe Blauwpoort te Leiden; naar de schilderij van J. A. Beerstraten
der, maar veel veiliger steenbouw.
in 's Rijks Museum.
Steenen huizen hebben natuurlijk
nimmer in onze oude steden ontbroken : van oudsher zijn de meeste openbare gebouwen, kerken vooral, van steen
gebouwd. Bovendien hadden al onze steden van oudsher steenhuizen of stinsen, kleine
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kasteelen, bewoond door edelen of aanzienlijke burgers. Deze waren voor hun eigen
veiligheid gedwongen, evenals hun genooten op het land, hun huis zwaar en stevig te
bouwen en het zelfs eenigermate ter verdediging in te richten. In dat verband is het
natuurlijk niet toevallig, dat het steenhuis dikwijls op den hoek van een straat was
gebouwd en daarop zelfs eenigszins uitsprong. Te Groningen, waar dergelijke steenhuizen vrij talrijk waren, is hun Jigging nog duidelijk waar te nemen aan de vernauwing
van sommige straten. Maar vooral in Utrecht had men zeer vele steenhuizen, wellicht
een honderdtal ; zij stonden langs de grachten met hun zware baksteenen muren, soms
zelfs van kanteelen voorzien zij hadden zwaar gewelfde kelders, die onder de straat
naar den onderwal doorliepen, gelijk overal nog te zien is. Thans zijn al deze steenhuizen verdwenen het eenig overgeblevene, het huis Oudaen, dient thans tot weeshuis

De „Heylige-Weghs Poort" te Amsterdam naar de schilderij van J. van Kessel in 's Rijks Museum.

en dankt stellig daaraan zijn, hoewel niet geheel ongerept bestaan. Maar in den loop
der eeuwen nam het getal steenen huizen in onze steden steeds toe, al waren zij lang
niet alle zulke geweldige bouwwerken als de Utrechtsche steenhuizen. Evenmin als
van de houten huizen zijn van deze steenen huizen vele overgebleven. Nog herinnert
een enkel gothisch huis aan de glorie der vijftiende eeuw ; nog kunnen sommige stadsgedeelten herinneren aan de opkomst der renaissance in de vijftiende en zestiende eeuw.
Maar zeer lang hebben de oudste gedeelten onzer steden hun middeleeuwsch, half
gothisch, half renaissance-karakter behouden ; nog menig schilderij, nog menige prent
geeft ons een typisch stadsgezicht, dat in zijn geheel nog echt middeleeuwsch aandoet.
Dat middeleeuwsch karakter hebben onze steden tijdens den opstand tegen Spanje
behouden. Maar natuurlijk begint haar wezen en haar aanzien dan langzaam maar
zeker te veranderen. Geen maatschappelijke groep heeft zoozeer van den opstand
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geprofiteerd als de burgerij ; onze steden zijn de ware overwinnaars geweest in den
grooten strijd, gelijk zij de lasten van den krijg hebben gedragen. Haar conflict met
de regeering was staatkundig, godsdienstig en economisch. Onze steden hebben den
politieken strijd gestreden tegen het centraliseerende bestuur der Bourgondiers, die
tevens als absolute vorsten wenschten te regeeren zij hebben met hand en tand
haar privilegien tegen den landsheer verdedigd. Die privilegien waren echte middeleeuwsche rechten en dus in strijd met de eischen van den nieuwen tijd. Het verzet
der steden tegen de regeering, die den modernen staat wilde opbouwen op de puinhoopen der middeleeuwsche gemeenschap, zou dan ook Been waardeering verdienen,
wanneer niet diezelfde regeering veelal was ingegaan tegen de belangen en wenschen
van haar onderdanen. Vooral op economisch gebied
was dat het geval. Herhaaldelijk zijn de kostbaarste
handelsbelangen van Holland door Karel V en Philips II
aan hun eigen politiek belang opgeofferd. Vooral onder
den laatsten koning werd dat zeer duidelijk ; Philips II
regeerde de Nederlanden eenvoudig naar Spaansche
beginselen en naar Spaansche belangen. Daartegen ging
het verzet der steden en dat verzet kreeg wijding, toen
het tevens kon zijn een krachtige poging om zich
geestelijke zelfstandigheid te veroveren. Zoo hebben
dus onze steden gestreden voor haar zelfstandigheid op
ieder gebied, politiek, economisch, religieus.
In dien strijd zijn zij de overwinnaars gebleven.
Al dadelijk hebben zij er de vruchten van geplukt in
tweeerlei zin, zoowel ten opzichte van haar eigen zelfstandigheid als van haar gezag over den staat.
De zelfstandigheid der steden bleef bewaard, haar
regeeringsvorm onveranderd alle oude privilegien bleven. In dat opzicht was de opstand conservatief; zelfs
kregen de steden heel wat meer macht, daar haar invloed op het landsbestuur geweldig was toegenomen;
zij duldden voortaan nauwelijks inmenging van hooger
gezag in haar bestuur en rechtspraak. Ook economisch
bleven zij zelfstandig en vrij de economische en sociale
wetgeving was gedurende de geheele Republiek plaatselijk. Vrijheid eischte vooral de groothandel. Deze
Penning op de welvaart van Nederland;
eisch was reeds in den landsheerlijken tijd bepaaldelijk
1609. Kon. Penningkabinet, den Haag.
door de steden gesteld, thans kregen deze zelf de
macht in handen om hun eischen in daden en zelfs in beginselen om te zetten. De
kooplieden, de belanghebbende klasse, handen nu niet alleen in de steden de regeering
in handen, maar verkregen ook genoeg invloed op het landsbestuur om daar hun
,belangen te doen heerschen. Zware in- en uitgaande rechten heeft men nimmer van
den handel kunnen heffen, altijd hebben Amsterdam en de andere groote steden zich
tegen tariefsverhooging verzet. Bovendien was in de praktijk het tarief lager dan in
theories de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit te Amsterdam b.v. werden door
en uit de stedelijke regeering gekozen en zorgden wel, dat de handel niet te zwaar
werd gedrukt. Hier kwam dus de stedelijke autonomie in sterke mate het algemeen
landsbelang ten goede.
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Veel minder was dat het geval in de industrie. Hier ook bleef alles plaatselijk
geregeld. Dat geldt niet alleen in het algemeen voor de regeling van het bedrijf,
maar ook en vooral voor de organisatie van de maatschappelijke verhoudingen. Ook
bier openbaart de opstand zijn conservatief karakter. De geheele middeleeuwsche
bedrijfswetgeving, de organisatie van gilden en hallen bleef bestaan, hoewel zij het
kleinbedrijf tot grondslag had en dat ook bevorderde. En nu is het waar, dat te
Leiden zich daarnaast toch een grootindustrie had ontwikkeld, maar deze grootindustrie
was reeds voor den opstand te niet gegaan, terwijl de reglementen waren gebleven.
Zoo was het overal; in al onze steden waren de reglementen gebleven en daardoor
was de opkomst van het grootbedrijf, dat in de historische ontwikkelingslijn had
gelegen, onmogelijk gemaakt. De regeerende grootburgerij liet dezen toestand bestaan,
hoewel zij de voordeelen van een hoog opbloeiende nijverheid voor den handel moet
hebben begrepen. Maar zij achtte
het verstandig aan de kleine burgerij haar gilden en haar privilegien te laten behouden, omdat
deze dat zoo werischte en ingrijpen bier ernstige maatschappelijke stoornis zou hebben
gegeven. Zoo liet men elkander
in zijn rechten, den grooten koopman in zijn vrijheid, den kleinen
industrieel in zijn gebondenheid,
gelijk beide het begeerden. Eerst
op het laatst der zeventiende
eeuw, toen de refuge een ongekende beweging in de Nederlandsche industrie bracht , zag
men zich genoodzaakt den ring
der gildekeuren te verbreken, de
al te straffe bepalingen werden
De Leidsche Poort te Amsterdam; naar een schilderij van J. Jelgerhuis
in 's Rijks Museum.
afgeschaft of althans niet meer
toegepast; men moest aan de
vreemdelingen wel de gelegenheid geven met een groot getal arbeiders te werken,
gelijk zij dat in hun vaderland gewoon waren geweest.
In de Staten der voornaamste gewesten, Holland en Zeeland, hadden de steden
de overgroote meerderheid der stemmen in handen : in de overige hadden zij althans
belangrijken invloed. Maar vooral was het een gewichtig gevolg van den opstand, dat
de Staten van een vertegenwoordigend en controleerend lichaam zich verhieven tot
de souvereinen des lands. En zij werden als zoodanig aan geen enkele beperking
gebonden; wie zou de Staten controleeren, die zelf oorspronkelijk controleerend lichaam
waren geweest ? Feitelijk werd hun macht alleen getemperd door die van den stadhouder en, voor zoover de Unie en de gewoonte dat toelieten, door de Staten der
andere gewesten en hun gedelegeerden, de Staten Generaal. Maar vooral werd b.v.
in Holland de feitelijke oppermacht der Staten aanzienlijk beperkt of liever de
uitoefening daarvan belemmerd door de uiteenloopende belangen der steden, de leden
van het college zelf.
Die leden waren gebonden aan de belangen niet van het land, maar van hun
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stad. Reeds in 15 85 werd besloten, dat de afgevaardigden der Hollandsche steden ter
Statenvergadering moesten verschijnen met een bepaalden last omtrent alle zaken, die
op den beschrijvingsbrief stonden. In datzelfde jaar werd bovendien bepaald, dat eenstemmigheid noodig was voor contribution, besluiten over vrede en oorlog, verandering
in de regeering en voor » andere diergelijcke zwaarwichtige zaken, concerneerende den
staat van den lande", een zeer rekbare formule, zooals in de praktijk is gebleken.
Daardoor konden de steden bijna alles verhinderen, wat zij niet in haar belang
achtten. Het is waar, men beschikte wel overi middelen om de kleine steden ten
slotte te dwingen; maar tegenover
de groote stond het landsbestuur
feitelijk machteloos , de praktijk was,
dat er eigenlijk nooit iets werd besloten tegen den zin van Amsterdam.
Amsterdam is onze groote stad
geweest in den tijd der Republiek,
gelijk Utrecht dat was in de middeleeuwen. Behalve de kerken en
weinige andere gebouwen was al
spoedig van het middeleeuwsche
Amsterdam weinig meer overgebleven, de oude middeleeuwsche kern
der stad werd bovendien in den
loop der jaren geheel omsloten door
een krans van grachten, die de
glorie, den rijkdom, de pracht en
de macht van het nieuwe Amsterdam op heerlijke wijze deden uitschijnen; het oude Amsterdam, toch
reeds een stad van beteekenis, werd
verre overvleugeld door dat van
den modernen tijd. Die nieuwe tijd
was allereerst waar te nemen in de
geweldige uitzetting der stad door
niet minder dan vier belangrijke
vergrootingen, modellen ieder op
zich zelf weer voor volgende geslachten. Zoo schiep burgemeester
De Oosterpoort te Hoorn ; naar een photographie.
Oetgens en stadsbouwmeester Staets
de prachtige halve maan, die met
zijn beide horens in het IJ uitstekend, een haven omsloot, die misschien niet de beste,
maar stellig de belangrijkste was van geheel Europa.
Die halve maan werd omsloten door een gordel van zes-en-twintig bolwerken,
onderbroken door eenige poorten, die haar middeleeuwsch karakter geheel hebben
verloren. De zware muren waren tegen het moderne geschut niet bestand gebleken;
zij moesten dus worden versterkt door een aarden wal, die soms aan de buitenzijde,
soms aan de binnenzijde, in vele gevallen ook aan beide zijden van den muur werd
opgeworpen. In al deze gevallen werd de muur belangrijk verbreed, zoodat er geschut
op kon worden geplant; later plantte men er vreedzamer boomen op, waardoor de
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geheele omwalling een zeer schilderachtig karakter verkreeg, de geheele verandering
van de wallen in plantsoenen, die in de negentiende eeuw plaats greep, was slechts
de laatste stap op dezen weg. Hoe volmaakter de artillerie werd, hoe breeder en
zwaarder de wallen moesten worden aangelegd. Vooral de grenssteden der Republiek,
Groningen, Koevorden, Deventer, Zutphen, Nijmegen, Den Bosch, Maastricht verkregen
zulk een zwaren vestinggordel.
In lien gordel moest men natuurlijk
bij de hoofdwegen poorten uitsparen. Zij
hadden evenwel een geheel ander karakter
dan de middeleeuwsche; sprongen deze
van den muur uit en vormden zij omvangrijke gebouwen met hun torens en
torentjes, machicoulis, voorpoorten errz.,
de moderne poort kon en mocht niets
anders zijn dan een doorgang, die zoo
weinig mogelijk opviel en zoo weinig
mogelijk trefkans hood. Natuurlijk werden
deze poorten ook weer versierd met
festoenen, soms zelfs met beeldhouwwerk,
maar groote bouwwerken waren zij toch
niet meer. Eerst toen de redenen van
defensie wat op den achtergrond traden,
begon men de poorten weer hooger op
te trekken en ook meer decoratief te behandelen. Zoo zijn er zeer fraaie poorten
in de achttiende eeuw gebouwd; men
denke aan de Muiderpoort te Amsterdam.
Bij sommige poorten overheerscht het
schilderachtige en decoratieve zoozeer, dat
er van eigenlijke utiliteit geen sprake
meer kan zijn; de mooie Waterpoort te
Sneek is niet anders dan een stadsversiering, geen stadsversterking meer.
Niet minder ingrijpend en niet minder
verklaarbaar was de verandering, die in
den kerkbouw en daardoor in het geheele
aanzien onzer steden kwam. Na den opstand had men overal de oude kerken
voor het nieuwe geloof in gebruik genoDe Waterpoort te Sneek, naar een photographie.
men, hoewel beide zeer slecht bij elkander
pasten. Terwijl de oude kerk aldus moest
worden ingericht, dat alien den dienstdoenden priester moesten kunnen zien, stelde de
nieuwe gemeente vooral den eisch, dat men den predikant overal moest kunnen verstaan. Ook eischte de oude eeredienst een geheel ander soort gebouw dan de nieuwe.
In de Katholieke kerk is het koor, waar het hoofdaltaar staat en de priester de mis
bedient, het voornaamste en in den regel ook het rijkst behandelde gedeelte van de
kerk. Juist dat gedeelte werd voor den Protestantschen eeredienst even waardeloos
als de koortrans, de kapellen en de vele andere aanbouwsels, waarmede de gothiek
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haar kerken wist te verrijken. Men mag dikwijls zich verheugen, zoo het koor in den
Protestantschen tijd door de plaatsing van een grafmonument of door zijn inrichting
als kleine kerk voor huwelijk, doop of avondmaal zijn gewijd karakter heeft behouden; er zijn kerken, waar men voor het koor geen betere bestemming dan van
stoelenbergplaats of stoven- of lampenhok heeft weten te vinden, indien men er al
geen timmermanswerkplaats van heeft gemaakt. Eigenlijk kan de Protestantsche eeredienst alleen het middenschip gebruiken en dan nog dikwijls alleen door verhoogde
banken en zelfs galerijen er
in te bouwen de zijbeuken en
de dwarsbeuk doen dan dienst
als wandelgangen. Laat ons
echter erkennen, dat in de
zeventiende eeuw de stadsbesturen in het algemeen goede
kerkvoogden zijn g-eweest ; hoewel de oude kerk als gebouw
ongeschikt bleef, hebben zij haar
met liefde verzorg-d prachtige
koperen koorhekken scheidden
dikwijls het koor of van den
dwarsbeuk; heerlijke gesneden
preekstoelen werden in de
kerken geplaatst juist in den
Protestantschen tijd zijn de
schoonste orgels in onze oude
kerken gebouwd nog de achttiende eeuw heeft op dat
gebied voortreffelijke kunstwerken geleverd. De verwaarloozing van onze oude kerken
is voornamelijk een kenmerkend verschijnsel van de negentiende eeuw.
Intusschen stond men in
onze zich steeds uitbreidende
steden weldra voor de vraag
Een gothische Kerk van binnen (de Nieuwe Kerk), naar de schilderij van
naar nieuwe kerken, daarmede
Em. de Witte in 's Rijks Museum.
was aan de bouwkunst de
plicht opgelegd voor het nieuwe
geloof een daarbij passenden kerkvorm te zoeken. Men heeft inderdaad ook gezocht;
of men steeds heeft gevonden, is een andere vraag. De eerste Protestantsche kerk,
in ons land gebouwd, was die te Willemstad, een geheel nieuwe, door Willem I in 1583
gestichte stad : het is een achtkantig gebouw met houten koepelgewelf, waarin geheel
is gebroken met de traditioneele kerkconstructie.
Op deze wijze is men echter niet voortgegaan. Den 21 sten Januari 1602 besloot
de vroedschap van Amsterdam tot den bouw van twee kerken in de nieuwe gedeelten
der stad onder overweging, » also men (God loff) dagelijx bevind, dat dese stad van
tijt tot tijt meer ende meer toeneempt ende volckrijcker word, sulx dat de kercken
41.
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binnen deselve stad, soe wanneer Godes heylige woord aldaer word gepredickt, deur
den grooten toeloop van 't volck dicwils te cleyn ofte nyet bequaem sijn omme de
predicatien bescheiden te mogen hooren". Van deze twee kerken is de Zuiderkerk in
1612 voltooid en in gebruik genomen. Zeer belangrijk als monument is zij niet; het
is duidelijk, dat de bouwmeester zich nog niet kon losmaken van de oude vormen.
Natuurlijk heeft hij het koor weggelaten, als voor den Protestantschen eeredienst
onnoodig; maar hij heeft het driebeukig middenschip behouden en dat zelfs door twee
dwarsbeuken laten afbreken : de hooge ronde ramen zijn weinig anders dan vergroofde
gothische kerkramen. Op dezelfde wijze werd kort daarna een tweede kerk geprojecteerd en gebouwd : van de Westerkerk werd in 1620 de eerste steen gelegd. Deze
kerk maakt door haar ligging, door
haar slanken toren, door haar geheele structuur een aangenamen indruk maar het is geen Protestantsche
kerk evenals van de Zuiderkerk is
het grondplan en de opbouw van
de Westerkerk nog geheel afgeleid
van den ouden, middeleeuwschen
kerkbouw.
Toen de grondsteen werd gelegd voor de Westerkerk, was reeds
elders in Nederland een kerk gebouwd, die een geheel nieuw type
vertegenwoordigde, dat van den
echt-Protestantschen kerkbouw. De
Protestantsche eeredienst vraagt een
zooveel mogelijk compacte ruimte,
waar de plaatsen der toehoorders
aldus kunnen worden gerangeerd,
dat alien den predikant goed kunnen waarnemen en vooral goed
kunnen verstaan. In het kleine stadje
Blokzijl is van 1607 tot 1610 een
kerk gebouwd, waarvoor zinrijk een
gelijkarmig kruis als grondvorm is
De Westerkerk te Amsterdam ; naar een photographie.
genomen ; zij bestaat dus uit twee,
elkaar kruisende schepen, gedekt
met een houten tongewelf. Op het kruis wordt een eenvoudig klokkentorentje geplaatst en zoo een geheel verkregen, dat Uiterlijk en innerlijk aan alle eischen van den
Protestantschen eeredienst voldoet. Geen wonder, dat toen tegelijk met de Westerkerk
in Amsterdam nog een derde kerk moest worden gebouwd, de bouwmeester den kruisvorm verkoos en voortwerkend op het voorbeeld van Blokzijl in rijke vormen en met
origineele opvatting dat model nog verre overtrof. Geen wonder ook, dat deze eenvoudige en toch zoo smaakvolle Noorderkerk navolging vond.
Dergelijke kerken vindt men over ons geheele land verspreid; de bekendste is
zeker wel de Nieuwe Kerk te Groningen, een zuivere kopie op wat kleiner Schaal
van de Amsterdamsche Noorderkerk. Eenigszins anders, meer naar het model van
Willemstad, met achtzijdig grondplan zijn de Oosterkerk te Amsterdam en de Nieuwe
6
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Kerk te Arnhem. Weer een andere grondvorm was die van den cirkel; met zulk
een grondplan bouwde men de Luthersche kerk te Amsterdam, de Marekerk te Leiden,
de Koepelkerk te Middelburg. De prachtigste kerk, die in dat verband te noemen
is, is wel de Nieuwe Kerk in Den Haag; de bouwmeester heeft bier twee kruiskerken
aan elkander geplaatst en in elkander doen overgaan, waardoor een geheel is verkregen, dat doelmatig en schoon
tegelijk is.
De Protestantsche kerkbouw
heeft met de gothiek geheel gebroken, al hield men de middeleeuwsche kerken ook in stand, al
herbouwde men b.v. ook de Amsterdamsche Nieuwe Kerk na den brand
van 1645 in gothischen stijl. Maar
de gothiek met haar omhoogstrevende, zich haast in de ruimte verliezende zuilen en spitsbogen, haar
speelsche lichteffecten, haar mystiek
halfduister kon niet meer de bouwstij1 zijn voor de nieuwe maatschappij
en voor het nieuwe geloof, dat,
weinig mystiek en zeer verstandelijk en dogmatisch, vooral groote,
goedverlichte en behagelijk, smaakvol ingerichte bedehuizen vroeg.
Geen wonder, dat de Renaissance
zich op schier ieder gebied des
levens breed maakt. Het leven was
rijk en schoon, bovendien klaar en
helder. Men had zich in den zwaren
strijd met Spanje een geestelijke
zelfstandigheid veroverd, die een
ruime plaats gaf aan de ontwikkeling der persoonlijkheid. Wat in
onze middeleeuwsche maatschappij
zoo zeldzaam is, een individu met
sterk sprekende trekken, dat wordt
in onze zeventiende eeuw normaal;
Het stadhuis te Franeker ; naar een photographie.
het is bovenal de tijd der scherp
geteekende persoonlijkheden, dragers van een eigen beschaving, die niets meer heeft van die voorafging. Overheerscht
bij deze sterke persoonlijkheden het religieuse sentiment, dan nemen zij gemakkelijk
de straffe dogmatiek van Calvijn in zich op ; zoo worden zij de onbuigzame Hollanders,
de oude Geuzen, waarop de Spaansche macht te pletter loopt en die later hun
elementaire kracht zullen gebruiken tegen wie zij in eigen stad en staat voor hun
ergste tegenstanders, want voor de vijanden Gods houden. Deze tegenstanders zijn
evenwel niet minder echte kinderen van hun tijd en hun land dan de Calvinisten zelf.
Zij zijn even krachtige persoonlijkheden, maar hun kracht wordt getemperd door
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een geestelijke beschaving, die veel oudere brieven heeft dan het Calvinisme. Dit
bracht een nieuw geloof; de Renaissance bracht een nieuwe beschaving, een geestelijke
vernieuwing. Reeds in de vijftiende eeuw breekt het Humanisme zich ten onzent baan;
wij wezen op de moderne bouwkunst der zestiende eeuw. Deze beweging gaat voort.
Zij is in de zeventiende eeuw niet ongodsdienstig, maar heeft ingezien, dat religie en
dogma geen begrippen zijn, die elkander dekken ; zij heeft bovendien den geheelen
mensch in zijn voile veelzijdigheid gevat en zich niet blind gestaard op slechts eenen
kant, zij het dat ook zij de artistieke zijde van 's menschen
bestaan soms te uitsluitend heeft
bezien. Maar ook daarvoor was
reden te over. Het krachtsgevoel
maakte den mensch gelukkig, het
land gedijde alom ; de wereld
was rijk en schoon; men wilde
alles schoon om zich been zien,
vooral omdat het schoone immers
ook goed was. En er waren op
ieder gebied groote kunstenaars
vol scheppingskracht en scheppingsdrang. Zulk een krachtig
yolk moest een kunstvolk worden.
Het ligt niet op onzen weg
deze geestelijke cultuur in al haar
uitingen na te gaan; ons voegt
bier slechts de gevolgen in het
licht te stellen voor het uiterlijk
onzer stellen. wij wezen op de
poorten en de kerken; niet minder duidelijk is de nieuwe tijd
te zien aan de stadhuizen, die
onze stadsregeeringen met sterk
machtsbewustzijn en met warme
liefde tevens hebben gesticht.
Reeds had de zestiende eeuw den
nieuwen stijl op dit gebied gehuldigd, wij wezen reeds op de
stadhuizen van Den Haag en
Nijmegen. Nauwelijks had de
Het stadhuis te Naarden ; naar een photographie.
opstand getriumfeerd, of men
bouwde in dezen trant voort.
Een der eerste stadhuizen, na den opstand gebouwd, is dat van Franeker. Met
zijn twee trapgevels en zijn daartusschen oprijzenden slanken toren, waardoor de hoek
zeer gelukkig wordt gebroken, is dit raadhuis zeker wel het beste bewijs van den
schoonheidszin en de offervaardigheid van de burgerij van een toch altijd kleine stad.
In 159 1 werd het voltooid.
Van veel meer architectonische beteekenis, maar van minder volledige eenheid
is het stadhuis te Leiden. Het stadhuis te Franeker is een werk van een hand; aan
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het Leidsche hebben de eeuwen gewerkt. Het oudste steenen stadhuis te Leiden zal
van het einde der veertiende eeuw zijn; het is uit afbeeldingen bekend. Na een ontploffing en brand in 1481 werd het herbouwd. Maar na het beleg is het gebouw
geheel herschapen. Van 15 7 3 tot 15 75 werd de spits van den fraaien toren vernieuwd.
In 1597 en I 598 werd de monumentale voorgevel met den statigen trap gebouwd,
die in 1641 nog werd veranderd. Naast het stadhuis werd bovendien in denzelfden
stijl in I 6o8 en 1609 de vierschaar van Rijnland gebouwd, die architectonisch met
het hoofdgebouw een geheel uitmaakt. Als geheel bevredigt daarom het Leidsche
stadhuis thans niet; de gevel is te langgestrekt om te voldoen; maar in de onderdeelen,
de hooge trap, de weelderige deuromkleeding, den smaakvollen toren geeft het gebouw
stellig de maat aan van het kunnen van dezen energieken en tevens artistieken tijd.
Een raadhuis, dat meer eenheid te zien geeft en ook geheel
past voor een kleine, maar bloeiende
stad, is dat te Naarden, gelukkig
nog goed en zuiver bewaard. Gelukkig is het ook inwendig nog zoo
goed als geheel intact . de voorzaal,
de oude schepenkamer, geeft nog
een even goed denkbeeld van de
zeventiende eeuw als de raadzaal,
in Naar soort een der voortreffelijkste, welke wij bezitten. Dit vriendelijk, eenvoudig en juist daarom
zoo aantrekkelijk stadhuis is van
I 6o 1 . Het werd opgevolgd door
een breede rij stadhuizen; van 1 600
tot 1650 zijn over de geheele Republiek tientallen van aardige raadhuizen zoowel in dorpen als in
steden gebouwd. Gelukkig zijn er
nog vele bewaard. wij kunnen
slechts de voornaamste noemen. Een
der fraaiste is zeker wel dat van
Bolsward, dat in 1616 werd volHet stadhuis te Maastricht; naar een photographie.
tooid. Weer staat men even verbaasd, dat een kleine stad, ver van het hoog opstrevende Holland gelegen, buiten
de groote verkeerswegen, men zou haast willen zeggen ook buiten de groote cultuurstroomingen, zich zulk een kunstvol stadhuis heeft kunnen scheppen. Hier herkent men
het groote aan het kleine; eigenlijk is het veel merkwaardiger, dat Bolsward dan dat
Amsterdam zich een heerlijk stadhuis stichtte, inderdaad staat naar verhouding het
Friesche landstadje in dezen niet achter bij de groote handelsmetropool. Van de gunstige ligging is te Bolsward uitnemend partij getrokken, smaakvol en zelfs rijk zijn
voor- en zijgevel behandeld; de monumentale stoep met de weelderige deuromlijsting
en den sierlijken topgevel daarboven, eindelijk de fraaie toren, dat alles vormt een
geheel, waaraan men niet moede wordt zich te verlustigen.
In denzelfden tied als Bolsward herbouwde Delft zijn stadhuis, maar minder
compleet dan het Friesche stadje. In 1618 was een groot gedeelte van het Delftsche
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stadhuis verbrand en werd aan Hendrik de Keyser opgedragen den herbouw tot
stand te brengen. Zoo werd de voorgevel hernieuwd, die wij, hoewel verbouwd en
niet verfraaid, nog kennen. Als geheel maakt echter het Delftsche stadhuis een veel
minder aangenamen indruk dan dat van vele kleine steden, die uit dezen tijd zijn bewaard.
Met De Keyser hebben wij den naam van den bouwmeester genoemd, die in
rijke, soms al te weelderige vormen zijns gelijke zocht, die in smaakvolle kleurigheid
de volheid van het leven van zijn tijd heeft weergegeven. Na hem verlangde men
iets anders. Toen de wat wilde, bruisende energie der jonge natie in vaste banen
was geleid, toen de nieuwe toestanden tot vaste vormen waren geworden, toen de
kokende volkskracht zich had gezet in rustige werkzaamheid, toen eischte men van
de gebouwen minder bontheid en kleur, minder afwisseling, die grilligheid soms werd,
maar vooral deftige statigheid. Vandaar, dat
de stadhuizen, die na 163o zijn gebouwd,
minder den indruk geven van opgewonden
levenslust dan van rustige levenszekerheid;
de kracht is nog lang niet verloren gegaan, maar is in stijl gehouden, wilde
fantasie is vervangen door kalme voornaamheid. Den stijl, lien men voor deze
periode noodig had, ontleende men rechtstreeks aan Italie, waar iets vroeger paleizen
werden gebouwd in den zwaren stijl, die
naar Palladio is genoemd.
De voornaamste van de kunstenaars,
die in dezen stijl hebben gewerkt, zijn
Pieter Post en Jacob van Campen. Van
den eerste bezitten wij een merkwaardig
stadhuis te Maastricht, dat als zijn voornaamste werk kan werden beschouwd. Het
is gebouwd van 1656 tot 1664 en is meer
dan een der tot dusverre besproken gebouwen monumentaal. Monumentaal is al dadelijk de geheele structuur van het gebouw
met zijn fraaie gevels en hoogen ten dake
Het stadhuis te Weesp ; naar een photographie.
uitrijzenden toren; monumentaal vooral is
de hooge stoep met fraaie overdekte pui;
monumentaal vooral is de indrukwekkende hal, die het midden van het gebouw uitmaakt, waarop alle vertrekken uitkomen. Deze hal, waarvan men alleen zou kennen
vragen, of zij ook al te grootsch is ontworpen in verband met den geheelen stadhuisbouw, behoort zeker tot de beste ruimte-architectuur, die wij bezitten. Ook bier merken
wij weer op, dat de stall, die dit monument stichtte, geenszins was een der groote,
rijke Hollandsche koopsteden, maar een veraf liggende generaliteitsstad, die voor de
Republiek eigenlijk alleen waarde had als grensvesting.
Tot de belangrijke zeventiende-eeuwsche stadhuizen behooren nog die van Enkhuizen, Hoorn en Rotterdam; het eerste bestaat nog, de beide andere zijn afgebroken.
Een bewijs te meer, dat de achttiende eeuw geenszins de tijd is geweest van diep
verval, waarvoor men haar nog dikwijls uitgeeft, is wel dit, dat ook in dezen tijd
nog voortdurend nieuwe bouwwerken, met name stadhuizen, zijn gesticht en, wat nog
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meer zegt, in een geheel eigen stijl. Die stijl is aan Frankrijk ontleend. Hoewel
meer decoratief dan constructief is deze stijl, die ook ten onzent de overgangen van
Lodewijk XIV over Lodewijk XV op Lodewijk XVI vertoont, in staat geweest stadhuizen van fijne en smaakvolle schoonheid te scheppen. Vooral in de binnen-architectuur
heeft men in de achttiende eeuw effecten bereikt, waartoe de vorige periode niet in
staat was; het is nog altijd aantrekkelijk, wat bier de weelderige fantasie wist te
scheppen. Zoo heeft de achttiende eeuw nog prachtige stadhuizen gesticht te Deventer,
met zijn groote decoratieve hal, te Leeuwarden, met zijn kostbare binnen-betimmering,
te Sneek, met zijn prachtige raadzaal, in verschillende andere Friesche steden, verder
te Weesp, uiterlijk en innerlijk een meesterstuk, en in verschillende andere kleine Hollandsche steden. Het laatste monumentale stadhuis, nog geheel in den stijl van
Lodewijk XVI gebouwd, is dat te Groningen, als monumentaal bouwwerk inderdaad
zeer merkwaardig, al past het niet juist op een Nederlandsch marktplein. Het is alleen
jammer, dat het inwendig nimmer geheel is voltooid en dus een wat armoedigen
indruk maakt. Uitwendig ook mist
het de voltooiIng, de kroonlijst
en het fronton van de voorpui zijn
van bout gemaakt, ook mist het
dak zijn monumentale schoorsteenen , ten overvloede wordt het fronton ontsierd door een windvaan,
die bier geheel misplaatst is. Na
het Groningsche stadhuis komt een
zeer langen tijd niets ; wat de negentiende eeuw aan stadhuizen heeft
gegeven, is armelijk en jammerlijk.
De tijd van den goeden burgerzin,
die de stad siert met waardevolle
monumenten, was voorbij ; men had
het begrip van de beteekenis der
stad als cultuurcentrum geheel verloren, de kunstenaars ontbraken dus
Het stadhuis te Groningen ; naar een photographie.
ook om aan dat begrip de stoffelijke uitdrukking te geven. Het was
bovendien de periode van de opkomst der techniek, die als alle parvenu's geen mededingers naast zich duldde. De techniek propageerde den ijzerbouw; zij vermocht alles ;
zij kon overwelven en overhuiven en overbruggen, wat het voorgeslacht niet had
gekund. Maar juist omdat de techniek alles vermocht, was zij ook de dood voor de
kunst; daar de kunst alleen door inspannend streven haar doel kan bereiken of liever
benaderen, kan zij nimmer bloeien, waar de techniek heerscht. De negentiende eeuw
bewijst dat voldingend. Geen stad, die zich zelf respecteert, zou als Rotterdam de
erbarmelijke viaduct door haar stedelichaam hebben laten wringen , men had toen
blijkbaar het begrip van deze stedeschennis geheel verloren. Gelukkig mogen wij
zeggen, dat zoo lets thans stellig niet meer zou gebeuren. Ook in dit opzicht zijn
wij de negentiende eeuw te boven gekomen; de techniek heerscht niet meer volledig;
zij wordt weer, gelijk het behoort, de dienares van de kunst. Zoo komt er weer evenwicht in ons Leven ; de bouwkunst kan weer scheppen en schept reeds weer belangrijke monumenten, ook stadhuizen. In onze Brie groote steden, Amsterdam, Rotterdam
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en Den Haag is de stadhuisquaestie aan de orde. Wanneer men ziet, met hoeveel
zorg thans deze vraagstukken worden onderzocht en behandeld, dan moet men constateeren, dat inderdaad een nieuwe tijd is aangebroken.
Opzettelijk hebben wij ons aan de tijdsorde gehouden , deze is ook historisch ten
slotte altijd de beste. Eveneens opzettelijk hebben wij in die volgorde ter zijde
gelaten het verreweg belangrijkste stadhuis van Nederland, dat van Amsterdam, het
monument van Jacob van Campen.
In het vredejaar 1648 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe stadhuis,
dat in 1655 door de regeering werd ingewijd en betrokken, maar waaraan nog de
geheele zeventiende eeuw werdgewerkt en 'dat eigenlijk eerst in den loop der acht-
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tiende eeuw geheel is voltooid. De bouwmeester heeft het geheele bouwwerk uitgevoerd
in den toen gebruikelijken Palladijnschen stijl ; in den grond is het gebouw meer
een Lombardisch paleis dan een Nederlandsch stadhuis, even hard als het is gezet
in den plattegrond van Amsterdam, even onafhankelijk was het van zijn geheele
omgeving. Of dat een euvel is, blijve in het midden; een gebrek is het stellig, dat
van den ingang zeer weinig werk is gemaakt, zoodat men zelfs het gebouw terecht
als een huis zonder deur heeft kunnen kenmerken ; daardoor ook is de ruimte der
vierschaar veel te gedrongen geworden. Daarbij is in de negentiende eeuw, toen het
gebouw zoo goed en zoo kwaad als het ging als paleis werd ingericht, het aanzien
niet verbeterd ; de groote marmergalerijen zijn door ordinaire houten schotten tot
kamers verdeeld, waardoor de monumentale indruk van het geheel stellig veel schade
heeft geleden.
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Die monumentale indruk, dien het gebouw echter nog altijd maakt, dankt het aan
tweeerlei, den zeldzaam voortreffelijk geproportionneerden opbouw en den onovertroffen, fijn gedachten plattegrond. Op den zwaren onderbouw rust de eerste verdieping, anderhalf raam hoog, versierd door composiet-pilasters ; daarop rust de tweede
verdieping, eveneens anderhalf raam hoog, met Corinthische pilasters; zij voltooit op
gelukkige wijze den geheelen bouw, die door juiste verhoudingen en goede raamverdeeling een aangenamen en tegelijk diepen indruk maakt. Aan den vO6r- en
achtergevel heeft de bouwmeester de middenpartij vooruit laten springen, ook de
hoekpaviljoens accentueeren zich als zoodanig door een voorsprong. Zoo vond
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Van Campen in het midden gelegenheid tot het aanbrengen van de beroemde
marmeren frontons; aan de Damzijde brengen Neptunus en de andere zee- en
riviergoden Amsterdam hun hulde; aan de achterzijde zijn het de vier werelddeelen,
die de stedemaagd den cijns hunner schatting brengen. Beide frontons zijn bekroond
door beelden ; boven het voorfronton bekroont een statige koepeltoren het geheel ,
daardoor ook wordt de strakke lijn van den voorgevel gelukkig gebroken.
De waarde van de gevels is gelegen in hun verhoudingen en de kostbaarheid
van het verwerkte materiaal, zandsteen, waaruit zij geheel zijn opgebouwd. Overeenkomstig de eigenaardigheden van ons klimaat is echter de grootste weelde gespaard
aan het interieur. Van Campen heeft als architectonisch centrum van het geheele
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gebouw een zaal ontworpen en tot stand gebracht, waaraan door haar tegenwoordigen
naam » groote zaal" nauwelijks recht wordt gedaan. Van de afmetingen van een klein
plein, maakt zij nog steeds den indruk van een kathedraal ; zelden zijn alle verhoudingen zoo zeer met juist gevoel getroffen als in deze indrukwekkende zaal. Zij
is eenig in de wereld, niet echter alleen om haar afmetingen, maar ook om haar
rijke bewerking. Alles is hier van het fijnste marmer; de muren met haar Corinthische
pilasters, festoenen en reliefs, de beide zware portalen, met haar prachtige beeldengroepen ter bekroning, de hooge bogen met reliefs, die naar de marmergalerijen leiden.
Deze galerijen, die aan beide zijden van de groote zaal uitgaan, omspannen de twee
binnenplaatsen, waarvan deze haar licht ontvangt. Nog rijker van versiering dan de
groote zaal zijn de galerijen, die met het heerlijkste beeldhouwwerk van Quellijn
prijken. Ook hier weer Corinthische pilasters, ook hier festoenen, ook bier kenmerkende
bekroning en omlijsting der deuren , maar . vooral zijn het bier de acht schoone godenbeelden, die het karakter van zeer voorname
kunst geven aan deze galerijen. Ook de vierschaar in de benedenverdieping, vlak bij den
ingang, is rijk versierd met de beroemde reliefs
van Quellijn, die deze bescheiden ruimte maken
tot een kunstwerk, zooals er benoorden de
Alpen nauwelijks een tweede wordt gevonden.
Het Amsterdamsche stadhuis spreekt nog
steeds de krachtige taal van de machtige stad,
die het schiep ; het is vooral in zooverre een
in alle opzichten geslaagd monument als het
ten klaarste weergeeft den tijd, die het bouwde.
Het Amsterdam dier dagen gevoelde zich in
zijn krachtige ontwikkeling in staat tot het
stichten van groote Bingen. Angstvallig vragen
naar de meening van anderen of naar den
zuinigsten prijs verstond men in die dagen
niet. Al waren deze oude Amsterdamsche re- Penning op de beurs van Amsterdam. Kon. Penningkabinet, Den Haag.
genten goede rekenmeesters, zij wisten, waar
het de uitdrukking van de macht van hun stad
betrof, waar het haar eer en glorie aanging, niet van bekrompen zuinigheid, bij den
bouw der beurs is het zelfs uitdrukkelijk gezegd, dat men daarbij niet op een kleintje
zou zien. Op de kleintjes te passen en toch niet op een kleintje te zien, het is een
van de aantrekkelijkste eigenschappen van deze oude regenten.
Wij noemden de beurs; zij is een van die gebouwen, die Amsterdam in de
zeventiende eeuw voor het eerst noodig had. Ook vroeger was er beurs gehouden,
maar geen beurs geweest. De kooplieden waren waarschijnlijk reeds in de vijftiende
eeuw gewoon »om dagelicx bij den andren te comen bij de St. Olofspoort en op de
nije houten brugghe" en bij slecht weer onder de luifels van de huizen van de
Warmoesstraat. In 1586 werd de St. Olofskapel bij de genoemde poort ingericht
>> tot een vergaerplaetse off beurse van de coopluyden, die in tijden van regen, wint
ende onweder geen vergaderinghe conden maecken". Den 2 9sten Juli I 5 9 2 werd de
eerste keur op de beurs afgekondigd ; er werd toen beurs gehouden op het oosteinde der
Nieuwe Brug" 's ochtends van elf tot twaalf, des avonds in den zomer van half zeven
tot half acht, in den winter van een half uur voor het luiden der poortklok tot het
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einde daarvan. Natuurlijk was zulk een beurs niet voldoende ; de kooplieden drongen
herhaaldelijk aan »omme geaccomodeert te mogen worden met een bequame plaetse,
alwaer zij hare ordinaris bijeencompste ende vergaderinghe mogten houden bi forme
van een beurse, ghelijck in vele coopsteden gebruyckelijck is". Aan hun aandrang werd
gevolg gegeven; in 16o8 werd de eerste paal geslagen ; den 'sten Augustus 161 1 —
niet 1613 — >> de eerste beurstijt of vergaderinge der coopluyden aldaer gehouden is".
Met haar gewelfde galerijen, haar ruim binnenplein, haar slanken toren was deze

De waag te Hoorn ; naar een photographic.

eerste Amsterdamsche beurs dadelijk een meesterstuk; zij is dan ook van niemand
minder dan Hendrick de Keyser. Het was geen verbetering, toen men in het midden
der zeventiende eeuw deze beurs naar de Rokinzijde uitbreidde en daarvoor den
fraaien toren opofferde. Maar dat daargelaten, ook bier treft weer het gemak, waarmede men voor nieuwe problemen goede oplossingen wist te vinden. Behalve deze
had Amsterdam bovendien aan het Damrak sedert 1616 een houten korenbeurs en
sedert 1661 aan de Nieuwe Brug een schippersbeurs.
De Amsterdamsche beurs was niet de eenige in de Republiek, al was zij de
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belangrijkste. Zij was zelfs niet de oudste; reeds in 1592 had Middelburg een eigen
beurs voor zijn destijds zeer belangrijken handel. Ook Rotterdam bouwde in 1597
een houten beurs aan het Haringvliet, in 1635 een grootere aan den Noordblaak.
Eerst in 1722 kwam men hier tot de stichting van het monumentale en voor dien tijd
zeer karakteristieke gebouw, dat, veranderd en uitgebreid, tot in onzen tijd den
Rotterdamschen handel heeft geherbergd.
Korenbeurzen, hoewel van geringere beteekenis, kwamen ook elders, b.v. te
Leiden voor ; van meer gewicht werd in de tweede helft der achttiende eeuw
de Groningsche graanmarkt, waarvoor in 1774 een houten beurs werd gebouwd.
Wagen heeft de zeventiende eeuw
overvloedig en smaakvol gebouwd. Behalve de oude waag op den Dam stichtte
Amsterdam zich een tweede in de oude
St. Antonispoort op de Nieuwmarkt en
nog een derde in de Regulierspoort op
de Botermarkt. Elders werden geheel
nieuwe wagen gebouwd ; in het algemeen
heeft men het probleem om een onderbouw met groote open ruimten te bekronen met een zwaarderen bovenbouw,
op gelukkige wijze opgelost. Wij spraken
vroeger van de wagen voor den opstand.
Na dien tijd is de eerste waag gebouwd
te Haarlem en wel in 1598, eenvoudig,
maar in hooge mate doelmatig en goed
van verhoudingen. Aan een vorig tijdvak,
meer aan de Amsterdamsche waag herinnert het fraaie gebouw te Leeuwarden,
dat gelukkig nog een sieraad der stad
is; het is van hetzelfde jaar als de Haarlemsche waag. Meer naar deze laatste,
maar fraaier bewerkt, is de waag te Hoorn,
in 1609 gebouwd. Tot deze zelfde groep
behooren ook de wagen van Leiden en
Gouda, beide door Pieter Post gebouwd,
wier familiegelijkenis onmiddellijk in het
oog valt. In geheel anderen stij1 is de
waag te Nijmegen gebouwd. Jammer
De lakenhal te Leiden ; naar een photographie.
genoeg zijn vele wagen gesloopt, toen
men in de negentiende eeuw meer ruimte noodig bleek te hebben ; wat daarvoor in
de plaats is gekomen is in den regel niet fraai. Een karakteristiek voorbeeld daarvan
is Groningen, dat in 1875 zijn mooie zeventiende-eeuwsche waag sloopte om er een
bouwwerk voor in de plaats te zetten, waarover het meest gepast is te zwijgen.
Nieuwe gebouwen waren in de zeventiende en achttiende eeuw bij de uitbreiding
van stad en bedrijf bijna overal noodig. Vleeschhallen moesten overal worden ingericht. Amsterdam bezat er een aantal : behalve de groote en de kleine vleeschhal in
de Nes, waarvoor Kackerlack in het Moortje zijn bekende wandeling deed, kwam er
kort daarna nog een op de Heerenmarkt en op de Westermarkt, in de achttiende
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eeuw nog een op de Botermarkt ; bovendien hadden de Portugeesche en de Hoogduitsche Israelieten ieder hun eigen hal. Utrecht bezit nog een aardige vleeschhal
van 1636, die tot voor kort nog in gebruik is geweest. Maar de prachtigste vleeschhal
is zeker wel het weelderige meesterstuk, dat nog altijd de Groote Markt te Haarlem
versiert en waarvan wij boven een afbeelding gaven.
Ook de lakenindustrie eischte in de zeventiende eeuw nieuwe gebouwen. In Amsterdam geschiedde de keuring der lakens voor den opstand in een gedeelte van het
stadhuis, dat daarnaar het zegelhuis heette. Op den duur was dat evenwel niet voldoende, zoodat de stad in 1592 in de nieuwe, daarnaar genoemde Staalstraat een
staalhof inrichtte, waar de staalmeesters zitting hadden ; zij moesten driemaal per week
vergaderen om de hun aangeboden lakens te keuren en na goedkeuring van het stadslood te voorzien. Naast het staalhof stond de zijdehal
voor de keuring van dit beroemde product der Amsterdamsche industrie. Dan was er nog het tarhof, waar
de Engelsche lakens werden gekeurd ; eindelijk werd
er in 1616 nog een saaihal gebouwd ten behoeve van
deze stoffen. Maar de beroemdste lakenhal was wel de
Leidsche, het fraaie gebouw, dat thans tot stedelijk
museum is ingericht. wij spraken boven van de Leidsche
industrie en haar reglementen, keuren, gilden en hallen.
Na het beleg beleefde de oude weefindustrie een
nieuwen bloei; de productie nam van jaar tot jaar toe.
Daarom ook was het duidelijk, waarom >> die Halle niet
suffisant ende groot genoech bleek omme de laakendraperie-neeringe binnen deze stad (dewelcke door
sonderlinge segen van Godt Almachtich van daage tot
daage toenam en aanwies) naer behooren te kunnen
dienen". Daarom werd in 1640 door Arnold van
's Gravesande de fraaie lakenhal gebouwd, die met haar
uitspringende vleugels, haar hoog fronton en haar ruim
voorplein een aangenamen indruk maakt.
Vischmarkten, vischhallen en vischbanken vond
men overal. De beroemdste is zeker wel de Amsterdamsche aan het Damrak, waardoor Kackerlack zijn
Spijsuitdeeling aan de armen ; naar de
beroemde
wandeling vervolgde en waar hij de schoonste
schilderij van Jacob van Loo in
zeeen
riviervisch
uitgestald vond.
's Rijks Museum.
Niets is evenwel meer karakteristiek voor onze
oude steden dan haar monumentale gestichten van weldadigheid ; niets treft den
vreemdeling meer dan deze >>paleizen", waarin in de Nederlandsche steden ouden van
dagen, weezen en gebrekkigen werden verzorgd. Inderdaad is het een van de groote
deugden van onzen landaard geweest, dat voor hulpbehoevenden altijd in ruime mate
zorg is gedragen. Er heerschte ook in de groote zeventiende eeuw heel wat maat
schappelijke ellende in onze steden ; er werd armoede, bittere armoede geleden. In de
oorzaken daarvan heeft men zich niet verdiept; de maatschappelijke ordonnantie, gelijk
die nu eenmaal bestond, achtte men door God aldus gewild , er moesten naar 's werelds
regel nu eenmaal rijken en armen zijn ; had niet Jezus zelf gezegd, dat men de armen
altijd bij zich had en dat er dus altijd overvloedig gelegenheid was zijn naastenliefde
te bewijzen. Die naastenliefde hebben onze voorouders dan ook volop getoond en wel in
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zoo ruime mate, dat de steden er een eigenaardig cachet door kregen. Monumentale
gebouwen stichtte Amsterdam voor wee
zen, oude mannen en vrouwen, zieken en
armen, het bouwde een groot pesthuis
buiten de stad en een uitgestrekt dolhuis
aan den Kloveniersburgwal. Behalve het
burgerweeshuis, dat belangrijk werd vergroot en in twee afdeelingen voor jongens
en meisjes werd gesplitst, stichtte men
een groot diaconie-weeshuis , daarna Averden nog opgericht een katholiek jongensweeshuis en een maagdenhuis, een Walenweeshuis, een Engelsch, een Luthersch,
een Doopsgezind, een Collegianten, en
een Israelietisch weeshuis ; te zamen telde
Amsterdam stellig wel een dozijn weeshuizen. Naast een oude-mannenhuis had
Amsterdam zijn groot besjeshuis aan den
Amstel ; de stad bouwde bovendien een
groot aalmoezeniershuis voor behoeftige
armen. Tot op zekere hoogte waren ook
het spinhuis en het rasphuis stichtingen
van liefdadigheid.
Dergelijke stichtingen vond men in
al onze Steden; nog in de achttiende eeuw
werden door de regeeringen, de kerkbesturen en bijzondere personen gewichtige
weldadigheids-instellingen gesticht. Vooral
uitte de particuliere liefdadigheid zich in
het stichten van hofjes, waar niet geheel
onbemiddelde ouden van dagen zich door
inkoop een kalmen en rustigen ouden dag
konden verzekeren. Zij zijn in al onze
steden in ruimen getale te vinden ; in
sommige steden zijn zij zoo overvloedig,
dat de stad er een eigen karakter aan
ontleent ; men denke aan Haarlem, de
hofjesstad bij uitnemendheid. Ook bouwkundig zijn verschillende van deze hofjes
merkwaardig, men denke aan Teylershofje te Haarlem en het hofje van Nieuwkoop in Den Haag.
Vele van onze oude steden hebben
hun oud karakter nog weten te bewaren ;
vooral de wat achteraf liggende plaatsen
hebben dikwijls nog meer van den grooten
tijd van bloei weten te behouden dan de
groote centra van verkeer, waar de nieuwe Het huis „De Steenrots" te Middelburg ; Haar een photographie.
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tijd eischen stelde, waaraan niet steeds met behoud der oude vormen was te voldoen.
Toch is er nog zeer veel bewaard, genoeg om de meeste van onze steden haar
karakteristieke schilderachtigheid te doen behouden. Delft en Leiden hebben niettegenstaande moderne veranderingen hun aantrekkelijk karakter tot op onzen tijd
gered. Utrechts Oude Gracht heeft wel iets in de details ingeboet, maar als geheel
toch haar karakter behouden. Vooral Amsterdam is in zijn grachten nog in hoofdzaak
de laatzeventiende- en achttiende-eeuwsche stall, waarvan zij het merk draagt. Dat eigenaardige karakter danken onze steden grootendeels aan hun nog bewaarde openbare
gebouwen, maar niet minder aan de particuliere huizen, die althans voor een zeer
groot deel zich hebben weten aan te passen
aan allerlei nieuwe behoeften en daarom dan
ook zijn blijven bestaan. Daardoor hebben
de oude steden haar bekoring weten te
behouden zoowel voor de vreemdelingen
als
wat nog veel meer zegt — voor de
bewoners, voor hen hebben deze oude steden
een aantrekkelijkheid, die de moderne stadsgedeelten nog nimmer hebben verkregen.
Wij spraken boven van de enkele particuliere huizen, die uit de dagen voor den
grooten opstand zijn bewaard gebleven. Veel
grouter is het aantal huizen uit de zeventiende en achttiende eeuw, dat onze straten
en vooral onze grachten nog siert. Uit de
zestiende eeuw zijn niet zoo heel veel meer
over; een der fraaiste huizen is zeker wel
de beroemde >>Steenrotse" van 159o, waar
de renaissance zich in haar weelderigste
vormen en in haar prachtig beeldhouwwerk
het rijkst openbaart. Het moet een, ook
geestelijk, vermogende burgerij zijn geweest,
die zulke prachtige gebouwen kon en wilde
stichten. Vermogend zeker, maar aan den
anderen kant ook weelderig en dan van een
weelde, die vooral naar buiten sprak. Het
is de weelde van den snel rijk geworden
burger, die wil, dat zijn rijkdom zijn stadgenooten in het oog valt of liever in het
oog springt. Minder vermogenden deden het
eenvoudiger , maar er is toch in dezen stijl
van de dagen van Hendrick de Keyzer,
Lieven de Key en de zijnen een overvloed
van details, die tegelijk aantrekt en vermoeit. Het is de stijl, waarin baksteen en
natuursteen in frissche en vroolijke afwisseling worden toegepast, waarin pilasters in
Huis te Deventer; naar een photographie.
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kwistigen overvloed worden gebruikt, waarin de geestige topgevels, trapgevels enz.
overal worden gebouwd, waarin beeldhouwwerk in weelderigen rijkdom den Bevel
versiert. Uit dezen tijd, die omstreeks 163o wordt afgesloten, zijn tal van fraaie gevels
bewaard; wij geven als voorbeeld een uit Deventer van 1632.
Deze stijl wordt gewoonlijk voor den speciaal-zeventiende-eeuwschen gehouden.
Die opvatting is niet juist. Deze huizen met hun rijke topgevels zijn niet anders dan
de voortzetting van wat reeds de zestiende eeuw en voor een deel reeds de vijftiende
eeuw had te zien gegeven. Maar het grootste deel der zeventiende en ook nog de
achttiende eeuw wordt beheerscht door een meer strengen stijl, dien men reeds destijds
prefereerde boven den >> grilligen"
bouwtrant van de Keyzer en de
Key die nieuwe stijl was de Italiaansche, maar zij werd een geheel
eigen rationale trant door geniale
bouwmeesters als Jacob van Campen
en Pieter Post. Het onderscheid met
de vroegere periode was vooral
hierin gelegen, dat men met bet
toenemen van rijkdom en beschaving er minder behagen in schiep
om naar buiten te werken; een bezonkene levensbeschouwing bracht
soberder, hoewel niet minder kostbare gevels. Men wenschte minder
overdaad van versierselen dan wel
kloeke verhoudingen, minder rijkdom dan voldragen soliditeit. Zware
pilasters en halfzuilen werden gaarne
aangewend ; de versiering werd beperkt tot enkele festoenen; de topgevel werd vervangen door een
zware lijst.
Van Campen's beroemdste
bouwwerk is het stadhuis van Amsterdam, gelijk dat van Pieter Post
De Keizersgracht te Amsterdam ; naar de schilderij van J. ten Compe
het Huis ten Bosch. Maar daarnaast
in 's Rijks Museum.
hebben zij en vooral hun opvolgers
en navolgers een reeks huizen gebouwd, die nog thans het eigenaardig rustige en deftige karakter aan onze grachten
geven. Een der eerste was het huis van Balthazar Coymans, den aanzienlijken koopman,
op de Keizersgracht tegenover de Westermarkt de verwaarloosde gevel van het huis,
waarin thans een hoogere burgerschool is gevestigd, geeft nauwelijks de maat aan van
hetgeen hij vroeger is geweest. Veel fraaier en doordachter werd het beroemde huis
van Huygens op het Plein in Den Haag, waar thans het Departement van Justitie staat.
Ook het Mauritshuis is in dezen stijl opgetrokken, evenals de St. Sebastiaansdoelen,
thans het gemeente-museum. Om niet te spreken van vele andere gebouwen, vooral
kerken, zijn het vooral de groote gebouwen van Philip Vingboons, die in den smaak
vielen. Vingboons was de geliefde bouwmeester der Amsterdamsche regentenfamilien
7
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hij heeft tal van deftige huizingen gebouwd op de Amsterdamsche grachten. Een zijner
eerste huizen was dat van burgemeester Joan Huydecoper aan het Singel bij de
Vijzelstraat, dat hij in 1639 ontwierp en geheel van gehouwen Steen optrok, juist
zooals van Campen met het huis van Coymans had gedaan. Op deze wijze is hij
voortgegaan, steeds zich aanpassende aan nieuwe eischen, waardoor het karakter van
het Amsterdamsche huis geheel veranderde. De volmaaktheid is in dezen bereikt Ain
den gevel van de Trippenhuizen, die Philips' broeder Justus Vingboons in 1663 voltooide. Hier vindt men het karakteristieke patricische woonhuis van de tweede heeft
der zeventiende eeuw. De traditioneele hooge stoep is verdwenen, de kelder is een
onderhuis geworden, waarin de hoofdingang is aangebracht, van pak- en bergzolders
is geen sprake meer; de koopman was regent geworden.
Zoo is het in de achttiende eeuw gebleven. De voorname weelde van dezen tijd
is zichtbaar in de vele deftige huizingen, die men overal in onze steden vindt. Ook
op dit gebied vindt men geen spoor van verval. Integendeel neemt men een rustig
voortwerken op eens gelegde grondslagen waar , alleen neemt de invloed van Frankrijk
meer en meer toe, gelijk boven reeds met een enkel woord werd aangegeven. Veel
invloed hebben ook op dit gebied de refugies gehad ; zij waren voor een groot deel
kunstenaars en brachten den Franschen stijl ook in ons land in de mode. Dat was
de Lodewijk XIV-stijl, eigenlijk alleen bestemd voor interieurs en gebruiksvoorwerpen,
maar die ten onzent ook op gevels werd toegepast. Met name te Amsterdam zijn
tal van topgevels van het einde der zeventiende en een deel der achttiende eeuw
met guirlanden naar dezen stijl bekroond , daarnaast bleef de lijst, maar nu met
festons en guirlandes versierd, voor breedere perceelen in den smaak vallen. Daarna
werden de grillige, maar toch smaakvolle vormen van den Lodewijk XV-stijl gebruikt ;
vooral voor binnenhuizen werden smaakvolle stucadoorwerken in dezen stiji uitgevoerd;
geen periode heeft zoo fraai in gips gewerkt als de achttiende eeuw. Ten slotte
keerde men in de tweede helft dezer eeuw weer terug tot de meer klassieke vormen
van Palladio ; zoo kwam de Lodewijk XVI-stijl in Nederland vormen terugbrengen,
waarnaar men ook een eeuw vroeger had gebouwd. Van de fraaie openbare gebouwen uit dezen tijd noemen wij vooral de Muiderpoort, van de bijzondere woningen
die van den vermaarden boekenvriend Crevenna, thans het gebouw van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen te Amsterdam.
Zoo heeft ten slotte de tijd der Republiek voor een niet gering deel het uitwendig
karakter van onze steden bepaald, de achttiende eeuw vooral niet minder dan de
zeventiende. Den indruk van deftige voornaamheid, die ook nu nog de Amsterdamsche
grachten maken, danken zij goeddeels aan de bouwmeesters der achttiende eeuw.
Gelukkig is daarvan nog zeer veel overgebleven. Immers wat in den loop der negentiende eeuw in en aan onze steden is gebouwd, kan waarlijk niet fraai worden
genoemd ; het zondigt in den regel tegen alle gronden van logica in het gebruik van
het materiaal en kenmerkt zich vooral door alle gemis aan smaak en inspiratie. Het
scheen wel, dat alle begrip van stedelijke grootheid vervallen was, nu de steden hun
politieke rechten hadden verloren en niets meer waren geworden dan administratieve
districten van den eenheidstaat. In den zwakken tijd, dien Nederland voor 187o had
door te maken, had men van historische traditie zeer weinig begrip, een bedenkelijke
eigenschap voor een geslacht, dat zelf zoo weinig moois wist te scheppen. Het was
de tijd, toen de techniek haar hooge eischen stelde, toen eischen van het verkeer
voor de hoogste wijsheid golden, toen, veelal geheel onnoodig, onze oude poorten
werden gesloopt, toen de spoorwegen werden aangelegd en de stations werden
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gebouwd zonder dat rekening werd gehouden met den vorm en den aanleg van het
stedelichaam. Uitwendig hebben toen al onze steden zwaar geleden ; zeer veel stadsschoon is toen meedoogenloos en verstandeloos te gronde gericht.
Deze moeilijke periode is thans voorbij. Als van ouds worden de vraagstukken
van stedevorming en stedeuitleg weer bestudeerd. De historische resten van het oude
stedeleven zijn in den regel veilig voor nieuwe aanslagen , al gelukt het niet altijd
alles te behouden, wat men wenschen zou, veel blijft thans gespaard, wat voor vijftig
jaar zou zijn gevallen. En ten slotte — een nieuwe bouwtrant gaat ontluiken, die
aan onze nieuwe stadsgedeelten een aantrekkelijk voorkomen weet te geven en vooral
zorg draagt het historische karakter onzer oude steden niet te verstoren.

Penning op de volbouwing der Beurs te Amsterdam,
1612. Koninklijk Penningcabinet, 's Gravenhage.
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ET mag weinig hoffelijk schijnen, dat wij dit opstel beginnen met den lezer
opening te doen van de moeielijkheden, aan het schrijven ervan verbonden :
hij begeert het stuk te zien spelen, niet van den arbeid des regisseurs getuige
te zijn. Toch moeten wij enkele dier zwarigheden noemen, opdat duidelijk blijke tot
op welke hoogte eene studie als deze slechts mogelijk is. De volgende bladzijden
wat den tijd betreft — bepalen tot de eeuwen der Republiek. Maar
zullen zich
al is het nog geen 25o jaren — het
het is duidelijk, dat binnen dit tijdsverloop
hui.selijk leven toch eene geschiedenis, eene ontwikkeling beleeft, die moet worden
aangetoond, maar zich, bij de betrekkelijke armoede onzer bronnen, niet altijd nauwkeurig teekenen laat. Het is juist een bezwaar tegen Schotel's, overigens in veel
opzichten lofwaardig, >>Oudhollandsch huisgezin", dat het oud en nieuw, voorheen en
thans (wat er voor de menschen van toen zoo goed was als voor ons) niet altijd
scherp onderscheidt. Behalve dit tijds- is er het plaatselijk verschil. Anders is het
Groningsch, anders het Zeeuwsch huiselijk leven, en ook op dit gebied openbaart zich
het bekende provincialisme in onze republiek zeer duidelijk. s Daarom betoogde indertijd
Kalif, dat wij niet het dagelijksch leven van ons voorgeslacht van Dollard tot Schelde
moeten willen teekenen, maar moeten beginnen met dat van eene stall in beeld te
brengen, gelijk hij het dan voorts doet voor het Amsterdam der i 7de eeuw. En,
ongetwijfeld, voor deze plaatselijke verschillen kan men niet genoeg oog hebben,
tegelijk nooit genoeg waken, dat men niet Holland ten koste der overige gewesten
den voorrang geve. Toch is bier de goede wil sterker dan de daad zijn kan. Wij
mogen nog zoo eerlijk trachten de oude hegemonie van Holland niet in ons verhaal
te doen herleven, altijd zal de waarheid blijken van wat P. L. Muller eens zeide :
de geschiedenis zoowel als het leven van het toenmalige Nederland concentreert zich
zoozeer in Holland, dat wij steeds ons naar die provincie moeten wenden, als wij
dat leven willen bestudeeren." Al verder is er het voor de hand liggend verschil van
maatschappelijken stand en gegoedheid. Het leven in de patricische burgemeesterswoning aan de Heerengracht, op het hoogadellijk kasteel in Gelderland, in de Friesche
boerderij, in de Drenthsche plaggenhut laat zich niet met een verf schilderen, maar
die noodige verven liggen niet voor de hand of ontbreken soms ten eenen male.
Van anderen aard, eindelijk, maar niet minder gewichtig is het bezwaar, dat . wij altijd
op onze hoede moeten zijn tegen mogelijke eenzijdigheid onzer berichtgevers. Jan
Steen schildert ons geen Hollandsch binnenhuisje, zooals het overal was — wat niet
H
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of doet van de gretigheid, waarmede wij voor ons schoonheidsgevoel en voor onze
geschiedkundige kennis zijne stukken bestudeeren, voor het kinderleven van toen ook
zoo belangrijk. Bredero noch Asselijn brengen een huiselijk leven op de planken, dat
als algemeene regel zou mogen aanvaard worden — wat wederom niet de graagte
vermindert, waarmede wij hunne personages beschouwen, op 't voile leven betrapt.
Boetpredikers zijn nit der aard eenzijdig; de blik van den losbol op zijne taveernekornuiten is anders dan die van den koopman op zijn kantoorpersoneel en correspondenten, en vreemdelingen, die ons van hunne reizen in ons land verhalen, kunnen
misleid zijn of verkeerd gezien hebben, gelijk Diderot in zijne >> Voyage de Hollande"
op zeker punt bij zichzelven tegenspraak ontdekt en dan vraagt : heb ik een enkel
feit genomen voor algemeene zeden, of heb ik deze laatste beoordeeld naar enkele
bijzondere trekjes ? Wij zijn ons zeer wel bewust, dat de volgende bladzijden de sporen
dezer moeielijkheden vertoonen moge nochtans de beeltenis het oorspronkelijke recht
laten wedervaren. De toegenegen lezer zal bespeuren, dat wij minder hebben gestreefd
naar eene opeenstapeling van gegevens, dan naar een verhaal van het huiselijk leven in
zijn met de tijden zich wijzigend karakter.
Het huiselijk leven is dat van het
huisg-ezin, en om een gezin te vormen is
het huwelijk. Want mochten al sommige
rechtsgeleerden het voor onzeker houden,
of de voortbrenging van kinderen het
hoofddoel ware van >> de verzameling van
man en wijf tot een gemeen leven" —
voor het volksbewustzijn was zij dat
zeker. Ook de bijbel bracht het als goddelijk gebod : weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, terwijl het gereformeerde
trouwformulier nog bovendien leerde, dat
de huwelijke staat was ingesteld, opdat
de een den ander trouwelijk helpe en
bijsta en voorts, opdat een iegelijk alle
onkuischheid en booze lusten mijden zou.
Al konden de vaderen zich daarbij beroepen op het paulinisch woord, dat het
beter is te trouwen dan te branden, en
al stemde het overeen met hunne eigene,
niet te aetherische, opvattingen, later geslachten vonden het te openhartig, gelijk
zij zooveel, indien niet uit hunne gedachten dan toch uit hunne zeden banden, wat
eenmaal zonder schroom of schaamte
openlijk ten toon gedragen was. Dit geldt
allereerst van wat, naar eeuwige wet, de
weg- is tot elk huwelijk : de vrijage, de
werving.
In lang vervlogen tijden vertoont zij
zich in den ruwen vorm van vrouwenroof,

I

De Schermerhornsche vrijstermarkt. Uit De Neyn, „Lusthof
der huwelijken".
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aithans vrouwenkoop. Dat was in de dagen der republiek zeker anders geworden, al
waren de sporen ervan nog niet verdwenen. Want het schutten van de bruid, waarbij
de bloedverwanten door versperring en belemmering den bruidegom trachtten tegen
te houden op zijn weg naar haar huis, het bruidhalen, als de man de vrouw door
enkele vrienden laat opeischen — het is niet dan eene herinnering aan den lang
verdwenen vrouwenroof. En de vrouwenkoop ? Als nog tot diep in de r E de eeuw ten
onzent »vormlooze" huwelijken gesloten worden naar de overgeleverde praktijken van
het Oudgermaansche recht, waarbij tot versterking der gelofte de handreiking van
een godspenning geschiedde als daarna, wanneer de vaderen door kerk en overheid
aan openbaren, wettigen trouw gewend waren geworden, toch de gewoonte bleef
bestaan, dat de bruidegom aan de bruid een geldstuk gaf op trouw, of dat zij elkander
de helft van een dukaton om den hals hingen, als in Friesland de vrijer aan de
vrijster een zak schonk van fijn neteldoek, met nieuwe geldstukken gevuld, de knotte,
die bij het huwelijk o. a.
van Heimerich van Rossem met Swob van
Roorda te Joure in r 5 7 5
nog behoorde tot de
rechtsattributen des huwelijks, maar later niet
anders was dan een
bruidsgeschenk, waarop
aardige, amoureuze rijmpjes wat is dit alles
anders dan de oude
vrouwenkoop ? En daar
koopen wel nimmer ging
zonder vooraf keuren —
ziethier nog tot in de
eerste decennien der
I 8 de eeuw de Schermerhornsche vrijstermarkt,
Serenade. Uit Joh. de Brune »Emblemata".
waartoe alle meisjes, die
dustig en rustig om te
trouwen zijn" door een omroeper genoodigd worden, zich in een herberg verzamelen,
waar de vrijers haar wachten en door middel van een makelaar aanzoek doen, waarbij
de meestbiedende zich de schoonste verwerven kon. Te Schagen verzamelden de
meisjes zich op het kerkhof en de vrijers kwamen daar hunne keuze doen.
Ook deze grove gebruiken verdwijnen bij zachter zeden, maar altijd blijft vrijage
naar haren aard een voor-zich-willen-veroveren, een trachten-te-verkrijgen, zich ontwikkelend tot een taktische kunst met duizend regelen en gewoonten, als het langzaam
door loopgraven naderen van eene vesting :
»Dit is de naaste wech, die ghij moet wand'len in
In 't stuck van uw beleg en soete vijandin

wat Johan de Witt ergens noemt : »de juffrouwe met een jeuchdich ende brandendt hardt
aborderen"- . Het wandelen langs liefjes deur, het binden van bloemen aan den deurklopper van haar huis, het aanspreken der ouders, die op hun stoep onder de luifel
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zitten, het opwachten der vrijster bij den uitgang der kerk, het zenden van geschenken
met een verliefd rijmpje, het brengen van een serenade op hoop van voor een oogenblik
het dichte gordijntje op zij geschoven te zien, dat zijn de eerste aanvallen. Heeft de jonkman al, als een goed zoon, zijne ouders omtrent zijne plannen ingelicht, naar het rijmpje:
DIVaer jonckheydt lieft met ouders raet,
Daer blijft de liefde in goede staet ...."

toch, niet zij bedisselen de zaak onder elkander, maar hijzelf gaat ten strijde om het
begeerde goed. Wel heeft hij helpers. In de Ommelanden zendt hij den maaksman
vooruit, om het terrein te verkennen, in Friesland bewijst eene of andere bejaarde
vrouw hem dezen delikaten dienst. Maar, als 't goed is, is hij te ongeduldig om lijdelijk
te zijn en haast zich om te weten, wat zijn lot zal wezen. Reinier Adriaenszen zendt ook
eerst een paar bemiddelaars vooraf, maar
dan waagt hij zelf den aanval bij Saartje :
Z o kom ik je verzoeken en dat in deugd en eeren,
En terwip mijn geest getuigd om jou vleis te begeeren,
Zo kom ik u mijn zelfs eerbiediglijk bieden an,
Op dat je mogt worden mijn egte vrou en ik jou wettelijke man ...."

h

Troost heeft ons het tooneel afgebeeld. Een
meisje van haren kant heeft duizend middelen, om hare gevoelens te toonen en of zij
genegen is over capitulatie althans te onderhandelen. Een zoete blik van achter den
wuivenden waaier, de bloemen van den deurklopper op 't keurslijf vastgehecht, of (op
't platteland) bij des vrijers eerste bezoek de
koffiekan al dan niet versieren, het opnemen
van de tang als ongunstig teeken, het aanvaarden van den meegebrachten koek, het al
dan niet zich mooi maken — gelegenheid en
Huwelijksaanzoek van Reinier Adriaenszen. Naar de
teekening van C. Troost in het Mauritshuis,
middel genoeg tot aanlokking of tegenweer.
Den Haag.
Maar was de eerste stap gedaan, had
de vrijster den eersten aanval niet aanstonds
afgeslagen (en hoe letterlijk dit is op te vatten toont wel de .blauwe scheen"), dan
ging het verder stormenderhand. De omgang tusschen de geslachten is ten onzent
altijd vrij geweest (anders dan b.v. in Frankrijk); te zamen gaan de jongelieden een
ganschen dag uit spelevaren, op een wagen of te water, en dan is er allerlei zoet
gespeel, van » heulen heulen" bij iederen eenboogsbrug (of heul) met klappende kussen,
van grasjes knoopen en letters vlechten, van harten snijden in gladden beukenstam,
van (hardhandiger manier) in zee dragen en daarna met >> sant zouten'', tegen Welk
»stommelen der soete onnoosele diertjes" reeds Rosemond in Van Heemskerck's
Batavische Arcadia (1637) zich verontwaardigd uitlaat, maar dat nog Bellamy's »Roosje"
het leven kostte. Binnenshuis, te winterdag, was er geen minder gelegenheid tot
gezellig (te gezellig, zeiden ook toen reeds de rigoristen) verkeer. In de gezelschapsspelen heerschte eene losheid, voor preutscher tijden kwalijk denkbaar, als daar is
het slofje-onder, het hoofd-in-den-schoot, het zitten-in-den-put, wat alles graag aanvaarde gelegenheid bood tot gestoei en geravot en onbeschroomde handtastelijkheid,
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in karakter niet verschillend van wat te zelfder tijd bij spaarzaam Licht omging op
een Drentschen spinavond, ongetoomde openbaring van dat >>personeel welbehagen"
(zooals het in de i 8 de eeuw deftig heette), dat zelfs op gewijde plaatsen de gelegenheid waarnam. » Wat daar wijders," zegt Constantijn Huygens in 164o, als hij 't heeft
over het orgelspel in de kerk op avonden in de week, >>wat daar wijders omgaat
tusschen jonger bloed onder de gunst van donkere hoecken, ende een gestadigh geluyd,
is naar te dencken." Even vrij was de taal, waren de aardigheden, de raadsels, de
gezamenlijk gezongen liedjes --- door de i 7 de eeuwsche boetpredikers wel veroordeeld,
maar door verreweg de meesten als natuurlijk, als onergerlijk aanvaard. Wie het

In zee dragen. Naar de prent in J. van Heemskerck, »Batavische Arcadia".

gedicht leest van den deftigen en onbesproken Zeeuwschen pensionaris Simon van
Beaumont, waarin hij Anna Roemer plaagt : » Of soul de maeghdom zijn, die u soo
swaer doet weghen?" en haar dan herinnert, dat juist het verlies Bier bloem het
wie deze zonder kwaad bedoelde verzen leest,
gewicht pleegt te doen toenemen
kan zich voorstellen, wat er van minder gekuischte lippen vloeide.
Zoo werd dan ook de vrijage, als twee harten elkander eenmaal gevonden hadden,
tot een vrij ruilverkeer van gedurfde liefkozingen. Wij mogen ons wel haasten er
bij te voegen, dat men dit niet te algemeen moet nemen. Tusschen deftige patriciers
en plompe huislieden was ook op dit punt groot verschil. Voorts ziet men in
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den loop der jaren de vrijage gekuischter worden. Al in 1624 waarschuwt een welmeenend man:
»Al dat gluyren, al 't gefleem,
Al dat streelen, al dat zeem,
Al de kusjens, al 't ghetast
Bij gheen eerbaar lien en past "

Men behoeft niet te twijfelen, of de omgang tusschen Kobus en Agnietje, ruim een
eeuw later, was zulk eene eerbare vrijage, zooals men die in den fatsoenlijken burgerstand verwachten mocht : het grachtje om en een paar zoentjes ten afscheid, die
Kobus Toor geen drie duizend gulden had willen missen". Op 't einde der eeuw
waren de kringen, waarin Willem Leevend om Chrisje Helder vrijde, aan de oude
vrijpostigheid zeker geheel ontgroeid. Al verder dient gelet op de bekende tegenstelling : wijs bij de lui en gek om 't hoekje. De officieele omgang was deftig genoeg
en met eenige verbazing
lezen wij de plechtige minnebrieven der vaderen. De
latere Leidsche hoogleeraar Paulus Merula schrijft
in 1589, toen hij nog advokaat te Dordrecht was,
aan Judith Buys, zijne uitverkorene : »Het is notoir
ende kennelijk mijne alderliefste .... dat wij bereyt
sijn om ons naer christelijcke ordeninge met wil
ende weten onser ouderen
te begheven in den heyligen huwelicken state, verlanghende oversulx met
een yeverich gemoet naer
den tijt, dat sulx mach geHet hoofd in den schoot. Uit Joh. de Brune .Emblemata".
schieden, nyet twijffelende
of uw hert en is oock

eenichsins met den brant van sulx verlangen ontfonckt ...." Al zullen wij nooit geheel
de draagkracht der oude woorden kennen, deze zijn toch zeker zeer statig. Het is
waar, dat de schrijver reeds 41 Saar oud was. Maar Johan de Witt was 3o, toen hij
in zijn eersten brief aan zijne verloofde, Wendela Bicker, schreef: »... Ick wapene mij
met alle mijne patientie omme de onverduldicheyt van 't voorschreven verlangen te
overwinnen, maar ick bemercke, dat hoe de geluckige dach van 't voorschreven vermaekelijck genot naederbij comt, hoe oock 't voorschreven onverduldich verlangen
meer ende meer den overhandt neemt , ende bijaldien 't selve verlangen voortaen van
tijdt tot tijdt continueert te groeijen naer proportie dat den voorschreven geluckigen
dach comt te naederen ...." enz. Dit is terecht genoemd » omslachtige galanterie" en
zeker vormde zij eene groote tegenstelling met den toon van den dagelijkschen omgang tusschen verloofden. Want hoe bevreesd wij ook zijn voor generaliseeren, het
is zeker, dat de zeden veel toestonden, wat thans ondenkbaar zou zijn, al heeft het
zich in achterafhoekjes des lands nog lang, zelfs tot heden, ten deele gehandhaafd.
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Dit geldt b.v. voor de nachtelijke bezoeken van den minnaar, terwijl de huisgenooten
te bed zijn gegaan, in het Noorderkwartier en op de eilanden in dien eigenaardigen
vorm van >> kweesten", het liggen bij het meisje op bed, dat op 't einde der 1 8 de eeuw
uitsterft en op zijn beurt weder een overblijfsel is van, of althans herinnert aan de
Duitsche ), Probenachte", waarvan het doel in het woord besloten ligt.
DMen vaer et in zijn jeugdt wel op zen vlielandts equeest",

beet het in eene 1 7 de-eeuwsche klucht, maar de zaak zelve was niet tot die streken
beperkt en Hooft bezingt toch wel
geene uitzondering in zijne kringen :
»Dan leert men listig zijn boel ter sluik in laten,
En vloeken 't kraken van de deur en trappen,
Die 't willen klappen . ..."

In al deze en dergelijke gebruiken, in
den ganschen omgang tusschen verloofden is zeker veel voor ons aanstootelijks, ook veel wat wij niet begrijpen,
zeker ook veel symboliek, die ons
thans ontsnapt, maar evenzeer is er
in die overvloedige levenskracht, die
naar alle zijden uitweg zoekende levenslust, die een karaktertrek is der 1 7de
eeuw, lust in het leven en in wat het
leven in stand houdt. Het is een liefhebben van het leven in zijn volheid,
dat zich openhartiger uit dan onze zeden
toelaten, maar meteen verre staat van
dien half-ascetischen, half-sceptischen
afkeer van bet natuurlijke, die onze tijd
vaak wonderlijk met reinheid verwart.
De guile dartelheid van » Galathea zie
de dag breekt aan" is reiner en veel
minder gevaarlijk dan onze demi-viergelyriek. Altijd heb ik medegevoeld met
Wendela Bicker, echtgenoote van Johan de Witt. Naar de schilderij
van Herm. Verelst in 's Rijks Museum.
den weemoed in Potgieters herhaalde
vraag, als hij verteld heeft, dat Jan in
oude dagen, op de bank bij de schouw, zijn Jannetje kuste dat het klapte, of een
ander maal op de luit het >> Heilige Venus, die 't roer houdt aller harten" klinken
liet : qan Salie, wat kwaad stak daarin ? Jan Salie, hebt gij ooit liefgehad ?"
De 18 de eeuw breidelt de dartelheid der vrijage. De hoogere standen en wie
hunne manieren nabootsten zijn te keurig voor de grove uitingen eener bloedrijke
verliefdheid ; de toon van een petit-maitre tegenover de charmante godin van zijn hart
is fijn, galant, maar de verandering schuilt voor een goed deel in dien toon en nog
niet in de zeden. Het was die soort van preutschheid, door Voltaire geteekend als
eene » delicatesse, qui croft regagner en paroles ce qu'on a perdu en vertu". De
lippen zijn de laatste schuilplaats der eerbaarheid : eerst als zij uit het hart verjaagd
is, vindt zij &At- toevlucht. Het is Fransch gedacht en mag niet op onze toestanden
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zonder meer worden overgebracht. Toch, als wij de vrijage zien der saletten ten
onzent, aan de speeltafeltjes bij 't schudden der kaarten ; op den vijver der buitenplaats, waar de zwanen statig drijven om 't bootje, waarin de gelieven zitten ; aan
den haard, onder het behaaglijk slorpen der chocolade uit het sierlijk Saksisch
porcelein, of het zetten der spitse lippen aan een kruidig likeurtje — alles zonder
een onvertogen woord, als wij ons daarbij herinneren, dat het leven dier jonge heeren
in den regel hoogst bedenkelijk was, dan denken wij aan Taine's : » L'indecence qui
est dans les choses, n'est jamais dans les mots". En freule Belle van Zuylen, deze
voor 't overige zeer ongewone, overspannen, al te vrije Utrechtsche jonge dame, had
misschien gelijk, toen zij van hare zuster schreef: » elle tient plus a la decence que
je ne tiens a la vertu". Dit is van 1764. Wij zijn verantwoord, als wij er bijvoegen,
dat die tegenstelling telkens kleiner werd bij de breede middellaag der natie, dat bij
de deftige families, den gezeten burgerstand, de jongelui elkander zochten en vonden
met die ingetogenheid, die ons b.v. in een meisje als Koosje Veldenaar weer al te
beredeneerd, te benepen toeschijnt, maar toen fatsoenlijk en gepast was en die, nog
later, in den opgang der i 9de eeuw, zou voeren tot die strengheid, die zelfs verbood,
dat verloofden onder een dak den nacht overbleven.
Nu zal de bruiloft aangaan. Staat en kerk en zede te gader wilden, dat het
huwelijk zou zijn openbaar, in het volle licht, met luide blijdschap en vroolijk gerucht,
opdat ieder weten mocht wat gewichtige gebeurtenis er plaats greep. In de tweede
helft der I 8 de eeuw hooren wij klagen, dat de aanzienlijken er een eer in gaan
stellen in stilte te trouwen : het bruidspaar gaat zonder gezelschap in hun daagsche
pak naar kerk of stadhuis, dwaze gewoonte, waar Abr. Blankaart » vreeselijk de nijd
op heeft". Voorts — wat rijkdom van gebruiken, wat overvloedige symboliek, wat
zinrijke vormen, waardoor de gansche bruidstijd gevuld werd. En dan, wat lange
dagen van gulle pret — van overdaad niet zelden — in het met palm en bloemen,
met gouden en zilveren looveren blij versierde huis !
De bruiloft behoort tot het huiselijk leven, de huwelijkssluiting en hare formaliteiten tot het publieke. Daarom over de laatste slechts een enkel woord. Sinds de
hervorming was het huwelijk burgerlijk en behoorde bij de overheid. Voor dit algemeen burgerlijk karakter des huwelijks is ook de gereformeerde kerk met kracht
opgekomen. Wie niet tot haar behoorden, behoefden zich niet van hare predikanten
te bedienen. Reeds van 158o is er eene ordonnantie van die van Holland, volgens welke
partijen voor magistraat of gereformeerden predikant hunner woonplaats moesten verschijnen, geboden verzoeken en door (of voor) hen getrouwd worden. Inderdaad wordt
het huwelijk gesloten voor den magistraat. Partijen solemniseeren zelven hun huwelijk
ten overstaan van gemeente of schepenen, die daarvan acte nemen. Aan het huwelijk
ging vooraf de verloving, in de katholieke middeleeuwen reeds eene openbare handeling, waarop de afroeping der geboden op drie Zondagen volgde, niet op werkdagen en natuurlijk nog minder alle drie in een week. De tijdsruimte tusschen den
dag der laatste afkondiging en den trouw was in verschillende plaatsen verschillend.
Ook bleef de toestand in de Generaliteitslanden nog lang ver ward, omdat de priesters
daar voortgingen het huwelijk te sluiten — schoon het dan onwettig was — en
partijen later mochten eischen — als zij dat wilden — dat het nog eenmaal publiek
voltrokken zou worden.
Voor het inschrijven der geboden hielden de kerkeraden zitting door deputaten,
de overheid door commissarissen tot de huwelijksche zaken, zoo ongeveer onze
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ambtenaren van den burgerlijken stand, behalve dat zij niet overal voorkwamen. Zij
hielden aanteekening der geboden, ook van hen, die voor den predikant begeerden
te trouwen. De afkondiging geschiedde van het voorlezersbankje (denk aan den voorzanger der Oude kerk met zijn neusstem, die de geboden leest van Ferdinand Huyck
en Henriette Blaek) of van de pui ten raadhuize. Waar geen commissarissen waren,
geschiedde de aanteekening voor schout of schepenen. Er diende nu voorts gelet op
I° de toestemming der partijen, dat zij widen huwen >>sonder bedwanck, simulatie
ofte bedroch" 2° de toestemming der ouders, die daarvan ook bij volmacht konden
doen blijken, zonder welk consent bij partijen onder de 25 en 20 jaar het huwelijk
geen voortgang mocht hebben, boven dien leeftijd nailer overleg met de ouders
gepleegd werd. Deze jaren zijn niet overal gelijk, wat samenhangt met den verschillenden leeftijdsgrens voor huwelijken in de onderscheiden gewesten. Al verder moest
bij de aanteekening worden overgeleg-d een >>getuigenis van vrijigheid", bewijs dat
tegen mogelijke bigamie, al was het vaak uiterst moeielijk
men ongetrouwd was
zekerheid van iemands dood te verkrijgen. Soms werd bij den ondertrouw gevraagd
of het bruidspaar »vleeschelijke conversatie" gehad had? Was er een geval van
defloratie, dan kon de onteerde de geboden van den bruidegom (door haar beschuldigd) doen schutten en eene actie instellen, waarbij dan getracht werd partijen te
accordeeren, wat meestal met eene schenking aan eischeres afliep. Want helaas ging
het dotare (afkoopen) boven het ducere (trouwen). Vervolgens hadden bruidegom en
bruid te toonen, dat zij niet tot elkander stonden in verboden graad van bloedver-

Spotprent op het slecht gepaard gaan van oud en jong. Naar een prent van David Vinkeboons in den Atlas van Stolk.
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wantschap, waarbij vooral de vraag moeielijkheid gaf, of de man mocht trouwen met
de betrekkingen zijner overleden vrouw? Overmatig leeftijdsverschil was burgerlijk
geen beletsel, maar de kerk en ook het volksgeweten verzetten zich tegen het huwelijk
van >> den bevalligen Chrysofilus en zijn verflenste besje", of van » een jongman in
het prilste zijner jeugd met eene oude, manzieke totebel", om der wille meest van
het ,>heilig goud". Een huwelijk als in 1683 te Appingedam tusschen Willem Jansen
Conijneweert, oud 96 jaar, en Geeske Gerrijts, oud 20 jaar, zal gelukkig wel tot de
uitzonderingen hebben behoord. Niet van wege den staat, maar van wege de kerk
werd getracht huwelijken tegen te gaan (te ,>bespieren" beet bet in de Ommelanden)
tusschen personen » drijvende contrarie religie", naar den regel : >> Selden sonder kruys
twee gelooven in een buys". Meest echter
ging de jonge jeugd haren gang, door de
liefde blind voor ,, kennelijke afwijking van
den weg der zaligheid". Doch niet zelden
gelukte het ook zulke huwelijken tegen te
gaan, en er schuilt heel wat tragiek, in wat
ik bij een dusdanig geval vind aangeteekend : » .... en de bruigom gegaan naar
Oost-Indien". Huwelijksbeletselen waren
nog krankzinnigheid, melaatschheid en impotentia. Tot zoover het sluiten van een
wettig huwelijk, waarover ik elders uitvoeriger gehandeld heb. Thans gaan wij
op ter bruiloft.
Zoodra de dag bepaald was en de
vrijster dus »op het houwelijck" zat, moes ten, althans in gegoede kringen, de huwelijks
voorwaarden worden vastgesteld, waarbij
ook het speldengeld; en het weduwengeld
werd bepaald. Natuurlijk' volgde er een
maaltijd op en de verloofden wisselden van
ring, terwiji, b.v. in Friesland, de bruid van
haren a.s. schoonvader de bras ontving,
den riem, waaraan weder kettinkjes voor
sleutels, schaar, fluweelen speldenkussentje liuwelijkshandel tusschen de ouders der geliefden. Naar de
zinneprent van Karel van Mander, Albertina, Weenen.
in zilveren doosje, reukballetje, spiegeltje —
nuttig en zinrijk geschenk ! In Groningen
heette deze bijeenkomst de wijnkoop, omdat de wijnkan er lustig bij rondging, • en
het contract ving doorgaans aan : » Dat tot eere Gods en tot vermeerderinge des
menschelijken geslachts een wettig huwelijk is beraamd tusschen . . . ." Zoo teekent
ds. R. Alberthoma te Groningen aan op 4 Jan. 1753 : >> des middags is de wijnkoop
gehouden van den beer Paulus Chevallier theol. prof. en onze enige dogter Margaretha
Geertruid . . . ." Waar geld noch goed was en de bruid alleen haar >> eertje en haar
kleertje" medebracht, kon de belijing worden gemist. Hier en daar verbonden de
gelieven zich tot huwelijkstrouw bij een contract, dat zij met hun bloed schreven, wat
zweemt, zegt een I 8 de-eeuwsch schrijver, »naar de gewoonte der Indiaanen".
Middelerwijl hadden de speelnooten, de twee speeljonkers en de twee speelmeisjes, hunnen dienst aangevangen, hadden de spiegels, de stoelen met groen en
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bloemen versierd, het voorhuis in een bloemtuin omgeschapen. Onder eenvoudiger
lieden sierde men alleen deurklopper en stoep — alles van het huis der bruid. Daar
zitten dan op den Zondag van het eerste gebod bruid en bruidegom »in staatsie",
prijck", onder de bruidskroon, met de bruidsjuffers naast zich, om de bezoekers
of te wachten, of voor den spiegel en ter weerszijden de ouders van het paar, gelijk
voor den aanvang der I 8 de eeuw de vaardige teekenstift van den grooten Picard
ons het tooneel in koper heeft gegraveerd. De dag werd besloten met het commissarismaal. Onder de boerenbevolking werd gewoonlijk het eerste gebod gevierd met
een feest in de herberg, het vetje, waarbij het bruidspaar echter maar een korten

Bruid en bruidegom zitten in staatsie. Naar de prent van Picard in Moubach 's »Nauukeurige Beschrijving der
uitwendige godsdienstplichten" enz. (1 736).

tijd tegenwoordig was. Doch de speelnooten hebben meer te doen, zij moeten de
gasten noodigen en aan tafel rangschikken, zij moeten bij de maaltijden zorg dragen
voor de heildronken, de verzen, de vertooningen en zelven vOOrgaan in zang en dans.
In de dorpen en overal, waar de nabuursplichten nog werden gehandhaafd, noodigde
een der buren tot de bruiloft, in Drenthe b.v. de broedneuger, die, hoed en stok kwistig
met linten versierd, in een Lang gerijm vroeg, of men 't feest Wilde komen bijwonen
»lieb ik min boodschap niet wal of kwoalik gedoan,
doarom moet men broedegom en broed niet versmoan."

In de bruidsdagen gaan bij vrienden en kennissen de bruidssuikers en de bruidstranen, de hypocras, rond, door den apotheker geleverd. Een knecht, den ruiker op

Het Huiselijk Leven.

II 1

de borst, loopend naast de slede, door een opgesierd paard getrokken en waarin de
zoete lading geborgen is, doet den ommegang in de stad en reikt de zakjes van
zilverpapier, met roode en groene lintjes dichtgebonden, waarin de suikererwten en
de kapittelstokjes, reikt de in fijn mandewerk gehulde flesschen met den gekruiden
wijn bij de bevriende huizen aan. Aardig, maar duur gebruik en dus alleen weder
mogelijk bij gegoeden. Mindergegoeden strooiden vaak bruidssuikers, als zij van de
aanteekening terug keerden. En nu ik toch van strooien gesproken heb — ziet deze
aardige kinderen, de strooi-jonkertjes en -juffertjes, die, bij 't gaan naar en 't keeren
van aanteekenOn en trouw, het paar met bloemen en loovertjes overstrooien zullen.
En den ganschen bruidstijd door vroolijke bedrijvigheid, instuiven en uitvliegen, uit
rijden en uit varen, eten en drinken — alles op zijn paaschbest en kermis aan vier
kanten, want de bruiloft is 's levens hoogtepunt en moet stralen als de zon.
Twee dagen voor den trouwdag — Zondag of Dinsdag, niet Maandag of Vrijdag,
ongeluksdagen --. zaten de speelnooten neer tot het blijde palmknoopen. Zij vlochten
de maagdenpalm, door zijne buigzame, lange twijgjes daar- toe uiterst geschikt, met verzilverde en
vergulde Braden ineen en wonden die slingers om
spiegels, - om luchters, om stoelen, waar het maar
hield — een vroolijk werk, van veel gelach en
zoet geplaag en guile kussen — thans ook dit,
met .zOOveel aardige gebruiken, voor goed voorbij.
De paranymfen vervaardigen ook de bruiloftskroon,
twee halve hoepels kruisgewijze over een heelen
bevestigd, omvlochten met roosmarijn en loovertjes,
gekleurde waaiers en vlaggetjes er tusschen gestoken — kunststuk van de vaardige vingeren der
bruidsmeisjes.
»Haar maagdelijcke kroon, Wiens goude lovers fijn,
Een glans geeft aan het dof en droeve roosmarijn .. . ."
Trouwpenning, begin i 7de eeuw.
zingt Breero, » droeve", omdat zij ook in grafKon. Penningkabinet, Den Haag.
kransen gevlochten werd, gelijk voor Vondel's
dochtertje. Doch nu claarvan niet ! In 't midden
binnenin de bruiloftskroon hingen een paar cupidootjes, of een hart van pijlen doorboord, of twee vereende rechterhanden, of (duidelijke en onergerlijke symboliek) een
wiegje. Waren de zeden ruwer, dan werd bij een huwelijk, waar binnen enkele weken
ook de doop zou noodig zijn, de kroon van stroo gevlochten. Van ruwe zeden getuigt
ook — in sommige streken van Overijsel — het bokse-schieten en het bokse-bier,
waarbij ter eere van het bruidspaar uit ganzeroeren en pistolen geschoten en voorts
hartig gedronken werd, wat meestal met eene bloedige vechtpartij eindigde, gelijk ook
het veerenmaal, als de vrouwen veeren brachten voor het hoofdkussen der braid en
zich aan jenever met suiker al te goed deden. Ik mag er wel aanstonds bijvoegen,
dat het drinken in de onderscheiden kringen wel in de kwaliteit der dranken, niet in
de kwantiteit merkelijk verschilde.
Onder de gewone geschenken, haast attributen, des huwelijks vindt men de
bruigomspijp, de kop met trouwsymbolen versierd, later in de pronkkamer opgehangen,
om op gedenkdagen te worden gerookt, de huwelijksbokaal, die bij het trouwmaal
zal rondgaan , het trouwkistje, kunststukken soms van zilversmidswerk, waar de huwelijks-
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penningen in zullen bewaard worden, de medaljes bij gelegenheid van de bruiloft
geslagen. Hier is er een met aan de eene zijde een vrijend paar, aan de andere een
moeder omringd door hare kinderen. En deze randschriften
»Mijn lief, ontvang mijn brandend hert,
Dat u op trou gegeven wert",

en dan :
»De beste vrucht, die 't huwelijck baart
Sijn kind'ren vroom en goet van aart."

En nu is de groote dag aangebroken, de bruid is gekleed, het bruidskroontje

Het bruidspaar begeeft zich naar de kerk. Naar de prent van Picard in Moubach's
.Nauukeurige Beschrijving" enz. (1 7 36).

is opgezet, in de 1 7 de eeuw op de loshangende, in de 18 de op de gekapte haren,
de bruigom heeft haar afgehaald en nu treden zij naar buiten, met bloemen bestrooid,
en gaan in de slede, waarachter de karossen voor de familie. In vele streken ging
men ter kerke over het water, in een groot tentjacht, als soms te Leiden ; onder de
rijke boerenbevolking in Holland ging de stoet in, ranke sjeesen ten trouw, voorop
de bruidssjees, door den bruidegom zelven, de versierde zweep in de hand, gemend,
de bruid haar suikergoed strooiende — een large, kleurige optocht langs weide en
vaart. Meest ging te platten lande de optocht te voet naar raadhuis en kerk, waarbij
dan, gelijk ik al zeide, de bruid werd geschut, door het spannen b.v. van een lijn
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over den weg. Nog in de 1 7 de eeuw droeg in Groningerland de bruidsjonker of
»bruydleyder" een bloot zwaard voor den stoet uit, herinnering aan het Oudfriesche
» aeftswird", huwelijkszwaard, symbool van de macht des mans over het leven der
(overspelige) vrouw. En in Drenthe, insgelijks nog in het begin der 1 7 de eeuw, werd
onder het gaan de bruigom met berketakken geslagen (het » brtidegomslahn"), oud
en onbegrepen overblijfsel uit lang vervlogen, heidensche dagen, toen door die slagen
de booze geesten moesten worden uitgedreven, die den bruidegom onvruchtbaar konden
maken. In dezelfde Landschap werd ook nog bier en daar de bruid geschaakt, d. i.
door den bruidegom in Naar huis gezocht, natuurlijk spoedig gevonden en in triomf meegevoerd — de oude vrouwenroof. Tot ihoelang dit alles nog heeft voortgeleefd, weet ik niet.

Eene huwelijksvoltrekking in de gereformeerde kerk. Naar de prent van Picard in Moubach's
»Nauukeurige Beschrijving, enz." (1736).

De gereformeerden gingen ter kerke en werden daar naar een vast formulier
getrouwd, waarbij duidelijk blijkt, dat de predikant voor Gods aangezicht akte neemt
van wat partijen ten opzichte van elkander doen. De dissenters begaven zich naar
het raadhuis en mochten, na aldaar akte van schepenen verkregen to hebben, zich
in hun kerk laten overtrouwen.
Thuisgekomen zaten zij aan aan den bruiloftsdisch, bij de rijken prachtig, vaak
overdadig, met kunstige suikerwerken, zeeen met schepen, waranden met dieren, den
Hof van Eden met Adam en Eva, waaraan Jacob Cats eene bespiegeling verbindt
over Hooglied IV, 12 : »Mijne zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof. . . ." Hij wist
niet, dat, wat volgens de toenmalige theologie het huwelijk tusschen Christus en zijne
8
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kerk afbeeldde, wezenlijk eene verzameling van oude, Oostersche bruiloftsliederen
was, in verheerlijking der zinnelijke liefde niet verschillend, van wat in zijne eigen
dagen aan den huwelijksdisch gezongen werd. En gezongen werd er uit den treure
uit die bekende bundeltjes minne-, bruilofts- en drinkzangen, met aangegeven melodie,
prachtig vaak gebonden, met sierlijke slootjes, zooals wij ze nog over hebben, zeer
verscheiden van inhoud, oude balladen en volksliederen, psalmen en geestelijke liedjes,
maar meest gedichten, van poover of beter allooi, waarin zonder bedeksel het mingenot
geschilderd wordt, dat het bruidspaar wacht, of ondubbelzinnig gedoeld op aanstaand
kinderbezit. Dikwijls waren zulke liedjes of propoosten ( » levertjes", omdat een der
gasten met een stukje lever op de punt van zijn mes de bruid in eenige regels toespreekt) gemeen en liederlijk. Zoo heeft Jan Steen het ons in zijn boerenbruiloft
afgebeeld en treffend teekent G. Kalif daarbij aan : » ....de onderworpen berusting in
dat gebogen hoofd, de schaamte in die neergeslagen oogen, de gelatenheid in die
over elkaar gelegde handen : zoo moeten toen
vele bruiden gezeten
hebben !" Behalve deze
liedjes zijn er de gedichten, voor een bepaalde
bruiloft gemaakt, waaronder de heerlijkste kunst
onzer g
b rootste dichters
en het ellendigst gerijmel
onzer treurigste prulpoeten.

Een bruidsvertrek in de 17de eeuw. Uit Joh. de Brune »Emblemata".

»Tsa Trompen en trompetten
Blaas op een gouden toon,
Nu Tromp de oorldgswetten
Verlaat om Venus' zoon.
Hij rukt het staal van 't lijf,
Voor 't zijdgeweer een wij f,
Maakt weer trompen
Stalen rompen, stout en stijf.,."

Zoo luidt het eerste couplet van het fraaie »Bruyloftslied van den beer Tromp". 1VIaar zelfs de beste zijn
soms dartel genoeg naar onze zeden en alle te gader worden ze door de strenge,
puriteinsche moralisten van toen uitgemaakt voor » venusjes en lichtveerdige, oneerlicke,
onkuysche liedekens". »Velen laten zich," beet het bij een hunner, » op bruiloften
uit in uitwendige blijdschap met roepen en razen, met gieten en zwelgen, met Jansen
en springen, met dartele en onkuische propoosten, met schieten, met zingen en lollen
van onkuische liedekens en zij oordeelen, dat men op bruiloften geestelijke en
stichtelijke propoosten als ontijdig moet vermijden. Ja zij walgen van dit hemelsch
manna en zij schamen zich daarvoor, oordeelend, dat het spreken uit Gods woord
hunne vreugde 'Lou turbeeren." Naar zijn hart was Lodenstein, die ook op bruiloften
zijne » gewone ontzaglijkheid" niet verloor. »De tusschentijt, als men niet aan tafel
was wist hij te besteeden, om elders dese of gene siecke te gaan besoeken. En over
tafel hoorde men geestelijke gesangen, of gebeden of stichtelijke redenen." Zoo strandt
op Scylla, die Charybdis mijden wil.
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Na tafel werden er vertooningen gedaan, de middeleeuwsche tafelspelen, de
bruidsspelen, die in de 1 7 de eeuw wel reeds in onbruik geraakten, maar waartegen
toch nog een Friesche synode in 1654 waarschuwde. Natuurlijk werd er ook gedanst
(al is daartegen van kerkelijke zij de ook altijd geprotesteerd, wat nog in 1772 aan
Betje Wolff haar » Menuet en domineespruik" in de pen gaf) en daarna werd — wat
met onze zeden wel ganschelijk strijdt — de bruid te bedde gedanst. Door de
speelnooten was reeds vroeger slaapkamer en bruidsbed versierd. Nu, in het midden
der dansvreugde, grijpen de jongere
gasten de bruid aan en sleuren haar
naar het bruidsvertrek — vage herinnering al weer aan het oude bruidrooven. De bruidegom snelt de bende
achterna en koopt de bruid terug
door een feest te beloven, het vischmaal of het weerom-vetje. Maar
daarmede is hij den dollen troep
niet kwijt. Nadat alle geheimen der
slaapkamer zijn begluurd en betast,
vallen zij op de arme bruid aan en
berooven haar van sluier en linten,
kroon en halsketting, schoenstrik en
kouseband en plukken haar aldus
>> gelijk een kok zijn gevogelte". Zoo
ging het niet bij de »lagere standen", neen, zoo geschiedde o. a. in
I 66o op de bruiloft van Philips
Doublet met Susanna Huygens, de
dochter des grooten dichters, en de
vader verhaalt ervan in een uitvoerigen brief aan de hertogin van Lotharingen. Susanna en hare zusteren
moeten wel zenuwen van staal hebben gehad. Te platten lande werd
het paar soms zoo lastig gevallen,
dat het 't huis ruimen en in de
herberg schuilplaats zoeken moest.
Maar in den loop der 1 8 de eeuw
stierven deze ruwheden uit en, als
Saartje Burgerhart als bruid. Uit »Sara Burgerhart."
Sara Burgerhart trouwt, brengt mevrouw Buigzaam het bruidje naar
haar kamer, helpt haar te bed, en daarna tikt de heer Edeling bescheiden aan.
Toch dicht nog Goethe :
DDasz nicht die List muthwill'ger Gaste
Des Brautbetts Frieden untergrabt."

Den volgenden morgen komen de naaste vrouwelijke bloedverwanten het paar begroeten (aldus nog bij Willem Leevend's huwelijk), de dienstbode brengt' het morgenwater en ontvangt haar >>bruidsstuk" als loon, de jonge echtgenoot geeft zijn vrouw
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een geschenk (de oude morgengave) en dan komen nog de navetjes, de jongelui
brengen aan vrienden en magen tegenbezoeken, de wittebroodsweken loopen ten einde,
de speelman is van het dak. Toen de gewoonte van huwelijksreizen opkwam — als
Jacob van Lennep verteld heeft, dat zijn varier, professor D. J. van Lennep, 3o September I 800 met mej. Cornelia van Winter trouwde, voegt hij er bij, dat zulke
dwaze reisjes toen gelukkig nog niet voorkwamen — vervielen al deze gebruiken
van zelve. Het beruchte jus primae noctis", het recht van den landsheer op den
bruidsnacht, is pure fabel
terecht schrijft von Bismarck 20 Juni 1858 aan
Motley : » . das jus primae noctis hat niemals
existirt."
Voor onze kennis van
het eigenlijk huwelijksleven
ligt allerlei ongeordend materiaal nog op bearbeiding
te wachten. Over 't algemeen mogen wig er veel
goeds van zeggen : het
eigen huis was »the beginning and the end of the
glory" zegt eene Engelsche
schrijfster terecht van ons
toenmalig huiselijk leven,
en van menig gelukkig
huwelijk liggen de bewijzen
vOOr ons. Er is treffende
symboliek in de gewoonte,
om een takje Witte winde,
door de bruid op haren
trouwdag op de borst gedragen, daarna te drogen,
in de bedstede op te hangen en bet haar bij haren
flood in het graf mede te
geven. Zeker was de pracAdriaan van der Werff, Zelfportret met dat zijner vrouw. 's Rijks Museum.
tijk beter dan de theorie.
De gehuwde vrouw bleef
onmondig met al de gevolgen van dien. 0. a. had de man het recht haar te
tuchtigen, en de bepalingen daaromtrent zijn van de uiterste ruwheid, niet slechts in
middeleeuwsche keuren, maar in ordonnanties tot op 't einde der republiek. De
sententieboeken der oude schepenbanken verraden ons, hoe vaak er van dat recht
gebruik werd gemaakt, al werd overmaat gestraft. De gereformeerde kerk, schoon
hare dienaren mishandeling straften, leerde toch ook de minderwaardigheid der vrouw,
op gronden aan het 0. T. ontleend en zonder schroom op de latere westersche toede practijk ging er gelukkig
standen toegepast. Zoo was de officieele theorie slecht
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boven. Ondergeschiktheid , maar trots alle wetten oefenden karakter, temperament en
de eischen van het huiselijk leven hun invloed. Overbekend is de uitspraak van den
Engelschen gezant ten onzent in het derde kwart der 1 7 de eeuw, Sir William Temple,
dat het in de Nederlanden voor eene uitgemaakte zaak gold, dat de vrouwen over
de mannen regeerden, ja hare zaken beter bestuurden dan genen de hunne. Klinkt
dit onaangenaam en zijn er gemakkelijk namen te noemen van »bazige" vrouwen
(niet Maria van Reigersberch als 't u blieft !), wij mogen veilig van beter dingen gewagen. Er is geen twijfel, of de Nederlandsche vrouw heeft met haren echtgenoot medegeleefd. Als wij in onze historie den
rijkdom zien van groote mannen op
elk gebied, dan weten wij wel, dat
zich in die tooverachtige uitstorting
van genie factoren openbaren, die
wij niet kennen ; ook zal menige
moeder in verbazing haren genialen
zoon hebben aangestaard. Maar ter
andere zijde denkt wel niemand, dat
zooveel energie en ondernemingszucht, lust en levensbegeeren, zooveel gezondheid en kracht naar lijf
en ziel, buiten den invloed zouden
gestaan hebben van gansche geslachten van krachtige vrouwen en
moeders. Staat stil voor de vrouwenportretten van Rembrandt of Frans
Hals, van Dou of Moreelse, staart
er naar met bewondering en liefde
en herinnert u dan wat eenmaal
dr. H. J. Polak schreef: » . . . . deze
vrouwengestalten, incarnaties van
wat zich de Hollander te alien zijde
als het ideaal der vrouw en moeder
gedroomd heeft. Jong zijn ze niet,
aan onze voorstellingen van schoonheid en bevalligheid beantwoorden
ze slechts zelden. Maar welk eene
kalme vastberadenheid, welk eene
Rembrandt, Elisabeth Bas. 's Rijks Museum.
blijmoedige plichtsbetrachting, welk
een vredigen ernst ademen die refine
voorhoofden, die heldere oogen, die gevulde gelaatstrekken . . . . Leed is er menigmaal
over die hoofden heengegaan, maar met onwankelbaar vertrouwen in de oneindige
liefde van den Vader hierboven hebben zij het en zelven gedragen en bij de huisgenooten gelenigd." En als C. Veth het heeft over de vrouwen bij Jan Steen zegt hij
desgelijks dat >> ze zijn opgenomen in de vrije en vroolijke sfeer van zijne levensbeschouwing . . . . weinigen hebben de jonge vrouw en het kind aantrekkelijker en
daarbij waarder gegeven . . . . de wakkere gezichten, vermoedt men, van de zusters,
vrijsters, huisvrouwen en moeders der helderhoofdige en doortastende manskerels, die
het tijdperk groot maakten."
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De lezer wenscht in plaats van bespiegelingen voorbeelden ? Het valt zwaar uit
den overvloed te kiezen. Wie leest zonder ontroering van de trouw en huwelijksliefde
der doopersche martelaren in het ,> Offer des Heeren" ? Is dit nog te algemeen ?
Gedenk dan de fiere vrouw van Caspar Coolhaes, die zegt liever haar brood te willen
bedelen, dan haar man aan te sporen iets tegen zijne conscientie te doer. Lees de
woorden, door Coornhert zijner overleden vrouw gewijd in 15 84. Lees de biografie van
Camphuysen, zooals lang na zijnen flood de weduwe, Anneke van Alendorp, die heeft
gedicteerd en merk op, met wat heimwee zij zich in den korten tijd van haar vrijage
en huwelijk verdiept ! Dit is uit het begin der i7 de eeuw. Van 1628 is de brief van
ds. Jonas Michaelis uit fort Oranje in
Nieuw-Nederland, waarin hij schrijft:
))het heeft den Heere belieft mij
mijne goede parture (die mij nu over
de 16 jaren langh, een deugdsame,
getrouwe ende gansch lieftallige
jockgenoot geweest hadde) of te
nemen". Te teekenender woorden,
omdat de vaderen nuchter genoeg
in hun uitdrukkingen plachten te zijn.
Dat Vondel zijne in 1635 overleden
vrouw, Maaike Wolff, in Badeloch
een monument heeft opgericht, is
bekend, maar welk cene teederheid
in de verzen, haar elders gewijd
Dlioe veer dees voeten moghten dwalen,
'k Sal derwaart mijn bedruckt gesicht
Noch slaan, daar voor het rijsend licht
Uw bleeke star ging onderdalen."

Het gelukkig huwelijksleven van
Huig de Groot en Maria van Reigersberch ligt voor ons open in haar
brieven , ook dat tusschen Willem
de Groot en Alida Graswinckel was
bijzonder goed. Balthasar Bekker's
tweede vrouw, Froukje Fullenius
staat als »hertlieve seer getrouwe,
Maria van Reigersberch. Naar de schilderij van David Bailly
vernoegde deelgenoot in voorspoed
in 's Rijks Museum.
als in rouwe" vOOr ons in de opdracht der >>Betooverde weereld". Vreemdelingen, die ons land bezoeken, gewagen
van, het is waar, de plompheid der mannen en hunne boersche liefkozingen, en over
de bevalligheid en de geestigheid der vrouwen zijn zij uiterst negatief in hun oordeel,
maar van de hechtheid van hun huwelijksleven geven zij goed getuigenis en een
Duitscher in 1698 leert ons : »ein jeder mit seinem Ehegemahl sich begnugen ldsset."
Ontbreken daar tegenover de zwarte kleuren niet, o. a. in de boetedagspredikatien,
met name rijzen de klachten bij 't ouder worden der i8 de eeuw. Tijdgenooten denken
daarbij aan invloeden uit dat Frankrijk, waar alles » conspirait contre le mariage" ;
de verachting van het huwelijk heet in 17 43 de mode, en in 1785 wordt ons van
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betrouwbare zijde medegedeeld, dat het maitressehouden dagelijks meer in twang komt.
a spreek het niet tegen, maar het kwaad school in sommige hoogere kringen, onder
de burgerij was het ongetwijfeld minder groot. Natuurlijk kwamen ongelukkige verhoudingen als in het huis van Bilderdijk of van Mr. Joan Valckenaer meer voor, en
huwelijken om geld alleen, de weelde der huishoudens, de traagheid eener vrouw
waren ook toen slechte factoren voor huwelijksgeluk. Dat de voortreffelijke patriot
J. H. Swildens zoo heeft geijverd voor het vergemakkelijken van de huwelijken der
officieren bij zee- en landmacht (I 78 1), geeft te denken. Maar ook bier mag de
18de eeuw niet boozer worden aangezien, dan zij verdient. Van Effen vertelt ergens,
dat man en vrouw ten onzent elkander nog ,>bourgeoisement" beminnen, hunne harten
branden gelijk bun turven : langzaam maar lang. Inderdaad kan men uit verschillende
maatschappelijke kringen goede getuigenissen bijbrengen. Wie de bladzijden leest,
door den Nijmeegschen burgemeester De Beyer in zijn dagboek zijner gestorven
echtgenoot gewijd (1767), is zeker, dat bier eene uitnemende vrouw wordt beschreid,
wier liefde wel 't een en ander te vergeven had. Uit de brieven der dochter des
heeren D. J. van Tuyll van Serooskerken ontvangen wij den indruk van een gelukkig
huwelijk barer ouders. Die brieven zijn van 176o en volgende jaren. In 1759 bezocht
de Zweed Ferrner ons land en was o. a. een paar maal de gast van den Amsterdamschen, doopsgezinden koopman Jacob de Clercq, die toen op de Keizersgracht bij
de Westerkerksluis woonde. 4-lij was," zegt onze reiziger, »een van de aardigste
en gelukkigste menschen, die ik ken." En na een aantal inderdaad voortreffelijke
eigenschappen te hebben opgenoemd, eindigt bij : > ten slotte was bij gelukkig getrouwd,
had mooie en goede kinderen, wien bij met groote zorgvuldigheid een fatsoenlijke en
verstandige opvoeding gaf." Soortgelijke indrukken ontvangt men van de families van
C. en D. J. van Lennep ook te Amsterdam, van de Luzac's te Leiden. Uit predikantskringen mag ik het gelukkig huwelijk noemen van den pietist Johannes Verschuir,
van den strijdbaren voetiaan Jacobus Fruytier, van den reeds genoemden Groninger
predikant R. Alberthoma, alien uit de eerste helft der eeuw, terwiji ik er uit den
patriottentijd bijvoeg dat van den doopsgezinden leeraar te IJlst, Jelle Sipkes van
Teerns. Tot een goed besluit wijs ik op Schimmelpenninck. In een gesprek maakte
Napoleon, toen eerste consul, 24 Nov. 1803, eene toespeling op S.'s gelukkig
huwelijk : qe sais que vows faites bon menage ensemble; j'aime les heureux menages".
Waarop Schimmelpenninck antwoordde : ,> Nous tachons de nous en tenir a nos mceurs
bataves a cet egard". Hij mocht het zeggen : zoo waren de zeden. Dertig jaar vroeger
had Diderot op een refs door ons land denzelfden indruk. Wat hij vergat of niet
weten kon, was, dat in ons land onder den invloed van gereformeerde en doopsgezinde moraal, de huwelijkszeden strenger waren dan in Frankrijk. Voor la note gale"
in deze materie zorge ten slotte Betje Wolff. >lk hoorde lest", zegt zij (176 9), ,,een
vrouw, die Naar man kikkertje en Naar kind torretje noemde en mij deedt denken
dat zij, bij vermeerdering van familie, kans hadt om de tien plagen van Egipten nog
eens bij elkander te hebben".
Kinderbezit gold nog voor een zegen; op de bruiloft werd op te verwachten
kroost onbeschroomd gezinspeeld, daarna wachtten de echtgenooten en bloedverwanten
met spanning op de eerste teekenen van zwangerschap. Bleven ze uit, dan had de
arme man menig spotwoord te verdragen , mocht men gegronde hoop koesteren, dan
heerschte er groote vreugde en de a.s. vader dronk bij 't eerstvolgend vriendenmaal
op >> Hansje in den kelder" uit den bekenden beker, waar, door het indringen van
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den wijn een klein kinderbeeldje uit een glazen bol naar buiten komt — duidelijke
maar gezonde symboliek, waarvoor geen vrouw zich behoefde te schamen. >> Heb je
er niet een braven man voor ?" zou tante Martha vragen. Nu begint ook langzamerhand de voorbereiding, het gereed maken van de luiermand, het inrichten van de
kraamkamer, het zoeken naar eene goede baker en vroedvrouw — en onder alles
door, vooral bij een eerste kraam, het eindeloos raadplegen met de moeders, de
buurvrouwen. >> Wel juffrou, hoe lang reken-je nog ?" — en daar kwam het almanakje
voor den dag en op guile mededeeling volgde even goedgeefsch advies.
De vruchtbaarheid der huwelijken was als regel groot. Jan de Oude had bij drie
vrouwen 27 kinderen, Johan de Middelste bij twee 25. Gezinnen van tien kinderen
waren geen uitzondering; uit de familiestukken (als b.v. van Janus Dousa) staan zulke
getallen ons duidelijk voor oogen. In 1582 stierf te Deventer Lamberta, weduwe van
zekeren hopman Augustijn, nalatende i50
kindskinderen, merkwaardig getal, vereeuwigd in het rijmpje :
»Lamme, weduwe van hopman Augustinus eerbaer
Olt wesende CV jaer,
Van haer sijn geboren even
Anderhalf hondert kindtskinderen in leven "

Titelprent van het Kleyn Vroetwijfsboeck (I70I ).

Natuurlijk waren dit uitzonderingen, gelijk
dat echtpaar twee eeuwen later, dat 181
kinderen, klein- en achterkleinkinderen rijk
was. Er zijn voorbeelden van 16, 17, 22,
25 kinderen. Elisabeth Schuler, vrouw van
prof. Ant. Matthaeus, overleden 1 4 Juni
1646, liet negen zonen en drie dochters na.
Angelica van Merck, echtgenoot van prof.
Mart. Schoock, overleden 4 Maart 1664,
had elf zoons en vier dochters, van wie
bij haren flood nog acht leefden. In 1773

heeten in de provincie Zuid-Holland op 9 80.000 zielen 28000 kinderen geboren te
worden. Op 't einde der Republiek zijn er klachten over dalend kindergetal. De stelling
wordt verdedigd, dat een gezin met negen kinderen een premie moest genieten en
vrijgesteld zijn van lasten. In dezen zelfden tijd, in 1781, zegt Swildens in een zijner
geschriften, dat de republiek, om zich te kunnen handhaven, volkrijker worden moet,
doch dat >>bij de aanhoudende verbastering der Nederlanden" aan dien eisch niet wordt
voldaan. Abortus provocatus wordt niet zelden vermeld en reeds van vroeger, uit de
1 7 de eeuw, zijn er instructies voor vroedvrouwen, waarin haar verboden wordt, dranken,
die de vrucht afdrijven, in te geven.
De groote vruchtbaarheid werd echter gekocht met het leven van tal van vrouwen
en ging samen met schrikbarende kindersterfte. Natuurlijk waren er vrouwen, Wier
krachtig lichaam tegen alles bestand bleek. Elisabeth van de Paltz vlucht Zondag
8 November 162o, slag op den Witten Berg, te paard gezeten achter haren stalmeester en komt na twee dagen te Breslau, na zes weken ontvlucht zij weder te
paard, komt 22 December te Kustrin ; wordt opgesloten in de kasemat en bevalt daar
op den eersten Kerstdag, zonder hulp, op stroo, van haren zoon Maurits. »Zonder hulp."
Maar juist die hulp was allergebrekkigst. De kraamvrouwensterfte was gevolg vooral
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van de nog uiterst achterlijke verloskunde en van de onzindelijkheid van het kraambed. Wel waren het Nederlandsche geneesheeren, van Roonhuizen, van Solingen, van
Hoorn, vooral de groote Hendrik van Deventer, die in de jaren van de 1 7 de op de
18 de eeuw vooruitgang hebben gebracht, maar het kwaad school in de onbekwame
vroedvrouwen, die zich lieten onderrichten door boekjes als >1-let kleyn vroetwijfsboeck" (1685, I 70 I), of » Den roosegaert der bevruchte vrouwen" (tal van drukken),
en toch algemeen werden gebruikt. Waarom ? Dat zegt een vroedvrouw bij Breero :
' schickt wel helfte beter voor een wijf,
Dan dat Baer een man sal gaen over een vroumensch er lijf."

DIATij weten waer t

Het voegde niet, en zelfs vroedvrouwen werkten uit toenmalig kieschheidsgevoel meer
op den tast dan op 't gezicht. Er is een getuigenis van een Edamsche vroemoer
a°. 1736, die zegt, dat zij gewoon is haar werk met gesloten oogen te doen. Begrijpelijk de klacht van een geneesheer, dertig jaren later : » Uit valsche schaamte
weigeren kraamvrouwen zich door dokters te laten helpen en laten zich door onkundige
wijven martelen en om
hals brengen." Maar
nog uit 1799 hebben
wig een verhaal van twee
vroedmeesters, die in
een zwaar geval de
rampzalige kraamvrouw
ellendig aan haar lot
overlaten, ofschoon de
verloskunde in de 18de
eeuw toch groote vorderingen had gemaakt
en o. a. de tang
sinds I 7 23 algemeen
werd gebruikt. Zoo
verwondert dan de
groote kraamvrouwensterfte niet, noch het
feit, dat tal van mannen twee, drie vrouwen in 't kraambed verliezen. Er ligt eene
lange en droevige geschiedenis in de korte
mededeeling, dat de
eerste vrouw van ds.
Joost van Laren, Maayken Knockaarts, 5 Sept.
1599 stierf >> twee dagen te voren verlost
zijnde van haar tiende
kind." Ook de kindersterfte is opvallend. In
Gerard Dou, De kraamkamer. 's Rijks Museum.
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een » enquete" a°. 1 541 staat met zooveel woorden : » Beatris tvroetwijff oudt omtrent
68 jaren, heeft een zoen levende van 2 2 kinderen, die sij gehadt heeft." Caspar
Coolhaes vertelt ons : » .... hebbe zeventien kinderen gehad.... van welcke twaalf in
den Heer ontslapen...." Van vijf kinderen van Wilh. a Brakel sterven er vier in de
eerste maand; van acht kinderen uit Beverwijcks tweede huwelijk stierven de meesten
vroeg. In oude grafrekeningen heet het telkens, tragisch in zijn kortheid : (de naam
der moeder) » en haar jonggeboren kind". Het zou gemakkelijk vallen de lijst voort
te zetten, maar het is duidelijk, dat wij hier eene zware schaduw zien over het huiselijk
levers der vaderen, al plachten zij elkander te troosten met het vooruitzicht op »andere
overwinste' ' .
De kraamkamer was in de 1 7 de en 1 8 de eeuw in gegoede gezinnen ingericht,
zooals wij dat kunnen zien in het stadsmuseum te Amsterdam, naar de prent van
Troost, of zooals die van Elisabeth Musch in den aanvang van Van Lennep's roman -donker, warm en zeer
benauwd. De bevalling
geschiedde in den kraamstoel, door den genoemden van Deventer zeer
verbeterd, of in den
schoot eener vrouw;
» schootsters" heetten zij
en of en toe leenden
(wonderlijkerwijze !) ook
manner zich tot dat
werk. In onze martelaarsgeschiedenis is herhaaldelijk sprake van de
» vroyvrouwe daar onse
susters in gelegen hebben.'' Saartje EdelingBurgerhart bevalt nog in
den kraamstoel, want de
De bakermat. Uit Joh. de Brune .Emblemata".
jonge echtgenoot »lei
met den vroedmeester
..
zij ne vrouw in 't Iledikant." Alida Rijzig Leevend vond er zeker geen in tante Martha's
zoo onverwacht ontwijde pronkkamer. Het kraamschut (om maar alien tocht te weren)
was soms van het prachtigst japansch lakwerk. Hier is ook de klassieke bakermat.
Wij hebben er een fraaie afbeelding van uit het jaar 1 624. Zij was van mandewerk
en zoo gevlochten, dat de baker er ten voeten uit in kon zitten, van achteren en ter
linker zijde met een hoog oploopend scherm, om den tocht wederom, aan de andere
kanten open, om den gloed van 't vuur te genieten. In de 18 de eeuw is zij vervangen
door de vuur- of luiermand, geenszins tot aller genoegen. »De damp der doove koolen"
zegt een dokter op 't eind dier eeuw, » in de vuurmande is zekerlijk ten uiterste
nadeelig voor baker en kind; en de benauwdheid van den koolsmook, in het beslooten
kraamvertrek, jaagt der kraamvrouwe wel eens een koorts op 't lijf . . . . men droogt
wijders op zulk eene mande de natte en bewaterde luyers, welker waassem ook niet
weinig nadeelig is voor baker en kind." Daar bovendien de baker geheele uren in den
dut zit, vliegt de vuurmand met luiers en al wel eens in brand. Om al die redenen
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beveelt hij de oude bakermatten opnieuw aan — waarvan nooit gekomen is. Al verder
de wieg met krachtig schommelvermogen en voorts, bij gegoeden, het kraamzilver,
de kandeelkom en de kandeelstok. Natuurlijk is de gansche kraamkamer van te voren
door de vriendinnen bekeken, de >> deurzichten, die alles met een linxenoog begluren."
De baker is aangenomen, uit de vroedvrouwen de vaak niet gemakkelijke keuze
gedaan , want >> Geertje-moer is te jonk en onbedreven, Jannetje-moer te oud en te
dutselagtig, Claartje-moer te groot van handen, Trijntje-moer te suffelagtig, Nelletjemoer te baasagtig, Teuntje-moer te veel genegen tot den wijn." En als nu de ure
daar was, ging »het scheepje naar den Volenwijk onder zeil."
Nadat het kind was opgebakerd, legde de baker het den vader in de armen,
overblijfsel misschien van de oudgermaansche zede, volgens welke de vader het kind
kon erkennen of verstooten, zoolang het althans nog niets genuttigd had. Bij de
bevalling waren de naaste vrouwelijke bloedverwanten tegenwoordig, en de gewone
burgervrouw was te dezen in beter conditie dan de Koningin van Frankrijk, die in
een van menschen opgepropte zaal haar kind ter wereld moest brengen, barbaarsche
en monsterachtige gewoonte, die Marie Antoinette eens bijna het leven heeft gekost.
Volgens sommige stedelijke keuren mocht eene vroedvrouw eene ongehuwde a. s.
moeder niet helpen, voor deze onder eede verklaard had, wie
de vader was van het kind. Nu werd de gebeurtenis aangezegd
bij buren en vrienden en naar overoud gebruik de voordeur
met den kraamklopper versierd. Dat was, bij wie het konden
betalen, een vierkant ebbenhouten plankje met roze zijde overtrokken, daarover was fijne kant gesponnen, aan de hoeken
waaiersgewijze geschulpt, in 't midden een vierkant met kostbaar kantwerk, als 't kind een meisje was door een papier ter
helfte bedekt (!). Kant en lint voor den a. s. kraamklopper
schonk de bruigom reeds aan zijne bruid. Waarom niet? De
baker ging het plankje aan de deur hechten en de buurt kwam
het bekijken. Bij de armen moest het kindje het doen met een
linnenstrook om de deurklink, bij de boeren hechtte men een Een kraamklopper; i 7de eeuw.
bos palm aan de deurpost. Maar rijk of arm — de wereld
moest weten, dat er een kind geboren was en het huis moest gemerkt zijn, want van
oudsher was het van inkwartiering vrij en moest de deurwaarder er voorbij gaan. Toen
in het stadsleven de buurt nog beteekenis had, werden de buurtkinderen getracteerd
op het kinderman- (d. i. kraamheer)stuk, een eierkoek. Grootvader Edeling tracteerde
»al wat in zijn dienst leven ontvangen" had, »tot de kruiers en pakhuisknechts toe
kregen Rijnschen wijn met kaneelkoekjes."
Tegen bijgeloovige praktijken van de vroedvrouwen begon in den loop der tijden
eenig verzet te komen, sommige waren gelukkig onschuldig, als daar is de moeder
tot sluiting van haar lijf driemaal aan haar eigen hand laten zuigen in den naam des
Vaders, des Zoons en des H. Geestes. Gevaarlijker voor de kraamvrouw waren de
talrijke bezoeken en het daarmee samengaand gastreeren. De Leidsche hoogleeraar
E. Bronchorst teekent in zijn dagboek aan (in 't latijn) : >> Maandag 2 1 Juni 1593
tusschen II en I2 uur des nachts is mijn dochtertje Judith geboren, niet zonder dat
de moeder op 't hevigst werd gemarteld, doch de weeen duurden niet lang; een half
uur na de komst der vroedvrouw baarde zij, voor welken grooten weldaad God zij
geloofd. Den 23 sten (twee dagen later!) gaf ik een feestje voor de vrouwen, die bij
de bevalling hulp hadden verleend.... die met de bij mij inwonende studenten goeden
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sier maakten." Helaas, den 28 sten reeds stierf het kindje » na enkele dagen luide en
klagelijk geschreid te hebben" (gelijk Poot's Jacoba »heeft zich aan het end geschreid
in hare onnoozelheid") en 4 Juli, dus dertien dagen na hare bevalling, heeft de arme
moeder in haar huis het kraammaal, een achttal personen, »en ook onze commensalen
zaten aan en alien waren onder wijn en kwinkslagen zeer vroolijk." Er is iets lugubers
in dit festijn, waar de kraamvrouw nauwelijks hersteld en het kind »nauw verschenen"
wel »graag weer henen" gegaan was. Van ouds gold de negende dag voor kritiek,
daarna kreeg de moeder eenige vrijheid, maar gewoonlijk hield men haar nog lang
patient — waar 't lijden kon. De dordtsche predikant H. van den Korput (broeder
van den verdediger van Steenwijk) schreef 18 Februari 1592 aan Arent Cornelisz : » Mijn
huysfr. craem sal haest eyndigen; sij ende haer soon sijn heden a partu 32 dagen
out...." Uit zijn tweede huwelijk met Heylwig Heymans was hem 18 Januari zijn
zoon Joh. Andreas geboren. Saartje Edeling Burgerhart mocht Brie weken na hare
bevalling een brief schrijven. Nog voor de kraamvrouw geheel hersteld was, had het
kandeelmaal plaats, waartoe de baker de vriendinnen genoodigd had, het vanden,
gelijk het ook heette. Vanden beteekent in de middeleeuwen bezoeken, in de 1 7de
eeuw kraambezoeken, vele dagen achtereen, waarbij soms de mannen de vrouwen
kwamen halen. Dan ging de vandebeker rond met den uit warmen wijn, eierdooiers,
suiker en kaneel toebereiden drank en werden er gesuikerde spouwertjes (beschuitjes)
en suikerkoekjes gepresenteerd, en, als de tongen los kwamen, vertelden de vrouwen
van hare bevindingen bij 't kramen opgedaan, het relaas kruidend met anecdoten,
die niet overfijn waren. Hoe zegt de schijnheilige Jan Klaaszen :
DMen weet wel, dat de vrouwtjes moeten wat praaten, maer 't gaet zomtijts vrij wat grof;
Als men maar binnen de paalen van zeedigheid blijft! 0, de zeedigheid, daer houw ik zo veel of!"

In 't laatst der 1 7 de eeuw werd het vanden vervangen door de kraamvisites. Juffrouw
Christina de Vrij staat haar dessertkeuken aan haar jong groenvrouwtje af, die in
Naar donker hokje van een kelder geen kraamvisite houden kan. Het zenden van
lekkernijen en versterkende kostjes aan de kraamvrouw bleef tot op dezen dag in
tal van streken ten onzent bestaan. Ook bier bij bevalling en kraambed blijkt weer
dat medeleven van de buurt, van de gemeenschap met het gezin, dat ons in den
ouden tijd zoo bekoort.
De doop, hoewel eene kerkelijke plechtigheid, is met het huiselijk leven eng
verbonden. De gereformeerde opvatting van den doop en de daaruit voortvloeiende
doopspraktijk hebben uiteraard op zeden en gebruiken invloed geoefend of er zich
mee verstaan. Over die doopspraktijk der gereformeerde kerk hebben wij eene monografie van dr. H. J. Olthuis (1908). wij voor ons verhalen van den doop voor
zoover hij met het huiselijk leven samenhangt. Daar de vaderen niet, gelijk Rome,
de noodzakelijkheid van den doop ter zaligheid leerden, was er geen oorzaak voor
een haastig doopen, noch in den moederschoot, noch aanstonds na de geboorte.
Maar het volksgeloof oordeelde, dat het ongedoopte kind niet zalig kon worden,
daarom werd er bij levensgevaar gedoopt door de vroedvrouw, roomsch of onroomsch.
Als regel echter volgde de doop na enkele dagen, de kleine Judith van daareven
was vier dagen oud • dat men zou wachten tot de moeder kon medegaan, achtte de
Dordtsche synode van 1574 »gheen wettelicke oorsaecke om den doop wt te stellen."
Om het bijgeloof tegen te gaan was de huisdoop verboden, maar de synode van
1618/1 9 liet hem toe in gevallen van grooten nood en altijd in tegenwoordigheid
des kerkenraads. Want de aandrang om een kind, dat dreigde te sterven, haastig
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aan huffs te doopen was zoo groot, dat de ouders bij weigering naar den roomschen
priester liepen, wiens doop bovendien voor practicaler gehouden werd, aangezien de
roomsch gedoopte kinderen niet stierven. Aanzienlijken begeerden den huisdoop uit
deftigheid, en het is aangenaam te kunnen zeggen, dat menig eenvoudig dorpsleeraar,
trots de dreigementen van zijn ambachtsheer, te dezen voet bij stuk hield. De Zondagmiddagbeurt was als regel voor den doop bestemd. In den loop der 1 8 de eeuw
was het deftig zijne kinderen in de Fransche kerk te laten doopen, wat tante Martha
raar vindt : »de bloeien verstaan er immers niets van!" Aangaande den naam bij den
doop te geven, bestonden geen voorschriften, behalve dat de kerk geen namen
wenschte, die op God of Christus of de engelen toepasselijk waren. Toch had Hi chiel
Adr. de Ruyter een zoon Engel. Naast bijbelsche namen, die de oudgermaansche

De doop van Willem V in de Groote Kerk te 's Gravenhage, I I April 1748. Naar een prent van S. Fokke
's Rijks Prentenkabinet.

voor een goed deel verdrongen hadden, kwamen dierennamen veel voor, Vogeltje,
Zwaantje, Duifje. Dat verdrongen van de Germaansche namen, reeds in de 1 3 de eeuw
ten onzent door de geestelijkheid aangevangen, was niet volstrekt: voor en na heetten
kinderen Gerard, Diederik, Koenraad, Gerbrand, IJsbrand, Willem, Albrecht, Otto,
Bernard, Reindert of Adelheid, Machteld, Wendelmoet, Geertruid, Dieuwertje, Hildegond, Wijntje, Luitje met de verkortingen of verbasteringen. Wat de bijbelsche
namen aangaat, de Nieuwtestamentische zijn uit de katholieke middeleeuwen, de Oudtestamentische komen eerst na de hervorming in zwang, zoodat een roomsche Jacobus
naar den apostel heet, een protestantsche naar den aartsvader, een roomsche Jozef
naar den man van Maria, een protestantsche naar den » meester droomer". De
dubbele meisjesnamen Miebet, Annemie, Wimmeko, Betteko, vroeger algemeen, zijn
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thans zeldzaam. Tegen dierennamen waarschuwden sommige kerkelijken, opdat kinderen
niet met beestennamen in » de rol van Christus' soldaten en huisgenooten" zouden
worden ingeschreven. Prins Willem noemde zijne dochters Catharina Belgica, Charlotte
Flandrina, Ch. Brabantina, Emilia Antwerpiana. De Engelsche kolonel Ogle, in Staatschen dienst, noemde zijne zeven dochters naar Hollandsche steden, Utricia is die
mrs. Swan, door A. M. van Schuurman bezongen. Tesselschade kennen wij alien.
Maar genoeg over dit punt, dat op zich zelf eene gansche literatuur heeft.
Als het, soms in allerkostbaarst (roodfluweelen doopluiers, of van wit moir6e met
zilverkant, doopjurken met 25 el kant) doopgoed gekleede, kind weder thuis was
gebracht en de vader zijn vrouw had gelukgewenscht, volgde het doopmaal, bij de
rijken van groote pracht, met al het oud familiezilver op tafel en een overdaad van
schotels, waartegen geen keuren baatten. Het doopmaal ter eere van Adriaan, zoon
van Corn. van der Mijle en Maria van Oldenbarnevelt, was van zulk een pracht.
Huibert Weynichman, secretaris der Landschap, verzocht (Maart 1604) Drost en
Gedeputeerden als gevadders" te willen
staan over zijn zoon en >>hetzelve opte
fonte te doen heffen", om daarna met
hunne huisvrouwen >> de portie na Drenthsche maniere" te nemen ende met ander
goet geselschap een aem wijns helpen
uytdrincken". De uitnoodiging werd gracelijk aanvaard. Op 't platte land gaf de
kraamheer na den doop een kinderbier,
waartegen de kerk, om het zware drinken,
strijd heeft gevoerd, die doopvetjes, waar
inderdaad de matigheid in 't gedrang kwam
en over 't uitsterven waarvan men zich
dus moet verheugen. Maar wat hebben wij
nu overgehouden ? Aan den maaltijd werd
het kind vertoond en boden de peters,
de gevaders hun pillegiften aan (pine is
pete- of doopkind) ; later heetten alle doopEen dooppenning van 1578.
(Christus zegent de kinderen).
geschenken zoo, doopjurk, zilveren of
gouden bel, dooppenning aan lint of
ketting; aan vorstelijke kinderen, als de Staten of een stall peet waren, geldsommen,
gouden doozen met lijfrenten, landerijen, bij de burgerij tegels of borden met datum
en zegenwensch, zilveren lepels (wat nog gebruikelijk is). De jonge Willem II ontving
als pillegift van H.H. Mog. een gouden doos van f 1259, waarin een jaarlijksch pensioen van f 8000, die van Holland voegden daar een jaarrente van f 5000 bij. Zij
hebben het maar 24 jaar behoeven uit te keeren. Zes weken na de bevalling placht
de moeder haren kerkgang te doen; tegen overhaasting in dezen moesten de doktoren
waarschuwen. Ook van den eersten marktgang wordt gewaagd.
Reeds Erasmus — om het niet hooger op te haren — heeft in een zijner samenspraken een pleidooi moeten voeren vOOr het zelve-zoogen en tegen die moeders, die
. willens meer dan den halven moedernaam eener vreemde vrouwe overgaven". Het
zal wel altijd moeielijk vallen uit te maken, hoevelen zich aan lien plicht onttrokken
en hoevelen hem niet konden volbrengen. Uit de berichten, die ons ten dienste staan,

Gerrit Dou, De jonge moeder. Mauritshuis, den Haag.
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krijgt men den indruk, dat in de i 6 de en 17 de eeuw de meeste vrouwen zelven
zoogden, de gesprekken in den vandetijd loopen geregeld over dit onderwerp en de
schilderstukken leeren ons hetzelfde.
»Een die haar kinders baart is moeder voor een deel,
Maar die haar kindren zoogt is moeder in 't geheel ....",

zegt Cats, en de meerderheid bracht dat in practijk. Maar zijn tijdgenoot Jan Vos
schijnt in een puntdicht toch al te waarschuwen :
»Geen dier zoo wreedt of 't zoekt zijn jongen zelf te zogen . ..."

Zeker waren de ongemakken bij het zoogen vele,
».... 't swiet breekt men uit als ik zal beginne",
zegt Saartje Jans, maar haar gasten keuren 't toch af, dat er zijn, die daarom hare
kinderen »te min" zenden. Wilde 't kind niet zuigen, of kon het 't voedsel niet verdragen, dan bleven de borsten » ongeredderd" en moesten er zuigsters komen, die
zich telkens 4 a 6 stuivers lieten betalen. In den loop der 1 8 de eeuw rijzen de klachten
over » dames, die dit werk verre beneden het fatsoen rekenen voor eene vrouw van
de wereld". Dit zegt een spectator in 1774. Zedemeesters zijn immer sterk geneigd
donkere verven te gebruiken. Maar de klachten komen van vele kanten en mogen
niet worden gewraakt. Het heet bijna een mirakel een vrouw aan te treffen, zoo zij
niet tot de armsten behoort, die haar kind zelve zoogt, en weder een ander schrijver,
in 175o, toornt over die moeders, die bij overvloed van gezond voedsel het teeder
wicht aan een onverschillige huurling opofferen. Op 't einde der eeuw heet het nog,
dat »de kinderen der rijken meestal aan minnen worden overgegeven". Hoe bezwaarlijk
het y ak de waarheid te weten te komen, blijkt, als wij in 1773 iemand hooren verzekeren, dat de Hollandsche dames in het zelven zoogen haar eer stellen. Maar
dr. Lefrancq v. Berkhey, die ons dit vertelt, heeft eene neiging tot vergoelijkend optimisme, en als wij nu bovendien nog de juffrouwen Wolff en Deken in al hare romans
voor het groote belang krachtig zien opkomen en haar den lof hooren zingen der
citoyenne Michelet, bij welke dame zij, tijdens hare Fransche ballingschap, zulke
gelukkige dagen sleten, welke » schoone, gezonde vrouw al hare zes kinderen zelve
gezoogd heeft" — dan houden wij 't voor uitgemaakt, dat het kwaad in niet geringe
mate bestond. Onder Franschen invloed ? Het is zeer dwaas al onze i8de-eeuwsche
gebreken hardnekkig uit Frankrijk te laten komen. Men kan slechts zeggen, dat claar
de afkeer om zelve het kind te voeden zeer sterk was, in geschriften werd aangeprezen, door zekere middelen werd in de hand gewerkt en dat wij voor Fransche
mode altijd gevoelig waren. Omgekeerd mag men dan ook denken aan den heilzamen
invloed van Rousseau, die ook op dit punt vele vrouwen tot het natuurlijke heeft
teruggebracht. Een goed voorbeeld gaf bij ons in 1792 Frederika van Pruisen, de
gemalin van den Erfprins, door haren zoon zelve te voeden. Wat het euvel verergerde,
was, dat de kinderen vaak jaren lang aan die minnen werden overgelaten, terwip
toch, zegt een deftige spectator, »zulk slag van vrouwen geene de geringste kundigheid
hebben om haare voedsterlingen eenige lessen te geeven, die denzelven heilzaam zijn".
Neen inderdaad, gemerkt deze vrouwen gerekruteerd werden uit het gemeenste slag,
van wier zeden ons jammerlijke staaltjes verteld worden.
Wat vroeger geslachten onbekend was geweest, bracht in de i8 de eeuw menig
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huisgezin in beroering : het vraagstuk van de inenting. Wei te verstaan niet de vaccinatie, d. i. de inenting 'met koepokstof, welke Jenner eerst in 1796 bekend heeft
gemaakt, maar de-' inoculatie, d. i. de enting met de echte smetstof der menschenpokken, in het midder der eeuw reeds met de naald in plaats van met het lancet.
Zij_:_ veroorzaakte soms epidemieen en de overheid was er niet voor. Er werd met
warmte voor en tegen geschreven, en voor ouders was het niet gemakkelijk te besluiten. In de familie ' van Lennep werden de kinderen ingeent, en de moeder hield
een dagboek van het verloop. Het kleine Saartje, dochtertje van mr. C. van Lennep,
was 2 0 Juli I 79 2 geboren en 13 Februari 1796 gelhoculeerd. Het dagboek loopt tot 8 Maart. Den 2 2 sten
Februari teekent de vader aan, dat
de dokter heeft gedeklareerd, dat
>> het gevat had", dat wel is waar
de eerst aangebrachte wondjes later
geInflammeerd zijn dan de latere,
maar dat er toch groote hoop is,
ja bijna zekerheid, dat de operatie
gesuccedeerd is. God, hoopt hij,
zal het vervolg insgelijks zegenen
en ons lieve kind bewaren. Belle
van Zuylen was driemaal ingeent
>> grace a (s)es parents et (s)a perseverance". Een man als dr. Petrus
Hofstede, rechtzinnig en voorzichtig, waarschuwt in '78 2 tegen
digtvaardige verkiezing" en tegen
» eigenzinnige en bevooroordeelde
verwerping." Jenner's uitvinding
heeft veel te lijden gehad van de
zonden der oude inoculatie : in '802
teekende James Gillray nog die
spotprent, » The cow pock or the
wonderful effects of the new inoculation", waarop een groot gezelschap, ingeent, nu kalfskoppen
krijgt op alle deelen van het lichaam.
Frans Hals, De meid met het kind. Kaiser Friedrich-Museum, Berlijn.
Het was de >> Bataafsche maatschappij tot nut van 't algemeen",
die in 18o6 een boekje uitgaf, waarin, in den vorm eener huiselijke samenspraak, het
nut der inenting wordt behandeld en Lijsje, de vrouw, eindelijk uitroept : » Alles wat
gij gezegd hebt is zoo klaar, dat ik het voor onverantwoordelijk houden zou, als ik
mijne kindertjes niet liet inenten !"
Van de manier, waarop de ouders hunne kinderen opvoedden, had een Duitscher,
die in 1696 ons land bezocht, een slechten indruk. Er zijn ouders, die den meester
laten beloven, dat hij de kinderen op school nooit zal straffen. En in huis wil de
vader niet dat de moeder, noch de moeder dat de vader de roede gebruikt. En het
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is om die reden, dat er zooveel kinderen later naar Indic gaan : zij groeien op voor
galg en rad. Men zou zeer verkeerd doen dit voor den regel te houden. Zeker waren
er zulke ouders — de meesten handhaafden een strenger systeem. In de oude republiek, nauwelijks het middeleeuwsche ontgroeid, waren de zeden ruw, ook in de
opvoeding. \Vie de roede inhoudt haat zijn zoon", leerde de spreukendichter, en
met die oude Oostersche wijsheid gingen de vaderen accoord. Op de scholen bleven
plak en stok geenszins ongebruikt. Op oude prenten staan kinderen aan tafel te eten ,
een klein.e jongen, die naar school gaat, maakt voor zijn moeder een diepen » serviteur"
met breeden zwaai van het hoedje. Zeker was er tucht, onderdanigheid — overigens
natuurlijk verschil, schakeering naar de mate van karakter, temperament, beschaving,
bijkomende omstandigheden. Hier strengheid zonder verstand bij de ouders, en bij
de kinderen onwillige en bij geval uit den band springende onderwerping. Daar tucht
met liefde en wijsheid, en bij de kinderen ontzag met vertrouwen en warme genegenheid gemengeld. Als regel
toch de eisch tot stipte gehoorzaamheid met — bij onze
dagen vergeleken — misschien
minder erkenning van de persoonlijkheid van het kind,
minder van-allerlei-in-aanmerking-nemen. Bespiegeling, ook
hier op de feiten gegrond, al
zijn wij, gelijk telkens, niet
in staat zoo tot het wezen
door te dringen als wij wel
zouden wenschen.
Louise de Coligny is eene
voortreffelijke moeder geweest
voor haren eigen zoon en voor
de dochtertjes van Oranje en
Charlotte Bourbon, zij, de met
ondank beloonde, aan wie de
Thomas de Keyser, De familie Meebeeck Cruywaghen.
natie niet dan met schaamte
's Rijks Museum.
terugdenken kan. De zonen
van Huig de Groot hebben den
ouders veel verdriet berokkend, toch ook gevolg van vaders ballingschap, van zijn
druk bezig zijn, van uit de verte de opvoeding te moeten besturen, daarnaast van
moeders wel onverdachte, maar door lot en tegenslag zich soms hard en geprikkeld
vertoonende, liefde. Andere schakeering. Ten jare 1693 trouwde Margaretha Jacoba
Poppen, uit gezeten familie, tegen den wil haars vaders met Francois de Wit, dien zij
daartoe naar het buitenland gevolgd was. Uit Keulen schrijft zij dan, 3 November, een
ootmoedigen brief aan Karen alderliefste Papa en Mama", waarin zij onder betuiging
van berouw en droefheid, de hoop uitspreekt, dat >> UEd. goedertierentheyt zig eenmaal
over een ongelukkig paar . . . . sal believen te ontfermen" en smeekt : » Erbarmt UEd.
onser dan, vergeeft 't misdaerie en laat mijn swakke ziel en lighaam door UEd. goede
gratie en gunste een nieuw leven krijgen. Stemt dog ons huwelijk toe !" Waarop de
vader : >>'t Gaat hoe 't wil, ick sal u en hem wel krijgen . . . . Verhoop van ons ofte
ymant der vrienden in der eeuwigheyt geen verzoeninge ofte vergiffenis . . . . ontrust
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onse geesten niet meer door u onnutte brieven .... Sijn hooft kan ons alleen versoenen
en gij de rest van u dagen opgeslooten, u sonden te beweenen .... het best dat ick
u kan toewenschen is een kort leven en een voorsigtige dood .... niet aangenamer
kan ter ooren komen als dese tijdinge aan J. P." Tenzij alles hier bedriegt, ligt zeker
een groot deel schuld aan den brutaal-harden vader. En nu nog een type van lieflijker
verhouding. Johanna Maria van Riebeek, dochter van den Gouverneur-Generaal, kleindochter van den stichter der Kaapkolonie, was in tweede huwelijk getrouwd met Joan
van Hoorn, oud-Gouverneur-Generaal, en ging met haren echtgenoot in 1709 (zij was
toen 3o jaar) naar patria, waar zij nooit was geweest. In Januari 1710 kwam zij aan
de Kaap. Lees nu hoe zij aan hare ouders schrijft. ».... Swarte Maria, die seght, dat
zij een dochter is van een vrouw of mij d, die weleer in 't buys van grootvader zaliger
heeft geweest en mij heeft verzoght die (t. w. tuinzaden) aan vader te senden ; het
schijnt dat in die menschen noch een groote genegentheyt tot onse familie is ...." Of
ook : >>.... en hebben daar onder de schaduw van die (sinaas) appelboom gezeten en
gegeten en dickmale wenste, dat vader en moeder ook in korten dat gesight hebben
moght ...." Of nog eens : ».... in 't begin mij wat ontroeringe gaf en die oude gepasseerde tijden eens overdacht .... ick hoope dat vader en moeder, broer en zuster
ook alle die ouwe dingen sullen in korte besightigen". Hier toonen zich drie geslachten
in innige verhouding. Het is deze zelfde Johanna, die voor hare ouders alvast op
schrift brengt een ,,Mondprovisieboekje voor een 0. I. Reys" — vriendelijke voorzorg, die ons veel goeds vertelt.
In de opvoeding was natuurlijk van allerlei, dat nu wonderlijk schijnt. >> 't Is
voor papaatje en mamaatje geen kleine vermakelijkheid", beet het in 't midden der
17 de eeuw, ,>dat dat jonge murtje (bekje, bier : dochtertje) so perfect met smakelijke
dronkjes den wijn voor 't bier weet te kiezen". Trouwens nog in 1781 geeft de
nuttige en vermakelijke Amsterdamsche almanak den raad een kind ), al vroeg aan
't drinken van vars bier te gewennen, hetwelk hem sterkte geeft en den stoelgang
doet bevorderen". Al evenmin is het stijve inbakeren van den zuigeling in overeenstemming met de latere hygiene, en bij jongens en meisjes treft ons het ontbreken
van afzonderlijke kinderkleeding : de kinderen zien er uit als volwassenen in 't klein,
gelijk nog bij nationale kleederdrachten, maar zij konden het schadelijke er in nog
slechter verdragen. Breero protesteert er al tegen :
»De moeders sijn wel sot, die hare kleene kind'ren
Soo rijgen, dat sij haer het wassen gants vermind'ren,
En dringen 't teere wicht in een gebootste lijf,
Van blick of loodt benayt, in harde steecksel stijf...."

Wie de kinderportretten der periode ziet, of de • kinderfiguren b.v. bij Jan Steen,
ondergaat denzelfden indruk van bekoorlijkheid als thans nog bij het kijken naar een
zesjarig Zeeuwsch boerinnetje : het is in hooge mate sierlijk en schilderachtig, maar
losser kleeding zou het arme kind-zelf nuttiger zijn. Ook bier geldt wat men zou
kunnen zeggen van den ganschen ontwikkelingsgang : de dingen worden beter, maar
leelijker. Het dwaze instoppen van kinderen wekte in de 18 de eeuw reeds luider
veroordeeling; »de handschoentjes aan, het bonnetje over de ooren getrokken en met
een bandje vastgemaakt, om het kind te beletten aan zijn gebroeid hoofdje wat lucht
te geven. Aldus ingepakt, wordt het nog in een mantel gewonden en of er nog iets
aan mocht haperen in een slee met gesloten glazen geplaatst, om tusschen hem en
de lucht alle gemeenzaamheid of te snijden". Apenliefde — en het zijn deze zelfde
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mallemoertjes, zelfs bij beschaafden, die, haar lieve dochtertjes knuffelend en half flood
zoenende en met de oogen als opetend zeggen : >>je bent een h .. rtje van een meisje,
je bent een alderliefst h .. rtje, ja dat benje". Wel dertig steekt daar tegen af de
gelukwensch van Jan de Witt aan zijne vrouw . op den eersten verjaardag hunner
dochter d.d. 27 December 1656, »ick vermaene UEd. ende onse lieve dochter haere
geboorte, met toewenschinge van alle heyl en zegen". Mevrouw de Witt was toen
nl. in Amsterdam, waarvan haar echtgenoot dienzelfden dag naar Den Haag vertrokken
was. Dat die deftigheid met warme liefde samenging, weten wij.
Het spreekt al verder van zelf, dat de denkbeelden van dien tijd ook uitkomen
in de opvoeding. ZOO het bijgeloof of, wit men, het lager
geloof, denkbeelden en voorstellingen uit lang vervlogen
tijden, die, zij 't soms onbegrepen, ongehinderd naast de
hoogere voortleefden. Op allerlei
gebied, in alle kringen der maatschappij treft ons het ongestoord samengaan in de gedachtenwereld der vaderen van tal
van overblijfselen der overoude,
animistische wereldbeschouwing
(eene primitieve wijsbegeerte)
met ontwikkelde geloofsvoorstellingen, die er wezenlijk mede
streden en elkander toch in de
practijk niet bleken uit te sluiten.
En dit verschijnsel is zoo algemeen, dat wie er uit overtuiging
tegen gestreden hebben, op ons
den indruk maken van eenzame
figuren, onbegrepen en bij de
massa verdacht. Ik heb daarover uitvoeriger gehandeld in
het Theologisch tijdschrift XLIII,
17-5o. Welnu, ziet hier dan
ouders, die, als een kind niesde,
Gerard ter Borch, Kinderportret. 's Rijks Museum.
zeiden : » God zegen je, mijn
kind, dat je geen beest worde".
Herinnering aan de dagen, toen het plotseling niezen doorging voor de aanraking
van een boozer geest. Nog zeggen wij in zulk een geval : » wel bekome't u", gewoonte, waartegen reeds de kwakers als heidensch bijgeloof opkwamen. Zoo leerden
ouders hunne kinderen, dat zij, als zij bij het tellen tot dertig gekomen waren,
moesten zeggen : >> 30 met God", om den gevaarlijken invloed van dat getal af te
weren, want voor 3o zilverlingen heeft immers Judas zijnen Heer verraden. Als
't kind door den hik geplaagd werd, kwam de moeder, tikte het op de borst en
zeide, naar de wijze van het oude belezen of bezweren : »hik — spik — sprouw,
'k geef den hik van jou — aan een ander, vrouw of man — die hem beter velen
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kan". Gevaarlijker was de opvoeding tot het geloof in spoken en duivels. In de
Nederlandsche vertaling van een Engelsch boekje -- een van de weinige, die zich
tegen dit geloof dorst keeren — lezen wij (reeds in 1609): >> In onse kintsheyt heeft
ons moeders joncwijf (dienstmaagd) ons soo vervaert ende wijs ghemaeckt van een
grouwelijcken duyvel met hoornen op sijn hooft, vuur in sijn ,'Wont, oogen ghelijck
een tinne schotel .... waerom wij verschrikt zijn als wij van de bullemans hooren
spreken .... ende hebben ons soo uytsinnich gemaekt .... dat wij dickwils van ons
eygen schaduw vervaert sijn". ZOO is het. Slechts waren deze kinderkamervertelsels
en bakerpraatjes in overeenstemming met een schier door allen aanvaard geloof. Wie

Spelende kinderen. Uit Cats, »Emblemata", 162o.

er zich tegen hebben verzet en er ook de kinderen voor hebben willen bewaren, zijn
to tellen : Erasmus; ds. Abr. Palingh, de jezuIet Friedrich Spee; Jan Zoet, een derderangsdichter, maar die met eene volmaakte openhartigheid alle spokerij -verwerpt :
»Ik staroogde op 't gespook en dogt in mijn gemoed,
Dit is het snoode kwaad, dat van 't volmaakte goed
In alle eeuwigheid verdoemd is . . . ;"

eindelijk, op 't einde der i7 de eeuw, Balth. Bekker. Niet slechts tegen duivel- en
heksengeloof heeft deze voortreffelijke man zijn leven lang strijd gevoerd, ook tegen
dat, hetwelk zich richt op den sterrenhemel, heeft hij moedig gekampt. In 168 3 gaf
hij dat uitnemend kleine boekje in 't licht, Onderzoek van de betekeninge der
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kometen", en hoe hij te dien opzichte zijne kinderen opvoedde, zegt hij zelf in deze
treffende woorden : >>Waarom schrikt men voor een regenboog niet gelijk voor de
kometen ? Gewoonte en ongewoonte is hier oorzaak af. Mijne kinderkens, met geen
vooroordeel ingenomen zijnde, verheugden sich over 't aanschouwen van de staartster
en zij konden nauweliks gerust te slapen gaan sonder die eerst te sien". Dit geldt
de komeet van 1681. Maar nog lange jaren zou dit en ander bijgeloof nog tal van
kinderen, zonder zoo verstandig een varier, verschrikken, en plagen met den boeman
en akelig gekerm en rammelende kettingen en wat dier griezeligheid meer zij.
Gelukkig zaten zij niet altijd onder dien druk ! Zij hadden hun spel en (gelijk
het immer was en, hopen wij, altijd wezen zal) gaven er zich aan met voile toewijding.
Veel meer dan nu groeiden zij op straat op, zooals reeds in hunne prille jeugd hun
moeder hen onder den luifel argeloos had gevoed en — verschoond. Op tal van
prenten, in tal van berichten, de eeuwen door, zijn jongens en meisjes bezig op straat
en plein, langs de grachten, op de kerkhoven, op den stadswal, met spelen, overgaande vaak in kattekwaad doen, soms in straatschenderij plegen. Uit laat-middeleeuwsche correctieboeken komt de spelende straatjeugd te voorschijn, gelijk zij kaatst
in den omtrek der Groote of Latijnsche school tot merkelijk nadeel van het klassieke
onderwijs aldaar, of met noten in een kuiltje • >>stuyckt" d. i. plompt, waarbij zij op
even of oneven wedt om geld, of met de legpenningen, bestemd er rekenen meè te
leeren, om 't verst tegen een muur werpt, of (erger) appelen en peren dieft uit der
lieden tuinen, of (al erger) met buskruit en proppen schiet uit conduyten, d. z. pijpen,
die voor waterafvoer dienen — welke laatste liefhebberijen vooral »kwade manieren"
waren (naar de vaststaande formule in de vonnissen), »die 't gerecht noch van hen
noch van iemand behoefde te lijden". In gansch anderen toon staat het stuk, waarop
Vondel ons de spelen teekent van zijn vroeg gestorven Saartje, dat hij 12 September
1633, in haar achtste jaar, ten grave droeg, Saartje, dat
».... vlug te voet in 't slingertouwtje sprong
- Of »zoet Fiane" zong,
En huppelde in het reitje
Om 't lieve loddereitje.
Of dreef, gevolgd van eenen wakkren troep,
Den rinkelenden hoep
De straten door, of schaterde op een schop ;
Of speelde met de pop,
Het voorspel van de dagen,
Die d' eerste vreugd verjagen;
Of onderhield met bikkel en bonket
De kinderlijke wet,
En rolde en greep, op 't springend elpenbeen,
De beentjes van den steen,
En had dat zoete leven
Voor geld noch goed gegeven."

Er is een Arent van omstreeks 165o, waarop 42 jongensspelen staan afgebeeld,
waarvan de meeste nog altijd gespeeld worden : bal en raket, hinken en vlieger oplaten, knikkeren en plompen, steltloopen en hoepelen, tollen en kegelen, schaatsenrijden en glijden met de prikslee. Voorts speelden de kinderen zoo iets als het
tegenwoordig » zakdoek leggen, niemand zeggen", waarbij misschien een penning
neergelegd werd, of ons »kruip door, sluip door" ; of » Pick-oly-graeff", waarbij een
jongen op de stoep zit, de tweede zijn hoofd buigt tusschen des anderen knieen, de
derde ruiter te paard op des tweeden rug zit, en dan een (pick), of twee (olij) of

I 4 0 Het Huiselijk en Maatschappelijk Leven onzer Voorouders.
vijf (graeff) vingers opsteekt, waarnaar de tweede raden moet ; of >> over rug" (haasje
over) springen en zoo voort. Straten en grachten waren uitgezochte speelplaatsen,
maar de jongens maakten het al te bont en wierpen der goede luiden glazen in,
soms zelfs aan iemand een oog uit. Strenge keuren schijnen weinig gebaat te hebben —
meest waren de kwajongens den schoutenrakker of den hondenslager (als in den
Spaanschen Brabander, want de kerk was eene prachtige speelplaats !) te vlug af.
Op andere wijze toonde de nauwelijks tienjarige Michiel Adriaansz. de Ruyter zijn
koenheid, toen hij den hoogen kerktoren te Vlissingen beklom tot op den ronden
bal, vanwaar hij heen zag over de wijde zee, >> daar zijn hart naar jookte", om daarna
met de hielen zijner schoenen de leien stuk te trappen en >> met behulp zijner geswinde
leden, armen en beenen weer gelukkig beneden te komen". Gerard Brandt maakt
deze stoute klimpartij tot een beeld van Michiel's later opklimmen tot de hoogste
zeeambten. Naast deze lichaamsoefeningen waren er ook spelen, waarbij vernuft en
geest te pas kwamen, uit later tijd, 176o b.v., is een boekje, dat in Friesland te
koop was, ,>t Vermakelijk kinderspel", waarin een aantal kunstjes geleerd werden,
als daar zijn : kikvorschen heimelijk in een kamer te doen komen, pieterselie op een
tafel te doen groeien, een ei boven op zijn hoofd te doen koken, een sneeuwbal te
doen branden, te maken, dat de dronkaards een tegenzin in 't drinkers krijgen —
welk laatste kunstje nu juist geen kinderlijke aardigheid schijnt.
Weten wij van de opvoeding bij 't voorgeslacht zeer weinig, iets meer -- maar
nog altijd weinig — kunnen wij van 't onderwijs zeggen. Wat ons aanstonds treft
is, dat het onderwijs wordt geacht ouderplicht te zijn en dat slechts waar dezen
onmachtig zijn, de school hulp bieden mag. Nog ver in de 1 8 de eeuw toornt iemand
over die ouders, die de bezigheden van hun beroep gewichtiger achten dan het
onderwijzen hunner kinderen en die, bewerende geen tijd te hebben, hun kroost aan
een gehuurden leermeester toevertrouwen. Merkt het op : gehuurd. Het is juist als
daareven de gehuurde min; de ouders schuiven hunne taak van de schouders en
dragen die voor geld aan anderen op. Goede ouders deden dat niet. Als Hoogerbeets
en Huig de Groot op Loevestein zitten, zenden zij, Juni 1619, een rekest aan de
Staten van Holland : ».... ende dat mitsdezen .... hare kinderen, die de supplianten
tot onderwijsinge bij haer hebben ontbooden .... van slaapplaatsen werden geaccomodeert ...." Dit huisonderwijs duurt de gansche periode onzer republiek door — als
de ouders het konden geven. Was dit niet het geval, dan zochten de aanzienlijken
een inwonend gouverneur voor hunne zonen. Voor de burgerij was de school, waarheen men zijn kinders kon, niet moest zenden. Daar is voor de kleintjes de matresseschool, door de eene of andere oude vrouw in de buurt opgezet in haar eigen
woonvertrek, gewoonlijk veel te eng, zoodat de kinders dicht opeengepakt zaten,
spaarzaam aangeveegd of met zand bestrooid, nog zeldzamer gelucht, zoodat bij
't binnenkomen de bedorven lucht bij walmen den bezoeker tegen kwam. Daar zat
dan 't kleine grut, Brie, vier jaar oud, dreunden hun Vaderonsje op, met de Tien
geboden, door de oude matres zoet gehouden met koekjes, die ze zelve verkocht,
of gestraft met de lange gard, die naast haren matten leunstoel hing. Hier is van
onderwijs nog geen sprake. Jets meer kwam daarvan terecht op de dagere school",
op de Fransche scholen en vooral op sommige Latijnsche, waaronder zeer goede
waren. Intusschen, de geschiedenis van het onderwijs zal elders in dit werk des lezers
aandacht vragen; ons onderwerp voerde ons tot de grenzen ervan.
De opvoeding droeg zeker bij de meesten een godsdienstig karakter. In de
gezinnen als regel bij het ontbijt voorlezing uit den bijbel en psalmgezang, aan tafel
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overluid gebed door den huisvader, 's avonds zeker bij velen lectuur uit stichtelijke
boeken, Borstius, Teellinck e. a., de kinderen al vroeg Zondags mede ter kerk. Huis
en school hebben beide bijbelkennis bij kinderen in hooge mate bevorderd, en de taal
van den Statenbijbel zou niet zulk een Stempel op de volkstaal hebben gedrukt, er
zouden niet zOOveel volksuitdrukkingen aan den bijbel zijn ontleend, als de natie niet
van jongsaf met de Schrift vertrouwd ware gemaakt. Wat natuurlijk nog iets anders
is dan godsdienstigheid. De catechisatie, naar tegenwoordige opvatting, was geen
predikantenwerk. Op de scholen leerden de jongens en meisjes uit een kort uittreksel
uit den catechismus, of uit Faukelius' »Kart Begrip der christelijke religie", in de
18 de eeuw verdrongen door den befaamden Hellenbroek, helaas vol van voor kinderen
gansch onverstaanbare spitsvondigheden. Op dit onderwijs hadden predikanten toe te
zien en bij gebleken fouten de overheid opmerkzaam te maken. Toen in 167o de
kerkeraad der Hoornsche gereformeerden vernam, dat »in de publique stadsscholen
de kinderen niet geoeffent werden in het
leeren van de gebeden, de Twaalf artikelen
en de Tien geboden, werd goetgevonden met
den president-burgem. daarover te spreken
met verzoek dat sijn Achtb. na sijne wijse
gelieve daerinne te voorzien". Nog tot ver
in de 18 de eeuw werd aan kinderen in de
scholen vOOrgezet wat verstomd doet staan
van verbazing. Gebeden, die aldus aanvingen :
Genaderijke weldoener, gelieft het U om
ons, vloek- en helwaardige Adamskinderen ...." Versjes als »De Satan laat hem
vinden, om zielen te verslinden alwaar een
mensch met lust de ijdelheden kust en
helsche listen blust". Brieven, den jongens
in de pen gegeven, als . ander al die
besigheden warden ons niet misgund vermakelijkheden, die de geringste soort van onze
makkers spelen noemen. Dog wij, van hooger
geest gedreven, gebruyken tot onse veradeBladzijde uit het »Nieuwlijks uitgevonden A.B.C.
boek" 1759).
ming en om de sinnen op te wekken de
sangkonst, dan singen wij den Hemelschen
Harpzanger David eens na, houdende den trant sijner psalmen". Kinderbijbels
eindelijk, waarin prentjes met onderschriften als deze:
=111imino,

»David verlieft op Berzeba.
0 man naar 's hemels hert, bekoort u 't blanke vel
Door dulle lust tot moord en schendig overspel ?
Waartoe vervalt de deugd ? Helaas wat baart het minnen
Een zinnelooze zorg in zorgelooze zinnen."

Wie er meer van begeert te weten, leze het boek van dr. Pomes over Van Alphen's
kindergedichtjes.
Anders en zeker beter was het godsdienstonderwijs, dat de ouders zelven thuis
hunnen kinderen gaven. Toch was het vaak nog dogmatisch genoeg. Huig de Groot
maakte voor zijne dochter Cornelia eene » onderwijsing der gedoopte kinderen" in
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vragen en antwoorden op rijm, wat niet anders was dan eene uitbreiding van het
doopformulier en wat de arme Cornelia nog bovendien in 't Latijn leeren moest. Het
is aangenaam te kunnen zeggen, dat onze beroemde Balthasar Bekker, onder den
invloed van zijnen leermeester, professor Alting van Groningen, ook op dit gebied
naar verbetering heeft getracht en voor het godsdienstonderwijs aan kinderen opstelde
zijne >> Gerijmde kinderleere of kort Begrijp van den nederlandschen catechismus",
in dezen trant :
V. Wie isset die u troost in 't leven ende sterven ?
A. 't Is Christus, door wiens dood ik 't leven hoop te erven."

Wie het boekje leest, heeft mededoogen met de kinderen, die moesten leeren :
V. DI\Tu gij dit al gelooft, wat doet et tot u voordeel ?
A. Dat ik Gods erfgenaam en vrij ben van sijn oordeel.
V. Hoe kont gij, sondig mensch, voor God reghtveerdig zijn ?
A. Wat Christus iced of deed wordt door 't gelove mijn."

Maar de poging was toch al een stap vooruit. Toch valt het te betreuren, dat men
ten onzent zich niet aan Luthers voeten heeft gezet, die in zijn » Kleine catechismus",
1529, duidelijk en klaar, toont de behoefte van eenvoudigen en kinderen te begrijpen.
En daaraan ontbrak het juist den meesten ouders. Toch ook bier, zij 't langzaam,
vooruitgang. Als wij ten jare 1768 hooren van een predikant, die zijnen kinderen
eerst de bijbelsche verhalen vertelt, zoo dat de geschiedenis van Jozef hen doet
lachen en schreien, hen daarna de Evangelien doet kennen, voorts hun een denkbeeld
geeft van de vier hoofdgodsdiensten ter onderlinge vergelijking en, eindelijk, hen op
eene voor dien tijd milde en klare manier de Twaalf artikelen uitlegt — dan is dit
een programma, waarmede wij gemakkelijk vrede hebben. Zes jaar later verscheen
er een boekje, dat voor vele goedgezinde ouders een uitkomst en sinds een veilige
gids moet geweest zijn, W. E. de Perponcher's >>Instruction d'un Pere a son fils",
uitsluitend over godsdienstige opvoeding. De ouders moeten vertrouwelijk met hunne
kinderen spreken, hunne aandacht vestigen eerst op de zinlijk waarneembare dingen,
op het werk der menschen, dan op dat der natuur, eindelijk op den Schepper en
Regeerder der natuur, zijne wijsheid en macht. Over den dood wil hij dat gesproken
wordt als over den overgang tot beter leven. Geen woord over wat kinderen zou
doen schrikken of beangstigen, over den duivel of de gruwelen der hel. Laat ons
hopen, dat het voortreffelijk boekje van De Perponcher ook aan die ouders in handen
is gekomen, die, volgens Diderot, hunne kinderen godsdienstloos opvoedden en ook
hun onderwijzers opzettelijk hadden verboden God, duivel of hel ook maar te noemen.
Diderot schrijft dit toe aan den invloed van Rousseau. Het is mogelijk, maar misschien
kan men volstaan met te denken aan verzet tegen de toen gevolgde methode, waarbij
dan echter badwater en kind gelijkelijk werden weggeworpen. Dit is zeker, dat de,
in het midden der i9 de eeuw zoo ten onrechte gesmade, ook door De Genestet
veroordeelde, kindergedichtjes van Van Alphen, bij hun verschijnen (1778) eene nieuwe
wereld openden en, opzettelijk voor de dieve wichtjes" geschreven, op kinderlijken
trant ook hun gemoedsleven vormden.
Waar de ouders zich onbekwaam achtten, geen tijd of geene belangstelling
hadden, gaven zij het godsdienstonderwijs over aan een catechiseermeester. Over hem
is de 18 de eeuw vol klachten -- al hebben zijne beoordeelaars, de spectatoren, hem
misschien al te zwart gemaakt. Zeker waren de meesten onbeschaafd en slecht op-
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gevoed, al te vaak lui en dom, en konden zij niet veel meer doen, dan hun leerlingen
onderhouden over theologische geschillen, voorzoover zij die zelven begrepen. Tijdgenooten hebben hen onbarmhartig over den hekel gehaald en de ouders, die zich met
zulk onderwijs tevreden stelden. Een hunner hoort, bij een bezoek, in de binnenkamer »een ijselijk en hol geluit en een geheele meenigte woorden zonder zin uitbrommen". Hij vraagt dan den beer des huizes of daar een krankzinnige zit ? »Sus,
sus, mijn vrind, was zijn antwoord, het is een catechiseermeester, die mijn zoon Jan
onze belijdenis leert. Je gelieft te weten, onze dogter Mietje staat in 't kort de bruid
te worden en dan moet de jongen speelnoot zijn en vooraf nog dansen leeren. Nu
wil ik absoluut hebben, dat hij eerst zijne
belijdenis leert en lidmaat wordt. Daardoor is de jongen zoo driftig, dat hij den
meester een extra fooitje heeft beloofd,
indien hij er hem spoedig doorhelpt, nu
kan je wel denken, dat de man zijn best
doet 0, dat ons zoo vroeg wordt
ingeprent, blijft ons zoo bij, men heeft
er zoo lang deeg van ...." De ander
vraagt dan zijn vriend, of hij wel verzekerd is, dat deze godgeleerde huurling
de religie recht begrijpt? En de ander :
»Zeer verzeekerd, hij is onze voornaamste
man. Meen-je, dat ik het geloof van
mijn kinderen aan een prul van een vent
zou waagen ? Hij laat zich goed betalen
en leert al onze eerste luy Naar kinderen,
maar het zit er ook muurvast in". Nog
vinniger gaat een ander, dertien jaar later,
144.110%.;truvl4aLr 4311ONSIONSWir
in 1766 deze menschen te lijf. »Zoodra
men op 't punt is van te trouwen", zegt
hij, » of zijne intrede in de wereld te doen,
laat men zich een catechiseermeester komen van die gezindte daar men zich bij
wil voegen en men maakt een verdrag,
om door hem in de leerstellingen dier
kerk onderwezen te worden. Om de zuiMr. Hieronymus van Alphen. Naar een aqua-tinte.
nigheid te betrachten, zoo besteedt men
het werk aan voor een bepaalde som,
goed of geen geld, 't welk beter schijnt uit te komen dan of men 't in daghuur liet
doen. Die som ondertusschen verschilt vrij wat, naar dat men, gelijk de gemeene
man dikwijls gewoon is, zijn belijdenis slechts voor den kerkenraad wil doen of voor
dezen of genen predikant. Het eerste is het beste koop, het ander duurder, naarmate
de predikanten den naam hebben van strenger te zijn in bun onderzoekingen. Men
zegt mij, dat sommige catechiseermeesters, die niet veel te doen hebben, beurtelings
onderwijs in de eene of andere belijdenis geven, naarmate hunne klanten verkiezen
dezen of genen godsdienst voor waarachtig te houden". Dit is buitengewoon scherp.
En zeker waren er goede uitzonderingen op den slechten, regel, onderwijzers, die
geleken • op lien lateren catechiseermeester Polman uit Haarlem, die den jongen
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Nicolaas Beets in 1824 en daaromtrent de bijbelsche geschiedenis vertelde en aan
wien hij altijd met groote liefde terugdacht.
Het wordt tijd, dat wij onze aandacht gaan schenken aan het huiselijk leven van
elken dag. Wij beginnen met rond te kijken in het huis zelf. .Het huis" is daar aan
onze te haastige pen ontvloeid. Alsof dat er ware ! Bewonder de oude en trotsche
kasteelen, welker uiterlijk en historie wijlen E. W. Moes en K. Sluyterman ons
schetsen ; wandel rond in een dier buitenverblijven, waar de deftige families den zomer
doorbrengen, om Groningen, om Middelburg, aan de Vecht, in den .playsanten
Beemster", in de Diemermeer , sta opgetogen stil voor
statige gevels als van het
gemeenlandshuis van Schieland te Rotterdam of van het
raadhuis van Amsterdam ,
,
vraag toegang tot de welvarende boerderij, tot de
visscherswoning aan ons
Noordzeestrand, heb mededoogen met den armen
droogscheerder in zijn benauwd vertrek — maar van
.het" huis zult gij gewis
niet spreken, het vertoont
zich in tal van vormen, het
heeft zijn eigen lange ontwikkelingsgeschiedenis , in
het groote werk van prof.
H. Brugmans en C. H.
Peters , . Oudnederlandsche
steden", aldus omschreven :
»Begonnen in de hut en in
de hoeve met geleemde
teenwanden en een stroodak, vervolgens bestaande
uit enkele gebinten met gekloofd hout bekleed, waarin
Winkelhuizen met overluifelde potkasten, kelderingangen en zitbanken, te Delft.
eenige gaten door luiken
gedicht tot vensters dienden,
nam de stadswoning vervolgens al de smaak- en siervolle vormen aan, waartoe de
houtbouw zich zoo bij uitstek leent, tot herhaalde groote branden hem, trots zijn vele
voordeelen, deden vervangen door den steenbouw, die het vriendelijke, het elegante,
het toevallige mist, waartoe het hout zich leent, en nu als vlakke of gelede gevel,
als boog- of pilastergevel, als bak- of zandsteenen gevel, op 't eenvoudigst of op
't rijkst opgevat, met de mode van den dag meegaande, steeds nieuwe vormen
aannam en tegen het laatst der 1 8 cle en in de eerste helft der 1 9 de eeuw zoo
karakterloos en zelfs armer eindigde, dan hij acht of meer eeuwen vroeger begonnen
was". Dit laatste is zacht genoeg gezegd , inderdaad is de 1 9 de eeuw als een wervel-
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storm heengegaan over al de oude pracht van onze steden en huizen zij heeft grachten
gedempt, huizen vernield, bekoorlijke vergezichtjes weggenomen, stille pleintjes ontwijd,
geestige geveltjes omgehaald in volstrekte ongevoeligheid voor het onherstelbare barer
verwoestingen. Wie ook maar vluchtig een werk als het genoemde doorbladert en
dan aan straten denkt als in de Pijp te Amsterdam, of aan huizen als de jongensbur'gerschool te Leiden, of een ouden met een gedempten burgwal vergelijkt, die betreurt
in machtelooze droefheid al deze verloren heerlijkheid. Wat de huizen aangaat (en
slechts daarover, niet over de steden handelen wij bier) ook daarvan geldt : beter
maar leelijker. Hygiene, gemakken van allerlei aard veel meer, schoonheid veel minder.
In de middeleeuwen en nog ver in den nieuwen tijd gold de regel : de straat
is voor de aanwonenden. Daarom gebruikte ieder van de straat een deel voor de
stoep, voor kelderingang, voor potkast, alles door een breede luifel beschermd,
terwijl zitbanken zelden ontbraken. Dit king samen met de gewoonte om voor het
huis te verrichten wat nu daarbinnen geschiedt. Allerlei handwerk en bedrijf werd op
stoep en straat uitgeoefend, waar meer ruimte en licht was, gelijk b.v. de prentjes
bij Jan Luyken's >> Spiegel van het menselijk bedrijf" ons aardig vertoonen. En toen,
bij toenemende bevolking, de aanvankelijk lage huizen in de hoogte werden opgetrokken, bouwde men de verdiepingen een of twee voet over, wat de nauwe straten
nog meer versmalde. En het brandgevaar en het toenemend verkeer hebben in den
loop der eeuwen dien toestand geheel gewijzigd, zoodat thans alle uitbouwsels verboden zijn. Maar hoe schilderachtig en levendig de oude gewoonte de steden maakte,
leeren ons nog de prenten, b.v. het oude winkelhuis van apotheker Schut te Alkmaar,
het koopmanshuis met houten voor- en steenen zijgevels te Amsterdam, het raadhuis
te Dockum met de groote zijl en de geluifelde huizen op de teekening van J. Verstege en tal van andere, te veel om te noemen, in het genoemde werk van Brugmans
en Peters opgenomen.
Toen het dorp stad werd, werden hoeve en but op het vrije erf tot de huizen
van koop- en ambachtsman, die, bij stijgend gebrek aan ruimte in de ommuurde
vesting, telkens dichter opeen werden gebouwd. Oorspronkelijk waren ook bier de
huizen van bout met riet gedekt, behalve dat de achterwand van het eene groote
vertrek van steen was, waaraan een groote rookvang was uitgemetseld, rustende op
draag- of schoorsteenen, zoodat de rook kon wegtrekken door een kanaal, boven het
dak uit, en nu niet meer in het vertrek bleef hangen. Het bout leent zich uiteraard
tot allerlei vorm, allerlei behandeling en vandaar deze houten huizen met sierlijk gesneden luifels, kunstig bewerkte deurposten, uitgebouwde galerijen en arkels, hoogopgaande topgevels, zooals ze bij ons nog in Den Bosch, in Middelburg tot in den
aanvang der i 9 de eeuw gevonden werden, maar nu met enkele uitzonderingen, op
Marken, aan de Zaan, verdwenen zijn en slechts nog over de grenzen, in Hildesheim,
in Canterbury kunnen bewonderd worden. Want bij het telkens dichter op elkaar
bouwen der houten huizen, werd het brandgevaar al grooter; stedebranden verwoestten
gansche wijken. Vandaar eerst het vervangen van het riet door pannen of leien, wat
door de stadsregeeringen in de 16 de eeuw werd aangemoedigd door subsidies, berekend
naar het aantal roeden pannendak, posten die bij honderden in de tresoriersrekeningen
voorkomen. Vandaar langzamerhand het gedeeltelijk bouwen van steen onder
lijdelijk verzet der burgerij, die ongaarne afstand deed van de schoonheid, de poezie
van het bouwen met bout — eindelijk het verbod om in 't geheel bout als materiaal
te gebruiken, de houten huizen te herstellen, totdat eindelijk de steen regel was.
Moeten wij het middeleeuwsche steenen huis
er zijn er nog prachtige over —
Io
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buiten ons verhaal laten, wij kunnen slechts herinneren, dat de indeeling ervan niet
noemenswaardig van het houten verschilde, maar wel de gevel, onder den invloed
der renaissance decoratief behandeld, in zOOveel verscheidenheid van stijl, dat menige
stall een eigen geveltype had, ook voor eenvoudige arbeidershuisjes, zooals men die
b.v. nog te Enkhuizen zien kan. De 1 8 de eeuw brengt dan den rustigen, vlakken
gevel met breeden hoofdingang, hooge smalle vensters, hardsteenen stoepen. Afzonderlijke bovenwoningen waren nog zeldzaam. Kwamen ze voor, dan bouwde men de
houten trap, die omhoog voerde, tegen den zijgevel aan en omtimmerde die met
planken. Zoo is er nog een typisch voorbeeld van in Harlingen. Aardig en schilderachtig, eindelijk, waren op of aan de huizen de opschriften, de uithangborden, de
uitgehangen voorwerpen, een stee p in den gevel, waarnaar dan het huis heette : » In
de drie kruikjes", » In den roden leeuw", » De goede herder", » De bijbel", waarnaar

Huis te Harlingen met buitenopgang. Naar een photographie.
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ook de bewoners genoemd werden, gelijk nog tante Martha zegt : .'t moet onzen
Gerrit mooi tuigen, dat zijn vrouw Mevrouw hiet en zijn eigen vleeschelijke moeder
heette nooit antlers dan Lijsbet uit de Wenteltrap, want zij deed een lakenwinkel op
den Nieuwendijk, kind". De naam van den bewoner werd waarschijnlijk nog niet op
de deur geplaatst, althans Huygens vertelt het in 168o als iets bijzonders van de
bewoners van Osnabruck.
De voordeur ingegaan, komt men aanstonds in het voorhuis, het dagelijksch
vertrek des gezins, tegelijk werkplaats winkel, school, herberg, al naar 't Niel en
wel zoo, dat het gezin zich met bet achtergedeelte vergenoegen moest. Aan den
achterwand de schoorsteen, daarnaast een gang naar plaats of
bleekveld of »achteruit", zooals
wij die op stukken van Pieter de
Hoogh bewonderen. In de gang
de trap naar de bovenverdieping.
Van dat voorhuis afgescheiden is
een hoekje aan de voorzijde, dat
als >>comtoorken" dienst doet, waar
de verkooper zijn boek hield, waar
's avonds ook wel de vrouw zit,
als het voor onder de luifel te
koud is. Zoo heeft Jan van Hout
in zijne woning aan de Nonnensteeg zijn >> bouckcomptoir", waarin
een groen bekleede armstoel, een
vurenhouten schrijftafel, een schrijflessenaar, een koperen kandelaar,
een tafelschel, aan den wand » drye
affconterfeytingen", van Hus, Luther en Melanchton, benevens een
>>viercant berdeken van de thien
geboden". De verandering schijnt
nu aldus te zijn gegaan, dat woonkamer en werkplaats werden gescheiden, dat van dat voorhuis
het smalste stuk werd afgenomen
Pieter de Hoogh. Hollandsche binnenplaats. Londen,
als gang, leidend naar het woonNational Gallery.
vertrek, het stuk voorhuis werd
toen of werkplaats, winkel of ook voorkamer, straks met de achterkamer als »suite",
uitkomende op de binnenplaats. Op de eerste verdieping slaapkamers, op zolder de
waren en goederen of, omgekeerd, als b.v. in Rotterdam, de waren berieden en de
menschen boven. Aldus in den aanvang nog der 17 de eeuw, de dagen des eenvouds.
Later komen dan de huizen, die alleen woonhuis zijn, rijk, massief, kolossaal, van
marmer en zandsteen, als het Trippenhuis. Dit alles geldt de groote en kleine stad.
In de dorpen bleef het boerenhuis als van ouds, en ook minder gegoeden konden
daar over althans eenige ruimte beschikken. Eene eenvOudige meniste vrouw te Ballum
op Ameland, 1733, heeft een ruim en luchtig achterhuis, dat geschikt is voor catechisatielokaal. Met der tijd wisselt ook het uiterlijk der vertrekken. Eerst de gekleurde
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steenen vloeren, met zand bestrooid, met matten belegd , daarna de houten vloer en
het tapijt. Eerst de gewitte muur, daarna de behangsels, goudleer, (» en de zwaarmoedigheid van den rijkdom stond op het goud te lezen"), of geschilderd met landschappen en tafereelen, als nog bij oom Stastok. Eerst de kinderbalkjes (voor Welker
schoonheid men nu weer oog krijgt), daarna de gewitte .plafonds". Boven de open
schouw een schoorsteenstuk en aan de wanden, ook in eenvoudige gezinnen, veel
schilderstukken. Op dit gebied hebben ook kleine burgerhuizen schatten geborgen.
Algemeen was ook het beschilderd vensterglas. Slaapkamers waren nog in 't begin
der 17 de eeuw zeldzaam, de bedsteden waren in de huiskamer, in het groote voorvertrek, stevig en vast, gelijk de zeden ook van slapen gaan en opstaan geen bedeksel
eischten en prins Willem I in zijne bedstede audientie verleende. Echter ontbreken,
ook bij de burgerij, de ledikanten reeds in den aanvang der 1 7 de eeuw niet, uit den
wand uitgebouwd, waarvan de Brune een prachtig prentje heeft, of geheel los en dan
met die vaak kostbare behangsels, zooals Maria van Reigersberch ze in Parijs voor
de vrienden in Holland koopt.
Dezelfde ontwikkelingsgang
van zwaar en massief naar licht
en bewegelijk doorloopt het meubilair. Het woord zelf 1 wijst het
aan, mobel, tilbaar, roerend. In
de middeleeuwen en bij het houten
huis is alles vast, in of aan het
huis getimmerd, bed, bank, stoel,
kast, later wordt dat vaste los,
mobiel, het worden meubels. Toch
aanvankelijk nog zwaar genoeg,
tafels en stoelen van degelijk eikenbout, kasten op korte, ronde stutsels, later kabinetten (kasten op
hooge pooten), een lessenaar met
Een slaapvertrek in den aanvang der i 7de eeuw.
den bijbel, spiegels, een staande
Uit Joh. de Brune. »Emblemata".
Friesche klok. In de keuken (met
bijkeukentje of snuivertje), waar
nog lang het maal gebruikt werd, de tafel, de tresoor, waarin de levensmiddelen
werden bewaard (dressoor, dres, schappraai), de doofpot of katshoofd, de turfbak
d. w. z. het onderste stuk van de pottenkast, de blaasbalg — vaak versierd, met
dien schoonheidszin, waardoor de vaderen ook het gewone tooiden als b.v. die »houte
gesneden blaasbalck, daer die verloren zoon opstont" uit den inboedel van aartsbisschop Schenck van Tautenburg (158o) — glanzend koper en tin. In de slaapkamer —
hoe langer zoo meer een afzonderlijk vertrek — bedstede met trapje of ledikant, de
beddepan, kisten voor het linnengoed, van lieverlede vervangen door kasten en kabinetten, waarin die schatten van fijn linnen en damast, die den begrijpelijken trots der
huisvrouw uitmaakten. Daar lagen opgetast de tafellakens en dwalen, het lijfgoed,
hemden, hals- en zakneusdoeken bij dozijnen, beddelakens en sloopen, van Haarlemsch,
Vlaamsch, Alkmaarsch, Emdensch, Friesch linnen, gebleekt (laat ons hopen niet » licentious gebleickt" d. i. op Zondag) op de beroemde bleekerijen bij Haarlem of elders.
Want Leiden b.v. had dit voor, dat de bleekerijen er dicht bij de stad lagen en dat
de magistraat, om het bedrijf te doen uitmunten, langs de singels, waarom de blee-
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kerijen gelegen waren, louter linden had doen planten, welker bladeren immers, anders
dan die van andere boomen, geen vlekken op het linnen achterlaten. Wiesch men
zich onder den kleinen man op het plaatsje of in de keuken of — op 't land —
neergeknield aan de vaart, bij de aanzienlijker burgers was er in de slaapkamer een
>>waschbuffet". Bij hen ook meer vertrekken, de pronkkamer, de zaal, slechts bij
hooge feesten betreden, met de pronkmeubelen, de stoelen met fluweelen kussens,
de Turksche tapijten, de Venetiaansche spiegels met kristallen lijsten, terwijl voor
onze I 8 de-eeuwsche patriciers
typisch is de bibliotheek en
het kabinet van naturalia, met
de atlassen en globes, de
reisverhalen, de stadsbeschrijvingen, de romans en vertellingen, de memoires, met de
luchtpomp, de skeletten, de
vlinders, de gesteenten, die
daar thuis hoorden. Wat
overigens de huisverlichting
aangaat, licht gaven het oliespaarlampje, de vet- of smeerkaars, de waskaars. Als, gelijk
bij de bruiloft van Susanna
Huygens, de danszaal met een
5 000 waskaarsen schitterde
van dat zachte, rustige licht,
was dat zeker van eene opperste schoonheid, maar ook
reeds de enkele kaars, de
lantaren gaf een oogenlust
van lichteffecten, van schaduwval, van tintschakeering,
die wij nu b.v. bij Gerrit Dou
bewonderen, was bovendien
aanleiding tot een zich samentrekken van het gezin om de
lichtbron, waarin wij gaarne
een symbool van huiselijkheid
zien, en leverde waarschijnlijk
Gerrit Dou, De Avondschool. 's Rijks Museum.
(maar daarover hebben wij
natuurlijk geen oordeel) minder gevaar op voor oogverderf. Trouwens waren de vaderen zeer veel vroeger op
dan wij (vergaderingen b.v. beginnen om zeven uur) en leefden dus Langer bij daglicht.
De open schouw, straks de open haard, zorgde voor warmte, zoo goed en kwaad
als 't ging, d. w. z. niet bijzonder goed. Want het knetterende bout, de lustig brandende turfstapel gaf wel gloed, maar slechts tot op korten afstand, in de hoeken
der kamer bleef het koud. Wie leest wat het hof te Versailles, wat Lodewijk XIV zelf
's winters van de koude te lijden had, prijst de armen in hun klein vertrek te dezen
boven de rijken. Maar overigens : wat schoonheid wederom het altijd wisselend,
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tooverachtig spel der hooge vlammen onder de breede schouw, de grillige schaduwen
op den wand, het gestadig zich wijzigend beeld der brandende beukeblokken —
onuitputtelijke bron van gepeinzen en fantasieen, van droom en herinnering, kweekplaats ook van gezelligheid, van intiem gesprek, van fluisterend sprookjesvertellen,
van zoet gevrij. Onze vulkachels zijn zeker practischer, maar ook hier was de oude
bedeeling in schoonheid overvloediger. Het drinkwater was slecht, opgepompt uit
vervuilden bodem, geschept uit grachten, die door verkeer en bedrijf hare zuiverheid
hadden ingeboet, het best nog het opgevangen regenwater in regenbakken bewaard,
in koelvaten en koelkannen frisch gehouden. Toen de raadsheer Berkhout Oldenbarnevelt een dag voor zijne gevangenneming, dus 28 Augustus 1618, kwam waarschuwen,
zat de oude man in zijn tuin, met zijn stokje in de hand , op zijn koelvat". Maar
misschien ontsnapt ons hier de juiste beteekenis. Welk een noodlottigen invloed het
slechte drinkwater op de volksgezondheid oefende, is overbekend. 't Was ook toen
bekend. Reeds in 154o is het gebeurd, dat de Hollandsche Staten hunne vergadering,
waar Karel V tegenwoordig was, naar Haarlem hadden beschreven in plaats van naar
Amsterdam >)om te behoeden die gesontheit van sijne majesteit ende dengeenen die
hem volgen ende water drincken willen, 't welk te Amsterdam nyet en doecht". Van
eene pestaardige epidemie te Leiden in 1669, die hevige, die der hoogeschool op zes
hoogleeraren te staan kwam, zegt een tijdgenoot : )). . . . de siecte is ontstaen door
het brack, stinckent water en bier daaruyt gebrouwen". En in i773 vertelt een Fransch
reiziger, dat het water bij ons zoo slecht is, dat het, om te worden gedronken, in
thee of koffie moet gebruikt worden. Wat eindelijk in de huizen zeer slecht was,
soms zelfs geheel ontbrak, was de bestekamer. Te dezen opzichte heerschten er bij
de voorgeslachten zeden, waarover wij de berichten nauwelijks geloofbaar achten.
Wat er te Versailles, tot in de vertrekken des konings, geschiedde, werd aangewend,
werd toegelaten, is van eene verbijsterende en walgelijke viesheid. Wat de Nederlandsche huizen aangaat, er waren zeker geheime gemakken, maar desnoods maakte
men gebruik van draagbaar vaatwerk, o. m. van die befaamde >> chaise percee", die
zulk een rol speelt in het, met name 18 de eeuwsche, leven. Onder Lodewijk XVI nog
>>il y avait deux porte-chaises du roi, qui tous les matins en habit de velours, Fe*
au cote, venaient verifier et eider, s'il y avait lieu, l'objet de leurs fonctions ; cette
charge valait a chacun d'eux 20.000 livres par an". Overigens school het kwaad in
de gemakkelijkheid, waarmee men zich hielp of behielp, zooals op Troost's 4-oquebantur omnes", of in het dagboek van een deftig Engelsch ambtenaar : » .... I waked
in the morning .... lacked a pot, but there was none and bitter cold (Dec. 1664) so
was forced to rise and p ... in the chimney". Wat nu nog bepaaldelijk onze 18de
eeuwsche meubelen aangaat, daarbij is al het zware verdwenen, nu heerscht het lichte
en luchtige, de sierlijke stoeltjes, de mozaIek tafeltjes, alles doelmatiger, verfijnd. En
dit vooral onder Engelschen invloed. Al omtrent 1713 komen er Engelsche meubelen
in Berlijn, en met de Engelsche wijsbegeerte en letterkunde verscheen ook Engelsch
huisraad en comfort. De modejournalen vermelden Engelsche waschmachines, werktuigen voor kamergymnastiek, beweegbare stoelen tegen hypochondrie en op de
Leipziger of Frankforter missen, op 't einde der eeuw, bedroeg de invoer van Engelsche
artikelen verscheiden honderdduizenden ponden sterling. Het was ten onzent niet anders.
Over Engelsche filosofie en letteren is het hier niet de plaats te spreken, maar ook
in manieren, in leefwijze volgde men de Engelschen na. »Alles moet bij ons Engelsch
zijn" zegt een spectator in 1776, en Simon Stijl beweerde een paar jaar vroeger,
dat er Hollanders waren, die zich een paar tanden deden uitbreken, om den Engel-
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schen tongval machtig te worden. Deze gevoeligheid voor Engelsche zeden ging
samen met afgunst op den mededinger, met politieke vijandschap, die b.v. in 1781
veroorzaakte, dat Engelschen op straat bijna gesteenigd werden, met bespotting van
Engelsche karaktertrekken (» de Engelschen zijn zeer civiel als zij wat andere landen
gezien hebben, maar zij moeten over 't water gelijk 't Haerlemmer bier, dat in
Vriesland beter is dan in de brouwplaats"), ging samen zelfs met de bekende sterke
anti-Engelsche strooming uit de laatste dagen der republiek
met dat al bestond
die ontvankelijkheid en hebben wij er rekening mede te houden, ook op het gebied
van het huiselijk levee, waar zij wezenlijk was de overtuiging van eene gemeenschappelijkheid van zeden, grooter dan met Fransche of Duitsche. Uit Duitschland daarentegen kwam wat voor het 18 de eeuwsche huisraad typisch is, het porcelein, geschapen
als om der grillige rococo-kunst aan haar materiaal te helpen. Bottger beproeft goud

Oude Groningsche binnenkamer. Naar een schilderij van 0. Eerelman,

te maken en vindt zijn porcelein-klei; in 1713 brengt hij zijn broze waar ter markt
en sinds verovert het Saksische porcelein de wereld. Voor de nieuwe dranken, koffie,
chocolade en thee, bood het de kopjes, voor de verfijnde weelde der maaltijden de
tafelversieringen, voor de galanterie zijne beeldjes van de herderin met haar lammetje,
van de luchtige danseres, van den hoofschen jonker, al die voorwerpen, die in de
salons onzer voorouders prijkten en die wij nu nog in sommige verzamelingen bewonderen — eene fijne, overgevoelige, decadente kunst. Wie zulk een aristocratisch
gemeubeld, 1 8 de eeuwsch vertrek voor zich wil zien, beschouwe die oude Groningsche
birinenkamer" naar een schilderij van 0. Eerelman, hierboven weergegeven.
Als de Republiek der Vereenigde Nederlanden nog in haar opkomst is, zijn de
zeden ruw, af en toe op 't barbaarsche af, meteen uiterst eenvoudig. Let op de dag-
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verdeeling (van den kleinen man niet alleen, maar) van den gezeten burger, op zijn
spijs en drank, op zijn kleedij : ook bier het robuuste, krachtig-volbloedige, maar nog
weinig samengestelde, dat zich dan van lieverlede wijzigt in eene fijner, zachter, slapgespierde weelderigheid. Dat de vaderen vroeg, als repel zes uur, op waren, zeide
ik al — omstandigheid, die ook hun wonderbare arbeidsproductiviteit helps .verklaren.
Op de studeerkamer, in de collegezaal, op het kantoor mag men iets later geweest
zijn dan in de werkplaats, in den winkel, en zeker later dan bij den landarbeid — de
17 de eeuw ziet toch van zes op zeven uur het raderwerk in beweging, met een
rustpoos voor het noenmaal ten twaalven, om halfdrie het middagstik, dan (maar
bier zijn natuurlijk honderdvoudige schakeeringen) weder arbeid of behaaglijk neerzitten
ander de luifel in gemakkelijke huisplunje, gasten ontvangen, muziek maken, kaartspel
te negen uren het avondmaal en zeker te tien uren vuur en licht gedoofd. In den
Franschen tijd stond eene jonge dame du ton des zomers om zeven en 's winters om
negen uur op, at ten tweeen, dronk thee ten vijven, soupeerde ten negenen. » Als gij,"

Abr. van den Tempel, Musiceerend gezin. 's Rijks Museum.
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schrijft zulk eene nietsdoenster in 177o uit Holland aan eene vriendin op de Veluwe,
>> als gij uw theegoed afwascht, ga ik ' zonder honger aan tafel zitten, totdat het tijd
wordt om naar het salet te gaan". De dagverdeeling van den man hing voorts af
van ambt, beroep, bedrijf, van de vrouw luidt de vaste uitdrukking, dat zij »zich
begeeft aan haren huiselijken arbeid". Zeker was dit regel. De eeuwen door, tot ver
in de i9de, bezorgt de vrouw haar huis, zij is de deugdelijke huisvrouw, wier waardij,
naar de oude wijsheid van het Spreukenboek, verre gaat boven die der robijnen, die,
naar de Romeinsche lofspraak, thuis blijft en wol spint, maar die evenzeer nog bij
Schiller is de zedige huisvrouw en »rept onophoud'lijk
de vlijtige handen". Haar
persoonlijk aandeel in den
arbeid was groot :
»Die huishouwen wil, die moet zelfs
bij de back
En overal bij sijn ...."

Want in huis geschiedde van
allerlei, wat nu daarbuiten
gebeurt en wat de handen
vol gaf: de wasch, de inmaak,
de slacht met den aankleve
van die. »Ick en can deze
avont niet comen", schrijft
dr. van Beverwijck aan zijn
vriend Corn. van Someren,
»want 't is slachtmaal". En
Johan de Witt, Binds Juli 1668
weduwnaar, . vroeg 31 October van dat jaar zijne schoonzuster, Jacoba Bicker, te
logeeren, omdat »de osch
ende de varckens geslacht
zullen worden, twelck wij van
voornemen zijn in de aenstaende weeck te doen".
Natuurlijk dat dit alles den
dagelijkschen arbeid bijzonder
D. van Tol, Binnenhuis. 's Rijks Museum.
verzwaarde, waarbij dan nog
in 't voorjaar de schoonmaak,
in 't najaar het uithalen kwam, niet zelden ook de zorg voor uitzet of luiermand.
Het was zeker bij de meeste vrouwen voortdurend en hard werken, bij haar, bij haar
i afwisseling:
dochters en dienstmaagden. Het dagelijksch buurpraatje was vaak de eenge
»En siet sijn moeder stont en buurde met haar wijven".

Is dit de overbekende en telkens vermelde regel, te meer zullen wij voor de uitzonderingen oog moeten hebben. De herinnering er aan zal ons wel af en toe voëren
buiten den kring van het eigenlijk huiselijk leven, maar mag bier toch niet worden
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nagelaten. Er is, vooreerst, altijd deelneming geweest van de vrouw aan den arbeid
van den man, in den kleinhandel, in de winkelnering, bij landbouw en veeteelt, bij
kleermaken en linnenweven. Maar voorts (en wij doen hier en daar een greep), in
Utrecht, 1534, nemen Jan Tolhuis en Trijntje zijn huisvrouw aan, om twee klokken
te gieten van de spijs eener oude. Te Rotterdam, in dezen zelfden tijd, wordt Jan
de straatmaker ter zijde gestaan door zijn vrouw, die hem de steenen aandraagt. Te
Leiden in 1541 blijkt bij eene >> enquete", dat tal van vrouwen (gelijk vroeger en
later) aan de lakenbereiding deelnamen. In datzelfde Leiden, in 1573, verklaart
Dirckgen Dircksdr., meesterce, d.i. vrouwelijke dokter, te zullen behandelen het zeere
been van Grietgen Arentsdr. »twelck God haer in haer crame verleend heeft". Dit is
reeds zelfstandige arbeid, geen medehelpen aan arbeid van den man. Hier behoort
dan thuis Anna van Mochenbarch in Den Haag, 1597, die voor stadsrekening herstelt
»zeeckere glasen ende anders
(retorten) die tot laste van den
ouden conrector moeten gerepareert werden", en Nelleken
Cools, in datzelfde 's Gravenhage, 1604, die als notaris
optreedt. Bij den handel in
Tonkin, 1644 en volgende
'area, lieten de Nederlanders
zich bijstaan door eene tolkin
Ursula, van wie echter de
nationaliteit niet vermeld staat.
ZOO kan men voortgaan de
iaren door. In Nijmegen, 1749,
vinden wij vrouwen werkzaam
in de kleermakerszaak van
Jacques Nasger, waarvoor nog
bepaalde vergunning van den
Prins noodig was. In Gouda,
1762, werkten in zekere pijpenfabriek 18 mannen en 24
Pieter de Hoogh, Vrouw met kind op den schoot. 's Rijks Museum.
vrouwen. Vervolgens — naast
dezen arbeid van vrouwen, die
haar meer of min aan het huisgezin onttrok — hebbe men oog voor zulke meisjes,
die zich op wetenschap en kunst toelegden, en dus niet in het huishouden opgingen.
Vrouwen als Anna Maria v. Schuurman, Elisabeth van de Paltz mogen in haar tijd
uitzonderingen geweest zijn, er waren toch ouders, die hun dochters dienzelfden kant
heenleidden. Uiterst aantrekkelijk is wat Jan van Hout in zijn testament (hij stierf in
1609) bepaalt omtrent de opvoeding zijner beide kleindochters Grietgen en Maritgen
van Leeuwen. Zij moesten op een goede Fransche school besteld worden, niet om
't joffertgen te spelen", maar om die taal goed te leeren, verder lezen, schrijven en
rekenen, zedige manieren, handwerken en gewoon huiswerk, opdat zij de handen uit
de mouw kunnen steken, gelijk eerbare burgervrouwen gewoon zijn en haar beide
beste moeders zich ook niet schaamden. Gerard Vossius, die twee dochters in talen,
muziek en historian wel ervaren maakte, strekte daarin tot voorbeeld aan zijnen leerling,
den daar straks genoemden Dordrechtschen geneesheer Johan van Beverwijck, die
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bovendien door de voortreffelijkheid van juffrouw van Schuurman werd gepord. » Ick
en hebbe niet", zegt hij bij zijn jongsten biograaf, »met goede oogen kunnen aenzien,
dat den goeden geest van mijn twee dochterkens in gemeen vrouwenwerck zouden
verstickt werden". Daarom gaf hij haar onderricht over tafel, bij het vuur, al spelende
en dat met » sulcke soetigheydt", dat de meisjes Grieksch en Latijn, Fransch, Italiaansch
en Spaansch leerden. Intusschen zijn zij later getrouwd, Anna, geboren 1631, met
Jan Dullaert, Maria, geboren 1642, met Blasius van Haarlem. Naast zulke »studeerende"
meisjes moeten wij de kunstenaressen gedenken. Schilderessen als Judith Leyster,
Rachel Ruysch, Barbara van den Broecke, Maria de Grebber e. a. en tooneelspeelsters
als Ariana Nozeman, Suzanna Eekhout. In de 18 de eeuw stijgt haar, getal, ontwikkelde vrouwen, schrijfsters van beteekenis, en de
spectatoren dringen aan op deugdelli ker onderwijs
voor meisjes, opdat er een eind kome aan de
»ellendige en laage opvoeding der sexe". Wij
hebben aan deze dingen herinnerd, om het verwijt
van eenzijdigheid te ondervangen, doch mogen het
dan nu ook uitspreken, dat verreweg de meeste
vrouwen, voor het huishouden bestemd, ook in de
zorg claarvoor haar taak vonden.
Wij moeten, nu wij onder de meubels ook
een waschbuffet hebben genoemd, een woord zeggen over de zindelijkheid op het lichaam. Over
die op huizen en huisraad behoeft niet te worden
gesproken, want de daarover gangbare meening is
inderdaad de juiste. Het klimaat eischte een voortdurende zorg te lien opzichte, en inderdaad rusteloos
is er geschrobd en geboend, gewasschen, gezeemd
en gewreven, en de ontelbare berichten van vreemdelingen over onze kraakzindelijkheid, over de
Ste ‘;.ere li7g1Z
wonderen van een dorp als Broek in Waterland,
lIter vanSt .4eereg
wijzen op eene vermaardheid, die wij terecht droeTan, $1 Braceisq"-Ater
gen. Toen de juffrouwen Wolff en Deken de figuur
met- en an_ .
Jier
C
van tante Martha schiepen als type van wat toen
heette oudhollandsch leven, hebben zij haar terecht
Anna Maria van Schuurman. Ets van Paulus
bezield met een hartstocht voor de schoonmaak.
Lesire (1639).
Muren, stoep en kleine steentjes geschrobd, tot de
hanebalken toe wit geschuurd, glaswerk, koper en
tin blinkend alom, spiegelglad gewreven hout, matten overal voor onbeschaafde
bezoekers de spuwbakjes
zoo vertoont zich het Nederlandsche huis als de glorie
der huisvrouw, als de trots der natie. Natuurlijk ontbreekt het niet aan klachten
over de te ver gedreven schoonmaakwoede, zoodat de man gedwongen wordt Op
vilten pantoffels door 't huis te loopen als hij vraagt, of een zijner vrienden op de
zaal een pijp mag komen rooken, ten antwoord krijgt :
••

Dik zal hem en jou de pijpen uit den bek klinken; ik meen, dat ik hem het smooken in mijn
huis wel zal verbien !"

en blij mag zijn, zoo hij zich aan een stoof mag warmen, omdat de zindelijkheid
verbiedt op de gladgeschuurde plaat vuur aan te leggen. Maar over 't algemeen
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heeft ieder vrede met deze nationaalste aller zeden, en in de redeneerende i 8de eeuw
filosofeert men over de kraakzindelijkheid der huizen, der boerderijen, natuurlijk,
omdat het water in Holland maar voor 't scheppen is, omdat er zooveel vrouwen en
jonge dochters anders met haren leegen tijd geen raad zouden weten, en verlustigt
men zich in de overweging, dat onze schepen, door hunne zindelijkheid, ook sneller
zeilen. Opmerkelijk, dat alien, die zich met het onderwerp bezig houden, met felheid
polemiseeren tegen het planten van boomen in steden. Ze moesten alle worden
omgehakt, want ze beletten den wind vrijelijk door de bedompte straten te waaien,
de rottende bladeren bederven het regenwater in de dakgoten en de boomen zelve
maken ook den dampkring onzuiver, vooral de »schaadelijke waasemende ijpen".
Alsof men de natie het boomen hakken behoefde te leeren !
Maar hoe stond het met de zindelijkheid der menschen ? Boosaardig zegt een
vreemdeling : » zij houden hunne huizen schooner dan zij doen hunne lichamen en hunne
lichamen dan hunne zielen". Dit is oratorie, die ons echter niet mag weerhouden op
de zaak in te gaan. De slechts spaarzame berichten, die ons ten dienste staan, geven
een ongunstigen indruk. De welbekende middeleeuwsche badinrichtingen, de badstoven,
zijn verdwenen, met het goed en het kwaad, dat zij uitrichtten. Of er ten onzent,
gelijk in andere landen, in de 16 de tot de 1 8 de eeuw nog sporen van waren, is mij
niet bekend, zooals b.v. in Zweden, waar de oude badstugor werden gebruikt als
waschhuizen of vleeschrookerijen, of als in Duitschland, waar, op eene I 8 de eeuwsche
prent, in een waschhuis een jongen door een aantal vrouwen in een badkuip gelegd
wordt. Al zeer weinig doet Cats ons verwachten, als hij, in zijne » Grontregels tot
onderhoudinge of verbeteringe van de gesondheydt", rijmt :
>Mast u handen, wast u tanden
Dikwils, want het is u goed :
Maar wast selden uwen voet.
Doch wat immer u geschiet
Wast u hooft zijn Leven niet."

Wat ons ter oore komt van de levensmanier der vaderen in de kolonien, bewijst dat
zij zelfs in die warme landen zekere watervrees niet overwinnen konden. In geen
geval vinden wij bij de vaderen badkamers, noch het baden voorgeschreven. De
17 de eeuwsche doktoren zeggen vele Bingen over het water als drank, niet als waschmiddel en de 18 de eeuwsche, bij het opkomen van de gezondheidsleer, spreken over
de baden als van een voorlang uitgestorven gebruik. Het baden, leeren zij ons, is
goed om de zweetgaten te openen, de gewrichten lenig te maken, >>1-1et is echter uit
de mode geraakt". Het wasschen, heet het weer elders, is zeer dienstig voor de
zindelijkheid en de gezondheid, waarbij het gebruik van zeep is aan te bevelen. Ook
voetbaden zijn goed, maar >> wij vinden in de koude landen weinig liefhebbers meer
van dit gebruik". Jammer ook, dat wij »het lauwe zitbad hebben afgeschaft". En nog
eens : baden is heilzaam, hetzij in warm of koud water. Voor dit laatste is zwemmen
de beste manier. Maar (al weder) »het bad van gewoon water is bij ons geheel uit
de mode geraakt". Gewoon water in tegenstelling van minerale wateren. Om deze
laatste te gebruiken begaven ook ten onzent de aanzienlijken zich wel naar de baden
als Aken of Spa, gelijk b.v. Maria van Reigersberch zich daar in Augustus 1645
bevindt, omdat hare dochter Cornelia het »Spawater" drinken moet. Zij vindt daar
tal : van Hollandsche kennissen. Maar dit is gansch iets anders, en de meegedeelde
berichten wijzen op een algeheel ontbreken van badgewoonten. Nog in 185o gelukte
het dr. de Man te Middelburg niet eene badinrichting geopend te krijgen en in
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datzelfde jaar bestond er te Rotterdam maar eene badgelegenheid. Ook van zwemmen
hooren wij niet, hetzij in zoet water of in de zee, behalve dat natuurlijk jongens op
warme dagen in der stede singelgrachten zwommen tegen het verbod der overheid,
ik denk zonder die » zwemrok", te Heidelberg door den vader-jezuIet Jung uitgevonden (1 773), om zonder gevaar te zwemmen. Het was in het buitenland zeker niet
beter. De reeds genoemde Samuel Pepys vindt het noodig in zijn dagboek aan te
teekenen (let wel : op Zaterdag O. S. 3o Mei 1663) : >> So home, and after supper
did wash my feet, and so to bed". Het doet denken aan de opzettelijke mededeeling
van C. Huygens den zoon, dat hij 2 2 Juni 1 649 te Parijs zijn tanden liet schoonmaken. Aan 's konings hof te Versailles in de 1 8 de eeuw geen badkamers, geen
waschtafels, 's ochtends brengt een kamerheer wat rozenwater, waarmede Z. M. zich
de oogen bet. Liselotte zeide eens, dat zij de lust tot baden haar leven lang niet kon
begrijpen. En in Duitschland heeft zich, 1780, het geval voorgedaan, dat de candidaat
Seume door het consistorium te Leipzig van onrechtzinnigheid verdacht werd, omdat
hij zich zoo dikwijls baadde. Wat ons land aangaat, een slons uit een klucht als
» Snappende Sytgen", zullen wij zeker niet als type nemen :
DEen paar maenden droegh se een hemd, daer se nochtans linde had te kust en te keur,
Als se het dan uyttrock wast onder d'oxelen verrot en op de schoeren deur".

Natuurlijk is dit geen type. Maar nog in 1761 hebben wij in een spectator de
teekening eener gegoede dame (zij rijdt in eigen koets), welke men ook zou weigeren
als werkelijk aan te nemen. Deze Plassina, heet het, is van schoonmaakwoede bevangen, bij haar is het alle dag Zaterdag en eens heeft zij haar mans schilderijen
met potasch geschuurd. Maar zij zelve is een slons en gelijkt wel een vatenwaschster
met haar versleten katoenen jak, nude zijden rok, vieze muts op 't hoofd. In het
spijsbereiden is zij afschuwelijk morsig. » Alle morgen en avond wascht zij haar handen,
mond en tandvleesch met haar eigen water, zonder die met schoon regenwater over
te wasschen en met die handen . . . ." enfin, gaat zij naar de keuken. 1k weet niet,
of wij dit getuigenis als ongeloofelijk moeten wraken. Maar zeker mogen wij onze
gevolgtrekkingen maken, uit wat tot ver in de 18 de eeuw ernstige dokters ons doen
hooren. Een zegt ons : » als het baden en wasschen ons te bezwaarlijk is, behoorden
wij althans vaak van linnen te veranderen. Er zijn er, die de wet om zig alle weken
maar eens te verschoonen heilig onderhouden." Zij leeren ons, dat ook in goede
burgergezinnen, om maar slaapkamers te sparen en niet vuil te maken, een of meer
kinderen in een draaiend kribbedje (Engelsch trundle bed, truckle bed) aan het voeteind der bedstede sliepen, met de ouders, en aldus lagen » als in een badstoof van
onreine dampen". Wat trouwens in de 1 9 de eeuw ook nog gebeurt. Zij leeren ons
de gewoonte om de kinderen bij de dienstbode in bed te laten slapen. Zij leeren
ons misschien het meest door de voorschriften, die zij geven — nog o.a. in 1 766 —
als zindelijkheidsregelen, die blijkbaar nog verre van algemeene toepassing gevonden
hadden : wasch uw haar, nog beter, scheer het af, dan kan er nimmermeer onreinheid
inkomen. Spoel uw mond tweemaal per dag. Reinig uw tanden met zuiver water.
Wasch 's ochtends de ooghoeken uit. Kort uw nagels. Alles te zamen genomen
durven wij niet verder gaan dan te zeggen, dat onze indrukken van de persoonlijke
zindelijkheid van toen bijzonder weinig gunstig zijn, maar dat wij vermoeden, dat het
goede ons — zooals zoo dikwijls — ontsnapt, omdat er geen melding van wordt gemaakt.
Wij begeeren thans de vaderen aan tafel te zien, bij spijs en drank. Als alge-
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meene regel mag (gelijksoortig met het vroeger genoemde) gelden, dat de lijn loopt
van vele en zware spijzen naar minder en lichter toebereide, al is bij voortduring de
eetlust groot. Gedronken wordt er overvloedig de beweging om tot matigheid te
komen is er reeds in de i8 de, maar wordt eerst krachtig in de i 9 de eeuw. Van de
groote Gargantua-festijnen door de vaderen gegeven bij gebeurtenissen van algemeen
of staatkundig belang, bij vredesluiting, bij vorstelijke bruiloften en dergelijke zwijg ik :
ze behooren niet bij het huiselijk leven, gelijk wij dat in zijne gewone openbaring
willen leeren kennen. Als op het feestmaal, dat Philips de Goede 1454 te Rijsel gaf,
worden gereed gemaakt Boo pasteien van kapoenen, 1600 braadvarkens, 400 wilde
vogelen, 1400 konijnen, 36 pauwen enz. enz. als op Oranjes bruiloft met Anna van
Saksen I 600 vaten bier worden getapt, als in 1721 op een feest, door den Russischen
resident von Brands te Amsterdam, ter eere van den vrede van Nystadt gegeven,

Frans Hals, De maaltijd der officieren van den St. Joris-doelen (1616). Haarlem, Frans Hals-museum.

ongeveer 2400 flesschen wijn worden leeggedronken — dan heeft dat met het burgerlijk
leven van elken dag weinig uitstaande.
Als de poortklok geluid, de bakker op zijn hoorn had geblazen, de melkboer
was rond geweest, kon het gezin gaan ontbijten, en wat dan op tafel kwam is zich
in den loop der tijden vrij gelijk gebleven. Er was brood van allerlei soort, mastelluin
(tarwe en rogge dooreen), mik van fijn roggemeel, duvekaters van fijn tarwemeel,
krentenbrood, boter, kaas in tal van soorten, b.v. de Griendsche van het eiland tusschen
Harlingen en Terschelling, dat thans verdwenen is. Maar zuivel op zuivel gold als
overdaad. Voorts kwam spiering op de ontbijttafel voor. Melk, in de middeleeuwen
nog maar spaarzaam gedronken, kwam in ons tijdperk langzamerhand in meer aanzien,
werd ook gebruikt om het brood in te soppen, maar in de i7 de eeuw was toch het
bier niet minder gewoon als morgendrank, ook met brood als bier-en-broodspijs gebruikt.
Voor krachtiger ontnuchtering schrikten de vaderen niet terug. De Turcken", beet
het in een aanteekening van Paludanus bij v. Linschoten's Itinerario (einde i6 de eeuw)
»drincken desen dranck (t.w. koffie) alle morgens nuchteren, gants beet, gelijk men
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hier te laude den brandewijn doet des morgens". Een eeuw later toornt een boetprediker tegen de gewoonte, om als morgendrank brandewijn, anijs- of kaneelwater,
jenever en andere gedistilleerde wateren te gebruiken, ja zelfs op 't einde der 18de
eeuw spreekt eene ingetogen dame als Aagje Deken van een » goede slok vaderlandsche morgendrank, een glaasje klinklare jenever". Maar toen waren er toch reeds
andere gewoonten. Een klein reisgezelschap van deftige lieden, dat in 1734 een
tochtje maakte door de omstreken van Leiden, verklaart » eenen haat voor alle sterken
morgendrank als de pest te hebben en niet te begrijpen hoe sommige menschen
konden voorgeven, dat brandewijn en jenever goed voor de maag zijn". Want in de
18 de eeuw was het gebruik van
koffie, thee en chocolade ook als
morgendrank reeds vrij groot. De
koffie had haar intrede gedaan
-1- 1670 en op 't eind der eeuw
vond men koffiehuizen, waar de
liefhebbers een kop konden drinken voor een stuiver. Maar in
den beginne voldeed de smaak
niet, daarom mengde men in de
gekookte koffie suiker of honig,
voorts kaneel en nagelen. »Houde
mij liever aan bier ofte wijn", zegt
in 1694 een Drenthsche landjonker,
en zoo verging het velen. Die
den nieuwen drank bestreden,
spraken van het »doodelijk en
verderfelijk koffiewater" en nog
de juffrouwen Wolff en Deken
vinden koffie (en thee) vreemd
onkruid in den Hollandschen tuin.
Maar toen had zij toch reeds lang
burgerrecht verkregen en werd aan
de ontbijttafel mede gevonden. De
thee heeft eene iets langere historie. Al in 't begin der i7de
eeuw door de 0.-I. Compagnie
ingevoerd, begon zij zeer langzaam
K. Slabbaert, Het ontbijt. 's Rijks Museum.
tot eere te komen. In Londen werd
» that excellent and by all physicians
approved chinadrink" in 1658 in alle koffiehuizen geschonken. Pepys drinkt haar voor
't eerst in I 66o. Ook bij ons was zij door doktoren krachtig aanbevolen (ieder kent
Cornelis Bontekoe in het derde kwart der 17 de eeuw) en sinds ook als lekkernij in
gebruik gekomen. Ofschoon fel bestreden, met name als bron van verslapping en
algeheele ontaarding, won de thee zeer snel de harten onzer 18 de eeuwsche vaderen,
die haar dronken, soms met saffraan gemengd, >> tot schaamens toe", als namiddagdrank, met confituren en banket, van lieverlede ook aan het ontbijt, wat op 't einde
der eeuw algemeen is. Over den invloed van het porcelein op den triomf der thee,
heb ik boven gesproken. Chocolade speelde van ouds bij ons kleiner rol, zij werd in
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de koffiehuizen en thuis gedronken, maar aan de ontbijttafel heeft zij zich geen plaats
veroverd. Fransche reizigers vonden haar bij ons maar weinig smakelijk. Louis
Desjobert >> grand maitre des eaux et forets de France", teekent in zijn reisjournaal,
1778, aan : » Mad. et Mad elles Thijm me firent prendre du chocolade; it etait extrenement clair, sans vanille ni beaucoup de gout. On nous servit avec des petits biscuits
croquants assez bons". Dit was dus niet aan 't ontbijt.
Het middagmaal, de hoofdmaaltijd, werd als repel om twaalf uur gebruikt. Bij
den overgang der middeleeuwen in den nieuwen tijd vormden vleesch, wildbraad en
visch nog altijd het hoofdvoedsel. Groente was bijzaak, een minder soort van voedsel,
antidiluviaansch. Dat aten de
menschen voor den zondvloed,
beet het in 1485, ghelikerwijs
dat deze beesten nu gras eten".
Ook de taal wijst dat aan. Wij
vinden, schreef dezer dagen
Salverda de Grave, in de middeleeuwen ten onzent tal van
Fransche namen voor specerijen
(want al het eten was sterk
gekruid), desgelijks voor alle
vleezen, weinige voor groenten,
vele voor lekkernijen. Ziedaar
meteen de hoofdbestanddeelen
van den maaltijd genoemd. In
den loop der i 7 de eeuw komen
dan de groenten op, die echter
rijkelijker op den burgermansdisch dan op de tafel der aanzienlijken worden gegeten. Wij
doen het beste met na to gaan
wat op onderscheiden tijden en
in verschillende kringen de pot
schafte, bereid, hetzij in het
sober bijkeukentje der eenvoudigen, hetzij in zulk eene deftige
en »vette" keuken als ons door
David Vinckeboons is in prent
C. P. Bega, Het gebed voor den maaltijd. 's Rijks Museum.
gebracht. Volgens de ,>Ordonnantie van 't Collegium theologie
tot Leyden" van 1631 moest de >>schaffmeester" voor de bursalen (uit den kleinen
burgerstand) aanrechten des middags, voor den Zondag, tarwebroodssop, gezouten
warm rundvleesch, schapenhutspot met lemoenen, in de week wittebroodssop, van
melk of schapennat, gezouten vleesch, gehakt met krenten, dan weer kool, schapenhutspot met wortelen of pruimen, grauwe erwten met boter of azijn, versche zee- of
riviervisch ,>naar geleegentheyt van wint ende weder" of stokvisch, roomsche boonen
en peulen, als derde gerecht vaak boter, brood en komijnde koejen kaas". Want
elken middag zijn er drie gerechten. Als drank bier van drie gulden 't vat. Dit dan
is de toenmalige burgerpot ten genoegen van des lichaems nootelijk voetsel ende
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onderhout". Aan de hoogeschool te Franeker was de spijslijst voor onbemiddelde
studenten, die van » de burse" aten, in 1591 als volgt : een soppe, grof vleesch,
hutspot, goed boter en kaas, een weyten bol voor elke tafel (van acht bursalen).
Grauwe erwten. Gezoden bier en brood. Stokvisch, pekelharing of versche visch.
Gebraden kalfs- of schapenvleesch. Hier is minder groente dan te Leiden. Wij hebben
voor Franeker ook een spijslijst van 1716 in dezelfde >> burse", waarbij eenige ontwikkeling valt waar te nemen. Want nu is er rijstenbrij, witte boontjes, rapen, kool,
wortelen, roomsche boonen, gepelde gerstenbrij, hutspot met limoensap. Er zijn meer
groenten en, naast vleesch, visch en spek, lichtere spijzen. In de gezinnen der gegoede
burgerij was de bereiding smakelijker dan in zulke gestichtkeukens, waren de bestanddeelen vermoedelijk wat beter. Overigens ook daar hartige en overvloedige spijzen,
potagie, hutspot, schapenvleesch met rijst, maar bovendien gebraad, een kapoen met
limoenen, duiven met andijvie en veel visch. Want visch was een nationaal voedsel
bij uitnemendheid, bot en schar bij de armeren, de fijne zee- en riviervisch bij de
rijkeren; geen plezierreisje per
schuit of wagen, of om het
vischmaal wordt voor alles
gedacht. Prins Maurits was
een groot voorstander van
haring als voedsel voor het
leger. Wat er aan spijzen
voor de tafels der gegoeden
in 't midden der i7( le eeuw
op de markt te koop was,
zien wij uit Kackerlack's wandeling in Breero's >> Moortje".
Bij hen werd ook van de
nagerechten meer werk gemaakt , boekende flensjes ,
taarten, vladen, marsepein,
suikergoed. Doch nog altijd
het vaste en hartige en vooral
P. C. van Rijck, De keuken. 's Rijks Museum.
gekruide boven groenten en
vruchten. Elders vinden wij
dat insgelijks. Op een Londensch feestmaal bij gegoede burgers in 1663 bestaat de
spijslijst uit een fricassee van konijn en kuikens, een gekookte schaapsbout, drie
karpers, een lamsrug, gebraden duiven, vier kreeften, een pastei van lampreien,
ansjovis, taarten. Bij het toenemen der weelde in alle standen werd ook de tafel
keuriger; op het verlovingsmaal van Kobus en Agnietje was er eerst een groote
schotel potagie van een kalfsschinkel met balletjes en saucijsen, daarna heerlijke
runderribbe met grauwe erwten en gestoofde appeltjes. Dat was in 1733. In datzelfde
jaar maakten de heeren van de Leidsche weeskamer met het stadsjacht een driedaagsch
reisje naar Amsterdam en brachten in rekening o.a. een lamsbout van 912 pond, twee
hoenders, allerlei visch, brood, boter en witte kaas, koekjes en krakelingen, sinaasappelen en citroenen. Op eene vergadering van de classis Amsterdam vier jaren later,
1737, werd betaald aan den slager f 39, den varkensslager f 5, den poelier f 2 2.17,
de vischvrouw f 34; aan groenten werd f 6 1/2 , aan fruit f 7 besteed. Dit wijst op
stijgend groenteverbruik, gelijk toen de Amsterdammers hunne versche groenten uit
II
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de Diemermeer betrokken en ook de Haagsche beroemd waren. Als tafeldrank, ook
bij de gezeten burgerij, bier, Hamburgsch, Delftsch, Dordtsch, Haarlemsch, het zware
Groningsche cluyn-bier :
D.Bier is dranck voor alle man,
Bier drinckt wat maer drincken kan."

Maar wijn werd evenzeer, bij feesten in voor ons verbijsterende hoeveelheden, gedronken, de Fransche van Anjou,
Bordeaux, Orleans, nog meer
Rijnsche wijn, waarvoor Dordrecht van ouds de stapelplaats
was. Wij spreken bier alleen
van den wijn bij het middagmaal. Hij werd ook overigens,
gelijk bekend genoeg is, op
alle uren van den dag, bij
elke gelegenheid rijkelijk geschonken het gansche leven
was van den beker vergezeld;
voorts bij feest en hoogtij,
koop en contract, aankomst
en vertrek, ambtsaanvaarding
en ambtsnederlegging, altijd
en overal een dronk. Toen
Diderot in '773 te Leiden bij
den beer Hope diens prachtige
Rembrandt-collectie bezichtigde, begonnen zij met het drinken van een voortreffelijk glas
Kaapschen wijn. Moge hij echt
geweest zijn ! Want een zestiental jaren vroeger, tafelde
Cassanova bij den beer Pels
te Amsterdam en was verrukt
van een glas Kaapschen wijn.
Zijn gastheer verklapte hem
toen lachend, dat hij dien zelf
maakte, door bordeaux met
Jan Stolker, Burgermanskeuken. 's Rijks Prentenkabinet.
malaga te mengen. Een goeden wijnkelder te bezitten was
vroeger en later een roem. Reeds Jan van Hout bestelt »een tonneken van XX of
XXII stopen Spaanschen wijn van Pierre Perquines van de beste ende lieflicste" ; en
geen overhaasting : zijn correspondent moet >> zijn slach waernemen, dat hij (hem) wat
goets schict, zuyvere, puyre wijn".
De tafel was met een laken gedekt aan linnen en damast bezat men schatten,
Ook servetten waren in gebruik, over den schouder geworpen. Het tafelgerei was bij
de armen van hout of aardewerk, bij eenigen welstand van tin, bij de patriciers op
hooge feesten van zilver in de i 8de eeuw kwam, zooals ik reeds zeide, de weelde
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van het porceleinen servies. Opmerkelijk laat worden ten onzent de vorken algemeen
gebruikt, d.w.z. om mede te eten. Om er de spijzen mede uit den schotel te nemen
gebruikte Karel V ze al ; toen tegen het einde der 16 de eeuw de "halskragen van
grooten omvang werden, moest men wel, zeggen sommigen, met de vork ook gaan
eten ; toen de kragen weder smal werden, verdween ook de vork wederom. Op den
Lord-Mayor-maaltijd te Londen in 1663 bedienden de hooge gasten zich nog van
hunne vingers, al had reeds in het begin der eeuw Ben Jonson gedicht van »the
laudable use of forks", uit Italie ingevoerd » to the sparing of napkins". Ten onzent
waren ze zelfs in den aanvang der i8 de eeuw nog bij deftige kooplui in onbruik. In
1733 liggen wel is waar bij Kobus' ouders »bij alle tinnen borden nieuwmodische
messchen, nevens zilveren lepels en vorken, die pas uit de winkel scheenen te komen1'.
Maar in datzelfde jaar zegt van Effen elders in zijn Spectator, als hij 't heeft over
het insluipen van vreemde gewoonten, dat hij daaronder ook moet rekenen het drinken
van ieder uit zijn eigen glas en het aangrijpen van de spijzen met een vork. Hij
ontkent niet, dat dit somtijds
zijn reden kan hebben, als men
met vreemden aan tafel zit.
,>Doch wanneer men met eerlijke en reine luiden eet, vied
ik het gebruik der vingeren,
en van hetzelfde glas, de geringste reeden van afkeer niet.
Wat belet handen, die behoorlijk gereinigt zijn, zo zuiver te
wezen als een geschuurde of wel
gewasse vork?" Tegen slechte
tafelmanieren heeft Erasmus al
strijd gevoerd ; berijmde tafelwetten uit later dagen getuigen
nog van grove zeden ; als
Benthem op 't einde der i7de
Pieter Claesz., Glazen en kelken. 's Rijks Museum.
eeuw ons land bezoekt, merkt
hij op, dat de lieden met den
hoed op aan tafel zitten, dat zij met vuile vingers eten en hoorbaar smakken. Ook
kon men mevrouw nauwelijks onderscheiden van Antje de meid, die mede aanzit.
Natuurlijk gelden zulke berichten niet alien. Dezelfde Benthem prijst de matigheid in
eten en drinken zoowel bij den Pithel als die Grossen". Toch weten wij ook van
het tegendeel. Een beruchte veeleter was die mr. Aernout van Overbeke, die een
warme ham at van acht pond met brood en bier en toen drie dagen moest vasten,
en op de Rotterdamsche kermis eens 84 wafelen verorberde >> gebootert, gesuyckert
en snikheet". Dit verhaalt de voorrede voor 's mans werken in 1678. Als het waar
is, was het zelfs toen zeldzaam ; maar waarheid is, dat als regel er veel gegeten en
zwaar gedronken werd, zooals alleen reeds onze schutterstukken bewijzen. In de i8de
eeuw vertoont zich — misschien als reactie
eene beweging tegen (te veel) vleesch
eten. Men gaat vragen, of vleesch eten geoorloofd, maar ook of het gezond zij ? Reeds
de ongelukkige Koenraad van Beuningen at geen vleesch en Huygens vertelt dat in
zijn journaal (op 2 November 1689) als een bewijs voor zijn krankzinnigheid. Maar
het was beginsel, hij > wilde niets eten dat leven gehadt hadde", juist als die kwaker,
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die >> ter voldoening zijner lusten geen gevoelig wezen smart zou willen aandoen."
Op het noenmaal volgde het middagstik, brood, boter en kaas, om half drie a
drie uur. Te acht a negen uren het avondeten. Dikwijls het overschot van den
middagdisch, of rijstenbrij, of zoete melk gekookt met brood, boter, brood en kaas,
geroost schapenvleesch met appelpent, schapenhutspot met gestoofde pruimen, ook
wel visch. Op een feestelijk soupeetje stonden in 't begin der 1 8 de eeuw op den
disch : een bankethammetje met salade, een ijbokkentje, brood, rookvleesch, boter,
kaas, amandelen en rozijnen. Nog op 't einde der eeuw tracteerden brave burgerlieden
te Rotterdam hun gasten des avonds eerst op confituren en fijne gebakjes bij de
thee, dan bij den wijn soezen, eindelijk ging men aan tafel en vond daar >> in 't midden
een smokend stuk Hamburger ossenrib
van een dertig pond, daarbij een ham,
een kalfskop, een varkensrib en een
gestoofden kabeljauw. De groenten
waren niet minder talrijk of voedzaam . . . . alles was overvloed . . .."
Intusschen gold dit toen al voor ouderwetsche overdaad. Er is matiging te
bespeuren. Een nabroodje van den
student David Jan van Lennep in i 793
bestaat uit een kalfsrib met sla en
een amandeltaart, hem door zijn moeder gezonden. Ook heeft de armoede
van den Franschen tijd het gastreeren
merkelijk ingetoomd.
Na aldus over spijs en drank
het een en ander te hebben gezegd,
gebruik ik de gelegenheid eene opmerking in te lasschen over den oudHollandschen eenvoud. Is hij er waarlijk
ooit geweest? Of is hij een waan,
een schim, altijd verder terugwijkend
in den tijd, naarmate men hem tracht
te naderen? De welbekende patriot
H. Verelst, Johan de Witt. 's Rijks Museum.
prof. IJ. van Hamelsveld, op 't eind
der I 8 de eeuw, verdiept zich met
.
heimwee in de eenvoudigheid der oude Hollanders. >> Jan de Witt had maar een
knecht" verzucht hij, .matigheid heerschte op hun tafelen, zeldzaam dronken zij wijn,
gastmalen richtten zij niet aan. 0, gulden matigheid, die onze voorvaderen tot kloeke
en deugdzame menschen vormdet ! Waar zijt gij te vinden?" ZOO gezegd, is dit alles
pure verbeelding. Jan de Witt, reeds aanstonds, had in zijn dienst Jan van der Wisse
den koetsier, zijn knecht Harman Criellaert, Fijtje de .koockmeydt", Hester de kindermeid, Dieuwertje de werkmeid, Goosje Claesz de min en vier . domestique klercken".
Het .zeldzaam wijn drinken" der i 7 de eeuwsche vaderen lezen wij met een glimlach.
Met dat al is niet alles verbeelding. Fruin heeft eens geschreven over > De Nederlanders der i 7 de eeuw door Engelschen geschetst". Hoe sterk blijkt daar de indruk,
bij den vreemdeling gewekt, wel van onzen rijkdom en onze macht, maar van stoerheid

Het Huiselijk Leven.

z65

ook en energie en van, bij alle weelde, den nog burgerlijken eenvoud van zeden.
Dat was het, wat Engelschen en Franschen, aan de pracht van hunnen adel en
koninklijke hoven gewend, vooral trof: de eenvoudige staat der regentenfamilies in
onze burgerrepubliek. Johan de Witt moge meer dan een dienaar gehad hebben,
waar elders was een eerste minister te vinden, die het lot van Europa in de hand
had en tevreden was met zoo simpele huishouding ? Waar elders een admiraal als de
Ruyter, wien de republiek zijne heerschappij ter zee dankte, en die beliefde te woven
in een gewoon huis aan den Buitenkant, terwijl zijne vrouw 's morgens zelve ter
markt ging ? Huig de Groots gemalin is niet meer op de adressen barer brieven
dan juffrouw, de huisvrouw
van Jan van Riebeek, gouverneur van de Kaap, ontvangt
geen hooger titulatuur en nog
Valentijn in zijne dagen zegt,
dat men van geen eene mevrouw in Indie weet. Zeker
heeft tot deze onverschilligheid
voor vertoon ook bijgedragen
de gereformeerde en doopsgezinde opvoeding der natie,
waardoor, voor 't minst in
uiterlijke vormen, zekere vlakheid en nuchterheid verkregen
werd en die, b.v. bij lijkredenen dies koelen toon veroorzaakte, die ons zoo treft.
Allengs, t.w. bij het ouder
worden der 18 de eeuw, is die
eenvoud van zeden (die zeer
goed met pracht van huisraad
en overdadig tafelgenot kan
samengaan) wel zeer geminderd, maar de voortdurende
protesten tegen de weelde
door predikanten en spectatoren (hierin geestverwanten)
bleven toch niet zonder inJan Steen, De rooker. 's Rijks Museum.
vloed, wijzen althans op eene
krachtige tegenstrooming. Het
is toch wel opmerkelijk, dat Voltaire nog 8 Augustus 1743 uit Den Haag aan den
. . . . J'aime a voir les maitres de l'etat simples citoyens....
rnarkies d'Argenson schrijft :
Je vois un des principaux membres de l'etat .... marcher a pied sans domestiques,
habiter une maison faite pour ces consuls romains qui fesaient cuire leurs legumes,
depenser a peine 2000 florins par an pour sa personne et en donner plus de 20,000
a des families indigentes". Hij, gewend aan de karossen van Versailles, aan den
lakeienstoet der Fransche edellieden, moest zich wel verbazen. De genoemde van
Hamelsveld noemt als voorbeeld der verbasterde zeden, dat een fatsoenlijk huishouden
in zijn dagen een geneesheer moest hebben, die » genoegzaam dagelijks een visite
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kwam doen, om naar den welstand van mijnheer en mevrouw te vernemen". Het
schijnt ons wat lastig, maar wij zijn toch geneigd te vragen : was er erger niet ?
Wij .ontkennen niet de verslapping der 1 8 de eeuw in energie en durf, evenmin de
weelde van een y olk, dat teerde op door de vaderen verworven glorie, maar ook
toen zelfs bleef der natie eene leukheid eigen, die om zwier van vormen, om weidsche
manieren ietwat hoonend glimlachte, ook al was toen een arcadische eenvoud zeldzaam geworden als op Ameland, waar nog in de 1 9 de eeuw een bankbiljet van f 300
gezegd werd alleen nominale waarde te bezitten, omdat niemand het kon wisselen.
Met al hetwelk wij geenszins bedoelen te ontkennen, dat deze onverschilligheid voor
vormen de oorzaak was van, althans samenviel met, die ongemanierde tuchteloosheid,
waarom de natie berucht en welke de schrik der vreemdelingen was, die, na een
verblijf ten onzent, er in hunne odyssea's geregeld met afschuw van gewagen.
Een Nederlandsch huis zonder tabak en pijp liet zich schier niet denken. Maar
niet dan na harden strijd had zij getriomfeerd en over die geschiedenis van het
» toebackdrincken" ten onzent bestaat eene rijke literatuur. Aanvankelijk werd gerookt uit
die bekende pijpjes met kleine
koppen, nauwelijks dikker dan
de steel. Toen in het midden
der I 7 de eeuw de tabak goedkooper werd, kwamen ook de
pijpen met grooter koppen, waarvan prachtstukken als de bruigomspijpen in den handel kwamen
en die zich onveranderd hebben
gehandhaafd. Van den aanvang
was de strijd heftig. Prins Maurits
verbood zijnen soldaten, Piet
Hein zijnen matrozen het rooken.
De oude doopsgezinden oordeelden (b.v. in 1639), dat het onnut
Van Scheyndel, Rookend gezelschap. Uit : Pers, Bacchus Wonderwercken ,
Amsterdam, 1628.
tabak drinken, om den last voor
anderen, om den stank en de
vuiligheid van het kwijlen moest geacht worden te zijn strijdig met de achtbaarheid en
de zedigheid van de christelijke religie. De bisschoppen verboden in dezen zelfden tijd
het rooken den priesters althans voor de bediening der mis en bevalen in 't algemeen
een uiterst gematigd gebruik, opdat zij niet, zegt de vicaris apostoliek in 1668, zouden
gelijken op de vijanden van het kruis Christi, wier god de buik is. Dezen intusschen,
de gereformeerden, veroordeelden het evenzeer. Hondius vond het nog in 1674 ongeoorloofd voor predikanten, althans als zij 't deden »buyten noodt"; want rooken is
aanstootelijk voor vele vromen en er zijn predikanten, die zich daarom schamen, als
zij door deftige christenen, die een teeder gemoed hebben, op rooken betrapt worden.
De gereformeerden, op hun beurt, beschuldigden de remonstranten : die gingen zich
in het tabak zuigen te buiten. Valsche beschuldiging. Een hunner predikanten, Niellius,
zeide in 1622: »indien iemant tot vorderinge van gesontheydt 't gebruyck des tabacks
van nooden heeft, hij gebruijcke die also, dat hij niemant ergernisse en geve". En
Paschier de Fijne heeft in dezen zelfden tijd eens bedankt voor een pijp met een
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>> orientaaltjen dat puijk" was, het is waar, toen ze hem geboden werd door den
Leidschen schout Papier, die bezig was hem te zoeken. De zaak was, dat trots
protesten, alien voor de verzoeking bezweken. Ook op gereformeerde synoden werd
reeds, in dezen zelfden tijd, »excessief taback gedroncken". Men begon »medicinaal"
d. w. z. >> om de vuyligheyt der overtollige humeuren en sinkingen uyt het lichaem
uyt te trecken", 't geen Niellius ook >>als tot vorderinge der gesontheyt" goedkeurt
en men eindigde met de pijp niet meer te kunnen nederleggen. Niet alleen in de
koffiehuizen, maar overal, in huis, in den theekoepel, in de trekschuit, op den wagers.
En niet slechts door mannen, ook door vrouwen werd gerookt. Als Huygens in zijn
journaal op 17 November 1688 vertelt, hoe het landvolk in Kent Willem III toejuicht, zegt hij : >> op een plaats stonden
vijff vrouwen hem groetende eyder met
een pijp taback in haer mondt, gelijck
wij der sulcke met groote menichte
saegen, sonder eenighe schaemte roockende, oock geheel jonghe van 13 of
14 jaeren". Hij had niet zoo verwonderd behoeven te zijn : in zijn eigen
land rookten de vrouwen evenzeer. Op
een Arent van Van Scheyndel A". 1628
rooken er twee en is eene bezig een
pijp te stoppen uit een van die tabaksdoozen, waarop men bijbelsche en historische voorstellingen graveerde, leerrijke
en anecdotische voorstellingen, van
versjes en onderschriften voorzien. Onlangs heeft de heer A. 0. van Kerkwijk
over die doozen ons 't een en ander
meegedeeld. Boven andere landen had
het onze den naam van sterk te rooken.
In zijn roman » The adventures of Peregrine Pickle" (I 750) heeft Smollett het
ook over een avondpartij in Rotterdam :
er stond een groot komfoor met kooltjes op een tafel en voor iederen gast
Michiel Jansz. van Miereveld, Johan van Oldenbarnevelt.
was er een spuwbakje. Niemand, of hij
's Rijks Museum.
had de pijp in den mond en het gezelschap geleek op eene verzameling duivelen, die vuur en rook braakten. Zoo had reeds
Voetius, in zijne inaugurale rede te Utrecht 1634, gesproken van de studenten, die
als kalkovens rookten en een smook deden opstijgen, als uit Sodom en Gomorrha
omhoog gerezen was. De verfijnde zeden der 18 de eeuw hadden het tabakrooken
teruggedrongen tot heerengezelschappen, tot de studeerkamers der geleerden en eerst,
als in de 19 de de sigaar haar intocht doet, zal het rooken, ook in vrouwengezelschappen,
weder worden toegestaan. Daarentegen is de 18 de eeuw de periode van het snuiven,
voor dames zoowel als heeren. De snuif van Sevilla, van St. Omer, de Wiener rape,
de Kopenhaagsche snuif, al of niet geparfumeerd, ze vergezelde de vaderen overal
waar zij gingen ; want overal werd gesnoven en de snuifdoos was altijd bij de hand.
Marie Antoinette moet 5 2 gouden snuifdoozen hebben gehad ; maar ook van Hollandsche
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jonge dames beet het, dat zij onafscheidelijk zijn van snuifdoos en zakdoek. Want
deze laatste was natuurlijk onmisbaar, maar . . . . kon niet verhinderen, dat linnengoed
en kleederen de onsmakelijke sporen dezer onfrissche liefhebberij droegen en dat ook
de dames een kwalijk riekende geur om zich verspreidden. Men zegt, dat August de
Sterke daarom Aurora von Konigsmarck verstiet.
Wij belijden onze onmacht, om ook maar een beknopt overzicht te geven van
de duizenderlei vervormingen der kleederdrachten in de eeuwen, die wij bezig zijn te
behandelen, in de onderscheiden streken des lands, bij allerlei stand en rang, bij man
en vrouw, met inachtneming voorts van den invloed van het buitenland, Frankrijk,
Spanje, Engeland op onze mode, van
( den invloed ook van persoonlijken
smaak, karakter, godsdienstige gezindheid, b.v., wat dit laatste aangaat,
van doopsgezinden of kwakers. Er is
voor de richtige behandeling van dit
onderwerp onder meer noodig eene
uitgebreide kennis onzer schilderstukken, onzer portretten, van prent- en
pastelteekening, die wij bekennen niet
te bezitten. Zoo moeten wij ons dan
bepalen tot eene globale schets, de
tijdperken in 't groot nemend. In de
eerste tijden der Republiek, overeenstemmend met wat wij reeds telkens
opmerkten, het zware en massieve,
dat zich in de manskleeding toont als
gedragen, donkere kleur, als stemmigheid van snit en vorm. Het nauwsluitend wambuis, zwart, donkerpaars,
wijde, lakensche broek aan de knie
gebonden, kousen alweer donkergekleurd, lage platte schoenen. Om den
hals de rimpelkraag, hoog, met vertikale plooien , op het hoofd de hooge
Michiel Jansz. van Miereveld, Graaf Willem Lodewijk.
's Rijks Museum.
hoed, suikerbrood of teil met rosetten
of al spoedig de laaggebolde, slap
en breedgerand, van vilt. Staatslieden, hoogleeraren dragen nog den tabbaard, op
het hoofd het kalotje. Krijgslieden het harnas over het wambuis. Dit alles mag
de lezer zien op b.v. het portret van Oldenbarnevelt van M. van Mierevelt en
op dat van graaf Willem Lodewijk van denzelfde, die over het harnas nog een
breede sjerp draagt, op dat van Johannes Bogerman van Van Queboren, waar de
tabberd duidelijk uitkomt. De arbeider droeg broek, wambuis en schootsvel, waarvoor (uit wat later tijd) de prentjes in Jan Luykens » Spiegel van het menselijk bedrijf"
teekenend zijn. De boerendracht uit het begin der 1 7 de eeuw vertoont in Holland
het wambuis met opstaanden kraag en lange panden, de broek of (als in de middeleeuwen) alleen kousen tot de heup, klompen ; in Friesland het wambuis kort,
gepofte wijde broek, harige muts, als ook de matrozen droegen, voor al hetwelk de
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prentjes uit Deliciae batavicae variae" (1618) als verduidelijking dienst kunnen doen.
Onder Frederik Hendrik wordt de kleeding der burgerij losser, modieuser, rijker en
vooral fleuriger en kleuriger. Wambuis en
broek van helgeverfde stoffen, zoo ook de
kousen aan de knie met strikken afgezet, de
schoenen met rozetten, de korte mantel van
de schouders afhangend, de kraag nu plat
neerliggend, van voren dichtgehaakt met
koordjes waaraan ankertjes, of van al breeder,
prachtiger kantwerk. Op de hoeden de golvende pluim, met parelmoer vastgezet. De
platte kraag vervangt trouwens al vroeger
den hoog-geschulpten, zooals op een portret
van Corn. Haga reeds uit 163o. Frederik
Hendrik zelven zien wij als krijgsman in het
harnas met de bekende ruiterlaarzen met
breeden omslag en de zware handschoenen,
die wijd over de polsen uitloopen. Burgers
droegen hunne stijve manchetten in dienzelfden
vorm, maar al wat puriteinsch dacht ver- Johannes Bogerman. Naar een gravure van C. J. Visscher.
smaadde het gesteven goed en verkoos het
Atlas van Stolk. Rotterdam.
linnen slap en simpel op zwarte kleeding.
Want stijfsel is een misbruik van >> een der edelste kreaturen Gods, genoemt tarrewen
bloem" en Jan Klaaszen, de huichelaar, wil van geen strijkijzer hooren :
>>Floor moeder, seyd hij, wat hoeft dat, 't word immers alles door den tijd versleten,
»En soo doende raakewe al dieper en dieper in de wereld eer dat w'et weten."

Maar wat aan weelde en wellust van kleuren de kleedij der aanzienlijke burgerij bood
of bieden kon, dat openbaren ons onze groote schutterstukken wel, en met heimwee
..
stellen wu ons voor
wat een oogenblijdschap dat geweest
moet zijn, als in
den zonnigen dag
een schuttersvendel
langs een Amsterdamschen burgwal
trok ! Zwart bleef
echter de kleur van
den hoogleeraar
in de collegezaal,
van den predikant
op den kansel.
Deze laatste had
geen ambtsgewaad,
slechts was hij in de
mode ietwat ten
Friesche boeren en boerinnen. Uit: Deliciae batavicae, 1618.
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achteren, wat voor de 18 de eeuw de geschiedenis van den driekanten steek aantoont.
De gouverneur Jan van Riebeek, die zich ook in 't verre land gaarne goed kleedde,
droeg (166o) kamizool en broek van fijn bruin laken, afgezet met goud- of zilverkoord,
gouden knoopen, zijden Napelsche kousen, schoen- en kousebanden van donkere kleuren,
fijn Haarlemsch linnen, breedgeranden hoed. De boerendrachten uit het laatst der
7 de eeuw ziet men keurig afgebeeld op de kopergravures van B. Picart.
Als de 17 de eeuw ten einde spoedt, begint het losse, het joviale voor het stijve
en deftige plaats te maken. De open rok zonder kraag, daaronder zichtbaar het lange
vest met panden, de nauwe korte broek. Het natuurlijk haar, lang en golvend gekamd,
moet wijken voor de pruik en deze op haar beurt verdrijft de kragen, die worden
opgekort en tot bef worden. Het portret van Willem III door Visscher toont ons de
zwarte, golvende pruik met de geborduurde
bef, dat van Nicolaas Witsen door P. Schenk,
I 701, een krulpruik tot ver over de borst
neergolvend. In den loop der 8` le eeuw wordt
de rok al schuiner afgesneden, de mouwen
zijn lang en eng met geborduurde opslagen,
het vest krijgt korte panden. De kleuren zijn:
blauwe rok, lila vest, gele broek, of bruine
rok met zwartfluweelen kraag, goudomboorde
knoopsgaten, kersrood goudgegalonneerd vest,
zwart zijden broek, grauw zijden kousen.
Knoopen als rijksdaalders met geschilderde
figuren achter glas, vesten met tafereelen uit
de literatuur er op gestikt, veel kant, de
degen op zijde. Zoo vertoonen zich de befaamde
petit-maitres, en de tegenstelling tusschen het
voorheen en thans van toen wordt wel goed
geteekend: » geen zijde en fluweel, gewaden die stijf van goud en zilver staan, maar
dunne lakentjes, zijden papieren kamisooltjes,
met blaadjes klatergoud en loovertjes bespikkeld, voddige blouses en gaazen genestel,
kraaltjes, pluimen, gemaakte bloemen." Jise
Kleeding der dijnen". Naar de schilderij van
C. Troost. Mauritshuis.
heeren van dien tijd," zegt von Boehn, »hielden
zich overtuigd, dat kleederen niet slechts een
belangrijk, maar in de meeste gevallen ook het beste deel der menschen uitmaakten",
en de zedenmeesters van die dagen zijn het met hem Bens. Eigenlijk, zeggen zij,
moesten wij onze plichtplegingen tot de kleederen richten : »uw nederige dienaar,
kostbare galons ik beveel mij in uw goede gratie, rijke vest; ik heb de eer van
uw zijden kamizool te groeten". Ook de geestelijken droegen de pruik. Ik laat mij
vertellen, dat in die van katholieke priesters een kleine klep was aangebracht om,
gedurende de mis, de tonsuur te ontblooten. In de laatste dagen der eeuw wordt dan
depruik weder klein, met twee rollagen aan weerskanten boven de ooren, en van achteren het staartje met de haarzak. De kraag van den rok gaat hoog om den hals,
de batisten halsdoek plooit zich sierlijk op de borst. Men zie b.v. de silhouet van
C. de Vos van Steenwijk' en plaatse daarnaast, als tegenstelling, die van den Frieschen
boer Kuiken, 1796, beide in Rogge's >> Geschiedenis der Staatsregeling". Jammer, dat

Het Huiselijk Leven.

171

de Fransche mode de nationale kleederdrachten terugdrong, gelijk zij ook in het
vervolg, tot het bitter einde, doen zou.
Van de kleeding der vrouwen mag nog meer gelden, dat » er haast alle dagen
eene nieuwe mode" was. En wie was ook weer die Parijsche kapper uit de i8 de eeuw,
die »autrefois" zeide als hij »hier" bedoelde ? Trachten wij, met grooter vreeze nog
dan daareven, de achtereenvolgende hoofdperioden te schetsen. Zoo om en bij het
twaalfjarig bestand is er bij de gegoede burgeressen nog de eenvoud van het nauwsluitend jak met smallen, geplooiden kraag, wijde rok, het haar bedekt met een linnen
mutsje. Eene patricische dame als
Maria van Reigersberch draagt het
haar ongedekt, breed neergekamd
over de ooren , een breede, effen
kraag ligt stijf over schouders en
borst en is van onderen aan het
lijfje met een breede speld vastgehecht. Dan, zeg 1625, hooren wij
bij meisjes van het voorstuk of de
borst, van fluweel of zijde, sours
met paarlen bezet en aan het keurslijf vastgeregen, het jack van kaffa,
honskoten (of hontschot) met niet
te wijde mouwen; rokken, die neerhingen over een wrong of beuling
om de heupen met een baleinen
hoepel, en op die manier het ondergedeelte op een karnton deden gelijken, een vlieger of overkleed of
mantel. 's Winters ook gewaden
met bont gevoerd. Omstreeks 1 65o
is de mode weder veranderd en
ditmaal den vrouwen gunstig. Op
eene kopergravure van a Bolswert
naar van der Laemen ziet gij, in
een deftig vertrek, een staand en
een zittend paar. Met volmaakte
gratie staat de jonge vrouw, rechtop,
Modieuse kleedij omstreeks i 680. Zwartekunstprent van P. Schenk.
de handen vOOr zich ineen geslagen,
Atlas van Stolk.
het haar golft ongedwongen over
de schouders, op het voorhoofd
even over gekamd, op de kruin een allersierlijkst kroontje, de kanten kraag ligt
breed over hals en schouders, allerbevalligst plooit zich de lange rok zonder sleep.
Zoo mag een burgemeestersdochter, vol gratie en heuschheid, haren bezoeker ontvangen
hebben. Hoeveel fraaier dit, dan kort te voren het harde keurslijf, de stijve kraag,
het onder het mutsje weggekamd haar van Anna Roemers Visscher en Maria
Tesselschade op de teekening van H. Goltzius, en hoeveel fraaier ook dan kort
daarna de hoog oprijzende muts boven het ook hoog gekamde haar, de breede, wijduithangende mouwen, de onderarm in den langen handschoen, zooals wij Maria Stuart,
de gemalin van Willem III, op de zwarte-kunstprent van Nic. Visscher zien, of eene
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dame op die van P. Schenk. Middelerwijl gaan de vrouwen der kleine burgerij, de
boerinnen op het land in keurslijf en grove wollen rok, laag neerhangend, in Friesland daarentegen hooger dan voetvrij, het keursje aan den hals open, op het hoofd
stijve, hooge mutsen.
Maar reeds is de hoepelrok teruggekeerd. Of eigenlijk is hij nooit geheel verdwenen. In de 16 de eeuw als vertugadin (deugdbewaker), kent Spanje hem in de 1 7de,
komt hij in de i8 rie als panier uit Engeland, over Frankrijk, ook weder ten onzent.
.
Soms tonvormig, soms
van onderen 7 a 8 el
in de rondte, werd hij
door de kleinste meisjes
en de oudste dames gedragen. Wijder dan die
van Mad. Anne Henriette,
dochter van Lodewij k XV ,
op de schilderij van Nattier laat zich moeielijk
denken. Hij heeft zich
tot ongeveer I 790 in
Frankrijk gehandhaafd,
bij ons zich voor de ergste overdrijving bewaard.
Het gewaad van prinses
Wilhelmina op het schilderij van Tischbein, 1789,
is nog wel met breed
golvenden rok, maar gematigd en bevallig. Wie
overigens in de toenmalige modejournalen de
eindelooze afwisselingen
ziet, alleen reeds van enkele kleedingstukken als
de levite, ochtendjapon,
of van de justes, sluiers,
of van de tours de gorge
(» strook kant of kamersdoek", zegt Betje Wolff,
» die de zedigste dames
onder een gazen halsdoek
Willem III. Gravure van Nic. Visscher. Atlas van Stolk.
dragen, om niet al te ge•
. pen, dat w aan
volledigheid
hier ook zelfs
wij
hi zal begni
vaarlijk te zijn bij mannen"), hij
niet denken kunnen. Men krijgt den indruk, dat de Fransche mode bier met althans
kleine terughoudendheid werd nagevolgd. De woede voor de >> couleur de puce", en
dan nog met variaties als ventre de puce, dos, cuisse, tete, vieille puce, jeune puce,
omstreeks I 775 in Frankrijk genoeg Tour faire fortune a la cour", sloeg in 1776 ook
naar hier over en zij werd als » opregte onvervalschte vloo-kleur" aangeprezen. Dit was
onschuldig. Bedenkelijker was het al lager uitgesneden keurslijf, de décolletage, waaraan
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die der schoone wereld zich snel, de moralisten zich zeer langzaam gewenden. Er zijn
tusschenstadien van hoogsluitende kleeding, maar overigens is er de eeuwen door een
voortdurend en altijd vruchteloos protest tegen deze mode, die voor het uiterste niet
terugdeinsde — een stuk zeden en kultuurgeschiedenis op zichzelf. Even vergeefsch
was de spot van Huygens over 41.oenders", die, schoon niet te koop, toch uit de
kooi komen even vergeefsch de aanval van een boetprediker als Fruytier op die
juffers, die haar gezondheid verliezen door het ontblooten van haar eigen lichaam;
even vergeefsch als de strafpredikatie van tante Martha tegen Alida : Daar loop je nou
ik versta
weer zonder halsdoek om je hals. Wel 't is een schande en een ergernis

Deftig gezelschap omstreeks 165o. Naar de schilderij van Van der Laemen door S. a Bolswert. Atlas van Stolk.

niet, dat je weer zoo naakt hier komt". Dit is van 1622, 1715 en 1784, maar de
jaren maken geen verschil de mode was ook hier oppermachtig, gelijk Betje Wolff
zelve elders toestemt in deze utilistische redeneering : Bijgevolg eischt de voorzichtigheid, dat een meisje, niet uitstekend fraai, zig nooit met een ontblooten boezem
vertoont, hoewel zij, naar de regels der mode, dit teeken der sexe zonder eenige
blaam mag doen zien". Vruchteloos was ook de kamp der moralisten tegen de moesjes.
Indien de vrouwspersonen" zegt Hondius in 1679, met dierghelijcke vlecken in het
aangesicht gheboren waren, sij souden wel veel gelt willen geven om deselve, waar
het moghelijck, te verdrijven". Ongetwijfeld ; nochtans plakten de dames de gegomde

1
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zwartzijden of
papieren sterretjes, halvemaantjes,vierhoekjes,
harten, naar
Fransche mode,
vast op het voorhoofd ( da majestueuse"), in
den ooghoek
>> 1'assassine"),
op de wangen
(» la galante"),
bij de lippen ( la
coquette", >> la
friponne'), op de
borst en . . . .
elders. Buitenshuis droeg men
reeds vroeg in
de 17 de eeuw het
zwart fluweelen
masker. Op een
prent van Van
der Venne, » Ongelijcke peerden
trecken qualijck", 1632, zit
eene dame met
zulk een masker
in de koets ; op
eene van Avercamp in datzelfde jaar draagt
de Winterkoningin , Elisabeth,
er een op het
ijs voor GorinAnna Roemers Visscher. Naar een teekening van Goltzius. 's Rijks Prentenkahinet.
chem ; gelijk in
Engeland, I 664,
Samuel Pepys er een voor zijne vrouw koopt in den Franschen winkel van Mad. Cherret
in Covent Garden. De poeder en 't blanketsel vormden voor en na een gewichtig
bestanddeel bij het toilet,
>›'s merghens eer de lippen kleven,
eer de plaester staat to pronck,
eer de poeyer-doosen gheven
dat den Hemel noyt en schonck".

Toch hebben onze Nederlandsche dames wel nooit zulke voorraden verslonden als die

Het Huiselijk Leven.

175

Mad Dugazon,
die in 1781 gezegd wordt zes
dozijn potten
rouge tegelijk
te hebben opgedaan. Trouwens
was in Frankrijk
het poeieren sterker dan elders.
Omstreeks I 765
begint het gebruik te minderen, omdat het
reinheidsgevoel
zich eindelijk
ging verzetten
tegen de walgelijke vuilheid van
het blanketten,
ook omdat, volgens sommigen,
de menschenliefde niet langer dat
reusachtig misbruik van tarwemeel
duldde,
waardoor immers het brood
hoog in prijs
steeg. Het is mogelijk, maar ook
ten onzent duurde het poeieren
bij mannen en
vrouwen tot het
einde der eeuw
voort. Wat eindelijk in deze
Maria Tesselschade. Naar een teekening van Goltzius. 's Rijks Prentenkabinet.
laatste periode
het dameskapsel aangaat — wij vermeldden de hooge muts van de dagen van Maria van
Engeland. Op deze fontanges volgde het platte Naar onder een kanten mutsje, zeg 1 73o.
Dertig jaren later beginnen de hooge toupets, de kuiven en in den hals neerhangende
lange lokken, totdat onder Marie Antoinette, bijgestaan door haren befaamden kapper
Leonard Autier, die torenhooge kapsels verschijnen, die ons door hunne wanstaltigheid
nog altijd verbazen. leder kent deze haarwerken met opgezette dieren, een fregat met
zeilen, tuinen met grotten, windmolens, kasteelen, hanegevechten en wat dier monsterachtigheid meer zij, zoo hoog, dat men de kronen in de salons moest wegnemen, de
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hemels der koetsen openbreken. Zulk een, na urenlangen arbeid, gefriseerd hoofd
bleef dan 8, 14 dagen onaangeroerd, goede tijd voor het ongedierte, dat de dames
met hare gouden en ivoren grattoirs toch niet meester konden worden. Ofschoon ten
onzent, ook op dit punt, de ergste uitspattingen vermeden zijn, ofschoon wij groot
onderscheid moeten maken tusschen de stillere kapsels der gewone vrouwen en de
grillen der jonge dames du ton, wijzen toch de literatuur en de prentkunst overtuigend
aan, dat ook hier de
dwaasheid ver is gegaan,
door modekappers als Solair (de Belair uit de
» Willem Leevend") is
bevorderd en zich openbaarde in de 4o, 5o
soorten van coiffures, >> en
herisson", >> en chien couchant" enz. waaruit ook
hier de dames te kiezen
hadden. Ook hier kleine
meisjes met kussentjes,
pluimen, bloemen zoo
hoog gekapt, dat het
hoofd in het midden van
het lichaam scheen te
staan, wat zelfs in Frankrijk extra-ordinairement
haut" heette ; wat men
nog in 1778 kleine meisjes liet torsen, vertoont
ons o-a. het stuk van
Tischbein » Prinses Caroline en hare kinderen"
waarvan de copie door
Spinny op het Mauritshuis hangt. Vergelijk
daarmede het portret van
princes Marianne, geb.
I 8io, op haar vierde jaar
door van Senus : daar
Maria II Stuart, gemalin van Willem III. Gravure van Nic. Visscher.
draagt het kind haar
Atlas van Stolk.
natuurlijk gewild-slordig
haar. Dat overigens de
eeuw
in
ons
vaderland
vrij algemeen moeten
de
malle kapsels uit de tweede helft der 18
geweest zijn, bewijzen de slecht geteekende, maar duidelijke, caricaturen op de
volksprenten, gedrukt op datzelfde koffiezakjespapier, waarvan ook de liedjesboekjes
werden vervaardigd, jonge pelekaan", » De zingende kruijer", die merle vaak
>> de belaggelijke mode" bespotten. Van lijfsieraden en kleinoodien bevatten de
sierlijk gesneden kistjes in de kamers der gegoeden schatten testamenten en boedelbeschrijvingen geven ons lange lijsten van borststrikken met >> diamantsteenen",
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diamanten haarspelden en oorhangers, ringen, parelsnoeren, horloges en zoo voort.
Ons lokt, na zoo lang (schoon nog kort genoeg) de kleerkasten der vaderen
to hebben nagezien, de frissche buitenlucht, en wij gaan nu hunne tuinen en buitenplaatsen bezoeken, waar zich immers ook een deel des huiselijken levens afspeelde.
Hadden zij oog voor natuurschoon, gevoel voor het buitenleven ? Ziedaar een onderwerp, op zichzelf een studie overwaardig ! wij kunnen in ons bestek niet over de
middeleeuwen handelen, maar willen alleen melding maken van een Utrechtsch proefschrift over natuurgevoel in die middeleeuwen van Dr. A. P. C. van der Looy van der
Leeuw, I 91o. De gangbare meening is, dat wij eerst onder invloed
van Rousseau tot natuurgevoel gekomen zijn, maar zij is toch onjuist.
Het is waar, dat wij (maar andere
natien gaan ook niet vrij uit) met
het practische, het nuchtere van
onzen volksaard, niet in geestdrift
of ontroering de schoonheden der
natuur bewonderden en dat onze
poezie ze liefst zag in verband met
het practisch leven, vette weiden,
grazend vee, uit voile uiers gemolken.
Maar onze 16 de en 1 7 de eeuwsche
schilders hebben toch waarlijk de
heerlijkheid van het Hollandsche
landschap wel gezien, wel genoten
van onze wolkenluchten, wel hun
hart opgehaald aan de pracht onzer
meren en plassen, vaarten en rivieren. Desgelijks in de letterkunde :
Huygens ziet het zonlicht spelen op
het lindeloof in het Voorhout (of is
het waar, dat zijne lindeboomen hem
alleen dierbaar zijn, » omdat hun lommer de geheele bevolking van 's Gravenhage aantrekt"?) ; Vondel hoort
»Hoe ruischt de koelte in 't eikenhout
En versch gesproten lof!
Hoe straalt de boterbloem als goud !"

Patricische dame omstreeks 1680. Zwartekunstprent van P. Schenk.
Atlas van Stolk.

en verzucht, met het soms plotseling opkomend heimwee van den stadsmensch :
>Maar groeien eiken t' Amsterdam ?"

Maar het is waar, dat wij tot in de i 8 de eeuw moeten wachten, tot wij zulk gevoel
ook bij den gewonen burgerman zien doorgedrongen. De onbekende schrijver van de
» Vermakelijke Leidsche buitensingels", 1734, prijst het >> fraaie en vermakelijke dorp
Noordwijk" wel eerst om zijn » schoon vleesch, keurlijke versche groenten en heerlijke
zeevisch", maar dan toch ook om de » schilderachtige gezichten, 't zij men zijn oog
langs den reeks van duinen, aan Welker voet men veel geboomte ziet, wend, of dat
I2
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men de lager gelegene kruid-, zaai- en weilanden beschouwd". De Leidsche conrector
Hendrik Snakenburg, enkele jaren later, geniet in »Heimans verblijf te Katwijk aan
Zee" van de schoonheid van zee en strand en pinken. De Nijmeegsche burgemeester
De Beijer schrijft op een schooners Aprildag 1759 in zijn dagboek eene lyrische
ontboezeming over het jonge lentegroen en vraagt, of men niet een » tete bien folle"
hebben moet, om aan eerzucht en beslommering deze genietingen op te offeren ? Wat
ook de juffrouwen Wolff en Deken hartelijk beamen, als zij met voorliefde de geneugten van het buitenleven schilderen, Crisje Helder laten getuigen, dat zij nooit
»zoo wel, zoo eenparig, zoo
kenlijk blijmoedig, zoo volmaakt gerust, zoo zedelijk, zoo
veel een mensch" is als buiten, en zelven verrukt zijn over
de Beemster weiden of Lommerlust. Echter spreekt bier
ook hare neiging voor het
gezonde en natuurlijke tegenover het bedompte stadsleven,
geheel in overeenstemming
met den tijdgeest, die (en bier
is invloed van Rousseau) terugkeer tot de natuur als heilzaam
geneesmiddel tegen kwalen en
ziekten voorschreef. Was het
niet de beroemde arts Tronchin, die in dezen tijd tegen
vapeurs beweging in de vrije
lucht aanbeval, waarom de
dames toen gingen » tronchineeren" ?
De natuur zelve was nog
schier ongerept, aan ontginning van woeste gronden werd
weinig gedaan en nog in 1810
kon de maire van Helmond,
Wesselman, met recht aan
Lebrun schrijven : »In dit Brabant liggen nog duizenden
morgens heide braak, in denJ. F. A. Tischbein, Prinses Wilhelmina. Mauritshuis.
zelfden stand van onvruchtbaarheid, waarin ze sedert de schepping der wereld verkeerd hebben". En bij geeft
er de oorzaak bij : » Ondertusschen hebben de bewoners bun geld belegd in den
Indischen handel, in de ijzer- en kopermijnen van Zweden en Saksen, in de kwikzilvergroeven van Hongarije". Eene dergelijke opmerking maakt ook d'Alphonse. Zoo kwam
het, dat zelfs dicht bij de groote steden nog bosch en heide in schoonheid prijkten,
terwijl ook de fauna nog talrijk was. Voor den bruiloftsdisch van Wtenbogaerts
stiefdochter in 1611 lieten de Staten van Holland in het Haagsche bosch een reebok
schieten. Twee jaren later werden er ter eere van Frederik en Elisabeth van de Paltz
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hertenjachten gehouden. Maar zelfs nog in 1762 was het wild er talrijk. Om te zwijgen
van afgelegen streken als Drente, waar het in 1683 noodig was een inieuw »placcaat
op 't stuck van de wolvenjacht" in 26 artikelen uit te vaardigen. Het lag dus, als wij zoo
spreken mogen, niet aan de natuur, zij was nog schoon en maagdelijk genoeg, slechts waren hare bewonderaars weinigen. Velen daarentegen hielden van buiten, practisch opgevat.
De stadsmenschen, die het maar even konden betalen, hadden buiten de muren
hun tuinen. Vooreerst voor groenten- en fruitkweekerij. Hoe zegt Lambert in »Moortje" :
dp it is een groote vreught voor mijn genegentheyt
Dat mijn bogaert soo dicht bij de stadt geleegen leyt".

Daar plantte en teelde men voor eigen gebruik of voor verkoop, en ieder kent nog
de vroegere Amsterdamsche slatuintjes.
Anderen hielden ze louter voor genoegen, om 's avonds na den arbeid
zich te verlustigen, gelijk de aanzienlijken konden doen in hun stadstuinen
achter hunne huizen, in den aanvang
der 17 de eeuw aangelegd met parken
in allerlei formaat, rond, driehoekig,
vierkant , stijf met gras omboord,
waarin de bloemen wijd uiteen geplant,
smalle paden, geen boomen. De buitentuinen waren misschien wat natuurlijker. In het tweede kwart der 17de
eeuw zullen velen ook in hun tuinen
die tulpen gekweekt hebben, waarin
vooral van I 634 tot I 637 de befaamde windhandel gedreven werd, die
»narrenhandel", waarbij een » Admiraal
Liefkens" f 4400 , een » Semper Augustus" f 5500 deed, totdat de overheid
den waanzin verbood. De straks genoemde Lambert hield er zich buiten :
Dick ben so mal niet as de luy, die veur wat
tulpen veal geldt geven'',

Caspar Netscher, Damesportret. Ermitage, St. Petersburg.

en professor Vorstius, de botanist te
Leiden, was ze zoo vijandig, dat hij ze onthoofdde, waar hij ze vond. Sinds hebben de
tulpen zich gewroken en in onze dagen bosch en duin veroverd en vernietigd. Sommigen, wien het aan tijd, geld noch belangstelling ontbrak, legden zich in hun tuinen
toe op cultuur van nieuwe of vreemde planten. Agnes Block, die eerst met Vondels
neef Joan de Wolff, daarna met Sybrand de Flines gehuwd is geweest, ontving van
de Staten van Utrecht een penning, omdat zij hier te lande de eerste ananassen
gekweekt had. Een schitterend voorbeeld te dezen gaf Jan van Riebeek, die aan de
Kaap uitgebreide en belangrijke plantproeven nam. Wie de lijst ziet van de door hem
gekweekte groenten, vruchten, boomen en bloemen, heeft eene reden van bewondering
te meer voor dezen buitengewonen man. Natuurlijk geschiedde dit ten bate van de
nederzetting en van de onverzadelijke 0.-I. Compagnie. Zuivere liefde dreef Jeroen
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van Beverningh (volgens d'Estrades een der vier onomkoopbare staatslieden uit de
dagen van Johan de Witt), die, na uit 's lands dienst ontslag genomen te hebben, zich
op Oud-Teylingen terugtrok en daar welhaast een prachtige verzameling uitheemsche
planten bezat, de lelie van Carthago, de theeplant van China, den kaneelboom van
Ceylon. Linnaeus gaf hem de eer van de invoering in Europa van de groote klokwinde.
Wat nu de tuinen aangaat, bij het toenemen der welvaart waren er welhaast
geen ook maar »middelmatige" burgers, of zij hadden hunne buitentuinen, aan de
stadssingels, of aan de lanen, die
op de singels uitkwamen. Konden
zij er geen koopen, voor weinig
geld waren zij te huur en daar, te
midden hunner kweekerij, of in
den typisch 1 8 de eeuwschen theekoepel hebben de vaderen menig
» vermakelijk" uur gesleten aan
den boezem der natuur'', tevreden
met hun aandeel aan hare verlustigingen. Onder Napoleon heeft
d'Alphonse zich eens weinig verrukt getoond over die buitentuinen,
die, van groezelige slooten omringd, hij zeer onsmakelijk en ongezond vond, maar de burgerij
liet zich van hare geneugten niet
of brengen en omstreeks 1839 nog
zou Hildebrand dr. Deluws tuin,
Veldzicht, Q 4 No. 33 aan de
Meester-Joris-laan met al zijne heerlijkheden kunnen afmalen en in de
letterkunde vereeuwigen. Maar
sinds heeft de uitbreiding onzer
moderne steden ook deze oudHollandsche genoegelijkheden weggevaagd.
Een zelfde lot trof tal onzer
oude buitenplaatsen. De patriciers
en wie het overigens betalen konden, hadden natuurlijk meer dan
Een gezin aan tafel. Gravure van Th. Danckerts naar P. v. d. Berge.
een tuin, zij bewoonden in den
Atlas van Stolk.
omtrek der steden hunne buitenverblijven, nieuw aangelegde of voormalige adellijke kasteelen of ridderhofsteden, waar.
heen zij zich in hunne karossen brengen lieten en waar zip den zomer plachten door
te brengen. Hier was inderdaad de schoonheid der natuur, breede, statige en lommerrijke lanen, koele vijvers, bloembedden, weiden, broeikassen, en plank aan plank
bewaren wij nog de beschrijvingen, meest met prachtige koperprenten versierd, van
deze buitens in de Beemster of Diemermeer, aan Vecht of Amstel, om Leiden of
Den Haag, op Walcheren, bij Zwolle of Groningen, alom in overvloed, bezongen,
verheerlijkt als Arcadia's, Tempe's en inderdaad niet alleen voor hunne bewoners een
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genot, maar ook het landschap in schoonheid sierend. Aileen b.v. om Leiden, welk
een krans van buitenplaatsen, thans helaas voor 't grootste deel verdwenen, Boshuizen,
Ter Waddingh, Vredehof, Woelwijk, Stadswijk, Rijksdorp, Haaswijk, Endegeest, de
Hogeboom, Rijnoord, Bijdorp, Cronesteyn .... waar is het einde der namen van al die
plaatsen, waar de Nederlandsche patricier, regent, koopman, hoogleeraar, aan buitenlandsche reizen nog weinig denkend, den zomer doorbracht :
>Wat is hij zalig en wat is zijn heil volslagen,
Die op een lusthuys alle zijne dagen
In vrede slijten mag, door geene zorg gequelt,
En niet door 't stadsgewoel in zijn gemoed ontstelt".

Huygens' »Hofwijck n , Cats' Sorgvliet" kent ieder, gelijk het nederiger 1_,ommerlust"
van Wolff en Deken. Sommige Bier
buitens, zeiden wij, waren voormalige adellijke kasteelen, b.v., weder
om Leiden, Noortwijck, Zwieten,
Duyvenvoorden, Zuydwijck, Teylingen, Abspoel, Warmont, Alkemade,
Ter Does, Poelgeest en zoovele
meer, ook voor 't meerendeel thans
verdwenen of reddeloos verminkt,
en ons de weemoedige heugenis
latende hunner voorbijgegane pracht.
Dêzelfde geschiedenis als die der
Groninger borgen, door onzen diepbetreurden J. A. Feith beschreven.
Wat eindelijk betreft de kasteelen
der hoogadellijke geslachten, Keppel,
Well, Amerongen, Biljoen, Rechteren, Zuylen, Doorwerth, hunne lotgevallen en glorie en wat er gelukkig
van hun schoonheid nog rest, dat
vertelden ons wijlen E. W. Moes
en K. Sluyterman in hun boek over
Nederlandsche kasteelen, reeds door
ons op blz. 144 vermeld.
De schoonheid van buitens en
Meisjesportret, midden der 18de eeuw. Anoniem schilderij.
tuinen Teed (naar onzen smaak)
's Rijks Museum.
groote schade van den onnatuurlijken Franschen tuinaanleg, waaraan de naam van Le Notre verboriden is. Deze
schepper van de parken van Versailles had ook ten onzent zijne leerlingen, P. Nijlant,
J. van der Groen en door hen kregen ook wij onze geometrisch aangelegde paden
en perken, onze geschoren heesters en heggen, onze tot allerlei figuren geknipte
palmen — eene verveling van stijfheid en onnatuur, zooals in d'Outrein's Roosendaal. Omgekeerd waren het Hollanders die, in een door Louis XIV voor Mad.
de Montespan aangelegd park de portieken, de berceaux en de treillages (ruitsgewijze open latwerk) aanbrachten, ons ook uit onze tuinen zoo goed bekend. Maar
toen in den loop der 03(1e eeuw de neiging tot het natuurlijke doorbrak, voldeden
deze gekunstelde aanplantingen niet langer. Onder Engelschen invloed (ook nu weer)
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kwamen die tuinen, waarvoor reeds Pope, Addison geijverd hadden, waarin men de
natuur den vrijen teugel vierde, zooals b.v. Kew Garden van Chambers in 1763, en
waar de stemming, de ontroering, de weeke bevindelijkheid gewekt werden door
(behalve den >> woesten" plantengroei) tempeltjes, altaren, grotten, kluizenaarshutten,
nagebootste grafmonumenten van Homerus, Vergilius, chineesche pagoden. Op die
manier voldeed men aan den eisch, » que les jardins parlent a Fame". Toen Peckham
in het derde kwart der eeuw ten onzent een goed aangelegden tuin zag, zeide hij,
dat de eigenaar veel aan de Engelschen te danken had » for the superiority he has
gained over the miserable taste of his countrymen", onder welke » remnants of Dutch
humour" hij die verborgen fonteintjes rekent, die u eensklaps nat maken. Prinses

Prinses Caroline en hare kinderen. Copie van Spinny naar de schilderij van Tischbein. Mauritshuis.

Wilhelmina had op het Loo ook hare >> chineese coupels", zijnde >>houte paviljoene
met harentijne j behangsels" rijk verguld, voorts Chineesche torentjes met glazen
klokken, een vijver met » chineese goud- en zilvervisjes". Eerst op het eind der eeuw
verdwijnt ook deze natuurlijke onnatuur, die wij op de buitens b.v. der van Lennepen
of (in de literatuur) der familie Helder niet meer vinden. Toen bovendien de leer verspreid werd, dat het ontbosschen een streek »infect, malsain et presque inhabitable"
maakte, ging men aan boomaanplant zijne aandacht schenken, al was de nationale
ziekte van boomschenden en rooien niet te genezen — tot dezen dag toe.
In de Emblemata of Zinnewerck" van Joh. de Brune, 1624, met de beroemde
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prentjes is er een, waarop een jeugdig paar aan een tafel bij kaarslicht zit kaart te
spelen. En in de »Wtlegghinghe" beet het : » Het kaartspil, waarvan dat zommighe
godsgeleerde mannen, oock in onse tijden, in 't breede gheschreven hebben ; wiens
ghevoelen, buijten deze plaatse, en van een ander penne, is te overweghen, tot aenneminghe of verwerpinghe". Ziedaar woorden, welke wij thans tot de onze maken ;
ook niet een woord over de geschiedenis van het kaartspel ligt binnen ons bestek,
slechts de herinnering, dat het overal en door ieder schier werd gespeeld, ook onze
gansche periode door, in huiskamer en herberg, in 't vooronder en bij het wachtvuur,
op den wagen en in de schuit, in winkel en werkplaats, overal in moederland
en kolonien, tot eens op NovaZembla toe :
»Een ander, minder week, en niet zoo
licht aan 't weenen,
Schudt midd'lerwijl de kaart . . . ."

Vrouwen deden 't zoo goed als
mannen ; in den » pruikentijd" beet
het kaartspel de hartstocht der
jonge dames du ton, haar » summum bonum", dat zij zelfs onder
het eten niet konden nalaten. Een
cynicus als Campo Weyerman, die
't weten kon, noemt het »een
van 's menschdoms allerongeneeselij kste kwalen' ' . Want twee razernijen komen bier samen, zucht tot
winst en woede over het verlies,
en • » het spel is een draaikolk, die
noch oever noch grond heeft".
Tal van kaartspelen zijn ons uit
vroeger dagen bekend .... bij
name, maar niet meer menigmaal,
roemsteken, lansknechten, troeven,
lanterluwen, boerenjassen en wat
dies meer zij. De sommen, waarom
gespeeld werd, wisselden natuurlijk
Jan van Huysum, Vruchten. 's Rijks Museum.
veelvoudig ; voor de hooge kringen zie men b.v., wat de kleinzielige, maar niet overdrijvende Constantijn Huygens, de zoon, van Willem III vertelt.
De koning-stadhouder wint 4 November 1682 f 500, I 7 Januari 1689 wint hij
600 guineas, 1 o Februari verliest hij er 300, 21 October verliest hij f 500o. Den
I 9den Februari 1691 was de koning, na zijn intocht in Den Haag op den 5 den , de
gast van Odijck. Aan zijne eene hand zat de keurvorst van Beieren, aan de andere
Mad. de Soissons (Olympe Mancini). De koning won dien avond 700 guineas. »Les
anglois jouoient gros jeu chez la comtesse de Soissons ; on ne mettoit jamais moins
que 8 guineas sur la carte a la bassette, souvent on en mettoit jusqu' a cent, et l'on
faisoit le pin, et le sept et le va". Wel mocht Mad. de Sevigne zeggen : »la bassette
est un Mire general". In burgerlijke kringen werd op gewone avondjes wel f 90
verloren, of zegt een jongejuffer, »al mijn zilvergeld verspeeld". De jonge J. van Lennep
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verliest in 1823 te Bentheim met rouge et noir op 17 Juli f 32, op 20 Juli een
goede f I oo .zonder een gezicht te vertrekken". Niet alleen hierom bestreden de
moralisten het kaartspel hevig. Er zijn andere, waaronder zeer opmerkelijke, bezwaren.
Van eenig sociaal gevoel getuigt, wat van twee verschillende kanten wordt aangevoerd : uren lang staan de koetsen te wachten voor de huizen, waar gespeeld wordt,
de koetsiers knorren en vloeken, .wegens het moeten toeven". Natuurlijk wordt het
voorts veroordeeld om de gevolgen, twist, doodslag maar dan ook, omdat het is
een verzoeken der Heilige Majesteit Gods, eene beproeving Zijner bijzondere bestiering,
een joksgewijs misbruik ervan. Het spelen met dien bijbel van 52 bladen is een
raadplegen van Gods voorzienigheid, dat alleen mag geschieden als het noodig is,
met eerbiedigheid, maar nooit tot ijdel
vermaak. Merkt het op : de val der
kaarten staat onder het bestier Gods, gij
moogt ze raadplegen uit nood, ernstig,
maar nimmer de goddelijke voorzienigheid vermoeien door Naar uit scherts,
tot tijdverdrijf bezig te houden. En dit
geldt niet alleen van de kaart, maar ook
van de steenen. Daarom was alle dobbelspel met teerlingen zonde, omdat ook
daardoor de bestiering Gods ijdelijk werd
misbruikt. In de middeleeuwen had de
overheid van de dobbelwoede voordeel
getrokken en meteen getracht Naar te
lokaliseeren door de oprichting van .dobbelscolen" of .quaeckscolen", openbare
speelinrichtingen, waarvan de baten
in de stadskas vloeiden. Het was dus in
het belang der stad het dobbelen buiten
de kwaakschool te verbieden. Maar tegen
het einde der 15 de eeuw ging men ze
opheffen, omdat men het onzedelijke dezer inkomsten was gaan inzien. Sedert
mocht men overal dobbelen, maar het
spel ging z6(5 grof, dat de regeeringen,
Theekoepel op Roosendaal.
in keur bij keur, het kortweg verboden.
Tevergeefs. Onder tal van namen komen
de dobbelspelen eeuw in eeuw uit op het programma der ontspanningen voor, bron van
eindeloos kwaad, als de lieden geld, loon, de kleederen van 't lijf verboefden en verspeelden en hunne kinderen, om te bedelen, voor der goede luiden deuren joegen.
Onder alle (Breero b.v. spreekt van een pasdijsje, passe-dix) is zeer vermaard het
tiktakken en nog vindt men de fraaie, Japansch-verlakte tiktakborden in menig huis.
Gelijk een van Barendtsz.' metgezellen op Nova-Zembla .rammelt met de steenen",
zoo vermaakten de Hollanders in de kantoren van Golconda zich met een » tycktackbord", waarbij schijven van ivoor. De worpen Cinque six, Deux cinque, Quater
troy, Deux aas zijn vereeuwigd in de bekende aanteekening in sommige oude bijbels
bij Nehemia III : 5 (>> maar hunne aanzienlijken bukten den nek niet tot den dienst
des Heeren"),
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»De armen moeten het cruyce dragen,
de rijcken en geven niet,
Deux Aas en heeft niet, Six Cinque
en geeft niet,
Quater Troy moet geven
Daar Deux Aas en Cinque Six
van leven".

Een van deze, . deux-aasbijbels", die ons onder oogen
kwam, heeft misschien aan
Maria van Reigersberch behoord en bevat het opschrift
(in 't Latijn) . de moed der
vrouw wijkt voor vuur noch
zwaard". Bij alle standen, in
alle tijden was ten onzent het
ganzenbord geliefd, . het nieuw
en vermaeckelijck ghanseTuinaanleg op Middachten ; begin 8de eeuw.
spel", zooals het reeds op een
fraai exemplaar van 16 2 4
heet, gezelschapsspel bij uitnemendheid, met onschuldige pepernoten gespeeld. Als
tante Geertruid Leevend, door het spel van haarzelve en vooral van haar » verleider",
baron Flidderac doodarm geworden is, helpt Alida haar uit den nood, maar geeft
haar meteen den raad : . speel nu niet meer dan met peperneuten en Jan Hagel ; ten
dien einde zende ik u een grooten trommel met een ganzenbord hiernevens". In de
achterbuurt is het zoo goed bekend als elders. De moppen, die Klaasje Zevenster, nog
aan huis bij Mietje Ruffel, van vader Bol krijgt, bestemt het kind aanstonds om mede op
't ganzenbord te spelen. En wie zou niet begeeren, dat het met hem op een gansje liep ?
Met niet minder hartstocht dan gespeeld, werd er gedanst. Allereerst bij de
bruiloften ; maar ook zonder die aanleiding richtte men . dansserieen" aan in de
huizen, vaak . vermomde dansen ofte masqueraden", waarbij de gasten een . momaensicht" of masker droegen. Ook bier oefenden de grovere zeden, de vrijere althans,
der vaderen haren invloed. De dans
ging samen met (om het Voetius
te laten vertellen) . omhelsingen, aenroeringen, kussen, dertele bootseeringen ende posturen des lichaems".
Zag hij in puriteinsche preciesheid de
dingen op hun ergst — het is waar,
vat de bewegingen bij den dans
daak al te uitlokkend waren ; dat
het omhoogwerpen van het meisje
door den man wel niet zoo ruw
meer geschiedde, als bij sommige
middeleeuwsche boerendansen, maar
toch nog altijd hoog genoeg, om
(zegt de Engelsche Spectator) . to
see further above her shoe, than I
can think fit to acquaint you with" ,
Berceaux of Groene Lustprieelen op Zorgvliet.
T
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dat het kussen en omhelzen er de schering en inslag van was. Het verschil tusschen
burger en patricier schijnt daarbij niet groot geweest to zijn. De eersten hadden hun
»schermschool", hun >>govertje",
hun >jaapje-sta-stil", met luidruchtig
maatgestamp, snelle omdraaiingen, met-opzet-de-danseres-op-dengrond-laten-vallen, zij hadden hun
>>patertje langs den kant", oude
uitbeeldingsdans, nog niet vergeten,
waarbij de pater zijn nonnetje buitengemeen gul zoende — de aanzienlijken, onder Franschen invloed,
door een Franschen dansmeester
geleerd (omgekeerd komen in
Frankrijk Hollandsche dansmeesters
voor), hadden de menuet, de passepied, de sarabande, waarin nog het
rustig-bevallige,
het harmonieusKaartspel. Uit Joh. de Brune, »Emblemata".
statige overwoog maar zij hadden
ook hunne beruchtere contra-dansen fiirstenberg", » pistolet", » derviche", die amechtig
en druipend van zweet maakten, hunne » allemande", waarbij de danseressen, onder
de armen der mannen doorgingen als onder een » pont d'amour" en die, door het
zich-laten-gaan der houdingen, door het >1-iuwelijk der hadden", door innige en weeke
omstrengeling, in Frankrijk een
der groote gevaren voor vrouwendeugd geacht werd ; zij
hadden la ferlane", volgens
toenmalige kenners zeer hartstochtelijk, »la chasse", la
Bretagne" en dien aimable
vainqueur", die een soort van
pantomime was, waarin de min
naar smeekt om de gunsten
zijner dame, ze eindelijk verkrijgt, waarop, volgens Restif
de Bretonne, die den dans van
een Hollander leerde, de beweging »voluptueuse, indecente
meme" werd. Bij de felle bestrijding, die het dansen ondervond,
niet slechts van de zij de der
. RI Dt V MX L kitZGRE HOMO ?ULU JAL
VEVIL4:21:Ct .GRT:Srt
AI
I
puriteinen, voor wie het kort-ter:AA
w e g was wulpschheid, ijdele en
i 4.4
lichtvaardige zonde, hoovaardij,
Het ganzenbord. Uit Schotel, Maatschappelijk Leven.
koestering van onkuischheid,
maar ook, in de I S ae eeuw,
van een enkelen spectator, herinnere men zich dit karakter van vele toenmalige dansen.
Menschen als Voetius, de »quellagien van den dans-duyvel" alle gelijkelijk veroor■• ■•
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deelend, al gaven zij toe, dat, in 't afgetrokkene, een dans kan bestaan van alle kwaad
afgescheiden, veroorloofden alleen het gepaste dansen van mannen met mannen, van
vrouwen met vrouwen, of, op zijn hoogst, van een getrouwd man met zijne eigen
vrouw, alleen onder vier oogen. Maar de jonge jeugd was noch toen noch ooit van
deze (goedbedoelde) beperkingen gediend, en beter behartigden zij de belangen der
eerbaarheid en goede zeden, die de uitspattingen tegengingen, maar den onergerlijken
dans, zooals den zedigen ronde- of boerendans, rustig toestonden. Het dansen werd
geleerd in de dansscholen, maar gewoonlijk kwam de dansmeester aan huis. Welk
een aanstoot zal het in puriteinsch-kerkelijke kringen gegeven hebben, dat Louis de
Wolzogen, de cartesiaansche theoloog, voor de kinderen zijner bij hem inwonende
zuster, een, nog wel roomschen, dansmeester had aangenomen. Al heeft het dansen
als ontspanning binnenshuis zich gehandhaafd, het verkreeg toch bij een goed deel des
gereformeerden en
doopsgezinden
yolks den stempel
van zware zonde
en werk der Buisternisse, wat wederom de oorzaak
werd van die eigenaardig-nationale
stijfheid van houding en beweging,
zonder dat bevallige, dat lenige, dat
immers ook door
het rhytmische van
den dans in hooge
mate bevorderd
werd. Het ging er
mede als met onze
onbewegelijkheid
ai;v4,tr
,I,eitvebegAalgt Atji
va4i)t.
van gelaatsuitdruk- clatni/19
fa4ztit. (-At
`hon,verzboio 4
.Men-)odu aiurtiu mu- air vutemefi
king, ons moeilijk
Boerendans. Uit Breero's »Boertig Lied-boeck", 1622.
zich plooien van
mondhoek en lippen, wat alles zeker niet losser is geworden door de puriteinsche dressuur, die de vraag
opwierp, of het geoorloofd zij te lachen en antwoordde, dat er een geoorloofd lachen
is, door God in de geloovigen gewekt, maar ook een ongeoorloofd, het uitbundige,
het onbetamelijke. Ongetwijfeld. Toch is er in dit rangschikken ook van het lachen
onder de gewetensgevallen eene benepenheid, die tegen het spontane, het guile van
den natuurlijken lach ingaat en hem op de lippen verstijven doet.
Over gezelschapsspelen, die gelegenheid gaven tot dartel gevrij, heb ik reeds
gesproken, ook over die, welke, schoon kinderspelen, ook door volwassenen werden
gespeeld, als dat kransieggen, waarvan de Brune zulk een fraai prentje heeft. Ouderen
en jongeren vermaakten zich in de I8 de eeuw met den tooverlantaarn, waarvan de
vertooningen echter al te vaak voor kinderoogen ongeschikt en ook voor ouderen
weinig stichtelijk waren. In z 7 70 was er een vertooner, die aan huis ontboden werd,
at PI IL
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meest in de kermisdagen, en dan vroeg, of hij » de gewoone tooverlanteerne moest
medebrengen, dan wel zulke vertooningen, waarop men meest in bordeelhuizen gesteld
is" ? Dat ze gegeven werden na eene »superbe collation" maakte de zaak niet
beter, en de spectatoren wijzen daar met bittere ironie op. Ook de poppenkast, schoon
op de kermis thuis, waarin, zegt Rotgans :
D . . . . waarin de beelden prijken
Van weitsche juffers, naar den nieuwen zwier gehult,
En groote hansen, mooi geschildert en vergult ...",

werd op aanvrage in huis vertoond. Maar ook dit was, naar onze opvatting, althans
voor kinderen een zeer ongeschikt vermaak, voor een deel omdat ook bier de eerbaarheid al te vaak werd gekwetst, voor een deel, omdat de poppenkast de politiek van
den dag diende en in den dialoog politieke personen prees of hekelde. Met welk een
aandacht kon Pierre Bayle te Rotterdam de vertooning staan aankijken tot den
einde, hij, voor wien de menschen-zelven op marionetten geleken ! De tekstboekjes voor
de Chineesche schimmen, uit den
aanvang der i9 de eeuw, heeten ook
vaak » tot uitspanning der jeugd",
maar »Het bedorven huishouden",
of »De visschertjes", of »De arglistige vrijer" zijn plat en smakeloos. Beter zijn »Hugo de Groot"
en »De snoepende kat".
IJsvermaak kan moeielijk tot
de ontspanningen van het huiselijk
leven gerekend worden, maar het
is zoo typisch nationaal en zoo
algemeen onder alle rang en stand,
dat wij er toch een woord van
zeggen willen. Uit de vroege middeleeuwen kennen wij al de beenen
Kransleggen. Uit Joh. de Brune, »Emblernata".
schaats, glad van onderen, met
voor en achter twee spleten voor
de riemen, die haar aan de voeten bevestigen moesten. In de i 6de eeuw was de
ijzeren schaats algemeen, en wie het beroemde ijstafereel in Breero's »Moortje" leest
of een ijsstuk ziet als dat van Wildens, 1614, bespeurt, dat in den aanvang der
I 7 de eeuw het op het ijs toeging als nog thans. Er is hard- en schoonrijden, er is
fleuren (men zegt : zoo genoemd naar Corn. la Fleur van Leiden, die er ver in was),
er zijn wedstrijden. Schaatsenrijders duwen de sleden voort , ook zijn er ijssleden
door paarden getrokken, in deftiger vorm de arreslede, met vaak prachtig beschilderden bak, de gekromde voorsteven gesneden als een zwanenhals of diergelijke, de
paarden er voor met bellen en pluimentuig, de inzittenden door een berenhuid beschut :
zulke arrensleden in snelle vaart behoorden tot het schoonste van een Nederlandsch
winterlandschap. De slede, met de hand voortgeduwd, beet schuifslee, bakslee, en de
kleine, door jongens, met ijzergepunte stokken (»stikkers"), voortgeduwde is de
priksleé, waarvan een veredelder vorm de fraaie prikslee was, waarmede Hindelooper
vrouwen soms, bij dichte zee, van Hindeloopen naar Enkhuizen overstaken. Beroemd,
eindelijk, was de ijsschuit, een scheepje met hoogen mast en rustend op drie breede

Het Huiselijk Leven.

1 89

schaatsijzers. Als daar de wind achter in de zeilen blies, gleed de schuit voort met
zulk eene snelheid, dat vreemdelingen er altijd weer verstomd van waren. De Leidsche
dokter Lefrancq van Berkhey, die er (1773) over schrijft en eene zeer fraaie prent er
bij geeft, vertelt, dat zeker Duitscher, die er mede van Amsterdam naar Zaandam in
enkele minuten overstak (wat ook Cassanova deed) stijf en strak volhield, dat de duivel
aan 't roer moestgezeten hebben. Eene der oudste ijsschuiten uit des dokters dagen
was die van den heer Edens te Warmond, waarvan de snelheid dusdanig de inademing
belette, dat hij op 't laatst moeite had om iemand mede te krijgen. Geliefkoosd spel
was ook het kolven op het ijs ; er is een prent van Romein de Hooghe met een

De poppenkast. Naar eene teekening van H. C. Teijssen, 1 798. Atlas van Stolk.

goed ingepakten ijskolver, de linkerhand in een mof, de rechter aan den kolfstok, van
boven omwoeld, de eindpaal staat in 't ijs geboord, op den achtergrond eene arreslede,
een Boer en boerin aan den stok, verderop beentje-over makende rijders. Onder alles
door ontbraken natuurlijk de kraampjes niet, die met koek-en-zoopje, brandewijn,
warme melk, die met de bakken, waarin om koek gedobbeld werd. En in de ooren
van dit geslacht, aan strenge winters nauwelijks meer geloovend, klinkt dat mythisch,
het verhaal van een kermis op het ijs op de rivier voor Rotterdam of Dordrecht.
Helaas, ook toen ontbraken de slachtoffers niet. Tweemaal heeft Vondel den dood
herdacht, van wie onder het ijs waren omgekomen, van dokter Roscius, die verdronk
bij het pogen om 'zijne vrouw te redden,
»en gloeit van liefde, daar 't al kil is en bevrozen",
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van Cornelia Vossius, die >>jonge zon, geteeld van d' oude", die kort voor haar
huwelijk (met Andreas Winius), in het ijs omkwam,
»Uw grootvaar Junius, beneden
In 't open graf, hoort stadsgeschrei,
En wellekomt den frisschen Mei,
Uit hem gegroeid, nu afgesneden;
En niemand, die geen tranen stort,
Omdat uw jeugd zoo jong verdort."

J. van Lennep heeft aan dit tragisch gebeuren zijne novelle »Cornelia Vossius" gewijd.
Hebben wij aldus voor schaats en slede eene uitzondering gemaakt, te ver buiten
ons bestek liggen allerlei andere volksfeesten en -vermakelijkheden, dan dat wij de
verzoeking niet zouden moeten weerstaan, om van hen te verhalen. Maar met welbehagen staan wij nog een oogenblik stil bij al die, voor een goed deel, huiselijke
feesten, die met den kalender samenhangen en waarvan wij nog alleen (en nauwelijks)
den datum kennen. Ook in dit opzicht zijn wij zeker armer geworden. Het heeft in
de hervormingseeuw niet aan onze gereformeerde vaderen gelegen, dat nog eenige
feestdag, welke ook, behouden en gevierd werd. De Leidsche hervormer en conrector
Petrus Bloccius zegt met grimmigheid (15 6o) >> wij weten van geen feestdagen Noe,
Hemelvaart, Paschen etc. veel te min van Martijn, Querijn, Cunera etc. welcke namen

A. van der Neer, Riviergezicht bij winter. 's Rijks Museum.
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onbekent zijn den apostels". In den bijbel was slechts sprake van den Zondag, elken
anderen dag te vieren was pausche superstitie. Daarom preekten in die dagen vele
predikanten ook alleen op Zondag, zelfs niet op Kerstmis als dat in de week viel.
Hierin werden zij langzamerhand wel minder rigoristisch, maar Driekoningenavond,
Vastelavond, Sinte Maartensavond, Sinter Klaasavond, die bleven » vette Baals-buyckdagen" uit het pausdom overgebleven, door de preciesen veroordeeld als roomsch, maar
ook (niet zonder reden waarlijk) als dagen van overdaad, bij wie >> de papisten met brassen
en slempen I navolgen". En dezen smalen dan : » de geuzen willen wel met ons gasten,
maar niet met ons vasten". Heftiger nog verzetten de strenge gereformeerden zich
tegen het vieren van heiligendagen, als in Tholen, waar op St. Sebastiaan, 20 Januari,
het beeld van den heilige werd rondgedragen , tot schande van de gemeynte ende
eene vernyeuwinge der afgoderij" gelijk elders geschiedde met d3arbara reyne
maeght" op haren dag,
4 December. Wat echter
diep in het volksleven
vastgeworteld zit, wordt
eerst na veel moeite
uitgeroeid.
Op Driekoningenavond liepen de kinderen
langs de huizen met een
verguld papieren ster en
zij zongen liederen, waarvan wij nog enkele brokstukken over hebben
vaak onkenbaar verminkt. De bloeitijd dezer
geestelijke gezangen ligt
in de late middeleeuwen;
sedert is de zangerige
aard der natie droevig
verbasterd, en de hardnekkige strijd tegen alles,
Isaac van Ostade, Usvermaak. Museum te Antwerpen.
wat Been psalm was,
heeft het geestelijk lied
bij de natie gedood en het sl echts bij enkele kleine groepen plaats gelaten. Hier
hebt gij de Drie Koningen, twe e in het wit, een in het zwart, ieder dragen zip een
papieren ster met een brandende kaars daarachter, een troep menschen om hen been;
dan gaan zij langs de straten en de een zingt :
ATij komen getreden met onze starre",

waarop alle drie het refrein laten volgen :
»Lauwerier de cransio".

De eerste dreunt weder slepend op :
»Wij zoeken heer Jezus, wij hadden hem gaarne"

en alle drie weer het onverstaanbare refrein :
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»Lauwerier de knier
Zijn koning Karels kinderen,
Pater bonne franselijn,
Jeremie".

De naleve schoonheid van het oude lied wordt door het refrein verduisterd. De volgende coupletten luidden :
DWij kwamen voor koning Herodes diens deur,
Den koning Herodes kwam selvers veur.
Herodes, die sprak met valscher hart :
Hoe ziet er de jongste van drie zoo zwart?"

En dan, in den ouden dialoog-vorm :
»Al is hij wat zwart, hij is wel bekent
Hij is de koning uit Orient.
Wij kwamen den hoogen berg opgaan
Daar zag men de star zoo stille staan.
0, starre je moet er zoo stille niet staan,
Je moet er met ons naar Bethlehem gaan.
Te Bethlehem inne de schoone stall,
Daar Maria met haar kindeken zat.
Hoe kleinder kind, hoe grooter God,
Een zalig Nieuwjaar verleen' ons God".

Aldus klonk het nog in de 17 de eeuw, en tot onze schade hebben wij dit alles
verloren. In huis vierde men Driekoningen door een maaltijd, waarbij alle gasten —
d.w.z. onder de gegoeden — een rol hadden to vervullen en voor een deel van den

De ijsschuit. Gravure van Christoffel van Sichem. Atlas van Stolk.

maaltijd aansprakelijk waren. Juist als in Engeland, waar uit de gasten een koning
en een koningin werden gekozen, die ook voor spijs en drank zorgden. Ten onzent
was het in 1768 nog aldus : De koning gaf 't huis en den wijn ; de koningin den hoofdschotel ; de raadsman twee schotels gebraad ; de raadsmansvrouw twee schotels visch;
de rentmeester assiettes met groenten ; de hofmeester de bougies en de kaarten ; de
zangeres de vruchten. De zot en de zottin behoefden slechts voor het vermaak des
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gezelschaps te zorgen. Hier zijn nog de personen van een oud Driekoningenspel
overgebleven. Algemeen was het eten van den driekoningenkoek, waarin een boon
(of een kruidnagel, als in Engeland?) was gebakken. Wie haar trof was koning. Dit
is nog niet geheel verdwenen.
Vastelavond bracht zijn eigen vreugde. In de i7 de eeuw gingen nog alom de
vastelavondboeven, vermomd, de mans in vrouws-, de vrouwen in manskleeren, langs
de huizen vragen om vleesch, spek, andere eetwaren, geld. Met maskers of zwart
gemaakte gezichten drongen zij in de huizen door, luidden met schellen en gedroegen
-zich, zooals middeleeuwsche schrijvers zeggen, » wie der Teufel". De gereformeerde
kerk sprak van >> Bacchifeesten", dronkemanspartijen, zonder juist
aan de Romeinsche
bacchanalia te denken,
die intusschen, met hun
verkleedingen en zwelgerijen, aan de vastelavondspelen denken
doen en er in karakter
ook inderdaad mee overeenstemmen. De lente
bracht daarna haar
eigen feesten, de christelij ke of de lichtelijk gekerstende heidensche.
Palmzondag liepen de
kinderen met hun palmpaasch, een stok, waaraan lekkernijen geregen
zijn, krentebroodjes, sinaasappelen, vijgen,
versierd met papieren
clingers en bloemen
maar altijd draagt hij
bovenop een broodvoDe winterkoning op het ijs bij Gorinchem. Teekening van C. Ploos v. Amstel.
gel, haan, gans, zwaanAtlas van Stolk.
tj e. Zoo werden zij
langs de straten verkocht of thuis door de ouders gemaakt — nog niet geheel uitgestorven. De vogel van
koekdeeg is de zwaan der Oudgermaansche lentegodin, en aldus dragen de kinderen
in den blijden lentetijd het symbool van herleving en vruchtbaarheid om. Ook werd
op Palmzondag (maar dit gebruik leefde niet langer dan de middeleeuwen) een opgetoomde ezel door de stad geleid, waarop een Christusbeeld bevestigd was, herinnering
aan den intocht in Jeruzalem, door de Kerk op dezen Zondag geplaatst. Vaak was
het een houten ezel, van lindenhout b.v., op rollen, en vandaar posten in onze kerkerekeningen als : > Item gegeven van die vier voeten te vermaken van den jongen ezel
comt 20 st." Dit is gansch uitgestorven. Op Paschen gingen de kinderen met gekleurde
paascheieren eiertikken, gelijk omstreeks 1865 nog in Deventer gebeurde. De Mei13
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maand bracht daarna haar blijdschap. De meiboom, een jonge berk of den, prijkt, met
bloemen versierd, in 't midden van het dorp en de blijde jeugd danst er omheen,
terwijl de vedelaar, gezeten op zijn ton, vioolspeelt en af en toe achter de kam strijkt.
Dit was »communaal", en in dit karakter hebben de meiboomen, opgericht b.v. door de
schutterijen en met politieke deviezen behangen, een rol gespeeld in het openbare leven.
Toen in 1736 Anna van Engeland bevallen was van een kind, dat spoedig na de
geboorte stierf, plantte de Haagsche schutterij vOOr het stadhouderlijk kwartier een
meiboom met de woorden: »Renascetur firmior". Maar de meiboom was ook >>particulier",
families zetten ze voor hunne huizenjn den grond of id '; een bak met aarde. De Engel-

C. Troost, Driekoningen. Mauritshuis.

schen, die in Mei 166o in Den Haag waren om Karel II af te halen, verbaasden zich over
de menigte »may-poles" vOOr de deuren van allerlei burgers van rang, van verschillende
grootte, overeenkomstig de kwaliteit der personen. Wel zelden is onder droeviger omstandigheden een meiboom geplant dan door Oldenbarnevelt's huisgenooten in Mei 1619.
Den I 3den Bier maand zou hij worden gedood. Maar zij richtten den boom op om
te toonen, dat zij nog een goeden afloop verwachtten. De meiboom is een algemeen
Germaansch zinnebeeld der herboren groeikracht, gelijk ook de meibruid, die in feestelijken ommegang wordt rondgevoerd, terwijl de meivuren branden, waar de kinderen
in wijden kring omheen Jansen : de onbewuste blijdschap aan het leven. Het is waar,
dat het meiavondspel door dronkenschap al te vaak werd ontsierd, en de kerk streed
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er deswege tegen en sprak kortweg van de >> heydensche irregulariteiten van den
meyenavont". Maar in de 1 7 de eeuw was het feest nog 746(5 vast in de volkszeden
geworteld, dat de predikanten het kwaad vonden in hun eigen huis, en die hun brood
aten, hebben de verzenen tegen hen opgeheven. Was niet in Adorp in de Ommelanden
ten jare I 6o I de dochter zelve des pastors, eene levenslustige jonge dame denk ik,
meikoningin en had zij zich niet door het feestvierend dorp laten rondvoeren ? Met
even groote vasthoudendheid aan eeuwenoude gebruiken ontstaken de vaderen op
den 2 4sten Juni, gewijd aan Johannes den Dooper, maar vroeger aan de zon op haar
hoogste punt, hun Johannesvuren op de heuvels, voor de stadspoorten, op de markten,

G. de Broen, Het planten van den meiboom. Atlas van Stolk.

en zOOver als de vlammen lichtten werd het land vruchtbaar ; bruidsparen sprongen
hand in hand over de vuren, opdat hun huwelijk niet kinderloos bleve ; meisjes zagen
in den Johannesnacht in bron of vijver haren a.s. bruidegom. En van al deze, halfbegrepen, vreugdevolle symboliek lieten zij zich niet berooven ook al werden, als b.v.
in Drenthe, »alle predigers belastet ernstelick tho straffen dat ungotlike wesen und
abgotterei welcke up Johannis Baptistae mit dantzen, kronen uphangen und johannisfewer ansticken werden gedreven". Geen kerkelijk of burgerlijk regiment kon blusschen
wat den lieden to lief was en blijde afwisseling bracht in hun zwaar en eentonig
bestaan. Christelijk getint, vielen deze feesten samen met Pinksteren en alom werd
de pinksterbruid, de pinksterbloem rondgedragen, een meisje in 't wit gekleed, met
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bloemen getooid, gelijk de meibruid van daareven. Nog in 178o boekte de rentmeester van het kasteel Well in Limburg op zijne rekening : aan het kind, dat de
pinksterbloem voorstelt 12 st." Insgelijks nog in de i 8 de eeuw droegen te Schermerhorn vier meisjes op een burrie een vijfde, omhangen met zilveren sieraden, in de
rechterhand een zilveren kommetje, in de linker een zilveren fluitje. In Den Haag
weder eene andere vervorming. Daar gingen met Pinksteren een viertal kransgetooide
meisjes rond. Twee van haar
droegen een duif op een Schaal
(herinnering aan den Heiligen
Geest ?), eene zamelde giften in,
eene met een penning aan een
snoer om den hals en een
(houten?) degen in de hand schijnt
den ommegang te beschermen.
De stift van Picard heeft ons
ook deze tafereelen afgemaald,
maar die den tekst erbij schreef,
vindt het eene wonderlijke ceremonie" en rekent al dergelijke
gebruiken tot de zottigheden
van het gepeupel". Dit is die
laatdunkendheid van den verlichten man, die zich op een
afstand houdt van het volksleven
en de kleurige openbaringen ervan in de achterafhoeken terugdringt. Zaterdag vOOr Pinksteren
was Luilak. Wie het laatst beneden kwam, moest tracteeren.
De liedjes, daarop betrekking
hebbende, zijn eerst onverstaanbaar geworden Luilak, slaapzak ! Aluin, een dief in den tuin.
Alarm, een dief in je arm, Alschoon, de rozeboom, Alhier, de
egelantier") en thans verdwenen.
Aan het einde des jaars lokte
de pret van St. Maartensavond,
Io November. Want II NovemDe Pinksterbloem. Prent van Picard in Moubach's
>>Naaukeurige beschrijving".
ber is de dag van den H. Martinus,
den grooten katholieken heilige,
den kerkpatroon bij uitnemendheid, aan wien ook ten onzent tal van kerken zijn
gewijd, den beschermer van leprozen, van gevangenen, van reizigers, van herbergiers,
bij wiens relieken men den eed aflegde. Zijn avond dan bracht in de huizen rijker
maaltijd, voorop de gans, Maartens heilige vogel, gort, mispelen, hoornvormig gebak.
De armen werden onthaald, ook de gevangenen door den »milden Maarten", zegt
Coornhert, rijkelijk geriefd. De kinderen de gen hun ommegang en zongen hun
Maartensliedjes, waarvan wij nog brokstukken over hebben :
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»Kip, kap, kogel, Sinte Maartensvogel",
of : »Sinte Maartens veugeltje, zat al op een heuveltje",

welke vogel wel de raaf, Wodans heilige vogel zijn zal ; daarna ontstaken zij hun
Maartensvuren, waarvoor in de middeleeuwen de » jonge boefkens" wel de luiken,
banken en uithangborden van de huizen wegroofden, en zij dansten er omheen met
brandende kaarsjes in uitgeholde wortelen. Doch de volwassenen vierden den avond
zoo goed als (of slechter dan) de kinderen. Want hij schijnt bij uitstek aan overdadig
gastreeren gewijd te zijn geweest ; volgens Voetius werd hij gaarne met het lichte
yolk gevierd, en in elk geval was hij om een dronkenschap berucht, die zelfs de bezettingen van bedreigde steden het waken vergeten deed. Dat den 11 den November
1616 het akademiegebouw te Leiden afbrandde, hield nauw verband met het professorenfeestmaal van den vorigen avond, waarbij rijkelijk gedronken en achteloos met vuur
omgegaan was. Zij hadden al te overvloedig in practijk gebracht, wat van Mieris later
van den wijn op den St. Maartens-avond zeggen zou, dat hij helpt om elkanders
innerlijke neigingen te polsen en de geheimen des gemoeds te ontdekken. Voor hoog
en laag was hij even feestelijk , prins Willem I schrijft in 1563 aan Lodewijk, dat
hij St. Maartensavond . fort joieulx" gevierd heeft.
Maar het voornaamste en nationaalste feest van alle, de eeuwen door in stand
gebleven, door bestrijding niet verwonnen, door den tijd niet aangetast, is de Sinterklaasavond. In de middeleeuwen kregen de kinderen op . St. her Niclaes Bach" al vrij af,
ja werden soms van stadswege onthaald. Wel zeer oud is het feest, daar er tal van
gebruiken bij bewaard bleven, die aan den Oudgermaanschen Odhinn-WOclan-kultus
ontleend zijn, het door de lucht rijden van den heilige, het hooioffer, het ontvangen
der goede gaven door den schoorsteen uit de lucht, de schoen.
>Alsset Sinterclaes was, so sette men seun tot jouwent de schoen,
Wat plager jou mOer Griet Jans daer en hiele hoop goet in te doen,
Heele peperhuisjes met suyckererreten . . . ."

Weldoen en in 't verborgen geven is altijd een typisch bestanddeel van Sinterklaasavond geweest. Behalve suikererwten kregen de kinderen vijgen, noten, boekende
flensjes, speelgoed, boeken van Floris en Blanchefleur, De vier heymanskinderen,
Fortunatus' beursje . . . . voorts marsepein, speculaas of klaasjes, koek in den vorm
van dieren (de oudheidensche offerdieren van koekdeeg, door Karel den Groote al
bestreden), later met goudpapier beplakt. De vrijers en vrijsters, die de jongelui
elkander gaven, hangen samen met Sinterklaas, die de huwelijken sluit en daarom
een .goed hylic-man" is, in het bekende liedje verbasterd in .goed heilig man".
Oud is ook het amandelbrood, niet anders dan onze banketletters. Voor stoute kinderen
de gard. Heye heeft het nog in zijn versje : . Zie de maan schijnt door de boomen" :
>Maar o wee wat bitt're smart,
Kregen wij voor koek een gard ...."

en op het beroemde stuk van Jan Steen staat de huilende jongen zijn oogen uit te
wrijven, terwijl zijn zusje hem den schoen laat zien met de roede er in. Een kleine
dreumes zingt met omhooggeheven hoofd luidkeels in den schoorsteen, een allerliefst
klein meisje (hoe heeft Jan Steen de kinderen liefgehad !) heeft haar emmertje en
armpjes vol heerlijkheden, terwijl de moeder haar tot zich lokt om haar te knuffelen.
In de schaduw blijft de onbewegelijk neerzittende vader, eene vrouw en een groote
, jongen, die het kleinste kind op den arm heeft en in den schoorsteen wijst : Oud-
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hollandsch binnenhuisje op zijn best! Een eeuw later teekent Troost hetzelfde onderwerp, stijver, de vader in kamerjapon en met een slaapmuts bij het turfvuur, de
breedgerokte moeder het jongste kind op den arm, een akelig-deftig »gecoiffeerd"
meisje met een pop, op den grond in 't midden een jongen, die zich aan zijn lekkers
te goed doet, links een huilende jongen, zuivere nabootsing van dien van Jan Steen,
behalve de gewijzigde kleeding, en een dienstmaagd, die hem den schoen met de
gard toont. Het is gekunstelder, maar de roede is gebleven, en de kindervreugde en
kindersmart zijn ook niet veranderd. De puriteinsche rigoristen hebben Sinterklaas
als papistisch bestreden, tegen het vullen der schoenen met » snoeperie ende slickerdemick" geprotesteerd, zelfs het speculaas veroordeeld en er de vrouwen uit Jeremia
VII : 18 bijgehaald, die »ook" immers het deeg kneedden voor de koningin des hemels,
alles strekkende tot superstitie en afgoderij. Wij bekennen, dat Jan Steen ons hier
liever is en verheugen ons, dat Sinterklaas zich staande hield tot op dezen dag. Maar
de Sinterklaasmarkten zijn verdwenen, die op den Dam in 1836.
Het Kerstfeest als kinderfeest (dat hier en daar Sinterklaas concurrentie begint
aan te doen) was den vaderen zoomin als de kerstboom bekend. Van de kermissen,
onderwerp, dat op zich zelf boekdeelen vullen kan, spreken wij hier niet, omdat het
moeielijk kan gezegd worden tot het huiselijk leven te behooren.
»Wanneer het kermis was, sag men hier vreemde sprongen",

zegt Coenraet Droste in zijn » Overblijfsels van' geheughenis", en het is geen wonder,
teekent Fruin aan, dat hij aan het kermisvermaak, waaraan wezenlijk het gansche yolk
deelnam, zulk eene breede plaats in zijn dagboek inruimt en uitvoerig van » waterspougers", sprekende honden, geleerde paarden, koordedansers, rarekiekkasten vertelt.
Maar wij mogen ons bestek niet overschrijden en gaan de kermis niet op.
*

*

*

Wij staan gereed ons verhaal te besluiten met de bladzijden, die wij wijden gaan
aan wat het huiselijk, aan wat alle leven beeindigt en afsnijdt, aan sterven en begraven
worden. Vooraf zij hier nog eene opmerking plaats geschonken. Wij, die van de
20ste eeuw uit, met het rumoer van auto's, het geluid van het telefoonschelletje in
onze ooren, de tijden der Republiek beschouwen, ontvangen een sterken indruk van
het rustige van toen, van kalmte en langzaamheid. Het verschil bestaat ook ongetwijfeld, maar alleen in ons bewustzijn, van ons, die vergelijken kunnen. Onrust was
er toen zoo goed als nu. Lees eens, uit het laatste kwart der 1 6 de eeuw, de brieven
van den voortreffelijken Dordtschen predikant van den Korput, boven in ander verband
reeds door ons genoemd, en zie hoe er onder staat »raptim", of » met seer groote
haest", of »ick haeste mits haeste des bode" of >> de tijt is besneden" — het is dezelfde
haast binnen in den menscb. Maar het leven buiten hem was rustiger, het haastig
temperament werd niet voortdurend geprikkeld en nog voortgezweept, maar zag zich
tot eene uit de omstandigheden geboren geduldsoefening genoodzaakt. Wat vroeger
haast was, stelde toch niet zoo zware eischen aan de zenuwen, bleef dichter bij de
natuurlijke grenzen van 's menschen uithoudings-, althans aanpassingsvermogen. Den
I 5 en Juni 1656 was Johan de Witt nog ten half vier 's ochtends in »(z)ijn slaepkamer
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Jan Steen, St. Nicolaasavond. 's Rijks Museum.

Het Huiselijk Leven.

20I

bij (z)ijne lieve huysvrouwe", te Dordrecht en ten half negen in Den Haag, om de
Statenvergadering te leiden -- een buitengemeen snelle reis. Evelyn reed vijftien
jaar vroeger eens in minder dan een uur de tien mijlen tusschen datzelfde Dordrecht
en Rotterdam, »so furiously do these foremen (voerlieden) drive", voegt hij er ter
verklaring bij. Zelfde woorden, die iemand tegenwoordig van een driftigen autobestuurder zeggen zou, maar de wagen was toch kalmer dan de tuf. In 1 780 hooren
wij Van Hardenbroek zeggen, dat de expresse met de pink naar Engeland vertrokken
is, en wij glimlachen. Voor hemzelven had dit echter de spanning van het snelle ; maar
de voor den wind zeilende pink is toch rustiger dan de nachtboot-Vlissingen. De stad
Leiden wordt omstreeks 1 73 4 geprezen om haar snel briefvervoer. Terwijl men op
vele plaatsen in Holland na achten geen brieven meer weg krijgen kon, kon men ze
te Leiden nog om tien uur >>in de kas" en om elf uur aan 't posthuis afgeven. Terwijl
in andere steden de brieven eerst ten elf ure 's morgens of nog later bezorgd werden,
kreeg men ze te Leiden wel eens ten half zeven, als men nog te bedde lag. Dit
gold de brieven van binnenslands ; die van buiten werden zelfs te Leiden op ongelijke
tijden ontvangen, wegens de ongevallen, die den postruiters konden overkomen. Wij
vernemen de loftuiting en gedenken de eischen, nu aan briefvervoer gesteld. Maar
toen gaf het den indruk van snelheid, al was zelfs dit Leidsche posthuis rustiger dan
het moderne postkantoor. Nog eens en ten laatste. Als Alida Rijzig-Leevend in 't begin
haars huwelijks een klein kibbelpartijtje met haar man heeft, zegt ze onder meer
booze dingen : >> . .. . ik heb er wat liefs aan om met u te ontbijten. Je schrokt je
boterham schielijk binnen en drinkt je koffij of je zo naar de schuit moest . . . ." »Of
je zoo naar de schuit moet" -- beeld van groote haast. Waarom niet? Ze vertrokken,
als 't goed was, op tijd ; er waren snelverbindingen door snelschuiten met dubbel
trekspan ; de schuit, die om vier uur van Haarlem vertrok kwam te Leiden aan de
Marepoort met klokslag van achten ; voor wien voor alles tijd moest uitsparen, was
de nachtschuit. En zoo druk was het verkeer, dat in 1662 de classis Delft aan de
synode van Z.-Holland vroeg, of de kerk niet zou kunnen aandringen op beperkten
dienst op Zondag, door enkele schuiten uit te lichten? Maar dat bleek niet practicabel ;
de eischen van het verkeer waren te groot.
Inderdaad geheel als bij ons. Toch is voor ons de trekschuit het beeld geworden
der rustigste rust en als wij de vaderen hooren roemen op dit vervoermiddel, in
vergelijking met het reizen buitenslands, dan weten wij, wat zij niet wisten, dat zij
den kalmeerenden invloed ervan op bun- gansche persoonlijkheid ondergingen. Men
wordt er niet door elkander geschud, heet het in Benthem's mond, glijdt over het
water, is beschut tegen wind en weer, kan lezen, schrijven, praten (hoevele » Schuitpraatjes" onder onze pamfletten !) ; geld, goed en eer zijn veilig bewaard ; er wordt
niet overvraagd ; maar er is vast tarief, kinderen onder de tien jaar zijn vrij. Neen
zeker, het was niet alles botertje tot den boom, al zwijgt Benthem daarvan. Het
verkeer te water was aan schandelijke beperkingen onderworpen. Over elke vaart
dammen of bruggen, die tol hieven. Door die tollen dwongen b.v. Dordrecht,
Haarlem en Gouda de gansche vaart op een enkelen waterweg samen, trots eindelooze vertraging, en toen Hugo de Groot (de opmerking is van wijlen Prof.
P. L. Muller) zijn >>1\lare liberum" schreef, was het binnenlandsch verkeer te water
aan zooveel belemmeringen onderworpen, dat men niet begrijpt, hoe de vaderen het
hebben kunnen verdragen. Het was de overoude, nationale, lokale zelfzucht. Alle
steden lagen met elkaar overhoop, waren altijd naijverig, altijd op slechts het eigen
belang bedacht. Tot 1 795 toe moesten de schuitreizigers tusschen Amsterdam en
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Haarlem te Halfweg, tusschen Delft en Leiden te Leidschendam overstappen en overladen. Neen, het was niet alles in volmaakte orde, maar het was altijd beter dan
het verkeer in 't buitenland, met slechte wegen, slechte wagens, waarin de reizigers
zitten, staan noch liggen konden, afhankelijk waren van ruwe postiljons, uitgeplunderd
werden al te vaak door straatroovers. Het was duizendmaal beter, en wij gaan de
bewondering van landzaat en vreemdeling voor de trekschuit begrijpen. wij gevoelen
haar mede en, als wij de trekschuit zien in Cats' >l-louwelyck", 1625, of op den
titel van het >>Reysboek door de Vereenigde Nederlanden" (kopergravure van Jan
Luyken), of, nog later, op de prent van Troost, Hollandsche buitenplaats met patri-

Salomon van Ruysdael, De reiswagen. 's Rijks Museum.

cische trekschuit", als wij ons voorstellen, hoe zij vredig voortgleed tusschen biezen
en oeverriet, over het lichtgerimpelde water, langs de grazige weiden, onder een
Hollandschen wolkenhemel, de schipper aan 't roer, de reizigers pratende, rookende,
lezende in kalme rust, dan wordt zij ons het beeld van het gansche leven van toen,
ook van het huiselijk, dat wij in deze bladzijden hebben geschetst met zijne deugden
en gebreken, maar waarvan immers kalmte, bezadigdheid en schoonheid hoofdkaraktertrekken waren.
De Prediker heeft eene dichterlijke vergelijking van het lichaam van een oud
man met een huffs, dat langzamerhand gesloopt werd, waaruit alle leven wegstierf: nu
is het er stil geworden. De vensters worden dof, de deuren aan de straat gesloten,
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de stem van den molen zwijgt, de tonen des lieds worden zwakker. Want de mensch
gaat naar zijn eeuwig huis . . . . Hetzelfde beeld in een hedendaagsch gedicht :
>›De huisheer dooft de lichten uit
En sluit de luiken toe".

Maar niet den grijsaard alleen velt de dood, hij
spaart noch zoete jeugd,
»
Noch gemelijken ouderdom",

en wat ook in den loop der eeuwen veranderen moge, het is dezelfde smart, die hij
brengt over de gebogen hoofden van beroofden en eenzamen. Het is ook dezelfde
vertroosting der hoop, dat de dood de overgang is tot beter Leven. Onder onze
vaderen, van allerlei kerk en leer, zeiden de meesten het zeker den reformator Willem
Gnapheus, 1531, na : De droefenis ende ween des doods wordt door deze hope wel
verwonnen. De dood maakt den zonden een einde, hij lost ons van veel cativigheid
ende verdriet, hij voegt ons
(1101(;idri,.,!lvTrgi777-7771717.,,,;,
bij God ende zendt ons voort TrruTrin-7-Tz „I,
,J„
int eeuwig leven. ..."
In de dagen der Republiek waren de oude gebruiken der katholieke bedeeling
uitgestorven, dat de stervende
liggen ging op een biezen mat
op den grond, met een dunne
laag asch bestrooid, gehuld, ,111
(
-),Ht
`tIc
als 't kon, in een francis4.4
t(hi
canerpij, opdat hij de aanDe Postwagen. Gevelsteen te Amsterdam.
vallen des duivels zou kunnen
weerstaan. Geen diplomata of
brieven van vrijgeleide voor de scheidende ziel werden hem meer meegegeven, noch ook
werd hem aanbevolen aandeelen te koopen in .de goede werken der heiligen. Was hij
protestant, dan kwam de predikant, de vermaner, de ziekentrooster, met hem bidden;
was hij roomsch, dan werd hij door den pastoor of een rondreizenden missionaris in
't geheim bediend en, als de laatste adem gevloden was, drukten de naastbestaanden
hem de oogen- toe. Zij waren het, die daarna, door familieleden en buren geholpen,
den overledene aflegden. Zij kleedden hem in de doodwade, het hennekleed, het doodshemd, een lang gewaad met ruime plooien en zwarte boordselen, tot welken arbeid
ook nog na de reformatie wel bagijntjes gevraagd werden. Nu moest ook het huis
de teekenen des doods aannemen ; er werd een stroobos aan den post der deur
gehangen, of, als in Zeeland, er werden eenige bossen ter zijde van de deur op den
grond gelegd, die na de begrafenis werden verbrand, volgens sommigen eene herinnering aan de lijkverbranding. Ook king men een graflantaarn uit en liet de
gordijnen neer : zwijgend verzoek om eerbiediging van smart. Het aanzeggen geschiedde
ten platten lande door de buren mondeling, in de steden soms door een koster, meest
door den aanspreker, die ook ter begrafenis noodigde met die bekende briefjes, die
soms op rijm waren. De aansprekers, om hun trots en laatdunkendheid in kwaden
reuk, hebben te Amsterdam in 16 9 6 dat bloedig opstootje veroorzaakt, dat als aan•

.!„;,;aSV:
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sprekersoproer in de geschiedenis bekend staat, omdat zij door een nieuwe keur zich
in hun bedrijf benadeeld achtten en waarbij zij door hunne vrouwen werden aangevuurd,
zijnde deze kunne", zegt Wagenaar, veeltijds gewoon in geval van burgerlijk misnoegen het hooge woord te voeren".
Het openlijk rouwdragen was in de eerste tijden der republiek door de gereformeerde kerk wel niet bepaald verboden, maar zij had toch de geloovigen aangeraden
er zich zooveel mogelijk van te onthouden, omdat het gevaar voor pausche superstitie
ook hier zoo groot was. Maar de gewoonte bleek sterker dan de kerkelijke theorie s
het rouwdragen was onmisbaar teeken van innerlijke droefheid en althans was het
mode. Dus kleedde men zich in dof zwart en droeg bij de begrafenis die welbekende
lamfers, naarmate van den rouw verlengd of verkort, doch altijd zoo overmatig lang,
dat zij van het hoofd of op den grond sleepten. De randen van den hoed sloeg men
nederwaarts en liet ze hangen over 't aangezicht. Voorts droegen de mannen rouwmantels, de vrouwen rouwhuiken, slooven, lange zwarte
falien. In Friesland, in Zaandam
en misschien elders waren deze
huiken
van zoodanigen omvang,
7 71
■
dat het gansche lichaam er als
in eene wijde wade in schuil
41
ging. De rouwrok, onder den
mantel gedragen, had in de
18 de eeuw opslagen van breed
wit linnen, pleureuses genaamd.
Gelijk tegen het rouwdragen,
was het gereformeerde gebruik
ook tegen eene pompeuse begrafenis. In 15 9T wenschte
men haar bij schoonen dage
met alle eerbaarheid ende stilligheid zonder dat er eenige
ceremonien ofte uitwendigheid
Graflantaarn. Naar een oude prent.
zal worden gebruikt, die tot
superstitie, misgeloof ofte ergernisse zouden mogen strekken". Aanvankelijk hield men
zich daaraan. Maar ook hier vroeg de mode het bijzondere. In plaats van bij schoonen
dage, ging het voor deftig gelden des avonds de begrafenis te hebben. De Groninger
jonkers werden door de pachters hunner boerderijen des avonds bij fakkelenbrand
uit hun borg ter kerke gedragen en bijgezet. In Holland telde de stoet zooveel
lantaarndragers als er paren achter de koets gingen en in iederen lantaren brandden
twee of drie kaarsen. Maar al wat streng dacht onder gereformeerden of dissenters
had daar een afschuw van en wenschte geen achting te hebben op de ijdele gewoonten des werelts". Ook het begraven op Zondag behoorde tot deze grootsche en
ijdele manieren".
Kerkhoven waren er zoo goed als thans, slechts was het deftiger, bijna schreef
ik : ook gelooviger, om in de kerken begraven te worden. Hier werkten nog (gelijk
op menig gebied) middeleeuwsch-roomsche denkbeelden na. In het koor begraven te
worden was slechts den aanzienlijken gegeven, maar voor den preekstoel was ook
van beteekenis, overigens in de kerk over hare gansche oppervlakte. Wel verre van
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onze zeden verwijderd was de begrafenis tijdens de predikatie ; maar reeds in 1625
zien wij hoe de kerkeraad van Hoorn aan burgemeesters verzoekt toe te zien, dat op
Zondagen in de kerken, daar gepredikt wordt, geen graven geopend worden en dat
tijdens de predikatie geen begrafenis geschiede. Dit was nog geen verzet uit gezondheidsoverwegingen. Deze golden in de 17 de eeuw bij enkelen, zooals bij den beroemden Dordtschen geneesheer van Beverwijck, in de 18 de bij velen. De spectators
hebben met nadruk gewezen op het groote gevaar van besmetting door de bedorven
lucht, uit de groeven opstijgende, en dit met voorbeelden aangetoond. In 177o werd
Marten Schagen, in leven doopsgezind predikant te Utrecht, op het kerkhof aan de
Bildt begraven, » opdat hij de levenden niet zou schaden". Er waren meer van die
particuliere begraafplaatsen in de duinen, b.v. te Scheveningen die ,> Ter
navolging", waar de juffrouwen Wolff
en Deken ter ruste werden neergelegd,
maar het gebruik ervan gold nog voor
al te radicaal. De patriot van Hamelsveld moet nog in 1790 strijden tegen
de » dwaze gewoonte" om een graf bij
den preekstoel duurder te betalen dan
bij de kerkdeur; maar toen in 17 9 5 de
provisioneele representanten van Holland het begraven op kerkhoven gelastten, wekte dat bij de conservatieven
heftig verzet. De vooruitstrevenden
wezen op de Joden, die zooveel wijzer
waren en altijd op kerkhoven begraven
hadden. Hunne begraafplaats te Ouderkerk was althans in 1614 reeds in
gebruik.
In tal van plaatsen werd op bepaalde uren, zoolang een lijk boven
aarde stond, de kerkklok geluid, daarna
ook bij de begrafenis. Wel had ook
hiervan de kerk verklaard, dat het als
bijgeloovig moest worden afgeschaft,
Vrouwen in rouwgewaad. Prent van Picard in Moubach's
,,Naaukeurige beschrijving".
maar het plechtige, sonore klokgelui over
stall en land was den lieden te lief; ook
werkte zeker nog het oude geloof na, dat klokkeklank booze geesten verdrijft. Het
zeggen van gebeden bij de begrafenis, het lezen der litanieen, uit de oude bedeeling
overgebleven, sleet eerst langzaam uit ; bij menige gereformeerde begrafenis werd nog
tot ver in de 18 de eeuw het lijk bij de geopende groeve gezet en dan >> erover" gezongen. Ook dit stierf uit en sinds deden de vaderen het zonder eenig grafceremonieel,
zonder lijkdienst, koud en nuchter. De schoone liturgie van a Lasco, 1555, waarin o.a. dat
gebed van groote innigheid : » Wij smeeken u, dat gij ook ons alien bij ons leven met
uwe vaderlijke erbarming wilt omvangen", heeft zich niet kunnen handhaven. En zoo
kon op 't eind der 18 de eeuw een Engelschman schrijven : »Bij deze natie is tijd te
kostbaar om te worden verdaan met plichtplegingen ( qo be complimented away") die
den doode toch niet kunnen terugroepen. Daarom geen gebeden of liederen. De kist
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wordt aanstonds in de groeve neergelaten, de kuil gevuld, de familieleden keeren
terug tot hun werk". Inderdaad, het kan niet koeler en, al moge men de kerk
prijzen, dat zij het geloof te keer ging, alsof eenig ceremonieel den doode baten zou
(in plaats van Gods genade alleen), dat zij zoo ongevoelig was voor de vertroosting
van het schoone en gewijde, valt wel zeer te betreuren. De lijkpredikatie, eindelijk,
handhaafde zich : het gebruik was te vast geworteld. Waar zij aanvankelijk was afgeschaft, smeekten de menschen om herstel, en het is aangenaam ons te kunnen
herinneren, dat iemand als Balthasar
Bekker zich tegen dat onbesuisd
verbieden heeft gekant. Al bleef het
gebruik, ook hier openbaart zich
de vrees voor superstitie, voor het
»te zeer zaligen der dooden", voor
vleierij en lofverheffing. Zie Bens de
lijkpredikatie van Ds. Arent Cornelisz., een voortreffelijk man, bij
het graf van prins Willem I, 3 Augustus 1584. Van den grooten doode
alleen dit: >, . . . . dien prinse, van
wiens lof beter is te zwijgen dan
weinig te spreken, ende veel daarvan te spreken de kortheid des tijds
en deze plaatse niet en lijden. Zooveel moeten wij bekennen, dat hij
is geweest een treffelijk instrument
Gods ..." Dit is alles, want . . . deze
plaats lijdt het niet. In de kerk geen
lof van menschen. Het is stoer en
eerlijk. Maar was de toon van diepe
smart hier niet natuurlijker geweest?
nog beter dit, dan het
Toch
andere uiterste, waarover in 1751
geklaagd wordt, » de verschijden
logenagtige preeken gedaan ter occasie van 't afsterven van Sijn Hoogheydt (Willem IV) geoutreerd door
flatterie". Trots den gevoerden
strijd — het zij hier ten slotte nog
bijgevoegd — bleven er nog genoeg
Open graf in de Nieuwe Kerk. Uit Wagenaar's »Amsterdam".
bijgeloovige praktijken over. De in
het kraambed gestorven vrouw werd
door zwangeren ten grave gedragen, in hope eener gemakkelijke verlossing. De dooden
werden in de groeven gelegd met het aangezicht naar het oosten. Op de kist schreef
men kruisen. Men brandde kaarsen, ontstak wierook.
Bij het vormen van den begrafenisstoet golden nog lang oude gebruiken. Het
jongste bloed ging voor; het bloed ging voor den rang, mans voor vrouwen. Bij de
begrafenis van Frederik Hendrik, 1 o Mei 1647, ging Willem II onmiddellijk achter
de rouwkoets. Bij de uitvaart van Michiel Adriaansz. de Ruyter, 18 Maart 1677,

Lijkstaatsie van Michiel Adr. de Ruyter. Anonieme gravure. Atlas van Stolk.
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gingen wel eerst Constantijn Huygens als vertegenwoordiger des Prinsen, de gecommitteerden uit de admiraliteitscolleges, dan Engel de Ruyter, doch op hen volgde
Thomas Pots de jonge, kleinzoontje des admiraals, dat >> om zijn jonkheid voor ouder
neven ging", zegt Brandt. Op de bekende plaat >>Lijkstatie van den Heere Michiel
de Ruyter", ziet men op n°. 29 het jongske aan de hand van den huisknecht. Wij
kennen in onze geschiedenis weinig zoo roerends als deze uitvaart des grooten admiraals.
De bladzijden, daaraan door Brandt gewijd, naverteld in Kalff's inleiding voor zijne
uitgave van Brandt's »Leven van de Ruyter" leest men nu nog met de diepste aandoening. >> . . . . Over straten en burgwallen, krioelend van menschen, langs vensters
en luifels en stoepen, overkropt van toeschouwers , onder het somber geroffel der
omfloersde trommen ; voorafgegaan door compagnieen stadssoldaten met slepende
vaandels en pieken ; aangekondigd door rouwdragende trompetters ; ingeleid door de
groote admiraalsvlag, nadert daar, omstuwd van zeekapiteins, de baar.... Wel mochten
de oorlogsschepen hunne viaggen laten hangen, nu de hand verstijfd was, die de
vlag der Republiek zoo lang hoog gehouden had. 's Avonds preekte professor Wolzogen
in de Westerkerk over den tekst uit het Tweede Boek der Koningen : mijn vader,
mijn vader ! wagen Israels en zijne ruiteren ! Zijne toehoorders luisterden met een
verslagen hart en schreiende oogen . . . ." Weinig minder indrukwekkend moet de
begrafenis geweest zijn, Januari 1684, van den Gouverneur-Generaal Cornelis Speelman.
Ook hier werden wapenen, helm, wapenrok, handschoenen, sporen in den stoet gedragen
en volgde ook het lijfpaard : overoud gebruik uit die dagen, dat den doode in het graf
werd meegegeven, wat hij in het andere leven zou noodig hebben. Mg geschiedt dat
mede-begraven van vaak zeer huiselijke voorwerpen. Voorts verschilde de lijkstatie naar
de mate van gegoedheid, ambt, kunne. Bij de begrafenis van een jong meisje gingen
maagden in witte zijden kleederen met los Naar en lagen er bloemen op de kist.
Predikanten volgde de kerkeraad, magistraten de regeering, hoogleeraren de senaat.
Plechtig en kostbaar, trotsche openbaring van regentenglorie, was de stoet van een
» regeerend" burgemeester, als van Mr. Jacob van der Dussen te Dordrecht, 9 November 1728. Dierenbegrafenissen kwamen voor : denk aan die van den bond Tijter
van schout Willem Bont te Leiden, den fellen remonstrantenvervolger, door Vondel
gehekeld. Op de begrafenis volgde het lijkmaal, doodenmaal, groevebier, leedbier,
troostelbier, lovelbier, utigst, d.i. uitvaart (in Groningen en Drenthe), het erfisiil (erfenisbier) der oude Scandinaviers. Zij waren al te vaak tooneelen der grofste onmatigheid,
door tal van keuren tevergeefs bestreden. Slechts langzamerhand gaan hier beschaafde
zeden heerschen, en op 't eind der i 8 de eeuw bestonden de oudtijds beruchte lijkmalen
bij de gezeten burgerij uit geraspte broodjes en een glas wijn. Lang handhaafde zich
de schotel rijstebrij, voor wie aan het maal niet hadden kunnen aanzitten.
In de families vierde men, naar vroom gebruik, de gedenkdagen van het sterven,
jaarstonden, ook maandstonden, waaraan wij o.a. Vondel's jaargetijde van wijlen
Joan van Oldenbarnevelt" te danken hebben. Ook het afleggen van den rouw werd
gevierd, het dwaalverdrinken, het drinker bij het afleggen van de dwaal, de falie, bij
den dood eens bloedverwants aangedaan. ZOO ging menige >> static haast over". Maar
de heugenis der grooten werd bewaard door die grafmonumenten, waarvan vele (van
Willem I, van Huig de Groot, van onze admiralen) wonderen zijn van verheven kunst,
fijne symboliek, innige pieteit, eenmaal door Addison zijnen landgenooten ten voorbeeld
gesteld. We Hollanders", zegt hij, >> die wij zoo gaarne gebrek aan geest verwijten,
toonen in hun grafmonumenten een oneindig fijner smaak voor de oudheid, voor beschaving dan wij. De graftomben hunner admiralen, opgericht op Staatskosten, ver14
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toonen ons het beeld van den man gelijk hij was en zijn met scheepskronen en
andere scheepvaartornamenten versierd".... Ook tal van grafschriften (er is natuurlijk
glas onder de parelen !) zijn door diep gevoel ingegeven ; andere in kortheid welsprekend, als dat van Brandt op Egbert Meesz. Kortenaer:
vDe Held der Maas verminkt aan oog en regterhand,
En egter 't oog van 't Roer, de vuist van 't vaderland,
De groote Kortenaer, de schrik van 's vijands vlooten
D'ontsluiter van de Sont ligt in dit graf beslooten ;"

dat van Willem I to Delft : »God almachtig ter eere ende ter eeuwiger gedachtenis
van Willem van Nassau, prins van Oranje, als een varier des vaderlands, dewelke den
dienst van de Nederlanden meer heeft geacht dan de welvaart en den voorspoed van
rich en de sijnen ... ." behoort tot onze kostbaarste nationale schatten.

4.4a4.44,...,

Begrafenispenning van Joost van den Vondel.
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>, ALTOES sullen alle redenen vanden wairdichsten aenbeghinnen". Deze woorden,

in het begin der vijftiende eeuw door Jan Matthijssen geplaatst aan den ingang
van het tweede hoofdstuk van zijn Rechtsboek van den Briel, mogen in herinnering gebracht, wanneer tot een onderzoek over den aanvang van den Nederlandschen
staat wordt overgegaan. Die aanvang is te zoeken in de Germaansche wereld, die
ons een aantal onderling verwantschap toonende stammen te zien geeft, die zich
langzamerhand tot grootere vereenigden. De hoogste macht daarin berust bij het yolk,
uit families opgebouwd, en wordt uitgeoefend in de volksvergadering. De stammen
staan onder een koning, gekozen door het yolk en te beschouwen niet als souverein,
maar als vertegenwoordiger van den stam, zoodat de eenheid van het yolk in den
persoon des konings belichaamd wordt. Van groote beteekenis voor de ontwikkelingsgeschiedenis van bestuur en rechtswezen is voor die Germaansche stammen geweest
de Frankische heerschappij. Gesticht door de Merovingers, heeft zij zich onder de
hen volgende Karolingers tot over een wereldrijk uitgestrekt, waarin ook de streken,
die thans ons vaderland vormen, zijn opgenomen. De totstandkoming van het groote
Frankische rijk, met zijn versterkte koningsmacht_ en vaste bestuursorganisatie, heeft
ook op onze middeleeuwsche geschiedenis invloed gehad. De dikwijls merkwaardige
en duidelijk aan te wijzen overblijfselen van den oorspronkelijken toestand, zooals die
voor de heerschappij der Franken was, verklaren de belangstelling, die de vraag verdient, welke stammen aanvankelijk de verschillende deelen van Ons land hebben bevolkt.
Hoewel daarover nog verschil van gevoelen bestaat, hebben de laatste onderzoekingen de volgende indeeling waarschijnlijk gemaakt : van Frieschen oorsprong zijn
de tegenwoordige provincien Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, het westelijk deel van
Utrecht, Friesland, Groningen en Drente, in het kort de geheele Noordzeekust ,
Saksisch zijn Overijsel en de graafschap Zutphen, en oorspronkelijk Frankisch de
Veluwe en de geheele streek naar het Zuiden met Brabant en Limburg. Dit resultaat
berust op wat het recht Bier streken ons later te zien geeft.
Ons Joel is om met een enkel woord de beteekenis der Frankische heerschappij
in dit opzicht aan te geven, de ontwikkeling van de door haar gelegde kiemen in de
middeleeuwen na te gaan, vervolgens het bestuur en rechtswezen gedurende de
Republiek der Vereenigde Nederlanden te bespreken, om met een blik op de negentiende eeuw te besluiten.
In de Germaansche maatschappij is de hoogste macht ten aanzien van bestuur
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en rechtspraak bij het yolk zij vindt haar orgaan in de volksvergadering, waarin
ieder weerbare tegenwoordig mag en moet zijn. Het bestuur van het Frankische rijk
berust op een indeeling van het land in gouwen als graafschappen, organisch onderverdeeld in honderdschappen (centenae). De gouwen hadden den meest verschillenden
omvang later en wel vooral sedert de regeering van Karel den Grooten, is overgegaan tot verdeeling van die, welke te groot bleken. Het hoofd der gouw is de
graaf, van het honderdschap de centenarius (later schout). Het ambt van den graaf
is van militairen oorsprong hij is als
koninklijk ambtenaar het hoofd der
geheele gouwregeering geworden,
voor administratie zoowel als voor
rechtspraak, financien en leger. Zijn
gerecht, het gravenrecht, is het »echte
ding", eenige malen per jaar gehouden. Naar oud-Frankisch recht is
het tevens het eenige, met algemeene
bevoegdheid voor alle zaken, en waartoe de geheele weerbare bevolking
dingplichtig is. Dit algemeene g ravengerecht
ozonder laere
oerechten
ois
in de zoo juist als oorspronkelijk
Frankisch aangeduide streken tot in
den tijd der Republiek gebleven. De
latere Frankische organisatie is deze,
dat daaronder komt het schoutengerecht, wanneer de schout van ambtenaar, onder den graaf met executie
belast, tot rechter geworden is. Tot
zijn gerecht strekt de dingplicht zich
niet uit als rechtsprekers treden bier
schepenen op. Het gravengerecht
blijft de uitsluitend bevoeg-de rechtbank voor zaken, die aan lijf, eigen
en vrijheid Daarmede is de
scheiding ontstaan tusschen hooge en
lage rechtsmacht, die den gTondslag
vormde voor de scheiding der gerechten gedurende de geheele middeleeuwen en onder de Republiek.
Karel de Groote (de knielende figuur rechts).
De uitbreiding van het rijk, het
Mozaiek in het Lateraan te Rome.
meer en meer intensief worden der
rechtspraak, vorderde als rechtsprekers manner, die zich met het recht althans eenigszins
vertrouwd maakten, de veranderde levenswijze der bevolking, vroeger krijgsman in
de eerste plaats, thans voor landbouw en veeteelt tot vastere woonplaatsen gekomen,
verzette zich tegen den algemeenen dingplicht voor alle rechtspraak ; vandaar de hervorming, dat die plicht tot het gravengerecht werd beperkt en in het lagere- bepaald
aangewezen volksgenooten (schepenen) als rechtsvinders optraden. De schepenenrechtspraak is een schepping der Karolingers ; in de Friesche streken was zij onbekend.
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Daar was het volksgerecht het gewone en is pas in de latere middeleeuwen langzamerhand de rechtspraak van het yolk door die van schepenen vervangen ; geen ingang vond
deze in Friesland, Groningen en Drente. Het instituut der schepenen, rechtspraak
door vertegenwoordigers van het yolk, is een der uitingen van het verschijnsel, dat
het yolk zelf zich meer en meer uit de rechtspraak terugtrekt.
Wat geven ons de middeleeuwen te zien ? Men duidt dit tijdvak der geschiedenis
eigenaardig aan als den landsheerlijken tijd. En niet ten onrechte. De graven,
ambtenaar des konings en hoofd der gouwregeering, hebben zich langs den weg der
gewoonte de erfelijkheid van het ambt in hun geslacht verworven en daarna is de
band, die hen als ambtenaar bond aan de centrale regeering, aan den Duitschen of
Franschen koning, losser geworden, werd de graaf van ambtenaar dier regeering tot
landsheer. Eerst geleidelijk en door samenwerking van verschillende omstandigheden
(de zwakte der centrale regeering, de zich ontwikkelende locale macht der graven) is
onder den invloed van het leenwezen de graaf van Holland, de hertog van Gelre, de
bisschop van Utrecht, de graaf van Leuven (later hertog- van Brabant) landsheer geworden. Door die ontwikkeling verklaart zich tevens, dat de landsheerlijke macht niet
overal even sterk was ; bovenal sterk in Brabant en Gelderland, was zij dit minder in
Utrecht, waar de bisschop vaak den band, die tusschen hem en den Duitschen keizer
bestond, aanhield. Terwijl Overijsel en Drente den Utrechtschen bisschop tot landsheer
hadden, namen Groningen en Friesland in zooverre een eigen plaats in, dat daar wel
in naam respectievelijk de bisschop en de graaf van Holland landsheer waren, maar
dat van een werkelijk gezag dier heeren als zoodanig dikwijls weinig te bespeuren viel.
Van het hoogste belang voor de kennis der middeleeuwen is een andere ontwikkeling, die meer en meer den bouw van den staat ingewikkeld maakte : deze, dat zich
binnen het gebied van den landsheer zelfstandige bestuurs- en rechtskring-en vormden,
waardoor de rechtsontwikkeling binnen steeds enger grenzen gelocaliseerd werd.
Allereerst van twee daarvan een korte beschrijving : de heerlijkheden en de steden.
De heerlijkheden zijn gegroeid uit de emuniteiten. De emuniteit ligt in het wezen
van den Germaanschen grondeigendom, die bron en maatstaf is voor het bezit van
publieke rechten, maar is ontwikkeld onder den invloed van de koninklijke macht,
die de emuniteits-privileges gaf. Zij wordt als gunst verleend door den Frankischen
koning, later door den landsheer, in de eerste plaats aan de geestelijkheid, ook aan
de wereldlijke grooten. Haar inhoud is neg-atief : de bezittingen van den begunstigde
worden bevrijd van het ingrijpen en de gezagsoefening der staatsbeambten, en van
publieke lasten. Wie emuniteit verkrijg-t,, staat onmiddellijk onder den koning ; tusschenschakels zijn vervallen. Naast deze negatieve zijde komt een positieve : wat den staat
zou toekomen uit het gebied, waarvoor de gunst verleend is, komt aan den bezitter
der emuniteit. De noodzakelijke ontwikkeling was, dat de plaats, door de uitschakeling
van het publiek gezag vrijgekomen, werd aangevuld door een ander gezag. De
negatieve beteekenis, die bij de emuniteit aanvankelijk op den voorgrond staat, ruimt
het veld voor de positieve. Uit vrijheid van publiek gezag groeit eigen gezagsoefening
en rechtsmacht van den emuniteitsheer ; het emuniteitsgebied werd tot een eigen
bestuurs- en rechtskring, tot een heerlijkheid. Daarmede had het g-evolg- het doel
voorbijgestreefd. Bedoeld door den vorst als middel om zich trouw en steun der
grooten door een onmiddellijken band te verzekeren, was het gevolg, dat iedere
publieke werkzaamheid van den landsheer en zijn ambtenaren op het gebied der
emuniteit onmogelijk werd en dat ten slotte de centrale macht op zijde werd gezet.
Door de emuniteit is de kerk en zijn de grooten er in geslaagd voor een zeer be-
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langrijk deel den staat zelf te vervangen, zonder dat het aan dezen in de eerste
eeuwen gelukt is zijn natuurlijke rechten te herwinnen.
Jets antlers heeft zich daarbij aangesloten : het leenwezen. Daar dat zijn eigenaardigen stempel drukte op de middeleeuwsche geschiedenis, moge bier aan het ontstaan
herinnerd worden. Het dankt dit aan een samengaan van een persoonlijk en een
zakelijk element : de vasaliteit en het uitgeven van beneficien. Het eerste is de
Frankische verhouding van een man (homo) tot zijn beer (senior), die als wederzijdsche
trouw-verhouding geldt, die den man tot dienst (in den aanvang speciaal wapendienst),
den beer tot bescherming en verschaffing van onderhoud verplicht. In den beginne
geschiedt dat laatste door opneming in het huis van den beer; meer en meer treedt
onder de Karolingers een andere vorm daarvoor in de plaats en wel deze, dat den
man voor zijn leven het genot van grondbezit (beneficium) geschonken wordt. Dit
gevolg wordt doel ; men wordt vazal voor een beneficie. Maar omgekeerd is voor den
koning de vasaliteit, met de daaruit voortspruitende dienstverplichting, het doel, waarvoor hij zijn domeinen afstaat. Zoo wordt de toestand deze, dat alleen hij, die zich
als vazal onder hem stelt, een beneficie krijgt. Uit die verbinding van beneficium
en vasaliteit ontstond het leen (feudum). Die verhoudingen werden erfelijk ; het voorbeeld van den koning is door grootgrondbezitters gevolgd en daaruit is bet leenwezen ontstaan.
Uit deze voorstelling blijkt, dat leen en heerlijkheid in beginsel uiteen te houden
zijn. Het leen is een privaatrechtelijk instituut, dat den leenman geen publiek gezag
geeft, terwijl daarentegen door verleening van heerlijkheid de landsheer regeermacht
uit handen geeft. Wij schreven >> in beginsel'' ; want regel wordt, dat ook leen en
heerlijkheid verbonden zijn, dat bet gebied van den leenman tevens een emuniteit
werd. De groote meerderheid der heerlijkheden was feudaal, suitgegeven in leen ;
slechts enkele gevallen van allodiale heerlijkheden staan daartegenover. Heerlijkheid
is het recht om regeermacht uit te oefenen ; in den regel wordt de beer daarmede
beleend, maar hij oefent die macht als beer, niet als leenman. En behalve heerlijkheden worden ook andere goederen en rechten in leen gehouden , de leenman oefent
dan geen publiek gezag.
De heerlijkheid kan zijn een hooge of een lage, naarmate den beer de hooge of
lage regeermacht toekomt. Op de daarvoor ontstane tegenstelling van hooge en
ambachtsheerlijkheden valt bij de bespreking der rechtspraak bet licht.
Het leenwezen heeft zich van uit het Frankische rijk over geheel West-Europa
verbreid en tot feudaliseering van den staat aanleiding gegeven. Een reeks van
omstandigheden werkte daartoe samen, waarvan de volgende het belangrijkst zijn. De
zoo juist genoemde verbinding van leen en heerlijkheid had ten gevolge, dat de
leenman in den regel krachtens zijn heerlijk recht publiek gezag oefende. Bovendien
werden geleidelijk allerlei hoogheids- en regeeringsrechten in leen gegeven, waardoor
alle verschil tusschen publiek- en privaatrecht werd weggedoezeld en waardoor de
ingezetenen aan den landsheer gebonden werden niet door een directen onderdanenband,
maar door een leenband. Ten slotte werden de groote leenmannen op bun beurt
leenheer en kregen zoo de beschikking over den wapendienst hunner mannen. Het
onvermijdelijk gevolg van dat alles was de steeds verder gaande verzwakking van den
staat en dat ten bate van de twee groote feudale machten, adel en geestelijkheid.
De maatschappij, die wij onder dit stelsel aantreffen, leeft bijna geheel van landbouw,
gedreven op den aan adel en geestelijkheid toebehoorenden grond, in hoofdzaak door
hoorigen.
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Maar sinds de 1 3 de eeuw begirt eene ontwikkeling, die in het leenstelsel de eerste
breuk bracht en die, omdat zij daardoor voor den landsheer een factor werd in
zijn strijd tegen de machtige leenmannen, door hem gesteund en bevorderd is. Die
ontwikkeling was deze, dat de kleine luiden, om zich tegen den landadel en de geestelijkheid te beschermen, naar vereeniging streefden. Deze werd gevonden in de stadgemeente. Naarmate dit verschijnsel toenam, veranderde de maatschappij van aard en
karakter en ontstond naast de twee standen een derde stand van stedelingen. En de
steden worden de zetel van den sedert de 13 de en 1 4 de eeuw opbloeienden handel
en industrie. Deze verschuiving der maatschappelijke verhoudingen, gesteund door den
landsheer, heeft langzaam, maar gestadig het leenstelsel ondermijnd. De versterking
van het landsheerlijk gezag, die daarvan het g-evolg- was, leidde er toe, dat uit den
leenstaat kon groeien de moderne staat, waarin
regeeringsrechten en publiek gezag niet langer in
leen gehouden worden, maar den inhoud vormen
van ambten. De leenband wordt losser, de onderdanenband hechter. Het verval van het leenstelsel
in de latere middeleeuwen is door veranderingen
in het krijg-swezen in de hand gewerkt ; sedert de
16 de eeuw blijven alleen uiterlijke vormen van
leenrecht bestaan, die een vervallen gebouw omhullen, dat door den stoot der revolutie tegen het
einde der 1 8 de eeuw uiteenviel. wij verwijzen bier
naar het later te noemen boek van Philips van
Leyden, dat
was
naar de woorden van Fruin
>> voor de g-eschiedenis van den ondergang van bet
leenstelsel wat de verhandeling van Macchiavelli
Del Principe voor den aanvang der nieuwe geschiedenis, wat de Esprit des Lois van Montesquieu
en het Contrat Social van Rousseau voor de g-eschiedenis der Fransche revolutie zijn".
onder verwijzing overigens
Gaan wij thans
naar het eerste hoofdstuk van dit boek -- kort
de staatsrechtelijke beteekenis der stedenvorming
na. Evenals de heerlijkheid is de stad een deel van
Zegel van Iloris V ; 1275. Gemeentearchief
bet gebied, waar het publiek gezag geheel of ten
van Amsterdam.
deele in andere handen is overgegaan. Ook de
stad is gelicht uit de organisatie van het eromheen liggende land, gemaakt tot een
zelfstandigen bestuurs- en rechtskring. Ter verduidelijking worde nog op het volgende
gewezen. Het algemeene recht, het landrecht, kon op den duur de behoeften van de
bewoners der zich vormende centra van handel en industrie niet bevredigen. Zij handen
aan een bestuur, recht en rechtspraak behoefte, anders en fijner ontwikkeld dan dat der
landelijke bevolking, wier arbeid uit landbouw en veeteelt bestond. Daartoe wenschten
zij eigen rechters en eigen recht, ook door autonomie de mogelijkheid om bun recht in
overeenstemming te houden met de eischen van het zich ontwikkelende verkeer. Die
wensch werd vervuld, wanneer door privilege van den beer, binnen Wiens gebied de
plaats gegroeid was, een stadgemeente werd gevormd. Daarbinnen ontstond een afzonderlijk stadrecht, dat in den verleenden stadbrief zijn oorsprong en grondslag- vond
en door het op schrift stellen van gewoonterecht en, in veel grooteren omvang, door
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het stedelijk keurrecht zich verder ontwikkelde. Het blijkt nit bet voorafgaande, dat bet
minder juist is om stad- en landrecht als tegenstelling te beschouwen; bet stadrecht
is eene verdere ontwikkeling van bet landrecht voor een economisch hooger staand
deel der bevolking.
In de middeleeuwen hebben tal van plaatsen een stadrechtbrief gekregen. De
groote overeenkomst van den inhoud der privileges
, van verschillende steden, die dikwijls op te merken
is, vindt haar grond in de omstandigheid, dat meermalen het recht van oude en belangrijke steden
aan nieuw ontstane steden gegeven werd, soms
met eenige wijziging, soms met de reeds aan den
stadbrief toegevoegde keuren. Tusschen die steden
bleef de oorspronkelijke band, die niet ten onrechte
met die van moeder tot dochter vergeleken is,
bestaan door de zoogenaamde hofvaart, d. w. z. de
dochterstad vroeg bij voorkomende rechtsmoeilijkheden inlichting-en aan de moederstad. Zoo zijn
een aantal stadrechtfamilies aan te wijzen. Zeer
belangrijk is het in 1245 aan Haarlem verleende
stadrecht, dat afkomstig- blijkt nit Leuven en 's-Hertogenbosch en dat Haarlem tot moederstad maakte
van een 0-root
deel van Holland. Leiden nam een
s
plaats in van beteekenis in Midden-Holland, Dordrecht in Zuid-Holland. De Zeeuwsche stadrechten,
Zegel van Haarlem ; 1299. Algemeen
Rijksarchief.
met Middelburg tot moederstad, stammen nit
Vlaanderen met zeer rijken en krachtigen stedenso-roei. In Utrecht neemt de stad van dies naam
een plaats als middelpunt in. Zutphen was de
moederstad van het grootste deel van Gelderland,
Deventer evenzoo van Overijsel. In het zuiden des
lands bad Aken een overwegenden invloed. Een
nauwe verwantschap bestaat tusschen de Friesche
steden. Een afzonderlijke plaats nemen Nijmegen
en de handelsstad Kampen in. Op zichzelf staat
ook in het Noorden Groningen.
De stad heeft haar eigen bestuursorganen en
haar rechters, die steeds de lage, in vele gevallen
ook de hooge rechtsmacht hadden of later verkregen ; wetgevende macht (keurrecht) kon haar
geschonken zijn en regel is, dat iedere stad deze
Zegel van Middelburg ; 1416. Algemeen
Rijksarchief.
had. Bestuur, rechtspraak en wetgeving zijn in
beginsel niet over verschillende organen verdeeld.
De poorters, die een eigen stand vormen, Welke op de leenrechtelijke standsverschillen
van het platteland nivelleerend werkte, hadden rechten en plichten. Een recht van den
poorter tegenover den stadsheer, die het dorp tot stad gemaakt had, was dat hij
nergens anders behoefde terecht te staan dan in de stad voor zijn eigen rechter,
behalve voor crimineele zaken, wanneer hooge jurisdictie niet aan de stad was verleend.
Een recht tegenover de stad was dat op feitelijken en rechtsbijstand, wanneer hij
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buiten de poorten vertoefde, verder bet uitsluitend recht om nering te does en deel
te nemen aan de stadsregeering. Daartegenover staat, dat de poorter voor zijn medepoorters en voor de stad zelve als aansprakelijk geldt. Verplicht was hij tot verschillende stadsdiensten ter bevordering der in- en uitwendige rust en veiligheid
gehouden was hij bovendien tot betalen van schot. De bijzondere rechten, aan het
poorterschap verbonden, missen de vreemdelingen, aangeduid onder de algemeene
benaming- van gasten.
Vragen wij aan wier handen de regeering in de steden was toevertrouwd, dan
kan daarop slechts een zeer algemeen antwoord worden gegeven. Want de steden
in ons land zijn ontstaan en gegroeid onder geheel verschillende omstandigheden ; de
grootst denkbare verscheidenheid van feitelijke en machtsvragen heeft haar zelfstandigheid tegenover den landsheer of stadsheer, en evenzoo de verhouding der stedelijke
regeering tot de door haar geregeerde burgerij beheerscht. In het algemeen werd
die regeering langzamerhand aristocratisch, berustte zij meer en meer bij een gesloten
regentenkring en is van belangrijken invloed van
de geheele burgerij weinig te bespeuren. Slechts
bier en daar
wij mogen Utrecht, Groningen en
Nijmegen noemen
hebben meer democratische
toestanden geheerscht.
Men ontmoet als vertegenwoordiger van den
stadsheer, hoewel de stad soms op zijn aanstelling
grooten invloed kreeg en in den regel slechts een
poorter benoembaar was, den schout (of rechter), die
met schepenen ter vierschaar zit. Schout en schepenen
zijn tevens bestuurscollege, veelal met burgemeesters.
Tegenover den schout als ambtenaar staan de schepenen en burgemeesters als vertegenwoordigers der
burgerij, wat niet wegneemt, dat althans de eersten
tot hun ambt worden aangewczen door den heer of
zijn schout en pas in later tijd langzamerhand door
de burgerij zelf grooter invloed op hun verkiezing
verkregen is. Dat de vertegenwoordiger door de
Zegel van Deventer
549, 15 7 7.
vertegenwoordigden ook zelf wordt aangewezen, was
Algemeen Rijksarchief.
voor het wezen der instelling geen vereischte.
Representant was hij, die voor de belangen van een ander opkomt. Pas in de achttiende eeuw heeft de leer ingang gevonden, dat hij ook aan de vertegenwoordigden
zijn gezag heeft te ontleenen. De revolutie bracht die leer in practijk ; volkomen tot
haar recht kwam zij in de tweede heeft der negentiende eeuw, die wezenlijke vertegenwoordiging tot grondslag van het staatsbestuur maakte.
Voor meer algemeene beraadslagingen kent men de vergadering van notabelen
uit de bevolking, de vroedschap. Schout en schepenen zijn het oudste stedelijke
bestuur ; burgemeesters en vroedschap een jongere formatie. Politieken invloed kregen
hier en daar de gilden en hun organisaties.
Groote verscheidenheid valt niet alleen bij de samenstelling, maar ook bij de
onderlinge taakverdeeling der colleges op te merken. Daarbij client de reeds aangestipte omstandigheid op den voorgrond gesteld, dat wetgeving, bestuur en rechtspraak
principieel niet over verschillende organen verdeeld waren. Slechts geleidelijk is in dit
opzicht scheiding tot stand gekomen, die eerst in den Franschen tijd haar beslag
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kreeg. In het bijzonder verdient het de aandacht, dat oudtijds, toen het gewoonterecht de grootste speelruimte had, het oordeelen door de gerechten niet alleen beslissing was voor een bepaald geval, maar tevens formuleering van rechtsregelen,
zoodat het vonnis niet slechts toepassing, maar schepping van recht was. Doordat de
rechter zich uitsprak over rechtsvragen in abstracto, werd hij in werkelijkheid tot
wetgever. In de steden komt meer en meer de rechtspraak aan het college van
schout en schepenen, waarbij de schout optreedt als leider en rechtsvorderaar, terwijl
de beslissing, de rechtsvinding, aan
schepenen staat. Burgemeesters, aanvankelijk veelal als raden aangeduid,
zijn in hoofdzaak met financieel
beheer en in het algemeen met de
administratie belast , de vroedschap
is in vele gevallen kiescollege, hetzij
tot benoeming hetzij tot voordracht,
voor de stedelijke magistraten en
wordt geraadpleegd, wanneer het
gevoelen der stedelijke burgerij over
algemeene zaken tot uiting gebracht
moet worden. Waar de schepenenformatie ontbreekt, vooral in bet
Noord-Oosten van het land, berust
de rechtspraak bij burgemeesters
en raad.
Thans rest ons de organisatie
van het platteland na te gaan. Ook
bier is de zoo joist gemaakte opmerking op haar plaats : wij hebben
voor ons bestuurs- en rechtscolleges.
Toch is de indeeling, die wij althans in vele streken ontmoeten,
op de rechtsbedeeling gebaseerd en
wel op de onderscheiding tusschen
hooge en lage jurisdictie. De lage
gerechten hebben lage rechtsmacht
(burgerlijke en kleine straf-zaken), de
hooge daarentegen zijn aangewezen
voor de berechting van lijfstraffelijke
Het stadhuis te Bolsward, naar een photographie.
of crimineele zaken. Zoowel bet een
als het ander kan aan den landsbeer gebleven zijn, maar ook als heerlijkheid zijn uitgegeven. Of de landsheer -wel algemeen gold :wat Karel de Stoute in 1459 in het privilege van Putten als
reden opg-af: » omdat wy in persoene in ons voorsz. landt selden kommen om
recht ende justitie :te doen" — Of de beer der heerlijkheid laat bet gebied door
een vertegenwoordiger in zijn naam berechten; in de hooge landsheerlijke jurisdicties
en hooge heerlijkheden is dit de baljuw (maarschalk, Brost), in de lage landsheerlijke
urisdicties en ambachtsheerlijkheden, de schout. Deze principieele onderscheiding
is sinds de middeleeuwen in vele streken van het land waar te nemen, hoewel
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het aan den anderen kant niet aan uitzonderingen ontbreekt, b.v. in Gelderland.
Oorspronkelijk zijn beide volksgerechten : het yolk vindt onder leiding van den
ambtenaar zelf recht. Maar het trekt zich meer en meer terug. Uit de lagere gerechten om plaats te maken voor schepenen of gezworenen (wat in de meeste streken
van Utrecht en ook in Rijnland pas na de middeleeuwen plaats heeft) of enkelen, die
op den voorgrond traden (zooals in Groningen en Friesland). Ook uit de hoogere, waar
meer en meer alleen de voornaamsten ter vierschaar komen, totdat ten slotte een
bepaald aantal daarvan wordt aangewezen en »verplicht" wordt te komen, soms met
behQud der ,, bevoegdheid" daartoe voor
de overigen. Het langst heeft zich de
invloed des yolks in de rechtspraak
bewaard in Drente.
Zonder hierover in bijzonderheden
te treden kunnen enkele algemeene
lijnen bier worden aangeg-even. In Holland vinden wij baljuwschappen als
hoog-, schoutambten als laag rechtsgebied. De belangrijkste der baljuwschappen zijn : Kennemerland, Rijnland,
Delfland, Schieland, Zuid-Holland (met
Dordrecht tot middelpunt), Putten en
Strijen, Waterland en Westfriesland.
De ambtenaar der hooge jurisdictie is
de baljuw, die te recht zit met mannen,
welgeboren mannen, aanvankelijk edelen,
later naarmate adel uitslijt als kenteeken van het welgeborenschap, grootgrondbezitters. De schout zit te recht
met schepenen; de Friesche volksgerechten zijn in Kennemerland in 1292,
in Rijnland pas in 1577 in schepenengerechten omgezet. In Zeeland treffen
ons de hooge vierschaar beooster- en
bewester-Schelde, waar namens den
graaf optreedt de burggraaf van Zeeland,
later de grafelijke rentmeester. Zijn bijzitters zijn de grafelijke (leen) mannen;
hun belangstelling wordt minder, zelfs Karel de Stoute; naar een schilderij van Rogier van der Weyden
in die mate dat in I 290 een bepaald
in het Museum te Berlijn.
aantal als gezworenen tot opkomst verplicht wordt en dat in den aanvang der zestiende eeuw de stadsvierscharen van
Zierikzee en Middelburg als hooge vierschaar zijn aangewezen, omdat het te zelden
samenkomen der hooge vierscharen tot moeilijkheden bij de berechting der ernstige
misdrijven had aanleiding gegeven. Onder de hooge staan de lage vierscharen van
schout en schepenen. In Utrecht, waar enkele hooge- en een aantal ambachtsheerlijkheden zijn, had de bisschop in de drie kwartieren (Eemland, Oversticht en
Nedersticht) als vertegenwoordiger voor de hooge jurisdictie zijn maarschalk , voor
de lage, evenals de heeren der ambachtsheerlijkheden, de schouten. In de Veluwe en
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Veluwezoom mist men de onderscheiding tusschen hooge en lage rechtsmacht ; er
is slechts een gerecht, respectievelijk onder drost en richter, bevoegd voor alle zaken,
met hooger beroep op de klaring te Engelanderholt. In de graafschap Zutphen ontmoeten wij den ambtman of drost als vertegenwoordiger van den graaf en daaronder
de lagere gerechten. Deze ontbreken weer in het rijk van Nijmegen, Betuwe, Maas
en Waal, Tieler- en Bommelerwaard. Overijsel is verdeeld in 3 drostambten (Salland,
Twente en Vollenhove) onder den drost als landsheerlijk ambtenaar ; ieder dier drie
is in een aantal schoutambachten verdeeld met gerechten met algemeene bevoegdheid
en belast met alle rechtspraak. Ook in Drente vinden wij als vertegenwoordiger
van den bisschop een drost ; hij houdt in de 6 dingspelen om beurten terechtzitting.
Meer en meer treedt hier bij de rechtspraak op den voorgrond de etstoel, die een
volksgerecht bleef, samengesteld uit de grondbezitters. Ons resten nog Groningen en
Friesland. Hier, waar het leenrecht, al heeft het er aanvankelijk wel ingang gevonden,
geen blijvende sporen achterliet en den socialen toestand niet bleef beheerschen,
waar geen landsheerlijk gezag van eenigen omvang bestond en geen heerlijke rechten
als schepping van den landsheer voorkwamen, treffen ons door dat alles andere verhoudingen. De rechters komen voort
uit het yolk zelf, gelijk andere publieke rechten is het rechtersambt
verbonden aan zeker grondbezit (een
heerd), dat den eigenaar recht geeft
op zijn beurt als rechter op te treden.
Deze wisselende rechtspraak is spoedig
verbasterd, doordat enkele rijke heerschappen veel heerden in bun bezit
-kregen en bovendien de publieke rechten gescheiden werden van de hoeven,
waaraan zij verknocht waren, en zoodoende meer en meer een afzonderlijk
bestaan kregen en in enkele handen
vereenigd werden. Zoo is in den tijd
der Republiek de geheele lage rechtsmacht in de Ommelanden in handen
gekomen der jonkers en heeren. In
de middeleeuwen handen zich boven
deze lagere rechters, en wel voor
hooger beroep, de zgn. »warven" gevormd, gecombineerde vergaderingen
der afzonderlijke rechters, waarin en
rechtspraak en bestuur en wetgeving
werden uitgeoefend. Hun wetgevende
macht verloren zij aan de Staten ; hun
rechtspraak is langzamerhand overgegaan op de Hoofdmannenkamer in
de stad Groningen, eindigde in de
1 7 de eeuw en is in de 1 8 de eeuw uitdrukkelijk afgeschaft, toes de Hoofdmannenkamer als Hooge Justitiekamer
Het gerechtshof te Groningen ; naar een photographie.
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werd ingericht. Het overige deel der provincie, de Oldambten, Selwerd en Westerwolde, waar aanvankelijk het yolk zelf rechtsprak, is geheel in handen gekomen der
stad, die bier als rechter en wetgever optrad. Friesland vertoont ons schoutengerechten als volksgerecht, waar naast den schout de asega's voorkomen als vaste
oordeelvinders, wier voorstel bekrachtiging behoeft van het verzamelde yolk. Dit laatste
trekt zich terug en over blijft de schout, die spoedig grietman genoemd wordt, terwijl
de asega's tot bijzitters worden. Die
ambten waren ook bier aan het
grondbezit verbonden en de ontwikkeling was dezelfde als in de
Ommelanden ; ook bier worden gezamenlijke vergaderingen gehouden
voor appel. De grietenijgerechten
zijn tot den Franschen tijd gebleyen en zij zijn de gewone gerechten
bevoegd voor alle zaken, met uitzondering der crimineele, die sedert
het einde der middeleeuwen aan
het Hof zijn voorbehouden. De
Friesche organisatie, die geen schepenen kent en die zaken betreffend
onroerend goed voor het schoutengerecht brengt, heeft ook Holland
en Zeeland beheerscht, maar ten
slotte heeft daar, evenals in Utrecht,
het Frankische gravengerecht ingang gevonden. Aan Frieschen invloed is het toe te schrijven, dat
processen om onroerend goed in
Zeeland en sommige deelen van
Holland voor de schoutengerechten
kwamen ; naar Frankisch recht zouden zij tot de bevoegdheid der hooge
vierscharen hebben behoord.
Behalve de stedelijke en landelijke jurisdicties kennen de middeleeuwen tijns-, hof- en leengerechten
en geestelijke gerechten. De verhouding tusschen stad- en landrecht
is hierboven aangegeven. Die,
De kanselarij te Leeuwarden ; naar een photographie.
waar op wij bier doelen, is eene
andere. Om deze in het Licht te stellen moet gewezen worden op de eigenaardige
machts- en afhankelijkheidsverhoudingen, die in de Germaansche landen ontstaan zijn in
verband met de verschillende gebruiksrechten van den grond. Landelijke eigendommen
werden door den eigenaar uitgegeven in tijnsrecht of in leen. Dat waren in het landrecht
bekende en door de regelen daarvan beheerschte vormen van gebruik van eens antlers
eigendom. Wanneer echter een groot landbezitter tal van hoeven in tijnsrecht uitgaf,
kon dat gepaard gaan en ging dat veelal gepaard met het ontstaan van een persoon-
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lijke afhankelijkheidsverhouding tusschen de tijnsmannen en den eigenaar. Die bijzondere
verhouding bestond bij het leenrecht reeds krachtens den aard van dit gebruiksrecht
en trad daar naar voren, waar verschillende goederen in leen waren uitgegeven en
de beer een aantal leenmannen, zelfs weer achterleenmannen kreeg. De aanvankelijk
zuiver landrechtelijke eigendom van grond werd op die wijze tot een heerschappijrecht
over in zekeren zin daaraan onderworpen landgebruikers, die wel is waar hun vrijheid
behielden, maar toch voor de handhaving der voor die verhoudingen geldende regelen
waren aangewezen op het tijns- en leengerecht, dat door den beer met zijn tijns- en
leenmannen gehouden werd. Daardoor waren kringen ontstaan, die aan het landrecht
onttrokken waren. Hetzelfde geldt voor de hofrechten, d.w.z. de regelen beheerschend de verhoudingen tusschen den heer en zijn onvrije landgebruikers, hoorigen
of laten. Die regelen, gewoonterecht of door den heer vastgesteld, worden gehandhaafd in de hofgerechten, gevormd door den heer en zijn hoorigen. Het land der
hoorigheid met hofgerechten is Gelderland en Overijssel. Terwiji het land- en stadrecht het rationale recht is, gedragen door de organen van het staats- en rechtsleven
van het yolk, zijn tijns-, hof- en leenrecht te beschouwen als speciale rechten voor
bepaalde afhankelijkheidsverhoudingen, gedragen door de organen eener private heerschappij. Wij leggen hierop den nadruk, omdat de veelal gegeven voorstelling, als
zouden de laatste standsrechten zijn, onjuist is. Voor de landelijke bevolking is het
ontstaan dier rechten en gerechten voor vrije en onvrije landgebruikers een zegen
geweest. Immers daardoor vonden zij een eigen kring, die hun de handhaving hunner
rechten waarborgde, en een organisatie hunner genooten, te vergelijken met die
der poorters in de steden. Het landrecht kende hun slechts een recht van gebruik
van eens anders eigendom toe ; datzelfde recht werd in den kring van het tijns- en
hofrecht als eigendom erkend en tot vasten grondslag voor den rechtstoestand der
gebruikers. En eerst door het hofgerecht, waar de onvrije stond gelijk de vrije in
het landrecht, zag deze zich den weg geopend om zijn rechten tegenover den beer
tot erkenning te brengen. Een onmogelijkheid ware dat in het landrecht, waar hij
slechts vertegenwoordigd door den beer kon optreden. In nabootsing van het landrecht gaf het hofrecht voor hen een volledige regeling van lien eigendom met regelen
voor eigendomsverkrijging, huwelijks-goederenrecht, erfrecht, enz. Daardoor is voorkomen, dat de landelijke bevolking en de kleine boertjes als in Rome opgingen in
latifundien en tot knecht der groote landheeren werden, heeft omgekeerd de rechtstoestand van den hofvrije zoowel al van den hofhoorige aan innerlijke kracht gewonnen,
waardoor het mogelijk werd dat hun gebruiksrecht (de hofrechtelijke eigendom) werd
omgezet in een — door de vrijheids- en gelijkheidsbeginselen der Revolutie erkenden —
vrijen eigendom, wat voor de onvrijen gepaard ging met verwerving der vrijheid.
Een zeer groote rol is in de middeleeuwen gespeeld door de kerk. Zij verving
ten deele den staat ; zij deed dat ook bij de rechtspleging. Aanvankelijk rechtsmacht
uitoefenend in kerkelijke aangelegenheden, heeft zij den kring barer bevoegdheid in
dat opzicht meer en meer verruimd. Reeds spoedig werd de berechting der geestelijken
uitgebreid tot die der bezittingen van kerk en geestelijkheid ; daarna is in haar
handen gekomen de rechtspraak in huwelijks- en scheidingszaken (doordat het huwelijk
als sacrament beschouwd werd), in testamentszaken (waarmede verband houdt het
oudtijds voorkomende testament voor den priester), in tiendzaken (in overeenstemming
met den kerkelijken oorsprong van het tiendrecht) en in strafzaken over alle delicten,
waarin de zonde het belangrijkste moment was. Voorbeelden daarvan zijn bigamie,
overspel, bloedschande, woeker, ketterij, toovenarij, heiligschennis, zedenmisdrijven, enz.
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Voor de rechtspraak was het bisdom verdeeld in aartsdiakonaten, onderverdeeld
in dekanaten. Aan strijd over de grenzen der rechtsmacht tusschen bisschop en
aartsdiakens, en hun vertegenwoordigers, de officialen, heeft het niet ontbroken. Het
bezit van eigen rechters heeft als moment uit den machtsstrijd tusschen kerk en
staat tot vele conflicten tusschen geestelijke en wereldlijke macht aanleiding gegeven.
Klachten over inbreuk op de wederzijdsche rechten waren aan de orde van den dag.
Naarmate de macht van den staat, ten slotte door de centralisatie-maatregelen der
Bourgondische vorsten, grooter werd en Humanisme en Reformatie het algemeen
erkend gezag der kerk ondermijnden, kwamen de partijen heftiger tegenover elkaar
te staan en werden de grieven breeder uitgemeten. In den tijd van Karel V zijn
uitvoerige getuigenverhooren en van de zijde der geestelijkheid en van die der wereldlijke macht gehouden ten bewijze, dat de klachten over inbreuken op de wederzijdsche
urisdictie gegrond waren. Wij wijzen o.a. op de zeer leerrijke geestelijke enquetes
van 1523 en 1548, opgenomen in de bronnenuitgave voor de geschiedenis der
kerkelijke rechtspraak van Joosting. Maar niet
alleen de staat, ook de bevolking kwam langzamerhand tegenover de geestelijkheid en haar
bezittingen en voorrechten eerst critisch, in den
vervolge vijandig te staan. Zoo bracht het einde
van de algemeene heerschappij der Roomsche
kerk in de zestiende eeuw het verval der geestelijke gerechten met zich. Meestal kwam haar
jurisdictie aan den gewonen wereldlijken rechter,
hier en daar sommige deelen daarvan aan bijzondere colleges.
Er dient hier nog op gewezen, dat de
rechtspraak door de kerk van groot belang voor
het recht zelf geweest is, omdat de vraag, wie
recht spreekt, uit den aard der zaak beheerscht
de vraag, wat als recht zal gelden. Daardoor is
Zegel van Dordrecht; 1367, 1388, 1414.
de groote beteekenis verklaarbaar van het kanoAlgemeen Rijksarchief.
nieke recht voor de ontwikkeling van het tiendrecht — dat zich pas in de zestiende eeuw aan
den invloed van het kerkelijk recht ontworstelde en van een kerkelijke belasting een
zakelijk recht op den grond geworden is — van het huwelijksrecht, vooral ten aanzien
der echtscheiding, en meer andere.
Ons overzicht der middeleeuwsche rechtskringen ware niet volledig, wanneer
verzuimd werd op de dijkorganisaties en marken te wijzen. De eerste, met een.
autonoom bestuur, met dijkgraaf en heemraden, leven in de waterschappen voort, al is
de werkkring gewijzigd. In dezen kring groeide het dijkrecht ; veel is daarbij analoog
aan het markerecht. Het bestaan der marken hangt samen met de historische ontwikkeling van den grondeigendom. Kende Germanie oorspronkelijk geen privaateigendom
van den grond, langs den weg van gebruik heeft zich eigendom ontwikkeld. Uit het
gebruiksrecht der dorpsgenooten ontstond hun eigendom met gebruiksrechten der
families ; dat leidde tot familie-eigendom met individueel gebruik, wat ten slotte tot
het laatste stadium der ontwikkeling, individueel eigendom, voerde. Langer dan de
eigendom der dorpsgenooten aan het bouwland is dat aan heiden, weiden, bosschen
en water blijven bestaan. Die gemeenschappen, de marken, hebben in vele streken
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van ons land bestaan en voortgeduurd tot in den tegenwoordigen tijd elders, b.v in
Holland en Zeeland, zijn zij spoediger opgelost. De mark bestaat uit de behuizingen
met daarbij behoorend bouwland in individueel eigendom en daarnaast de meente of
mark in engeren zin, die door ieder markgenoot voor de behoeften van eigen gezin
kan worden gebruikt. De dijkorganisaties hebben hun gemeenschapsspheer in den dijk
en de daarmede in verband staande rechten en plichten. Beide kringen vinden hun
hoogste orgaan in de verzameling der genooten, waaronder zich verschillende beambten groepeeren. En daar
berust wetgeving, bestuur en rechtspraak in dijk- en
markzaken. Zinn hoogsten bloei bereikte het markerecht
in Gelderland, Overijsel en Drente.
Met de door ons aangetroffen rechtskringen correspondeert de verbrokkeling van het middeleeuwsche
recht in land-, stad-, hof-, leen-, dijk- en markerecht.
Een rechtsbron wordt tevergeefs gezocht en daarmede
vervalt tevens eenheid van recht. Vandaar het bonte
beeld, dat het rechtsleven, dat bovendien door kerkelijk
recht niet onbeInvloed kon blijven, ons te zien geeft, al
dient aan den anderen kant er op gewezen, dat de
rechtsbeschouwingen veelal duidelijke kenteekenen van
verwantschap toonen en aan gelijke grondgedachte ontleend zijn. Door den invloed van de sociale verhoudingen
Zegel van bisschop Arnold van Hoorn.
en bijzondere economische belangen, die in iederen kring
Algemeen Rijksarchief.
op den voorgrond traden, is voor oorspronkelijke eenheid
van recht en rechtsbeschouwing meer en meer verscheidenheid in de plaats getreden.
De kenbronnen van het recht zijn : 1". handvesten
(privileges) en wetgeving van den landsheer en van de
heeren van heerlijkheden 2°. de keuren der autonome
kringen en 3°. opteekeningen van het daarin levende
gewoonterecht. Een kenmerk der handvesten is dit, dat
zij veelal geen nieuw recht scheppen, maar reeds bestaand
recht weergeven, waarvan door den heer de eerbiediging
wordt toegezegd, of dat, om onzekerheid en geschillen
te voorkomen, in schrift wordt vastgelegd. Herhaaldelijk
vinden wij in dit verband in den aanvang van handvesten
aan de vergetelijke natuur des menschen en de kortheid
des levens herinnerd. Behalve op deze vormen van
Zegel van bisschop David van Bourgondie.
geschreven recht, is te wijzen op de van ouder tot ouder
Algemeen Rijksarchief.
overgeleverde rechtsgewoonten, het onbeschreven recht,
dat leefde in het rechtsbewustzijn van het yolk en dat in kracht met het gegeven
recht volkomen gelijk stond.
Ook van de rechtspraak, zooals wij opmerkten, van wetgeving niet scherp onderscheiden, is een en ander bewaard vooral komen in aanmerking de documenten der
Utrechtsche rechtspraak, de Leidsche jurisprudentie in de, voor een deel nog onuitgegeven, kenningboeken, en vonnissen van den etstoel en der Groningsche warven.
De practijk wordt aanschouwelijk gemaakt door bewaard gebleven dingtalen. Dank
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zij vooral de Utrechtsche Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude Vaderlandsche Recht, en de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis,
heeft sedert het laatste kwart der 1 9 de eeuw de
bronnenpublicatie ten onzent groote vorderingen gemaakt.
Tot de eerste groep, handvesten en wetgeving
der heeren, zijn te rekenen de stadrechtbrieven. In
Holland treedt de graaf als wetgever op ; invloed
des yolks is daarbij niet waar te nemen, wel wordt
vermeld, dat de graaf handelt na raadpleging van
zijn raad, van edelen, van steden. Zoo geeft hij
landrechten en handvesten voor Kennemerland in
1292 en 1426, Westfriesland in 1299 en 131o,
Waterland in 1387 en 1417, Amstelland in 1388.
Voor Zeeland, dat in tegenstelling met Holland een
algemeen recht had, hebben wij de landrechten van
I 258, I 290, I 328, 1496, bij wier opstelling de medewerking der edelen blijkt. In Utrecht is van yolksinvloed zelden te bespeuren ; wel treden bij bet uitvaardigen van de landbrieven der bisschoppen,
Frederik van Blankenheim.
waarvan vooral die van Arnold van Hoorn uit 1375 Zegel van bisschop
Algemeen Rijksarchief.
bekend is, kapittelen en ridderschap op als vertegenwoordiging van het land, daarnaast ook de steden. Overijssel kreeg bisschoppelijke
landbrieven o. a. in 1365, 1457, 1478 en 15'8. Aanvankelijk werken tot die wetgeving
mede de ridders, steden en het gemeene land, maar dit laatste verdwijnt ; als bisschop
David van Bourgondie in 1457 zijn eersten landbrief geeft, treedt nog het gemeene
land op, bij zijn tweeden landbrief van 1478 zijn alleen ridderschap en steden gebleven.
Voor Gelderland bezitten wij tal van landbrieven, uitgevaardigd door den landsheer als wetgever, met raadpleging
van vrienden en zijn raad. Langzamerhand bemerkt men
invloed van ridderschap en steden. De Geldersche heerlijkheden geven aanleiding om op het belangrijke landrecht van
Buren van 1383 en 1416 te wijzen. In Brabant is de hertog
wetgever ; de vorm is die der q3lijde Inkomste" (van 1356
en latere). Grooter dan in de meeste andere deelen des
lands is de volksinvloed, ook ten aanzien der wetgeving, in
Drente. Wij noemen de landrechten van bisschop Frederik
van Blankenheim van 1 4 12 en van Rudolf van Diepholt
van 1447; de aanvang van het eerste deelt ons mede,
dat geldend recht wordt opgeteekend op wensch van den
bisschop om rechtszekerheid te bevorderen en geschillen
Zegel van bisschop Rudolf van
over den inhoud van het recht tusschen hem en het yolk
Diepholt.
Algemeen Rijksarchief.
te voorkomen.
In de middeleeuwen berustte de wetgevende macht bij
den landsheer ; rechtens had hij zijn onderdanen daarin niet te kennen. Maar hij raadpleegde bepaalde kringen der bevolking, adel, geestelijkheid, ridderschap, steden. De
invloed, die bij die raadpleging op de te nemen besluiten werd uitgeoefend, was afhankelijk van het gezag van den vorst. Zwakheid dwong tot raadpleging en erkenning
15
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van medezeggenschap. En meer dan lets anders heeft daarbij de financieele zwakte
en het klimmende geldgebrek der vorsten tot bijeenroepen van vertegenwoordigers der
onderdanen geleid. Uit die geraadpleegde kringen ontstonden vergaderingen, die langzamerhand meer geregeld bijeenkwamen en daardoor een meer vasten vorm kregen.
Daaruit groeiden de Staten,
aan wie later de landsheerlijke macht zelve zou komen.
Van de tweede groep
zijn verreweg het belangrijkst de stedelijke verordeningen en daaruit samengestelde keurboeken , wij
noemen als voorbeelden die
van Haarlem (139o, 1557),
Delft, Leiden (1406, 1450,
1508, 1545, 1583), Dordrecht ( I 40 I ), Utrecht, Zutphen, Zwolle, Kampen, Groningen. Zeer belangrijk zijn
de Leidsche, omdat ons door
het aanwezig zijn van een
over bijna twee eeuwen loopende reeks de gelegenheid
gegeven is om de geleidelijke ontwikkeling van het
recht waar te nemen. Als
keuren van meer uitgebreide
rechtskringen zijn vooral de
middeleeuwsche Friesche
rechten te beschouwen.
Het op schrift brengen
der costumer of oude rechtsgewoonten valt in alle door
ons crenoemde rechtskringen
htskrinen
b
te vermelden. De rechtszekerheid werd daardoor in
hooge mate gediend. In de
16 de eeuw is herhaaldelijk
een drang daartoe van de
landsregeering uitgegaan.
Het platte land en de steden
vormen in zekeren zin ten
Karel V. Gravure naar de schilderij van Titiaan in de Alte Pinakothek te Munchen.
aanzien van den vorm, waarin het recht tot uiting kwam,
een tegenstelling. Een tegenstelling, die door het verschil der levensomstandigheden
van zelf verklaard wordt. Bij het voortduren van meer eenvoudige verhoudingen op
het land was daar aan neuwe
i
en bewuste rechtsvorming weinig behoefte. Vandaar
dat zich in het recht hoofdzakelijk langzame veranderingen voordoen en men als de
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gewone en regelmatige rechtsbron ontmoet het wijsdom, waarin — veelal op eenigszins
verheven of dichterlijke wijze — het recht der vaderen als geldend recht wordt neergeschreven. Daarentegen vertoonen de verhoudingen in de steden een snellere ontwikkeling en doen zich daar telkens nieuwe behoeften voelen, waarvoor de vorm van
keuren zich het best leende.
Tusschen de middeleeuwen, die in het voorafgaande kort geschetst zijn, en den
tijd van de Republiek der Vereenigde Nederlanden ligt — als schakel en ontwikkelingsoorzaak — de heerschappij der Bourgondisch-Oostenrijksche vorsten. De macht
der landsheeren stijgt met het verval van het leenstelsel en de Bourgondische hertogen
vereenigen langs verschillende wegen een steeds grooter deel van ons land onder hun
gezag. Daarmede stijgt, niet het minst door hun oorlogen en hun vertoon van weelde,
de behoefte aan geld, en daarvoor waren zij aangewezen op hun onderdanen, vooral
op de rijke steden. Omgekeerd wordt de beurs slechts geopend, wanneer nieuwe
rechten daarvoor in ruil worden ontvangen. De landsheeren richtten hun streven op
uiterlijke en daarna op innerlijke eenheid van hun gebied, de onderdanen op medezeggenschap in regeering en op privileges.
De uiterlijke eenheid werd voltooid in de 16 e eeuw onder Karel V. Toen met
taaie volharding dat doel bereikt was, werden met kracht de door de Bourgondiers
reeds begonnen pogingen voortgezet om innerlijke eenheid daar bij te voegen en van
de verschillende landen, elk met eigen geschiedenis en eigen ontwikkeling, een werkelijke monarchie te maken. Dat streven van den landsheer vond tegenover zich allerlei
groepen, eigenlijk staande buiten het staatsverband, en met bijzondere voorrechten,
waaraan met hardnekkigheid werd vastgehouden. Edelen en geestelijken waren wel
nog voor een deel in het bezit van hun rechten en vrijstelling van lasten, maar toch
waren zij op weg om meer en meer van leenmannen tot onderdanen, van zelfstandige
heerschappen tot raadslieden en medewerkers van de landsregeering te worden. Volgroeid daarentegen was de kracht en zelfstandigheid der steden, nadat het tijdvak
van de ontwikkeling der stedelijke voorrechten omstreeks 1 500 was afgesloten. Door
den steun der landsheeren was de mededinging, die de nijverheid in de stad van het
omliggende platteland te vreezen had, voor een groot deel overwonnen , ; ook de
handel bloeide door den steun van den vorst en vooral de jaren van vrede waren
aan de uitbreiding van handel en scheepvaart ten goede gekomen. Maar meer en
meer werd het streven der regeering naar centralisatie en de vorming eener moderne
monarchie als een gevaar voor de stedelijke zelfstandigheid gevoeld. Het verzet tegen
de centralisatie was dan ook in de eerste plaats een verzet der steden.
De Bourgondische tijd geeft eene ontwikkeling uit den algemeenen regeeringsraad
te zien van de groote centrale organen : Groote Raad, Raad van Financien, Geheime
Raad en Raad van State. Aanvankelijk komen in den vorstelijken raad alle aangelegenheden ter sprake, onverschillig of zij op staatkundig, administratief, financieel of
rechterlijk gebied betrekking hebben. Maar voor afzonderlijke takken van dienst vormen
zich zelfstandige centra in den raad, die daarna worden uitgestooten en eigen organisatie krijgen. Zij vormen met den landsheer het centraal gezag. In de Bourgondische
organisatie staat aan het hoofd van het gewest een stadhouder als vertegenwoordiger
van den landsheer ; naast hem een provinciaal hof. V oor het lagere bestuur werden
maatregelen genomen om tot grootere vastheid en meer gelijke regeling van de
stedelijke regeeringen te geraken.
Niet alleen eenheid van bestuur, ook eenheid van recht en rechtspraak werd
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beoogd. Een voorbereiding daartoe zijn de herhaald uitgevaardigde bevelen in de
I 6 de eeuw tot opteekening van het geldende gewoonterecht. Pas het algemeen bevel
daartoe van Alva heeft ten slotte in 15 70 tot het op schrift stellen van een groot aantal
costumen geleid. In deze richting bewoog zich ook de vastere organisatie der hoven
en hun inrichting uitsluitend als rechterlijk college, die onder Karel haar beslag kreeg,
eveneens het uitvaardigen van algemeene ordonnantien, die eenheid van recht moesten
brengen.
Zoo zijn de kiemen gelegd voor eenheid en voor de vorming eener Nederlandsche nationaliteit. Maar zij
waren tevens kiemen voor haar
ontbinding. Noodzakelijk toch
moest botsing ontstaan tusschen
het centralisatie-streven der regeering en het particularisme
der geregeerden, dat zich uitte
in hun wensch om voorrechten
gehandhaafd
en ten volle ert,
kend te zien en hun verlangen
om medezeggenschap te verwerven bij regeeringsmaatregelen.
Andere redenen hebben zich
daarbij gevoegd, in de voornaamste plaats godsdienstige,
die den strijd een bepaald karakter gaven. Het behoedzaam
bestuur van Karel V voorkwam
een uitbarsting ; de scherpte en
willekeur van Hips II en zijn
anti-nationaal optreden deden
ten slotte den strijd ontbranden,
waaruit de Republiek ontstaan
is. Geboren uit verzet tegen
centralisatie, geeft zij een streven te zien naar zelfstandigheid
van gewesten en steden en onafhankelijkheid van de deelen
tegenover het algemeen beDe hertog van Alva; naar een portret door Antonio Moro in het
stuur, dat de regeering machteMuseum te Brussel.
loos maakte en de eenheid van
den staat verbrak. De ontwikkeling voor den opstand wees naar eenheid; daarna ging zij in andere richting,
totdat de 1 9 de eeuw den eenheidsstaat bracht.
Schetsen wij thans de regeering in den tijd der Republiek. Deze vormde niet
een samenhangenden staat, maar een bond van tamelijk los, met het oog op den strijd
tegen den landsheer, verbonden gewesten, beheerscht door de Unie van Utrecht. Die
gewesten waren de zeven provincien : Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland,
Overijssel en Stad en Lande van Groningen, verder het landschap Drente en de
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Generaliteitslanden in het Zuiden. Orgaan voor gemeenschappelijke belangen waren
de Staten-Generaal, gegroeid uit de vereenigde vergaderingen der Staten, een verzameling van gecommitteerden der zeven provincien, zetelend in Den Haag. De Staten
der provincien zonden een verschillend aantal afgevaardigden, ieder zooveel zij wilden
en voor zoo lang zij wilden. Tevergeefs deed Drente pogingen om als provincie to
worden toegelaten. De leden stemden overeenkomstig last der provincies. Voor de
belangrijkste zaken, o. a. de beslissing over vrede, oorlog en
bestand, was eenstemmigheid vereischt. Niet zeldzaam waren de
geschillen over de grenzen der
bevoegdheid van het college met
de Staten. Enkele algemeene
zaken, o. a. de zorg voor het
defensiewezen, waren toevertrouwd aan den Raad van State,
waarin de stadhouders zitting
hadden met een twaalftal afgevaardigden der provincien, maar
de invloed van dit lichaam is
spoedig gedaald.
Van den landsheer was het
lands- en leenheerlijk gezag overgegaan op de Staten der provincien ; de souvereiniteit in de
Generaliteitslanden was bij de
Staten-Generaal. De Staten, historisch gegroeid uit de vertegenwoordiging der onderdanen bij
den landsheer, waren in ieder
gewest verschillend samengesteld.
In Holland en Zeeland treden
vooral de steden op den voorFAWN% 11.1101 dz ne,etc.et
grond, in Gelderland en Overijssel J'efiAn de, pajf's-kas
intif alien retourna enE
de adel. De Staten van Holland
tulle once
;Rol' &For
bestaan uit twee leden, de ridttue
een weinig talrijk
derschap
m eu
NILIFZE
en gesloten college — en de stebr,
den, aanvankelijk de zes groote,
Filips II naar een portret door Antonio Moro in de Collectie Spencer,
sands de zeventiende eeuw een
Althorp House.
achttiental. De ridderschap heeft
een stem, de steden elk een. De
leiding der vergadering is in handen van den landsadvocaat, later den titel voerend van
raadpensionaris. De invloed van dezen ambtenaar, die vooral in stadhouderlooze tijden
steeg, werd verhoogd doordat hij aan het hoofd stond der diplomatieke betrekkingen
en Hollands woordvoerder was ter Staten-Generaal. Ook in Zeeland komt een dergelijk ambtenaar voor. In dat gewest is met de Spaansche heerschappij het eerste
lid der Staten, de geestelijkheid, vervallen en blijven over : de eerste edele, d. w. z.
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de Prins van Oranje als beer van Veere en Vlissingen, en de zes steden, de laatste
elk met een stem. De Staten van Utrecht bestaan uit 3 leden : geeligeerden, ridderschap en steden, ieder met een stem, uitgebracht door den president. De geeligeerden
werden uit de prelaten en kanunniken der vijf kapittels gekozen door den stadhouder, die ook de leden
der ridderschap aanwees.
In Gelderland zijn drie
kwartieren (Veluwe, Zutphen
en Nijmegen), die afzonderlijk vergaderden en besloten
en in elk waarvan ridderschap
en steden een stem hadden ;
de Staten waren de gemeenschappelijke vergadering der
kwartieren. De Overijsselsche Staten hebben twee leden : ridderschap en steden
in verschillend aantal, stemmend in bepaalde volgorde.
In Drente vinden wij eveneens twee leden : de ridderschap met een en de eigenerfden (grondbezitters) met
twee stemmen. De Staten
van Stad en Lande, in 1594
tot een gewest vereenigd,
werden gevormd door de
stad Groningen en de Ommelanden, de eerste door den
magistraat, de tweede door
de Ommelander jonkeren,
hovelingen en eigenerfden
vertegenwoordigd, elk lid
met een stem, uitgebracht
door den syndicus. De stad
had den voorrang en bovendien het oppergezag in de
van haar afhankelijke heerlijkheden, het Oldambt, Selwerd en Westerwolde. Ten
Handteekeningen onder het origineele exemplaar van de Unie van Utrecht.
slotte de Friesche Staten,
Algemeen Rijksarchief.
verdeeld in vier kwartieren
(Oostergoo, Westergoo, Zevenwouden en de steden), elk afzonderlijk vergaderend en den kwartierstem bepalend.
De eerste drie kwartieren bestonden uit afgevaardigden der grietenijen,
gekozen door
s
de stemgerechtigde grondbezitters in de dorpen.
Wij zien, dat de Staten minder het yolk dan wel de standen vertegenwoordigden,
dat van rechtstreekschen volksinvloed op hunne samenstelling weinig sprake was. Het
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zwakke punt en dikwijls de rem van de staatsmachine der Republiek is het voortdurend gekrakeel over de vraag of de meerderheid de minderheid kan binden ; voor
een aantal belangrijke zaken was inderdaad eenstemmigheid vereischt Loopende zaken
werden afgedaan door colleges van Gedeputeerde Staten of Gecommitteerde Raden.
Ambtenaar der souvereine Staten, in het algemeen met de uitvoerende macht
bekleed, is de stadhouder. Door zijn invloed op de samenstelling van stedelijke
regeering-en en gewestelijke besturen, door zijn afkomst, zijn bezittingen en persoonlijken invloed, ook als bevelhebber der weermacht, was zijn optreden in het oog
van den vreemdeling en van de bevolking zelve meer dat van hoofd der regeering
dan van ambtenaar. Het ambt van stadhouder, als vertegenwoordiger van den landsheer
in de provincie, had eigenlijk na de afzwering van Filips Been reden van bestaan meer,
een beginsel,
in de stadhouderlooze tijden
dan ook in
toepassing g-ebracht. Later is
het ambt erfelijk g-eworden.
De provincie op haar
beurt was
evenmin een
krachtig-e eenheid. Al heeft
het optreden
Gczantschapspenning, sedert het jaar 1609 namens de Staten-Generaal aan gezanten van
der Bourgonvreemde mogendheden vereerd (K on. Penningkabinet, 's Gravenhage).
dische en Oos..
tenrijksche heeren ook tot nivelleering het zijne bijgedragen, de verschillende bestuursen rechtskringen, die zooals wij zagen in de middeleeuwen tot zoo groote verbrokkeling leidden, hebben den opstand tegen den landsheer overleefd. En met de
centraliseerende regeering was tevens het eenige afdoende middel tegen de inwendige
verdeeldheid verworpen. De eerste rol werd gespeeld door de steden. Van deze
was de strijd tegen den landsheer uitgegaan en zij zijn als het krachtigste element
van den nieuwen staat uit den opstand te voorschijn gekomen. De grootste krachtsontwikkeling der steden geeft Holland te aanschouwen, waar haar invloed eerst gaat
naar de vergadering der Staten, waar zij 18 van de 19 stemmen hadden, en van
daar naar de Staten-Generaal. En zoo werd het belang van haar handel en nijverheid
de richtsnoer der politiek in de Republiek. Kleine republieken op zich zelf, zijn zij
in haar onafhankelijkheid door de provincie zeer weinig beperkt. Grooter invloed
had deze op het land, maar ook daar was de beteekenis der steden in deze tijden
toegenomen, doordat zij zich door aankoop een aantal heerlijkheden wisten te verwerven. Zoo bezat, om een voorbeeld te noemen, de stad Leiden in de zeventiende
eeuw o.a. de heerlijkheden Oegstgeest, Poelgeest, Leiderdorp, Stompwijk, Zoeterwoude, enz. Een blik in het bestuur en rechtsleven in een Hollandsche stad in de
17 de eeuw geeft de door den Amsterdamschen magistraat Hans Bontemantel samengestelde beschrijving van »De Regeeringe van Amsterdam soo in 't civiel als crimineel
en militaire", uitgegeven door Kernkamp in de Werken van het Historisch Genoot-
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schap. — , Dat ider Stad Souverain is op sig selfs, en dat de Ingesetenen van de
Steden sin onderdanen van de Steden" was meer dan een Topulair erreur", als
hoedanig de president van het Hof van Holland het in 1758 voorstelde.
De regeering der Republiek was aristocratisch, samengesteld uit de stedelijke en
landelijke aristocratie, een meer en meer gesloten kring, wier leden, de , regenten",
zooveel mogelijk elk vreemd element weerden. Reeds in de middeleeuwen hebben
wij datzelfde verschijnsel ontmoet, maar daarna neemt het in beteekenis toe. (peen
sprake is er eigenlijk van invloed der burgerij op de samenstelling der stedelijke
regeeringen, die uit schout — representeerende de souvereiniteit
, schepenen, burgemeesters en vroedschappen bestaan met de door hen benoemde ambtenaren, als
secretaris, pensionaris, tresorier, enz. Eenvormigheid van bestuursinrichting ontbreekt
en in de steden en op het platteland. Hier en daar heerschen weliswaar meer
democratische toestanden ; vooral in de landstadjes vinden wij een magistraatskeuze
door de heele , meente"; verder wezen wij reeds meermalen op den grooteren yolksinvloed in Drente ; in Friesland vindt men stemmingen voor de leden der Staten
en wordt de grietman benoemd uit een voordracht, opgemaakt door stemgerechtigde ingezetenen der grietenij. Dit laatste belette echter
niet, dat het ambt van grietman overgaat van
vader op zoon, althans in de familie blijft. En
zoo was ook elders de theorie niet met de
practijk in overeenstemming. In theorie zijn de
schepenen en vroedschappen vertegenwoordigers
der stedelijke burgerij ; in werkelijkheid verkrijgen zij hun ambt door aanwijzing door de
Staten of den stadhouder of door coOptatie.
De aanstelling van den schout, den vertegenwoordiger van het landsheerlijk gezag of van
den heer der stall, die met die z.g.n. vertegenwoordigers der burgerij in bestuur en rechtspraak heet saam te werken, is veelal geheel
Zegel der Staten van Holland.
in handen der stedelijke regeering gekomen of
Algerneen Rijksarchief.
aan een voordracht dier regeering gebonden.
Men houde hierbij in het oog, dat de tegenstelling tusschen regent en geregeerden
zich eerst allengs begint te verscherpen, dat in de 1 6 de en ten deele in de 1 7 de eeuw
de stedelijke regent in levenswijze met de burgerij overeenkomt en door zijn blijven
deelnemen aan handel en industrie met haar een geheel blijft vormen. En zij verlangt
voor zich zelve geen regeermacht, vertrouwt den regent, waaraan zij zich verwant
voelt. Druk der regentenheerschappij wordt niet gevoeld. Pas het laatst der 17de
en meer en meer de i8 de eeuw ziet de verbastering dier heerschappij tot een oligarchie,
een volslagen ambtenhandel, die ten slotte tot bederf van het bestuur in de geheele
Republiek leidde. De regenten worden slechter en trekken zich tot een afgesloten
kring buiten de burgerij en haar handel en verkeer samen. Aanvankelijk wekt dat
critiek, ten slotte een oppositie, die
wanneer \ blijkt, dat ook Oranje daartegen
geen hulp biedt — de Patriotten door de revolutie tot een nieuwen staat brengt. De
regeeringsvorm der Republiek, met haar inwendige verdeeldheid, in den opstand en
voor den strijd tegen Spanje ontstaan, heeft voortgeduurd, zoolang die Republiek zelve
bestond, maar hoewel reeds lang versleten, was toch een revolutie noodig om haar
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omver te werpen, al noemde nog in 1758 de president van het Hof van Holland,
Johan de Mauregnault, de Unie van Utrecht » once loffelijke constitutie en Regeringe".
De provinciale kracht is het merkwaardig erfstuk van het centralisatiestreven der
Oostenrijkers, dat teekenend is voor het tijdperk der Republiek en dat nog onze
aandacht vraagt. De Staten hebben het landsheerlijk gezag, vrijgekomen door de
afzwering van Filips II, overgenomen en op allerlei gebied, financien, krijgswezen,
wetgeving, rechtspraak, wint het provincialisme veld. Door die Staten zijn, vooral in
de zeventiende eeuw, ernstige en sours goedgeslaagde pogingen gedaan om in het
recht orde en eenheid te brengen ; wij zijn in den tijd der provinciale wetgeving over
menig belangrijk onderwerp en der provinciale codificaties. Genoemd dienen : de
Politieke Ordonnantie van Holland, regelend o.a. het huwelijks- en erfrecht, en de
Ordonnantie voor de justitie in de steden en op het land, beide van 158o ; de Zeeuwsche Ordonnantie van 1583, en die van 1735 op het versterferfrecht ; voor Utrecht
een Ordonnantie voor de rechtspraak op het
platteland van 1594 en een verschillende onderwerpen regelende Ordonnantie Decisoir van
1659. Algemeene codificaties daarentegen hadden Friesland (160 2 en 17 2 3), Drente (1608,
1614, 1712) en Overijssel (1630). Gelderland
en Groningen hebben het niet tot eenheid, maar
alleen tot, al zijn het ook goede, codificaties
der deelen gebracht : Veluwe (1604), Zutphen
(1604), Roermond (I 619), Nijmegen (1686),
Kuilenburg (168o, 1742), Tieler- en Bommelerwaard (1 72 I ) ; voor Groningen zijn van belang
de Ommelander-, Oldambster- en Selwerder
landrechten van 1601, 1618 en i673. Limburg
en Brabant staan in dit opzicht achter ; voor de
Generaliteitslanden is te wijzen op een belangrijk >> Egtreglement" van '656.
De steden zijn in het streven naar ordening van het recht gevolgd ; wij danken daaraan
Zegel der Staten van Zeeland. Algemeen
de zeer gewichtige Amsterdamsche en RotterRijksarchief.
damsche handelsordonnanties en de stedelijke
codificaties, die gunstig afsteken bij de middeleeuwsche keurboeken, welke zich door
een bijna geheel ontbreken van eenig systeem kenmerkten. Het meest de aandacht
verdienen die van Middelburg (1 570), Aardenburg (I 68 I), den Bosch (16o6), Maastricht
(1665), Rotterdam, Leiden (1 658), Gouda (i 607, 1633), IJsselstein (1670), Tiel (1659),
Zutphen ( I 615), Elburg (1636), Harderwijk (i734), Deventer ( I 642), Zwolle (1794),
Steenwijk (I 609).
De eenheid in de rechtspraak is bevorderd door de provinciale hoven, aan welke
in den tijd der Republiek in bijna alle provincien de hoogste rechtsmacht gekomen
is. De hoven zijn in den regel gegroeid uit de oude landsheerlijke raden. Het duidelijkst kan men die ontwikkeling volgen in Holland en Gelderland : een kern uit den
raad, die zich met de rechtspraak bezig hield, kreeg langzamerhand een zelfstandig
karakter en vastere organisatie, ten slotte een eigen leven ; de bestuursfuncties traden
op den achtergrond en in gelijke mate de rechterlijke op den voorgrond. Voltooid
is dat in Holland en Gelderland onder Karel V. In Utrecht is het hof door den-
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zelfden vorst opgericht een poging daartoe van bisschop David van Bourgondie met
>> de Schijve" was in de vijftiende eeuw op niets uitgeloopen. In Friesland is het hof
als bestuurs- en rechtscollege een schepping uit den tijd der Saksische hertogen een
vaste rechterlijke organisatie gaf Karel V, hoewel ook daarna eenige beteekenis als
bestuurslichaam door het hof behouden is.
In Groningen is na het verval van de rechtspraak der warven pas in de i 8 de eeuw
een dergelijk college tot ingang gekomen ; in Drente is de bevoegdheid van den
Etstoel, aanvankelijk een algemeen regeeringslichaam, sinds de opkomst van de Staten
van Drente in de i6 de eeuw meer
en meer4tot de rechtspraak beperkt,
totdat bij in 17 9 1 door een Hof
van Justitie vervangen werd; mislukt
zijn de pogingen in Overijssel. Sinds
1591 zetelde in Den Haag de Raad
van Brabant voor de landen van
Overmaze en in de i 8 de eeuw te
Middelburg de Raad van Vlaanderen voor Staats-Vlaanderen. Deels
naast, deels boven het Hof van
Holland stond de Hooge Raad van
Holland en Zeeland, ontstaan na
het uitvallen van den Spaanschen
Grooten Raad van Mechelen.
De verschillende hoven hebben
hun eigen ontwikkeling en geschiedenis gehad gelijkheid van hun
bevoegdheden is dus niet te verwachten. In het algemeen waren
zij appelrechter in burg-erlijke zaken daarenboven was in Friesland,
Utrecht en Gelderland de rechtsmacht
tocupletati
Atoife
C . ects.
in crimineele zaken geheel of althans
grootendeels aan het hof voorbeTOT L EE UTVAE RD EN ,
houden.
By Eyvo Tak u s Wielsm a 167o =
De rechtspraak der hoven,
.10
meer en meer uitsluitend uit ambtelijke, rechtsgeleerde rechters samenTitelblad van: Vyf Boecken der Gewysder saecken voor den Hove
gesteld, geeft aanleiding om op
van Vriesland, door Joan van den Sande (1670).
den invloed der juristen op het
rechtsleven te wijzen. Deze dagteekent van den Bourgondischen tijd. Als ambtenaren
der regeering zijn de juristen meer dan wie ook haar een steun geweest bij haar streven
naar centralisatie en haar strijd tegen de middeleeuwsch-feodale maatschappij met
haar Standen en privileges. Het milieu, waaruit zij voortkwamen, en de geeft, die
van hun opleiding was uitgegaan, drong hen in die richting. In de groote centrale
organen treden rechtsgeleerden op en meer en meer ziet men sedert in alle takken
van bestuur den academisch gevormden jurist een plaats vinden. Als raden, commissarissen der regeering, als stedelijke pensionarissen en secretarissen, stijgt hun invloed;
hun optreden als rechter neemt een aanvang in de hoven, in Holland, Friesland,
11111.11111111111011.11111111111111, .....1I
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Utrecht, Gelderland. Een invloed van beteekenis is uitgegaan van de rechtsgeleerden,
die als advocaat, eerst bij die hoven, later ook elders, optraden, niet alleen door hun
adviezen, maar eveneens doordat zij in verloop van tijd door de ongeleerde rechters
geraadpleegd werden over de te vellen uitspraak. Wel bleven de hooge en lage
vierscharen ook in den republikeinschen tijd samengesteld uit leden, voor wie rechtskennis geen vereischte was, doch geleidelijk is na de middeleeuwen de rechtspraak
door juristen ook daar op den voorgrond getreden. Wat het schepenambt in de
steden betreft, dat was, en werd in nog hoogere mate in de 17de eeuw, een voorname
regentenpost, bekleed door leden
der heerschende families, wier
zonen
naarmate meer en meer
IITLirD IN TOT
DE
HOLLAND
S CHE
een afgesloten regentenkring ont,;
1 • .,7 i
als toekomstige regenten
stond
.il
'-'
, B e fc h r eve n by
.:.,„._
i
._,,:.,„71, 'A
werden opgevoed en ter academie
-,-----:-:-,-., vivo Oe groat.
.-t;:)
gezonden. Op het platteland mogen de gerechten uit leeken bestaan hebben, in de steden zien
wij geregeld mannen met den
meesterstitel in de schepenbank
zitten. Veel king hier van plaatselijke toestanden of en plaatselijke
verschillen bleven niet uit; maar
in het algemeen was de invloed
der juristen in het centraal, daarna
in het stedelijk bestuur, en ten
slotte in de rechtspraak, bij de
hoogere het eerst, wassende. De
geleidelijke vervanging van de leekenrechtspraak door die van beroepsjuristen, die in het revolutietijdperk voltooid is, was een der
wegen, waarlangs het Romeinsche
recht is binnengekomen. Dat kon
niet anders, omdat voor den jurist
';9 Adriaen Roman Boec,4draE^r
, mete veigulde !a/fie d?,
het Romeinsche recht was het
recht bij uitnemendheid en het
Titelblad van de Groots » Inleiding tot de Hollandsche
recht, dat hij geleerd had. De beRechts-geleertheyt" (i 641).
teekenis, die het ten onzent heeft
gehad als geldend recht, is veelal
overschat. Het geringste was deze in Drente met zijn volksrechtspraak, het grootst
daarentegen in Friesland. Maar niet licht te onderschatten is de beteekenis, die het had
voor de rechtswetenschap. Het onderwijs, dat de juristen aan de buitenlandsche en sedert
het laatst der i 6 de eeuw ook aan de eigen hoogescholen hadden genoten, had hen,
naast het geestelijk recht, in de eerste en voornaamste plaats Romeinsch recht geleerd.
De Hollandsche juristenschool wordt door Romanisten gevormd pas laat en in zeer
bescheiden mate is aan het inheemsche recht bij het onderwijs een plaats ingeruimd.
De middeleeuwen, waarin geleerdheid het goed der geestelijkheid was, geven
aanleiding den naam te noemen van Philippus van Leyden (overleden in 1382), die
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voor den graaf van Holland zijn beroemd staatsrechtelijk boek » De cura reipublicae
et sorte principantis" schreef. Aan het inheemsche recht wijdde zich de Brielsche
stadsklerk Jan Matthijssen, die in den aanvang van de 15de eeuw zijn AZechtsboek
van den Briel" samenstelde, een waardevolle schets vooral van het oud-hollandsch
procesrecht. Naast deze, den man der practijk, staan de Kampensche jurist Herman
Croeser (over!. in 1574), die een » Ontwerp-Stadregt" naliet, dat een volledige codificatie van het Kampensche recht geeft, en Philips Wielant, de Vlaamsche rechtsge» Wetboek" voor Haarlem ontwierp (1503).
nooit ingevoerd
leerde, die een
De laatste, dien wij noemen, is Croesers tijdgenoot Melchior Winhoff, Overijsselsch
jurist en magistraat, die eenige geschriften over het recht van Overijssel samenstelde.
Op hen volgt de Romanistenschool, waarvan als
de grootsten te noemen zijn : Nicolaes Everhardi
(over!. in 15 3 2), Viglius van Aytta (over!. in
I 577), Hugo de Groot (over!. in i645), Ulrik
Huber (over!. in 16 9 4), Simon van Leeuwen (over!.
in 1682), Johannes Voet (over!. in 1714), Gerard
Noodt (over!. in 1725), Cornelis van Bijnkershoek (over!. in 1743) en Everardus Otto (over!.
in 1756). Al treft ons ook in hun werken, dat
zij oog hadden voor het eigen recht, zij waren
beoefenaars van het Romeinsche in de eerste
plaats. Door hun romaniseeren, waarbij de leerling
volgde op dikwijls heel wat slechtere wijze dan
de meester, heeft het vaderlandsche recht geleden, werd dit in systemen gedrongen, waarin het
niet paste, werd het volksrecht geschaad en het
yolk van zijn recht vervreemd. Maar doodgedrukt is het aangeboren recht niet, en naast de
romeinschrechtelijke studien van vele der genoemden staan die, waarin zij het recht der practijk, zooals zij het om zich zagen, weergaven.
De Groot schreef zijn beroemde » Inleiding tot de
Hollandsche Rechts-Geleerdheid", Huber- schetste
Viglius van Aytta; gravure_ van' Fr. Raphelengius.
de »Hedendaagsche Rechtsgeleerdheid", Simon
van Leeuwen het » Roomsch-Hollandsch Recht",
Voet gaf een Pandecten-commentaar met vaderlandsch recht vermengd ; de scherpzinnige van Bijnkershoek, die met eere de hoogste rechterlijke functie in de Republiek, die van president van den Hoogen Raad, bekleedde, bewerkte vier boeken
Quaestionum Juris Privati", een rijke bron ook van oud-Nederlandsch recht. In de
18 de eeuw wordt aan de hoogescholen voor de studie van het vaderlandsche recht en
ook van het Nederlandsche staatsrecht meer aandacht gevraagd en begint de tegenstelling tusschen Romanisten en Germanisten met kracht naar voren te treden. Het
eerste groote werk over Nederlandsch staatsrecht danken wij in het laatst der 18 de eeuw
aan den Leidschen hoogleeraar Pestel.
De studie van internationaal- en volkenrecht bloeide bovenal in de i7 de eeuw.
De omstandigheden leidden daartoe als van zelf. Want het gold hier, stellig meer
dan bij andere naties, een zaak van practisch belang, daar een oplossing te geven
was aan de talrijke vragen, die door het naast elkaar bestaan van zooveel rechts-
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bronnen in provincie en stad ieder oogenblik zich voordeden. Op het terrein van het
internationaal recht hebben onze juristen een zelfstandige leer gevormd, Wier verdiensten door het gezag, thans nog aan de schrijvers, die haar schiepen, toegekend,
bewezen worden. Herdacht mogen hier worden Ulrik Huber, Paulus Voet (overl.
in 1677), diens reeds genoemde zoon Johannes, en de Utrechtenaar Christiaan Rodenburg (overl. in 1668). Voor het volkenrecht staat bovenaan de Groot, met zijn
beroemd werk over het recht van oorlog en vrede (van 1625 : >> De Jure belli ac
pacis") ; van minder beteekenis is Dirk Graswinckel met een boek over de hoogheidsrechten in den staat ; ten slotte arbeidt ook op dit gebied weder Huber.
Gaan wij over tot nadere beschouwing van recht en rechtspraak order de
Republiek, dan is het beeld, dat in teekening gebracht moet worden, niet schoon.
Een algemeen recht ontbrak, evenmin bestond
steeds provinciale eenheid ; integendeel iedere
stad, iedere heerlijkheid, ieder district had eigen
burger- en strafrechtelijke bepalingen. wij hadden reeds gelegenheid om op het streven te
wijzen, dat van de provinciale Staten en ook van
verschillende stedelijke regeeringen uitging, om
verbetering te brengen; maar meerendeels hebben de Staten zich tot het maken van ordonnantien voor een enkel onderwerp moeten bepalen ; eigenlijke codificaties zijn alleen in Friesland,
Drente en Overijssel tot stand gekomen. Van deze
tot voortverbrokkeling van het recht was het
durende moeilijkheden aanleiding gevende -gevolg, dat in aangrenzende provincies, zelfs in
nabijgelegen steden de meest uiteenloopende bepalingen golden. Naast deze verscheidenheid
bestond onvolledigheid van het recht. Tal van
onderwerpen waren geheel ongeregeld. Men bedenke daarbij, dat de locale rechten een gemeen
.,
.
Hugo de Groot; naar een schilderij (kopie) door
zij waren gegroeia
recht veronderstelden, waaruit zo
Michiel Jansz. van Miereveld. 's Rijks Museum,
voor bijzonderen kring, zoodat die rechten uit
Amsterdam.
dat gemeene recht aanvulling behoefden. Maar het
ongeluk was dat dit laatste vaak ontbrak of in vergetelheid was geraakt. Dat werkte
in de hand, dat velen het zochten in het Romeinsche Corpus Juris en dat de leer verdedigd werd, dat het Romeinsche recht gold als gemeen recht, in zooverre bijzonder
lands- of plaatselijk recht ontbrak. Zoo werd de gevaarlijkste vijand van het inheemsche
recht, het Romeinsche, binnengehaald. Gevaarlijk bovenal door de wijze, waarop het
verband tusschen Romeinsch en inheemsch recht door de juristen in practijk werd
gebracht. Niet alleen werd voor iedere vraag der practijk in het Corpus Juris een
antwoord gezocht en werden tot bewijs plaatsen daaruit aangehaald, die met de zaak,
waarom het ging, veelal niets te maken hadden. Maar de leer, die Romeinsch recht
als jus commune" voorstelt, welks toepassing alleen door plaatselijke statuten of
gevolggewoonterecht beperkt wordt, leidde tot de — ook inderdaad gemaakte
trekking, dat statuten en gewoonterecht, d.i. het inheemsche recht, als derogeerend aan
het algemeene recht, uitzonderingen waren, die van beperkte strekking zijn en dus in
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beperkten zin moeten worden opgevat. Op die wijze werden de rollen omgekeerd en
het volksrecht, wanneer het bestaan daarvan niet viel weg te redeneeren, in zijn werking
verlamd. En niet onbewust, maar opzettelijk. Openlijk werd er voor uitgekomen, dat
de interpretatie van het inheemsche recht, waardoor het Romeinsche zoo weinig mogelijk
werd gekrenkt, diende gevolgd. Simon van Leeuwen leert dat, en wij vinden het met
gelijke woorden bij vroegere en latere schrijvers vermeld. In dat alles stond ons land
trouwens niet allee n ,• Duitschland en Frankrijk vertoonen hetzelfde beeld.
wetenschappelijke verhandeling over eenig
In dien geest begint dan ook iedere
rechtsgeleerd onderwerp met eene uiteenzetting van het Romeinsche recht, het >jus
commune", om daarna als litzondering daarop het inheemsche
recht voor te stellen, dat door
de gewoonten was ingevoerd, of
in deftiger vorm ,,moribus receptum". Zelfs waar wij met echtGermaansche instellingen te doen
hebben, als de in het Romeinsche
recht onbekende algeheele gemeenschap van goederen tusschen
echtgenooten, zakelijke gebruiksrechten op den grond, enz.,
wordt dit recept trouw gevolgd.
De opvatting der juristen wordt
natuurlijk in de rechtspraak der
hoven weerspiegeld. Om een voorbeeld van bet Hof van Holland
te noemen : dit vindt bet, een
artikel van zijne instructie uitleggend, zelfs noodig om een
Romeinsche plaats aan te halen,
die gegolden E071 hebben, wanneer niet de instructie zelf daar
duidelijk merle in strijd was geweest. wij komen naast de locale
verscheidenheid en de onvolledigheid, met de zoo juist geschetste
Dirk Graswinckel (met zijn vrouw), naar een schilderij van Govert Flinck
in het Museum Boymans te Rotterdam.
ongelukkige gevolgen, in de derde
plaats tot de onzekerheid, wat als
recht gold. Niet alleen de geldigheid van het Romeinsche recht was betwist, ook de vraag
in hoeverre kanoniek en mozaisch recht kracht van wet had, terwijl ieder oogenblik
stria
ontstond, of in een bepaald geval deze of gene regeling al dan niet toepasselijk
J
was. Onzekerheid gold vooral ten aanzien van het beroemde strafwetboek van Karel V,
de Constitutio Criminalis Carolina, en van de algemeene ordonnanties van Filips II,
waarvan die van 15 70 over de strafrechtspleging menige verbetering trachtte aan te
brengen. De rechtsonzekerheid door dat alles ontstaan, werd door de duisterheid
en het onsystematische van menige rechtsbron nog verhoogd. Aan de andere zijne
muntten sommige stedelijke en provinciale ordonnanties uit als voorbeeld van goede
wetgeving. De manier van procedeeren --ons o.a. beschreven door Paulus Merula
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(overl. 1607) en door Simon van Leeuwen moet in vele opzichten gebrekkig en
omslachtig genoemd worden. Verbeterd, in vergelijking met de middeleeuwen, was
het bewijsrecht. In Holland en Utrecht hebben de Staten zich op het scheppen van
orde in het procesrecht met goed gevolg toegelegd.
In het algemeen gaf de toestand van het recht tot gegronde klachten aanleiding.
Veel verbetering heeft de wetenschap daarin niet kunnen brengen. En door de rechtsonzekerheid is stellig in de hand gewerkt het meer en meer insluipend misbruik van
de mannen der practijk om hun licht te zoeken niet in de wet, maar bij allerlei
schrijvers, liefst over uitheemsch recht. In burgerlijke zaken vinden wij een beroep
op Grieksche, Romeinsche, middeleeuwsch-Italiaansche juristen als hadden zij over Nederlandsche rechtstoestanden geschreven in strafzaken
was vooral Carpzovius een erkende
autoriteit. De practijk uit den tijd
der Republiek spreekt tot ons uit
talrijke bundels adviezen en consultaties en uit verschillende verzamelingen van jurisprudentie der hoven,
bovenal uit de 17de eeuw.
Hetzelfde beeld van verdeeldheid geeft de rechtspraak te zien.
Op het platteland is veelal de verdeeling der rechtsmacht waar te
nemen tusschen de lage vierscharen
voor burgerlijke en correctioneele,
en de hooge vierscharen voor crimineele zaken. Wij wezen er op,
dat zij in sommige streken gemist
wordt. Streng daarvan afgescheiden
is de stedelijke bank van schout en
schepenen, elders van burgemeesters
en raad, die meestal ook de crimineele rechtsmacht uitoefent. In de
meeste provincien staat, zooals hierboven werd aangegeven, aan het
hoofd der rechtspraak een hof, dat Cornelis van Bijnkershoek ; naar een geschilderd portret in het Museum
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.
in Friesland de uitsluitend en in
Utrecht en Gelderland de in hoofdzaak bevoegde rechter in crimineele zaken is. En verder zijn allerlei bijzondere
colleges nog met rechtspraak belast, waarvan als voorbeeld op de academische vierscharen gewezen worde. Het bestaan van zoo talrijke rechters in den lande leidde
noodzakelijk tot menige botsing, waarbij een zeer sterke neiging kwam bij ieder daarvan om zooveel mogelijk eigen onafhankelijkheid te bewaren. Vooral de stedelijke
rechtbanken streefden er naar om zich aan den invloed der hoven te onttrekken.
Ten gunste van de rechtseenheid werkte wel het bestaan Bier hoven, maar het zoo
juist genoemde streven belemmerde dat weer ; bovendien miste men daarboven een
opperste rechtscollege voor de geheele Republiek. Een een-en-ondeelbare rechterlijke
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macht heeft de 17de en 18 de eeuw niet kunnen voortbrengen; de niet hoog genoeg
te schatten voordeelen daarvan danken wij aan den Franschen tijd.
Het strafrecht, waarop nu nog nailer moge worden ingegaan, heeft zich van
privaat- tot publiekrecht ontwikkeld. Naarmate die ontwikkeling voortging, is het
strafproces van karakter veranderd en van accusatoir geworden inquisitoir. Bij het
eerste staan twee partijen, de gelaedeerde als klager en de aangeklaagde, als in een
burgerlijk geding tegenover elkander. Zonder klager dus Been strafvervolging. Langzamerhand treedt de overheid subsidiair op, als de partij niet klaagt, en wordt —

De mondzoen ; naar een schilderij van P. van der Ouderaa. Museum te Antwerpen.

onder den invloed van kanoniek en Romeinsch recht eener- en van de veranderde
maatschappelijke toestanden anderzijds het proces inquisitoir ; de aangeklaagde is
voorwerp van het onderzoek, dat uitgaat van de overheid, en waarbij aan een door
den schuldige afgelegde bekentenis de grootste waarde gehecht wordt, zoodat de
geheele procesvorm op het verkrijgen daarvan is ingericht. Daarnevens wijzigt zich
bet karakter der straf. De overheid neemt niet alleen in het proces de taak van den
benadeelde over, maar ook de strafoefening zelve. In de oudste tijden was de publieke
strafmacht slechts bekend bij enkele vergrijpen, die zich onmiddellijk richtten tegen
de gemeenschap en den gemeenschapsvrede. Van veel grooter omvang was de private
wraak van den getroffene en zijn familie. Maar langzamerhand wint de eerste veld
ten koste van de tweede : de staat en zijn organen trekken meer en meer de berechting en bestraffing van delicten aan zich en regelen en beperken bet wraakrecht.
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Het langst is dit laatste erkend in geval van doodslag. Daar staan publieke straf en
private wraak langen tijd naast elkaar ; de doodslag kan, behalve tot een strafvervolging, aanleiding geven tot een rechtmatige veete tusschen de families van den
getroffene en den dader, een familieoorlog, die jaren kan Buren en door een » vrede"
kan onderbroken, door een » zoen" beeindigd worden. De overheid heeft spoedig de
rol van bemiddelaarster daarbij op zich genomen en medegewerkt tot het sluiten van
vrede en zoen. Meer en meer ging zij bovendien zelf tot vervolging over, waardoor
met de verbetering van het bewijsrecht, het wraakrecht, zooal niet afgeschaft,
overbodig werd en geleidelijk als rechtsinstituut verdwenen is. De strijd tusschen
beide beginselen, privaat wraakrecht en publieke strafvervolging, die in den Bourgondischen tijd met de overwinning van de laatste eindigde, wordt ons aanschouwelijk
gemaakt door een menigte bewaard gebleven en door Petit-Dutaillis (in 1908) uitgegeven brieven van remissie, naar
aanleiding van »Fumble supplicacion" van den schuldige door den
hertog verleend. Scherp wordt daarin de 4ureur de partie" gesteld
tegenover de »rigueur de justice".
Wanneer door het krachtiger
worden van den staat en aanklacht
en onderzoek en straftoepassing van
den getroffene en diens familie op
de overheid is overgegaan, is het
strafrecht van privaat- tot publiekrecht geworden. Dat stadium is in
den tijd der Republiek al lang bereikt ; toch wordt het in den aanyang van een strafwetboek van
Steenwijk van 15 79 nog uitdrukkelijk gezegd dat »alle private wederTongvijzelen en sleutelen. Gravure van Jan Luycken, in den
wraeke onder den mynschen verboeMartelaersspiegel.
den. ende die strafe alene Godt ende
der overheit bevoelen" is. Reeds
een eeuw vroeger was volkomen dezelfde gedachte uitgedrukt door Philips Wielant.
Het gewone proces, hoewel in naam >> extraordinair", is inquisitoir. Met de vervolging belast zijn de baljuwen en schouten, in deze qualiteit ook officieren genoemd,
onder de procureurs-generaal der hoven. Het onderzoek is geheim en gericht op het
verkrijgen van een bekentenis. Twee omstandigheden leidden er toe, dat niets onbeproefd gelaten werd om haar aan den verdachte te ontlokken : vooreerst was de
doodstraf veelal alleen na bekentenis geoorloofd en bovendien sloot deze in vele gevallen hooger beroep uit. Kwam zij niet vrijwillig, dan werd overgegaan tot »scherp
examen", »pijnlijk vragen". Naast de groote, vaak met willekeur en misbruik gepaard
gaande macht van den baljuw in strafzaken, heeft niets tot zoo ernstige klachten over
het proces aanleiding gegeven als de pijnbank, zooals zij gedurende de geheele
republikeinsche periode bestaan bleef. Zij is afgeschaft door de staatsregeling van
1798. Er is een voortdurend en vooral van de wetenschap uitgaand verzet tegen
het pijnigen waar te nemen. Met name zij genoemd het in 1651 door Jonctijs uitgegeven geschrift »De pijnbank wedersproken en bematigd". Maar de practijk scheen
16
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haar niet te kunnen ontberen. Hooren wij Huber in zijn Hedendaagsche R echtsgeleerdheid, dan vinden wij het gebruik alleen verdedigd, omdat naar zijn meening de
rust niet te handhaven ware als zooveel misdaden, anders niet te bewijzen, ongestraft
bleven. Hij acht het kwaad, dat uit het nalaten van de pijniging zou ontstaan, veel
grooter dan het ongemak dat uit het gebruik er van kan komen. De practijk is heel
wat slechter geweest dan de theorie, die haar alleen bij zware misdaden en wanneer
van elders de schuld schier boven alien twijfel was, geoorloofd achtte en haar uitsloot,
wanneer door andere bewijsmiddelen vol bewijs te leveren is. Wanneer men zich
herinnert, dat een sterke neiging bestond om inmenging van hooger rechtscolleges
zooveel mogelijk te ontgaan en dat na bekentenis veelal appel was uitgesloten, wordt
het duidelijk, dat de practijk het van belang achtte om — al was ook buiten bekentoch die bekentenis te willen en daarvoor zoo
tenis volledig bewijs te krijgen
noodig de pijnbank te benutten. In theorie moest de bekentenis vrijwillig zijn ; vandaar dat het noodig was, dat de
gepijnigde haar eenigen tijd daarna
dpuiten pijn ende banden van
ijser" herhaalde. De schijn was
dan gered.
De buitensporige waarde,
aan de bekentenis gehecht, heeft
het veelvuldig toepassen der voor
loopige hechtenis in de hand gewerkt. En de toestand van den
voorloopig gearresteerde, die te
water en brood zat, was allesbehalve rooskleurig. Bovendien
hing hem het gevaar boven het
zelfs wanneer
hoofd, dat hij
ten slotte het proces met zijn vrijspraak eindigde in de kosten van
dat proces en van zijn voorloopige
opsluiting veroordeeld werd.
Lijfstraffen en pijnigingen. Gravure van Jan Luycken, in den
Andere bewijsmiddelen waMartelaersspiegel.
ren geschriften, getuigen en vermoedens. Naar middeleeuwsch recht was getuigenbewijs hier slechts in beperkten
omvang toegelaten en speelden godsoordeelen een rol van beteekenis. Er bestaat
een wisselwerking tusschen deze twee, toen getuigenbewijs door nieuwere rechtsopvattingen en veranderde maatschappelijke toestanden (vooral het stadrecht bewoog
zich in die richting) meer en meer toepassing vond, werden de godsoordeelen overbodig , zij raakten in onbruik en waren reeds voor het einde der middeleeuwen uit
het gewone strafproces verdwenen. De tweekamp verviel van gerechtelijk bewijsmiddel
tot strafbaar duel.
Het inquisitoire proces heeft tot den tijd der revolutie bestaan; deze bracht de
het accusatoire regel werd.
hervorming, dat — behalve in het voor-onderzoek
Van een behoorlijke motiveering van strafvonnissen is in den tijd der Republiek veelal
geen sprake. De eigenaardige wijze, waarop met de veroordeelingen in strafzaken
werd rondgesprongen, blijkt bij voorbeeld hieruit, dat in de i 7de eeuw soms vonnissen
tegen refugies in het Fransch gesteld werden.
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Van het proces overgaande tot het materieele recht, dienen twee punten besproken : welke straffen kende men, en welke strafbare feiten ?
Op den voorgrond stond bij de straf eeuwen lang het afschrikkingsdoel er wordt
gestraft >>anderen ten exempel". Naar de Groot ons mededeelt, leert de rede, »dat
men in deze boosheid des werelds de misdaden niet en kan verhinderen, ten zij dan
door schrick" en dat deze teweeggebracht dient door den misdadiger eenig leed aan
te doen. Andere schrijvers leeren hetzelfde. Het gevolg van het huldigen van de
afschrikkingstheorie was, dat zware straffen bedreigd werden vandaar dat levens- en
lijfstraffen in alle mogelijke vormen, verbanning, verbeurdverklaring werden toegepast.
Eerst toen verbetering het doel en later het hoofddoel werd, kwamen vrijheidsstraffen
in gebruik; het eindpunt der ontwikkeling is, dat deze, zooals thans, geheel op den
voorgrond staan. Huber vertelt, dat diefstal soo de persoon hoope van beeteringe geeft"
met plaatsing in een tuchthuis wordt gestraft. Naar oude beschouwing dienen gevangenissen om te bewaren, niet om
te straffen de eerste inrichtingen
tot toepassing van vrijheidsstraf
in modernen zin vindt men omstreeks I boo te Amsterdam : het
Rasphuis voor jeugdige delinquenten, landloopers en bedelaars, het
Spinhuis voor bedelende vrouwen
en die van slechte zeden. Langzamerhand werden deze huizen
ook voor anderen gebruikt en
kwamen ook elders gevangenissen, al zijn in sommige steden
de pogingen om tot duurzame
vestiging daarvan te komen mislukt. Toch blijven tijdens de
Republiek de doodstraf, hetzij
door onthoofden, worgen of verRegenten en Bode van het Rasphuis naar een schilderij van
drinken, of ook door verbranden
Corn. van der Voort. 's Rijks Museum te Amsterdam.
en ophangen, geeseling, verminking en bannissement de voornaamste plaats innemen. Met dat laatste gaat veelal brandmerken en geeseling gepaard.
Een voorbeeld van cumulatie van straffen geeft een in 168o voorgekomen geval. De
beklaagde viel iemand met een degen aan en had hem onder het uitroepen der woorden
»dat gaat er door in duivelsnaam", in de borst gestoken, daarna nog met zijn geweer
hem zwaar in hals en borst verwond, terwijl hij later aan deze euveldaden nog de
verklaring toevoegde, dat het hem speet, dat de dood niet gevolgd was. Als straf
werd hem opgelegd geeseling en brandmerken, I o jaar tuchthuis en eeuwig bannissement. Het middeleeuwsche denkbeeld, dat de straf een weerspiegeling van de
bedreven misdaad dient te zijn, volgens welk b.v. brandstichters verbrand, valsche
munters in een ketel geworpen worden, meineedigen hun twee vingers moeten verliezen, vindt men nog duidelijk in het Kampensche Stadboek van Herman Croeser,
maar verliest langzamerhand zijn kracht. Andere, lang in toepassing gebleven straffen
zijn : het radbraken en de te-kaak-stelling, de laatste toegepast o.a. op koppelaars,
afdrijvers, nog in de 18 de eeuw te Steenwijk op de schenders van de stadsplantsoenen.
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De algemeene indruk van het strafrecht als ruw en wreed wordt door de middelen,
die wij ter bestrijding der misdaad aantreffen, volkomen bevestigd. Daarbij komt, dat
alles aan het oordeel van den rechter was overgelaten, dat met andere woorden de
straffen waren arbitrair. Haar wetenschappelijken steun vond deze -- niet ten onrechte
als gevaarlijk bestreden -- leer in het gezag van Carpzovius, die uit Romeinsche
bronnen afleidde, dat iedere straf is een >> poena arbitraria". De doodstraf, die door
de wetten op tal van misdrijven gesteld was, kon, wanneer verzachtende omstandigheden aanwezig waren en de rechter genade voor recht liet gelden, door geeseling,
brandmerken en verbanning worden vervangen. Dat niettegenstaande de strengheid
van het strafrecht, het beginsel der afschrikking niet tot zijn recht kwam, wordt het
best door de tallooze herhalingen aangetoond. Zoo werd in 1617 te Amsterdam een
vrouw wegens diefstal ter dood veroordeeld, die in 11 jaar tijds reeds 21 maal in
handen der justitie was geweest, 5 maal gebrandmerkt was en wier ooren reeds
afgesneden waren !
Wij komen thans tot het tweede punt : wat was strafbaar ? Ook bier had, en
de onvolledige en verwarde toestand der strafwetgeving moest daartoe leiden, de
rechter een haast vrij gebied voor zich. Wij vinden wel tal van ernstige en minder
ernstige feiten strafbaar gesteld, maar was zulks niet het geval, dan werd veroordeeld, omdat het feit, dat bedreven was, >> in een land van goede justitie niet kon
worden geduld". De regel, dat Been feit strafbaar is dan uit kracht van eene daaraan
voorafgegane wettelijke strafbepaling, gold niet. Eerst van uit Amerika is dat beginsel
in de Fransche menschen- en burgerrechten opgenomen en van daar over Europa
verbreid. Het staat thans aan den ingang van ons Wetboek van Strafrecht.
Als de ernstigste misdrijven, ondaden, noemt ons een Geldersche bepaling van
1593 : >> moirdt, moirdtbrandt, rooff, dieffte, verraderyen, brandt, vrouwenkrafft, kraemschenderye, apenbair gewalt"; eene van 162 2 voegt als » enorme" misdaden daar nog
bij muntvervalsching, bloedschande en overspel. Een vrij uitvoerige indeeling en
bespreking geeft Huber in het laatste deel van zijn Hedendaagsche Rechtsgeleerdheid.
Op den voorgrond stelt hij de onderscheiding tusschen private- en publieke misdaden;
tot de eerste behooren die, welke goed, eer, lijf of Leven der particulieren kwetsen,
tot de tweede, gericht tegen het gemeenebest, gekwetste majesteit, verraad, knevelarij, enz. Bovendien zijn er volgens hem misdaden tegen God als godslastering,
roekeloos en valsch zweren, ketterij.
Wij mogen om een indruk te geven van de practijk van het strafrecht in den
tijd der Republiek nog enkele delicten met name noemen en daarbij eenige interessante
gevallen vermelden, die zich hebben voorgedaan. Overspel, ten aanzien waarvan
vooral onder den invloed der kerk man en vrouw op een lijn gesteld werden, werd
gestraft ; wel was er een strooming om hierop de doodstraf toe te passen, maar de
tegenstanders daarvan beriepen zich op de omstandigheid, dat in deze landen die
straf te zwaar zou zijn, omdat er zooveel zeevarend yolk is, waardoor de vrouwen
dikwijls alleen zijn, terwijl bovendien in aanmerking diende genomen, dat veelwijverij
bier niet geoorloofd is. In vele gevallen werden echtbrekers verbannen. Ook bloedschande, waar deze was gepleegd met verwanten in de rechte lijn met den dood
gestraft, bracht in den regel verbanning mede. Huber vermeldt een vonnis uit 1636,
waarbij iemand, die de dochter van een halve zuster van zijn overleden vrouw getrouwd
had en met haar had huisgehouden, voor twee jaar verbannen werd, de vrouw
>rwegens haar jonkheid" voor een jaar. Een jaar later werd zekere Sjoerd Jans, die
met de weduwe van zijn broeder gemeenschap had gehad, voor vijf jaar gebannen.

Bestuur en Rechtswezen.

245

Veroordeelingen wegens bigamie komen meermalen voor. Naar verschillende vonnissen
van het Hof van Friesland uit de 18 de eeuw werd verloving met twee vrouwen
tegelijk, gevolgd door huwelijksproclamaties zonder dat er echter yets meer op
gevolgt was", met infaam-verklaring geboet met bevel aan den schuldige om zich te
onthouden van haar, aan wie hij zich het laatst verbonden had. Strafbaar was, veelal
met den flood door verbranding, het plegen van tegennatuurlijke ontucht.
Doodslag en moord werden aan het leven gestraft. Waren verzachtende omstan-

Executie op den Dam ; 1778. Atlas van Stolk.

digheden aanwezig, dan bleef aan des rechters »bescheidenheid" eene andere straf
overgelaten. Niet strafbaar was doodslag uit noodweer, volgens sommigen ook die
van den op heeterdaad betrapten doodslager. Wordt een vrouw op heeterdaad op
overspel betrapt, dan mag volgens Huber wel de varier der vrouw de overspelige
dooden, maar niet de echtgenoot, omdat te vreezen stond, dat bij hem de jalousie te
sterk zou zijn. Anderen, b.v. de Groot, verklaren den beleedigden echtgenoot daartoe
wel bevoegd. Van Leeuwen deelt ons een geval mede, dat in 1656 in Voorschoten
speelde. Een man, zijne vrouw 's nachts met een ander te bed vindende, doodde
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hem ; hij werd gevat, doch weder losgelaten en bleef sedert ongemoeid. De buiteng-ewone beteekenis, die wij in het voorgaande aan de ontdekking op heeterdaad
verbonden vinden, is een punt uit de geleidelijke ontwikkeling en
verzachting van de gevolgen dier ontdekking. De ontwikkeling-sgang was deze, dat aanvankelijk alien, later alleen de door een
delict getroffene het recht heeft om den op heeterdaad betrapten
schuldige, omdat de misdaad vredeloos maakt, te dooden, maar
dat in verloop van tijd dit recht alleen gehandhaafd is bij bepaalde
ernstige delicten. Als voorbeelden daarvan nit het oude recht
kunnen genoemd worden brandstichting, tempelschending, diefstal
(veelal alleen de nachtelijke), huisvredebreuk. De gevallen verminderen langzamerhand in aantal ; de overblijfselen daarvan zijn het,
die ons hier treffen bij doodslag en overspel. Ten slotte is deze
reactie geheel verdwenen, ,al blijft tot op heden de ontdekking op
heeterdaad haar bijzondere ' gevolgen in het strafproces hebben, met
name de algemeene, voor sommigen tot plicht versterkte, bevoegdheid tot aanhouding van den schuldige. Een zeer bijzondere straftoepassing in een geval van moord had in 1725 plaats op een
I 2-jarig meisje, dat haar mevrouw en een kind door vergif om
het leven bracht, terwijl de heer des huizes herstelde. Zij werd zeer
licht gegeeseld en voor 7o jaar in het tuchthuis gezet.
Valschheden, in allerlei vorm, werden met den dood bestraft ;
in Holland was onthoofden de meestgebruikte v-Orm. In de i7de
eeuw komt ook herhaaldelijk het afkappen van den duim voor.
Majesteitsschennis en verraad wordt aan lijf en leven geboet ;
daaronder vallen ook » quaetsprekers van de Staten-Generaal, Staten
van Holland, Raden van State" enz. In 170 3 werd te Amsterdam
een man geradbraakt, omdat hij geconspireerd had tot het doorsteken van de dijken in Friesland, hoewel hij nog niets had
uitgevoerd. Streng werd opgetreden tegen alle soorten van schotschriften en Tasquillen".
Een bijzondere straf voor blasphemie was het doorsteken van
de tong met een gloeiend ijzer, gevolgd door verbanning of andere
straf. Het Hof van Holland heeft in ' 728 zekeren Robbert Adriaense
uit Hoorn wegens Godsloochening, zijnde » een misdaad van gequetste Goddelijke Majesteyt", veroordeeld om » met een gloeyende
priem de tonge doorboort, en met de koorde gestraft te werden
dat er de dood na volgt, en verders desselfs doode lichaam buyten
tot afschrik van andere op een radt ten toon gestelt te werden"
met verbeurdverklaring van al zijne goederen. Een der raadsheeren,
Beulszwaard
die het vonnis wezen, deelt mede, dat het Hof bij het beslissen
van Amsterdam , in het
had »reguard genomen op de Novella 77 Imperatoris Justiniani"
Stedelijk Museum te
Amsterdam.
en dat de beslissing was in overeenstemming met het Goddelijke
recht, te vinden in het 2 4ste kapittel van Leviticus ! Gunstiger liep
voor den schuldige, Adriaen Koerbagh, rechtsgeleerde en geneesheer te Amsterdam,
in 1668 af een proces wegens de samenstelling van eenige goddelooze en godloochenende boeken. In dat beruchte proces vorderde de schout, dat den schuldige op
het . schavot de rechterduim zou worden afgehouwen en de tong met een gloeiende
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priem doorstoken, met 3o jaar opsluiting in het tuchthuis en verbeurdverklaring van
zijn goederen. De straf was slechts 1 o jaar opsluiting, 1 o jaar verbanning en een
boete van 4000 gulden.
Wat ten slotte betreft de beruchte heksenprocessen, die in den tijd der Republiek
in andere landen zoo groote afmetingen hebben aangenomen, kan er met voldoening
op gewezen worden, dat onze Republiek voor de schande van zooveel bijgeloof is
gespaard gebleven. Sedert de i6 de eeuw kwamen zij niet meer voor.
Om de schets van het rechtswezen uit den tijd der Republiek te voltooien, beschouwen wij in het kort het burgerlijk recht, er ons toe bepalend om achtereenvolgens
uit het personen- en familierecht, het zakenrecht, verbintenissenrecht en erfrecht enkele
mededeelingen te doen, die geschikt zijn om de toen heerschende rechtsopvattingen
eigenaardig weer te geven.
I. Personen- en familierecht. De standsverschillen, die in de Republiek gevonden
worden, geven aanleiding tot de volgende opmerkingen. De adel heeft na de middeleeuwen verschillende voorrechten verloren, maar bleef in vele streken geprivilegeerd
ten aanzien van de jacht en het procesrecht. Naar de andere zijde van den gewonen
burgerstand ons oog richtend, ontmoeten wij de hoorigen, de onvrijen, die op de
landelijke bezittingen in Gelderland en Overijssel leefden. Hun rechtstoestand, beheerscht door het hofrecht, is in den loop des tijds beter geworden; toch heeft eerst
de revolutie op het einde der 1 S ae eeuw hen geheel vrijgemaakt. VOOr dien was
voor hun huwelijk toestemming van den beer noodig, waren zij eenigermate in hun
erfrecht beperkt en tot verschillende diensten verplicht ; maar dat alles was ten slotte
niet meer dan eene herinnering aan het oude geworden.
De punten van verschil in de rechtsbevoegdheid tusschen vreemdelingen (gasten)
en ingezetenen, ten nadeele van de eersten, zijn meer en meer vervallen. Een lange
ontwikkeling, aanvangende bij de beschouwing van den vreemdeling als rechtloos,
leidde tot den thans heerschenden toestand, die den vreemdeling met den ingezetene
gelijkstelt. Maar lang, ook in den tijd der Republiek, bleven zij beperkt in hun
erfrecht, in dit opzicht, dat de overheid een deel van hun nalatenschap tot zich neemt
en dat aan . vreemden veelal het recht op de erfenis der bier overleden vreemdelingen
werd ontzegd. Bovendien staan zij in het procesrecht bij den ingezetene achter,
doordat hun persoon en goed kan worden gearresteerd (bezet) om daardoor den
rechter in gevallen, dat hij het niet reeds uit anderen hoofde is, bevoegd te maken,
en den schuldeischer een waarborg te geven, dat na een uitspraak des rechters er
iets is om zijn schuld op te verhalen. Tegenover anderen dan gasten zijn deze maatregelen onnoodig en geldt het beginsel, dat persoon en goed van den schuldenaar
slechts aangetast mag worden na uitspraak van het gerecht. Naturalisatie werd
verleend door de Staten der provincien en is vooral voor de Fransche uitgewekenen
op groote schaal voorgekomen. De Joden hebben in de 1 6 de eeuw als ongeloovigen
en in de 1 7 de en I 8 de eeuw als vreemd ras aan menige verdrukking blootgestaan.
In den regel genoten zij het recht van vrije uitoefening van hun godsdienst, maar
waren beperkt in de uitoefening van nering en bedrijf en veelal gedwongen om in
een bepaalde wijk samen te wonen. Streng werd gewaakt tegen huwelijken tusschen
Jood en Christen, zooals trouwens ook tusschen Roomschen en Protestanten. Zoo werd
in 1694 een Jood met f 2000 boete gestraft, omdat hij schreef met juffrouw Winnings,
een Christen-juffrouw, verloofd te zijn en Naar tot vrouw te zoeken. In hetzelfde jaar
werd het huwelijk van Jacomijn Jans en Sabata Sena, die zich Christen veinsde maar
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als Jood leefde, nietig verklaard en hij verbannen. Wij mogen daarbij in herinnering brengen, dat het beginsel, dat de godsdienst op de rechtsbevoegdheid geen
invloed heeft, voor de revolutie onbekend was. De burgerlijke overheid, die geen
andere kerk dan de Calvinistisch-Gereformeerde als wettig erkende, eischte om ambten
te bekleeden, dat men tot haar behoorde. De practijk is gedwongen geweest zich
aan de theorie niet al te streng te houden, omdat, althans op het platteland, men
niet steeds een voldoend aantal geschikte gereformeerden vinden kon; voor het leger
is de regel nooit doorgevoerd.
Geleidelijk verminderd is de invloed van de sexe. Vergeleken met de middeleeuwen is de rechtstoestand der vrouw veel verbeterd. De vrouwen-voogdij, noodig
zoolang de vrouw niet als mondig geldt, is in het algemeen vervallen, maar toch
wordt door de juristen voorzichtigheidshalve aangeraden om bij handelingen der vrouw
den bijstand van een voogd te gebruiken. Is de vrouw gehuwd, dan is alle twijfel
uitgesloten : haar man is voogd. Het huwelijk, van welks gevolgen bier reeds iets
aangestipt is, verdient bijzondere aandacht. Eene verloving pleegt daaraan gelijk ook
thans vooraf te gaan, maar deze heeft oudtijds meer beteekenis dan thans. Reeds
hierdoor, dat zij naar Germaansch recht in huwelijk overgaat door samenleving der
verloofden als man en vrouw. Daarbij zijn wel gebruikelijk formaliteiten, dikwijls van
groote symbolieke kracht om den overgang van het meisje onder de maritale macht
van den man aan, te toonen, maar zij zijn niet vereischt. Vandaar het gevaar, zooals
de werkelijkheid maar al te duidelijk leerde, voor onzekerheid van den burgerlijken
staat en voor heimelijke en dubbele huwelijken. Om hieraan zooveel mogelijk paal
en perk te stellen, hebben de kerk en ook de burgerlijke overheid regelingen voor
den huwelijksvorm getroffen en naar openbaarheid van het huwelijk gestreefd. Ten
slotte is het huwelijksrecht in Holland geregeld door de reeds genoemde Politieke
Ordonnantie van 158o, die bepaalde, dat de aanstaande echtgenooten voor den
magistraat of kerkendienaar hunner woonplaats moeten verschijnen en de Brie Zondaagsche geboden verzoeken. Zinn deze afgeloopen zonder verzet van hen, die tot
tegenspraak van , het voorgenomen huwelijk bevoegd zijn, dan worden partijen voor
den magistraat of kerkendienaar getrouwd. Huwelijken in strijd met deze regeling
aangegaan, zullen nietig zijn. Daarmede was de beslissende stap gedaan en bet
burgerlijk huwelijk ingevoerd. In de andere provincien is men in den tijd der Republiek in hoofdzaak tot dezelfde regeling gekomen. Hier en daar, vooral in Friesland,
bleef groote beteekenis aan de samenleving als man en vrouw verbonden en werd
een huwelijk zonder deze van geen waarde geacht. Het bindend karakter van de
verloving bleef in zooverre bewaard, dat zij niet eenzijdig kon worden beeindigd (behalve
wanneer wettige redenen bestonden), maar de verloofden gedwongen konden worden
tot het huwelijk, soms door gijzeling, en desnoods doordat het gerecht voor den
weigerachtige een vertegenwoordiger aanwees om tot voltrekking des huwelijks over
te gaan. De geschiedenis geeft ons daar voorbeelden van. Eerst de negentiende
eeuw bracht den regel, dat trouwbeloften geen rechtsvordering geven tot het aangaan
des huwelijks.
De man is niet alleen de voogd zijner vrouw, maar hij heeft een tuchtigingsrecht, waardoor hij de bevoegdheid heeft zich te doen gelden. Hij doet dat als hoofd
van het huisgezin en als zoodanig heeft hij gelijke rechten tegenover kinderen en
dienstboden. Wel, zegt de Groot, >wermag den man niet sijne vrouw te slaen ofte
anderzints wredelick te behandelen", maar de rechtsbronnen richten zich eigenlijk
alleen tegen te groote wreedheid en tegen openlijke mishandeling. Dat daartegen
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uitdrukkelijk strafbepalingen in het leven geroepen werden, geeft te denken ; maar
waarschijnlijk merkt Huber niet ten onrechte op, dat .gelijk de practijk in veele
Bingen verscheelt van het recht", zoo ook bier hij die werkelijk zich op het standpunt
der wet plaatst, gehouden wordt voor een »onhebbelijk" en »wreed" mensch, komende
»in den haet van yder een".
Het huwelijk heeft voor de goederen der echtgenooten in het algemeen tijdens
de Republiek, voorzooverre niet huwelijksvoorwaarden daarvan afwijken, ten gevolge
een algeheele gemeenschap. Het recht van Friesland kent deze niet en heeft slechts
een beperkte gemeenschap van huisraad. In Groningsche en Drentsche rechten treft
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ons een onderscheid al naarmate het huwelijk is beerfd of onbeerfd, dat wil zeggen
naarmate uit het huwelijk kinderen geboren worden of ook bij het einde ervan in
leven zijn. De regelingen zijn verschillend, maar in het algemeen heeft een beerfd
huwelijk meerdere goederengemeenschap ten gevolge.
Over echtscheiding, die toegelaten wordt bij overspel en kwaadwillige verlating,
en scheiding van tafel en bed, die zich — zooals wij herhaaldelijk aantreffen — gronden
kan op redenen staande ter discretie van het gerecht, behoeven wij niet in bijzonderheden te treden. Vreemde en kerkrechtelijke invloeden zijn op dit gebied werkzaam
geweest. wij wijzen er slechts op, dat het beginsel van de scheiding van tafel en
bed in de 17 de en i 8 de eeuw vele tegenstanders vond. Waar de gronden aan de
beslissing van den rechter zijn overgelaten, vinden wij veelal » bitterheid en booze
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conversatie" tusschen de echtgenooten met name genoemd. Huber deelt een merkwaardige beslissing van het Hof van Friesland mede uit 168o naar aanleiding van
een request van echtelieden, die verklaarden niet met elkander te kunnen leven en
daarom gescheiden wilden zijn. Het Hof weigerde het verzoek; ,want sulks smaekte
nae vrijwillige echtscheidinge, die ongeoorloft is".
Spruiten uit het huwelijk kinderen, dan staan deze gedurende hun minderjarigheid
(vrij algemeen tot 25 jaar) onder de ouderlijke macht of voogdij. De eerste wordt
uitgeoefend door den varier; na den dood van een der ouders komt de voogdij toe
aan de naaste bloedverwanten of den langstlevenden ouder, in de tweede plaats aan
den bij testament, in de derde plaats aan den door de overheid benoemden voogd.
De overheid heeft zich in den loop der tijden steeds meer, ter vervanging van de familie,
met voogdijzaken bezig-g-ehouden en die aan bijzondere colleges toevertrouwd. Wij
vinden als zoodanig in ons land de weeskamers, die hun werkzaamheden ook uitstrekten
over onder curateele gestelden, >>bejaerde wezen", zooals de Groot ze noemt.
De betrekking van ouder tot kind ontstaat, behalve door geboorte en wettiging,
ook door een vonnis, waarbij na een onderzoek naar het vaderschap, dit laatste wordt
vastgesteld. Zulk onderzoek was tijdens de Republiek geoorloofd, en was het vaderschap bewezen, dan is de vader tot onderhoud en opvoeding verplicht, zonder dat
hij steeds met de uitkeering van een zeker bedrag kan volstaan. Bij het bewijs werd
aan de verklaring der moeder, tijdens de bevalling gedaan, en ook aan haar eed
groote waarde toegekend. Talrijke bepalingen vinden wij ook over de defloratie,
zoowel uit burgerrechtelijk als uit strafrechtelijk oogpunt ; de maagdenschender is
verplicht de moeder te huwen, haar een uitkeering te doers of te doteeren. De bekende 17 de eeuwsche diplomaat en letterkundige Nicolaas Heinsius, die bij een zuster
van den lijfarts van koningin Christina van Zweden twee zoons verwekt had en
weigerde haar te trouwen, werd in 1657 door schepenen van Amsterdam daartoe
veroordeeld. Het Hof en de Hooge Raad bevestigden dat vonnis en het huwelijk
werd in 1665 voor het gerecht van Den Haag voltrokken. Heinsius was toen als
gezant in Stockholm en weigerde het huwelijk te erkennen. Ten einde ontucht van
dienstboden met de mannelijke leden van het gezin, waarbij het gevaar bestaat, dat
het dienstpersoneel om een echtgenoot of een som gelds machtig te worden de verleidende rol speelt, tegen te gaan, wordt meermalen voor vrouwelijk personeel een
uitzondering gemaakt. In Friesland geldt de regel, dat de vrouw, die zelf oorzaak is
geweest, geen rechten heeft.
2. Zakenrechi. Van het groote veld, dat zich bier voor ons opent en waarop
de Germaansche rechtsdogmatiek een zoo grooten vormenrijkdom te zien geeft, willen
wij in de eerste plaats de rechten op den grond uitkiezen. Een groote verscheidenheid in vormen van rechten van gebruik en genot van eens antlers grond treft ons
dan; als hoofdtypen noemen wij leenrecht, tijnsrecht, huur of pacht, beklemrecht. Het
leenrecht is steeds onderscheiden geweest door den bijzonderen band, die eigenaar
en gebruiker bond, en door de verplichtingen, die daaruit voor den laatste voortsproten. Een bijzondere machtsverhouding bestond ook dan, wanneer de gebruiker
niet als volvrije werd erkend, dat is in het tijns- en hofrecht. Maar tegenover ander
vrij landgebruik is het leenrecht zich blijven kenmerken door verplichtingen van den
gebruiker, die in verschillende opzichten, bepaaldelijk door een afzonderlijk erfrecht
voor leengoederen, dit recht een eigen karakter gaven. Over hofhoorig goed en
leengoed hebben wij reeds bij herhaling gesproken ; er moge daarom volstaan worden
met thans nog te wijzen op het feit, dat zoowel het een als het ander geleidelijk zich
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tot vrijen eigendom heeft ontwikkeld, wat voltooid is toen door de revolutie en hofhoorigheid en leenrecht vervallen was, nadat in de 1 7 de en 1 8 de eeuw nog slechts
enkele herinneringen aan den ouden toestand gebleven waren.
Deze merkwaardige ontwikkeling is een algemeene. Aanvankelijk hadden de
gebruikers van eens anders grond een beperkt recht, maar zij streefden ter verbetering van hun economischen toestand naar versterking daarvan. En geleidelijk zien
wij de rechten van den leenman, den hofhoorige, den tijnsman, enz. in omvang en

Vierschaar in het stadhuis van Nijmegen.

vastheid toenemen, vererfelijk worden, van onvervreemdbaar bovendien vervreemdbaar,
eerst met, later zonder toestemming van den heer, wien in dit laatste stadium
veelal een naastingsrecht bij vervreemding toekomt. Dat alles leidde er toe, dat ten
slotte de rechtsbeschouwing ten aanzien van deze rechten gewijzigd werd, terwij1
aanvankelijk de leenheer, hofheer, tijnsheer, eigenaar was van den grond en deze zelf
dus het voorwerp van zijn recht, zijn door de vermindering van zijne bevoegdheden
en daartegenover de vermeerdering van die van den landgebruiker, de uitkeeringen
en praestaties aan den eigenaar, dat zijn de leenheffingen, de tijns, enz., als zaak
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geworden het voorwerp van zijn recht, en de grond daarentegen tot eigendom voor
den gebruiker. De tijns naderde zoodoende tot een grondrente en werd aflosbaar.
De tijd der Republiek geeft ons deze veranderde beschouwing te zien. En ook zij,
die slechts een tijdelijk gebruiksrecht hadden, zeggen wij de pachters, streefden naar
gelijk Joel, naar versterking en voortduring van het gebruik, begrijpelijk, omdat zij
daardoor zich zelven de vruchten verzekerden van in den grond gestoken arbeid en
kapitaal. Dat streven is gelukt in het Noorden, speciaal in Groningen, waar de pacht
werd tot beklemming, het recht om landerijen, toebehoorend aan een ander en onder
de woning van den meier gelegen, erfelijk in gebruik te houden. Mislukt daarentegen
is het elders, na groote onlusten onder de landsbevolking, en niet dan door her-

Afbeelding van het Leengerichte, den 17 den van Wijnmaand 1764 te Zutphen onder den Eykenboom gehouden.
Prent van S. Fokke. Wijnhuis, Zutfen.

haalde wettelijke maatregelen van Karel V en in de 1 6( le en 1 7 de eeuw van verschillende Staten, met strenge strafbepalingen. Daardoor is de landpacht tot een
contract geworden, waarvoor noodig is »schrift by den eighenaer g-heteickent" (zegt de
Groot), en heeft het landgebruik zijn Germaansch karakter van zakelijk recht verloren.
Van de genotsrechten komen wij tot de naar Germaansche opvatting als
(onlichamelijke) zaken beschouwde, beperkte zakelijke rechten. Daarbij worde herinnerd aan het uit een kerkelijke belasting gegroeide tiendrecht, de bevoegdheid om
een tiende deel te heffen van de opbrengst van het land, zoowel de vruchten als
de jongen van dieren. Op de ontwikkeling van dit recht is van grooten invloed geweest
de provinciale wetgeving, die zich te richten had tegen velerlei misbruiken bij de
tiendheffing. In de tweede plaats bestaan jachtrechten op vreemden grond, die zich met
verloop van tijd uit de met den grondeigendom verbonden jachtbevoegdheid hebben
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ontwikkeld. Meer en meer heeft het jachtrecht zich van den grondeigendom gescheiden,
waarbij men tot de beschouwing kwam, dat de jacht als edel bedrijf alleen aan hen
toekwam, die daartoe waren gequalificeerd, dat is aan de hoogere standen. Sinds
de revolutie-denkbeelden ingang vonden, heeft men tegen deze soort rechten, waar
zij den landbouw drukten, strijd gevoerd, die tot afkoopbaarstelling en afschaffing
geleid heeft.
Ten slotte nog lets over twee punten uit het oude recht en wel het burenrecht,
dat de onderlinge rechten en plichten van buren aangeeft, in tal van keuren en
ordonnantien uit den tijd der Republiek uitvoerig geregeld, en de onteigening. Het
eerste om te wijzen op een op zich zelf staande bepaling uit het keurboek van Tiel
van 1659. Zij handelt over het recht van bebouwing en verordent, dat deze mag gaan
zoo hoog men wil, tenzij een servituut het verbiedt en tenzij » sulx gheschiede uyt enkele
spijt ende kregelheydt, om synen naesten te quellen sonder syns selfs nut of profijt";
men geeft daarmede een chicane-verbod. Daarmede stemt overeen de meermalen voorkomende bepaling, dat men eens anders licht wel mag ondervangen door bouwen van
huis of schuur, maar niet door planken of scherm. Dat laatste is chicane en >> onbuurlijk", het bouwen daarentegen geoorloofd gebruik. Een zeer practisch voorschrift,
in vele keuren te vinden, is dit, dat wie bouwen wil, het voornemen daartoe kenbaar
make aan de buren. Deze kunnen dan den voorgenomen bouw voorloopig verbieden,
onder voorwaarde, dat zij de zaak binnen korten tijd aan 's rechters beslissing onderwerpen,
opdat voor het bouwen over de rechtmatigheid daarvan beslist kan worden. Daarnaast
treft ons het beginsel hier en daar, dat een bouwwerk, dat jaar en dag gestaan heeft,
mag blijven staan, ook al is het in strijd met bestaande voorschriften gebouwd. Soms
is zelfs voldoende dat openlijk, ten aanschouwe der buren, gebouwd is. Verzetten
deze zich niet tijdens den bouw, dan hebben zij na de voltooiIng door hun stilzwijgen hun recht van verzet tegen den onrechtmatigen bouw verloren, hun recht
>> verzwegen". En ten aanzien van de onteigening merken wij op, dat deze, ook
in den vorm van onteigening par zone, veelvuldig is voorgenomen; daardoor kwarnen
de groote stadsuitbreidingen tot stand. Door onteigening ten behoeve van particulieren
werd het mogelijk openbare werken, als wegen en kanalen, aan te leggen. Zoo zijn
in de 17 de eeuw de Friesche kanalen tot stand gekomen.
3. Verbinienissenrechi. Door de maatschappelijke toestanden wordt als van zelf
verklaard, dat dit deel van het privaatrecht in ontwikkeling lang bij het zakenrecht is
achtergebleven ; ten slotte is het stadrecht daarop van overwegenden invloed geworden
door den zich in de steden localiseerenden handel en het daarmede opbloeiende ruilverkeer. Daardoor ontwikkelde zich in de steden geldbezit, dat tot kapitalisme voerde
en dat met den handel de behoefte deed ontstaan aan contractsvormen en contractenrecht, terwijl op het land grond en grondbezit de beheerschende factoren waren
gebleven. De algemeene ontwikkeling heeft zich bewogen in de richting van een aan
symbolen rijk formalisme tot vrijheid. En daarna hebben bier romeinsch-rechtelijke
beschouwingen ruw ingegrepen.
De bronnen geven schaarsch en onvolledig bericht. Deelen wij daaruit mede,
dat als redenen, die het recht geven een contract te verbreken, vermeld worden
dronkenschap, soms zelfs de enkele omstandigheid, dat in herberg of in dronkengelag
wat beide teekenend is , het feit dat men voor meer dan
werd gecontracteerd
de helft bekocht (» p ediept") is, dan ook dwang, bedrog en groote vrees. Bijzondere
bepalingen zijn in de 1 7 de eeuw getroffen wegens contracten >>houdende excessive
hooge prys der tulpen". De Staten-Generaal oordeelden het noodig in 1637 een
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aanschrijving aan de steden te richten om partijen zoo mogelijk te accordeeren"
en Tereenigen". In de costumen van Cuyk vinden wij den regel dat, wanneer
iemand zijn erf is afgekocht in dronkenschap of met listigheid die helft binnen
koops", de koop nietig is, tenzij de kooper met consent van zijn huisvrouw daarbij
blijft. En een keur van Zwolle van 15 4 7 huldigt hetzelfde beginsel door te bepalen :
»soo jemant huisingen, haeven, landt ofte ennige liggende erffnissen in wijntavernen
ofte enige herbergen buyten consent sijnre huijsvrouwen ende die huijsvrouwe daer
van giene opdracht Wilde doen noch daer inne believen, sal die coop nul ende van
onweerden geholden worden". Maar is van dat alles niets aanwezig, dan schept

>›Floraes Gecks-kap" ; spotprent op den tulpenhandel, 1637. Atlas van Stolk.

de overeenkomst eene verbintenis en moet de gemaakte afspraak gehouden worden.
De verkooper, die het verkochte niet leveren wil, is — wij wijzen er op omdat,
zooals vrij algemeen wordt aangenomen, naar thans geldend recht de verkooper niet
te dwingen is en volstaan kan met geldelijke schadevergoeding — daarmede niet
klaar; hij is tot levering »praecise" gehouden, desnoods door gijzeling, en helpt ook
dat niet, dan dwingt de sterke arm der overheid. Roerend goed wordt zoo noodig
voor den kooper weggenomen en onroerend goed door het gerecht aan den kooper
getransporteerd. Wij hebben hierin een der gevolgen te zien van de gezonde neiging
van het inheemsche recht om meer dan het Romeinsche zich te richten op steun
van den schuldeischer om hem te verschaffen waarop hij recht heeft, minder daarentegen op bescherming van den niet-betalenden schuldenaar.
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Buitengewoon belangrijk, zooals zou blijken ook voor de toekomst omdat bier
een hoofdbron was, waaruit onze Napoleontische wetgeving putte, zijn de uitvoerige
ordonnanties uit de i 6 de , 1 7 de en 1 8 de eeuw over zeerecht, assurantie- en verzekeringswezen ; de bloei van handel en scheepvaart leidde in die richting. Wij vestigen
speciaal nog de aandacht op onze handelscompagnieen als voorloopers van de moderne
naamlooze vennootschap. Voorloopers in zooverre, dat de participanten niet verder
aansprakelijk waren dan ten beloope van hun inleg, maar dat aan de andere zijde
ontbreekt het bij den aanvang vastgestelde kapitaal en de verdeeling daarvan in
aandeelen van gelijke grootte. Reeds spoedig wordt het beginsel gehuldigd, dat aan
de deelnemers contrOle en invloed op den gang van zaken toekomt, en in de i 8de
eeuw zien wij ten slotte naast de publiekrechtelijk-getinte groote lichamen, als Oosten West-Indische Compagnie en Noordsche Compagnie, ontstaan de moderne vennootschappen, die als kenmerk vertoonen het te voren
vastgestelde kapitaal, verdeeld in even groote aandeelen. Het jaar der moderniseering is 17 20.
Een reeks ordonnanties regelt het dienstbodenrecht, in de voornaamste plaats stedelijke bronnen.
Met groote uitvoerigheid en strengheid wordt naar
orde en rust in de gezinnen gestreefd en door
strafbedreiging en meester en personeel hun rechten
en plichten ingeprent. Uit de inleidingen van verschillende Bier ordonnanties blijkt ons, dat een ware
dienstbodenplaag tot het uitvaardigen daarvan aanleiding gal Daarom wordt gewaakt, dat op den
bepaalden dag in dienst gekomen wordt ; strafbaar
gesteld de mevrouw, die boden huurt, die geen behoorlijk getuigschrift vertoonen uit vorigen dienst;
streng toegezien op eenvoud in kleeding der dienstboden; beleefdheid den bedienden voorgeschreven,
Gouden eerepenning ( 168 1), geschonken
brutaliteit en kwaadspreken streng gestraft; talrijk
aan den koning van Manatoetoe op Timor, met
zijn de bepalingen die het misbruik van onderhuren
monogram der 0. I. C. en het wapen
moeten keeren. Bij dat alles is boete en te water van Batavia. Kon. Penningkabinet, Den Haag.
en brood in spin- en tuchthuis schering en inslag.
Teekenend is, dat sours een deel der boeten, door meesters verbeurd, ten bate komt
der armen. Wanneer wij zien, dat telkens verscherping noodig bleek, mag aan het
goede resultaat van de bemoeilng der vroede vaderen, die de regeering in handen
hadden, getwijfeld worden.
Het is bekend, dat het leenen op interessen oudtijds zondig geacht werd ; vooral
de kerk heeft zich daartegen, als tegen woeker, verzet. De burgerlijke overheid is
haar in de middeleeuwen gevolgd ; maar langzamerhand bleek ook bier de practijk,
die er niet buiten kon, sterker dan de leer. En door de voorstelling, dat geld
»gehuurd" werd, is men tot het geoorloofde van geldleening tegen rente gekomen,
waaraan b.v. door de Groot nog een uitvoerig betoog wordt gewijd. Het oude
woekerverbod is toen vervangen door een in modernen zin, dat zich richt tegen
overmatig hooge rente. In den tijd der Republiek wordt in een aantal rechten de
penning 16 of 6 1/4 als maximum vastgesteld, voor den koophandel nog hooger.
Daaraan is echter bodemerij, door de Groot omschreven als >> geld-leening waer van
den uitleener 't gevaer loopt van de zee", niet gebonden. Dat de met Romeinsch-
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rechtelijke begrippen werkende juristen geen behoorlijke constructie en verklaring
hebben kunnen vinden voor het in ons land, waar reeds vroeger dan elders een
levendige fondsenhandel werd gedreven, zeer gebruikelijke handelspapier aan toonder,
behoeft ons niet te verwonderen. De Groot omschrijft het in overeenstemming met
de bronnen als papier waarin staat : » te betalen aan den houder des briefs".
Bestreden werd het spelen, het wedden, speculeeren op het rijzen en dalen van
de marktprijzen. Speelschuld is naar vele bepalingen niet invorderbaar, evenmin die
uit weddenschappen, hoewel de strijd daartegen, vooral wanneer zij zich in schijnvormen hulden, veel moeilijker was. Zoo wordt in 15 9 8 te Amsterdam verboden

De Dobbelaars ; naar de schilderij van D. Teniers in 's Rijks Museum.

>> weddinge van reysen ofte voyagen en diergelycke intervention" en vlak daarop het
,, nemen van geld op het innemen van eenige sterckten, steden, leven van Princen,
reysen ofte eenige andere conditien". Dobbelspel was wel verboden, maar in de
middeleeuwen vindt men in menige stad de » dobbelschole", die met grafelijk consent
• was opgericht. Later wordt veelal bepaald, dat slechts een zeker bedrag, b.v. wat
de speler bij zich heeft, verspeeld kan worden, en alles wat meer verloren is, terug
te vorderen is, ook zegt de Groot — » by sijn huisvrouw, vrienden ofte magen".
4. Erfrechi. Wanneer wij tot een korte uiteenzetting hiervan overgaan, is een
herinnering aan het familievermogensrecht onontbeerlijk. In Germaanschen tijd toch
staat de familie in het middelpunt van alle verhoudingen ; zij vormt den grondslag
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van de indeeling van den staat en vervult een menigte van functies, die later op
dezen zijn overgegaan. Twee punten zijn te onderscheiden. In de eerste plaats de
band, die bestaat tusschen de leden van het gezin en het hoofd, dat hen verenigt,
waardoor de familie in ruimen zin gekenschetst wordt, die het uitgangspunt geweest
is voor de ontwikkeling van het eigenlijke familierecht. Die band is het gezag van
het familiehoofd, het oorspronkelijk eenheidsbegrip der »mond" (mundium), die wie
daaronder staat niet-mondig maakt, maar die later zich differentieert naarmate het
betreft de echtgenoote, kinderen, pupillen, dienstpersoneel. Die ontwikkeling gaat
verder en meer en meer gaan maritale macht, ouderlijke macht, voogdij uiteen. —
In de tweede plaats de verhouding van bloedverwantschap. Deze is van belang geweest, zooals wij reeds zagen, bij de strafvervolging, voordat het strafrecht zijn
publiekrechtelijk karakter had aangenomen; zij speelde verder een rol bij het bewijsrecht, door den plicht der familie om als eedhelper op te treden ; wij noemen nog
den invloed der bloedverwanten bij het aangaan des huwelijks, in voogdijzaken en
zouden dit verder kunnen uitbreiden. Maar zij is bovendien — en daarom is het
hier te doen — het uitgangspunt geweest en gebleven voor het erfrecht. Want
aanvankelijk is alle eigendom familie-eigendom ; dit uit zich hierin, dat alleen versterferfrecht bekend is : de familie blijft ook na het door den dood wegvallen van een
der leden eigenaar, een deelgerechtigde tot het gebruik en genot van het gemeenschappelijk eigendom is uitgevallen, maar van zelf zijn de overblijvenden aangewezen
om de opengevallen plaats in te nemen. Een testament, waardoor in het van nature
aangewezen erfrecht een wijziging zou worden gemaakt, past daarbij niet. Met den
tijd is de familieband slapper geworden en zoo werd het mogelijk dat een testamentair
erfrecht ontstond, terwijl de familie-eigendom zich beperkte tot het voornaamste, den
grondslag van het aanzien en de macht der familie, den grondeigendom. Bestuurd
en beheerd door het familiehoofd, mag het door hem zonder toestemming van de
overige eigenaren niet worden vervreemd. Langzamerhand is ook dit verslapt ; eerst
wordt een enkele uitzondering toegelaten en daarna wordt verkoop van het onroerend
goed toegestaan, maar behoudt de familie een voorkoopsrecht, dat wil zeggen : het
verkoopen is geoorloofd, nadat het goed eerst aan de naaste familieleden aangeboden
is en dezen het aangebodene niet koopen. Ten slotte is het laatste stadium bereikt,
dat verkoop is toegestaan, maar aan bepaalde verwanten gedurende een korten tijd
het recht toekomt het goed te naasten : in de rechten van den kooper te treden,
mits betalende de koopsom.
Dit naastingsrecht heeft zich in den tijd der Republiek in de meeste provincien
gehandhaafd en uitvoerige regeling gevonden. En naast dit oudste en belangrijkste
naastingsrecht zijn tal van andere ontstaan, b.v. van markgenooten, buren en medeeigenaren bij verkoop aan een niet tot dien kring behoorende. Wij wezen reeds op
dat van den leen-, hof- en tijnsheer. De Groot vermeldt een naastingsrecht van den
schuldenaar bij verkoop eener schuldvordering. De Fransche revolutie heeft in ons
land het instituut doen vervallen; elders is het soms in modernen vorm blijven voortleven.
Ten aanzien van het versterferfrecht, geheel beheerscht door de opvatting, die
over de indeeling der familie en bloedverwanten werd gehuldigd, valt een groote
verscheidenheid te bespeuren. Zoo ergens, dan is bier wettelijke regeling moeielijk
gebleken ; het erfrecht was te veel aan traditie, familiebeschouwingen en vooral ook
aan de sociale belangen der verschillende kringen verknocht om een, door wettelijk
voorschrift in het leven geroepen, eenheid te verdragen. Vooral de plaats der ouders
voor of na de broeders en zusters en het beginsel der plaatsvervulling doen ons die
17
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verscheidenheid zien. In Utrecht en Overijssel bijvoorbeeld gaan de ouders voor, in
Drente en Groningen komen zij na de broers en zusters. De representatie heeft
slechts langzaam ingang gevonden, van de twee scherp tegenover elkaar staande
systemen, het in een deel van Holland, in Utrecht en Gelderland geldende aasdomsrecht en het in zuidelijk-Holland en Zeeland heerschende schependomsrecht, sloot het
eerste haar in beginsel geheel uit. In den tijd der Republiek wint zij langzamerhand
veld. Een ander punt, ook groote verschillen aanwijzend, is het erfrecht der echtgenooten, dat onder den invloed stond van het huwelijksgoederenrecht. Hier erkend,
was het elders weer uitgesloten.
Sedert de middeleeuwen treffen wij testamenten aan; aanvankelijk werden zij
verleden voor den priester. De bepalingen, die het recht der Republiek over testamenten en testamentsvormen geeft, zijn voor een groot deel door het oudere recht
beheerscht. In de zeventiende eeuw is dat verleden voor een notaris en twee getuigen
verreweg het meest gebruikelijk, daarnaast staat het testament ten overstaan van het
gerecht. Een beperking in de testeervrijheid, die in sommige deelen van het land
lang gehandhaafd is, bestond in het verbod om over het onroerend goed te beschikken.
Daarenboven werden de belangen der familie beschermd door het beginsel, dat slechts
over een deel van den boedel rechtsgeldig bij testament kon worden beschikt ; in den
tijd der Republiek is dat beginsel op Romeinsch-rechtelijken grondslag uitgewerkt tot
de leer van het wettelijk erfdeel. Trouwens in het algemeen is bier de invloed van
het Romeinsche recht op het nationale recht groot geweest, en ten slotte is de toestand des te ingewikkelder geworden, omdat zich voor leen-, tijns- en hofgoederen
eene in belangrijke opzichten van het gemeene recht afwijkende regeling had staande
gehouden, die op haar beurt weer daarop van invloed was.
Wat het erfdeel van natuurlijke kinderen betreft, staat op den voorgrond de
regel » moeder maakt geen bastaard"; hieruit werd de gevolgtrekking gemaakt, dat
de bastaard erfgenaam zijner moeder is. Maar hij komt niet op als erfgenaam van
zijn vader. Bij de beerving van bastaarden heeft, zoo er geen afstammelingen zijn,
de moeder een krachtiger recht dan de vader. Het recht van den landsheer op de
nalatenschappen van bastaarden is sedert de middeleeuwen geleidelijk verminderd ;
toch waren in den tijd der Republiek daarvan nog sporen gebleven.
Ons overzicht moge worden besloten met te wijzen op een eigenaardige regeling,
die bier en daar (en wel in Drente en het Roermondsche kwartier) gevonden wordt
om aan het achterstaan van halve broeders en zusters bij volle een einde te maken.
Naar het aasdomsrecht, waarbij de graad van bloedverwantschap tot den overledene
beslissend is, stonden halve en heele geboorte gelijk, maar elders staat in den regel
de eerste achter. Door contract, uitvoerig in de landrechten der i7 de eeuw beschreven, kan dan een-kindschap en een-broeder- en zusterschap ontstaan ; door het
eerste worden kinderen uit verschillend huwelijk ten aanzien der ouders, door het
tweede ten aanzien van elkaar gelijkgesteld.
Het privaatrecht in den tijd der Republiek -- ziehier de slotsom, waartoe ons
overzicht kan voeren — had den frisschen en gezonden geest, die het oude recht
der vaderen buigzaam en altruistisch maakte, wel is waar niet geheel verloren, maar
toch zooveel daarvan aan het strenge en egoIstische Romeinsche recht ingeboet, dat
op den weg, die tot verdwijning uit het volksbewustzijn leidt, een groot stuk was
afgelegd. De in vele opzichten ongelukkige invloed der romaniseerende juristen in de
16de, en vooral in de i7 de en i8 de eeuw, is door de tijdgenooten over het algemeen
niet als ongelukkig gevoeld. De Friesche raadsheer Hamerster vermeldt in 17 4 1 bij

c.)
4-,

z

a)

cn

:7;
r=4
.scn

0

0
0

cla

P-4

CI!
0

rd
771

0

U

C)

Cd

C
•

C

•••
Ca4
CU

C
(1.)

7.5
• ^-b

ci
U

0
Cv

0
0

Cd

0

0

Bestuur en Rechtswezen.

26

de uitgave van zijne verklaring der codificatie uit het jaar 1723, dat het Friesche
yolk >, tot op dezen huidigen dach, onder Godes zegen, haare eige Rechten, Wetten
en Costumen, zoo als die by haar ter eeniger tydt van de Romeinen vrywilliglyk
overgenomen, ofte anders van tydt tot tydt, na omstandigheit van zaaken, gemaakt
zyn, behouden heeft, en na de zelve tot bier toe pryszelyk werdt bestiert". Aan een
loftuiting daarvoor aan het adres der Staten verbindt hij de opmerking, dat een
rampzalige verdeeldheid in de middeleeuwen Friesland en zijn recht verscheurd had,
totdat in de 16 de eeuw die ellende verbeterd werd toen >> in plaatze van voorige en
nu byna verscheurde Wetten, de Keizerlyke Rechten van het oude Volk van Romen
bier te lande aangenomen zyn". Pas de critische geest der 18 de eeuw geeft ons
enkele sporen van verzet te zien tegen het rechtsbederf, dat was ingeslopen ; maar
duidelijk bleek uit de houding, die de overgroote meerderheid der juristen daartegenover innam, dat nog veel noodig was voor men aan de bekoring van het recht van
Rome ontkomen zou zijn.
Under de verwording van het recht tot een leer van spitsvondigheden, waarin
de gemeene man zich niet langer thuis kon voelen, heeft de opgewektheid van het
rechtsleven natuurlijkerwijze geleden. Dat het gezag voor de rechterlijke autoriteiten
daaronder daalde, behoeft geen verwondering te wekken het blijkt niet onaardig uit
de bevestigende beantwoording der vraag, of een rechter gewraakt mag worden, als
hij zelf een zaak, gelijk aan die waarover zijn beslissing gevraagd wordt, hangende
heeft, wanneer dit gemotiveerd wordt met de opmerking : >> want ghepresumeert wordt,
dat by sal sententieren in sulcker voeghen als by wilde dat in sijn sake ghedaen
werde". Dat de rechters onafhankelijk stonden tegenover de rechtzoekenden, kan
niet gezegd worden. Het zgn. solliciter les juges was een veel voorkomend lets, dat
tot misbruiken aanleiding moest geven. Hoe slecht het mengen van politiek in de
rechtspraak en het op den voorgrond brengen van politieke overwegingen bij de
benoeming der hoogere rechters, gewerkt heeft, behoeft geen nadere uiteenzetting.
De rechtstaal, die in de middeleeuwen verbasterd was onder den invloed van
geleerd doende geestelijken en notarissen, was juristen-bargoensch geworden. Wel
blijkt, dat sommigen zich daartegen verzetten, maar — lezen wij in een werk van
anderen wederom eischen in Regten bastard-woorden, aangemerkt als
1738
zekere kunstwoorden, welke door het gebruik reeds aangenomen, en klaarder zyn
dan andere woorden, die, in plaats van die vreemde uitgedagt, en verzonnen, nog
niet voor de Hoven, en Vierschaaren, 'k laat staan onder 't Gemeen, in zwang gaan,
en nog niet in gebruik gebragt hebben konnen worden". Tegen het einde der 18 de
eeuw werd zelfs een prijsvraag over de zuiverheid der rechtstaal uitgeschreven. Het
bekroonde antwoord daarop geeft --- waren zij niet bedroevend — vermakelijke
staaltjes van wat op dit gebied gezondigd werd. De weinige schrijvers, die in het
Nederlandsch, niet in de taal der geleerdheid, zich tot het publiek richtten, deden dit,
omdat zij zich hun lezers onder het groote publiek dachten. Bernard van Zutphen
schreef in de 17 de eeuw zijn bekende, en herhaaldelijk herdrukte ,)Nederlandtsche
Practycque", dan ook principalijcken" tot dienst van zoodanige personen, die in de
rechten of in de Latijnsche taal onervaren zijn. Juist daarom behandelt hij alleen de
dagelijks voorkomende zaken.
De school van het natuurrecht heeft in de i8 de eeuw een reactie ingeluid tegen
de verwarring en onzekerheid, die het recht kenmerkten en die door haar geweten
werden aan het handhaven van de vele vreemde en verouderde rechtsbegrippen. Zij
leidde uit de rede een nieuw recht af, bestemd en geschikt om voor alle tijden en
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volken te gelden. Haar eenzijdigheid, door met elke historische lijn te breken, belette
dat haar streven vruchtdragend kon zijn. Maar zij heeft ten slotte de rechtsleer betrokken in de ontwikkeling der staatsrechtelijke theorieen.
De Republiek, die zich had staande gehouden ondanks de meer en meer blijkende
bezwaren, die aan haar regeeringsvorm verbonden waren, is ten slotte in 1795 ten
ondergegaan. Op haar volgde de Fransche tijd, met zijn afwisseling van centralisatie
en decentralisatie, van republiek en monarchie, waarin wel
aanvankelijk veel bij het oude
bleef en dikwijls alleen in naam
veranderd werd, maar toch in
theorie en geleidelijk ook in
practijk de veranderingen tot
stand kwamen, waarop — toen
in I 8 I 3 de onafhankelijkheid
hersteld was — kon worden
voortgebouwd. Wat de Fransche
tusschenperiode ons bracht kan
door herhaling van wat te dien
aanzien in het voorafgaande
reeds werd aangestipt en met
eenige uitbreiding daarvan, aldus worden omschreven : vervallen zijn de hoorigheid, het
leenrecht, alle heerlijke regeerrechten en jurisdictie , haar beslag
kreeg de scheiding van wetgeving, bestuur en rechtspraak ;
voltooid is de vervanging van
de leekenrechtspraak van locale
vertegenwoordigers door die van
Deroepsrechters als ambtenaren
van den staat, die eenheidsstaat
geworden was met centrale organen om aan alle partijschappen
Notaris Kane en zijn klerk Jan Bosch ; naar de schilderij van
en particularistischen naijver een
Wybrand Hendriks in 's Rijks Museum.
einde te maken. Van uit het oogregeeringsvorm,
recht en rechtspraak
punt van den eenheidsstaat moge tot besluit op
nog een blik geworpen.
De regeeringsvorm is de constitutioneel-monarchale, sinds 1848 berustend op het
beginsel van ministerieele verantwoordelijkheid en het representatief stelsel. Hij geeft
een samenwerking te zien van: aan de eene zijde de Kroon, die deel heeft aan de
wetgevende macht en wier bestuursmacht in de grondwet omschreven is, en de
Staten-Generaal als vertegenwoordiging- van het geheele yolk aan de andere zijde,
die met de Kroon zijn wetgever, maar door bun rechten van contrOle en medezeggenschap bij bestuur, door hun budgetrecht en door de ministerieele verantwoordelijkheid,
de verhouding der twee factoren in dien zin bepalen, dat het zwaartepunt ligt bij de
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volksvertegenwoordiging. De regeeringsvorm is die van den eenheidsstaat provincie
en gemeente hebben niet een eigen souvereiniteit, maar een van het hoogste gezag
afhankelijke zelfstandigheid, die niet verder gaat dan grondwet en wet toekennen en
dan met het behoud der staatseenheid te vereenigen is. Die zelfstandigheid vertoont
twee kanten : autonomie en zelfbestuur, geregeld en omlijnd in de grondwet en de
op haar berustende provinciale wet van 185o en gemeentewet van 185 I. Op den
voorgrond staat, aanvankelijk in naam, sedert 1848 in werkelijkheid het beginsel van
decentralisatie. De gemeentewet deed de nog bestaande tegenstelling tusschen landelijke gemeenten en steden vervallen en gaf in de plaats daarvan een verdeeling van
het land in gemeenten, waar alle bevoegdheid, die niet uitdrukkelijk aan de andere
organen (burgemeester en wethouders, en burgemeester) is opgedragen, toekomt aan
den raad, een werkelijke vertegenwoordiging der burgerij. De Provinciale Staten,
voor 1848 gekozen door de kunstmatig in het leven geroepen standen, edelen of
ridderschappen, steden en landelijken stand, zijn thans een werkelijke vertegenwoordiging. En ook in de provincie is het beginsel doorgevoerd, dat de regeering is bij
de vertegenwoordiging, de uitvoering in hoofdzaak bij haar gecommitteerden.
De eenheidsstaat bracht de behoefte mede aan een algemeen geldend burgerlijk
en strafrecht, en een zich daarbij aansluitend procesrecht, om in de plaats te treden
voor de rechtsverbrokkeling van den voortijd. Aanvankelijk bleven de Fransche
wetboeken van kracht, maar onmiddellijk na 1813 is het werk der nationale wetgeving
met kracht ter hand genomen. De staatkundige verhoudingen en de mislukte vereeniging met Belgie waren daarvoor niet gunstig en leidden er toe, dat pas in 1838
tot invoering der wetboeken is overgegaan, terwijl een nationaal strafwetboek eerst
in 1886 den Code Penal, die reeds niet onbelangrijk gewijzigd was, verving. De
rechtspleging, sinds de revolutie als uitsluitend staatstaak erkend, is toevertrouwd aan
een rechterlijke macht, uit beroepsjuristen samengesteld, vereenigd onder een opperste
gerechtshof; de vervolging van strafzaken is gelegd in handen van een een- en
ondeelbaar openbaar ministerie. De burgerrechtelijke wetgeving van 838, op RomeinschNapoleontische leest geschoeid, heeft aan het nationale recht ongetwijfeld de plaats
onthouden, die het toekwam. Zij is verouderd, maar blijkbaar niet in die mate, dat
plannen tot algeheele herziening in den kring der juristen instemming vinden. Meer
levendig is, vooral onder de bekoring van wat het buitenland te zien geeft, de wensch
naar herziening van het burgerlijk proces. Het strafproces, dat in het vooronderzoek
inquisitoir bleef en in die mate, dat het accusatoir karakter van het onderzoek ter
terechtzitting niet tot zijn recht kan komen, nadert herziening. Meer en meer blijft
de wetgeving in verband met de traagheid der wetgevende machine bij de behoeften
ten achter, en wordt van den rechter verwacht wat de wetgever niet schenkt, een
recht en rechtspraak, die de behoeften van den tijd bevredigen.
Dat de studie van het civiel recht daaronder lijdt, valt niet te miskennen. De
aandacht is van haar voor een groot deel op het staats- en administratief recht
overgegaan. Reeds eerder heeft het Romeinsche recht verminderde belangstelling
gevonden vermeerderd daarentegen is die in het inheemsche recht. Dat dit aan den
groei van het Nederlandsche recht ten goede kwam, moge de twintigste eeuw leeren.
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bladzijde I van dit boek wijst Prof. Brugmans erop, dat Nederland een stedenO Pland
bij uitnemendheid genoemd kan worden, dat de geschiedenis van ons
yolk voor een groot gedeelte die der steden is. Maar hij toont terecht daarbij
aan, dat de vOOrgeschiedenis der steden ligt bij onze dorpen. In die gedachtenreeks
voortgaande komt men geleidelijk tot de juiste overtuiging, dat de dorpen en gehuchten
zijn ontstaan uit de oudste concentraties der landelijke bevolking op geographisch
zoowel als economisch voordeelig gelegen plaatsen.
Het oorspronkelijke element van de sociale en economisch-geographische ontwikkelingsvormen, die men dorp, stad en staat noemt, vormde schier overal op aarde
de landelijke stand; hij is ook altijd gebleven de bron, die stad en staat steeds met
nieuwe kracht voedt. Een staat of een stad, welke die voeding of dien invloed van
het landelijk element mist, lijdt veelal aan verzwakking en achteruitgang. De betrekking van den mensch met het aardrijk, meer bepaald met den bodem van zijn
woongebied, is een natuurlijke band, die geest en lichaam frisch houdt en krachtig
maakt. Daardoor vervult de landelijke stand in de geschiedenis van elk yolk belangrijke
functies, die wel niet in het oog vallend naar buiten werken, niet blijken uit de groote
Bingen, die onmiddellijk door de landlieden tot stand gebracht worden, maar middellijk van
invloed zijn door elementen van nieuwe kracht aan de leidende factoren der geschiedenis toe te voeren. Zoo werkt het land steeds ongemerkt en toch altijd doordringend
op het leven van stad en staat.
Maar daarnaast vervult de landbewoner een meer zichtbare rol voor de stad.
De landman is door de exploitatie van den bodem de onmisbare schakel tusschen het
maatschappelijk samenleven en de alles verzorgende natuur. De menschelijke geschiedenis moet bij den landbouw beginnen en kan zich zonder deze niet voortzetten. De
gewijde geschiedenis plaatste de eerste menschen, zeer juist gedacht, in een vruchtbare
streek, door water besproeid, in den hof van Eden, om dien te bebouwen en te
bewaken. Zelfs toen de menschen het land verlieten en zich, verwijderd van akkers
en weiden, vereenigden in geconcentreerde groepjes, kon dat aanvankelijk toch niet
geschieden zonder ook de betrekking met het land aan te houden. Bij het dorpsleven
bleef die betrekking wel zeer groot. Maar zelfs voor het stadsleven bestond nog zeer
langen tijd een band met het land. Vele steden waren, hoewel door muren en grachten
ingesloten, nog aan het einde der middeleeuwen voor een deel door landbouwers bewoond.
Men zag dat b.v. in Leiden, en voornamelijk in de landsteden; men kan het nog zien
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in oude stadjes, die niet gemoderniseerd zijn in hun karakter, als Ommen, Ootmarsum,
Bredevoort e. a., waar vele boeren in de stad wonen, er hun bedrijf uitoefenen, terwijl
hun land buiten de stad ligt. Onze oude steden zagen het belang van die betrekking
met het land zeer goed in en gaven dan ook niet zelden aan poorters of burgers het
recht buiten de stad te gaan wonen, zonder dat zij daardoor hun stedelijke rechten behoefden te verliezen. Dat waren de zoogenaamde haagpoorters of landpoorters, ook wel
buitenpoorters genoemd, zooals in de veertiende eeuw er vele gevonden werden. Floris V
gaf in 1 273 aan Vlaardingen en andere steden een handvest, waarbij de stedelingen
vrijheid verkregen om in de lente en in den oogsttijd tot zaaien en maaien een of
twee maanden of zes weken op het land te verblijven, zonder daarmede hun poort-

Paulus Potter, Koeien in de weide. Ermitage, St. Petersburg.

recht te verliezen. I)ergelijke voorrechten werden aan Haarlem, Alkmaar, Monnikendam en zelfs in 1 34 2 nog aan Amsterdam verleend. Hieruit blijkt, dat destijds de
bewoners der steden nog half en half boeren waren. In 1505 gaf Philips de Schoone
aan het stadsbestuur van Gouda nog het recht, om van de landlieden in de dorpen
Moordrecht, Nieuwerkerk, Kapelle, Zevenhuizen, Waddinxveen, Boskoop, Middelburg,
Sluiswijk, Reeuwijk, Zwammerdam, Bodegraven, Haastrecht, Stolwijk en Bergambacht
landpoorters te maken, die al den vrijdom van andere poorters zouden genieten.
Buitenpoorters kwamen ook te Zwolle en elders in Overijsel voor. Tal van historische
gegevens wijzen op dat voortkomen van de stedelijke uit de landelijke bevolking, op
de betrekking tusschen land en stad en op de landelijke elementen, die langen tijd
nog veel in de steden voorkwamen.
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Maar toch, hoewel vroeger in de steden vele landlieden woonden en in enkele
nog, het valt ook trots dat samenwonen op dezelfde plek in het oog, wie de eigenlijke
landlieden zijn en wie de eigenlijke stedelingen. De landlieden hebben door den card
van hun bedrijf, door hun arbeid in de open lucht, hun leven op het veld en met
het vee, zich tot een zelfstandig volkstype ontwikkeld. Of liever, de stedelingen hebben
zich door hun stadsleven, hun arbeid in andere richting, hun aanraking met vreemdelingen, hun hooger levenseischen, hun kleeding enz. van de landlieden afgescheiden,
terwijl de laatsten meer het oorspronkelijk karakter en de oude levenswijze hebben
bewaard.
Daardoor is er in den loop der eeuwen een scheiding gekomen tusschen landen stadbewoners. De laatsten hebben een eigen cultuur ontwikkeld, die onder den
invloed van andere cultuurcentra, van intellectueelen vooruitgang, van staatkundige
beweging en vele andere daarop werkende factoren voortdurend zich wijzigde. De
landbewoners hadden eeuwen aaneen weinig verandering in milieu noch in levenswijze.
Het verkeer, de onderlinge aanraking maakte de steden tot de plaatsen, waar de gedachten
van vele landen zich concentreerden, vertolkt werden en zich verder ontwikkelden ; het
gemis van goede verkeerswegen en -middelen deed de verschillende gewesten van het
land eeuwen aaneen op zichzelf staan, en gaf daaraan door het isolement een wel
langzame, maar toch hoofdzakelijk eigen ontwikkeling en karakter. De steden traden
meer op naar buiten hun werken, denken en doen werd door woord, geschrift en beeld
bekend ; het platteland leefde meer in stilte, kwam slechts bij enkele gelegenheden met
de groote bewegingen in aanraking, werd minder opgemerkt, toonde zich minder uitend.
Daardoor werd zelden omtrent het landleven iets op schrift gesteld. Dat levert veel
moeilijkheid voor den geschiedschrijver van den boerenstand. Toch heeft het land
naar evenredigheid niet minder groote mannen voortgebracht dan de stad; maar deze
konden op het land niet het milieu tot ontplooiIng hunner gaven vinden, zoodat zij
zich verplaatsten naar de stad, waar hun arbeid dan van beteekenis werd. De stad
werd aldus sedert eeuwen gevoed met nieuwe levenskracht van het land. Van de
steden stroomden wel ideeen en sentimententen naar het land, maar die beweging ging
langzaam en had eerst na langen tijd gevolgen.
Door al die oorzaken bleven stads- en landbewoners twee onderscheiden yolkselementen naast elkander, die verschillende belangen hadden, niet zelden ook tegenover
elkander stonden, en die ieder een eigen geschiedenis doorleefden, hoewel voortdurend
met elkander in wisselwerking. Vandaar dan ook, dat in deze cultuurgeschiedenis een
afzonderlijke behandeling van de opkomst en ontwikkeling van den boerenstand niet
mag ontbreken. Hoewel de gegevens vrij schaarsch zijn, zullen wij toch trachten de
hoofdlijnen der geschiedenis van den boerenstand tot het begin der negentiende eeuw
te schetsen. Voor uitvoeriger studie wijzen wij naar ons boek : Geschiedenis van den
Boerensiand en den Landbouw in Nederland, in twee deelen (1902--1904), dat ook
de bronnen aangeeft.
De landbewoners, die meestal van de productie van het land leven, worden veelal
aangeduid met den naam landbouwers. De oorspronkelijke beteekenis van bouwen is
wonen, bewonen, zich bevinden landbouwers waren dus landbewoners. Doch bouwen
verkreeg daarna de beteekenis van bewerken, bearbeiden, ploegen en zaaien landbouwer duidde toen meer bepaald aan den persoon, die zich bezig hield met de
bewerking van den grond door ploegen, zaaien enz. om oogst te verkrijgen. Evenwel
in ruimer zin wordt de naam ook toegepast op de veehouders, zoodat landbouwers
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zoowel hen omvat, die het land bewerken door ploegen en zaaien om te oogsten als
degenen, die veehouderij als bron van bestaan hebben. Men kan derhalve de onderscheiding maken tusschen landbouwers of akkerbouwers en veehouders, doch waar
men in het algemeen spreekt beide bedrijven als landbouw aanduiden. In dien ruimen
zin zullen wij meestal den naam opvatten ; hebben wij een beperkter bedoeling, dan
zullen wij in het vervolg bepaald spreken van akkerbouwers en veehouders.
De landbouwers worden ook algemeen aangeduid met den naam boeren, de
geheele landbouwende klasse als boerenstand. Deze naam beteekende aanvankelijk
woongenoot, buur, dat hetzelfde woord is. Oorspronkelijk werden daarmede de vrije
lieden aangewezen, die op het land woonden. Later, toen de steden toenamen en
deze de verblijfplaatsen werden van de vrije lieden, terwijl de landbewoners veelal in
een toestand van afhankelijkheid verkeerden, werd de naam Boer veel gebruikt in
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tegenstelling tot heer of ridder, vrije of stedeling. Doch ook die beteekenis is in
Nederland na de i 6 de eeuw verloren gegaan ; Boer werd sedert de uitdrukking voor
landbouwer in het algemeen, dikwijls met de bijgedachte dat de persoon, dien men
als zoodanig aanduidde, door eenvoudige manieren en kleeding zich van de geciviliseerde
stadsbevolking onderscheidt.
De oudste bekende bewoners der Nederlandsche gewesten waren boeren en zij
konden weinig anders zijn. De hunnebedden-bouwers moeten ook landbouwers geweest
zijn. Omtrent den socialen toestand dier waarschijnlijk Keltische bevolking valt niets
te zeggen, evenmin als over hun landbouw.
Eerst omstreeks den aanvang onzer jaartelling verkrijgen wij eenige berichten
omtrent den bodem en den landbouw onzer gewesten. wij danken deze aan de
Romeinsche geschiedschrijvers, die enkele verstrooide mededeelingen daarover gegeven
hebben. Het waren geen verheffende beelden, die zij van de landbewoners in dit
noordelijke land der Germanen gaven. Deze gewesten worden door hen beschreven
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als deels met onbewoonbare moerassen en bosschen overdekt, als een land van mist
en nevel, met veel regenval. En al waren de beschrijvingen, die de Romeinsche
schrijvers, opgevoed in het zonnige zuiden met hoog ontwikkelde beschaving, gaven
van . het nog grootendeels in natuurstaat verkeerende Germaansche land, door die
tegenstellingen misschien wat te donker gekleurd, toch wijst de natuurlijke gesteldheid
van de terreinen, zooals die eeuwen later nog bestonden, aan, dat de voorstelling
der klassieken in den grond niet onjuist was.
Plinius beschrijft de Chauken en hun land, dat hij met eigen oogen gezien had
en waaronder men het land der Friesche kuststreken in uitgebreiden zin te verstaan
heeft. Daar aan de zee, waar tweemaal per dag het water rees en daalde, zegt hij,
woonde het meest beklagenswaardige yolk op hoogten of op een samenstel van palen
en planken, opgericht tot de hoogte, waartoe de vloed rees en waarboven de hutten
zich verhieven. Bij vloed was het een leven als aan boord der schepen ; bij ebbe
schenen de bewoners schipbreukelingen op het strand. Zij maakten in de nabijheid
van hun woningen jacht op de visschen, die bij het terugtrekken der zee gevangen
werden. Het was hun niet mogelijk huisdieren te houden, zooals hun naburen; zelfs
konden zij niet tegen de wilde dieren strijden, daar ver in den omtrek geen struik
groeide. Van riet en biezen vlochten zij netten voor de vischvangst ; met de handen
brachten zij vochtig slijk bij elkander en vormden het tot potten, die meer door den
wind dan door de zon gedroogd werden en waarin zij spijzen bereidden. Als drank
gebruikten zij uitsluitend regenwater, dat zij op de binnenplaatsen van hun woningen
verzamelden.
Het is duidelijk, dat Plinius de oude Friesche en Groningsche kwelderlanden op
het oog had in deze beschrijving ; een nog onbedijkt kustgebied, hoofdzakelijk door
visschers bewoond, waar reeds de eerste grondslagen voor de terpen en wierden
gelegd werden, die later werden verhoogd. Dewijl Plinius tevens aanduidt, dat de
naburen der Chauken huisdieren hadden, valt hieruit of te leiden, dat op de hooger
gelegen landstreek in Friesland en Groningen de veehouderij een hoofdbedrijf was.
Ook in Zeeland hadden zich reeds zeer vroeg boeren langs de kuststreek
gevestigd. Alles wijst er op, dat bier langs den binnenkant der duinen op hoogere
zandgronden de woonplaatsen werden gevonden, terwijl op de aanslibbingen in het
kustmeer achter de duinen, waar zich de Zeeuwsch-Zuid-Hollandsche eilanden uit
opwassen en aanwassen begonnen te vormen, op de gorzen en schorren, het vee werd
geweid. Hier waren alleen vluchtheuvels noodig voor het vee om bij hooge vloeden
veilig te zijn; daarvoor werden de gorzen en schorren in Zeeland met hillen of vluchtheuvels overdekt, welke er thans nog in grooten getale worden gevonden. Deze
vluchtheuvels waren niet de vaste woonplaatsen der landbewoners, zooals de later
gebouwde terpen en wierden in het noorden van Nederland, maar tijdelijke toevluchtsplaatsen voor het vee, terwijl de menschen hun verblijven langs de duinstreek hadden.
Al zijn de berichten dienaangaande schaarsch, men kan derhalve aannemen, dat bij
den aanvang onzer jaartelling de volksstammen, die de kuststreken bewoonden, naast
kustvaart en visscherij ook de veehouderij uitoefenden. Dat is het geval geweest in
de meeste der lage landen van ons land, voor zoover die bewoonbaar waren ; voor
den akkerbouw leenden die zich niet. Wel kan men uit verschillende gegevens afleiden,
dat de waterstand der zee en in het land van de kuststreken gedurende dien tijd
lager moet geweest zijn dan tegenwoordig, zoodat de landen in natuurlijken toestand
beter droog lagen dan thans het geval zou zijn zonder de dijken, maar de gronden
in de meer of minder breede strook der kustlanden van de Eems tot het Zwin zullen
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zich nooit bijzonder geleend hebben voor den akkerbouw als algemeen bedrijf in die
oudste tijden. Natuurlijk wordt daarmede niet uitgesloten, dat op de hoogst gelegen
aanslibbingen eenige akkerbouw ter voorziening in de eigen behoeften werd uitgeoefend
naast de veehouderij.
De veehouderij zal in de meeste streken in de oude tijden geen halfnomadisch
bedrijf meer geweest zijn. Schapen werden er veel gehouden, doch ook runderen en
paarden ; verder geiten en varkens, en hoenders en ganzen als pluimvee. De woningen

Romeinsche bronzen beeldjes, opgegraven uit de Friesche terpen. Museum te Leeuwarden.

der veehouders heeft men zich voor te stellen als hutten, van teenen vlechtwerk met
klei bestreken, een materiaal, dat in de kuststreken gevonden werd.
Geheel anders waren de toestanden in den eersten Romeinschen tijd op de hoogere
gronden van ons land. Op de zand- en grintgronden, zooals die na den ijstijd aan
de natuur waren overgelaten, hadden zich in de waterachtige kommen gedurende den
loop der eeuwen veenmoerassen gevormd, die in perioden van droogte, welke de
opvolgende klimaten aanwijzen, met bosschen begroeid werden, terwijl in vochtiger
tijden deze veenbosschen ook weer te gronde gingen. Die venen, hoogvenen, woeste
met heide en struiken begroeide terreinen, in den winter en in vochtige zomers onbegaanbaar en geheel onbewoonbaar, moeilijk over te trekken scheidingen tusschen de
nederzettingen aan rivieren en zeeen, overdekten in breede strooken aanzienlijke uit-
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gestrektheden des lands. Tusschen die veenlagen doken de zand- en grintgronden
zoo hier en daar op uit den ondergrond en vormden er meer vaste terreinen. Daar
had op de vruchtbaarste gedeelten, veelal zacht glooiende heuvels, de natuur de landen
met bosschen overdekt, terwijl de vlakten van onvruchtbaar spoelzand of de voor
boschgroei te vochtig gelegen gronden uitgestrekte wildernissen van struiken en heiden
vormden, waaruit genoemde heuvels als oasen in de woestijn opdoken, en door hun
hoog geboomte van verre de beste en voor de cultuur meest geschikte bodemgedeelten
aanduidden.
Door deze landschappen slingerden de breede dalen der groote rivieren uit
Germanie en Gallie Vele kleine riviertjes, die in ons land zelf hun oorsprong vonden
nit het afstroomende regenwater, kozen hun weg langs de breede erosiedalen, welke
aan het eind van den ijstijd door het vele smeltwater der gletschers waren gevormd,
en die enkel een smalle rivierbedding daarin openhielden, alleen bij hoog water de
vallei weer overstroomend. Die dalen, deels met moerasveen aangevuld, waren van
nature begroeid met gras en vormden strooken goed of bruikbaar grasland tot
weiden voor het vee of om er hooi te winnen. Het waren groene landen, die de
woeste terreinen doorkronkelden, op eenigen afstand hier en daar met bosschen op
heuvels langs de randen.
Den Germaanschen en anderen stammen, die ons land binnentrokken, werden door
de natuurlijke gesteldheid de plaatsen aangewezen, waar zij het veiligst zich konden
nederzetten. Dat waren niet de veenmoerassen, niet de heiden, niet onmiddellijk de
langs het water liggende rivierzoomen, welke herhaaldelijk overstroomden. Maar dat
waren de bosschen op de beste, heuvelachtige gronden, met leemhoudenden bodem,
voor zoover die niet te ver van de stroompjes met graslanden gelegen waren. In die
bosschen werden aan den rand plekken open' gekapt, om er de hutten te bouwen,
en zoo vestigden de leden van een familie er zich dicht bij elkander, maar toch met
kleine tusschenruimten. Daar woonden zij beschut en veilig in het geboomte; vandaar
konden zij hun vee op de weiden en heiden drijven; daarheen konden zij het weder
terugtrekken in den winter. Aldus ongeveer ontstonden de eerste gehuchten en kleine
dorpen ; de ruimten tusschen de hutten, met hoog geboomte, vormden den aanvang
der latere brinken, die vele Bier oude dorpen kenmerken.
Voor de nog trekkende families was de veehouderij het hoofdbedrijf. Doch de
zich vast hier vestigende groepen begonnen den akkerbouw daarnevens geregeld uit
te oefenen en ontgonnen daarvoor de meest vruchtbare gronden, veelal door het bosch
aangewezen. Waar de bijl niet snel genoeg werken kon, werd het bosch in brand
gestoken. Daardoor verkreeg men bouwlanden bij de nederzettingen, zooals die er
eeuwen later nog gevonden werden, en ontstonden de esschen of engen, aaneensluitende complexen bouwgronden nabij de dorpen. Zulk een dorp met het bouwland
werd dan door heiden of woeste gronden omsloten.
In dat milieu leefden op de zandgronden de eerste bewoners dezer landen in een
primitieven natuurstaat. Nabij de groote rivieren ontstond al spoedig eenig verkeer,
maar in het binnenland stonden de nederzettingen en groepen hutten op zich zelve,
waren zij door natuurlijke scheidingen van venen en heiden geIsoleerd, en moesten
zij hun economisch handelen hoofdzakelijk beperken tot eigen voorziening in het
noodige voor hun bestaan door veehouderij, eenigen akkerbouw en door de jacht.
De akkerbouw kon bier door de natuurlijke gesteldheid des lands beter uitgeoefend
worden dan in de lage kustlanden, en nam er betrekkelijk een grooter plaats in. Doch
de eigenlijke ontwikkeling daarvan geschiedde eerst later ; in den oudsten tijd hadden
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de Germanen tegenover weinige landbouwproducten veel vee te stellen, zegt Tacitus.
De landbouw werd vooral gedreven door de vrouwen en ouden van dagen , de mannen
wijdden zich meer aan de jacht en den krijg.
In deze primitieve toestanden vonden de Romeinen onze landen, toen zij den
Rijn afdaalden en de Germaansche stammen tot hun bondgenooten maakten of hen
onderwierpen. Minder om de voortbrengselen van het land zelf, dan wel om de gunstige
ligging, ten einde van hier uit te water naar Eems en Wezer te komen en om over
de Noordzee naar Britannia over te steken, waren deze landen voor de Romeinen
van beteekenis ; zij vormden een operatiebasis voor hun militaire ondernemingen. Daarvoor bevoeren zij de groote rivieren en wateren, de IJsel, den Rijn en de Utrechtsche
Vecht, het meer Flevo enz. Nijmegen, Vechten, Utrecht, Voorburg en Domburg waren
belangrijke uitgangspunten voor het verkeer te water.
De Romeinsche legers, hun burchten en ondernemingen deden het verkeer in
deze landen, meest te water gevoerd, toenemen. Met de Romeinen kwamen ook
handelaars, die het land als marskramers doortrokken, om de producten der verstrooide
boeren op te koopen en aan hen handelsartikelen te verkoopen. Daardoor hebben de
Romeinen in Friesland en in de meeste gedeelten, die langs wateren te bereiken
waren, het economisch leven gewekt bij de landbevolking , zij leerden hun producten
van hooger kunstvlijt kennen. Den grootsten invloed hadden de Romeinen op het
landleven ten zuiden van den Rijn, vooral in het gebied van de Maas en de Geul. Daar
werd de bevolking geheel geromaniseerd, werden Romeinsche villa's en landhoeven
in menigte gebouwd, werd ook een volgens Romeinsche methode verbeterde landbouw
ingevoerd. De voorbeelden der Romeinen in Zuid-Limburg hebben invloed gehad op
den bouw der boerenwoningen van later ; tot zelfs in onzen tijd bleef het oud-Romeinsche
type nog in Zuid-Limburg bewaard.
De Romeinsche heerschappij heeft in deze gewesten ongeveer vier eeuwen geduurd.
Het is niet mogelijk eenigszins in bijzonderheden aan te toonen, welken invloed de
Romeinen op den landbouwenden stand hebben uitgeoefend. Dat die invloed op het
landbouwbedrijf van beteekenis moet zijn geweest, mag wel worden aangenomen als
wij bedenken, dat in Italie de landbouw in dien tijd reeds wetenschappelijk werd uitgeoefend. Cato, Varro, Columella en Palladius hadden reeds hun ervaringen ten opzichte
van den landbouw te boek gesteld. De Romeinsche ploegen en andere werktuigen
werden modellen, die men vele eeuwen navolgde, ook in onze gewesten. De boerenwoningen in Zuid-Limburg worden tot nog toe naar het Oud-Romeinsche model
gebouwd, zeiden wij. Scherp stak deze huisvesting of bij die der boeren in het
noorden, nog meest kleine woningen, licht gebouwd uit houten staken en gevlochten
teenwerk, met leem bestreken. Men stelle zich als huisraad in die hutten voor eenige
aarden vaten, kleine houten tafels en banken, terwijl eenige bossen stoo, met matten
en dierenhuiden bedekt, tot legerstede op den grond werden gelegd. Van een schoorsteen was geen sprake; de rook moest den weg banen door de reten en langs een
opening in het dak.
In de lage kuststreken, zooals in Friesland en Groningen, waar geen hooge duingrond het land langs de zee begrenst, waren eerst de hoogste aanslibbingen als meest
geschikte plekken voor de woning gekozen ; maar toen de waterstand der zee hooger
werd, moesten ook de huisplaatsen opgehoogd worden. Zoo werden hier langzamerhand de terpen of wierden gevormd, zacht oploopende vrijwel ronde heuvels, waarop
de boerenhutten in een kring bij elkander geschaard stonden. Dat waren de terp- of
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wierddorpen, die bij hooge vloeden als eilandjes verstrooid in het ondergeloopen land
lagen, terwijl bij laag waters het vee graasde op het drooggeloopen en met slib
bemeste grasland.
In de boschrijke heuvels der zandgronden vond men op vele plaatsen eveneens
de hutten bij elkander, loch meer onregelmatig geplaatst. Dat waren de beginvormen
der latere eschdorpen, zooals men die in Drente vindt en welker ontstaan wij haven
beschreven.
Hoewel de bewoners, die veelvuldig met de Romeinen in aanraking kwamen,
in woningbouw, huisbenoodigdheden, kleeding, versierselen en voedsel veel van de
Romeinen overnamen, bleef toch het
grootste gedeelte
dezer gewesten nog
%
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zienlijken werden
die beter bewerkt,
met bont afgezet.
Maar onder den invloed der Romeinen
1``
kwamen ook andere
-kleedingstukken in
Romeirlsche ploegen. Naar een oude afbeelding.
gebruik. De vrouwen hadden dezelfde
dracht als de mannen, behalve dat zij zich veel van linnen kleederen bedienden. Voor.
die eenvoudige kleeding zorgden de vrouwen eri vrouwelijke huisgenooten. Aan haar
was niet alleen het spinnen en naaien, maar ook het weven der stof voor de kleedingopgedragen. Plinius zegt, dat de Morinen zoowel als de Galliers in het algemeen linnen
weefden en dat de Over-Rijnschen dat ook deden, terwij1 hun vrouwen geen kleeding
zoo fraai als die van linnen achtten. Ook de wol der vele schapen werd geweven in
het huisgezin, de Friezen hebben daarin uitgemunt. leder huisgezin vormde vrijwel
een volledig geheel, waar alles verricht werd om in dat, wat voor het bestaan noodig
was, te voorzien. De schapenhouderij in de lage Friesche landen gaf aanleiding tot
de wolbewerking en weverij als huisbedrijf, waar weldra de rondtrekkende Romeinsche
marskramers dat product opkochten om het elders weer af te zetten. Aan de huis4U11U1 ,, 11 I,
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nijverheid van de landbouwers verbond zich allengs eenig-e productie voor den handel.
Voor de kennis van de economische toestanden op het land is de wijze, waarop
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Model en reconstructie van de Romeinsche villa bij den heihof.

het grondbezit geregeld is, een belangrijk element. Al valt niet met juistheid to zeggen
hoe de Germaansche stammen bij hun komst in deze landen het grondgebruik inrichtten,
toch blijkt uit enkele mededeelingen, dat in Caesars tijd de bijzondere eigendom nog
niet algemeen bestond. Bij het binnentrekken of veroveren van een gewest door een
stam of familie werd slechts een klein gedeelte van den grond aan de afzonderlijke
familien tot vast particulier gebruik toegewezen. Zij konden op dat deel hun woning
bouwen. Huis en hof werden aldus particuliere eigendom. Doch de overige landen, de
bouwlanden, weiden, bosschen en heiden, waren het gemeenschappelijk bezit der
gezamenlijke vrije nederzetters, waarop allen recht hadden, zij het ook in verschillende

Schematische reconstructie van het gebouwen-complex der villa bij den heihof.
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mate. De weiden liet men meest aan Naar lot over; daar kon het vee van allen gebruik
van maken. Doch van het bouwland, dat bewerkt moest worden, waar men behoorde
te zaaien om te oogsten, moest wel een aangewezen deel tot particulier gebruik dienen ,
en daarom werd aan ieder vrije als hoofd des gezins voor een jaar een stuk ten
gebruike aangewezen ; dat gedeelte wisselde van jaar tot jaar af. Tacitus vermeldt,
dat de Germanen alle jaren het toegewezen akkerland verwisselden, zoodat men slechts
een jaar denzelfden akker bebouwde. Daardoor had ieder vrij man oorspronkelijk een
aandeel in den gemeenschappelijken bouwgrond. Men lette hierbij er op, dat alleen
de vrije lieden, niet de overwonnen volken en evenmin de lieden uit anderen stam
dat recht hadden, zoodat te midden dezer rechthebbenden nog altijd personen en
gezinnen overbleven, die aan het bouwland geen deel hadden.
Van de gronden gingen de bouwgronden, die langzamerhand veelal vrij geregeld
aan dezelfde familien werden toegewezen, als het ware in particulier bezit over, terwijl
de overige gronden gemeenschappelijk bezit bleven. Zoo ontstond er langs geleidelijken
weg verdeeling van een deel van het gemeene grondbezit ; men mag aannemen, dat
aan het einde van den Romeinschen tijd dit stelsel in vele bewoonde streken reeds
een zekere uitbreiding had verkregen. De weiden, de bosschen en het woeste veld
bleven nog gemeenschappelijk bezit, zonder ook aan de particuliere productie van dien
tijd veel nadeel te doen. Naast deze in gebruik genomen gronden bleven in het weinig
bevolkte land, op grooteren afstand van de verkeerswegen, nog uitgestrekte woeste
gronden geheel onbewoond en onverdeeld over.
Waar reeds bewoonde landen door een vorst met zijn krijgers of door een
nieuwen, trekkenden volksstam werden veroverd, ontstonden andere rechtstoestanden.
Zoo geschiedde het, dat de Romeinen zich een gedeelte van den grond in het overwonnen gebied toeeigenden en van de daarop wonende gebruikers schatting eischten.
Op den aldus verkregen grond bouwden de Romeinen hun kasteelen of villa's ; daar
vestigden zij eigen landhoeven, Welke een anderen rechtstoestand hadden. Daardoor
kwamen er te midden der oude landbewoners heerschers van vreemden stam ; de
oude bewoners werden schattingopbrengende, onderworpen onderdanen of slaven. Zoo
moesten de Friezen o. a. ossenhuiden als schatting leveren aan de Romeinen. Waar
de overheerschers zich krachtig deden gelden, ontstond een toestand van afhankelijkheid
bij een gedeelte der geheele bevolking aan den overwinnaar. En daarnaast bestond
een persoonlijke afhankelijkheid van den een aan den ander. Daardoor vond men bij
de Germaansche volken vrijen en onvrijen, de laatsten in den meest afhankelijken
toestand slaven, en verder heerschende en overheerschte volken.
Hoe de juiste verhoudingen van slaven, afhankelijken en vrijen bij onze boerenbevolking in den laatsten Romeinschen tijd geweest zijn, daarover is uiterst weinig
bekend. Eerst in een later tijdperk valt de ontwikkeling van het boerenleven meer
in het oog.
De Romeinsche heerschappij eindigde omstreeks de vierde eeuw onzer jaartelling,
toen krachtige Germaansche stammen in het reeds ontwrichte rijk invallen deden en
zich als overwinnaars vestigden in onderscheiden wingewesten. De nieuwe veroveraars
deden als de vroegere : deels verdreven zij de bewoners van het overwonnen gebied,
deels lieten zij die in ondergeschikte verhouding op hun landen voortleven. Waar dat
laatste geschiedde, werd het getal onvrijen vermeerderd ; waar de overwinnaars zich
in niet bewoonde streken vestigden, was de klasse der onvrijen en slaven geringer
in beteekenis. Die groote Europeesche volkenbeweging sedert het eind der vierde
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eeuw gaf aan het platteland in de Nederlanden in hoofdtrekken de volkselementen,
welke er later zijn gebleven.
De Friezen bleven in hun gebied langs de kusten der Noord-Zee wonen, hoofd
zakelijk in het noorden des lands. In de oostelijke gewesten drongen Frankische
stammen door, gevolgd door Saksische, welke laatsten zich er blijvend vestigden.
Ten zuiden van den Rijn vormden Frankische bewoners na dien tijd het hoofdelement ;
zij drongen ook in Holland en westelijk Utrecht door en vermengden zich daar met
anderen. Deze volksgroepen bleven niet gescheiden naast elkander voortleven, maar
vermengden zich in onderscheiden grensgebieden. Ook van de vroeger hier woonachtige bevolking bleef hier en daar nog een onderlaag bestaan ; elders was die alleen
door enkele families vertegenwoordigd, die zich oplosten in de jongeren.
Die verandering van bewoners moet wel het proces geweest zijn van veel strijd,
waarbij de Romeinsche cultuur, welke in de zuidelijke streken, vooral in het geromaniseerde Maasgebied het hoogst stond, onderging. De vele Romeinsche villa's en landhuizen, die daar gevonden werden, zijn in dien strijd verwoest geworden.
In de landen ten zuiden der Nederlanden had een reeds vroeger begonnen en
in dien tijd voortgezet proces van volkenverplaatsing plaats, dat op de toestanden
in onze gewesten later van grooten invloed was. De Salische Franken trokken het
Romeinsche Gallie binnen. Hier waren de Keltische Galliers en de Germaansche Bourgondiers en Gothen onder den invloed der Romeinen reeds tot een vrij hoogen graad
van ontwikkeling en welvaart gekomen en geromaniseerd geworden. De minder beschaafde Salische Franken trokken van het noorden het gebied van het tegenwoordig
Frankrijk binnen en maakten daar hun veroveringen.
Deze Franken waren een boerenvolk bij uitnemendheid ; zij hadden adel noch
priesterschap en stonden onder kleine stamhoofden, wier rechten door de volksvergaderingen zeer beperkt waren. Aanvankelijk het land der Gallische volken verwoestend,
namen zij ten slotte de Gallisch-Romeinsche cultuur over; nadat een hunner hoofden,
Clovis, omstreeks 500 het Katholieke Christendom aannam en in werkelijkheid het
koninklijk gezag wist uit te oefenen, werden de Franken zelf op hun beurt de cultuurdragers, die veroverend optraden en daarbij grooten invloed op de maatschappelijke
toestanden ten plattenlande in West-Europa hadden. Daarnaar kan men spreken van
den Frankischen tijd, die ook in ons land blijvende economische en sociale gevolgen had.
Het glanspunt van dat tijdperk vormt de regeering van Karel den Groote, niet
omdat hij alles, wat zijn tijd op landhuishoudkundig gebied kenmerkte, nieuw heeft
ingevoerd, maar ook omdat hij veel, wat reeds voor dien tijd door de Franken was
tot stand gebracht, door ordonnanties vastlegde. Beroemd is vooral zijn landhuishoudkundige verordening over het beheer van zijn domeinen, het .Capitulare de villis vel
curtis imperatoris", terwijl de volgens zijn voorschrift vervaardigde inventaris van
eenige zijner landgoederen, het >> Specimen breviarii rerum fiscalium Caroli M." ons
een inzicht geeft in hetgeen op de landgoederen van dien tijd werd gevonden.
Evenwel verlieze men niet uit het oog, dat beide gelden voor heerengoederen en
niet voor die der geringeren.
De Franken, die onder de koningen hun gebied vergrootten en het Christendom
in de Germaansche landen verbreidden, traden ook veroverend op in onze landen.
Ten zuiden van den Rijn en in de zuidelijke kuststreken werd hun macht en invloed
het grootst , daar vormde reeds de stamverwante Frankische bevolking de meerderheid.
Maar de Saksen toonden hun zelfstandigheidszin voortdurend en het kostte den
Frankischen koningen veel strijd dezen te onderwerpen, wat dan nog meestal slechts
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ten deele geschiedde en zelfs Karel den Groote niet volkomen gelukte. Hoewel in
785 de heftigste tegenstand der Saksen gebroken was en ook de Friezen zich toen
onderwierpen, bleven deze beide volksgroepen toch hun oude gewoonten en rechten
meer in stand houden dan de andere onderworpen volken. Daar vond men nog
eeuwen later eigenaardige overblijfselen bij het leven ten plattenlande, terwijl in de
Frankische gewesten der Nederlanden de instellingen van hun stamgenooten meer
wortel vatten. Onder deze bekleedt het leenstelsel de eerste plaats, dat grooten en
blijvenden invloed had op de maatschappelijke verhoudingen en op het grondbezit
ten plattenlande, tot in de negentiende eeuw.
De Frankische koningen breidden hun gezag uit door veroveringen, en daarmede ging
als gewoonlijk gepaard het uitbreiden van het
grondbezit der koningen in de veroverde landen. De toestanden werden echter verschillend.
Wanneer een bestreden yolk, ziende het niet
te kunnen houden, zich bij verdrag onderwierp,
werd in den regel van de open landerijen, die
niet ingedeeld waren, een derde aan den overwinnaar afgestaan, van de hoeven de helft. De
overwinnaars vestigden zich in het nieuwe
gebied en tusschen de overwonnenen ; zij vormden daar het overheerschend ras, de maatschappelijk hoogst staanden, een soort van adel.
Bij de verovering van een land met veel strijd
werden dikwijls alleen de vrije eigenaars van
den bodem gedood of verdreven ; de overwinnaars traden als nieuwe grondbezitters daarvoor in de plaats. De slaven en onvrije landlieden, die den bodem bewerkten, bleven
ongedeerd voortleven , alleen was hun meester
veranderd en moesten zij voor een ander
beer hun diensten verrichten, hun opbrengsten
leveren.
De Frankische koningen verkregen door
Ruiterbeeld van Karel den Groote. Museum
hun veroveringen op die wijze veel grondCarnavalet, Parijs.
eigendommen ter beschikking, die zij als koningsgoederen beschouwden. Zij verdeelden de meeste
daarvan weder, door ze aan hun trouwe krijgslieden in leen te geven. Zoo werden
ook in de veroverde Nederlanden Frankische heeren geplaatst op de hoeven, die hun
ten deel vielen, waar zij hun huizen bouwden en als eerste dienaren van den koning
niet alleen besturend optraden, maar tegelijk met aanzienlijke grondbezittingen beleend werden. Het een en het ander, het ambt en de grond, werd slechts in leen
gegeven ; maar die leenen werden langzamerhand onafgesproken erfelijk en feitelijk eigendom van den beleende.
Zoo werd het veroverde Frankische gebied bezet met heeren te midden der
boerenbevolking. De laatste bestond gedeeltelijk uit vrije boeren, die hun eigen grond
bewerkten, gedeeltelijk uit boeren, op de goederen gezeten, welke aan een beer
behoorden. Deze lieden waren dus aan de goederen verbonden , zij mochten ze niet
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verlaten en moesten voor den beer arbeiden of hem opbrengsten leveren. De laatste
categorie van boeren verkeerde in een verschillenden toestand van afhankelijkheid ,
een gedeelte was slaaf of lijfeigene, een gedeelte enkel door zekere plichten gebonden.
Deze verhoudingen zijn niet alle door het leenstelsel ontstaan, maar bestonden deels
reeds vroeger.
In de landen, die de Franken volkomen veroverd hadden, ontstond dus een
scherpe scheiding tusschen de landbewoners. Heeren, gewone vrijen, onvrijen, lijfeigenen en slaven, dat waren de hoofdcategorieen der landbevolking in den Frankischen
tijd. In de gewesten met overheerschend Frankische bevolking was het aantal gewone
vrije boeren, die uit de oorspronkelijk vrijen waren overgebleven, klein , in de later
onderworpen gewesten der Friezen en Saksen was deze categorie zeer aanzienlijk
gebleven. Daar was het gezag van den koning minder uitgestrekt, meer uiterlijk en
officieel ; daar waren de oorspronkelijke grondbezitters ook de eigenlijke bestuurders
van het land gebleven. Onvrijen, slaven vond men in de Friesche en Saksische gewesten minder dan elders. De onverdeelde open gronden, de marken, werden in de
Saksische gewesten ook niet als in de Frankische, door den koning of den beer
ingenomen, maar bleven de gemeenschappelijke bezittingen der oude, eigenerfde dorpsbewoners. Dat waren de dorpsmarken, d. i. de onverdeelde grensgronden. In de
Saksische gewesten bleven dus vrije marken bestaan , in de Frankische streken kwamen
deze gronden ten slotte aan den beer, die op het kasteel of den hof woonde, en
heetten zij hofmarken ; zij waren niet meer het vrije bezit der boeren.
In den tijd van Karel den Groote was de landbouw op de groote landgoederen
al vrij goed georganiseerd. Het woonhuis was veelal reeds van steen gebouwd;
steenbouw begon bij aanzienlijken den houtbouw meer te vervangen, hoewel de laatste
nog eeuwen lang bij de eenvoudige vrijen bewaard bleef. Het huis had drie kamers
en was geheel door een veranda, op elf zuilen rustend, omringd. Onder den vloer
was een kelder. Bij het woonhuis waren elf houten werkhuizen en een kelder met
twee overdekte gangen. Op de plaats waren nog zeventien andere huizen : een stal,
een keuken, een bakhuis, een brouwhuis, twee bergplaatsen voor koren (spicaria),
drie schuren enz. De plaats was goed beveiligd door een omtuining met een poort.
Bij het huis was een hof of twin, goed afgesloten, ordelijk ingericht en met verschillende boomsoorten beplant. Aldus was ongeveer de inrichting van een groot landgoed,
zooals dat van Asnapium, misschien te Gennep aan de Maas.
Eigenlijke werklieden op die landgoederen waren de onvrijen en halfvrijen, die
er als landarbeiders, handwerkslieden enz. bezig waren.
Groot was het verschil in organisatie, gebouwen en huipmiddelen op deze groote
landgoederen en op de gewone boerenerven. De boerenhuizen waren in de onderscheidene deelen des lands nog hoogst eenvoudig, grootendeels van bout gebouwd,
eigenlijk niet meer dan groote schuren, waar menschen en vee bij elkander woonden
in een groot, hol huis. Dit had verschillende vormen in Friesland, in de Saksische
en andere gewesten. Later beschrijven wij dat voor die streken; in den tijd van
Karel den Groote zal de vorm niet zooveel daarvan verschild hebben, loch alleen
primitiever geweest zijn.
In dien tijd werden reeds zomer- en wintergranen onderscheiden. Men volgde,
daar de bewerking en bemesting van den bodem nog te wenschen overlieten, het z.g.
drieslagstelsel , d. i. men teelde op het land in volgorde afwisselend winterkoren en
zomervrucht, om het derde jaar het telkens braak te laten liggen, ten einde den
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bodem weer vruchtbaarheid te doen verkrijgen. Bemesting kende men wel en zij werd
bij winterkoren ook toegepast. Ossen en koeien werden hoofdzakelijk als trekdieren
gebruikt. Karel de Groote gelastte reeds, dat men het beste zaaizaad moest kiezen ;
wie het niet had, moest het van elders aanvoeren. Misgewas en landplagen werden
veelal aan booze invloeden, tooverij en hekserij, toegeschreven. Karel de Groote beval
uitdrukkelijk, dat de ambtenaren hadden toe te zien, of er onder de lijfeigenen zich
ook toovenaars bevonden. Als wintervochtigheid, koude of ijzel de wintergranen
beschadigde, werd dat ook veelal aan toovenaars toegeschreven, die immers ook het
weer bedierven. Doch men had reeds defensores, een soort duivelbanners, die de
menschen diets maakten, dat zij de invloeden der toovenaars konden neutraliseeren.
Het malen van graan was een heerlijk recht en bleef dat Lang; alleen op den
molen van den beer mocht gemalen worden. Karel de Groote beval reeds, dat bij
.
zip molens ganzen en hoenders moesten worden gehouden, opdat er geen afval
verloren zou gaan.
Bakken van brood deed ieder
nog op eigen hoeve of in de
dorpen in een gemeenschappelijken oven van eenige boeren.
Bier was een algemeene drank ,
velen brouwden het zelf voor
eigen behoefte. Ook werd appelen perenwijn gedronken. De veehouderij om melk te verkrijgen
bestond wel in den tijd van
Karel de Groote, maar werd nog
niet veel toegepast. De schrale
weiden, waar het vee zich meestal
moest voeden, waren weinig geschikt om goed melkvee te
fokken. Van de melk werd wel
veel kaas gemaakt ; de boterproductie verkreeg eerst in de
De lente op het land; naar een prent van Breughel.
dertiende eeuw beteekenis. De
varkensteelt was zeer
aanzenlijk
i
, doze dieren moesten meest hun voedsel vinden in
de beuken- en in de eikenbosschen. Van de heeren verkregen de boeren tegen vergoeding het recht van eikelmest, d. i. dat om de zwijnen in de bosschen te mogen hoeden.
De ooftteelt was in den tijd van Karel den Groote wel van belang op de groote
hoeven, maar de boeren zochten de appelen nog veel in het wild in de bosschen.
Door de zorg voor den landbouw, door de orde, die gevestigd werd op het
land, werden de nederzettingen uitgebreid, zoodat er een tijdperk van ontginningen
der woeste gronden aanving.
Over het geheel was in den tijd van Karel den Groote en zijn naaste opvolgers
door de betrekkelijke rust de welvaart toegenomen. De volksstammen hadden hun
vaste woonplaatsen ; het grondbezit onderging door verovering niet meer die groote
veranderingen ; de oppervlakte cultuurland breidde zich uit door ontginning van bosschen
en heiden. De Friezen waren weder in de gelegenheid de zuidelijke markten te bezoeken. Volgens Ludger, den apostel der Friezen en Saksen, gaf de Nederlandsche
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kuststreek een vriendelijk gewest te aanschouwen met talrijke landgoederen, bloeiende
dorpen, kloosters en kerken en een dichte bevolking, een beeld van welvaart en geluk.
Dorestad ontwikkelde zich tot een koopstad van den eersten rang.
Die bloei werd echter weder vernietigd door de plundertochten der Noormannen
in deze gewesten, die onder Karels opvolgers tot in de elfde eeuw duurden, soms
door korte of lange rustpoozen afgebroken. De landbouw werd door die strooptochten
tijden lang zoo goed als onmogelijk gemaakt in de kuststreken en op de eilanden.
Vooral Utrecht schijnt er herhaaldelijk door getroffen te zijn; er werd van getuigd,
dat het bisdom door de wreedheid der Noormannen geheel was ontvolkt, zoodat
het land bij gemis aan de bebouwing een tijd lang slechts distelen en doornen
heeft voortgebracht. Zeker is er overdrijving in die uitspraak, maar er is toch een
kern van waarheid in. In den volksmond, die voornamelijk op het land dergelijke
herinneringen bewaart, leefde de vrees voor de Noren nog eeuwen voort. In Friesland
brengt men de kleine toegangen
tot de oudste kerken daarmede
in verband ; de kerk was op de
dorpen het eenig verdedigbare
gebouw, een nauwe deuropening
zou het best kunnen worden afgesloten.
De Noren hebben eensdeels door verwoesting, plundering, brandschatting, moord en
slavernij veel ellende gebracht
op het land en geheele streken
ontvolkt, anderdeels ook de
zeden ruwer gemaakt. Hun tochten schijnen medegewerkt te
hebben om de nederzettingen te
versterken, zij deden waarschijnlijk velen het land ontvluchten,
om in de versterkte steden beDe herfst op het land; naar een prent van Breughel.
veiliging te zoeken. Op het land
schijnen vele vrije boeren verarmd te zijn geworden en daardoor genoodzaakt hun allodiale
goederen aan machtiger heeren of te staan en als leen terug te ontvangen. Het feudalisme
werd hierdoor zeer bevorderd en ook de klasse der onvrijen nam toe. Dat het verval
ten plattenlande groot was, blijkt uit de schilderingen, die in de tiende en elfde eeuw
van de lage landen aan de zee gegeven werden. »Hier bij uitstek vond men onzekerheid,
twistziekte, neiging tot wanorde, ontembare barbaarschbeid en roofzucht." Vlaanderen
wordt geschetst als een land, waar een yolk woonde, . ongeregeld van zeden, dadelijk
gereed om naar de wapenen te grijpen, rad van tong, maar niet verstandig, van
ongetemde woestheid en altijd geneigd tot het kwade."
De achteruitgang in vergelijking met den tijd van Karel den Groote was sterk.
Eerst nadat de toen geslagen wonden weer geheeld waren, het land weer meer was
bevolkt geworden, ontstond er een betere tijd van meer geregelde ontwikkeling. Het
is haast onbegrijpelijk, hoe spoedig na dergelijke rampen herleving plaats kan grijpen;
men ziet dat trouwens in verscheiden landen na oorlogen, ook in lateren tijd, zoo in
onze dagen in Zuid-Afrika.
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Men kan de bevolking van de Nederlanden in de middeleeuwen naar de maatschappelijke klassen in de eerste plaats onderscheiden in vrijen en onvrijen. De
vrijen zijn weer te onderscheiden in edelen of adelingen en gemeene vrijen of vrijlingen, en in de steden de burgers of poorters. Ook na den tijd der Noormannen
bleven de grondslagen van het leenwezen in deze gewesten bestaan maar in den
loop der tijden verkreeg dat, vooral onder den invloed van de economische ontwikkeling, een ander karakter. De adel vormde een klasse van aanzienlijken uit de
vrijen, die aanvankelijk door grondbezit tot dezen stand waren aangewezen, of in elk
geval verschillende voorrechten bezaten. De vrije en de edele hadden alle wezenlijke
rechten gemeen, maar de laatste genoot voorrechten, welke de eerste miste. En tevens
ontwikkelde zich door een nadere betrekking tot den koning of heer de adel
uit den stand der vrijen.
Uit de edele geslachten werd de
koning gekozen, met wien de adel in de
oudste tijden in geboorte gelijk stond en
aan wien hij vermaagschapt was. Die
verhouding tot den vorst en de vorstelijke
macht zette deze geslachten aanzien en
gewicht bij, verhief hen boven de gewone
vrijen. Op de edelen stond hooger weergeld dan op de vrijen. De adel had in
't gevolg des konings een plaats, diende
hem te velde en ten hove ; daardoor werd
die adel langzamerhand een klasse, waaruit de hooge ambtenaren, de hertogen,
graven en heeren werden benoemd, aan
wie goederen in veroverde landen werden
in leen gegeven of geschonken zij ontvingen dan heerlijke rechten op die goederen. Zoo ontstonden de heerlijkheden.
Naar den aanvang en den aard Bier geschonken rechten op het land en op de
bewoners van het verkregen land werden
zij onderscheiden in hooge, middelbare en
Miniatuur (het zaaien) uit het Hennessy-getijdenboek.
Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
lage heerlijkheden. Maar enkele bevoorrechten wisten als graven zich in toenemende mate macht en aanzien te verwerven, en vormden aldus kleine staatjes in
het koninkrijk, die vereenigd later grootere staten werden. Daardoor ontstond uit den
adel een reeks van vorsten met verschillende benamingen, onder wie staatkundig weer
verscheidene heeren stonden. Vorsten hadden, behalve eigen grondbezit, ook hoogheidsrechten over het grondbezit van de tot hun gebied behoorende heeren; voor die heeren
was niet-zelden grondbezit bijna identiek met heerlijkheid. Men kan daarom zeggen, dat
in dien tijd een aanzienlijk gedeelte van het bezit was in handen van adellijke heeren.
Door de invallen der Noormannen en den daarmede gepaard gaanden achteruitgang der
vrije ontwikkeling ten plattenlande hadden de kleine, vrije grondbezitters hun rechten
veel aan de heeren overgedaan om een machtigen beschermer te hebben. Zoo was
in de elfde eeuw het land overdekt geworden met sterke adellijke kasteelen, waar de
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heeren woonden, de groot-grondbezitters, die hoogere of lagere jurisdictie hadden
over hun gebied.
Naast den adel bestond de Masse der gewone vrijen, vrijling-en, welgeborenen,
waaruit de adel was voortgekomen. Wat de burgers of poorters in de steden waren,
vond men in de vrijen op het land. De vrije kon ook grondeigendom bezitten en
bezat dien meestal. Daarmede stond in verband het recht om deel te mogen nemen
aan gericht en volksvergadering. Iedere vrije grondbezitter was landzaat, en in het
genot van het landrecht. De rechten, de invloed en de beteekenis der gewone vrije
eigenerfden was zeer verschillend in de onderscheiden gewesten dat houdt verband
met de macht, welke de adel had weten te verkrijgen. In Drente, waar de adel en
de heerlijkheden zoo goed als gemist werden, vormden de vrije eigenerfden met
bepaalde oppervlakte grondbezit de wetgevende macht. Zij waren krachtig genoeg
en vol zelfbewustzijn, zoodat zij in 1 40 2
van den landsheer, bisschop Frederik van
Blankenheim, een landrecht verkregen, dat
als een soort van constitutie kan beschouwd
worden.
Zoo democratisch was de toestand
niet overal in de meeste gewesten was
de stand de gewone vrije boeren ingekrompen.
De volledig vrijen hadden tot uitwendig kenteeken het dang-gelokte hair."
leder vrije kon ongehinderd gaan, waarheen hij Wilde, zonder dat een beer hem
kon opeischen. De vrijen droegen hun
wapenen ; op hun Leven stond een weergeld zij waren in de oudste tijden bevoegd
om voor toegebrachte schade aan lijf, eer
en goed zich met behulp van de hunnen
te wreken. De volledig vrijen werden
desnoods ter verdediging des lands als
heirmannen te wapen geroepen. OorspronMiniatuur (de hofbouw) uit het Hennessy-getijdenboek.
kelijk was de vrijling ontheven geweest
Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
van velerlei lasten en opbrengsten, die de
hoorigen drukten, maar nooit van alle bijdragen en opbrengsten. Zoo zond hij den
koning jaarlijks geschenken, droeg met wagen en paarden bij tot den krijgstocht. Dat
geschiedde volgens de oudste zeden vrijwillig ; later werd er bij »bede" om verzocht.
Zoo ontving de graaf van Holland een jairbede", of in twee termijnen, meischot of
lentebede en Bamisschot (I Oct.) of herfstbede, en van de Kennemers en andere zijner
onderdanen om het derde jaar de bottinge. Later moesten de vrije boeren ook van
hun eigendommen zekere belastingen betalen. De bisschop van Utrecht ontving in
Drente zijn rookpenningen naar de haardsteden, elders een korenpacht, z.g. schuldmudden of geldpacht, battingspenningen enz.
De derde sociale groep op het land vormden de onvrijen en de slaven. Slaven
vond men in den oudsten tijd bij de Germanen. Zij werden in Tacitus' tijd waar-
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schijnlijk zelden als huisbedienden gebruikt , zij dienden voor veldarbeid en wel in
dier voege, dat ieder slaaf op een erf een hut ter bewoning en eenig land ten gebruike
was aangewezen. De slaven waren ook nog verplicht op gezetten tijd iets van de
opbrengst van hun arbeid, eenig koren, vee, kleedingstukken enz. aan den heer op
te brengen. De toestand van slavernij ontstond op verschillende wijze. Nu was het
speelschuld, dan krijgsgevangenschap, soms ook armoede, welke een vrije zijn vrijheid
deed verliezen en hem tot persoonlijken eigendom van een meester maakte.
Er waren op de gronden der aanzienlijke vrijen een grooter of kleiner aantal
onvrijen gevestigd. De onvrijheid dier lieden had een verschillenden grond en karakter ,
zij was ook uit verschillende oorzaken en onder verschillende omstandigheden ontstaan.
Daarnaar werden ook de namen, waarmede zij aangeduid werden, velerlei, hoewel
die namen niet altijd scherp begrensde begrippen aanwijzen. De naam slaaf was bij
de volken van Europa de uitdrukking voor den meest harden graad van dienstbaarheid. Die naam komt in onze gewesten in de twaalfde eeuw niet meer voor. Evenwel
de namen lijfeigene, halseigene en volschuldige, die men ook vindt, duiden ongeveer
hetzelfde begrip aan; zij wijzen op een verregaanden graad van dienstbaarheid, die
hier na de twaalfde eeuw nog voorkwam. Naast deze uitdrukking-en kwamen voor laten,
keurmedigen, vrielude, vryeigenlude en schotboortigen, waaronder men lichtere graden
en bijzondere toestanden van onvrijheid verstaat. Laten was bij de Saksen en Friezen
een gangbare naam voor de middelklasse der hoorige dienaren. De laten, leten der
Salische Franken, hadden een heer ; als ze vrijgelaten werden geschiedde dat op de
wijze der slaven. Maar zij genoten zekere persoonlijke vrijheden; zij konden in rechten
geldige verbintenissen aangaan ; voor het volksgerecht konden zij in persoon optreden.
Hun weergeld bedroeg de helft der vrijen. Als in de Noord-Brabantsche meierijen de
heer aan de ingezetenen van een dorp gemeene gronden uitgaf of verkocht, geschiedde
dat onder voorwaarde, dat zij een »sterfelijken laet" er op zouden plaatsen. In Gelderland bezaten de laten hun goederen als deelbare cijnsgoederen.
Wij willen niet verder op de rechten en verplichtingen der verschillende graden
van onvrijheid ingaan, ook omdat geenszins onder denzelfden naam op verschillende
plaatsen en tijden hetzelfde verstaan werd. De onvrijheid werd steeds door den persoonlijken aard van den heer zeer gewijzigd , soms werden velen vrijgelaten, maar
door anderen werd de dienstbaarheid ook wel strenger toegepast. Dat het aantal
onvrijen zeer aanzienlijk geweest moet zijn, blijkt uit stukken der achtste tot de tiende
eeuw, waarin sprake is van tien tot veertig onvrijen, die enkele rijken wegschonken,
terwijl zij nog het grootste aantal behielden.
De onvrijen maakten stellig een zeer groot gedeelte der landbevolking uit. Door
uiterlijke kenteekenen was de onvrijheid der lieden dikwijls kenbaar. Knotting van
neus en ooren was veelal het gevolg eener straf, die alleen onvrijen trof; doch op
zich zelf was dat nog geen teeken van onvrijheid. Den onvrijen van de laagste soort
was het haar afgeschoren; zij droegen een eng en kort gewaad, terwiji dat van den
vrije lang en wijd was. Waarschijnlijk golden voor verschillende graden van hoorigheid
onder een heer somtijds bijzondere kleederen. De onvrijen droegen alleen ringen van
onedel metaal, van koper. Het dragen van wapenen was den onvrije verboden.
Wel was in ons land de strengste vorm van slavernij in de elfde eeuw voorbij,
zoodat het verkoopen der onvrijen los van den grond had opgehouden, maar de
onvrijen bleven toch aan den grond gebonden en konden dien niet vrij verlaten. De
onvrijen waren verstoken van het volksrecht ; zij waren uitgesloten van gericht en
volksvergadering ; zij waren niet bevoegd eigendommen te verwerven of het erfrecht
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toe te passen. Maar ook hierin was in onze gewesten de onvrijheid reeds verzwakt
in de latere middeleeuwen.
Een der belangrijkste plichten van de onvrijen was, dat zij gereed moesten staan
om voor den heer op zijn bevel alle gevorderde werkzaamheden te verrichten. Tot
de zwaarste werkzaamheden der lijfeigen vrouwen behoorden malen, wasschen en
stoken. In den tijd, toen er nog geen wind- of watermolens bestonden, of later als
deze niet konden werken, moest het koren met de hand gemalen worden. Verder
moesten de vrouwen spinnen, vlas hekelen, wasschen, bleeken en allerlei werkzaamheden in stal, keuken en tuin verrichten. De huisknechten (lijfeigenen) zorgden voor
de paarden ; zij smeedden ringen, wapenen en hoefijzers, vervaardigden toom en zadel ;
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zij timmerden wagens en huisraad, bouwden huizen en schuren, dienden in de keuken
en bakten het brood.
Aldus de huisdiensten der onvrijen. Als velddiensten hadden zij allerlei landbouwarbeid te verrichten; maar hier behoefden zij alleen op zekere tijden beschikbaar te zijn;
de lijfeigene kon den overigen tijd voor zich zelf besteden. De werken der dienstbaarheid bestonden in veehoeden, akkerbouw, jacht, houthak, kolenbranden, den heer rijden.
De zon regelde elke bezigheid ; als zij aan de kimmen verscheen, verliet de tot diensten
verplichte arbeider zijn hut ; bij Naar ondergang keerde hij huiswaarts. Volschuldige
eigenhoorigen dienden in den regel drie dagen 's weeks ; zij behielden de drie overige
met den Zondag voor zich zelf ter beschikking, behalve in bijzondere gevallen ;
anderen dienden enkele dagen in het jaar bij het hooien en maaien. »Dem droste
dienen twee dage, den einen bi grasse, den anderen bi stro, bi sonnen uit and
hemp ", heette het in een duitsch recht. » Ingehoorigen van den hof te Schapen doen
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Brie diensten 's jaars, tweemaal bij grase, eenmaal bij stroo, bij zon uit en in", vermeldt Racer. Sommige keurmedigen moesten van hun kamergoederen onder Ootmarsum
meidienst doen aan den hofmeier ; wie een varken had, moest een dag maaien ; wie
er twee had, twee ; wie er geen had, was vrij.
In het begin deden lijfeigenen en hoorigen hun diensten voor niet; dat lag in
het beginsel van hun onvrijheid; de heer daarentegen voedde zijn broodlingen, droeg
de kosten van het gezin
en spijzigde op het veld en op den akker. Doch al zeer
b
vroeg schijnen lijfeigenen aanspraak gemaakt
te hebben op jaarlijksch loon, misschien eerst
als vrijwillig geschenk van den heer. Langzamerhand werd dat gewoonte, hoewel de lage
lijfeigenen kariger beloond werden dan de
hoogere onvrijen.
De lijfeigenen, die land bebouwden en een
hut bewoonden op het land van den heer,
plachten jaarlijks hoenders op te brengen, gerekend naar ieder hoorig lijf en hals, naar ieder
hues, waaruit rook opging , daarnaar sprak men
van lijf-, hals-, haard-, rookhoenders.
Uit het bovenstaande zien wij, dat het
land nog overdekt was met een groot aantal
onvrijen, die in verschillende betrekkingen van
dienstbaarheid op de bezittingen der vrijen, die
ook -alleen het recht tot bezit hadden, woonden. Sedert de twaalfde eeuw veranderde de
harde, persoonlijke lijfeigenschap meer en meer
in een verhouding van hofhoorigheid, keurmedigheid, of in de verplichting tot het voldoen van
zekere cijnsen en enkele persoonlijke plichten
ten behoeve van den heer, van wien men zijn
land had verkregen. En naarmate de welvaart
der onvrijen eenigszins toenam en de heeren
niet zelden behoefte hadden aan geld of ook
wel inzagen, dat zij de macht over de onvrijen
verloren, vond naast verzwakking der lijfeigenschap ook geheele afkoop van deze plaats.
Zoo zien wij na de twaalfde eeuw allengs
meer en meer de oplossing van de persoonlijke
onvrijheid der laagste klasse, de eigenlijke
Hieronymus Bosch, De Aanbidding der Koningen,
(met afbeelding van een boerenhut). Prado, Madrid.
boeren. Het eerst had die plaats in de gewesten Holland, Zeeland en Friesland, waar de
steden zich ontwikkelden en handel en_ verkeer de meeste welvaart brachten. In
Friesland was in de dertiende eeuw de stand der onvrijen geheel verdwenen. In Overijsel, Gelderland en Utrecht hield de onvrijheid nog het langst stand, al was het ook
niet meer in de strenge vormen van voorheen.
Als een factor van het proces der oplossing van de onvrijheid noemden wij de
toenemende welvaart en den afkoop. Daarbij moet in aanmerking worden genomen,
dat de macht van den adel ook verslapte, vooral in die streken, waar krachtige
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graven optraden, die de staatsmacht in hun handen centraliseerden. Voor dezen was
de machtige adel meer te vreezen dan de vrije boerenstand. Daarom bevorderden vele
graven de vrijwording der boeren. Aan die sociale politiek had Floris V den eernaam
» der keerlen God" te danken ; maar daardoor maakte hij zich ook gehaat bij den
adel, die zijn val bewerkte. Hertog Reinald III van Gelder maakte omstreeks 1361
een aantal hoorigen vrij om steun bij hen te vinden in den strijd tegen zijn broeder
Eduard.
Dikwijls meent men, dat de kruistochten voornamelijk de vrijmaking der lijfeigenen en hoorigen hebben bewerkt. Ongetwijfeld hebben de kruistochten daartoe
medegewerkt, omdat voor de deelneming daaraan verkrijging der vrijheid werd beloofd.
Maar het toestaan, dat naast de edelen ook de onvrije boeren konden deelnemen aan
de kruistochten, wijst op een toen reeds bestaanden meer democratischen geest, een
verzwakking van de standsverschillen. Vele edelen gingen met de kruistochten te
gronde en de boeren, die tijdens de afwezigheid van den heer zoo goed als vrij
geleefd handen, wisten, als de heer niet terugkeerde en het land in andere handen
viel, die vrijheid te handhaven of het land in bezit te verkrijgen.
Daarnaast is voor het proces der oplossing van de onvrijheid de opkomst der
steden van belang geweest. De steden met vrije poorters brachten door handel en
nijverheid meer welvaart, deden de geldhuishouding toenemen en werden aantrekkingspunten voor de onvrijen op het land. In de steden had men bij den toenemenden
bloei behoefte aan werkkrachten en om daarin te voorzien werd niet zelden de stad
opengesteld voor onvrijen van het land, die, hetzij aanstonds of na veertig dagen,
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286 Het Huiselijk en Maatschappelijk Leven onzer Voorouders.
veelal >>na jaar en dag", als vrije lieden, als poorters werden aangenomen. Daardoor
stroomde een talrijke bevolking van het land naar de steden, de heeren konden dien
stroom niet beletten. In Holland en Zeeland, met de meeste steden, had dat proces
het krachtigst plaats. De adellijke heeren verloren daarbij de werkkrachten op hun
land; ook daardoor werd de opheffing der lijfeigenschap, de verkoop van een deel der
groote bezittingen en de opkomst van de vrije boeren sterk bevorderd. In de landprovincien duurde het proces der vrijmaking Langer; daar waren de steden niet zoo vele
en die er waren niet zoo krachtig opgebloeid, daar stelde het isolement de heeren nog
in staat om hun gezag beter te handhaven daar ook konden de onvrijen zich minder
gemakkelijk aan de onvrijheid onttrekken. Zoo bleven daar nog de meeste sporen der
onvrijheid over, enkele zelfs tot het einde der achttiende eeuw. In Noord-Brabant
werden door de hertogen aan de boeren der onderscheiden dorpen in de dertiende
eeuw vrijheden verleend als aan de bewoners der steden. Ook vond men hier in de
dertiende eeuw in het land van Breda, in Gilze, Chaam en andere dorpen vele z.g.
»maisnede lieden", afstammelingen van oudtijds vrijgemaakte lijfeigenen, die bij de
vrijmaking met zekere voorrechten begunstigd waren zij vormden later een klasse
van vrije pachters.
De sociale ontwikkeling, die zich in de laatste periode der middeleeuwen afspeelde, was deze, dat de klasse der persoonlijk onvrijen in het begin der zestiende
eeuw zoo goed als verdwenen was daaruit had zich, zoover zij zich niet in de steden
hadden gevestigd, een boerenstand gevormd, die als kleinere of grootere boeren gedeeltelijk geheel eigen grondbezit hadden, gedeeltelijk nog grondbezit, waaraan de
overblijfselen der heerlijke rechten verbonden waren.
Wij komen nu tot het vraagstuk van het grondbezit in zijn verdere ontwikkeling.
Reeds is er op gewezen, dat in den Frankischen tijd de overwinnaars vele gronden
der overwonnenen in bezit namen en daarmede hun krijgsgenooten en de aanzienlijken
beleenden. De niet in gebruik genomen goederen, als bosschen, heiden, weiden,
werden in de Frankische gewesten tot koningsgoed gedeclareerd. In de Saksische
gewesten daarentegen bleven de niet gecultiveerde gronden meest in het bezit der
markgenooten daarop hadden de bewoners der oude hoeven recht.
Door de geschetste grondpolitiek zag men in de Frankische streken in de eerste
plaats ontstaan de groote grondbezittingen van den bevoorrechten adel en van de
hoofdambtenaren des konings. Daardoor werd het land overdekt met kasteelen der
edelen, die als grondbezitters en als kleine heeren hun gezag uitoefenden. Slechts een
gedeelte dier gronden werd door die heeren zelf geexploiteerd, een ander gedeelte
hadden de hoorigen in gebruik, die verder het land van den heer voor dezen bewerkten.
Het eigen landbouwbedrijf der groote grondheeren, dat door Karel den Groote
was aanbevolen en op zijn koninklijke villa's was georganiseerd, wilde op den duur
niet gedijen. In onze gewesten, evenals in naburige landen, kwam men door ervaring
weldra ook tot de economische overtuiging, dat de gedwongen arbeid van onvrijen
niet productief kan zijn, waarschijnlijk heeft dat inzicht mede bijgedragen tot het
losser maken van de banden der onvrijen. Dewijl de aanzienlijke heeren ook niet
steeds veel lust hadden om op hun bezittingen te wonen en dat dikwijls, bij de vele
bezittingen in verschillende streken, ook niet mogelijk was, werd hiervoor een andere
bedrijfsorganisatie ingevoerd. Zoo ontstonden er verschillende bedrijfsstelsels naast
elkander.
Een gedeelte der groote grondbezitters beheerde hun boerenbedrijven zelf. Waar
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dat geschiedde, woonde de heer in een aanzienlijk gebouw, vanwaar hij zijn zaken
bestuurde. Dat gebouw met zijn huis en erf, met al wat er toe behoorde, heette de
hof of curtis, later ook de havezate. Tot dien hof behoorden niet alleen het eigen
bedrijf, maar ook alle kleinere hoeven, waarvan de exploitatie aan laten was over gegeven, die daarvoor opbrengsten moesten leveren. En niet alleen hoorige lieden,
ook vrijen behoorden wel tot den hof, als zij goederen van het hofgebied in pacht
hadden. Niet zelden was een heer eigenaar van meer dan een hof, en dan vestigde

Adriaan van de Velde, De hoeve. Kaiser-Friedrich-Museum, Berlijn.

hij zich in den belangrijksten hof, den hoofdhof, naar de aanzienlijke zaal ook wel
zaalhof genoemd, daarbij gebouwd. Op de andere, aan den hoofdhof ondergeschikte
hoven werd de exploitatie overgelaten aan een vertegenwoordiger, dien men villicus
of hofmeier noemde. Ook deze hofmeiers, hoewel ondergeschikt aan den heer op den
hoofdhof, wisten zich niet zelden tot aanzien te verheffen. De hofmeiers, aanvankelijk
meestal onvrijen, werden door den aard van hun betrekking, door hun plaats boven
de hoorige boeren, van zelf vrijer, soms zelfs machtig, daar hun taak om alles voor
den heer te besturen, winstgevend was. De onderhoorigen aan den hoofdhof leverden
bun cijnzen enz. veelal in natura , zoo ontving de hofmeier graan, vee, eieren, kaas,
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boter, honig, mout enz., die hij weer voor den beer moest verkoopen of naar den
hoofdhof doen transporteeren.
Naarmate de onvrijheid der boeren meer wegslonk, werd ook de beteekenis der
hoven veranderd. De boeren werden meer en meer pachters der gronden en geraakten
daardoor bevrijd van de afpersingen, die hofmeiers en andere ambtenaren uit eigenbaat
soms toepasten. Er ontwikkelden zich uit de landerijen der hoven verscheiden boerderijen, waarop deels de boeren nog hoorige rechten moesten voldoen in den vorm
van cijnzen van allerlei aard, doch waar ook velen door koop vrije eigenaars werden.
De persoonlijke diensten gingen in den loop der middeleeuwen meest over in
cijnzen, welke de boeren toch reeds voldeden van veel en velerlei. De cijnzen bestonden
in tienden, meestal van kerkelijken oorsprong, doch die ook in wereldlijke handen
konden komen. De hoorige boeren hadden verder aan hun grondheer meestal een
hoofdcijns te voldoen, een persoonlijken cijns, minder geheven met het doel om een
belasting te ontvangen dan als een symbool der erkenning van de dienstbaarheid.
Evenwel werd de hoofdcijns niet altijd betaald. Dan had men nog den grondcijns, die
met verscheiden namen werd genoemd, als thins, stedigheyt, rente, recht, pacht, rysvoeder,
roockhoenderen, koppelkoren enz. De met deze namen aangeduide grondcijnsen dienden
meest als een voldoening voor het gebruik van den grond aan den eigenaar en
werden in natura voldaan, in rogge, gerst, haver, bout, kippen, eieren, varkens, schapen,
terwijl ook cijns in geld werd geheven.
De cijnzen verloren in den loop der middeleeuwen hun economische beteekenis.
Wegens de stijgende grondprijzen stonden zij nergens meer in juiste verhouding tot
de waarde van het gebruik van den grond en waren enkele cijnzen slechts lastige
symbolen geworden. De grondheeren verloren daarmede hun vermogen, maar de boeren
of cijnsplichtigen voeren er wel bij.
Toen ontstond het streven bij de heeren om hun rechten te gelde te maken of
zich daarvoor het genot van een vaste grondrente in geld te verzekeren , de rijker
geworden Boer streefde er ook naar de laatste sporen van hoorigheid te doen verdwijnen. Dientengevolge werden de cijnzen dikwijls afgekocht, hoewel er nog vele
bleven bestaan, tot zelfs in de negentiende eeuw. Doch waar in het laatst der middeleeuwen land in gebruik gegeven werd aan anderen, geschiedde dat veelal in tijdpacht
volgens een vast geldbedrag. De huur van land, reeds in de twaalfde eeuw bekend,
werd meer algemeen.
Wij moeten nog wijzen op een klasse van aanzienlijke grondbezitters, nl. de
kerken, kloosters en geestelijke stichtingen. Vrome toewijding en devotie brachten
velen er toe die stichtingen rijk te bedenken, hetzij bij leven of bij sterven. De aldus
door genoemde lichamen verkregen bezittingen namen niet af, werden niet vervreemd,
gingen niet van hand tot hand over ; zij waren in de > doode hand." Het waren niet
altijd aaneensluitende landerijen, maar dikwijls afzonderlijk gelegen stukken lands,
welke verkregen werden. Doch tezamen besloegen zij een groote oppervlakte. Niet
alleen binnen de eigen landpalen, ook aan buitenlandsche stichtingen werden schenkingen gedaan of kwamen die in handen. De abdijen van Echternach, van Corvey,
die van Fulda e. a. hadden uitgestrekte bezittingen van de beste gronden in de
Nederlanden. Doch daarenboven waren aan die geestelijke stichtingen ook tienden,
cijnzen, renten enz. geschonken. Al kennen wij niet de juiste uitgestrektheid der
geestelijke bezittingen, toch weten wij, dat die zeer aanzienlijk was. Dat blijkt uit het
groot aantal kloosters, dat in ons land in de vijftiende eeuw ongeveer vijfhonderd
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bedroeg, waarvan de kleinere veertig a vijftig, de grootere van vier tot zevenhonderd
religieusen bevatten. In Groningen waren in 1594 in totaal nog 1611 o H.A. gronden
kloosterbezit, 'terwij1 ongeveer evenveel gronden aan kerken, pastorieen en kosterijen
behoorden, totaal met andere 44075 H.A. goederen in de doode hand, zoodat ongeveer
een vierde deel van het in cultuur gebrachte land in het bezit der geestelijkheid was.
Hoe het in de andere provincien gesteld was, valt niet te zeggen, maar wel,
dat het grondbezit in de doode hand, met de immuniteiten van belasting daaraan
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verbonden, hoe langer hoe meer als een sociaal euvel voor het land beschOuwd werd,
waartegen de vorsten optraden. Karel de Stoute verordende in 1474, dat in WestFriesland de geestelijke goederen zouden worden opgenomen, om daarvan belasting
te heffen, wat een storm van verontwaardiging deed opgaan bij de geestelijken.
Hoewel zij eerst moesten toegeven, kon Karel toch de hand niet houden aan zijn verordening, die na zijn dood zelfs ophield te werken. Ook Karel V ging van de meening
uit, dat de immuniteiten van de geestelijkheid zoowel als van den adel onbillijk waren,
en niet gehandhaafd konden worden. Hij zag de nadeelen daarvan voor den staat in,
daar door de goederen in de doode hand steeds meer gronden aan belastingen ont19
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Welke
trokken werden hij vaardigde in 15 2 o, 1524, I 53 I en 1533 plakkaten
de verkrijging van nieuwe onroerende goederen door geestelijken verboden.
Niet alleen voor de vorsten, ook voor de maatschappij werd dat toenemend
grondbezit in de doode hand een groot euvel geacht. Daardoor was er bij burgers
en vrije boeren, die bijna geen landbezit konden verkrijgen om hun beschikbaar
kapitaal te beleggen of om een eigen boerengoed te bewerken, ook eveneens ontevredenheid over den toestand. In die toenemende oppositie tegen de goederen in de
doode hand lag voor een gedeelte ook een kiem van ontevredenheid tegenover de kerk.
De opkomst der hervormingsbeweging werd daardoor verbonden met den economischen
strijd tegen de geestelijke bezittingen vooral de kloosters moesten het ontgelden.
Daar vele kloosters inwendig in een toestand van verval verkeerden, konden zij aan
de slagen geen weerstand bieden. In Holland namen de Staten in 1572 de resolutie,
dat de kloosters en conventen op het platteland door den staat in bezit werden genomen. In de andere provincien geschiedde iets soortgelijks in Stad en Lande van
Groningen had in 1594 de secularisatie der kloostergoederen plaats.
Evenwel hadden onderscheidene
kloosters reeds voor dien tijd een
gedeelte hunner bezittingen te
gelde gemaakt en aan particulieren verkocht.
De geestelijke goederen waren
kloostergoederen, kerk-, pastorieen kosterijgoederen, proosdijgoederen, vicariegoederen, prebendegoederen en kalende-goederen. De
kloostergoederen werden voor een
gedeelte zelf door de kloosters
geexploiteerd, de andere meest in
cijns of pacht aan anderen ten
De graanbouw. Het zaaien. Kopergravure van J. A. Wiericx,
gebruike afgestaan. De kloosters
naar M. van Cleve.
waren deels grootsche inrichtingen
met goed georganiseerde productievormen, ten einde zelf in alle benoodigdheden te
voorzien. Daardoor waren het ook aanzienlijke landbouw-ondernemingen, die vooraanstonden in techniek en kunde en die over ruimer kapitaal konden beschikken dan de
boeren. De arbeid in de kloosters werd slechts gedeeltelijk verricht door de broeders
zelf, maar verder door leeken, die in aanzienlijken getale in dienst werden genomen.
Niet alleen waren vele kloosters groote boerderijen, maar deels ook werkplaatsen,
waar industrieen werden uitgeoefend. De kloosters hadden, behalve de eigen boerderijen bij het hoofdgebouw, ook nog andere in exploitatie, ver daarbuiten gelegen.
Deze laatste werden in Friesland »uithoven", in Groningen » voorwerken" genoemd,
ook meierhoven, uitterhoven enz. Die uithoven stonden met het klooster in economische
betrekking. De kloostermeiers waren meestal vrije boeren, die van hun landen een
zekere huur betaalden, hetzij in geld of in natura.
Hoewel de kloosters de meeste landerijen door schenkingen of koop in gecultiveerden toestand verkregen, hebben enkele orden zich toch ook bezig gehouden met
ontginningen. De Benedictijnen hebben daartoe veel gedaan. Ook andere kloosters
hebben door hun kapitaal en ruimer inzicht gewerkt aan den aanleg van wegen, het
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graven van kanalen, het bouwen van dijken, het droogleggen van moerassen. In de
oostelijke gewesten hielden enkele kloosters zich bezig met turfgraverij ; Friesche
turfmonniken verschenen in de dertiende eeuw te Giethoorn om daar de veenexploitatie
te beginnen.
Wij eindigen de beschouwing van de toestanden ten platten lande gedurende de
middeleeuwen met een schets van het leven der boeren in lien tijd. Daarbij moet in
het oog gehouden worden, dat slechts getracht is het algemeen kenmerkende aan te
wijzen , van plaats tot plaats bestaat in het verloop der toestanden van de elfde tot
de zestiende eeuw nog al verschil; ook is de verandering in die vijf eeuwen stellig
niet zoo groot geweest als in de laatste eeuw. Verder moet worden geconstateerd,
dat de toestanden, die wij op het einde der middeleeuwen ten platten lande aantreffen,
goeddeels tijdens de Republiek zoo zijn gebleven.
Hoewel de boeren in de middeleeuwen langzamerhand hun vrijheid verkregen en
van hoorigen in pachters veranderd
waren, hoewel enkele hofmeiers en
meiers het tot aanzienlijk bezit wisten te brengen, was toch de welvaart der boeren gedurende de
middeleeuwen meestal niet groot
en stond hun levensstandaard niet
hoog. Ook daarbij was echter veel
verschil van streek tot streek. In
het algemeen moet men bedenken,
dat de opbrengst van den bodem
wegens de minder goede bewerking
en als gevolg minder rationeele
bemesting veel geringer was dan
thans. Het meest gevolgde drieslagstelsel had ten gevolge, dat
De graanbouw ; het ploegen. Kopergravure van J. A. Wiericx,
slechts ongeveer twee derde genaar M. van Cleve.
deelten van den bodem bebouwd
werden. Vele zaken, die ons onmisbaar schijnen, waren in de middeleeuwen onbekend
of voor de boeren althans niet te verkrijgen. Aardappelen kende men nog niet; visch
was duur, wol evenzeer , het ijzer was hoog in prijs. Koffie en thee waren nog niet
bekend of niet in gebruik; men dronk water of bier, zelf gebrouwen of van den
dorpsbrouwer. Het betere stadsbier was voor de eenvoudige boeren bijna niet te
verkrijgen. Een pijp tabak was nog geen versnapering voor den boer. Rijst was
nog niet te bekomen. De boeren aten hetgrove roggebrood, dat zij zelf bakten van
het eigen verbouwde koren, hetwelk zij veelal verplicht waren op den molen van den
beer te doen malen. Groenten werden bij den boer weinig gebruikt; brood met kaas
en melk of wei dienden hoofdzakelijk tot levensonderhoud.
De woningbouw was overal uiterst eenvoudig. Als bouwmateriaal werd meest bout
gebruikt. De boerenhuizen bestonden doorgaans uit vakwerk, een geraamte van ruw
bewerkte balken, door dunnere in vakken verdeeld, terwijl de wanden door vlechtwerk,
met klei of leem bestreken, waren aangevuld. De woning en de schuur waren in
de oostelijke gewesten lang in het geheel niet gescheiden, zelfs nog thans vindt
men in het oosten van Gelderland en Overijsel daarvan overblijfselen in de >>losse
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huesen". Steen als bouwmateriaal werd schier alleen voor de kasteelen gebruikt.
De woningen der lijfeigenen en der keuterboeren werden meestal door dezen
zelf gebouwd ; het waren enkel hutten. Ook later moesten de pachters op gehuurde
landerijen veelal zelf hun woning bouwen. Volksgewoonte en eenvoudige, praktisch
ingeziene doelmatigheid beslisten over den bouw, die daardoor antlers was voor de
veehouders dan voor de graanboeren of de gemengde bedrijven. Op de open vlakten
van Friesland, blootgesteld aan hevige winden zonder boschbeschutting, waar het hooi
en het vee in de meest beperkte ruimte geborgen moesten worden, ontstonden de
pyramide-achtige stulphuizen. Waar men ook koren in de schuur had te bergen en
moest dorschen, was een langer huis noodig; en zoo ontstonden de lange huizen in
den eenvoudigsten vorm.
De kleeding was zeer sober. Vlas verbouwde schier ieder voor eigen gebruik ;
het werd gesponnen in het huisgezin door de vrouw en de dochters. Als het weven
niet ,te huis geschiedde, werd dat door den dorpswever in loondienst verricht. Niet
zelden werd het loon voldaan door eenig garen aan den wever of te staan. Op
dezelfde wijze als met linnen geschiedde het met de wol der eigen schapen. De
kleedingstukken, daardoor verkregen, waren grof maar sterk en niet ondoelmatig in
dit afwisselend en vochtig klimaat. De kleeren maakte de huisvrouw meest zelf, voor
de mannenkleederen werd al vroeg ook de hulp van een kleermaker gevraagd, die
bij de klanten aan huis kwam om te werken of ook wel de stoffen bij zich in
huis kreeg.
Geld was er nog weinig in omloop, vooral niet in streken ver van de steden.
Daar bestond meest nog ruiling van natuurproducten. De molenaar werd beloond met
eenig koren of meel, dat hij uit den zak kon nemen. Soms nam hij wel meer dan
hem wettig toekwam ; men noemde dat in Drente en Overijsel »hochten". De kleermaker werd aldus, gelijk gezegd, soms beloond met eenig deel van de stof, die hem
ter bewerking was toevertrouwd. Maar ook bij dezen ging er wel lets »door het oog
van de schaar". De eieren en de boter werden veelal verruild tegen enkele koopwaren
in de dorpswinkels. Het was een uiterst primitieve ruilhuishouding, die het vroegst
in plaatsen onder den invloed der steden voor geldhuishouding plaats maakte. Door
den overgang van de onvrijen tot vrije pachters, die cijns betalen moesten, werd de
overgang tot geldgebruik zeer bevorderd en begon op het einde der middeleeuwen
de productie der steden ook op het land meer door te dringen.
Gedurende den loop der middeleeuwen ziet men over het geheel den toenemenden
vooruitgang van den boerenstand, ook al werd die van tijd tot tijd door slechte jaren
afgewisseld. Men houde in het oog, dat door de slechte verkeersmiddelen armoede
of gebrek en overvloed dicht naast elkander bestonden en elkander snel opvolgden,
veel meer dan thans b Elk dorp had vrijwel zijn eigen economische geschiedenis,
waarvan de ontwikkelingsfactoren lagen binnen het eigen gebied.
Zoo vond men in de zestiende eeuw nog armelijke toestanden op enkele plaatsen
in Holland. In het Haarlemmermeerboek en in zijn klein Chronijkje verhaalt Leeghwater, dat in dien tijd in Noord-Holland het geld zoo schaarsch was, dat men eieren
als pasmunt gebruikte. In vroeger tijd waren in het geheele dorp Langendijk slechts
twee of drie paren schoenen aanwezig, die gespaard werden voor de schepenen, als
deze naar Den Haag moesten. Leeghwater vertelt ook, dat men duivendrek voor
zeep gebruikte. Dat de heerschende armoede dikwijls groot was en voor de boeren
lastig werd, blijkt uit de vele plakkaten tegen bedelaars, vooral nit de vijftiende eeuw.
Voor de boeren waren de dertiende en de veertiende eeuw over het geheel goed
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geweest ; de vijftiende eeuw was niet altijd even voordeelig, dewijl vele gewesten zwaar
hadden geleden onder de oorlogen en binnenlandsche woelingen, de plundering van
het krijgsvolk, als de Zwarte Hoop in Friesland en Groningen, van Robert IV de la
Marck in het Zuiden, van Maarten van Rossum in Holland, Brabant en het Sticht.
Dergelijke ruwe horden brachten nu hier, dan elders zware ellende en verwoesting,
en velen vluchtten daarvoor van het land naar de steden. Zoo was de laatste helft
der vijftiende eeuw een tijdperk van achteruitgang voor den boerenstand in vele gewesten. Daarna kwam er weer vooruitgang ; toen Karel V de Nederlanden onder
zijn schepter vereenigd had, brak een betere tijd aan.
Met de zestiende eeuw was er veel veranderd. De indeeling des lands, het
grondbezit en de structuur van het geheele boerenleven droegen kenmerken van den
nieuwen tijd en vormden den grondslag voor een latere ontwikkeling, die van de
zestiende tot de achttiende eeuw ons een veelszins ander economisch-geographisch
milieu te zien geeft en bij gewijzigde conjunctuur plaats had.
Op de toestanden van het einde
der vijftiende en het begin der zestiende eeuw willen wij thans een
blik slaan.
De groote grondbezittingen en
de adellijke heerlijkheden met de
onvrije opwonenden waren in het
begin der zestiende eeuw meest verdwenen, ten minste in Holland. Op
het land was een andere klasse van
grondbezitters daarvoor in de plaats
gekomen, die niet op overgeerfde
familierechten, maar op gewonnen
De graanbouw , de oogst. Kopergravure van J. A. Wiericx,
naar M. van Cleve.
kapitaal berustte. De patriarchale,
door overlevering gevestigde betrekking tusschen beer en boer ging meer en meer verloren ; de laatsten wenschten deze
verhouding niet meer en de heeren konden die niet handhaven. De rijk geworden stedelingen begonnen de plaats der feodale heeren in te nemen, wanneer de boeren niet zelf
eigenaars werden van het land. Vele vroeger hoorige boeren waren in de vijftiende
eeuw reeds tijdpachters geworden. Het overgaan van pachter tot eigen boer en ook
het omgekeerde was afhankelijk geworden van den economischen toestand , als die goed
was, vermeerderde het aantal eigenerfde boeren ; als die slecht was, moest het land
verkocht worden en nam het aantal pachters toe. Het getal pachters nam door de
slechte tijden sterk toe in de jaren 1477 tot 1494, zoodat velen hun bezittingen moesten
verkoopen, waarvan rijke handelaren partij trokken om hun kapitaal in land te beleggen
en dat te verpachten. Na 14 94 volgden betere jaren ; toen kochten vele boeren de
gronden weer terug, zoodat in de Informacie van 1514 een toeneming van eigenerfde
boeren viel te constateeren. Uit de Informacies van 1494 en 1514 blijkt, dat de voornaamste grondeigendom in Holland in handen van de kerk en de poorters was; de
Amsterdamsche kooplieden hadden al veel gronden o. a. door geheel West-Friesland,
die zij echter na zeerampen weer verkochten, om geld beschikbaar te krijgen. De koopheeren van het rijke Dordrecht hadden veel grondbezittingen in de Alblasserwaard en
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op de Zuid-Hollandsche eilanden. De poorters van Leiden hadden bezittingen op het
land noordwaarts tot Abbekerk. Van grondbezit van den adel is al weinig sprake meer
in de Informacie van 1514. Doch al waren de edelen geen grondbezitters meer, zij
blijken in Holland nog wel ambachtsheeren geweest te zijn in vele plaatsen, waar zij
nog cijnzen, beden, renten, schot enz. ontvingen, en wat er nog over was aan feodale
rechten op de dorpen.
Terwij1 in Holland de steden door hun economische kracht over het land begonnen
te heerschen en in een later tijdperk de stadsbesturen de heerlijkheden met hun titels
zelfs dikwijls opkochten om op het land invloed te hebben, waren in het Sticht,
Gelderland en Overijsel, waar de handel minder invloed had, de oude toestanden
nog deels blijven bestaan. Al was de hoorigheid geeindigd, toch oefende de adel
daar een grooten invloed uit op de landlieden en had hij ook nog de groote
grondbezittingen. Ook in Zeeland, overdekt met kasteelen, had in de zestiende eeuw
de adel en de geestelijkheid het
grondbezit nog grootendeels in
handen.
c
In den laatsten tijd der regeering van Karel V verkeerde de
boerenstand in de Nederlanden over
het geheel in een gunstige positie.
De vrijheid der boeren was een feit
geworden ; de welvaart ten plattenlande nam toe. Nederland lag ' in
een uiterst gunstig economischgeographisch milieu voor handel
en nijverheid , dat alles werkte
gunstig op den landbouw terug.
Maar daarna ging de ontwikkeling niet geregeld vooruit. De
opstand tegen de Spaansche overheersching en de eerste jaren van
Peter Breughel, Groep bedelaars; Louvre, Parijs.
den tachtigjarigen oorlog braken
het proces van den vooruitgang
tijdelijk af. Toen de Hollandsche steden hun vrijheid al hadden bevochten en tot
grooten bloei kwamen, werd het platteland der oostelijke provincien nog gedrukt door
de vele veldtochten en plunderende scharen. De legers van den Prins en graaf
Lodewijk, die langs de Maas trokken in 1568, 1572 en 1574, de tochten van Parma
over deze rivier in 1578 en 1579, de Keulsche benden, die in het Zuiden woest huis
hielden, Verdugo's plunderende scharen, die in den Achterhoek en op de Veluwe
rondzwierven, de plundertochten van Verdugo en Tassis in Friesland, Drente en
Groningen, deze enkele grepen uit de vele feiten toonen aan, hoe het land nog te
lijden had in den vrijheidsstrijd Het landvolk van Drente, Groningen en Friesland
was voortdurend in de wapenen om de bij afwisseling plunderende Spaansche en bevriende Staatsche benden te kunnen weerstaan. Zoo lagen in 1594 in het Noorden
des lands na vele plunderingen onderscheidene landerijen verlaten of brachten uiterst
lage huurprijzen op. In Groningen stond een tiende der bezittingen van het vroegere
klooster Aduard als onverhuurd in de rekeningen vermeld ; soms zegt het pachtcontract,
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dat de betaling geschiedt onder de voorwaarde : » waar het vredelicke jaren bint". De
»bedorvene" provincien Gelderland, Utrecht, Friesland en Overijsel verklaarden zich in
1579 buiten staat iets bij te dragen in den gemeenschappelijken krijg. Een der Geuzenliedjes van 1576 is een > Claechliet der boeren", waar hun toestand aldus wordt geschetst :
Waer sullen wij noch blijven,
Wij boeren cleyn end groot,
Ons koeyen siet men ontdrijven,
Wij werden bijster end bloot;
Wij mogen niet langer heeren'.blijven,
Om onse boter wij niet en kijven,
Men neemt se tegen onsen wil,
Den boer, den boer, den schamelen boer,
Hij moet noch zwijghen stil.
De Spangiaert wil ons hencken
Als wij de Geus bijstaen,
De Geus die wil ons krencken,
Als wij bij die Spaengiaerts gaen.
Wij hebben aen geen kanten vree,
Wij souden wel geern houden stee
En melcken onse koe.
Den boer, den boer, den schamelen boer,
Dit crijghen is hij moe.
Ons huysen siet men afbranden
Al boven onse hooft,
Wij verliesen gelt end panden,
Wij werden heel berooft;
Och, mochtet gaen naer onsen sin,
Wij nament wel een luttel min,
Dit cruys valt ons te suer,
Den boer, den boer, den schamelen boer,
Die heeft quaet avontuer.
Men gaet ons schatten end scheeren,
Want het haer soo behaecht,
Of wij 't mogen ontbeeren,
Dat wert ons niet gevraecht.
't Is, brengt ons gelt al bij de pont,
Of wij senders knechten nu terstont,
Die halen 't met gewelt.
Den boer, den boer, den schamelen boer,
Die is quaelijck gestelt.

Zoo gaat de dichter nog twee coupletten voort met de toestanden op het- land
in de oostelijke provincien te schetsen.
In het laatst der zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw werd de
toestand veel beter. Het platteland ging in dien tijd weer deelen in de algemeene
welvaart en zag er welvarend uit. In de dichtst bewoonde streken zag men schoone
landerijen, zooals Velius die roemde bij Hoorn, waar een groot deel der gronden in
tuinen was veranderd. De dorpen van West-Friesland waren bekend om hun welvaart
en rijkdom, )gaande boven de gemeene landen".
Nog slechts een eeuw geleden werd in Schermerland de eenige waschvrouw, die
de deftige hoofddoeken der boerinnen niet met duivenmest, maar met zeep waschte,
met een ei voor haar arbeid beloond. Thans was het overal voldoening in geld en
specie in overvloed.
Die welvaart vertoonde zich in huis en hof en in de kleeding. De reisbeschrij-
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vers, die onze provincien in de zeventiende eeuw doortrokken, roemden alien om het
zeerste de welvaart en de netheid, welke verre boven die van de aangrenzende landen
uitstak. Daarbij had men natuurlijk bovenal Holland en Zeeland op het oog.
Als landbouwland waren de Nederlanden vooral beroemd door het rundvee, dat
overal geprezen werd als het beste. Men was daar ook zelf van overtuigd ; wilde
men aanzienlijke vreemdelingen winnen, dan werden sours mooie ossen of melkkoeien
als geschenken gezonden.
Koren had Nederland daarentegen op verre na niet voldoende. Men moet daarbij
bedenken, dat veel land, thans als bouwland gebruikt, toen nog grasland was. Engeland
werd spoedig een koren uitvoerend land;
Nederland importeerde granen. Ook vlas,
hennep en hout moesten worden ingevoerd voor onze nijverheid, hoofdzakelijk
voor den scheepsbouw. Doch de meest
waardevolle producten, die voor den uitvoer dienden, waren boter, kaas en vee.
Boter en kaas werden uitgevoerd naar
Duitschland, Engeland en Spanje. Onze
veestapel was zeer beroemd. Zeeland
voerde meekrap uit. Maar onze akkerbouw was nog niet van groote beteekenis
wegens de lage Egging der beste gronden, terwijl de waterafvoer nog onvoldoende geregeld was. Op de hoogere
zandgronden vond men de beste korenlanden, hoewel deze niet genoeg voor de
behoefte produceerden. Daar waren de
zacht glooiende lage heuvels der esschen
en enken de beste bouwlanden, die het
koren, meest rogge, opleverden. Zeeland,
waar de vele eilanden bij de lage ebben
goed konden afwateren, was een vruchtbaar tarweland, de beste korenstreek des
lands. In het Noorden van Groningen, waar
toen de afwatering der terreinen nog zeer
onvoldoende was, evenals in het Noorden
Een moeder met haar kind in Noord-Hollandsche kleedervan Friesland, had in dien tijd de graanbouw
dracht (I6oi); anoniem schilderij in 's Rijks Museum.
nog geen groote beteekenis ; die kwam
eerst op in het laatst der achttiende eeuw.
Er kwam ook meer belangstelling van de steden bij het land. De uitvinding
van de windwatermolens gaf het middel om de lage landen kunstmatig droog to
leggen. De bedijkingen en polderingen, reeds in de middeleeuwen begonnen, werden
krachtiger voortgezet. In de lage landen werden, al naar de ligging ten opzichte der
afwatering, de landerijen tot waterschappen en poldergemeenschappen vereenigd, die
hun gemeenschappelijk belang hadden in den afvoer van het water of het keeren van
het buitenwater. De lage gronden werden zoo geheel in polderlanden omgeschapen,
door dijken en kaden gescheiden , de landbewoners werden niet naar stammen of
familien gegroepeerd, maar naar de gemeenschappelijke belangen in den strijd tegen
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het water. Dat was de krachtige invloed der geographische gesteldheid des lands
op de ontwikkeling van het individualisme der bewoners, dikwijls tot particularisme
overgaande. Wie slechts door een dijk gescheiden waren, hadden niet zelden geheel
tegenstrijdige belangen en stonden in zaken vijandig tegenover elkander ; binnen een
bepaald stel dijken moest men wel samenwerken.
Hollands bodem was op vele plaatsen door de exploitatie van de laagvenen tot
turfgraverij verwoest geworden. in de laagveenstreken verkreeg het water daardoor
steeds meer de overhand en bleven op vele plaatsen alleen de dorpen langs de
wegen en dijken over tusschen de meren. Wat de mensch niet weggroef, sloeg de
golfslag weg. Nu de zegenrijke werking der watermolens beter bekend werd, begon
men er aan te denken het land droog te leggen. De stedelijke heeren hadden daarvoor

Arent Arentsz., Visschers en boeren; 's Rijks Museum.

kapitaal beschikbaar. Zoo begon met de zeventiende eeuw de ware tijd der droogmakerij, der bedijking van de aangeslibde gronden.
De droogmakerij der groote meren geschiedde niet door de boeren zelf — die
hadden nog niet voldoende kapitaal of geen ondernemingszucht daartoe — maar door
de groote heeren uit de steden, patriciers, magistraatspersonen en anderen, uit de
geslachten der met succes handeldrijvende klasse. De effectenhandel bestond nog zoo
goed als niet, begon eerst op te komen , daarom gaven velen gaarne ter belegging
gelden voor ondernemingen als droogmakerijen. Oldenbarnevelt was een der eerste voorstanders en medeondernemers van droogmakerijen in Holland en Cats maakte zich in
Zeeland bekend door zijn bedijkingen. Bij den verkoop der drooggelegde plassen werden
de ondernemers ook voor een groot gedeelte eigenaars der plaatsen, die zij verpachtten
of door zetboeren lieten exploiteeren. Uit een kavelregister van 1635 van den Schermer
blijkt, dat de eigenaars waren burgemeesters en schepenen, juristen enz., in verscheidene
steden woonachtig. In de droogmakerijen hadden de aanzienlijken niet zelden een buitenhuis op de boerderij gebouwd om er des zomers te vertoeven. In den Beemster, die in
I 61 2 was drooggelegd, vond men in 164o volgens een geteekende groote kaart 52 heerenhuizen, 207 boerenhuizen, 1 4 1 burgerwoningen, 5o watermolens en 3 schoolgebouwen.
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Van de groote meren, welke drooggelegd werden, noemen wij de Beemster in
1612, de Purmer in 1622, de Wormer in i626, de Schermer in 1635, de Heer-Hugowaard in 1626, alle ten Noorden van het IJ gelegen. Ook ten Zuiden van het IJ
begon in Holland de drooglegging van kleinere meren in denzelfden tijd, als de
Stommeerpolder, drooggelegd in 1622, de Hornmeerpolder in 1657, de Sloterdijkermeerpolder in 1641, de Bijlmermeer in 1622, de Watergraafs- of Diemermeer in 1624.
Als men die activiteit op het gebied der bedijkingen en droogleggingen nagaat, dan
vindt men in Nederland een eerste periode van 154o tot 1568, toen in 25 jaren

Jan Wynants, De boerenwoning , 's Rijks Museum.

36957 H.A. land werden drooggelegd, d. i. per jaar gemiddeld 1474 H.A. Daarop
volgde een tijd van stilstand door den tachtigjarigen oorlog , van 1565 tot 1590
werd jaarlijks gemiddeld slechts 321 H.A. drooggelegd. Na 1590 neemt de landwinning weer sterk toe; men kan aan de cijfers zien, dat het een betere tijd is. Van
1590 tot 1615 had er in 25 jaren een aanwinst plaats van 26213 H.A. of gemiddeld
per jaar 1448 H.A. ; van 1615 tot 1643 in totaal 44574 H.A. of 1783 H.A. per jaar;
van 164o tot 1665 totaal 2 9 090 H.A. of 1163 H.A. per jaar. Daarna, dewijl de
meest daarvoor geschikte meren waren drooggemaakt, volgde een periode van rust;
want van 1665 tot I 800 beliep de gemiddelde jaarlijksche landaanwinst niet meer
dan 400 tot boo H.A.
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In Zeeland en het gebied der Zuid-Hollandsche eilanden en langs het Noordwesten
van Noord-Brabant hadden verscheidene inpolderingen plaats van aangeslibde gronden.
Gedurende de middeleeuwen was men daarmede al begonnen ; de overwinning op het
water gaf den landbouw tal van schoone nieuwe polders, die buiten de oude bedijkt
werden. De kleine, verstrooide eilandjes in dit deltaland werden aan elkander gevoegd
of uitgebreid, hoewel ook hier en daar de zee overwinningen behaalde en strooken
lands langs de groote waterarmen weer in de diepte deed wegzinken of dijken bij
stormvloeden doorbrak en drooggemaakte landen deed onderloopen.
De Zeeuwsche wapenspreuk 4,uctor et emergo" teekent de geschiedenis van
de Zeeuwsche eilanden, een
Werwonderlijk landt,
Daar diepte verzandt,
En scheeprijke stroomen
Met bloemen en boomen,
Staan vroolijk geplant;
En de aarde verslonden
Door stortbraak van gronden,
Laat huizen nog strand.
Door golven en wind
Zijt gij reeds bestreden,
Maar 't water geeft steden,
Als 't dorpen verslindt;
Vergunt het uw waard,
Gij wint weder aard;
En mist gij de kielen,
De ploeg met zijn wielen
Weer overvloed baart;
0, land dat zoo strijdt,
Wie kan u vernielen?
Gij wint waar gij lijdt."

Aldus de gemoedelijke predikant Gargon, die in zijn Walchersche Arkadia het
Zeeuwsche land karakteriseert.
Jacob Cats schreef niet alleen den »boerenbijbel", maar gaf den boeren ook
nieuw land; met zijn broeder hield hij zich druk bezig met het inpolderen en opnieuw
droog leggen der Zeeuwsche' schorren. Het Twaahjarig Bestand, de tijd van rust
op het oorlogsveld, was de tijd, dat hier op de zee groote overwinningen werden
behaald. Gedurende den oorlog was menige polder weer verloren gegaan, hetzij door
verwaarloozing of met het oog op de krijgstaktiek.
Daerop soo vont men goet ons lant tot zee te maken
Opdat de Spaansche magt ons niet en zou genaken,
Daar ging het seldsaam toe. Het wey- en korenlant,
Dat werd van stonden aan gelijck een dorre strant.
De maayer was gevlugt, de ploeger moste roeien,
Daar eerst u voile jeugt het koren plag te groeien;
Het wier dreef op het lant, daer onlangs koolzaat stont,
Dat zweefde met den stroom het bloeisel in den imont.
Wij hebben toen gedijckt verscheyde polders
Op hope van gewas en daerna voile solders;
Het maecken van den dijck dat stont tot onsen last,
En toen stont al het werk in voile leden vast.

Zoo gaat de gemoedelijke zanger voort zijn polderwerk te beschrijven.
In het Noorden van Friesland en Groningen was reeds vOOr 1500 de bedijking
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van nieuwe of verloren gegane landen begonnen. De Middelzee, die in het hart van
Friesland tot bij Sneek en Bolsward doordrong, was grootendeels reeds land geworden;
in 1505 werd het Noorden bedijkt, zoodat in de Oude Biltpolder een vruchtbare
landouw bij Friesland werd gevoegd. In Groningen werd in de zestiende eeuw de
strijd tot herwinning van den Dollart aangevangen, die voortgezet werd tot in onzen
tijd. Eveneens werd in het Noorden van de Ommelanden menige landstreek gewonnen
op de kwelders en in 1718 een kapitale zeedijk gelegd.
Door die bedijkingen en droogmakerijen, door het ontginnen van de hoogvenen
in Friesland, Stad en Lande, Drente en Overijsel, dat reeds in de middeleeuwen
begonnen was, maar voornamelijk in de zeventiende en achttiende eeuw werd voortgezet, door de ontginning der heiden, waarmede men aanving door
de veenbrandcultuur, die voor 1635
in Drente was begonnen, door dat
alles werd bet cultuurland in Nederland sterk uitgezet en kon de
boerenstand zich uitbreiden.
Zoo werd Nederland na 1500
een nieuw land ; zoo verkreeg het
tevens een ander karakter , met het
ondergaan der feodale verhoudin4t,(Y en was er een nieuw economisch
levee ontstaan. Toen Karel V de
Nederlanden overgaf aan zijn zoon
Filips, vond hij deze, zooals Hooft
zegt, »in het breedste van bun
bloeien, bebouwd met meer dan tweehonderd steden, honderd en vijftig
opene vlekken, zesduizend dorpen,
alle vol inwoners, rijkdom, nering,
welvaart en weelde tot dartelheid
toe". Maar het ging nog verder.
Na de moeilijke jaren van den
tachtigjarigen oorlog deelde de
boerenstand in de welvaart der
handels- en industriesteden. Dat
Mich. Mierevelt, Jacob Cats; 's Rijks Museum.
geldt bovenal voor die streken,
welke in den economischen verkeerskring der vooruitgaande steden lag-en; dieper in
het land en buiten het verkeer bleven de primitieve toestanden nog voortduren, totdat
eerst de moderne verkeersmiddelen daar den nieuwen dag deden aanbreken. Over
't geheel nam de welvaart der boeren in de zeventiende en de achttiende eeuw toe ,
vooral met het laatste deel der achttiende eeuw ving voor de boeren een voorspoedige tijd aan door de hooge prijzen der landbouwproducten.
Onder die gunstige economische omstandigheden was de boerenstand van zelfbewustheid vervuld geworden. De boer gevoelde zich op zijn erf als een beer, die geen
knechtschap kende noch duldde. Toen Frederik van de Paltz, de koning van Bohemen,
die in Rhenen verblijf hield, op de jacht een haas over een knollenland achtervolgde,
schoot de huisman met zijn knecht op den hem bekenden indringer toe, om dien van zijn
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land te verdrijven de koning
moest zich verontschuldigen.
Die anecdote
teekent het karakter van den
Hollandschen
Boer, zooals dat
meer en meer
onder den invloed van den
toenemenden
welstand gevormd werd.
Het boerenbedrijf en de
landbouwkunde
stonden in de
6 de en de I 7de
eeuw en zelfs
nog in de 1 8 de
bijna geheel op
het standpunt
der eenvoudige
ervaring en der
overlevering.
Feuwen aaneen
hebben de boeren gedaan zooals hun voorouders het deden,
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• Ants beichreven van M.Kaerle Stevens, ende M.,lan Libaut,berde Dabt en in de Mcdicijne. Ende nu vermeerdert door den wet gheleelden
Beer Melchior Sebizius Silefius der Ardency Doftoor.
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lets waarin geen

verandering
mocht gebracht
worden. Groote
voorgangers als
Karel de Groote
zijn er weinige
geweest, en literatuur over den
landbouw, aansluitende bij ons
land en zijn beT 0 AMSTERDAM.
hoeften, is eerst
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laat verschenen.
De eerste landbouwliteratuur in Nederland was niet oorspronkelijk maar een
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vertaling van een oorspronkelijk Fransch boek van Charles Etienne et J. Liebault,
dat 1565 het licht zag onder den titel : Agriculture et maison rustique. In 158o verscheen dit boek te Straatsburg in het Duitsch vertaald door Sebizio Silezio, die
tevens het werk vermeerderde en uitgaf onder den titel : »Sieben Bucher vom Feldbau
and volkommene Bestellung eines ordentlichen Meyerhofes oder Landgutes". Dit boek,
grootendeels een compilatie van oude Romeinsche en Grieksche schrijvers over den
landbouw, werd in het Nederlandsch vertaald en verscheen het eerst in 1582 bij
C. Plantijn. De titel van een latere uitgave van 1682 wordt bier afgebeeld. Dit boek,
dat eenigermate een wetenschappelijk karakter draagt, was eigenlijk niet voor de
gewone boeren bestemd maar voor heereboeren, voor bezitters van heerlijkheden en
landhuizen, die vijvers en staande wateren konden aanleggen, die parken konden bezitten
voor wilde beesten.
Doch dit boek toon-t tevens aan, hoe gecompliceerd en veel omvattend de groote
landbouwbedrijven in dien
tijd waren. Er
wordt in aanal
4to-etoond
5
wat van noode mag wezen
om een hoeve
te bouwen,
om de veranderingen en
de verscheidenheden des
tijds te voorzien, den omloop en de
krachten van
zon en maan
Prent in »De Veltbouw" (1622), verschillende veeziekten aangevend. 1)
aangaande
den landbouw
te verstaan, de kranke arbeiders te genezen, allerlei gedierte en gevogelte te genezen
en te voeden, warmoeshoven, kruidhoven en fruithoven te maken, oranjeboomen,
citroenboomen en andere vreemde boomen te planten, bijen te houden, conserven
te maken, wortelen, bloemen, vruchten en schorsen te confijten, honig en was te
bereiden, allerlei ooftboomen te planten, enten en dleijlen", cider, appeldrank, peer1 ) Van den voorgaende Os zijn de sieckten afghetekent met de navolghende nombers:
I. Horen ghebroken zijnde. 2. Horen vermoeyt zijnde. 3. Gheswil in den hals. 4. Den hals gequetst. 5. Hayr
afghevallen aen het hals-stuck. 6. Herdigheyt in het hals-stuck. 7. Gheswil int hals-stuck. 8. Het vel aen de ribben
ghecleeft. 9. Pijne in de buycke. io. Eenen derm gequetst. 1 1. Loopinghe in den buyck. 12. Herdigheyt in den buyck.
13. Eersbil ontluyckt. 14. Ghebroken been. 15. Gheswil in 't been. 16. Verherdinghe ende verstijvinghe int been. 17. Voet
verstuyckt. 18. Eenigh swaer gewicht op den voet gevallen oft anders verclimt. 19. Horen van den voet ghebroken.
20. Horen van de voet ghecloven. 21. Horen van den voet afvallende. 22. Bloet loopinghe. 23. Den vuylen loop.
24. Swillinghe in de blase. 25. Verstoptheyt in de blase. 26. Steen in de wye van de blase. 27. Steen in de blase selfs.
28. Swillinghe in de wye vander blasen. 29. Schouder-blat ontset. 3o. Eeckelen ingheslickt hebbende. 31. Squinancie.
32. Verworginghen. 33. Gheswille in 't ghehemelt van 't backhuys. 34. Gheswil in 't backhuys. 35. Quetsinghe der
tonghen. 36. Den appetijt verloren hebbende. 37. Wolcke in d' ooghe. 38. Gheswil in d' ooghe. 39. Witsel op d' ooghe.
40. Wratte op d' ooghe. 41. Loopende ooghen. 42. Schelle in d' ooghe. 43. Seeren aent hooft. 44. Pijnen int hooft.
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drank, sorbedrank en olie te maken, wateren en olien of quintessencen van alle
materien, den landbouw dienende, te destilleeren, den spinnenden zijworm te onderhouden, beemden, vijvers en staande wateren te maken en te onderhouden, om met een
stroohalm in de hand de uren van den dag te meten, akkerland te winnen, brood te
bakken, pasteigebak te maken, bier te brouwen, wijngaarden te behandelen, medicinalen
wijn te bereiden, allerlei hout te planten enz. Men ziet, de eischen zijn nog al vele
en velerlei. De inrichting van het huis wordt uitvoerig behandeld, en de taak van den
heer des huizes wordt in bijzonderheden aangewezen : hij moet zeer wel kennen den
aard en de natuur van de menschen, de beesten van het land, en dat er geen werk
moet zijn of bij nood moet hij het kennen verrichten. Maar de huisheer wordt er
tegen gewaarschuwd, te veel met zijn yolk te praten.
Verder eischen de schrijvers, dat de landlieden verstand hebben van de teekenen
van regen, wind, schoon weder en andere veranderingen van de lucht, en een menigte
voorteekens van regen worden opgegeven. Uit dit laatste blijkt, dat de groote hofstede
der 16 de en 17 de eeuw een veel omvattende organisatie was.
Het is wel opmerkelijk, dat in dien tijd de landbouwboeken blijkbaar gelezen
werden. Want in 1661 verscheen een ander omvangrijk boek : » De vermeerderde wijse
jaerbeschrijver, vertoonende den hemelsloop, een onfeijlbaren almanack, oorsprongh
en vaste-tijdt der heijlige dagen, Item ontdecking van de wonderlijcke wercking der
Natuur, Eigenschappen van Beesten en Kruijden, Plichten der Huijshouding, Visscherije
en Landt-Bouwerij, Opmerckingen voor de Gesontheijt , alles yeder dagh van yeder
Maent toegepast. Door J. C. Te Amsterdam bij Cornelis Jansz."
Het is lang een vraag geweest en gaf aanleiding tot veel geschrijf, wie als schrijver
onder de letters J. C. moet beschouwd worden; men heeft gedacht aan Jacob Cats,
Joh. Cabeljau, Joh. Cambrosius, Izaak Commelin. Het is ons mogen gelukken aan
te toonen, dat het een vertaald werk is van Johannes Coleri's Calendarium Perpetum,
1616, die evenwel uitvoeriger is. Van denzelfden schrijver en bij denzelfden uitgever
verscheen in 1661 nog een tweede boek : » De landbouw, de verstandige huyshouder,
voorschryvende de allerwyste Wetten om profytelick, gemackelick en vermakelick te
leven, so inde stadt als op 't Land. In 't Bestieren der Hofsteden, Lanthuysen,
Boomgaerden, Hoven, Tuynen, Zaey- en Waylanden, alsmede de Eygenschappen van
allerley Boomen, Aerdtvruchten en Kruyden, Bloemen, Gewassen en Zaden. Den
Aert, Eygenschap, Voortteelingh en Opvoeding van allerley Vee, Wilde en tamme
Dieren, Vogelen en Visschen, de Jacht, Vogelvangst, Visschery ende Bequaemheyt
der Paerden, geneesmiddelen voor de Welvaert der Menschen, Beesten en Boomen.
Vermeerdert en verbetert door J. C." De schrijver zegt, dat hij eerst aarzelde zijn
werk uit te geven, maar daar ook Xenophon, Aristoteles, Hesodus, Theocrites, Virgilius, Cato, Columella, Cicero en Plinius zich met dergelijke zaken hadden bezig
gehouden, was ook hij er toe overgegaan. En hij vangt aan met te omschrijven wat
,>aeconomia" of .huishoudinge" is, nl. de zonderlinge geschiktheid in al hetgeen een
huisvader in en buiten zijn huis, op zijn grond te verrichten heeft, opdat hij niet alleen
zijn wijf en kinderen mag onderhouden, maar ook op een jaar nog wat over mag
hebben, om aan behoeftige menschen mede te deelen. Want een recht huisvader of
huismoeder zal niet alleen zoeken over te winnen, maar ook 't overgewonnene zoo
te besparen en op te leggen, dat hij een nood-, eer-, teer- en dienstpenning hebben
mag. Zelfs nog een derde deel verscheen 1661 onder denzelfden titel.
Al werden deze boeken zeker niet door de boeren in den eigenlijken zin des
woords gelezen, toch wijst de verschijning dier werken er op, dat bij de ontwikkelden
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de belangstelling in het landleven grooter werd, en dat men daarmede op de hoogte
wilde zijn.
*

*

*

Als wij de geschiedenis van den boerenstand in de Nederlanden overzien, dan
valt in het oog, dat de boeren over 't geheel een rustige plaats in de historie hebben
ingenomen, meer passief dan actief tegenover de groote wereldgebeurtenissen. De
betrekkelijk groote welvaart, die de boeren in de i 7 de en 1 8 de eeuw hadden, de
politieke en persoonlijke vrijheid, welke zij genoten, waren hier grooter dan in naburige
landen. Toch waren die niet door strijd verkregen, doch kwamen voort uit de natuurlijke ontwikkeling der bevolking in het economisch-geographisch milieu dezer landen.
De Boer in de Nederlanden hield zich in den bloeitijd aan zijn bedrijf, zijn gedachten bepaalden zich tot den akker en het vee, zijn huis en zijn gezin, en in de
politieke vraagstukken drong hij niet door dan wanneer zij zijn beurs raakten. Hij
leefde stemmig en geregeld , en al gaven bruiloften, dorpsmarkten, waar hij vee kocht
of verkocht, wel eens aanleiding, dat hij uit den band sprong, dat typeerde het boerenleven toch niet.
Al kan men met Poot zeggen van de boeren :
* Veeman houdt zich bij zijn vee
En daer blijft zijn zorregh mee",
terwijl zijn gedachten niet veel verder gingen, dat sluit niet uit, dat de Boer, in
verband met zijn kerkelijkheid, gaarne sprak over godsdienstige zaken en daarin veelal
een eigen en vast oordeel had. Het leven op de hofsteden, weinig met de wereld in
betrekking, deed degenen, die lezen konden — en dat waren er velen, — telkens
weer grijpen naar den Statenbijbel, die bij welgestelde boeren in groot formaat met
zwaren lederen band en koperen beslag op een leestafel in de pronkkamer lag.
Daaruit werd dikwijls gelezen, ook voorgelezen, en zoo waren vele boeren onder de
Protestanten zeer dpijbelvast". Verder oefenden zij in den vrijen tijd en gedurende de
winteravonden allerlei arbeid uit : snijwerk voor genoegen, breien, weven, spinnen, het
maken van klompen, van landbouwgereedschappen voor eigen behoefte, de kleinere
boeren en arbeiders ook om er van te verkoopen. In Friesland werd door de boeren
de rekenkunde met voorliefde beoefend; velen hadden het tot berekeningen van almanakken gebracht , ook aan kunstvlijt werd bier veel gedaan.
Aan het publieke leven, de marke- en poldervergaderingen uitgezonderd, namen
de boeren weinig deel ; in regeeringszaken hield men hen op den achtergrond. Wel
waren er enkele rechtsgeleerden en staathuishoudkundigen, die de beteekenis van den
landbouwenden stand voor een land erkenden en in het licht stelden, zooals o. a.
Philippus a Leydis, die in de veertiende eeuw schreef: » De landbouwers zijn de steun
van den staat. Aan hun lichaamskracht en hun dagelijkschen arbeid ontleent het leger
zijn sterkte, de maatschappij haar overvloed. Waar zij verdrukt en verhinderd worden
zich ongestoord aan hun dagelijksche werkzaamheden te wijden, daar heerschen onrecht
en willekeur ; daar kwijnt de welvaart ; daar loopt de onafhankelijkheid van den staat
groot gevaar. Waar zij daarentegen de vrijheid genieten, die bun toekomt, daar nemen
zij volgaarne de wapenen op tot verdediging des vaderlands ; daar heerschen recht
en orde, veiligheid en overvloed; daar verheft het yolk zich tot eer en aanzien."
Maar dewijl slechts weinigen zich aldus uitlieten bleef de invloed der boeren op
het staatsbestuur gering en werden zij teruggedrongen.
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De Nederlanden vormden in de eerste plaats een stedenrepubliek, de steden
traden ook feitelijk als de vertegenwoordigers des lands op, bovenal in Holland. In
deze provincie werden de ridderschap en de steden ter Statenvergadering vertegenwoordigd; de ridderschap heette ook den boerenstand te vertegenwoordigen, een overblijfsel van feodale opvattingen. Ook in Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijsel
waren steden en ridderschap vertegenwoordigd, de boeren niet. In Drente, Groningen
en Friesland daarentegen hadden de eigenerfde boeren, d. i. boeren, die in het vrije
bezit van een zekere oppervlakte lands waren, stem in het kapittel. In Drente, dat
geen steden had en slechts een kleine ridderschap, berustte de macht geheel in handen
van de eigenerfden. Dikwijls gebeurde het hier, dat in de Statenvergadering niet meer
dan zes a zeven vertegenwoordigers der ridderschap aanwezig waren, tegenover zeven
en dertig eigenerfden.
In de Generaliteitslanden, waar geen Statenvergadering bestond, waren de boeren
ten opzichte van het landsbestuur met de andere groepen gelijk.
De staatkundige suprematie der steden in vele provincien had ten gevolge, dat
zij ook in economisch opzicht zich dikwijls de heerschappij over het platteland aanmatigden. Dat was vroeger reeds bevorderd door enkele heeren, die aan sommige
steden stapel- en marktrechten verleend hadden over het omliggende landgebied,
waardoor de dorpen en de boeren verplicht waren hun producten in de aangewezen
stad ter markt te brengen. Dordrecht had een stapelrecht, dat een groot gedeelte
van het toenmalige Zuid-Holland omvatte ; Brielle bezat dit op Voorne, de stad Groningen in de Ommelanden.
Doch daarenboven wisten de steden de opkomst van takken van nijverheid op
het land tegen te gaan, ten einde die binnen hun gebied te blijven bewaren. In 1531
gaf Karel V een . Ordre op de Buiten-Neeringe", om, zooals het heette, te voorzien
tegen de >> depopulatie, desolatie en destructie" der steden, en waarbij verboden werd,
dat in Holland op het land buiten de steden werden opgericht weverijen, looierijen,
metselarijen, timmerijen en andere gelijke ambachten, negotie of neringen, die men
binnen de besloten steden behoort te doen.
Wij wijzen nog op de verordening van 1602 van Holland, waardoor de korenkooperij ten platten lande verboden werd op grond, dat deze de nering binnen de
steden zou doen verminderen. Edam Wilde een poging doen om de houtkooperij en
den scheepsbouw ten platten lande te verbieden. Voortdurend werd er gewaakt tegen
het rondventen met waren op het platteland in Holland, dat aan het debiet der
stedelijke winkels afbreuk zou kunnen doen. Te dien einde werd de »ventjagerij" met
zout, zeep, meel, brood en beschuit, bier, wijn, brandewijn, azijn, tabak, zijde, wol,
laken, specerijen, sulker, siroop, rozijnen, kaarsen enz. herhaaldelijk verboden. Alleen
visch, boom- en aardvruchten werden van dat verbod uitgesloten.
In andere provincien, waar de steden niet zoo overheerschten, en vooral in de
Generaliteitslanden, was men in dit opzicht vrijgeviger. Daardoor kon er in NoordBrabant en in Twente op de dorpen reeds in de 17 de en 18 de eeuw eenige nijverheid
ontstaan, die werkte voor de steden van Holland.
Al was de macht van den adel in den tijd der Republiek veel verminderd, vooral
in Holland, toch waren nog niet alle heerlijke rechten en instellingen van vroeger
opgeruimd.
Te midden van de baljuwschappen en andere administratieve en rechterlijke indeelingen der provincien vond men nog een groote reeks van hooge en lage heerlijkheden, ambachtsheerlijkheden enz., waar de heeren rechtspraak hadden of andere
20
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rechten bezaten. Door die vele heerlijkheden waren de rechtstoestanden der boeren
op dicht bij elkander gelegen plaatsen soms zeer verschillend. Dikwijls werden die
heerlijkheden verkocht aan gegoede stedelingen, die daardoor op het land macht,
aanzien en een dubbelen naam verwierven.
De heerlijkheden waren uit het leenwezen ontstaan en hoewel haar karakter in
den loop der eeuwen veel was gewijzigd en de eens onvrije boeren vrij waren geworden, toch bleven nog vele uiterlijke vormen en teekens van het leenwezen op het
land bewaard. De leenmannen, die een leen aanvaardden, moesten daarvan nog heergewaden voldoen aan de Grafelijkheid, welke het Groot Placaetboek van 1631 ons
leert kennen. Deze konden echter veelal ook in geld voldaan worden. Eenige voorbeelden daarvan zijn :
Heergewaden :
Een schoone maaltijd .
Een roode sperwer .
Een windhond met halsbanden.
.
Een Marweetschen snoek .
.
Een roode havik .
Een vette pauw .
.
Een stoop Rijnsche wijn .
Een nieuw zwaard .

Gulden.
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Zoodra de nieuwe heer als leenman dit heergewade in natura of in geld had
voldaan, kon hij zijn waardigheid aanvaarden. De leenformaliteiten krompen wel hoe
langer hoe meer in, maar enkele bleven gehandhaafd tot het laatst der i S de eeuw,
toen de revolutie daaraan een einde maakte.
In de heerlijkheden hadden de heeren nog verscheiden rechten over de landbewoners, zeer verschillend van plaats tot plaats. De heer was van ouds begunstigd
met het recht op wind en water ; daardoor bestond in onderscheiden heerlijkheden
het heerlijk maalrecht, zoodat iedere hoer van de heerlijkheid verplicht was zijn koren
op des heeren molen te doen malen. Het jachtrecht der heeren was algemeen , niet
zelden werd ook dat jachtrecht afzonderlijk van de heerlijkheid verkocht. De heeren
hadden ook recht van duivenslag, recht om predikanten en onderwijzers te benoemen enz.
Al waren de boeren persoonlijk vrij, toch waren aan den grond, dien zij bezaten,
nog oude heerlijke rechten verbonden, welke de bezitters dier gronden moesten voldoen.
Zij bestonden in tienden, cijnzen, rechten, tollen, waarvan het recht dikwijls verkocht
was geworden. De renten van de gronden waren dikwijls als blijvende leeningen op
die gronden ontstaan.
De voldoening der cijnsplichten door de grondgebruikers geschiedde op zeer
verschillende wijze, en ging niet zelden met zonderlinge gebruiken gepaard. Slechts
een voorbeeld. Als de cijnsplichtigen van St. Michielsgestel, Schijndel, St. Oedenrode
en Bokstel hun cijns voldeden op 11 November, kwamen zij daartoe op de groote
Wielsche hoeve bijeen, waar hun dan een cijnsmaal werd aangeboden. Een kamer in
den stal der hoofdhoeve was daarvoor bestemd. Tot spijzen werden aan de opgekomen gasten groenten, vleesch, witte boonen met krenten, rijstepap, kaas, brood en
bier voorgezet. De paarden in den stal aan de eene en de koeien aan de andere
zijde geplaatst zijnde, moest dan een der gasten zitten achter de koe en aldaar eten
met den staart van de koe om den hals, terwijl een tweede, met een hond naast
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zich, moest zitten eten op een aschhoop , een derde moest eten met een bril op den
neus en bij zich hebben staan twee brandende kaarsen.
Al waren de meeste oude heerlijke rechten niet zeer drukkend, zij hinderden de
boeren toch in hun bedrijf. En vooral werden zij soms lastig, als zij, afzonderlijk
verkocht, in handen van nieuwe familien kwamen, welke niets van de patriarchale
verplichting ten opzichte van de opgezeten bevolking der heerlijkheid gevoelden, zooals
dat met van ouder tot ouder daar levende geslachten der heeren wel het geval was.
Sommigen exploiteerden de door koop verkregen rechten tot het uiterste. En niet
zelden verdween het oude huis der heerlijkheid en kwam van tijd tot tijd een onbekende om te jagen op het land, tienden of cijnzen te innen. Dan werd het heerlijke
recht onaangenaam en soms drukkend.
Enkele heeren vroegen ook van hun onderdanen zware persoonlijke diensten.
In het Oosten van Gelderland en Overijsel vond men in de i7 de en in de eerste helft
der 18 de eeuw nog onvrije huurlieden, die als hofhoorige, eigenhoorige, keurmedige,
schotbare en volschuldige vrijen onderscheiden werden. Deze lieden mochten hun
landerijen verbeteren, miss het den landheer vrijstond, na den flood de erfenis te
beheeren, d. i. het beste paard uit den huize weg te halen. Evenwel werd dit recht
dikwijls afgekocht.
In Twente bovenal waren het de drosten, die hoogst onbillijk waren in het
vorderen van de hofdiensten der boeren. Hoewel de Staten van Overijsel er tegen
opkwamen en hoewel door de landbrieven van het gemeene recht werd vastgesteld,
dat de ingezetenen tot geen diensten aan de drosten gehouden zouden zijn, gingen
deze voort zich die aan te matigen. Als de drost sprak, moesten de boeren gereed
staan. I)och eindelijk trail een Overijselsch edelman op voor de boeren. Joan Derck
van der Capellen tot den Pol, lid der ridderschap van Overijsel, wist door te zetten,
dat in 1783 door de Staten van Overijsel tot eeuwige afschaffing der drostendiensten
werd besloten, tot groote vreugde der huislieden van Twente en Salland.
Deze kloeke daad was als een voorbode van hetgeen weldra volgen zou. De
algeheele bevrijding van de overgebleven banden van het feudalisme was een eisch
des tijds geworden. En weldra volgde de groote revolutie, die ook in de Nederlanden
haar mokerslagen richtte tegen alles, wat uit dien ouden tijd afkomstig, de vrije
beweging belemmerde. De staatsregeling van 1798 maakte daaraan een einde door
te decreteeren, dat alle heerlijke rechten, titels, alle landcijns of tijns, nakoops-, afstervings-, naastingsrechten van welken aard ook, mitsgaders alle andere rechten en
verplichtingen, hoe ook genoemd, uit het leenstelsel of leenrecht afkomstig, met alle
gevolgen van dien, als strijdig met der burgeren gelijkheid en vrijheid, voor altijd
vervallen werden verklaard.
Wel werd deze beslissing, in het vuur van den vrijheidsijver genomen, na 1813
slechts gedeeltelijk gehandhaafd en werden enkele oude rechten, als het jachtrecht,
tienden enz. weer hersteld, maar toch was daarmede het begin van het einde der
heerlijke rechten gekomen en werd voor de geheele vrijmaking van het boerenbezit
de weg geopend.
De levenswijze en de welvaart van de boerenbevolking verschilde zeer in de
onderscheiden gewesten. De verkeerswegen ten plattenlande waren in de 1 7 de en 1 8de
eeuw nog slecht , harde wegen waren er zoo goed als niet. Alleen waar bevaarbare
rivieren het land doorliepen, was het beter; kanalen werden er, behalve in Holland en
ook daar nog weinige, bijna niet gevonden. Zij begonnen het eerst aangelegd te worden
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naar de veenderijen. De zandwegen waren dikwijls in den zomer onberijdbaar wegens
het mulle zand, in den winter door den modeler; er waren veel dierlijke trekkrachten
noodig om het noodzakelijkste verkeer tot stand te brengen. De Hessenwegen in Overijsel, Drente en Gelderland waren oudtijds wegen, die de zware hessenkarren uit Hessen
met koopwaren bereden, welke zij in de dorpen van de hand wisten te doen.
In dien toestand leefde de boerenbevolking in menig gedeelte geestelijk en economisch geIsoleerd. Het was nog de tijd der dorps- en der kleine stadshuishouding ;
op de kleine provinciestadjes concentreerde zich het verkeer der boeren voor koop en
verkoop. Doch de omzet was gering ; meestal werd nog gewerkt tot voorziening in
eigen behoeften; eigen kleeding, schoeisel, klompen en voedsel werden gemaakt op de
boerderij. De geldhuishouding was zeer beperkt van omvang. In de streken, die met
de groote handelssteden van Holland in betrekking stonden, was het antlers; daar
had men meer geld, beter
verdeeling van arbeid, en
0-rooter weelde in het boerenleven, die zich openbaarde
in kleeding, huizenbouw, wab0-ens zilveren versierselen enz.
Het dagelijksch voedsel
was op de afgelegen boerendorpen zeer eenvoudig. Het
brood werd gebakken in den
eigen of gemeenschappelijken
dorpsoven ; het diende voor
vele dagen en was daarom
hard en vast. In den herfst,
slachtmaand, werd zooveel vee
geslacht, dat men ongeveer
het geheele jaar van vleesch,
spek enz. voorzien was. Doch
vleesch en spek werden weinig
Een drinkpartij van boeren ; naar de schilderij van Adriaan Brouwer
gegeten het brood werd met
in 's Rijks Museum.
eenige boter, vet of kaas genuttigd. De keuterboeren en
arbeiders verkregen zelden vleesch. Het was een geheele vervulling voor deze klassen,
dat de aardappelen in de I7de en I8de eeuw werden ingevoerd, die weldra voor den
kleinen man met brood het hoofdvoedsel uitmaakten.
Als oudste nationale dranken op het platteland golden bier en mede. Groote
boeren brouwden zelf bier ; mede werd gemaakt door ieder, die bijen hield. Het aantal
dorpsbierbrouwerijen in onze provincien was groot. Doch in de I7de en I8 de eeuw
werd het biergebruik veel verminderd door den invoer van koffie en thee, waarvan
het gebruik op het land algemeen werd. Het werd zoo erg, dat de koffiepot schier
altijd op de tafel stond het eerste betoon van gastvrijheid was iemand een kop
koffie aan te bieden of uit te noodigen mede koffie te drinken.
In de I 7 de eeuw deed helaas ! ook de jenever de intrede op het platteland; het
bier werd verdrongen door sterkedranken, die bij kraam- en slachtvisites, bij bruiloften
en kermissen dikwijls te overvloedig gebruikt werden.
Bij dat geIsoleerde dorpsleven moest gastvrijheid wel met ruime hand uitgeoefend
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worden en evenzoo het wederzijdsche hulpbetoon. Men had elkander noodig in het
leven en bij groote gebeurtenissen hielp men in de dorpen elkander, zoo bij geboorte
en sterven, bij oogsten en zaaien, bij dorschen, vlas braken en spinnen. Die hulp,
meestal door jongelieden verleend, werd beloond met een feestje , zoo ontstonden de
spinmalen, oogstmalen enz. leder was er op gesteld die bij te wonen , dan geraakten
de jongelieden uit den alledaagschen plooi en ging men wel Bens over tot een niet
bestudeerden rondedans.
Wij eindigen ons overzicht der geschiedenis van den Boerenstand met korte
afzonderlijke beschouwingen der provincien gedurende de i7 de en I 8 de eeuw. Daarvoor
vangen wij aan met Hollands Noorderkwartier, het gebied ten noorden van den breeden
inham van het Y.
In de I 6 de eeuw was noordelijk Holland nog een waterland als geen ander deel
van ons vaderland, van breede armen der zee en woelige meren doorsneden. Het
noorden, van Petten tot bet Marsdiep, bestond slechts uit een smalle duinstrook met
zandplaten er achter. Oostelijk West-Friesland en de Kennemer duinstreek zagen er
wat vaster uit. Hier was op de
smalle landsnippers enkel grasland en veehouderij ; doch toen
men in de 1 6 de en 1 7 de eeuw
aan den arbeid toog om vele
meren droog te leggen en eindelijk om de kuststreken te bedijken, verkreeg het geheel een
ander aanzien als landbouwland.
De winst, die bier op het water
behaald werd, was aanzienlijk.
Van 154o tot 1590 waren bier
6755 H.A. lands door bedijking
Een Tcxelsch dorp ; naar een photographic.
en droogmaking op het water
veroverd, van 1590 tot 1615
nog 917o H.A. Doch nu was het tijdperk dier landaanwinningen vooreerst voorbij ,
van 1615 tot 17 9 0 vverden slechts 526 H.A. lands droog gelegd.
De vele wateren, de nabijheid der zee en de invloed van Amsterdam, het centrum van den wereldhandel, hebben tengevolge gehad, dat bier een echt zeevarende
bevolking in de dorpen over het land verspreid woonde. Het was het gebied, waar
de Watergeuzen hun oorsprong hadden, de geboorteplaats van een ras, dat tot de
grootheid van Hollands scheepvaart zeer veel heeft bijgedragen. Met de afsluiting
der wateren en de droogmaking der plassen veranderde dat en nam de landbouwende
bevolking toe.
De laag-veenlanden ten zuiden der lijn Hoorn— Heiloo, nog altijd waterachtig,
bestonden meest uit schoone graslanden, een gebied der veehouderij en zuivelbereiding,
terwijl in de droogmakerijen ook bouwlanden werden aangelegd, zelfs tuinen en
buitenplaatsen. West-Friesland vormde een gebied van uitstekende weilanden, bier en
daar tuingronden. Door de natuurlijke gesteldheid was veehouderij en daarmede verbonden zuivelproductie, boter en kaas, de hoofdbron van bestaan , daaraan hadden
de bloeiende vee- en zuivelmarkten van Alkmaar, Hoorn, Purmerend en Edam hun
ontstaan te danken. De tuinbouw van den Langendijk, de Streek en de Beemster was
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in opkomst ; door de geschikte waterverbindingen met Amsterdam kon die bier afzet
vinden. Toen de zeevaart in Noord-Holland minder werd, legde men zich meer op
den landbouw in al zijn vertakkingen toe ; de verbinding van landbouw met tuinbouw
op de daarvoor meest geschikte plekken was daaraan te danken.
Nog moeten wij de aandacht vestigen op de schapenhouderij, die hier aanzienlijk
was. Voornamelijk was zij op Texel en Wieringen gevestigd, maar eveneens breidde
zij zich, zij het ook op kleiner schaal, uit in West-Friesland en Waterland. Men denke
hier niet aan heideschapen, maar aan Friesche en Texelsche schapen, die op de goede
gronden leven.
De bewoners van dit gewest waren van ouds de Friezen, zij bleven het hoofdtype
der bevolking uitmaken. In de nederzettingen van het Oudeland en in West-Friesland
kwamen de Friezen het zuiverst voor, maar ook elders vertoonen de Noord-Hollanders
Friesche eigenschappen in uiterlijk en in karakter. Doch daarnaast kwamen in de
droog gemaakte meren boeren uit andere streken, vooral in de Beemster, die evenwel
langzamerhand het West-Friesche karakter ook meer en meer aannamen.
De oudste bewoning in dit gebied had plaats langs de duinen en in West-Friesland.
Dat blijkt duidelijk uit de onregelmatige indeeling van den grond. Aan de duinen vond
men ook de meeste adellijke kasteelen en de heerlijkheden. Doch in het binnenland
van Holland heeft het feudalisme weinig wortel kunnen schieten, evenmin als in Friesland. De aard des yolks leende zich daartoe niet, het land evenmin.
De boerenwoningen in dit gewest kwamen overeen met de Friesche en dat is
nog het geval. Het zijn de eigenaardige stelphuizen, vierzijdig met lage wanden aan
alle zijden, zonder een hoogen voorgevel en met hooge, spits toeloopende daken. Deze
woningvorm is aangepast bij het veehouderijbedrijf; het hoof is midden in de hooge
ruimte opgetast daaromheen wordt het vee gestald, terwijl aan de eene zijde in
dat vierkant de woning van den boer gevonden wordt. Dat huistype, toen reeds meer
volmaakt, met kleurig groene en blauwe verven voorzien, is de natuurlijke ontwikkelingsvorm van de ruw opgeslagen boerenschuur op de weilanden. Het weidebedrijf
vraagt niet veel omslag een eenvoudige huisinrichting voldoet daarvoor. De boven
beschreven huisvorm der stelphuizen, ineengedrongen gebouwd, waar de wind geen
vat op kan krijgen, was het best bestand tegen de krachtig waaiende stormen, die
over het vlakke, schier boomlooze land kunnen gieren.
De West-Friezen, die wij het hoofdtype der boerenbewoners noemden, vormden
een flink menschenslag, met een manlijken oogopslag, wien een trek van ernst en
ontzag uit de oogen straalde. Zij loopen recht op doch iets zwaaiend, met het hoofd
in de lucht, steken de ellebogen iets uit, omdat zij de handen veelal in de zijzakken
hebben, zegt Le Francq van Berkhey. Handig en nijver zijn zij in den landbouw, doch
vooral ook in de zeevaart. Ook de West-Friesche vrouwen winn'en het in wakkerheid
en frischheid van gestel van alle anderen, meent dezelfde schrijver. Inderdaad, wie een
gezonde West-Friesche boerin eens oplettend gadeslaat, kan niet ontveinzen, dat zij,
bij een bekoorlijke schoonheid een welgevormd lichaam heeft. Ook het karakter der
West-Friezen roemt Le Francq van Berkhey zeer. >>Onder alle volken van ons land,
die ik meen te kennen", zegt hij, weet ik inderdaad geenen, die verder gaan met
hun meeningen voor te stellen, die stouter en vaardiger zijn in het uitvoeren hunner
oogmerken, en zich kregeler toonen in het handhaven hunner voorrechten, dan de
West-Friezen". »Een West-Fries kent, naast het algemeene welzijn, niets vaardiger
dan het handhaven zijner wettige belangen. Dit bespeurt men zelfs in den gemeenzamen omgang; want zij zijn de vriendelijkste geburen en de inschikkelijkste metgezellen,
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als men hun rechten niet te na komt. Maar zoodra men die verkort of hun vriendschap
beleedigt, vindt men in hen de kregelste rechtzoekers en de opvliegendste wrekers".
De Friezen waren geen y olk om onder een dwangjuk der onvrijheid gedrukt te gaan
en daardoor kon hier bij de boeren het leenwezen geen wortel vatten. Er heerschte
een gevoel van gelijkheid, dat ook den eenvoudige bezielde, als hij tegenover een
edelman stond. Een Noord-Hollandsch of West-Friesch edelman ziet den vermogenden
koopman niet aan als een gewoon burger, maar hij gedraagt zich in gewone omstan
digheden jegens denzelven als ware hij hem gelijk in geboorte, en de andere eert
hem, zonder een vernedering of slaafsche onderdanigheid, als zijn edelen vaderlandschen
vriend. De burgemeester spreekt met den
burger als met zijn broeder en deze met
hem als met zijn vader. >> De hoogmoedige is hier versmaad, de gierigaard bespottelijk, de menschenhater vervloekt, de
verkwister belachelijk, de spotter met God
en godsdienst gehaat". Aldus de oordeelveiling over de West-Friezen der i 8 de eeuw.
Door de vele zeevaarders, welke
onder hen gevonden werden, en door de
aanraking met de wereldstad Amsterdam
en met de koopvarende steden Hoorn,
Enkhuizen en Medemblik, kwam er op
vele plaatsen een eigenaardige plooi in
de Friesche gewoonten, al bleef het wezen
ervan bewaard.
De landslieden waren in vreugdebedrijven ongedwongen vroolijk, maar niet
zoo los en wild als vele der stedelingen.
Sterke drank werd er in den regel niet
veel gedroe g en. Een dronkaard stond aan
verachting blootgesteld. Alleen op kermissen en bruiloften konden zij wel Bens
uit den band springen ; dan heerschte
er zelfs bij hen, die zich antlers stemmig
gedroegen, uitbundige vreugde en danste
men van den avond den morgen tegeBoerin uit Hoogwoud bij Hoorn; naar een
16de eeuwsche anonieme schilderij in 's Rijks Museum.
moet. Maar overigens lag er een trek
van ernst over het land en de bevolking.
Hebben wij hier het West-Friesch-Waterlandsche type van boeren in het algemeen
geschilderd, er was toch nog verschil van streek tot streek op te merken. De bewoners
van Hoorn en Enkhuizen, van de Ooster-, Zuider- en Middel-Kogge, golden voor
stouter, koppiger en opvliegender dan de anderen. De ingezetenen van Medemblik
of langs de Wieringerwaard tot aan Wieringen en in de Heer-Hugowaard waren
de ernstigsten en bedaardsten, die in de Wieringerwaard en op Wieringen de goedaardigsten en oprechtsten, terwijl de bewoners van de Zijp als de luchthartigsten en
beleefdsten golden, die alien vriendelijk groetten, wat overigens ten opzichte van
vreemden niet het geval was. Er zat iets stijfs in de West-Friezen tegenover onbekenden.
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Het boerenleven in Zuid-Holland, d. i. Holland ten zuiden van het Y, kwam in
vele opzichten met dat van het Noorderkwartier overeen. Het landschap met zijn vele
meren, met den laagveenbodem, door uitgestrekte graslanden overdekt, en met een zoom
van geestgronden langs de duinen in het westen, was in vele opzichten hetzelfde. En
ook in zuidelijk Holland leefden de boeren op het land sterk onder den economischen invloed van de menigte bloeiende industrie- en handelssteden, welke bier in de
17 de en I8 de eeuw gevonden werden, en die afzetplaatsen waren voor melk en
zuivel, alsmede van de turf, die bier nog gevonden werd.
Evenals in het noorden was ook
bier de rundveehouderij het hoofdbedrijf,
verbonden met de productie van kaas
en boter, terwijl de schapenhouderij in
enkele streken, vooral langs den Rijn,
zeer aanzienlijk was. Op enkele door
den bodem of de Egging daarvoor gunstige plekken begon de tuinbouw op te
komen, om te leveren aan de steden,
die hooger levenseischen stelden. Langs
de duinen, met Haarlem als economisch
middelpunt, kwam in dit tijdperk de
bloembollenteelt op, die als intensieve
cultuur met aanzienlijke opbrengsten en
internationalen handel den oorspronkelijken aard der bewoners van de geestgronden geheel wijzigde, zoodat zij zich
sterk van de veeboeren in bet achterland
gingen onderscheiden. De lange reeks
van buitens in de streek van Beverwijk
naar Haarlem, Leiden, den Haag en
's-Gravenzande, gebouwd op de geesten duingronden, met bun patricische
bewoners, hadden bier ook grooten invloed op de landbevolking der dorpen,
bracht er door bedienden andere elementen onder en gaf bun een andere plooi.
De tuinbouw werd door buitens en
Boerin van Waterland; naar een gravure van P. Schenk.
kloosters ingeleid.
Atlas van Stolk.
De echte landbevolking ten zuiden
van het Y was niet van zuiver Friesche
afkomst, hoewel er Friesche grondtrekken bij voorkwamen. Friesche en Frankische
elementen hebben zich hier blijkbaar vermengd ; daaruit is het type van den echt
Hollandschen boer voortgekomen, met eigen karakterkenmerken, nog al van de
bevolking ten noorden van het Y onderscheiden, met bijbehoorende levensgewoonten.
Ten zuiden van het Y kon men schier onmiddellijk verschil in den bouw der
boerenhuizen, vergeleken met den bouwtrant in het noorden, opmerken, en dat is nog
het geval. Het Zuid-Hollandsche boerenhuis is een langwerpig vierkant, het voorste
gedeelte niet zelden met een dwarshuis voorzien, waar de woning voor den boer en
zijn gezin gevestigd is, terwijl het achterste gedeelte, lang, laag en smal, tot stalling
It1it 110.
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voor bet vee dient. Het huis is veel lager dan in Noord-Holland. Het hooi wordt
niet in huis geborgen, maar in een of meer afzonderlijk staande hooibergen. Daarnaast
ziet men ook bergplaatsen voor wagens en andere gereedschappen, stallingen voor
jong vee, varkens enz. De boerenhuizen vormen niet als in Noord-Holland een compact
geheel, maar bestaan uit een groep gebouwen, zooals men die in de Frankische
gewesten veel vindt.
In de landen ten zuiden van het Y was ook de droogmakerij in dit tijdperk al
druk aan den gang. In geheel Zuid-Holland werd van 1540 tot 1565 5723 H.A.
bedijkt en droog gemaakt, van 1565 tot 15 9 0 4042 H.A., van 1590 tot 1615
3138 H.A. en van 1615 tot 1690 10617 H.A.
Maar daarnaast ging steeds de turfgraverij op
groote schaal voort met verwoesting van het
lage land. De vele steden en fabrieken maakten
de behoefte aan brandstof groot. Door dat alles
werd veel land in water veranderd. Ten zuiden
van den Ouden Rijn, liepen op vele plaatsen
enkele wegen en smalle overgebleven strooken
veengrond, die volgens verordeningen moesten
blijven bestaan om hevigen golfslag te voorkomen, door een gebied van woeste veenplassen.
De Haarlemmermeer was nog een vraatzuchtige
waterwolf. Eerst in de 1 9 de eeuw werd hier
vooral op groote schaal droog gelegd.
In Noord- en in Zuid-Holland vond men
de oudste in gebruik genomen gronden in de
duinstreek, in het noorden ook in West-Friesland. Daar ziet men nog de indeeling des lands
in onregelmatige vormen, ongelijke stukken,
zooals de oudheid die kende, toen ingedeeld
werd naar de natuur, zonder plan of meetkundige hulp. De jongere landen vertoonen meer
regelmatige indeeling, die de meest teekenende
uitdrukking heeft in de droogmakerijen met haar
rechte lijnen, Welke elkander rechthoekig snijden.
Zuid-Hollandsche boerin; naar een gravure
Ook de psyche der Zuid-Hollandsche boevan Picart. Atlas van Stolk.
ren verschilde van die ten noorden van het Y;
zelfs was die verschillend tusschen veenlieden, veeboeren en bouwboeren, tusschen de
bewoners der duin- en geestgronden en die van het lage land. In het veel versneden
en sterk verdeelde polderland had ieder deel zijn eigen eischen en belangen, uit
dien toestand ontwikkelden zich evenals uit de bedrijven nuanceeringen in het yolkskarakter en zelfs in het uiterlijk type. Het was niet moeilijk de bewoners van Rijn-,
Delft- en Schieland door kleeding, spraak en zeden te onderscheiden. Wilden wij ons
daarin begeven, wij zouden over meer ruimte moeten beschikken om eenigszins een
afspiegeling van de werkelijkheid te geven. Over 't geheel valt te zeggen, dat het
een bezadigde boerenstand was, sterk gehecht aan het oude, conservatief in merg en
been, onvermoeid in het najagen van eigen belangen en voordeelen, nooit zich buigende
waar het betrof de handhaving van verkregen vrijheden en rechten. Sterk was de
ouderliefde gevestigd , niet licht zou een boerendochter of -noon in het huwelijk treden,
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als de ouders daardoor in moeilijkheden zouden komen of er tegen waren. Het was
een echt huiselijk 'even, dat de meesten leidden. Welvaart heerschte el-, in huis en
hof was alles uitermate zindelijk en rein en in de woonkamer stond steeds de koffie
of thee gereed, die in de 18 de eeuw echte volksdranken waren geworden. Bij kermissen of feestelijke gelegenheden werd ook de flesch wel eens duchtig aangesproken,
loch overigens schijnt drinken over het algemeen met afschuw te zijn gadegeslagen.
Er heerschte in de 1 7 de en i8 de eeuw over 't geheel een welvoldaanheid bij de
boeren van dit gebied, waaraan Foot, oorspronkelijk een Zuid-Hollandsche Boer, uitdrukking gaf door zijn bekend >>Akkerleven".
Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten landmans heen,
Die zijn zalig lot, hoe kleen,
Voor geen koningskroon zou geven.

In het bovenstaande hadden wij Holland tusschen het Y en de Nieuwe Maas en
den Hollandschen IJsel op het oog. De gewesten tusschen deze laatste rivier en de
Lek, en tusschen de Lek en de Merwede, de Krimpenerwaard, de Lopikerwaard, de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, vormen ook nu nog naar het volksleven op
zich zelf staande landschappen. Hoofdzakelijk waren dit gebieden, waar de veehouderij
werd uitgevoerd. De lage ligging dier landen naast groote rivieren, die soms het
water tot enkele meters boven de terreinen doen stijgen, heeft tengevolge gehad, dat
bij voortduring op de bevestiging der rivierdijken de aandacht moest worden gevestigd.
Tot die zorg was de bevolking genoodzaakt ter bewaring van huis en hof. Strijd tegen
het water was het wachtwoord dezer landen, die voortdurend blootgesteld waren aan
overstroomingen. Valt het te verwonderen, dat de bewoners aan het aldus verdedigde
land gehecht zijn en met een plooi van ernst werden g-eteekend? De karaktertrekken
van den Hollandschen Boer kwamen in deze polderlanden het scherpst uit, tot het
onaangename toe. Eenvoud in levenswijze, conservatisme in opvattingen, het besef
meester te zijn op zijn hoeve, dat waren kenmerkende eigenschappen van de bewoners
dezer polders. M. C. van Hall beschreef in 1811 land en bevolking van de Alblasserwaard geheel juist aldus :
Hoeve en land
Vliet en bosschen, rieten daken,
Door pomona mild omplant,
Waar, in grove pij gedoken,
't Bruingeel pijpjen aangestoken,
Nijvre landman koning was,
't Zij men hem op 't paard zag rennen,
Ceres schatten huiswaarts mennen.
't Zij de meester voor hen las.
Waar natuur langs beemd en weien,
Milde giften lachend strooit,
En gezonde maagdenrijen,
Met den blos der onschuld tooit;
Waar eenvoudigheid van zeden,
Als een godheid aangebeden
Outer en kapel bezat.

Dat was ook het type der landlieden in de 1 7 de en
schappen vindt men er grootendeels nog.

1 sde

eeuw en die eigen-

Wij vervolgen onzen rondgang over het Nederland der 1 7 de en i8 de eeuw door
nu op het zuidwesten des lands onze aandacht te richten. Zeeland en de Zuid-Hol-
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landsche eilanden hadden in hoofdtrekken reeds de gedaante, die zij tegenwoordig nog
hebben, al was in die dagen het wordingsproces nog niet geheel voltooid. Tezamen
vormen deze deelen in natuurkundig opzicht een gebied, dat men als een wordend
deltaland kan aanduiden, en hetwelk grootendeels ontstaan is uit opwassen in een
watervlakte achter de duinen. De aanslibbing deed er platen ontstaan, die boven water
kwamen, eilandjes vormden, en bij deze kwamen nieuwe aanwassen, welke achtereenvolgens bedijkt werden. Zoo zijn vele eilandjes uit bedijking na bedijking bij elkander
gevoegd tot grootere eilanden, waar slechts enkele waterarmen tusschen overbleven.
Dat proces heeft eenige eeuwen geduurd ; de strijd tegen de zee is hier zwaarder
geweest dan ergens anders in Nederland en terecht wordt dat uitgedrukt in het Zeeuwsche

Naar een oude gravure van Daniel Stopendaal.

wapen : een veld van goud met een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur,
half to voorschijn komend uit een zee, en waarmede de zinspreuk overeenstemt :
» luctor et emergo", ik worstel en kom boven.
Dat aangeslibde eilandengebied was uiterst vruchtbaar, en, hoewel het rondom in
de wateren was gelegen, kon tengevolge van eb en vloed telkens bij laag water de
afwatering op de meeste eilanden van nature plaats hebben. Daardoor waren hier
voor den landbouw minder watermolens noodig dan in Holland daardoor kon bier
op vele eilanden de akkerbouw, vooral de graanteelt, reeds zeer vroeg met goed
succes uitgeoefend worden. Hoewel op IJselmonde ook nog veel grasland voorkwam,
waren deze eilanden toch meestal gewesten van akkerbouw, waar de hoofdproducten
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des lands waren tarwe, meekrap, vlas en hennep, benevens boonen en erwten, terwiji
in de 18 de eeuw ook de aardappelen er werden ingevoerd. De runderteelt stond hier
achter bij den akkerbouw en vormde meestal een bijkomend bedrijf, waarvan de opbrengst
aan moeder de vrouw toekwam voor de huishouding, terwiji de voortbrengselen van
den akkerbouw als de hoofdinkomsten van de bedrijven golden. De schapenteelt was
zeer aanzienlijk : de woldragers werden geweid Tangs de dijken en op de schorren.
De ziltige kruiden schenen deze dieren goed te doen en leverden het meest smaakvolle vleesch.
Boomvruchten en moeskruiden leverden Zeeland en Voorne met Uselmonde en
Putten in dit tijdperk voortreffelijk, evenals vroeger en later.
Terwijl op de Overmaasche eilanden Voorne en Putten, IJselmonde en Beierland
veel vlas werd verbouwd, is het toch
eigenaardig, dat zich daarnaast ook een
aanzienlijke vlasnijverheid had ontwikkeld,
welke de grondstof van elders verkreeg.
De vlassers of vlasboeren van het Overmaasche kwamen in Zeeland of elders in
de Hollandsche polders, om daar het vlas
te zaaien of grond te koopen en het
product op bun eilanden te bewerken.
De overheerschende akkerbouw had
tengevolge, dat de paardenhouderij in dit
gebied zeer aanzienlijk was , het waren
de zwaar gebouwde Zeeuwsche trekpaarden, welke op den moeilijk te bewerken
kleigrond voor den landarbeid gebruikt
werden. De markten voor dit eilandengebied bestonden in de eerste plaats in graanmarkten. Middelburg, Goes en Zieriksee
waren de plaatselijke markten, Rotterdam
was de hoofdmarkt voor dit gebied. Zee-,land was in dien tijd de provincie, welke
de meeste tarwe leverde in Nederland;
het was ook de eerste provincie, die in
Kleederdracht eener Zeeuwsche boerin in de 18de eeuw.
Naar een oude prent.
1669 met een voorstel tot het invoeren
van graanrechten optrad, om buitenlandsch
graan te weren, een agrarische politiek, die in haar opkomst door Holland, vooral bij
monde van Johan de Witt, bestreden en onderdrukt werd.
De woningbouw in Zeeland heeft zich aangepast bij het hoofdbedrijf, de graanteelt. Terwijl de woonhuizen klein waren, hadden de schuren groote afmetingen ; het
waren lange, hooge houten gebouwen, uit eenige afdeelingen bestaande, waar het graan
kon opgetast worden. Die groote, hooge schuren pasten weinig bij de kleine woningen,
en werden daarom meest op zich zelf staande, op korten afstand van het woonhuis
gebouwd. Dat type van huizen vond men op alle eilanden min of meer in denzelfden
vorm , het was . uit de praktische behoefte voortgekomen; in westelijk Noord-Brabant
vond men het op de kleistreken eveneens. De boeren, die meer uitsluitend veehouderij
dreven, hadden een woning daar meer bij aangepast. De bevolking van dit gebied,
door de geographische gesteldheid g-eIsoleerd tot kleine groepen, welke alleen over
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breede wateren met elkander in betrekking konden komen, had op elk der eilanden
een eigen geestelijke ontwikkeling, met eigen zeden en gewoonten en eigen kleederdrachten, die zorgvuldig in stand gehouden werden en waarop men trotsch was. In
Zeeland bemerkte men door de volksfeesten reeds in het land van den akkerbouw
te zijn de oogstfeesten, die volgen op het verleenen van bijstand in den oogsttijd
en bij het dorschen der granen en koolzaad, waren kenmerkend voor de akkerbouwgewesten.
De bevolking van Zeeland, van Friesche afkomst met oudere, misschien Keltische
bestanddeelen, en waarin ook Frankische elementen zijn opgelost, vormde een zich
zelf bewust, doch goedaardig en getrouw menschenslag. De Zeeuwsche trouw was
spreekwoordelijk. Over 't geheel was de boerenstand in Zeeland welvarend; de goede
afzet van de producten in een gebied met zeevaart en handel deed flinke prijzen
ontstaan, beter dan in de afgelegen gewesten van ons land. Dat blijkt uit kleeding
en sieraden, uit de inrichting der woning met mooie tegels aan den wand, plateelwerk
op den schoorsteen en door snijwerk versierde prachtige kasten.
In het grootste gedeelte van Noord-Brabant, bestaande uit zandgronden en voor
groote oppervlakten nog heiden en bosschen, kon de landbouw geen hoogen trap van
ontwikkeling bereiken. Ook de ligging in een grensgebied, dat dikwijls door legers
of stroopende benden werd doortrokken, en verre van de handelssteden van Holland,
dikwijls ten opzichte van de andere gewesten geheel gelsoleerd, werkte er toe mede,
dat de bloei, die de landbouwers in andere gewesten kenmerkte, hier gemist werd. In
de westelijke streken was de toestand het best dat zag men aan huizen en kleeding

De boerenkamer in het Museum van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg.
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maar in het oostelijke gedeelte bleef die lang uiterst primitief en armelijk. De mooie,
ruime, net geschilderde boerenhuizen van Holland
vond men bier niet : het waren op vele plaatsen
armelijke woningen, door wanden van teenen
vlechtwerk met Teem bestreken ingesloten. Bovenal was de toestand aldus in de magere Meierij
van Den Bosch en in het Peelland, waar de
armoedige boeren door nood gedrongen soms
tot dieverij vervielen. Uiterst sober was bier de
levenswijze : gebraden knollen waren een delicatesse. In een memorie van 1785 wordt gezegd,
dat de Meijerenaars, hetzij zij landbouwers of
ambachtslieden waren, over bet algemeen ontbloot
zijn van datgene, hetwelk redelijke menschen
toekomt. Den ganschen dag en zelfs een deel
van den nacht moesten zij werken en dan was
nog de opbrengst zoo gering, dat hun eten uit
aardappelen met raapolie of, als deze te duur
was, met karnemelk en somtijds azijn, bestond,
en meestal brood zonder boter werd gebruikt.
De kleeding dezer lieden bestond hoofdzakelijk
uit een kiel van grof linnen, die de gescheurde
oude onderkleeding bedekte. Vleesch werd schier
nooit en spek slechts enkele keeren in 't jaar
gegeten.
Behalve uit bovengenoemde algemeene oorBrabantsche boerin; naar eene gravure ,van Picart.
zaken kwam deze armoede voort uit den zwaren
Atlas van Stolk.
druk der belastingen en de geringe verdiensten.
,
De versnippering van _bet grondbezit tot kleine bedrijven maakte, dat bet Bros der
boeren half-arbeiders waren en dat zij
door huisarbeid, om een geringe verdienste te verkrijgen, schier dag en nacht
moesten werken. Zoo ontstond de huisindustrie: spinnen, weven, klompenmaken,
schoenenmaken, welke in een volgende
eeuw den grondslag legde voor de fabrieksnijverheid.
De bevolking was trots dat alley
opgewekt en goedhartig van natuur, geheel van Frankischen aard. De heiden
en bosschen waren meestal gemeentegronden, ') waarvan tegen geringe vergoeding
gebruik kon gemaakt worden
Het Kasteel Rosendaal in 1670; naar een teekening van
en waarvan ook kleine gedeelten ter ontA. Rademaker.
1 ) Hier vestigen wij er de aandacht op, dat de gemeentegronden aan de dorpen of gemeenten toebehoorden, waardoor
alle dorpsbewoners gelijke rechten op het gebruik daarvan hadden; de gronden der gemeene marken in Gelderland, Overijsel
en Drente behoorden alleen aan de gewaarden in de marke en daarvan waren vele dorpsbewoners uitgesioten.
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ginning werden afgestaan, zoodat de stand der kleine boertjes zich steeds uitbreidde.
Gunstiger dan hier waren de toestanden der boeren in het land van Bergen-opZoom en Breda, waar de bodem vruchtbaarder was en langs den rand der provincie
naar de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche wateren overging in kleigronden.
De akkerbouw was in dit gewest met veehouderij vereenigd, terwijl al naar de
gesteldheid der streek, hier de eene, daar de andere meet op den voorgrond trail;
maar geen van beiden was er
hoog ontwikkeld. Op de heiden
werd de schapenhouderij gevonden. Hoewel de kasteelen, die
in de meeste dorpen bestonden,
nog herinnerden aan het vroegere
leenwezen, was dit toch in de
Statendorpen, die onmiddellijk
onder de Staten-Generaal stonden, vervallen. In onderscheiden
voile of halve heerlijkheden daarentegen drukten de heerlijke
rechten nog op de bevolking.
Wij zeiden, dat de boerenwoningen nog uiterst primitief
Het kasteel Helmond in 1732 naar een teekening van C. Pronk.
waren en scherp afstaken bij de
kasteelen en kerken. Op de zandgronden bestonden de grootere boerenwoningen meestal
uit een woonhuis, met daarachter een ruimte tot huiselijke werkplaats, en dan de
koestal, een z.g. potstal, waar de koeien op den mest stonden. De hoofdwoning was
veelal vergezeld van een complex van kleine gebouwtjes, schuurtjes, hokken enz., voor
verschillende doeleinden dienende. De levenswijze was overal, ook in de niet armoedige
boerengezinnen, uiterst primitief. Geld was er schier nergens veel in omloop en de
afzet van vele landbouwproducten vond
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nog meest door ruilhandel plaats.
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verfd en ruw van maaksel, waarmede
de boeren langzaam slingerend langs de slechte zandwegen voortsukkelden, de boer
er naast loopend en met eentonig zweepgeklap het paard besturend. Op vele plaatsen
werden ook de runderen nog tot trekdieren gebruikt.
,—.

.,,::: ■

;ITI,1:7

',I4Tpi,,

Limburg was in de 18 de eeuw nog geen Nederlandsche provincie, maar bestond
uit verscheidene gebieden onder verschillend gezag. Wij zullen hier niet verder bij
stilstaan, doch willen alleen er op wijzen, dat in het noorden, Pruisisch gebied, de
21
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toestanden veel met die in oostelijk Noord-Brabant overeenkwamen. Zuid-Limburg had
geheel andere toestanden, met nog vele heerlijkheden en feodale rechten van den

Een oud-Limburgsche boerenhoeve.

adel op de kasteelen, terwijl de boerenwoningen er naar het type der Romeinsche
villa's waren gebouwd.
In Zuid-Limburg lagen de boerenhuizen, bier in de dorpen, elders op het land,
to midden van de landerijen of
aan den grooten weg in de nabijheid van het land. Een boerenhuis was bier, en dat is ook
nog zoo, meestal een groote
vierkante ruimte, geheel door een
muur omringd, met een breede
opening als toegang, dikwijls
door poortdeuren afgesloten. In
het midden der ruimte is een
open plein, waar ook de mestvaalt gevonden wordt. Daarombeen zijn stallen en schuren, bij
elkander aansluitende tot een
omringend geheel ; aan een der
zijden is de woning van den
boer, die meestal uit een enkele
Schuren en stallen der Limburgsche hoeve.
kamer bestaat en op het middenplein uitziet, thans echter ook uitzicht heeft naar buiten. Deze huizen doen denken
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aan kleine vestingen, die men in tijden van gevaar kon afsluiten. Het geheele landschap zoowel als de levenswijze droeg nog in de eerste helft der 19 de eeuw een
zuidelijk karakter, weinig Nederlandsch. In de 17de en 1 8 de eeuw waren de toestanden
er ongeveer dezelfde, maar meer eenvoudig; in dien tijd behoorden trouwens slechts
enkele deelen tot Nederland.

In Gelderland waren de toestanden zeer verschillend. Het gedeelte ten oosten
van de IJsel, de graafschap Zutfen, sloot zich aan bij het aangrenzende gebied van
Munsterland en van Overijsel, waarmede de bevolking in afkomst overeenkwam. Hier
bestond, evenals in Twente, het feudalisme nog voor een gedeelte. De graafschap
Zutfen, een gebied van zandgronden, bier en daar rnet dunne moerassige veenlagen
overdekt en van kleine riviertjes doorsneden, had nog vele havezaten en kasteelen
van de Geldersche edelen, die op het land verblijf hielden en op de bevolking over
't geheel geen ongunstigen invloed uitoefenden. De betrekkingen van de heeren met
de boeren, later pachters, waren dikwijls eenigermate van patriarchalen card. Het
landbouwbedrijf was meestal een vereeniging van akkerbouw en veehouderij. Bij enkele
dorpen vond men nog de onverdeelde markegronden. De woningen in de oostelijke
streken waren meest de Saksische
hallehuizen, in het oosten zonder af- , /--- -- /----_,. 7-,' ._
•
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heiden en uitgestrekte bosschen, waar
Het Saksische boerenhuis.
de heideschapenhouderij het hoofdbedrijf was. Daar waren de :grootste
gedeelten nog niet in particulier bezit overgegaan. De Veluwe-dorpen waren meest
gelsoleerde oase-dorpen, waar de conservatieve bevolking in den meest soberen eenvoud leefde van akkerbouw met veehouderij en schapenteelt. Alleen aan de randen
maakte de Veluwe een beteren indruk door de meer welvarende dorpen op betere
gronden, en aan den zuidelijken Veluwezoom door de buitens der aanzienlijken.
De kleigronden langs de IJsel en den Rijn en de gronden in de Betuwe verkeerden over 't geheel in gunstigen toestand. De Betuwe had sedert de i 6de eeuw
beteren waterafvoer gekregen. Naast de graslanden vond men goede korenvelden,
terwijl ook de ooftteelt er reeds veel beteekenis had. Appelen, peren, kersen werden
naar de markt to Utrecht of zelfs naar Amsterdam gezonden. Op de Neder-Betuwe
werd het weiland veel gebruikt voor vetmesterij van ossen, terwijl ook de schapenteelt er van veel belang was. Langs de IJsel en in de Lijmers was de veehouderij
van groot gewicht.
Verder moet nog de aandacht gevestigd worden op de paardenteelt, die bier
zeer belangrijk was, en op de varkensteelt, die ten alien tijde in de Geldersche landhuishouding- een belangrijke plaats innam. Het Geldersche spek had reeds een goeden
naam in Holland, waarheen het werd gezonden.
De bevolking op het platte land bestond meest uit boeren, enkele heeren en
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verder uit arbeiders en daglooners, die gewoonlijk eenigen grond in gebruik hadden.
De grootte der boerenbedrijven was zeer verschillend. De flinkste en grootste
boerenhuizen vond men op de kleigronden ; de boerenhuizen in de Betuwe waren
meest van steen gebouwd en vele hadden een dwarshuis, waarin de woning gevonden
werd. Als bijgebouwen vond men naast het hoofdgebouw schuren en hooi- of graanbergen afzonderlijk en bij vele woningen een bakhuis. Het melken, dat in Holland
eigenaardig de taak der mannen was, werd in Gelderland en ook in Overijsel en
Drente meest door de vrouwen verricht.
In Utrecht sluit het oostelijk gedeelte zich aan bij de Veluwe, het westelijk bij
Holland, zoodat wij daarbij niet nader stilstaan. Aileen moge er de aandacht op gevestigd worden, dat in de omstreken van Amersfoort en Nijkerk en bij Rhenen en
Amerongen de tabaksteelt in dezen tijd een bijzonder landbouwbedrijf uitmaakte, dat
groote winsten opleverde.
Utrecht was hoofdzakelijk de marktstad van het westelijk gedeelte met een Hollandsch karakter, hoewel ook uit het oosten wel marktgangers verschenen. Amersfoort
had dezelfde beteekenis voor het oostelijk gedeelte van Utrecht en het aangrenzende
Gelderland; ook Rhenen en Wijk-bij-Duurstede waren kleine marktplaatsen. Over 't
geheel was de landelijke bevolking in de oostelijke helft nog weinig tot eigen initiatief
gekomen en meestal stond ze sterk onder den invloed der oude heerlijkheden, waarvan
de heeren nog de groot-grondbezitters waren, die zich weinig om de ontwikkeling der
toestanden en der bevolking bekommerden; zelfs thans nog hoort men klachten over
de nawerking daarvan.
In Overijsel vallen in hoofdzaak twee gewesten te onderscheiden, het oosten :
Twente en Salland, en het westen : de IJselstreek met het gebied van het Zwarte
Water en het noordwesten.
De oostelijke helft lag nog grootendeels woest en onverdeeld; zij bestond voor
groote oppervlakten uit gemeene markegronden, waartusschen de dorpen, heerlijke
bezittingen en enkele plaatsen der eigenerfde boeren gevonden werden. De slechte
afwatering maakte groote gedeelten lands tot moerassen; rondom de dorpen, in de
beste streken ontstaan, was de grond het meest gecultiveerd. Een gedeelte van de
gronden was in het bezit van de eigenerfde boeren, die ook gerechtigden, gewaarden,
in de marke waren op de randen der heiden woonden vele kleine luiden, half boertjes,
half arbeiders, z.g. kotters of hutbewoners, in schamele woningen of hutten gevestigd,
die voor de eigenaren een gedeelte van den tijd werkten en in den vrijen tijd hun
kleine bedrijfjes verder ontgonnen en bebouwden. Die klasse van keuters was in
Twente zeer aanzienlijk en ook bier, evenals in Noord-Brabant, oefenden zij de huisindustrie uit om hun sobere inkomsten iets aan te vullen. Die lieden werden toen
reeds door enkele »fabriekeurs" in de kleine steden gebruikt om voor hen in huisbedrijf
te werken. Zij haalden dan uit de steden Almeloo, Enschede enz. van de werkgevers
het garen, weefden dat in huis en brachten het geweefd weer terug, waarvoor zij
een zeker loon ontvingen. Daardoor werden in de i 8de eeuw de kleine keuterboeren reeds tot elementen gevormd, waaruit in de i 9 de eeuw de fabrieksarbeiders
voortkwamen.
De boeren in de oostelijke helft van Overijsel waren tegelijk akkerbouwers en
veehouders, evenals in de Graafschap Zutfen. De laagste gedeelten waren meest
grasland en de hoogere gedeelten, engen of esschen genoemd, vormden de beste ter-
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reinen voor bouwlanden, waar de akkers van verscheiden bezitters door elkander lagen.
Vele boeren woonden in gehuchten vereenigd en ook wel in dorpen en de kleine
steden. De groote, aanzienlijke scholtenhoeven, die ook in oostelijk Gelderland voorkwamen, van ouds vrije hoeven, waar de schout eens gevestigd was, lagen gelsoleerd
op het land.
Landbouw en veeteelt werden beide primitief gedreven. Als rundveeras had men
in Twente een klein soort, evenals in het Munstersche, dat weinig melk gal De
zuivelbereiding leverde weinig op en diende slechts voor eigen gebruik en eenigen
afzet in de steden. Op de heiden werd de schapenteelt gedreven ; daar zwierven de
herders met hun heischapen rond. De paarden op de groote hoeven waren goed ; de
paarden der kleine keuterhoeven droegen het kenmerk van het geheele bedrijf.
Daarenboven werd er varkensteelt gedreven en ook ganzenteelt.
De inrichting der boerenhuizen van Twente, deels ook in oostelijk Gelderland,
bestond in het oude Saksische hallehuis. Als men de voordeur binnenging, overzag
men in eens het geheele gebouw van binnen : een groote oningedeelde halle. Het
voorste gedeelte diende tot woning , daar werd de haard gevonden, maar dikwijls
zonder schoorsteen ; het vuur brandde op een ijzeren plaat, terwijl een ijzeren of houten
.haal" aan een balk diende om potten en ketels aan te hangen. De rook verspreidde
zich door het geheele gebouw en zocht verder een uitweg door reten en openstaande
deuren ; het ongeverfde houtwerk werd door die berooking . geconserveerd, Aan de
wanden in het voorgedeelte vond men de hoog gelegen slaapsteden, dikwijls met een
vaste bank er voor langs, om daarop te klimmen en zoo de slaapplaatsen te bereiken.
Zonder scheiding grensde aan deze woonkamer de deel met aan beide zijden
veestallen, en het graan en hooi op de balken of in een achterschuur. Een groote, ,
dubbele deur achter in het huis, de >> baanderdeur", verleende toegang hiertoe voor
de wagens met hooi of graan beladen. Zoo kon de boer aan zijn tafel of bij den
haard gezeten het geheele bedrijf overzien : zijn rundvee, de paarden, de kippen, die
van tijd tot tijd naar het voorgedeelte doordrongen. De haard was het centrum
van het huiselijk samenzijn ; om den haard de mannen met de voeten op de warme
haardplaat, terwijl het turf- en houtvuur lustig brandde, de vrouwen met een warme
stoof meer achteruit, spinnende : zoo werd de winteravond doorgebracht in een schemerig
donker, terwijl de oude verhalen weder werden opgedischt. Na nieuwjaar kwamen
buren of vrienden een avondje hier doorbrengen, maar overigens was het een leven
op zichzelf en kwamen alleen bij dood en geboorte de buren en familieleden bijeen.
Toch waren er nog enkele gelegenheden van samenkomen. Dat was in de eerste
plaats de kerk, die niet verzuimd werd, en verder de markevergadering, als over de
gemeenschappelijke gronden en gemeene belangen gesproken moest worden. Waar
het zijn belangen gold, bleef de boer niet achterwege en stond hij zijn man.
Urn den boer daar in actie te leeren kennen, leiden wij den lezer een dergelijke
vergadering van markegenooten tijdens de eerste helft der i 8de eeuw in Twente binnen.
Het tooneel is een groote hoeve, waar de ,,holtink", het >>houtding" of >>1-ioutgericht"
gehouden wordt. Daar zijn, de gewaarden in de marke bijeengekomen en niet alleen
deze, ook de huurlieden, de nietgerechtigde keuters en zelfs de hutbewoners zijn er
verschenen om de belangen der marke te hooren behandelen. De laatsten hebben
wel Been stem in het kapittel, maar door hun dreigende houding of instemming met
het een of ander voorstel zijn zij niet zonder invloed op de aanvankelijke beslissingen.
wij treden de ruim 8o voet lange en 33 voet breede binnenruimte van het huis
binnen, waar de holtink gehouden wordt. Aan het einde van deze ruimte, rondom
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den grooten, aan alle zijden open haard, zitten de grondbezitters of hun gemachtigden
met de eigenerfde boeren op stoelen en banken. In een hoek naast den haard staat
een tafel, waaraan de markerechter met zijn schrijver en keurnooten gezeten zijn. Een
groote foliant, het markeboek, ligt op de tafel. Achter de op stoelen en banken
zittende voornaamste boeren, staan dicht op elkander de mindere boeren, kotters en
hutters en anderen, leunende op hun koezen (geweldig zware stokken van taai, hard
hout met een knoest) of op den schouder van hun voorman. De opslaande vlammen
van het vrij groote vuur doen hun lichtbundels eigenaardig spelen op de verweerde
gelaatstrekken der landbevolking, in het schemerachtig grijze waas zich verliezend,
waarmede de groote ruimte de bruinberookte wanden wegdoezelt. Allen luisteren met
groote aandacht naar het voorlezen der notulen en de voorstellen van den markerechter, die de punten van deliberatie ontvouwt en aan het oordeel der stemgerechtigde boeren onderwerpt. Strookt het oordeel van dezen met de wenschen der niet
stemgerechtigden, dan loopt alles goed af; maar is dat niet het geval, dan maken
laatstgenoemden zoo'n tumult, dat hooren en zien vergaat, en dreigen zij niet zelden
met hun koezen. De verwarring wordt soms zoo groot, dat er geen besluit kan
worden genomen. Aileen het ontzag voor den markerechter en de verdere goedsheeren, die nogal invloed bezitten, weerhouden de anders tot snoeven, drinken en
kloppen geneigde menigte, om door daden hun woorden to bevestigen. De vergadering gaat echter uiteen. De lieden verliezen zich weldra over de duistere landwegen
naar hun eenzame woningen, de tegengewerkte maatregelen overpeinzend. Doch het
blijkt niet zelden aan kotters en hutters, dat hun obstructie slechts tijdelijk gevolgen
heeft. De heeren toch zijn meester, en de gerechtigden gaan hun gang en handelen,
zooals zij het wenschten in hun belang.
Dit is een greep uit het oude Twentsche leven. Was er overal eenvoud en
soberheid, het was een ijverig en volhardend yolk, dat de kiemen in zich droeg, die
in een latere eeuw ontwikkelden, toen de omstandigheden gunstiger werden.
Salland kwam in hoofdtrekken met Twente overeen. Doch het westen van
Overijsel, het kwartier Vollenhove, Mastenbroek, de omtrek der steden Zwolle en
Kampen en de IJselstreek hadden een ander karakter. Daar waren nijvere en bloeiende
steden, daar had vroeger een levendig handelsverkeer plaats en lagen de streken nog
aan den waterweg naar Holland. Dat had invloed geoefend op de welvaart.
De lage landen, voor een groot deel laagvenen, werden voor de veehouderij
gebruikt ; de boeren waren meest veeboeren. Friezen, Saksen en Franken hadden
zich hier vermengd. Door bedrijf en afkomst was het een ander leven en was de
welvaart grooter dan in het oosten. De veehouderij en de hooiwinning bepaalden hier
den bouw der boerenhuizen, die een geheel andere was dan in Twente. De vochtige
bodem had hier meer zindelijkheid tengevolge gehad, vooral zichtbaar aan de woningen.
Drente was een democratische provincie bij uitnemendheid, een boerengewest,
waar de eigenerfde boeren het gezag in handen hadden, in de vertegenwoordiging
het hoogste woord voerden, en waar steden en adel, die er bijna niet bestonden, geen
invloed hadden. In deze provincie hadden nog het langst de Statenvergaderingen in
de open lucht in een bosch plaats. In 1696 had hier de laatste Statenvergadering
in de open lucht plaats in het Grollerhout, een bosch op den esch bij Grolloo, waar
de plek nog wordt aangewezen. Boerenvergaderingen op de dorpsbrinken hadden in
het midden der negentiende eeuw en later nog plaats in de vrije natuur.
Drente lag in de 1 7 de en i8 de eeuw nog geheel geisoleerd, door moeilijk over
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te trekken hoogveen-moerassen aan schier alle zijden ingesloten, waardoor slechts
enkele toegangswegen naar het oude Landschap leidden. Het Drentsche gebied vormde
in die omlijsting een naar Brie zijden hellend plateau met een hoogen rand in het
oosten, den bekenden Hondsrug. Het grootste gedeelte des lands bestond uit heiden,
waarin tal van lage diluviale heuvels met beteren bodem verstrooid lagen, de z.g.
esschen. Die esschen waren de terreinen voor de bouwlanden, waar koren werd verbouwd, meest rogge en ook boekweit, later ook aardappelen. Op de heiden, gemeenschappelijk grondbezit der eigenerfden, werden de schapen geweid in de
lagere gedeelten, aan de oevers der stroompjes, vond men schrale weiden voor het
rundvee. De hoogvenen werden gebrand en dan met boekweit bezaaid dat was de
veenboekweit, in 1638 al bekend.
De dorpen en gehuchten in dit gebied lagen meest alle aan de randen der
,esschen, niet zelden tusschen twee esschen, zoodat men sprak van noorder- en zuideresch, of ooster- en westeresch. Elk dorp of gehecht had zijn esch of esschen, en zij
lagen met die esschen geIsoleerd, door meer of minder uitgestrekte heiden van elkander
gescheiden. De huizen in de
dorpen waren in een groep
gebouwd, maar zonder orde
en rechte lijnen, het was of
zij door elkander gestrooid
waren. De open plekken tusschen de huizen vormden pleinen, met hoog eikengeboomte
begroeid, dat waren de prachtige Drentsche brinken, die
meestal gemeenschappelijk bezit waren van de gewaarden
in de marke. De esschen
waren in het verre verleden
ook gemeenschappelijk bezit;
Een Drentsch dorp (Anloo).
hoewel dat in de 17 de en
18 de eeuw niet meer het geval was, bestond toch nog de gewoonte, dat de tijd van
oogsten en zaaien op den esch gemeenschappelijk werd vastgesteld. Als de scheper,
op den grooten hoorn toeterend, door het dorp ging, was .dat het teeken van vergadering ; dan kwamen de boeren des middags op den brink onder de eiken bijeen
om vast te stellen, wanneer de oogst zou aanvangen enz. Het getoeter op den boerboom gaf in den oogst elken morgen het sein tot het begin van den arbeid op den,
esch en 's avonds om te eindigen. In geen gewest van Nederland hielden oude gewoonten zoo lang stand als in de geisoleerde Drentsche dorpen. De dorpsbewoners,
en vooral de dicht bij elkander wonenden, de naburen, waren zeer aan elkander
gehecht zij hielpen elkander bij elke gelegenheid,;deelden in elkanders vreugde en
droefheid. Doch de dorpen stonden niet zelden vijandig tegenover elkander. De
boerenwoningen waren groote hallehuizen; de woning voor de menschen en de schuur
waren al meest gescheiden in het tijdperk, dat wij bespreken. Achter aan het huffs,
op een hoek er mede verbonden, vond men dikwijls een groote schuur, de verlenging
van het hoofdhuis. Eikenhout was een veel gebruikt bouwmateriaal ; men gebruikte
het voor balken en planken.
Drente, zonder waterwegen, was in economisch opzicht achterlijk. Op de jaar-
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markten van enkele dorpen werd veel ter markt gebracht, ook op enkele weekmarkten.
Verder trok men van tijd tot tijd naar Groningen en Zwolle ter markt. Granen werden veel te Groningen verkocht. De jaarmarkten der dorpen waren belangrijke dagen
voor de boeren in verren omtrek, tegelijk kermissen. Verschillende gebeurtenissen en
werkzaamheden werden gerekend naar dezen of genen marktdag.
In de 17de eeuw begon er eenig economisch leven te komen in dit gewest door
het aanleggen van kanalen. Het Echtingerdiep werd in 1626 vergraven tot de Hoogeveensche vaart, het graven van de Smilder vaart ving aan in 1613. Dat waren de
eerste kanalen in de hoogvenen, waarvan de vervening uitging. Door die vervening
ontstonden in de i8 de eeuw kolonisaties van vreemden in Drente, zij het ook nog
op kleine schaal. Maar dat alles wijzigde het Drentsche boerenleven voor 1800 nog
weinig de boeren bleven hun ouden toestand bewaren, weinig toegankelijk voor het
vreemde, hoewel zij geenszins van aanleg ontbloot waren, zelfs helder van verstand.
Maar de economische durf was weinig ontwikkeld bij de Drenten ; men wachtte
af, tot anderen voorgingen. In dat
opzicht nam weldra Groningen een
eerste plaats in; de Groninger veenkolonien hebben ook Drente economisch wakker geroepen.
In de provincie Groningen heeft
de landbouw altijd in nauwe betrekking gestaan tot de stad Groningen, meer dan in eenig ander
gewest. De al vroeg kapitaalkrachtige stad verwierf niet alleen heerlijkheidsrechten in verscheiden nabijgelegen streken, waardoor zij
grooten invloed had; later verwierf
zij niet alleen het handelsoverwicht
Het kasteel Fraeylemaborg (Fivelgoo) in I 781 ; afbeelding van een
en het stapelrecht over de Ommesteendruk naar een anonieme schilderij.
landen, hoewel ten koste van veel
strijd, maar de stad en de stedelingen wisten daarenboven aanzienlijke grondbezittingen in de provincie te verkrijgen.
Ook was de provincie na de hervorming eigenares geworden van de uitgebreide geseculariseerde kloostergoederen.
Hierdoor hadden de heeren veel invloed op de landelijke bewoners. In de 1 7de
en 18 de eeuw kochten vele aanzienlijke stedelingen de z.g. fl3iorgen", die in grooten
getale over het land verbreid waren, een soort van heerlijke huizen met enkele heerlijke
rechten er aan verbonden. Niet als geboren edelen, maar als bezitters der heerlijke
huizen oefenden zij rechten uit op bet platteland, lieten zich ook jonkers" noemen
en traden dikwijls zeer aanmatigend op tegenover de boerenbevolking. Deze laatste
verkeerde in het grootste gedeelte der 18 de eeuw nog in bekrompen omstandigheden en leefde in onwetendheid de kloof tusschen boeren en borgheeren was daardoor
groot. Niet alle jonkers echter maakten van hun bevoorrechte positie tegenover de
boeren misbruik velen waren er ook, die door hun kennis voorgingen en opbeurend
werkten op de landelijke bevolking.
De landbouwtoestanden in de zandstreken van Groningen en in Westerwolde
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kwamen in hoofdtrekken overeen met die in Drente ; ook de levenswijze verschilde
daarvan niet veel. De bevolking was van dezelfde Saksische afkomst en geaardheid.
De noordelijke kleistreken verkeerden in een anderen toestand , zij vormden het echt
Groningsche gebied met de borgen, die wij noemden. De bevolking in het noorden
was van Friesche afkomst ; in de stad Groningen versmolten de Saksische en
Friesche elementen, terwijl de stad ook aanleiding gaf tot een meer of mindere samensmelting in het overig deel der provincie, waardoor het Groningsche volkstype ontstond,
zoowel van de Friezen in Friesland als van de meer zuivere Saksen in Westerwolde
en Drente verschillend. De kleistreken
van noordelijk en noordoostelijk Groningen, laag gelegen en met onvoldoende afwatering, werden nog voor
het grootste gedeelte als graslanden
gebruikt ; alleen op het Hoogeland
en op de hoogste gedeelten, vond
men tevens veel akkerbouw. In den
winter liepen groote gedeelten des
lands ten noorden der stad onder
water : zoo was het nog in de eerste
helft der 1 8 de eeuw. Daar de granen
in dien tijd goedkoop waren, maar
boter en kaas goede prijzen opleverden, vielen de nadeelen daarvan niet
in het oog. Toen evenwel veeziekten
dit gewest teisterden, vooral in 1744
en I 756, en de veestapel grootendeels
vernietigd werd, terwijl men vreesde
nieuw vee in het besmette gebied aan
te schaffen, werd begrepen, dat het
noodig was zich meer op den akkerbouw toe te leggen. Het gelijktijdig
verbeteren der afwatering en de vergrooting der watermolens bevorderde
dien overgang. Zoo werd noordelijk
Groningen in de laatste helft der 1 8de
eeuw meer en meer het akkerbouwland bij uitnemendheid ; do steeds
Boer van Groningerland ; naar een gravure van P. Schenk.
hooger wordende graanprijzen gaven
Atlas van Stolk.
toenemende welvaart aan de landelijke
bevolking.
In dien tijd valt de eerste opkomst van Groningen als welvarende akkerbouwprovincie, in welke richting zij zich voornamelijk sedert het midden der i9 de eeuw
verder heeft ontwikkeld. In dien tijd werd Groningen de belangrijke . marktplaats voor
binnenlandsche granen en werd ook de graanbeurs opgericht.
De. bouw der boerenwoningen draagt de kenmerken van dien overgang. Uit het
type der Friesche stelphuizen, de hooge vierzijdige pyramiden, heeft zich het Gro
ningsche huis ontwikkeld. Hier was, met de uitbreiding der graanteelt, een grooter,
langer schuur noodig ; het vierkant werd een lang gebouw, waarbij de woning uit
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de schuur naar voren werd geschoven. Jets dergelijks ziet men op de Zuid-Hollandsche
eilanden en in Zeeland. De boerenwoning was aanvankelijk geheel met stroo bedekt ;
later bij meer geldsomloop volgde de sierlijker rietbedekking.
Zoo was de laatste helft der 1 8 de eeuw de tijd van opkomst van den boerenstand
in noord-Groningen, terwijl men de borgheeren sedert van het land zag verdwijnen,
en de zelfstandige boeren er de overhand verkregen. De veenmoerassen in het zuiden
der provincie werden in dien tijd ook het tooneel van een levendige ontwikkeling. De
stad Groningen heeft daarin een aanzienlijk aandeel gehad; zij was bezitster van vele
dier hoogvenen en heeft met echt commercieelen blik ingezien, dat die venen niet
alleen voor de turfgraverij moesten worden geexploiteerd, doch tevens aan den landbouw dienstbaar gemaakt. Zoo heeft zij de eerste
aanzienlijke landbouwkolonien doen ontstaan in
de streken der veenderijen, en dewiji de waterwegen alle in de richting der Stad waren ontworpen, had deze duurzame voordeelen van haar
arbeid.
Wij moeten nog de aandacht vestigen op
een bijzondere wijze van landverhuur in Groningen, die veel invloed gehad heeft op de latere
ontwikkeling van den boerenstand. Het gewone,
opzegbare huurcontract ging hier in de ' 1 7de
eeuw over in een vaste, blijvende huur. De
huurders, die zelf hun huis van steen hadden
gebouwd op het gepachte land, werden daardoor
aan het land geklemd Zoo ontstond langzamerhand het beklemrecht, waarbij een vaste huur
werd betaald en de huur onopzegbaar werd beschouwd. Dit beklemrecht, ingesteld in een tijd
van lage pachten, was voordeelig voor latere
geslachten, zoodat een beklemde meier zich thans
bijna als eigenaar beschouwt.
In Friesland had in de onderscheiden gedeelten de landbouw een bijzonder karakter, dat
in verband stond met de geographische gesteldFriesche boerin ; naar een gravure van Picart.
heid der gewesten. In het zuidoosten, in de
Atlas van Stolk.
Zevenwouden, sloot de gesteldheid van bodem
en landschap zich aan bij west-Drente, met veenen zandgronden en uitgestrekte heiden. Daar bestond een sobere landbouw met schapenhouderij ; daar vormden zeden en gewoonten, huizenbouw en levenswijze een overgang
van het Friesche naar het Drentsche. Daar was ook de vervening in vollen gang.
De noordelijke streken van Friesland, de aangewassen kleilanden en zavelgronden,
waarvan de jongst aangewassene het hoogst lagen, kwamen in gesteldheid en in cultuur
veel met noordelijk Groningen overeen. De bevolking echter was hier zuiver Friesch,
de Biltstreken uitgezonderd. De bouwlanden begonnen hier in de 1 7 de en 1 8 de eeuw
ook grooter uitgestrektheid in to nemen ; de Friesche stelphuizen moesten zich daardoor wel meer in de lengte uitzetten, zooals in Groningen.
De lage streken van het komvormige terrein in Friesland, het midden en het
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geheele zuidwesten, waren grasland en konden door de gesteldheid der terreinen niet
veel antlers zijn. Men noemde deze gewesten de greidstreken, zij vormden het gebied,
waar Frieslands veehouderij zich zoo rijk ontwikkelde, waar de veehandel en de boteren kaasproductie bloeiden en aanzienlijke hoeveelheden leverden voor den uitvoer naar
andere provincien of naar het buitenland. In het voorjaar werden melkkoeien, in het
najaar vette koeien door Friesland aan Holland geleverd, een uitvoer, lien men in
het midden der I 8 de eeuw op ± 30 000 stuks schatte. Ook de schapenhouderij was
hier belangrijk, evenals in noordelijk Groningen geen heischapen, maar de Friesche
schapen, die op de beste graslanden graasden. In de I 8 de eeuw werden al belangrijke
hoeveelheden tonnenvleesch uit Friesland naar Engeland gezonden. De wol was een
belangrijk product en gaf aanleiding tot het vervaardigen van wollen stoffen, die in
de 1 8 de eeuw nog in de steden en dorpen werden gesponnen en geweven, een herinnering aan de oude lakennijverheid der Friezen.
Het landelijk leven der boerenbevolking in Friesland was in de 17 de en 1 8de
eeuw nog sober en eenvoudig. Al had Friesland geen ouden adel, toch waren er
een aantal aanzienlijke geslachten, die
_
woonden in versterkte gebouwen, stinsen of staten geheeten, waarin zij zich
) ))
rbij de vele twisten konden verdedigen.
40Itkk,
Vroeger werden die in de meeste
dorpen aangetroffen maar in de 8de
/
eeuw verdwenen zij hoe langer hoe
meer en hadden alleen oudheidkundige
beteekenis. De boerenwoningen stopden meest over het land verspreid,
de huizen waren in de greidstreken
„_,
stelphuizen in de 18 de eeuw waren
die in de beste streken des lands
Het Friesche boerenhuis.
reeds met zekere weelde gebouwd.
Sommige hadden den voorbouw als woning en het geheel reeds uitgerekt zooals de
figuur aanwijst. Doch in denzelfden tijd vertoonden zich in Friesland sociale verschijnselen, die op een achteruitgang van den boerenstand wezen. Het grootgrondbezit nam
toe en daarmede nam het aantal zelfstandige, eigenerfde boeren af, terwijl het getal
der arbeiders vermeerderde. Dezen hadden dikwijls gebrek aan werk, omdat de heeren
landbezitters weinig deden aan de verbetering van hun gronden. Met de grooter
wordende boerenbedrijven nam eveneens de intensieve bewerking van den grond af.
De grondeigenaars hadden op het land met de gronden ook stemrecht in dorps- en
landszaken verkregen en wisten zich de voordeeligste ambten in de grietenijen to
verschaffen. Daarmede ontstonden zoowel economische en sociale als politieke ongelijkheden ten nadeele van den eigenlijken boerenstand.
In het bovenstaande zijn de toestanden van het platteland in de zeventiende en
achttiende eeuw ten onzent in hoofdtrekken geschetst. Ongetwijfeld waren zij veel
verbeterd bij vroegere tijden vergeleken. Toch zou eerst de negentiende eeuw de
politieke vrijmaking en daarna de economische verheffing van den Nederlandschen
boerenstand volledig brengen.
4

HOOFDSTUK V.

DE ONTWIKKELING DER EXPERIMENTEELE
WETENSCHAP
DOOR
DR. N. G. VAN HUFFEL.

komt mij voor, dat de stelling >> de ontwikkeling der proefondervindelijke wetenH ET
schappen houdt gelijken tred met het practisch nut, dat hare resultaten blijken af
te werpen" de verklaring kan geven van de geometrische reeks, die een beeld
van die ontwikkeling geeft.
Wij kunnen, zoover ons oog in de geschiedenis der eeuwen reikt, eene indeeling
van tien tot tien jaren als basis van tijdrekening nemen en trachten in te vullen,
wat telkens in een decennium is tot stand gekomen op het gebied van optiek, geluidsleer, electriciteit en warmte ; wij noemen slechts enkele deelen der proefondervindelijke natuurkunde, die in hunne ontwikkeling een voor elkeen duidelijken samenhang
met de evolutie van ons burgerlijk bestaan vertoonen , welnu, wanneer wij dat doen,
dan is alleen reeds eene vergelijking tusschen bijvoorbeeld vier uit elke eeuw gekozen
tienjarige perioden ruimschoots voldoende om uit te wijzen, dat eene oneindig sterkere
progressie valt waar te nemen dan dat de rechte lijn als grafische voorstelling der
ontwikkeling zou kunnen dienen.
De proefondervindelijke wetenschap werpt uit den aard der zaak materieele resultaten af, nieuwe materie, dus nieuwe stollen, nieuwe combinaties, dus toestellen, nieuwe
inzichten in bewegingsverschijnselen van wereldaether en electriciteit, zoo direct in
samenhang met daaruit geboren systemen, als telegrafie zonder draad, dat de beschrijving van dat alles het best vergeleken kan worden met de materialiseering
van de gedachte. En doen wij dat, dan kunnen wij ons als in een bol die resultaten
vereenigd denken, in een reusachtigen, uit de gedachte van den mensch geschapen bol,
terwiji de geest steeds door werkzaam blijft aan de oppervlakte daarvan, waar
als door spontane ontwikkeling nieuwe stof zich vormt. De bol, die de resultaten
omvat, zal steeds uitdijen, regelmatig toenemen in middenlijn en dus in inhoud, stijgen
met de derde macht daarvan, voorgesteld door de reeks 1, 8, 2 7, 64, 125, 216 enz.
Wel is waar zal de verlenging van de straal van den scheppingsbol niet in alle richtingen met dezelfde snelheid geschieden ; het boloppervlak vertoont discontinuiteiten,
onregelmatigheden. Dan weer groeit de scheikunde, dan weer de optica sterker, somtijds als een vulkaan, plaatselijk nieuwe heuvelen opwerpend, terwijl in den omtrek
de aanwas van den bodem slechts goring is ; maar overal en altijd is groei. De snelle
aanwas maakt het moeilijk het verleden op te sporen onder het heden of den oorsprong
van het tegenwoordige af te leiden uit het in vervlogen tijden geschapene.
Het is als hadden de erupties van het menschelijk vernuft en de menschelijke
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fantaisie geheele steden, die in vroegere eeuwen de gebouwen der wetenschappelijke
denkbeelden en voorstellingen vormden, bedolven, zooals de Vesuvius Herculanum en
Pompeji bedekte met een moeilijk of te graven lijkwade van lava.
Maar gelijk de opgravingen in Zuid-Itali e. gedaan van de schoonheden Bier steden,
zooals ze voor twee duizend jaren schitterden, veel aan 't licht hebben gebracht, dat
de reconstructie van het leven in die dagen mogelijk maakte, zoo is ook door voorzichtig delven in den bodem van onzen wetenschappelijken scheppingsbol wel een en

Prent uit 4-let Licht der Zee vaert" door Willem Jansz. Blaeu (1608).

ander uit oude tijden bloot te leggen, al blijft van veel merkwaardigs de oorsprong
uiterst vaag.
Het moet in deze regelen zelfs blijven bij eene poging van beschrijving op zeer
bescheiden schaal, beperkt door de grenzen van ons vaderland. En ook op dit kleine
gebied kan slechts weinig worden blootgelegd van het vele, dat misschien in een menschenleven uit de archieven zou kunnen opgediept worden en dan nog slechts met steun
van hypothesen zou kunnen gerangschikt worden. De oudste wetenschap, waarbij de
waarneming een overwegende rol speelt, is ongetwijfeld de sterrenkunde, tevens het
meest typische voorbeeld eener uiterst regelmatige ontwikkeling ten gevolge van den
weinig in 't oog springenden invloed harer resultaten op de samenleving.
Die invloed is wel degelijk altijd aanwezig geweest en heeft zich bij tijd en wijle
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ook wel eens wat sterker laten Belden; maar de stage, uiterst nauwkeurige waarneming
der hemelverschijnselen spiegelt zich af in eene evenzoo geleidelijke vervolmaking der
hulpmiddelen, die de sterrenkunde aan de zeevaart heeft verschaft, met hare tot in
onderdeelen van secunden gemeten graden boogs, bijdragende tot eene even nauwkeurige plaatsbepaling op aarde en lengtemeting op den aardbodem.
De beide sterrenwachten,
die Nederland bezit, die te Leiden en te Utrecht, zijn beide
zeer oud.
In 158 2 reeds werd aan den
bekenden kruidkundige Dodonaeus opgedragen om, behalve in
de medicijnen, ook in de natuurkunde onderricht te geven
zoo gaf de Bondt, eveneens een
arts, college in astronomie te
Leiden. Zoo is dus bijna van den
dag der stichting, 8 Februari 1575,
eqee
af te Leiden onderwijs in de
beg sverctiri) Die g
le titiotivhsitee to, eficti6tiffatfoOttarnota.
sterrenkunde gegeven om dat
tnemeraelq ilvtching4/ Dal bet) Ctitrbny
tiet alien) flier te tank waffenbe i mare °Moat)
onderricht te steunen werd er een
bell anberety *umbel iv bee geribeciineu op
sterrenwacht gesticht, lang voor
Wood tootet seeellictept fegrepeOibi %vegan eennetbet feline Crapes) na
men
in andere Europeesche stecontrifertfel
"tiiceliA met bat
barebr gterielt.
den aan zoo iets dacht. intusschen
oatfOefoxette elegant bpolitOtiO,
meene men niet, dat, zooals heden
fle,Coningtikneepetionre/Ani
eil Conitigtimg rtopizigiereval 15undetely
ten dage geschiedt, het curatoego* em SiOtatt ebbe efaline
ilectiontsciptm§eff
rium van de universiteit een som
op de begrooting bracht om een
sterrenwacht op te richten.
De wijze, waarop in 1632
de stichting tot stand kwam, is
hoogst eigenaardig. De beroemde
Willebrordus Snellius, die op
22-jarigen leeftijd in 1613 belast
werd met het geven van onderwijs in mathesis, is eigenlijk de
eerste practisch werkende astronoom en geodeet geweest. Naast
den meer theoretischen arbeid,
Titelblad van het CruijdeBoeck van Rembert Dodoens (1554).
neergelegd in de bewerking van
de observation van den landgraaf
van Hessen, van Regiomontanus en Walther, alsmede de waarneming van de komeet
van 1618, staan zijn staalbrekingswet en de meting , van de grootte der aarde als
historische monumenten van groote beteekenis. Graadmeting was reeds in oude tijden,
loch zonder goede resultaten verricht alleen de arbeid van Gemma Frisius omstreeks
15 3 0 heeft eenige waarde te dien opzichte.
Willebrord Snel van Royen, of kortweg genoemd Snellius, blijft te boek staan
als de man, die voor de eerste maal door driehoeksmeting een stuk van een meridiaan
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met groote nauwkeurigheid heeft bepaald. De film der i 7de eeuw zal steeds op 't doek
vertoonen den nauwen samenhang tusschen zuivere wetenschap en de behoeften eener
zich snel ontwikkelende zeevarende en koloniseerende mogendheid. Somtijds wordt de
band aangehaald van de zijde der belanghebbenden en loven de Staten Generaal premien
uit voor een of ander instrument of methode dan weer duikt de per intuitie arbeidende
geleerde op en bekostigt uit eigen middelen instrumenten en benoodigdheden voor
onderzoekingen, die spoedig van onberekenbaar practische waarde blijken te zijn. De
juiste kennis, dus ook het uitmeten van het aardoppervlak
ziet daar een Bier problemen.
Reeds Hipparchus had in 145 v. Chr.
de coärdinaten lengte en breedte ingevoerd, plaatsbepaling op aarde dus, ten
opzichte van een vasten nul-meridiaan en den
evenaar, voorwaar een geniale conceptie,
Bepaalt men uit astronomische gegevens
voor twee plaatsen, die op eenzelfden meridiaan liggen, de geografische breedte, meet
men dus het afstandsverschil in graden boogs
en meet men nu dezen zelfden afstand ook
in meters, dan leert men dus de lengte
van een graad boogs kennen en dus den
omtrek en den diameter van de aarde. VOOr
Snellius gebruikten de landmeters reeds het
kwadrant om hoeken te meten en aldus
landerijen in kaart te brengen.
Johan Sems en Jan Pietersz. Dou, >> gheadmitteerde Landtmeters", beschrijven in
De Practijk des Landmetens, Leerende alle
rechte ende kromzijdige Landen, Bosschen,
Boomgaerden ende andere velden meten,
Boo wel met behulp des Quadrants als Bonder
hetselve" uitvoerig de door hen gebruikte
41 1 1•1 1 1I MP
instrumenten. In de voorrede kondigen zij
WIELEBRORDUS SN El I JUS
aan, dat ze zullen beschrijven hoe men
PROFESSOR TIATHESEOS
een Quadrant sal maken ende de grootheyt
des lants hoecken daarmede of sien". Voorts
Naar een oude prent in 's Rijks Prentenkabinet.
de onbeganckelijke landen sullen wij leeren
meten, de selve in een drie ofte vierhoek
besluitende, ofte door de grootheyt der hoeken ende meer andere konstige wegen".
Nog altijd wordt eene voorloopige opname op deze wijze gedaan, echter met behulp
van juistere instrumenten. De voorrede eindigt met de opwekking >> Neemt dit alle
ten besten beminde Lezer ende verwacht hiermede met ons, 't ghene Meester Ludolph
van Ceulen, Meester Symon Stevin ende Meester Samuel Crop Ingenieur van syn
Excellentie van de Matthematische konsten, (wil God) in 't licht sullen brenghen.
Vaert wel 1"
Ludolf van Ceulen was een der eerste hoogleeraren in de wiskunde aan de
universiteit te Leiden, de voorganger van Snellius van hem zijn echter geen landmeetkundige geschriften bekend, wel zuivere mathematische, zooals Over den cirkel",
uitgegeven in 1596 en later door Snellius in 't Latijn vertaald.
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Snellius schaft zich een kwadrant van 5 1/2 voet straal aan, bekostigt dat uit eigen
middelen en doet daarmede zijne breedtebepalingen, een kwadrant van ijzer, met
messing overtrokken, nog zonder kijker of nonius. Voor zijn basismeting laat hij een
ijzeren meetstaaf maken en voor de hoekmeting aan de basis een kleiner kwadrant
van 2 voet. En zoo berekent hij zoo nauwkeurig mogelijk den afstand van twee torens
te Leiden en te Soeterwoude uit de kleinere met den maatstok gemeten basis, en
de hoeken, waaronder met het kwadrant van 2 voet straal deze torens werden gezien
als de waarnemer zich plaatste aan de uiteinden van de basis.
Uit de aldus verkregen zooveel grootere basis Leiden—Soeterwoude gaat de hoekmeting verder zoo bedekt Snellius het land met driehoeken en meet steeds grooter
stukken van een grooten cirkel op
aarde, waaruit de omtrek en dus de
doorsnede van dezen reusachtigen bol
wordt afgeleid.
Eensdeels dus de oplossing van
een zuiver wetenschappelijk probleem,
anderdeels de schepping van eene
onmisbare en systematische methode
voor de bepaling van de ware afmetingen van een groot stuk land.
Zonder geldelijken steun van de
baronnen Sterrenberg, die ook aan de
waarnemingen deel namen, zou Snellius
misschien zijne bepalingen niet zoo ver
hebben doorgezet want van staatswege
werd geen steun verleend en het werd
zelfs als een gunst beschouwd, dat
Prins Maurits uit zijne verzameling aan
Snellius een instrument leende, een
Byrgiaansch sextant, om er de komeet
van 1618 mede waar te kunnen nemen.
move*
e
Van de instrumenten van Snellius
nfies
14
fie Novi triritinisai“ Ow*"
is:
noch van die van Prins Maurits is
ows ors lit d'edtk Coolies films
helaas iets overgebleven de resultaten
.7i awn, Jar* Ammo
zijner graadmetingen zijn neergelegd
in het beroemde werk >> Eratosthenes
Johan Sems ; naar een gravure door J. Hondius.
Batavus", aldus herinnerende aan Eratosthenes, die reeds in 2 30 v. Chr. eene, zij het dan ook geheel foutieve graadmeting
verrichtte.
deze uitgave ontbreekt, bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek
Een stuk, dat
te Brussel als manuscript en bevat de meting van Breda tot Mechelen.
Na den dood van Snellius in 1629 trad op den katheder de linguist Jacobus
Golius, beroemd door zijn kennis der oostersche talen en, zonderling genoeg, aangewezen om de mathesis en dus ook de astronomie te doceeren, zonder het leervak
de oostersche talen er aan te geven. Hij kocht uit de nalatenschap van Snellius diens
groote kwadrant voor 125 gulden in 16 3 2 werd voor de opstelling daarvan een
lokaal ingericht boven in het academiegebouw de Leidsche sterrenwacht werd gesticht
bovendien ontving hij in bruikleen van de bibliotheek twee globen.
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Landmeters aan den arbeid met kwadranten ; naar een prent in »Van het ghebruyck der geometrische
instrumenten, enz.", door Johan Sems ende Johan Pietersz. Dou.

Was aanvankelijk het kwadrant op het platte dak van het observatorium in de
vrije buitenlucht opgesteld, reeds in 1633 kreeg het een draaibaar dak en het werd

als azimuthaal kwadrant opgesteld.
Dit kwadrant was nog grooter dan dat waarmede Snellius de Poolshoogte mat,
het had een straal van zeven voet, was van bout vervaardigd en bestaat nog.
Hoewel van Jacobus Golius geen astronomische waarnemingen officieel geboekstaafd
zijn, scbijnt toch blijkens een brief van Christiaan Huygens het lengteverschil tusschen
Leiden en Parijs, de afstand van beider meridianen dus, gemeten in minuten boogs,
door Golius te zijn bepaald op 8112.
Hoe de Leidsche sterrenwacht geleidelijk werd uitgebreid, is voor de beteekenis
van den invloed van de ontwikkeling der experimenteele wetenschap op het dagelijksch
leven van minder gewicht.
In 164o, dat is vier jaren na de stichting der Utrechtsche Universiteit, werd de
Smeetoren daar ter plaatse voor sterrenwacht bestemd. Deze oude toren, in 1145
gesticht en in 15 2 9 gerestaureerd,
bevatte, ingericht als sterrenwacht, de een boven de ander, een
woonkamer voor den observator,
een slaapkamer voor denzelfde,
een droogzolder, een collegekamer en een observatiekoepel ,
deze skyscraper is tot 1854 aldus gebruikt, toen de tegenwoordige sterrenwacht op het
bolwerk Zonnenburg werd ingewijd en de Smeetoren helaas werd
afgebroken ; daardoor werd een
overoud en in goeden staat verkeerend gedeelte der versterkingen, die Utrecht eertijds tegen
De sterrenwacht op den Smeetoren te Utrecht ; naar een gravure »De
den vijand moesten beschermen,
Sme TOORN tot UTREGT" in 's Rijks Prentenkabinet.
22
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vernietigd en tevens een zeer pittoresk punt aan de singels, die de wallen vervingen,
ontroofd.
Het wegen, de bepaling van de massa of het gewicht van een stof of lichaam,
deze voor de samenleving zoo buitengewoon belangrijke grootheid, had uit den aard
der zaak in i600 reeds een oude geschiedenis.
In de geschiedenis der weegkunst komt het analogon van de triangulatie, eene
geheel bijzondere meetwijze tot het bepalen van groote afstanden met de uiterste
nauwkeurigheid, niet voor, althans niet voor de allerlaatste jaren van onzen tegenwoordigen tijd. Heden ten dage weegt men waterdruppeltjes uit de bepaling van de
snelheid waarmede ze vallen, bepaalt dan uit den geheelen neerslag het aantal en
komt aldus tot een oordeel over het aantal atomen, dat in een gas aanwezig is. De
druppeltjes vormen zich n.l. onder zekere omstandigheden om bepaalde atomen been,
waarvan het gewicht minder is dan een milliardste milligram ; zoo weegt men dus
atomen zonder weegschaal, evenals Snellius groote afstanden
mat zonder meetstaaf doch met een kwadrant en aldus zeer
groote
afstanden afleidde uit een kleine basis.
6
Maar aan dergelijke wegingen als die van atomen werd
in de 17 de eeuw nog niet gedacht en dus geeft begrijpelijkev:
wijze het » Boeck over de beginselen der Weeghconst" van",
Simon Stevin iets geheel anders te lezen.
..
Simon Stevin, geboortig van Brugge, is voorzeker de
merkwaardigste figuur in de geschiedenis der experimenteele
wetenschappen omstreeks 1600, een toonbeeld van schranderheid en practischen zin.
Stevin, vermoedelijk in 1560 geboren, werd tot leermeester
van
Prins
Maurits gekozen en bleef bij dezen beminnaar der
Simon Stevin ,
wisen
werktuigkunde
steeds in hooge eere, getuige zijne
naar een oud portret.
betrekking van » Quartiermeester Generaal der legers van den
Staat" en van »Eerste opzigter over 's Lands waterbouwkundige werken".
Het is niet zoo zeer uit hoofde zijner buitengewone verdiensten jegens de weegkunst, dat Stevin bier genoemd wordt, dan wel omdat zijne geschriften daarover gereede
aanleiding geven aan zijn persoon de bladzijden te wij den, die voorafgaan aan de
geschiedenis der tijdsbepaling, de derde grootheid in de fundamenteele trits lengte,
massa, tijd. Ook bij de behandeling van dat gedeelte zullen wij Stevin nog ontmoeten ;
de plaats, aan de beschrijving van zijnen persoon gewijd, zou in een werk over de
geschiedenis der boekhouding of die der waterbouwkunde allicht even belangrijk dienen
te zijn , want Stevin stelde in vele zaken belang en toonde dat door de tallooze verhandelingen, die in 1605 vereenigd in vier deelen bij Jan Bouwensz te Leiden het
licht zagen, opgedragen aan » Den Doorluchtichsten Hoochgheboren Vorst ende Heere
Maurits Prince van Oraengien, Grave van Nassau enz. enz."
De titel van het boek is » Wisconstighe Ghedachtenissen". Uit de voorrede blijkt,
dat Maurits zoodanige waarde aan de door Stevin opgestelde verhandelingen hechtte,
dat hij ze steeds mede op reis nam, uit vrees van ze te zullen verliezen ; aangezien
Stevin de kwade kansen van den oorlog vreesde, liet hij de stukken drukken.
De vier folio banden tellen ieder ongeveer 425 bladzijden, versierd met een
groot aantal houtsneden, en omvatten de volgende >> vyf stucken" :
Het eerst van 't Weereltschrift
(de Cosmographia)
(de Praxi geometriae) Het tweede van de Meetdaet
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Het derde van de Weeghconst
Het vierde van de Deursightighe,
(de Perspectivo)
Het vyfde van de Ghemengde Stoffen.
Onder Ghemengde Stoffen" zou men allicht mengsels verstaan Stevin bedoelt er
merle verschillende onderwerpen" en daaronder zijn dan die >> van de Coopmans Bouckhouding" en >> van de Vorstelyke Bouckhouding op de Italiaensche wyze" de belangwekkendste.
Deze laatste begint met een » 't Saemspraeck tusschen Syn Vorstelike Genade en
Simon Stevin", behelzende eene korte
SIMON STEVI NS
uiteenzetting der wijze van boekhouden, die verder in dat 117 bladzijden
tellende deel van zijn werk behanVANDE WEERDICHEYT
deld wordt.
DER DVYTSCHE TAEL.
Merkwaardig is in de eerste plaats,
dat dit geheel in 't Hollandsch is ges wel waer darter inde Nattier niet wonderlick en is,
khreven en door Snellius in 't Latijn
nochtan tot ondericher der dinglien die wy doer de
oirfaken verflaen , vande ghenewelcker redenen ons
werd vertaald, terwijl Hugo de Groot
onbekent fijn, foo gheuen wy dcfe met rechide naem
op verzoek van den Venetiaanschen
van wonder, met dat fist eyghentlick maer om dartet hem voor ons alfoo ghelaet. T'welck Coo welende,
gezant te Parijs het hoofdstuk over wy
Cullen ons in defen anfien bilhchlick mueghen vcrwondereu, duet
de havenvinding nog eens afzonderlijk wat middel de Nattier mocht wercken;doen fy ons voorouders fich haer
in 't Latijn 't licht deed zien. Ook fpraeck dede maken i otiermidts ons van foo conitighen werck, der onfakers ghenonchCaem wetenfchap ghebreea. Maer want een beclagheFransche en Engelsche vertalingen hcke verblintheyt,als duet * T s c H t c s veroirdent,t'veritant van ye- Fatum.
len alfoo verduy flea ofte betoouert heeft, dat Cy dicht vande Sonne boverschenen spoedig.
yen dat der Sterren,ick meen de weerdicheyt dcfcs Taels boucn al d'anStevin was zoo vol bewondering der, nier en connen bemercken, tot poor achrerdeel des Duytfchen ghevoor den rijkdom van zijn moeder- nadirs; Ghemer& daerbeneuen, dat wy voorghenomen hebben inde
film re befehrijuen de WEEGHCONST, wrens diepfinnighe *ghe- exalitates
taal, dat hij geen andere beter geschikt daenten duet flechrer fpraken ten cerfien niet wel bedietlick en Iv, foo
achtte om zijne denkbeelden in weer fiillen wy naer ons vermueghen daer wat af fegghen, vcrfouckcnde of
euyterite des SCIIICSELS beftemden ti l ts noch niet en naea,endc
te geven, en ook in de volgende eerff van haer oudtheyt als volghr :
Tis re weten dat de Duytfchen in die fecr oude tijden vande wcickc
curieuse beschouwing aan Nederduitsch
ter weerelr gheen opentlicke fchriften ghebleuen en fijn, gheweetl hebboven Grieksch de voorkeur geeft, ben een rreffelick Ceermachtich Gheilacht. t'welck duet fulcke verderhoewel overigens volgens hem de uende oirfaken als meet ander machughe volcken weeruaren fijn, als
en dterghelijcke, voorderende uytroeying der wetten, breking
Grieksche taal de fraaiste was. Hij geeft oirioghe
van goc oirdens, verwoefling der fleden, &c. tot mania van wiltheyt
op 742 Nederduitsche werkwoorden gherocht is, doch niet foo volcommen, olden ouden acrt der grootmoerechtueerclicheyt, ende ghetrauheyr, dacr Tacitus oock af be- Li. de Merib.
in den eersten persoon van een letter- dichevt,
tuycht, en bleefal t ijr in liemlien ghewortelt. Defe haer woeilheyr heef t G ermaner.
greep, tegen 5 Latijnsche en 45 Griek- gheduert tot ontrent de tijden van Iulius Cxfar,weicke daer naer tot beteren ftaet begon re keel-en, foo dat fy eintlick Nyder ghecommen fijn
sche, en vertelt, dat hij voor de vuist ter
regtering ouer t'eertrijcxdeel Europa, als kenlick is. Maer want ye1428 Nederduitsche woorden van een mandt van hacr voornomdc
mach twyffelen mocht,ouctmits wy
lettergreep verzamelde tegen niet meer
Eerste bladzijde van Stevins »Weerdicheyt der Duytsche
dan 2 20 Grieksche en 158 Latijnsche.
Tael" (1586).
Voorzeker heeft hij in de » Wiskunstige Gedachtenissen" bewezen, dat de Hollandsche taal zich ook voor wetenschappelijke
werken zeer goed leent, en de Decker zwaait hem welverdienden lof toe in de vier regelen :

VYTSPRAECKEbsiNm.

»Zijn faam en glorie streeft ver boven alle wolken;
Niet omdat hem in top de Wiskunst was bewust,
Maar omdat hij ze braaf in Duitsch heeft uitgerust,
Tot eer der Duitsche taal, tot leer der Duitsche volken."

Het vierde stuk nu, der >> Wisconstighe Gedachtenissen", handelende over de »weeg-hconst", is een lijvig boekdeel, bijzonder rijk geIllustreerd en geeft als derde »Bepaling" :
»Bekende swaarheyt is die men door bekent ghewicht uytet."
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Dan volgen de >> Begheerten", vervolgens de verhouding van last en arm, de grondslag
dus der statische momentvergelijking en de uitvoerige en meestal nieuwe beschouwingen
over 't hellend vlak, en het evenwicht van daarop rustende voorwerpen, alles ingekleed in den vorm van stellingen.
Een nieuw hoofdstuk begint met
» Tot Hier toe syn de gliedaenten der rechtwichten verclaert" (dit
in groote letters).
>> In 't volg-hende sullen de
eyghenschappen der scheefwichten
---_
beschreven worden, wiens gemeene
grondt dit volgende vertooch beEen overtoom ; naar een prent in .De Weeghdaet beschreven
grypt .
duer Simon Stevin" (1586).
1 I Vertooch. 19. Voorstel.
Wesende een driehouck wiens plat rechthoekig op den sichteinder is met syn
gront daar of evenwydich, ende op elck der andere syden een cloot met malcanderen
evenwichtich : ghelyck des driehoucx rechter syde tot de slincker, alsoo 't staltwicht
des cloots op de slincker syde tot het staltwicht des cloots op de rechterzijde."
Dan volgt >>'t Ghegeven", dan >> 't Begheerde", vervolgens >> 't Bereytsel", dus
Stelling, Te Bewijzen, Bewijs, feitelijk een zeer origineele behandeling van het vraagstuk
van het parallelogram van krachten.
Het tweede gedeelte der »weeghconst" behandelt het zoeken van 't zwaartepunt,
en het derde boek de weegschaal.
Dat derde boek beet » Van de Weeghdaet."
Niet alleen de weegschaal wordt hierin theoretisch behandeld, doch het tillen van
lasten en hefboomen, alles in de gedaante van stellingen, het gebruik van tandraderen
om zware lasten te heffen en de toepassing daarr
van op den overtoom, om de booten over de sluizen
R
te trekken.
Het vierde boek behandelt » de beginselen des
waterwichts," den druk op den bodem en op de
zijwanden , Stevin stelt de beroemde hydrostatische
5
paradox
op.
C
A
0
Cie
Het boek over de >>waterwichtdaet", dus de
practijk van vloeistofweging, besluit met de verklaring
van de oorzaak, dat iemand 20 voet kan duiken
zonder van de 13000 pond, die er dan op zijn lichaam
drukken, merkbaren last te hebben, een verklaring,
die getuigt van groote scherpzinnigheid, alhoewel de
eigenlijke oorzaak, de onsamendrukbaarheid der
80)/0 vloeistof, waaruit ons weefsel bestaat, niet
Stevin's bewijs van het parallelogram van
wordt
aangetoond.
krachten, naar een prent in »De Weeghdaet
Allermerkwaardigst is het bijvoegsel, handelende
beschreven duer Simon Stevin" ( [ 586).
over de » Weeghconst van de Toomprang", eene uitvoerige studie over gebitten van paarden, een bewijs van den drang, die steeds Stevin
tot practische toepassing dreef van al wat hij bestudeerde. Onder weeghconst" verstaat
hij dus in 't algemeen alles wat behoort tot het vraagstuk der hefboomen in den uitgebreidsten zin des woords.
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Doge dan al de arbeid van Stevin voor de praktijk van het wegen niet eene
overwegende plaats innemen in zijn boek over de >> Weeghconst", de 2 20 bladzijden, die
dat werk vormen, behelzen in den genialen vorm, waaronder de leer van het evenwicht
daarin is gebracht, een aantal oorspronkelijke beschouwingen en geven ongetwijfeld volledig het
standpunt van dezen tak van wetenschap omstreeks .
160o weer. In de geschiedenis der weegschalen
is de vermelding der zware straffen, die op vervalschingen stonden en vaak werden toegepast, niet
onbeteekenend. Vond reeds Archimedes met behulp
A
van wat wij nu de bepaling van het soortelijk
Ontbinding van krachten ; naar een prent in
gewicht door onderdompeling of weging in water
»De Weeghdaet beschreven duer
Simon Stevin " (1586).
noemen, de vervalsching van een voor goud geleverde kroon, vele malen is het vernuft werkzaam geweest om balansen te vervalschen door ongelijke armen, die door tegenwicht
in evenwicht werden gehouden, en op andere wijzen. Het natuurkundig laboratorium
te Utrecht is nog in het bezit van een balans, die vervalscht was door iemand, die
deze daad moest bekoopen met een brandmerk hem op de Neude toegediend.
Stevin is de eerste geweest, die het decimale stelsel heeft gewild, tenminste in
de rekenkunde ; maar algemeene invoering, dat blijkt een daad van revolutie te zijn,
die nog weinig kans van slagen schijnt te zullen hebben en toen ter tijde althans
geheel onuitvoerbaar zou geweest zijn.
Eerst in de laatste jaren is het decimale stelsel ten minste in de wetenschap
ingevoerd ; maar overigens ziet het er nog
niet naar uit, dat in de practijk de verschillende maten van lengte en gewicht,
inhoud en volumen vervangen zullen worden
door den meter en diens afgeleiden, zoomin als een uniform muntstelsel een eindig
perspectief heeft.
De oude gewichten muntten uit door
sierlijkheid ; de sluitgewichten waren doosvormig en de gewichten sloten als een
nest in elkaar, om door een beugel, om het
zwaarste gewicht dichtknippend, te worden
bijeengehouden. Op den bodem van elk
gewicht stond de waarde aangegeven. Het
Neurenberger en Augsburger gewicht was
wel een der eerste deugdelijke producten der
instrumentmakerijen, die omstreeks 1 500
ook compasnaalden maakten en geleidelijk
in bloei toenamen, om eveneens bier te Theorie der hefboomen; naar een prent in »De Weeghdaet
beschreven duer Simon Stevin" (1586).
lande tot ontwikkeling te komen, zoodat
reeds op optisch gebied in den aanvang
der 1 7 de eeuw ons land een voorsprong ..kon toonen en ook 1 7 de-eeuwsche sluitgewichten van goed gehalte niet zeldzaam zijn.
De geweldige ontwikkeling der weegmethoden in de practijk des dagelijkschen
levens hangt volkomen met de ontwikkeling zelve daarvan samen, zoodat in de 1 9de
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eeuw massa's gewogen worden zoo groot en zoo klein als slechts verlangd wordt.
De practijk is daarin geheel en al eischer geweest , wetenschap en techniek hebben
zoo goed mogelijk aan die eischen voldaan. Zoo weegt men dus nu onderdeelen van
milligrammen direct op de weegschaal, doch ook stukken van duizenden kilogrammen.
Graansilo's gevuld met 300000 kilogrammen tarwe worden in enkele uren automatisch
afgezakt en gewogen afgeleverd ; in de winkels ziet men dagelijks de zelfrekenende
weegschalen de gewone balansen vervangen en na een enkele handgreep wijst deze
nieuwelinge onder de zusteren den prijs aan, die te be palen valt voor het gekochte,
dat op de schaal ligt.
Gaat men over de brug te Sevres bij de beroemde plateelbakkerijen, dan komt
men aan een hek ; daarachter kronkelt een holle weg naar het Pavillon de Breteuil,
het oude lustverblijf van den abt de Breteuil. Daar is nu gevestigd het ',Bureau international des poids et mesures", waarbij alle beschaafde Europeesche naties behalve
Nederland zijn aangesloten. Op dat onzijdige stukje grond worden de eenheden van
lengte en gewicht bewaard, de standaardmeter en het standaardkilogram ; daar worden
nauwkeurige bepalingen deter grootheden verricht en
de voor de moderne meet- en weegwijzen vereischte
instrumenten gecontroleerd.
Zoo worden de uiterst nauwkeurige meetdraden en
meetstaven van het voor temperatuursveranderingen on- ,
gevoelige metaal >> invar" geverifieerd, alvorens ze zullen
B dienen voor de moderne triangulatie in verschillende landen.
Dat Nederland zich heeft teruggehouden, is ten
zeerste te betreuren , doch deze donkere bladzijde in de
vaderlandsche geschiedenis der experimenteele wetenschappen kan bier geen nadere verklaring linden.
In de ontwikkelingsgeschiedenis dier wetenschappen
is reeds thans de beurt aan Huygens, hoewel de vermelEen oude zonnewijzer.
ding van vele ouderen later zal volgen, omdat de naam
van dezen grootsten aller zeventiende-eeuwsche geleerden onafscheidelijk verbonden is
aan de derde der Brie grondeenheden, waaruit de physicus alles opbouwt, den tijd.
Een horloge, een slingeruurwerk, waarvan de rustige, regelmatige tik ons de geschiedenis van het 'even vertelt, wij kunnen ons haast niet voorstellen, dat voor 1656
van een dergelijke nauwkeurige tijdmeting nog geen sprake was. Hoe wist men dan
hoe laat het was? De aarde draait in 24 uren om haar as, de zon beschrijft dus
schijnbaar een cirkel om de aarde, om des 's middags te culmineeren. Dan is dus de
schaduw van een verticaal geplaatste stok het kortst en de schaduw geeft den meridiaan
aan. De zon schrijdt voort en zinkt ter kimme ; het schaduwpunt schrijdt voort
langs een boog, waarbij men uurteekens kan zetten ; de zon wordt onderdeel van een
klok, van den zonnewijzer, den gnomon. Zonnewijzers vond en vindt men op vele
buitenplaatsen, op fraai versierde voetstukken van marmer of hardsteen, ook wel tegen
oude gebouwen en kerktorens. Het menschelijk vernuft heeft ze geschapen in tal van
vormen, met uiterst nauwkeurig berekende en fijn gegraveerde verdeelingen, en zoodanig
geconstrueerd, dat ze op ieder oogenblik van den dag niet alleen den tijd aangeven met
eene grootste afwijking van 3 minuten, maar tevens den meridiaan bepalen en dus de
richting Noord-Zuid aanwijzen. Ook heden ten dage nog bewijzen de zonnewijzers goede
diensten in streken, waar geen beter hulpmiddel aanwezig is, om het horloge althans
te kunnen controleeren , maar een tijdmeter van beteekenis is de zonnewijzer niet meer.
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Naast den zonnewijzer gebruikte men den zandlooper, lien wij alien nog wel als
eierkoker hebben gekend, en voorts verschillende soorten van uurwerken, die echter
zeer gebrekkig geregeld waren. Zoo construeerde in 1364 Heinrich von Wick
reeds een raderwerk met een soort onrust, een op- en neergaanden pal, die telkens
weer een tand van het palrad greep en aldus het raderwerk met schokjes rond liet
loopen , men bleef dus wel zoekende naar betere tijdmeters. Het beste onder deze
was misschien wel het Spaansche wateruurwerk, waarvan ik eens een exemplaar heb
gecontroleerd en dat bewees, dat deze uurwerken werkelijk zeer goede gegevens
hebben kunnen verstrekt. Stel u voor een trommei, draaibaar om een as, waaromheen
een touw is gewonden, waaraan een gewicht hangt. De trommel zal in steeds snellere
wenteling draaien, totdat het gewicht is afgeloopen. Maar wordt de trommel door
tusschenschotten verdeeld in vier of zes
afdeelingen en een der afdeelingen half
met water gevuld, dan zal de trommel
niet meer draaien, maar een evenwichtsstand I innemen bepaald door het gewicht
van het water en het gewicht, dat aan
het touw hangt. Nu zijn echter de tusschenschotten voorzien van fijne gaatjes,
en aldus stroomt het water zeer langzaam
uit de eene afdeeling in de andere en
de trommel draait regelmatig rond, met
een snelheid, afhankelijk van het gewicht,
dat hem drijft, en de grootte der gaatjes;
de trommel kan afgeregeld worden tot
uurwerk en draait bijv. in 12 uren eenmaal rond. Zoo werkte het wateruurwerk.
In I 65 6 kreeg Huygens de gelukkige
ingeving om den slinger als tijdregelaar
te bezigen, een van die merkwaardige
uitvindingen, welke alleen in het brein
van groote geesten kunnen ontstaan.
Zooals Galilei de slingerwet had gevonden, de betrekking tusschen slingerChristiaan Huygens; naar het portret van Duvet Edelenck
tijd en lengte van den slinger, scheen
in 's Rijks Prentenkabinet.
dit eenvoudige hulpmiddel de aangewezen tijdmeter , maar iemand als Huygens was noodig om het probleem uit te werken.
De plaatsbepaling op zee (wat laat zich voor het 1 7 de-eeuwsche Holland belangrijker vraagstuk denken ?) was uiterst gebrekkig en omstreeks 1 600 nog zoo primitief,
dat het nauwelijks te beseffen is, dat er altijd menschen gevonden werden om maar
zoo op goed geluk te gaan varen op den onmetelijken oceaan.
De beroemde Simon Stevin schreef » De directione navium" of >1--lavenvinding",
waarin de afwijking van den compasnaald, zooals die in verschillende zeestreken bekend was, als richtsnoer wordt aanbevolen.
Het vinden van de breedte en de richting van den meridiaan met behulp van
het octant was niet zoo moeilijk. De octanten waren van bout, ebbenhout met de
verdeeling op ivoor , door bij regelmatige tusschenpoozen den boogafstand van de
zon of een der bekende sterren te meten tot den horizon kon de breedte der waar-
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nemingsplaats gemakkelijk worden berekend en uit het culminatiepunt van de zon de
richting van den meridiaan.
Uit tabellarisch gerangschikte waarnemingen van de magnetische declinatie, den
hoek tusschen geografischen en magnetischen meridiaan, kon omtrent de vermoedelijke
nabijheid van een haven dan worden besloten.
geeft Stevin dus allereerst » Tafel der Naeld wijsingen "
Zoo.
In het 2 de voorstel van de » Havenvinding" redeneert hij
Iii
dan Aldus
»De naeldwijsing, mitsgaders de breedte der plaetsen bekend sijnde
deur ervaring der ghene metter daet alsoo bevonden hebben, men
can Baer me sonder langde (lengte) te weten, de plaets vinden. Als
bij voorbeeld een Stierman deur de tafel onder de 1 e bepaling of deur
andere oirsaken, bekent sijnde dat de breedte van Amsterdam is
52 trappen (graden) 20 ' (minuten) met naeldwijcking (magnetische
oosten van 9 tr. 30', ende dat hij hem vint op zee
declinatie) na
, _
in de selve breedte van 52 tr. 20 ' mette voorschreven oostelijcke
Naeldwijcking van 9 tr. 30 ' die bekent wordt deur het 1 e voorstel
(dat handelt over de waarneming der declinatie), hij weet dat hij
omtrent Amsterdam moet wesen".
Tegen de opmerking, dat er ook wel andere plaatsen dan Amsterdam dezelfde breedte en dezelfde magnetische declinatie zouden
kunnen hebben, voert hij dan terecht aan, dat deze plaatsen dan zeer
ver verwijderd moeten zijn, zoodat vergissing niet mogelijk is.
Een wateruurwerk.
De » Havenvinding" van Stevin was dus een hulpmiddel om tegemoet te komen aan het gemis van eene deugdelijke methode om op zee de geografische lengte te vinden. Geen wonder, dat de Staten-Generaal een groote premie
uitloofden voor eene afdoende methode van lengtebepaling op zee.
Onder degenen, die zich met dat vraagstuk bezig hielden, behoorde nu ook Galilei
maar de sling-er, welks wet hij uit de schommeling der kaarsenkronen in de kerk te
Pisa had afgeleid, zou hem niet inspireeren, althans niet tot een
bruikbaar instrument. Galilei hood eene methode aan, bestaande in
de waarneming van de wachters van Jupiter met den juist in zwang
komenden verrekijker, die hem blijkbaar geheel vervulde.
Hugo de Groot, toenmaals als balling in Parijs vertoevende,
had aan Hortensius over Galilei in verband met het probleem der
lengtebepaling geschreven en zelfs aanbevolen om den beroemden
Italiaan een leerstoel te Amsterdam aan te bieden bij het athenaeum.
Hortensius, de astronoom, ging naar Italie, maar vond Galilei, die
al oud was, niet bereid en keerde onverrichter zake naar AmsterTrommel van het water- dam terug, waar hij niet veel kon uitrichten door gebrek aan
werktuigen. Hortensius stierf in 1639 ; hij behoorde met den
uurwerk.
beroemden Willem Jansz. Blaeu, Adriaan Metius en Philippus van
Lansberg tot de eersten, die het zonnestelsel van Copernicus met een stilstaande zon
en daaromheen draaiende planeten had aanvaard een ketterij, die hen met schuine oogen
deed aangezien worden door de rechtgeloovige Gomaristen, die hen voor Arminianen
versieten, al trof hen niet 't lot van Galilei, die zijn dialoog »Dialogi di Galileo Galilei
done ne congressi di quattro giornate si discorre de due massimi sistemi, Tolemaio
e Copernicano" moest herroepen en afzweren, geknield en met de hand op het evangelie
;I
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verklarende : Corde sincero et fide non ficta abjuro maledicos et detestor supradictos
errores et haereses", om er direct op te laten volgen >> E pur si muove",
Christiaan Huygens, heer van Zuylichem, ' gaf de eerste beschrijving van zijn
slingeruurwerk in 1 65 9, na reeds in 1 65 6 een exemplaar op den toren te Scheve
ningen te hebben geplaatst.
Eerst in 1673 gaf hij de volledige beschrijving met de theoretische beschouwingen
te Parijs in 't licht in de beroemde verhandeling Horologium
Oscillatorium sive de motu pendularum ad horlogia aptato, demonstrationes geometricae. Parisiis."
Zonder luchtweerstand, wrijving of wat dan ook, zou eene
eenmaal in beweging gebrachte
slinget een perpetuum mobile zijn ,
welnu de invloeden, die de beweging geleidelijk annuleeren, zijn
zoo gering, dat slechts een zeer
geringe kracht noodig is om den
slinger telkens de verloren bewegingshoeveelheid terug te geven ;
daarvan partij trekkend construeert
Huygens slinger en onrust (echappement) en het slingeruurwerk is
geboren.
Huygens gebruikt aanvankelijk een slinger van 4 meter
lengte, zooals het exemplaar in het
Gemeente-Museum in den Haag
ons toont. Nu blijkt weer de sterke
band tusschen uitvinder en zijne
omgeving uit het feit, dat Huygens
direct beseft, dat het uurwerk, dat
nu volkomen betrouwbaar is, kan
dienen om de lengte te bepalen
op zee.
Immers, iedere 15 graden
lengteverschil beteekenen een uur
tijdsverschil, daar de aarde in 24
Teekening van een plan voor een uurwerk van Galilei.
uren Naar volle 36o° doorloopt,
en dus in een uur het vierentwintigste gedeelte, dat is 1 5° boogs. Wanneer dus een
schip een goed geregeld uurwerk aan boord heeft, dat te Amsterdam 12 uur wees
toen de zon door den meridiaan ging, en na eenige dagen varens wijst deze klok
I uur, terwijl het sextant leert dat de zon culmineert en het dus middag is, dan bevindt
zich het schip 1 5 ° westelijk van Amsterdam.
Immers, een uur te voren ging de zon te Amsterdam door den meridiaan en de
klok blijft aanwijzen, zooals hij in Amsterdam deed, toen het schip vertrok.
Huygens bedacht allerlei vernuftige ophanginrichtingen voor zijn slingeruurwerk
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aan boord, om voor den slinger een ongestoorden gang in het eveneens schommelende
schip te bereiken, maar dat lukte niet.
Toen bedacht hij de balans, den schommelenden ring, door een spiraalveer in
evenwicht gehouden en bij elke schommeling den onrust gelegenheid gevende om
het palrad een tand te doen verzetten, den regelaar, die in geen enkelen chronometer
en in geen enkel horloge ontbreekt en waarmede Huygens het probleem der practische
tijdmeting te land en te water volledig had opgelost en het onmisbare hulpmiddel
schiep voor geregelde astronomische waarnemingen.
Aileen door deze uitvinding, door de uitvinding van het in tientallen van millioenen verspreide horloge, dat zelfs in de goedkoopere soorten slechts miswijzingen
van enkele secunden daags vertoont, staat Huygens op de allereerste plaats onder
de wetenschappelijke uitvinders van alle tijden.1)
Over de onverdeelde rechten van Huygens op de uitvinding van zijn slingeruurwerk is veel getwist. Het is dan ook wel gebleken, dat Galilei zelf niet geheel
het verband tusschen het isochronisme van
den slinger en zijn waarde als tijdregelaar uit
het oog heeft verloren ; maar er is een groote
schrede tusschen de conceptie, dat een slinger
als horloge kan dienen, en de geboorte van
een practisch bruikbaar slingeruurwerk.
N-)!
Daarbij komt, dat Huygens in de balans
of onrust, in den regelaar, die onafhankelijk is
van een bepaalden stand van het uurwerk
doch zoowel horizontaal als verticaal bijna even
goede uitkomsten geeft, eigenlijk pas het instrument gegeven heeft, dat voor lengtebepaling
op zee bruikbaar is, en tevens een uurwerk,
waarop men in de astronomie kan vertrouwen.
De scheepschronometer, hangende in den
ring, die door Cardanus in i 5 6o uitgevonden
Het slingeruurwerk van Chr. Huygens.
was, belioudt bij slingeringen van het schip
voldoende eenzelfden stand om zekerheid te erlangen, dat fouten, die nog door standsverandering van de as, waaraan de balans is bevestigd, zouden ontstaan, niet van eenige
beteekenis kunnen zijn.
Toch neemt men altijd verschillende chronometers mede op zee ter onderlinge
vergelijking, die men dan verder onder controle houdt van astronomische waarnemingen maar dan is men ook zeker van een onderdeel van de secunde.
De beroemde verhandeling van Huygens over het >> Horologium Oscillatorium"
bevat een aanhangsel, dat zonder twijfel de voorlooper, zoo niet de directe aanleiding
is geweest tot de opstelling van Newton's algemeene aantrekkingswet.
Het toegevoegde stuk heet de vi centrifuga" en handelt over de kracht, waarmede een lichaam, dat zich in een cirkel om een middelpunt beweegt, zich van dat
punt tracht te verwijderen. Uit den aard der zaak wordt het feit, dat dit niet geschiedt,
maar dat de cirkelbaan behouden blijft, zooals bij de aardwenteling om de zon, verklaard uit de onderlinge aantrekking tusschen zon en aarde.
1 ) In alle uurwerken, ook in de zakuurwerken voor Huygens' tijd was de regelaar ondergeschikt aan het raderwerk.
Huygens verhief slinger en onrust tot het essentieele deel van uurwerk en horloge.
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Huygens had een exemplaar van zijn werk >>Horologium Oscillatorium" aan Newton
gezonden, die aan den secretaris der Royal Society te Londen een conceptbrief deed
toekomen, die aan Huygens moest worden overgebracht. Die brief bestaat nog en
nu is het merkwaardig, dat de secretaris Oldenburg uit de voor Huygens bestemde
copie de zinsnede heeft weggelaten, die betrekking heeft op de middelpuntvliedende
kracht en waarin Newton wijst op de groote beteekenis van de wetten, deze kracht
betreffende, voor het vergelijken van de krachten, welke de aarde op de maan en
de zon op de aarde uitoefenen.
Toen Hooke de prioriteit der algemeene aantrekkingswet voor zich wilde opeischen, beriep Newton zich op den brief aan Huygens ten bewijze, dat hij zich toen
reeds bezig hield met het vraagstuk der aantrekking tusschen de hemellichamen, dus
met de aantrekkende werking, omgekeerd evenredig aan het kwadraat van den afstand.
Toen Huygens later kennis nam van Newton's > Philosophiae naturalis Principia
mathematica", kon de door dien grooten natuurkundige veronderstelde werking op
afstand hem niet bevredigen; hij wijst op zijne verklaring van de voortplanting van
het licht uit de door hem aangenomen uiterst fijne wereldaether, die alle ruimte vult,
en is van meening, dat misschien een nog fijnere stof de oorzaak der zwaartekracht
in zich zou hebben.
Ongetwijfeld is de leerstelling van Newton een eeuwig blijvend monument en
een hechte grondslag, ook al geeft zij van de zwaartekracht of aantrekkingskracht
geen bevredigend beeld. Aan dit raadsel der eeuwen wordt nog steeds gearbeid en
vermoedelijk .nadert men meer en meer tot de conceptie van Huygens, zij het dan
ook in gewijzigden vorm.
Christiaan Huygens vertoefde meestal te Parijs, waar hij vele belangrijke onderwerpen in de Academie des Sciences ter tafel bracht, zoo reeds in 1669 zijn ),Discours
sur la cause de la Pesanteur", Lang voor Newton's Principia hem bekend werden.
Intusschen doet in deze materie hetgeen Huygens heeft gewrocht niets of aan
de waarde van Newton's beschouwingen, al heeft deze misschien een vruchtbaar gebruik
gemaakt van hetgeen Huygens reeds geschreven had.
Fundamenteele wetten als de algemeene aantrekkingskracht kunnen echter bij
hun ontstaan moeilijk zoodanig beInvioed worden, dat de schepper een deel van zijn
roem zou moeten derven, zoo min als Huygens als uitvinder van zijne uurwerken een
deel van de eer aan Galilei verschuldigd is. Zij, die zich dikwijls verdiepen in bijzonderheden, mogen de zegswijze >, er is niets nieuws onder de zon" gedachtig zijn, loch
tevens beseffen, dat eene uitvinding altijd iets karakteristieks heeft en even zoo goed
eene theorie.
Welnu, een aan Newton bekend detail van andere zijne afkomstig kan door hem
misschien nuttig verwerkt zijn, voor een ander dan Newton ware het waardeloos
g-ebleven , evenmin heeft een van Huygens' tijdgenooten voor 1656 een uurwerk
kunnen maken, dat bruikbaar was.
Huygens kwam met zijn slingeruurwerk om zoo te zeggen kant en klaar voor
den dag ; de slinger rustte niet zooals bij de toenmalige slingerproeven met een as
in een stoeltje, hetgeen veel wrijving veroorzaakt, maar aan een draad.
Wat buitengewoon belangrijk is, de slinger hing, zooals nog in alle slingeruurwerken, vrij en nam de afzonderlijk slingerende vork, die aan het echappement is
bevestigd, merle. De echappement-as was horizontaal, zooals nog in oude hangklokken
en werkte met twee palletjes op een kroonrad. De slinger had een verschuifbare
slingerlens en een schroef om hem op maat te kunnen brengen, en het gewicht hing
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aan een katrol, zoodat tijdens het opwinden de slinger toch in beweging werd gehouden. De bekende friesche stoeltjesklokken, met de engelen van verguld lood op
zij, bevatten alle de origineele Huygens-uurwerken.
Huygens was zeer gegriefd, dat men hem van plagiaat verdacht. Hij had een
exemplaar van zijn voorloopige publicatie, getiteld 1-lorologium", in 1657 aan Bouliau
gezonden en deze vestigde de aandacht van Leopold de Medici daarop. Deze schreef
toen aan Bouliau een brief, waarin hij wees op het telwerk van Galilei, een door
Galilei geprojecteerd primitief telwerk aan zijn slinger verbonden.
Bouliau stelde er Huygens van in kennis, die deze mededeeling van den vorst
niet wilde betwijfelen, maar terecht geen direct verband zag tusschen het hem trouwens
onbekende project van een telwerk van Galilei en zijn uurwerk.
Prins Leopold liet het er echter niet bij zitten en droeg Viviani op de zaak
verder te onderzoeken , deze zond een copie van de teekening van Galilei aan Bouliau.
Deze zond de copie door, met een uit duistere bron uit Florence komende tweede
teekening, die veel van het uurwerk van Huygens vertoonde,
zonder echter de beschrijving,
die bij de eerste behoorde.
Veel wijst er op, dat bier
knoeierij in 't spel is geweest ,
in allen geval staat het boven
alien twijfel verheven, dat
Huygens met zijn uurwerk
eene geheel oorspronkelijke
schepping deed.
Hij gaf de vervaardiging
in handen van Salomon Coster
in Den Haag, die in Juni 1657
het privilegie van de StatenGeneraal verkreeg.
In I 66o telde Parijs
reeds vier klokkenmakers, die
Het Planetarium van Eise Eisinga te Franeker , naar een photographie.
Huygens' slingeruurwerken
vervaardigden, waaronder Thuret ; in 1662 kwam het uurwerk naar Engeland.
Wij hebben vermeld, dat Huygens vele verhandelingen heeft gehouden voor de
Academie des Sciences te Parijs. Sedert het begin van de i7 de eeuw reeds duiken overal
de akademies op, zoodat Italie er in 1722 reeds 72 telt. De eigenlijke akademie, die
hare leden periodiek bijeenroept en hunne geschriften uitgeeft, is dan ook in Italie
ontstaan; de eerste duitsche werd door den stadsphysicus van Schweinfurth Joh. Lorenz
Bauch omstreeks 165o als medische academie gesticht, die in 167o begon te publiceeren en in 1672 door Keizer Leopold I werd erkend en geprivilegeerd.
Huygens was een der eerste leden van de Academie Royale des Sciences, door
Colbert gesticht, nog steeds bestaande onder denzelfden titel zonder het woord Royale
en sedert 1700 uitgevende de » Comptes rendus hebdomadaires", bij alle natuurkundigen welbekend. De leden deter academie werden van staatswege bij hunne proefnemingen behoorlijk gesteund. De Royal Society, die sedert 1666 de beroemde
a Transactions" uitgeeft, ontstond onder Karel II uit een geheim genootschap, het
» philosophisch college", onder Cromwell gesticht en geheel uit Tories bestaande
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De beroemde Boyle was een der eersten van dit genootschap, dat nogal kostbaar
was voor de leven, zoodat Newton vrijstelling van betaling kreeg, toen hem het lidmaatschap werd aangeboden wegens zijne verdiensten in zake de uitvinding van den
spiegeltelescoop. Huygens was met de Royal Society in vlijtige correspondentie.
Hier te lande zijn de natuurkundige genootschappen eerst later ontstaan. Wat
wij noemen laboratoria, schijnen evenmin in de I 7 de eeuw te hebben bestaan, alleen
astronomische observatoria en planetaria, waaraan veel waarde werd gehecht, zoo zelfs,
dat Huygens er een maken liet met zeer natuurgetrouwe wedergave der planetenbanen.
Het is nog te Leiden te zien. Zoo bezit Franeker nog altijd het beroemde planetarium
van Eise Eisinga, dat echter van lateren datum is.
Het gemis aan eene Hollandsche academie van wetenschappen, de langdurige
afwezigheid van den grootsten der
natuurkundigen, Christiaan Huygens,
die bijna altijd in Parijs vertoefde,
hebben van het officieel wetenschappelijk leven der 17 de eeuw weinig
overgelaten. De professoren hebben
college gegeven, maar onderzoek naast
onderricht schijnt destijds niet zoo
noodig geacht te zijn als nu; tot
onderricht is de werkkring der universiteiten beperkt gebleven.
Ook de instrumentmakerskunst
was nog in embryonalen toestand
blijkens het feit dat Huygens zelf met
behulp van zijn broeder Constantijn
de lenzen sleep voor zijne kijkers, omdat degene, die de kijker- en brillenmakers verkochten, hem niet voldeden.
In het begin der 1 7 de eeuw werden buiten de brillenwinkels dan ook
geen lenzen gevonden. Wat zou men
er ook mede doen ? De camera obscura
met kleine opening doch zonder lens
was in 1 3 11 door den Arabier Levi
De brilleman; Haar een ets van A. van Ostade in
's Rijks Prentenkabinet.
Ben Gerson uitgevonden ; de Italiaan
Giambattista della Porta voegde er in
158 9 de lens aan toe, nadat de verdienstelijke Griek Maurolycus, die tot 1 5 75 leefde,
van de beeldvorming door een nauwe opening de volledige verklaring had gegeven.
De camera obscura met lens van Porta was echter weinig meer dan speelgoed
en, voorzien van den schuin voor of boven de lens geplaatsten spiegel, ,bedoeld om
een panorama in miniatuur te laten zien, zooals nog wel aan 't strand bij de badplaatsen gebruikelijk is of althans tot voor korten tijd tot vermaak van oud en
jong diende.
Overigens diende de lens als bril, de bolle voor verzienden en de holle voor
bijzienden, gevat in hoornen monturen en in steden en dorpen aan de huizen gevent
door den brillenman.
In den brillenwinkel is het mikroskoop en is ook de verrekijker geboren en wel
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in een onzer havensteden, in Middelburg, waar de naar schepen aan den gezichtseinder
turende bevolking als 't ware stond te wachten op iemand, die haar een verrekijker
ter hand zou stellen.
Het lijdt dan ook wel geen twijfel, of de brillenslijpers Hans en Zacharias Janssen,
mogelijk ook de eveneens in Middelburg wonende, uit Wesel afkomstige Lipperhey
hebben het practisch nut van toevallig verkregen lenzencombinatie ingezien. Descartes
verdedigt Metius uit Alkmaar als uitvinder en de Italianen geven Galilei die eer.
Men zal wel doen in 't oog te houden, dat velen voor de Janssens en Lipperhey
wel eens spelenderwijze een bolle en een holle lens tot een kijker zullen hebben gevormd door de holle voor 't oog te houden en de bolle op eenigen afstand. Iemand
met een voor zijn oog te sterk hol geslepen bril op moet reeds het kijkereffect
hebben waargenomen door een bolle lens er voor te houden en aldus de omgeving
te hebben bekeken.
De Janssens en Lipperhey hebben echter het practisch nut beseft de Staten van
Holland ook, want ze gaven subsidie ; doch de meer wetenschappelijke Galilei heeft
groote verbeteringen aangebracht door juistere kromteverhouding der geslepen lensvlakten te kiezen en door het tusschenplaatsen van diaphragma's, schermpjes met
kleine -openingen.
Reeds in 't midden van de 17 de eeuw is de kwestie der prioriteit door den
lijfarts van Lodewijk XIV, Petrus Borellus, uitvoerig onderzocht, waarbij Willem Boreel,
uit Middelburg afkomstig, die in zijn jeugd met de Janssens in aanraking was geweest
en die hen voor de uitvinders uitgeeft, hem hielp.
Dat de hollandsche lenzenslijpers intusschen niet veel beteekenden, wordt bevestigd
door het feit, dat Huygens zelf zijne lenzen sleep, en door den professor Martinus
Hortensius, die getuigt, dat geen enkele in Holland vervaardigde kijker geschikt was
om er de manen van Jupiter, door Galilei ontdekt, mede waar te nemen. De kijkers, die
Galilei liet maken, waren dus beter van kwaliteit, hoewel van dezelfde constructie, en
de bij millioenen verspreide theaterbinocle heeft intusschen zeer terecht den naam van
Hollandschen kijker behouden. In den laatsten tijd wordt hij geleidelijk door de
prisma-kijkers vervangen. In den »Zeeuwschen Nachtegaal", in 1621 te Middelburg
uitgegeven, komt een prent voor met opschrift Cupido Brilleman, voorstellende een
Cupido met een verrekijker.
De eerste, die aan den verrekijker een groote verbetering geeft, is de beroemde
Keppler, wiens geschrift Dioptrica in 1611 verscheen. Ditmaal is 't eens de theoreticus,
die door combinatie van hollen spiegel en lens de lantaarn voor de vuurtorens uitvindt,
eene zoo bij uitstek belangrijke vinding voor de practijk, en den astronomischen kijker,
een kijker, geheel uit bolle lenzen bestaande en met veel sterkere vergrooting dan
de Hollandsche kijker of die van Galilei. Intusschen bleef deze kijker, die omgekeerde
beelden geeft, tot 1645 uitsluitend voor astronomische doeleinden in gebruik. In dat
jaar voegde Pater Schyrl er de zoogenaamde omkeerlenzen tusschen objectief en
oculair aan toe en gaf aldus het aanschijn aan den uitschuifbaren verrekijker, dikwijls
uit vele geledingen bestaande, zooals wij lien kennen.
Iedere kijker had destijds twee fouten, een tengevolge van eene vrij sterke afwijking in de breking van de randstralen en een tengevolge van de kleurschifting.
De eene fout geeft onzuivere beelden, min of meer misvormd, naarmate de vergrooting
geringer of sterker is, de andere omgeeft het beeld met gekleurde randen. Men was
dus in het vergrootend vermogen zeer beperkt en gebruikte uitsluitend zwak gekromde
objectieven van grooten brandpuntsafstand, dus zeer lange kijkers.
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Eerst tegen het einde van zijn leven, in 1695, vond Huygens zijn nog altijd
beroemd oculair uit, bestaande uit twee lenzen, loch waarvan de eene eigenlijk bij
het objectief behoort en de fouten van de randstralen grootendeels opheft. De zoogenaamde collectieflens, die met het oogglas Huygens' oculair vormt, komt nog altijd
in alle kijkers en microscopen voore Zoo zien wij den grooten physicus steeds weer
op ieder gebied met de fraaiste vindingen ten tooneele komen.
In 1648 vond de professor in de medicijnen Marcus Marci te Praag, dat wanneer
een lichtstraal door een prisma wordt ontleed in de kleuren van het spectrum, een
tweede prisma die kleuren wel verder afbuigt, maar niet meer verandert.
Aldus is Marci met een zeer belangrijke en van wetenschappelijk standpunt uit
bezien waardevolle proef de voorlooper van Sir Isaac Newton, die hoogstwaarschijnlijk
de proef van Marci niet heeft gekend en de volledige theorie der straalbreking en
kleurschifting heeft gegeven. Eerst veel later, in 1 75 7, is door toepassing van Newton's
kleurschiftingswet en door de studie van
dat verschijnsel in glassoorten van verschillend kleurschiftend vermogen door
den Engelschen instrumentmaker Dollond
de achromatische lens, de lens zonder
kleurschifting geconstrueerd
Zoo zien wij evenals bij Marcus
Marci het »Vincere scis victoria uti
nescis" voortdurend als criterium voor
genialiteit. Om een juist oordeel te
krijgen over de waardeverhouding van
verschillende personen in de geschiedenis
der wetenschappen, moet men goed het
verschil tusschen uitvinden en ontdekken
in 't oog houden, ook al gaan somtijds
uitvinder en ontdekker in een persoon
vereenigd.
Op het terrein der wetenschappen
zijn de ontdekkers gelijk de diamantgraCupido Brilleman; naar een prent in »Zeeusche nachtegael
ende desselfs driederley ghesang".
vers in de mijnen van Kimberley, echter
met dien verstande, dat de grootere
opmerkingsgave tot de fraaiste vindingen leidt. Ontdekken is niet alleen bewust waarnemen, maar tevens het ontdekte als zelfstandig geheel omschrijven en rangschikken in
het magazijn der reeds bekende natuurverschijnselen. Zoo hadden duizenden voor Marci
en Newton wel eens kleuren gezien, ontstaan door kleurschifting in prisma's of andere
door brekende oppervlakken begrensde lichamen ; maar toch hebben Marci en Newton
onafhankelijk van elkaar de kleurschifting ontdekt ; Newton is in dat verschijnsel
zooveel dieper doorgedrongen en hij heeft het zooveel juister geclassificeerd, dat de
namen Newton en kleurschifting in de geschiedenis onafscheidelijk aan elkaar verbonden
blijven, zoo goed als de namen Huygens en lichtaether. De uitvinders bevinden zich
als in een andere wereld en beschouwen het magazijn der ontdekkingen als een winkel,
waar zij eens komen kijken of er sours iets van hunne gading is. Het karakteristieke
van den uitvinder is combinatievermogen. Dat geeft aan de uitvinding menigmaal iets
meer of min toevalligs en dat zit er ook in, maar toch slechts tot op zekere hoogte.
Hoewel in wezen de daad van uitvinden geheel verschillend is van die van ontdekken,
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treft men op beider terrein de meerdere of mindere genialiteit, dikwijls beheerscht of
althans geprikkeld door de eischen der omgeving.
Een treffend voorbeeld levert in onzen tijd de telegrafie zonder draad. De geniale
Hertz vindt de electrische golven in den aether, door Maxwell voorspeld. Zij waren
er, overal, in de atmosfeer bij bliksemslag, bij elke ontlading van de Leidsche flesch
in het laboratorium. Reeds sedert 1746 zond iedere Leidsche flesch, telkens als ze
ontladen werd, electrische golven de oneindige wereldaether in. Hertz ontdekte ze
pas in 1888.
In 1890 ontdekte Branly voor de tweede maal, onafhankelijk van Munk, die in
1835 hetzelfde verschijnsel waarnam, het cohererverschijnsel, het feit, dat een metaalpoeder eerst geleidend wordt voor den electrischen stroom, als er een ontlading van
eene Leidsche flesch doorheen is gezonden of wanneer die in de buurt daarvan plaats
grijpt. Eerst in 1896 vindt Marconi, de Italiaansche ingenieur, de telegrafie zonder
draad uit, de ontdekkingen van Hertz en Branly toepassende in zijn systeem, de
radiotelegrafie.
Het aantoonen van 't bestaan der electrische golven door Hertz was dus eene
zuivere ontdekking, op uiterst geniale wijze verricht, eene moeitevolle uitgraving van
een door Maxwell vermoeden schat de coherer van Branly is deels ontdekking, voor
zoover het 't verschijnsel betreft, en deels uitvinding, voor zoover het de constructie
van het met metaalpoeder gevulde buisje betreft. Als zoodanig heeft Marconi groot
aandeel in de uitvinding uit hoofde der door hem aangebrachte verbeteringen, terwijl
hij bovendien als uitvinder der radiotelegrafie to boek staat, zonder dat Hertz of
Branly eenige aanspraak daarop zouden kunnen doen Belden.
Het aan den allerlaatsten tijd ontleende voorbeeld, dat juist daarom gekozen is,
omdat alle details er van voor contrOle vatbaar zijn, toont wel duidelijk aan, waarom
zooveel strijd bestaat over de prioriteit van vroegere uitvindingen en ontdekkingen.
Wanneer later getwist wordt over de kwestie of Branly dan wel Marconi als uitvinder
van den coherer beschouwd moet worden, zoo zullen eventueel strijdende partijen
door gering verschil van inzicht gemakkelijk argumenten voor hunne beweringen kunnen
vinden maar over Hertz als ontdekker der electrische golven zal nimmer verschil van
meening kunnen ontstaan.
Wanneer wij in dat licht de uitvindingen en ontdekkingen der 17 de en 18 de eeuw
beschouwen, dan zullen wij ook veel minder strijd omtrent het recht op eene ontdekking
vinden dan verschil van oordeel over wien de eer eener bepaalde uitvinding toekomt
onze beschouwingien over de uitvinding van den verrekijker en het uurwerk geven,
naar wij meenen, een ieders rechten zoo zuiver mogelijk weer.
De oudsie verrekijkers hadden buizen van carton, met koperen ringen gemonteerd;
de kijkerbuizen -werden spoedig van messing gemaakt, de dikste, waar de andere
inschoven, bekleed met robbenvel. In de i 8de eeuw bloeide de kijkerindustrie vooral
in Engeland, waar de instrumentmakers Dollond, Ramsden en Mann de astronomische
en aardsche kijkers in grooten getale vervaardigden. De kijkervoeten gingen in stijl
met de meubels merle, zoodat soms de fraaist gemodelleerde driepooten in Chippendale- en andere stijlen worden aangetroffen. In de i8 de eeuw werd de zorg voor het
instrument in 't algemeen meer en meer verfijnd en zoo vindt men bijvoorbeeld uit
Ramsden's werkplaats afkomstig, fraaie reiskijkers, met een drievoet, die samengevouwen in de kijkerbuis verborgen wordt.
De fouten, die aan den kijker kleefden en waarvan de oplossing alles behalve
voor de hand lag, omdat van verschillende glassoorten in optischen zin in de 17de
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eeuw nog geen sprake was, terwiji de afwijking der randstralen slechts gedeeltelijk te
neutraliseeren was, hebben geleid tot de constructie der spiegeltelescopen. Newton is
niet • de uitvinder, doch wel degene, die den spiegeltelescoop heeft ingevoerd als
bruikbaar instrument, hetgeen aan Huygens, die zich eveneens met dit vraagstuk
bezig hield, niet is gelukt, zoo min als aan Otto van Guericke te Maagdenburg. Men
verlieze daarbij niet uit 't oog, dat Huygens in principe den kijker boven den telescoop
bleef stellen, weak inzicht de geschiedenis heeft gerechtvaardigd maar anderzijds had
Newton gelijk, toen hij den parabolischen spiegel met een zuiver brandpunt stelde boven
de lens met een van punt tot vlekje uitgebreid brandvlak, dat optreedt als gevolg
van de sferische aberratie, de afwijking der randstralen. Het was het gunstig oordeel
dat Huygens, wiens opinie door de Royal Society was ingewonnen, over den spiegeltelescoop van Newton velde, dat
dezen het lidmaatschap Bier Academie
bezorgde, zonder verplichte contributie.
In Holland is de spiegeltelescoop
in de i 8de eeuw in tallooze exemplaren vervaardigd door Van der Bilt
te Franeker.
Dat Huygens zoo maar niet afstapte van het gebruik van den kijker,
behoeft niemand te verwonderen, als
men bedenkt, wat hij er al niet mede
ontdekt had.
Na hetgeen reeds over deze
wonderbaarlijke werkkracht is gezegd,
klinkt het bijna ongeloofelijk, dat nog
weer eene uitgebreide beschouwing
aan Huygens als astronoom moet
worden gewijd.
Huygens heeft met de door hem
en door zijnen broeder Constantijn geEen spiegeltelescoop op Chippendale voet.
slepen lenzen en daarvan vervaardigde
kijkers den ring van Saturnus ontdekt,
na eerst in 1655 de manen van die planeet te hebben gevonden, daarmede Galilei
en Marius, die de manen van Jupiter hadden gevonden, evenarende. In 1656 verborg
Huygens de ontdekking in een anagram luidende : »annulo cingitur tenui piano nusquam
cohaerente ad eclipticam inclinato" (zij is omgeven door een smalle platte ring, die
nergens met haar samenhangt en eene helling met de ecliptica vertoont). Hij had de
letters aldus naast elkaar gezet :
a c d e g h i lmnopqr s t 1_1
75 I 5 I I 7 4 2 9 4 2 I 2 I 55
en aan de geleerde wereld toegezonden om de prioriteit der ontdekking vast te
leggen. In 165 9 schreef hij zijn beroemd werk Systema Saturnium en daarin geeft
hij de waarnemingen van den ring van Saturnus, gedaan met den kijker van 12 voet,
waarvan het objectief nog aanwezig is in het Physisch Laboratorium te Utrecht.
Later construeerde Huygens nog langere kijkers met honderdvoudige vergrooting
en bedacht ook uiterst vernuftige photometers, waarmede hij zich een oordeel kon
23
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vormen omtrent de lichtkracht der helderste sterren, vergeleken met de zon , in zijn
laatste min of !meer speculatieve beschouwingen, die den titel kosmotheoros dragen,
waagt hij zich aan de bepaling van den afstand der vaste sterren en geeft de juiste
methode aan om die te vinden, voor en aleer de dradenmicrometers in handen van
Bessel en Struve betere resultaten zouden geven. Zoo vinden wij Huygens als volkomen
zelfstandig natuuronderzoeker, wiens theorie van den wereldaether en de daarmede samenhangende onvergelijkelijk geniale theorie der lichttrillingen wij zullen voorbijgaan, om
niet het terrein te betreden, waar
de band tusschen wetenschap en
maatschappij minder duidelijk zichtbaar wordt, hoewel hij wel degelijk
aanwezig is.
Huygens' lichttheorie heeft pas
in de 1 9 de eeuw in Frankrijk en
Engeland de algemeene waardeering gevonden, die ze verdiende ,
de wereldaether van Huygens is
door den Franschman Fresnel en den
Engelschman James Clerk Maxwel
behandeld op eene wij ze, die naast
de verklaring- der lichtverschijnselen
met deze overal aanwezige fijne trillende materie, ook die der electrische
phenomenen uit de beweging barer
deeltjes heeft mogelijk gemaakt ,
zoo is het weer voor onzer landgenoot Prof. H. A. Lorentz te Leiden
weggelegd geweest een verband
tusschen electriciteits- en lichtverschijnselen te voorspellen, dat volkomen overeenkomstig zijne theoretische beschouwingen door Prof.
Zeeman proefondervindelijk werd
aangetoond. Voor dezen belangrijken arbeid viel aan beiden de
Nobelprijs ten deel.
Het mikroscoop, ziet daar alweer eene uitvinding, waarvan de
eer aan Holland, het veelzijdige
Newton. Beeldje in gekleurde was. Kabinet van het Physisch
geniale kind onder de Europeesche
Laboratorium te Utrecht.
volkeren der 1 7 de eeuw, toekomt.
Het mikroscoop staat evenals de kijker op naam der Janssens, wier prioriteitsrechten echter bestreden zijn door den allermerkwaardigsten Cornelis Drebbel.
Het oordeel over Drebbel is in geschiedkundige geschriften dikwijls zeer ongunstig ; hij was dan ook eene persoonlijkheid zoo geheel anders dan Stevin, Snellius
of Huygens, dat het uiterst moeielijk is om het aandeel, dat hij gehad heeft in de
uitvinding van thermometer en mikroscoop, naar waarde te schatten.
Het denkbeeld om in plaats van een lens meerdere bolle lenzen tot een systeem
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te vereenigen om sterkere vergrootingen te bereiken, is weer niet de grondslag van
het samengesteld mikroscoop geweest, zooals het in tegenstelling met het enkelvoudig
mikroscoop of vergrootglas, ook wel loupe genaamd, wordt betiteld. Een enkelvoudig
mikroscoop kan zeer wel uit een doublet of triplet bestaan, twee of Brie vlak tegen
elkaar liggende lenzen, die dezelfde vergrooting geven als een enkele zeer sterk
gekromde lens, loch vrij is van de twee fouten, chromatische en sferische aberratie,
althans tot op zekere hoogte.
Het essentieele van het samengesteld mikroscoop is gelegen in den opbouw van
een objectief, dat vlak bij het te bezichtigen voorwerp is opgesteld, en een op ongeveer
20 centimeter afstand daarvan geplaatst oculair, waarmede men het beeld beziet,
gevormd door het objectief. Het oculair is dus
het enkelvoudig mikroscoop, de loupe, waarmede
men het door het objectief ontworpen sterk vergroote beeld van het kleine voorwerp beziet.
. Aldus beschouwd heeft bet samengesteld
mikroscoop eene ontwikkelingsgang, die als
merkwaardigste data veeleer de resultaten aanwijst, die er mede bereikt zijn, dan wel de verbeteringen zelf, die misschien de directe uitvloeiselen zijn van de perspectieven, die de
mikroscopische waarnemingen op biologisch en
later op technisch gebied openden.
Het nut van den verrekijker lag veel meer
voor de hand dan dat van het mikroscoop. De
astronomische kijker bracht allerlei voor de
praktijk der zeevaartkunde belangrijke gegevens
aan 't licht, ongerekend het directe nut, dat
voor den zeeman in het instrument, den verrekijker, gelegen was.
Het mikroscoop voorzag niet in zulk eene
sterk gevoelde behoefte , het moest langen tijd
meer tot vermaak dienen dan als onmisbaar
hulpmiddel in een uitgebreid systeem van
natuuronderzoek.
Tusschen de uitvinding, hetzij dan dat een
der Janssens dan wel Drebbel of mogelijk terEen stammicroscoop.
zelfder tijd ook nog anderen de eerste doeltreffende lenzencombinaties hebben bedacht, en de toestand, waarin het instrument zich
heden bevindt, ligt dan ook eene periode van geleidelijke verbeterngen,
i
die tot op
onzen tijd reikt, en een korte daarop volgende ontwikkelingsgang van enorme stuwkracht, die hoofdzakelijk in de fabriek van Carl Zeiss te Jena, door den arbeid van
den beroernden Abbe, het mikroscoop heeft gemaakt tot wat het nu is, onmisbaar in
de bacteriologie en andere biologische wetenschappen. Zelfs het in 1695 door Huygens
uitgevonden oculair heeft langen tijd op algemeene toepassing moeten wachten, en even
zoovele fabrieken als er waren, zoovele dikwijls wonderlijke lenzencombinaties toonen
de mikroscopen-typen in de 17(1 e en 18 de eeuw gemaakt, met 'de bedoeling om de
lastige sferische en chromatische aberratie te annuleeren. Tot 1800 werden in Holland
zeer veel mikroscopen vervaardigd, bijvoorbeeld door Deyl en door Meylan en
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Rochat te Leiden, waaronder de zoogenaamde stammikroscopen, op dikwerf zeer fraai
bewerkten voet.
In den aanvang der i 9de eeuw is het aandeel van Nederland in de verbetering
of zelfs vervaardiging van mikroscopen of kijkers absoluut tot het nulpunt gedaald.
Over Drebbel als uitvinder van den thermometer is al niet minder te doen geweest
dan over twee andere zijner vindingen, de onderzeesche boot en het perpetuum mobile.
Als men deze woorden leest, dan rijst gerechte twijfel, of een man, die met dergelijke
problemen rondliep, wel de aandacht van den ernstigen lezer verdient.
Cornelis Drebbel werd in 1572 te Alkmaar geboren, studeerde wat wiskunde te
Leiden en trok in 1604 naar Londen. Enkele jaren daarna riep Keizer Rudolf II hem
naar Praag, waar hij in moeilijkheden kwam, waaruit Jakob I van Engeland hem redde.
In 1619 naar Londen teruggekeerd, werd hij voor de tweede maal naar Praag geroepen
om de zonen van Keizer Ferdinand II op te voeden, maar daar liep zijn leven spoedig
weer gevaar. Ditmaal zouden de Staten van Holland hem redden. Hij stierf te Londen in 1634.
Laat ons op den voorgrond stellen, dat Drebbel een vermogend man was en blijkens de door hem order leiding van
Goltzius gegraveerde prenten een zeer handig graveur, voorts
dat Willem Boreel en de jonge Constantijn Huygens hem zeer
gunstig beoordeelen, welke laatste zelfs eenige gedichten wijdde
aan de herinnering van een samenzijn met Drebbel.
Daarmede is het oordeel van den schrijver der » Geschichte
der Menschlichen Narrheit", 1 ) die hem den Alkmaarschen windmaker noemt, en van de d3iographie Universelle", die hem
als charlatan kwalificeert, vrij wel te niet gedaan.
Cornelis Drebbel;
Anderzijds is weer het oordeel van Keppler zeer ongunnaar een Dude prent.
stig
. Drebbel was ongetwijfeld iemand met abnormale fantaisie,
en daaruit spruit de moeilijkheid voort een juist oordeel te vellen over hetgeen hij
schrijft en er met eenige waarschijnlijkheid uit of te leiden, wat er nu eigenlijk van al
zijne wonderbaarlijke vindingen werkelijkheid is en welk aandeel de fantaisie in de
beschrijving heeft gehad. Het is Dr. E. Gerland gelukt met groote waarschijnlijkheid
aan te toonen, dat Drebbels perpetuum mobile als kern de eerste thermometer bezat,
zonder dat Drebbel zelf er een thermometer in heeft gezien. Misschien was temperatuurmeting een vraagstuk beneden zijne aandacht, gewend als hij was uit alles
de meest fantastische en meest verstrekkende gevolgtrekkingen te maken. Nu was
temperatuurmeting dan ook niet zulk een belangrijke factor in die dagen, de chemie,
de natuurkunde van mengsels en dampen, de stoom, niets van dat alles bestond. Een
probleem als het perpetuum mobile daarentegen was wel geschikt om iemand met
rijke fantaisie te boeien.
Stevin had de mogelijkheid er van reeds verworpen ; hij zegt bij de behandeling
van hetzelfde probleem, waarin hij het evenwicht van lichamen op hellende vlakken
behandelt, n.l. het i 9 de voorstel van de »beginselen der wheeghconst", >> waardoor de
acht clooten ter slinker zijde wederom staltwichtigher sijn, dan de ses clooten ter
rechter, waardoor de acht clooten wederom neer sullen rollen, en de andere ses rijsen,
welke valling ter eender ende rijsing ter ander, omdat de reden altijd de selve is,
I ) Adelung. Geschichte der Menschlichen Narrheit, oder Lebensbeschreibungen beriihmter Schwartzkiinstler, Goldmacher
Teufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwarmer, Wahrsager und anderer Philosophischer Unholden.
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altijd ghedueren sal, ende de clooten sullen uit haer selven een eeuwich roersel maken,
'1 welck valsch is" . Aldus komt hij door verwerping van het denkbeeld van een perpetuum mobile, zelfs afgezien van wrijving van welken aard ook, tot de conclusie, dat
de serie bollen in evenwicht moet zijn, om daaruit dan de evenredigheidsstelling te
bewijzen, die wij reeds behandeld hebben.
De sirenenzang op het motief »perpetuum mobile" heeft menigeen doen stranden
op de gevaarlijke klippen, die onvermijdelijk den vorscher naar dit probleem te gronde
richten. Toch moet men allen, die als onderzoekers in deze richting te boek staan,
niet over een kam scheren en onderscheid maken tusschen degenen, die het droombeeld der eeuwigdurende beweging meenden te kunnen verwezenlijken met verwerping
van het begrip van het behoud van arbeidsvermogen, en hen, die onder perpetuum mobile
in ruimer zin opgevat, ook het uitbuiterr van de in de natuur in overvloed aanwezige
hoeveelheid arbeidsvermogen verstonden, zooals bijvoorbeeld eb en vloed die geven.
Terwijl Drebbel zich zoo vaag over zijne vindingen uitlaat, dat het uiterst moeilijk
is om te gissen wat hij gemaakt heeft, is het toch vrij zeker, dat zijn eerste perpetuum
mobile een Uvormig omgebogen buis was, voorzien aan den eenen kant van een gesloten
bol, aan de andere zijde open, de buis gevuld met water of een andere vloeistof.
Deze luchtthermometer in embryonale gedaante, door hem als zoodanig niet
erkend, doch door Galilei van een verdeelde schaal voorzien en wel degelijk als thermometer gebezigd, toonde voortdurend schommelingen van de vloeistof met temperatuurwisselingen in den bol. Het op en neer gaan van de vloeistofzuil heeft hem
vermoedelijk doen peinzen over het nuttig gebruik, dat van eb en vloed te maken
zou zijn; hij gebruikt althans in de beschrijving van zijn eerste perpetuum mobile, dat
voor Jakob I bestemd was, de woorden eb en vloed.
Zoo is dan eerst de luchtthermometer en daarna de gewone thermometer ontstaan,
en het aandeel, dat men aan Drebbel in deze vinding heeft toegekend, blijkt wel het
best uit het werk van Pater Kaspar Ens, die in 1628 in zijn » Thaumaturgus mathematicus" den thermometer betitelt met Instrumentum Drebilianum". Drebbel leefde
toen nog.
Beschouwen wij hem als vorscher naar het perpetuum mobile in dezen zin, dan
is hij voor ons lets meer dan de zinnelooze onwetenschappelijke fantast, die uit onkunde
van de wet van het behoud van energie, een wet toenmaals nog niet als zoodanig
geformuleerd, doch wel door velen gevoeld, een instrument met eeuwigdurende beweging tracht te vervaardigen, in staat om steeds door arbeid te verrichten zonder dat
elders arbeidsvermogen wordt opgeofferd.
Wat Drebbel aan Keizer Rudolf II omtrent het practische nut zijner vinding voor
den mijnbouw heeft voorgespiegeld, misschien te goeder trouw denkende aan de mogelijkheid om met behulp der zonnewarmte water uit de mijnen te zuigen, is niet na
te gaan ; maar wel is bekend, dat hij spoedig bij den Keizer in ongenade viel en
gevangen werd gezet, om echter later nog weer eens in Oostenrijk een belangrijke
rol te' spelen.
Wat er waar is van zijn onderzeeboot, waarmede hij met 12 roeiers een groot
gedeelte van de Theems onder water bevaren zou hebben, de lucht ververschende
met eenedoor hem uitgevonden essence, is onmogelijk na te gaan. Voorts beschrijft
hij allerlei wonderlijke uitvindingen, die somtijds wel als betrekkelijk eenvoudige toepassingen van lenzen en dergelijke instrumenten te herkennen zijn, vermomd in een
uiterst fantastisch kleed, waarin hij ze stak.
In 1636 werd de gewone thermometer beschreven naast den tweearmigen lucht-
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thermometer in de »Recreations mathematiques" , in 1665 stelden Huygens en Hooke
onafhankelijk van elkaar het vriespunt en kookpunt van water als hoofdpunten van
de schaal voor ; eerst later werden de honderdgradige en tachtiggradige schaalverdeeling van Celsius en Reaumur ingevoerd en de verdeeling met een nulpunt, dat 32°
onder het vriespunt van water ligt door Fahrenheit, eene schaalverdeeling van absoluten willekeur, die zich wonderlijk genoeg heeft ingeburgerd en zich in het dagelijksch
leven nog steeds handhaaft naast die van Celsius, de decimale en dus de logische.
Het menschdom zou zich echter ongetwijfeld ongelukkig voelen, als het op een
warmen zomerdag moest getuigen : de thermometer wijst 3o° in ptaats van 86°, zooals
de zinnelooze Fahrenheitschaal aanwijst, en voor de meesten is dan ook I (Do° niet
het kookpunt, maar een behoorlijke badtemperatuur. Zoo zal er nog heel wat water
door den Rijn vloeien, eer men deze schaalverdeeling opgeeft, eer de Engelschman
zijn inch laat schieten en de Duitscher zijne hanepooten, al bewijst de schrijfmachine
goede diensten in den strijd tegen dit barbarisme.
Een terugblik op de voornaamste onderzoekingen en vindingen van Hollandschen
oorsprong toont ons dus naast de evenwichtsproblemen van Stevin, de straalbrekingswet van Snellius, diens triangulatie en graadmeting, den verrekijker, het mikroscoop,
den thermometer, het slingeruurwerk, een betrouwbaar horloge, den chronometer en
talrijke hoogst belangrijke astronomische waarnemingen.
In den aanvang der i7 de eeuw werd echter op wetenschappelijk gebied nog
meer verricht, dat van voldoende beteekenis is om te worden vermeld. De Nederlanden moeten in die dagen wel groote aantrekkingskracht hebben gehad en het leger
in 't bijzonder , want als wij iemand als Rene Descartes, die goederen bezat in Poitou,
dienst zien nemen in het leger van Prins Maurits, dan geeft dat den indruk, alsof
krijgsdienst in die dagen een soort sport voor vermogende jongelieden was.
In 1596 geboren, doorliep Descartes eene wisselende militaire loopbaan, die hem
weinig bevrediging schonk en die hij dan ook in 1621 reeds opgaf, om in 1629
zijne goederen in Poitou van de hand te doen en in Holland te gaan wonen. Na een
verblijf van twintig jaren bier te laude, liet hij zich verleiden om zich in Stockholm
te vestigen op aandrang van Koningin Christina van Zweden ; doch zijn levenstaak
scheen volbracht : hij stierf zeer spoedig na zijne aankomst in zijn nieuwe woonplaats.
In 1657 werd zijn stoffelijk overschot naar Parijs overgebracht.
De philosophie van Descartes moest den schepper ervan wel noodwendig leiden
tot het doen van talrijke natuurkundige onderzoekingen, immers Descartes of, zooals
hij zich noemen liet, Cartesius is de philosoof van het driedimensionale massabegrip.
Dat massabegrip scheidt hij streng van diet denken", dat geen afmetingen in de ruimte
kent en dat hij als het eenige concrete bewijs voor 's menschen aanwezigheid beschouwt ; deze zienswijze legt hij neer in de beroemd geworden zinsnede >> cogito
ergo sum", ik denk, dus ik ben er. Het godsbegrip, dat Descartes hieruit afleidde, was
weinig geschikt om de Calvinisten van die dagen te bevredigen en in vergelijking met
Galilei en Copernicus was hij een echt revolutionair, zoodat hij vele vijanden had en
vrij voorzichtig was met de uitgave zijner geschriften. Het beeld van volmaaktheid,
dat de mensch zich van God schept, kan hem alleen ingegeven zijn door het volmaakte,
dus door God zelf; het godsbegrip brengt dus volgens Descartes het bestaan van
God mede ; hij spreekt dan ook van denkende en stoffelijke massa of substantie, als
een der attributen, waardoor het denkende wezen zijne massa waarneemt en die de drie
afmetingen, laten wij zeggen lengte, breedte en hoogte, heeft. Naast de attributen,
dat zijn dus kenmerken, die voor het stoffelijke in 't algemeen determineerend zijn,
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onderscheidt Descartes de eigenschappen en de modi van de stof. Verschillende eigenschappen doen ons dus verschillende stoffen, als hout, ijzer, water, van elkaar onderscheiden, hoewel deze alle dezelfde attributen hebben ; door de modi wordt de
oogenblikkelijke toestand bepaald, rust of beweging, doch ook de vloeibare, vaste en
dampvormige toestand van een bepaalde stof met bepaalde eigenschappen, zooals water,
ijs, stoom. Descartes gaat in deze voorbeelden natuurlijk nog niet zoo ver , daartoe
was het standpunt der natuurkunde nog te laag , doch dat dreef hem ook juist tot
het onverpoosd waarnemen van natuurverschijnselen. Denkt Descartes zich dus de
oneindigheid gevuld met een stof, dan moeten alle verschillen dus zijn : ), verschillen
in eigenschappen en in modi", en dat brengt hem verder tot de beschouwing, dat alle
verschil neerkomt op bewegingsverschil,
dat hem volkomen abstraheert van het
visueel waargenomene en hem een lichaam
alleen doet zien als een complex van gelijktijdige beweging, daarbij de rust en de
beweging als eenzelfde modus aannemende
met verschillende waarde. Wij zouden zeggen rust = beweging o.
Voor Huygens en Newton is Descartes
een pionier geweest ; want al heeft hij in
vele zijner beschouwingen omtrent kracht,
beweging, zwaartepunt enz., niet het laatste
woord gesproken, hij raakt aan zooveel
en dringt toch overal zoover door, dat zijn
hecht en sterk systeem van grooten invloed
op de na hem komenden moest zijn. Het is
dan ook voorwaar iets buitengewoons een
begaafd mathematicus als de uitvinder der
analytische meetkunde een zoo strenge en
scherpzinnige analyse van natuurverschijnselen te zien doorvoeren, alleen om daaraan
zijn philosophisch systeem te toetsen. De
onbegrensde deelbaarheid der materie voert
hem tot de continditeit van de stoffelijke
Christiaan Huygens. Marmeren plaquette, aanwezig
wereld, waarin iedere beweging noodwendig
op de sterrenwacht te Leiden.
tengevolge moet hebben, dat de plaats van
het eene deeltje door een ander wordt ingenomen en, daar dit alleen denkbaar is als
de banen der beweging gesloten lijnen vormen, komt Descartes tot het begrip wervel,
een begrip, later door mannen als Maxwell en Kelvin weer bij de verklaring van
magnetische verschijnselen toegepast. Zoo is voor hem dan ook de planetenbeweging
een deel of het gevolg van de heelalwervel, de wervelende beweging, die de onbegrensde ruimte vult, een stelling, die niet houdbaar zou blijken te zijn. Maar Newton
was er nog niet; de algemeene aantrekkingswet was nog niet geformuleerd; de daaruit
verklaarde planetenbeweging zou eerst veel later een helderder beeld van ons zonnestelsel kunnen geven.
Moge dan al Descartes dikwijls bevredigende voorstellingen van verschijnselen
hebben gegeven, alleen bevredigend, omdat ze in zijn philosophisch systeem pasten, terwijl
vele zijner inzichten later zijn gebleken fout te zijn, niettemin hebben zijne onder-
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zoekingen tot tal van merkwaardige ontdekkingen op natuurkundig gebied geleid; zoo
moet Snellius de eer van de straalbrekingswet te hebben gevonden met hem deelen,
al komt aan Snellius de prioriteit toe.
Onverdeeld gunstig was de invloed van de leer van Descartes niet en dat kon
ze ook niet zijn ; want de toepassing er van door minder begaafden moest wel tot
buitensporigheden leiden, daar het verschil tusschen de Cartesiaansche denkwijze en
die van Aristoteles te groot was. Waar zoozeer alle continditeit ontbrak, waar de
ontwikkelingsgang der leer van Aristoteles als plotseling werd afgesneden en eene
geheel andere beschouwing der natuur werd mogelijk gemaakt door de somtijds wel
wat speculatieve gevolgtrekkingen en veronderstellingen, die Descartes aan zijn atomistische bewegingsleer verbond, daar kon het niet uitblijven, of de fantaisie wilde
meer hebben dan de zuivere rede kon geven en een min of meer vruchtbaar stelsel
van experimenteel onderzoek moest ten deele plaats maken voor een tasten in den blinde.
In de natuurkunde heeft zich deze invloed niet zoozeer laten gelden ; dat kon
ook moeilijk ; want het physische experiment bevestigt of ontkent de veronderstelling
spoedig en met zekerheid, ook wanneer zooals bij Descartes het experiment wordt
genomen om een hypothese te toetsen maar in de geneeskunde was het terrein gevaarlijker. De physicus in vroegere eeuwen was een zeldzame verschijning wij hebben hem
leeren kennen, deels als ongeschoold loch vernuftig uitvinder zooals Janssen en Drebbel,
deels als practices zooals Stevin, en als geniaal geleerde buiten elke officieele maatschappelijke verhouding staande, zooals Huygens en Descartes. Met de praktijk des
levens had de zuivere beoefenaar der wetenschappen als zoodanig weinig voeling; het
fabriekswezen, het terrein der toegepaste wetenschappen, was in embryonalen staat,
ook overigens vond de natuurkundige of wiskundige slechts bij uitzondering gelegenheid om die wetenschappen als een vak, waarvan de uitoefening gelegenheid geeft om
in het levensonderhoud te voorzien, te beoefenen. In de geneeskunde was dat geheel
antlers. Het regelmatig onderwijs in de geneeskunde begint met de stichting der
universiteiten, dus in 1575, toen Leiden na zijne heldhaftige verdediging met een
hoogeschool werd begiftigd.
In Italie, Spanje, Zwitserland, Frankrijk en Duitschland bestonden toen reeds
talrijke kloosterscholen en openbare hoogescholen, waar de geneeskunde als vak werd
behandeld; vooral die in Bazel muntte uit en trok een talrijk gehoor uit den vreemde.
Het stelsel van Galenus was en bleef geruimen tijd nog na de renaissance het
heerschende ; het is niet gemakkelijk om de waarde er van op een goudschaaltje
te wegen, daar het op 't eerste gezicht wonderlijk toeschijnt, dat de leer van Galenus
als wezenlijk wetenschappelijk systeem moet worden behandeld; maar dat komt wel
hoofdzakelijk voort uit een fout, die onze tijden aankleeft ten aanzien van de beoefening der wetenschappen, die zuiver empirisch en te weinig philosofisch is. Zonder ons
in te denken in de tijden, dat het experiment ondergeschikt was aan de leer, is dan
ook een systeem als dat van Galenus als zoodanig onbegrijpelijk om er een inzicht
in te verkrijgen, is het noodzakelijk steeds voor oogen te houden, dat in de tijden
der renaissance de philosofie van Aristoteles nog als absolutisme in de wetenschappen
den scepter voerde.
wanneer men vermeent, dat wij heden ten dage aan een bepaald systeem ontworsteld zijn, dan dwaalt men. Wel is de ontzaglijke massa wetenschappelijke stof,
die voortdurend in de studeercel en het laboratorium wordt verwerkt, van zeer veelzijdigen aard ; maar het is overal en altijd de studie van het atoom, langzamerhand
van een onsamendrukbaar, voor een bepaalde stof karakteristiek bolletje wordende
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tot een planetenstelsel van bewegende electronen, zoodat het verschil tusschen de
atomen der elementen nog slechts bewegingsverschil is en een atoom bepaald is door
den bewegingstoestand en mathematisch behandeld door de bewegingsvergelijking van
een zekere voor alle atomen gelijke oerstof, de electronen.
Dat is zoo ongeveer de evolutie van het atomistische systeem, waarvan de ontwikkelingsgang door de ontdekking van het radium den enormen sprong heeft genomen,
die den geest heeft medegevoerd uit het rijk der onsplitsbare atomen naar dat, waar
een atoom een stelsel is zoo goed als ons zonnestelsel met vele analoge eigenschappen.' Toch is die sprong veel geringer dan de overgang van de leer van Aristoteles
op die van Descartes.
Wij kunnen uit den aard der zaak alleen de hoofdpunten uit de wereldbeschouwing van Aristoteles aanhalen om aan te toonen, dat in werkelijkheid de invloed der
philosofen op de samenleving enorm veel grooter is geweest dan de oppervlakkige
beschouwing zou doen denken. Er is toch niets, dat zoozeer de maatschappelijke
verhoudingen beheerscht als het geloof aan een systeem, van welken aard dat ook
zij, en de mensch zal zich steeds tot 't uiterste inspannen om een nieuw verschijnsel
te classificeeren in het systeem waarin hij ingeleefd is, hetzij het verschijnsel een van
natuurkundigen dan wel van maatschappelijken aard is. Natuurlijk is zoo jets opvallender in de historie dan in het hedendaagsche en bijzonder merkwaardig is de
invloed van de leer van Galenus, dat is de leer, die gebaseerd is op de elementen
van Aristoteles, in de geneeskunde.
Warmte, koude, droogheid, vochtigheid, ziet daar de vier eigenschappen in het
systeem van Aristoteles. Door koude en droogheid ontstaat aarde, door koude en
vochtigheid water, warmte en vochtigheid geven lucht, en warmte en droogte hebben
vuur tot resultaat. Aarde, water, lucht, vuur, ziet daar de vier elementen van Aristoteles. Onttrek aan aarde de koude en zet er de warmte voor in de plaats en er
ontstaat vuur; ontneem de warmte aan de lucht en er komt water; lucht en waterdamp
werden dus niet onderscheiden. Om nu tot de verklaring van verschillende verschijnselen te geraken moest natuurlijk Neil gezocht worden bij nieuwe begrippen en termen,
waaronder als bijzonder merkwaardig de tegenwerking der omgevende lichamen, de
. antiperistasis", genoemd moet worden. Iedere eigenschap wordt versterkt, zoodra de
tegenovergestelde of tegenwerkende eigenschap in 't spel komt, zoo leeraart Aristoteles ,
daarom koelt volgens hem water af, als het in een poreuse kruik in de zon wordt
gezet. Wij weten, dat dat werkelijk zoo is, omdat dan de verdamping bevorderd wordt
en daardoor warmte aan het water onttrokken wordt.
Zoo verklaart de antiperistasis bijv. ook volgens hem, waarom de visschers aan
de Zwarte Zee de stokken hunner tenten die zij in het ijs willen bevestigen omgieten
met warm water, terwijl het gevoel van branden door hevige koude veroorzaakt, het
tintelen van onze ooren dus, eveneens aan die eigenschap wordt toegeschreven. Men
ziet dus, hoe spoedig een dergelijk systeem verbazend ingewikkeld wordt, doch voor
den belijder betrekkelijk eenvoudig is; want een bezwaar wordt opgeheven door 't
invoeren van een nieuwen term. Eerst Boyle vermocht de antiperistasis omstreeks 167o
voor goed te verbannen, nadat ook dit deel der leer van Aristoteles gedurende de middeleeuwen onverdeelden bijval had gevonden. Bedenken wij nu, dat Aristoteles een
aantal dampkringsverschijnselen op zijn manier verklaarde, benevens een zeer groat
aantal natuurkundige verschijnselen, dan is het wel te begrijpen, dat een dergelijk
systeem, toegepast op het menschelijk lichaam, een zoo ingewikkeld en vernuftig
weefsel is geworden, dat het niet gemakkelijk te verscheuren viel en men zelfs huiverig
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was om er aan te tornen en liever een kunstgreep bedacht om een lastig verschijnsel
in een der vakjes van het systeem te rangschikken dan de onverklaarbaarheid ervan
te gebruiken als aanknoopingspunt voor nieuwe zienswijzen.
In een gezond lichaam zijn de eigenschappen van Aristoteles in evenwicht, in een
ziek lichaam niet. Het begrip evenwichtig en onevenwichtig is natuurlijk vaag, maar
spoedig bevredig-end, de afgeleiden er van in de gedaante van geneesmiddelen en geneeswijzen zijn ontelbaar. Claudius Galenus was in 131 na Chr. in Pergamum geboren ,
hij werkte meestal te Rome, waar hij ook overleed, en vond er tallooze middelen uit
om het te veel aan een der eigenschappen van Aristoteles bij den zieken mensch te
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bestrijden, door het weg te nemen, aderlaten, purgeeren, of door aan de koortshitte
bijwijze van tegengift koude, dus ijs toe te voegen.
Een der eerste Leidsche hoogleeraren in de geneeskunde, Joannes van Horne of
Heurnius, in 1543 te Utrecht geboren, was een warm aanhanger en ijverig verdediger
van Galenus en een befaamd purgator. De kwade stoffen moesten er uit >> una ductu",
en het kwam er slechts op aan bij iedere kwaal het behoorlijke laxeermiddel te vinden.
Maar Heurnius ,was geen kwakzalver, allesbehalve; hij was buitengewoon belezen
en zeer verstandig, met stellingen omgaande als deze : »Redebeleid en ondervinding
moeten onze handelingen Leiden en besturen en daartoe dient de leer der aanwijzingen",
waaruit blijkt dat hij wel degelijk het oogenblik afwachtte, dat hem voor toepassing der
geneesmiddelen, die hij met zorg overwoog, het geschiktst leek. Ook was hij minder
bijgeloovig dan vele zijner tijdgenooten en niet zoo op bloed belust als men uit de
beschrijving der geweldige aderlaatmanie, in de Gil Blas van den onsterfelijken Le
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Sage zoo keurig gehekeld, zou afleiden. Het waarnemen van den stand der sterren
en van de maan achtte hij bij aderlaten niet noodig en zeer beslist laat hij zich
uit, waar hij zegt : >> wanneer sommige zeer geleerde mannen met beeldjes en rijmpjes
willen genezen, weten ze wel, dat daarin geen krachten schuilen, maar dat zulks aan
de verbeelding moet worden toegeschreven",
Menigeen zou voorwaar heden ten dage nog van de wijze lessen van Heurnius
profijt kunnen trekken, al zou zijn raad om bloedkoralen om den hals te dragen tegen
kiespijn nu weer niet het gezond verstand bij zijne patienten versterken , maar in zijn
boek “:le morbis capitis", over de voornaamste kwalen, is het hoofdstuk » de catarrhe",
zoo doorwrocht dat, al wordt de redeneering geheel door de vier kwaliteiten van
Aristoteles bepaald, volgens den interpretator Banga l ) de inhoud van groote waarde
is. Heurnius kan gelden als type van den
geneesheer in verhouding tot den patient
in de 1 7 de eeuw, wat 't wetenschappelijk
standpunt betreft, waarop hij stond.
Het systeem, de leer van Galenus,
was diep ingeworteld, de geneeswijze
moest worden verklaard uit de theorie
der vier elementen ; maar aangezien er
geen betere was en toen ook niet denkbaar was, kon de invloed der theorie
over 't algemeen niet zoo schadelijk zijn,
doch gaf de leer menigmaal het bevel
tot oppassen, misschien in sterkere mate
dan in den tegenwoordigen tijd.
Met de ontwikkeling van het academisch onderwijs, bij de beschouwing
waarvan wij nu niet verder op de wijzigingen in de leer van Galenus en den
val daarvan zullen ingaan, hield de zorg
van de overheid gelijken tred. In de
eerste plaats waren de professoren somtijds aan vrij strenge bepalingen gebonden,
door curatoren gemaakt ; zoo behoorde
de leer van Galenus geruimen tijd tot
G. Dou, De waterzuchtige vrouw , Louvre, Parijs.
een der theorieen, waarbij men om zoo
te zeggen moest zweren, wilde men professor worden. Zij, die echter eenmaal de
professorale waardigheid hadden verworven, handelden menigmaal in strijd met het
daarmede verbonden decorum, dat zij alles behalve hoog hielden.
Bontekoe achtte de hooggeleerden verre van onverdeeld en zelfs Boerhave moest
het ontgelden en werd aangevallen op het punt van aderlaten, welke operatie Bontekoe
waarschijnlijk niet ten onrechte radicaal veroordeelde. Nu was Bontekoe over 't algemeen niet minzaam in zijne oordeelvellingen, hoewel hij zelf geen principieele leerstellingen als basis voor zijne op stokpaardjes gelijkende geneeswijzen kon aanvoeren.
Tabak, thee, opium, daar zweert hij bij, thee tot tweehonderd kopjes per dag.
Zijn verhandeling >, over de middelen om het leven en de gezondheid lang te
1)

J. Banga. Geschiedenis van de Geneeskunde, 1868.
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bewaren en zich voor ziekten te hoeden", heeft hij aan zich zeif niet kunnen toetsen;
want op acht en dertigjarigen leeftijd stierf hij aan de gevolgen van een val in 1685
te Berlijn. Alkmaarder van geboorte, studeerde hij te Leiden onder Sylvius, een
Duitscher uit Hanau afkomstig, voluit genaamd Franciscus de la Boe Sylvius, een
man van de wereld, hoffelijk en aangenaam behalve jegens zijne collega's, die hij
zelfs tegenover zijne studenten beleedigde.
De toon schijnt over 't algemeen te Leiden niet erg aangenaam te zijn geweest,
althans Professor Rau lachte den bekwamen prosector-anatoom Ruijsch openlijk uit,
toen deze een nieuw ontdekt dubbel vlies demonstreerde.
De beroemde insectenkenner Swammerdam bestreed Sylvius en had daardoor
spoedig heftige ruzie met zijn vroegeren vriend De Graaf, die van Sylvius geleerd
had, hoe men een winstgevende praktijk kon krijgen ; want die kunst verstond hij.
Johannes Swammerdam was geboren in 1637; hij zette zich in 1665 na eenige
reizen te Amsterdam neer, alwaar hij een ijverig lid was van het geneeskundig
gezelschap ter bevordering van ontleedkundige kennis. Wij zien dus dat tegelijk met
de stichting der buitenlandsche academien ook bier reeds gezelschappen, later genootschappen, ontstaan. De ademhaling was een der vraagstukken, die Swammerdam bijzonder
boeiden. Het was ongeveer terzelfder tijd, dat na heftig protest de bloedsomloop als
juist was aangenomen, het persen dus van het bloed in het weefsel door de slagaderen
en het terugkeeren daaruit door de aderen. Swammerdam werd door de cartesiaansche
wervelleer, die ook in de beschouwingen over de lucht een groote rot speelde,, misleid;
aldus kwam hij tot de stelling, dat de beweging van borst, buikspieren en middenrif
de lucht in eene wervelende beweging zouden brengen, die in mond en longen minder
tegenstand zou ondervinden en aldus de longen zou binnendringen.
Ziet daar weer een voorbeeld van den invloed van een leer, in dit geval van die van
Descartes. De wervel was een geweldig aantrekkingspunt, de wervel, waaruit de beweging der planeten verklaard werd en die voor generale toepassing pasklaar gemaakt
moest worden.
Dat nu was weer min of meer een uitvloeisel van de sedert eeuwen lang heerschende leer van Aristoteles ; men kon eenvoudig niet buiten een systeem en gaf
men de vier elementen prijs, een nieuwe algemeene wereldbeschouwing, bijvoorbeeld
de wervel van Descartes, moest het gemis vergoeden. Men houde in 't oog, dat Newton
zijn algemeene aantrekkingswet nog niet gegeven had ; Boyle was pas sedert kort aan
't uitvisschen, welke eigenschappen de lucht zoo al had ; men kende de lucht nog niet
als een moleculair systeem, lucht was nog een element, waarvan men wel eenige eigenschappen begon te kennen, maar waarvan het familieleven der samenstellende deelen
nog in 't duister lag. Wij, die van jongs of zijn opgegroeid in de leer der moleculen
en atomen, wij beseffen niet meer, dat wij die leer, hetzij dan onbewust even getrouw
toepassen als onze voorvaderen die van Aristoteles en de medici die van Galenus.
Swammerdam stierf in 168o ; de groote Boerhave beschreef zijn levensloop en
was zoo gelukkig de handschriften, die aan Thevenot, een beroemd Parijsch geneesheer,
vermaakt waren, terug te vinden, zoodat hij in staat was ze uit te geven onder den
titel >Bijbel der natuur of historie der insecten", de groote liefhebberij van Swammerdam
en de grondslag van zijn roem.
Vermelden wij nog, dat deze geleerde de eerste is geweest, die den thermometer
voor het meten van lichaamstemperaturen heeft gebruikt, en eveneens als uitvinder
beschouwd moet worden van de methode om anatomische praeparaten te fixeeren
door inspuiting der aderen met gesmolten was.
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Frederik Ruysch was daarin de meester, na zelfstandig deze methode, die door
Swammerdam geheim gehouden was, weer te hebben uitgevonden; maar Ruysch was
bekend met het feit, dat Swammerdam de aderen met lets vulde, en dat was eigenlijk
van meer beteekenis dan de keuze der geschikte stof en de wijze van inspuiten.
Frederik was de vader van de beroemde bloemenschilderes Rachel Ruysch en hij
werd ijverig bijgestaan door zijn bekwamen zoon Hendrik, die met Rachel was ingewijd
in de geheimen des vaders en hem steun verleende bij zijne proeven. In 1667 werd
Ruysch praelector in de ontleed- en heelkunde te Amsterdam en in 166 ,8 kreeg hij den
eeretitel van professor; maar hij kon geen professor ordinarius aan het athenaeum worden ,
want die instelling telde de ontleed-, heel- en kruidkunde niet onder de leervakken.

Anatomische les van Prof. Frederik Ruysch; naar de schilderij van A. Backer in 's Rijks Museum.

Als praelector moest nu Ruysch voor de vroedvrouwen demonstraties in het
theatrum anatomicum houden ; uit dien tijd dagteekenen ook de eerste placaten en
resolution betreffende de vroedvrouwen.
Aan het onderwijs van dat gilde werd bijzonder veel zorg besteed en de contrOle
op het bijwonen der lessen, het te laat komen en het goed gedrag, was scherp en
geheel bij resolutie geregeld.
Ook de doctoren in de medicijnen stonden onder wettelijke voorschriften, natuurlijk
nog stadsvoorschriften, zoodat bijvoorbeeld de resolutie van 2 3 Juli 1655 hunne
bevoegdheid binnen de stad en vrijheid van Utrecht regelde : ), Niemand zal vermogen
de practijke in de Medicijne binnen deese stad ende vrijheijd van dien te exerceeren,
dan die metter daat Doctor ofte Licentiatus Medicinae gepromoveert is, ende daarvan
alvoorens behoorlijke brieven aan stalls doctoren vertoont heeft, op poene dat de
24
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contraventeurs sullen verbeuren voor de eerste maal, vijf en twintig gulden enz. enz."
Zoo luidt artikel 1, terwiji artikel 2 vermeldt : » Hem sal niemand die Apothekers
winckel houd te gelijk mogen practiseeren als Docter, nogte ook een practiseerend
Docter Apothekerswinckel mogen aanhouden, in 't openbaar ofte ook secretelijk ende
binnenkamers, op poene als boven". Voorts werd bepaald hoeveel de doctoren voor
eene visite, visitatie", mochten rekenen, namenlijk tien stuivers, als een patient naar
vermogen was, en anders zes stuivers, »welk onderscheijt in cas van verschil, bij den
Ed, Gerechte deser stad zal worden gearbitreerd". Merkwaardig is ook nog de boete
VERA ANATOMIN., LUDDUNO-BATAVA„ CUM SCELETIS ET mRELIIVIS

IBI EXTANT

DELINEATIO.

Theatrum anatomicum te Leiden ; naar een gravure van Jan Nicolaas Visscher. Atlas van Stolk.

van zes gulden, gesteld op weigering om den arme om Gods wil te dienen >> in cas
van schielijcke noodsakelijkheijd."
Maakte de doctor van geheime geneesmiddelen gebruik buiten den apotheker
om, dan mocht hij daarvoor niets in rekening brengen. De doctoren hadden geen
gilde, maar de practiseerenden hadden stem in het toelaten van nieuwe geneesheeren.
Bij de apothekers was dat eenigszins anders, die vormden wel degelijk een gilde, maar
de vroedschap zoowel als de doctoren regelden de toelating tot het gilde, gene uit

administratief oogpunt, deze als examinatoren. De aanstaande apotheker moest examen
afleggen voor de stadsdoctoren en van hen een certificaat verwerven, dat hij een
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meester, als- winkelknecht, Brie jaren dan den anderen getrouwelijk hadde (hebbe)
gedient, en der Doctoren recepten ende ordonnantien lesen ende verstaan kan". Bij
de opneming in het gilde moest de nieuwe broeder twaalf guldens betalen, als hij

De apotheek; naar de schilderij van F. van Mieris in 's Rijk g Museum.

geboren burger der stad was of met een stalls dochter getrouwd, en anders het
dubbele van die som. Weduwen mochten de zaak van haar echtgenoot voortzetten
met behulp van een meesterknecht, mits deze eerst geexamineerd was maar had ze
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eenmaal de zaak verkocht of hertrouwde zij, dan was 't uit en mocht zij geen apothekersnering meer drijven. De vroedschap zorgde er verder voor, dat apotheker en
kruidenier elkaar niet in de wielen reden en de rechten van beiderlvi gilden werden
gerespecteerd, terwijl de doctoren . twee reijsen ofte naar exigentie van saken meermaals in 't jaar, in de apothekers winkels curieus ondersoek" mochten doen, om na
te zien, of de simplicia wel deugdelijk en versch waren, hetgeen natuurlijk voor de
goede werking der purgeermiddelen zeer belangrijk was. Aldus mocht ten gerieve
zijner broederen in het kruideniersgilde de apotheker geen suiker, pruimen, rozijnen,
krenten, vijgen en dergelijke verkoopen, maar wel safraan, kaneel, nagelen, notemuskaat enz., terwijl omgekeerd de kruidenier geen purgantia, narcotica of mercuralia
zooals rhabarber, gutta gamba, mithridatum enz. mocht leveren.
De verkoop van rattekruid was eveneens geregeld en de gevaarlijke medicamenten
stonden onder directe contrOle van de doctoren. Het gevaar van arsenicum stand
vervat in de .Waarschouwinge" van 12 Februari 1669 en de authorisatie om dat
goedje te verkoopen was toen uitsluitend in handen van Johan van Bijler, kunstschilder,
en Vincent van Santen. Men kon het rattekruid, dat als verfstof gebruikt werd, niet
verbieden; vandaar het monopolie van den kunstschilder van Bijler. Het is mij niet
bekend, of dit dezelfde persoon is als de historieschilder Jan Bijlert.
Niettegenstaande de schijnbaar vrij strenge voorschriften regelende de bevoegdheid van doctoren en apothekers, waren de kwakzalvers legio in aantal, vermoedelijk
omdat de reglementen bij resolutie vastgesteld van plaatselijken aard waren en omdat
principieel de verhouding tusschen geneesheer en patient nog slechts gebrekkig was
geregeld. Wij zagen reeds, dat Ruysch geen hoogleeraar in den gewonen zin des woords
was, omdat de heelkunde geen academisch vak aan het Amsterdamsch Athenaeum was.
De chirurgijns vormden een gilde en om tot dat gilde te worden toegelaten
behoefde men geen doctor te zijn. Om bepaalde operation uit te voeren behoefde
men niet eenmaal lid van het chirurgijnsgilde te wezen, welke broederschap, de concurrentie van den beul vreezende, eene verordening uitlokte, waarbij aan dezen geroutineerden bedienaar van de pijnbank uitsluitend werd veroorloofd om ontwrichte ledematen
weer in orde te brengen, eene bezigheid, waarin hij volleerd was. Andere verrichtingen
op het menschelijk lichaam, waartoe hij zich zelven uit hoofde zijner ondervinding,
opgedaan bij het examineeren der aan hem toevertrouwde verdachten en veroordeelden,
gerechtigd achtte, moesten hem bij ordonnantie worden verboden.
De voorschriften voor de chirurgijns waren nog wel zoo uitvoerig als voor de
doctoren; doch beider bevoegdheid werd volledig gescheiden behandeld en omschreven.
>> Eerstelijk zal den chirurgijn voor yder verband van een gecomponeerde wonde ofte
ulceratie 't welk geschiet in 't bijzijn van een medicinae Doctor, van den patient
geroepen, genieten tien stuijvers, of zes stuijvers van onvermogende, sonder Medicinae
Doctor voor yder verband ses stuijvers, ofte vier stuijvers respectivelijk, en twee
chirurgijns over een patient practiseerende, sullen voor yder verband soo veel genieten
als of een Medicinae Doctor present waar". De patient kon dus kiezen, een of twee
chirurgijns met of zonder doctor. Was er een doctor bij, dan werd dus de toestand
ernstiger geacht en moest er meer worden betaald, en zoo was alles wat zoo gewoonlijk
voorkwam, bij resolutie van de vroedschap onder cijfers gebracht, met en zonder doctor.
.Voor het snijden van een hasemond, Brie ducatons ofte een ducaton respective" (dit
laatste bedrag, als er geen doctor bij was). '>Voor het lichten van den huijg, het snijden
van den tongriem, het uithalen ofte nederstooten van een graat uijt de keel, twaalf
stuijvers ofte vier stuijvers respective". Aderlaten kostte tien stuivers en zoo bevatten
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de twintig artikelen van de resolutie van 7 October 1676 de prijzen, die de chirurgijns
mochten rekenen >>in cas van verschil na het oordeel van een der stads medicijns
Doctoren".
Een beroemd Amsterdamsch chirurgijn was Hendrik van Roonhuijse, die Barent
Kroonenburgh, steenkooper op de Brouwersgracht, van een gezwel in den nek opereerde,
zooals op het titelblad van » Heelkonstige aanmerckingen van Hendrik van Roonhuijse
't Amsterdam" is afgebeeld.
Hier geschiedt de operatic in 't bijzijn van Doctor Arnoldus Tholinx, die de
weenende echtgenoote troost. Roonhuijse was beroemd wegens het snijden van de
hazelip en repareerde ook zeer kunstig in den strijd met de bierkroeg beschadigde

De heelmeester; naar de schilderij van P. J. Quast in 's Rijks Museum.

neuzen, zooals die van Gijsbert Schoonhoven in 1663. Deze was voor korten tijd
met een stukje versch kippenvleesch, dat een chirurgijn hem in de wond had gelegd
en er in had vastgenaaid, genezen , maar de kip wilde niet gedijen en Schoonhoven
liep van den vindingrijken chirurgijn, die uit de gratie raakte, naarmate het kippenvleesch verschrompelde, naar de vrouw van den beul.
De vrouw van den chirurgijn en ook die van den beul mochten hun wederhelft
behulpzaam zijn; het was haar officieel toegestaan, zooals het Utrechtsch placaat van
1658 bewijst, waar dit vermeldt, »dat de scherprechter sich alleen sal mogen onderwinden met cureren van dislocation sonder dat hij ofte sijn vrouw, ofte sone, sich
sullen mogen bemoeijen eenige andere curatien de medicijne of chirurgie betreffende".
In Friesland was men ten opzichte van hetgeen aan den beul en diens vrouw geoor-
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loofd was te doen niet zoo streng en zoo kwam de neus met de mislukte transplantatie van levend kippenvleesch onder behandeling van de beulsvrouw van Leeuwarden,
die zeer vermaard was. Maar wat zij ook tobde, de neus van Schoonhoven bleef
ontoonbaar, totdat hij zich ten einde raad naar Roonhuijse te Amsterdam begaf, die
hem zoo te pakken nam, dat hij bezwijmde en met azijn en water weer bijgebracht
moest worden, doch met het gelukkig gevolg, dat de aan elkaar genaaide stukken
voorspoedig heelden en de monstrueuse neus fraai genas.
Bijzonder veel zorg werd besteed aan de opleiding der voor de schepen bestemde
chirurgen, die te Amsterdam studeerden. Onder Willem III werd de anatoom Bidloo
benoemd tot superintendant-generaal van alle doctoren, apothekers en chirurgen bij
de Nederlandsche hospitalen en ziekenhuizen der militie, welke functie hij in 1690
aanvaardde, om in 1693 ook in Engeland
aldus werkzaam te zijn. In 1694 was hij
weer professor te Leiden, bestreden door
Ruysch, dien hij de huid vol schold, waartegen deze met waardigheid optrad. Deze
ruzie werd veroorzaakt door de uitgave van
Bidloo's bekenden anatomischen atlas, waarin
vele fouten voorkwamen.
Anthonie van Leeuwenhoek was de
groote mikroscopist der 17 de eeuw, ook al
een eenzelvig man, wars van den strijd, dien
de officieele geleerden onophoudelijk voerden, al waren onder hen mannen als Nicolaas
Tulp en Johan van Beverwijck, die echter
weer slechts in zijdelings verband tot de
academie stonden, althans van Beverwijck,
die in zijn geboorteplaats Dordrecht zijne studien als zelfstandig practiseerend geneesheer
heeft voortgezet en menig belangrijk werk
geschreven, waaronder de » Schat der gesontheijdt en ongesontheijt", zonder ooit aan
Goverd Bidloo ; naar de schilderij van Arnoud
een der universiteiten te hebben geleeraard.
van Halen in 's Rijks Museum ;
Zoo was dus de toestand in de 17de
naar een teekening van Abr. Blooteling.
eeuw, een toestand, welker evolutie tot op
onze dagen zich door de uiterste geleidelijkheid kenmerkt , want de contrOle op den
medicus in den ruimsten zin des woords, daaronder ook den tandheelkundige gerekend,
is eerst van den allerlaatsten tijd ; nog altijd komt de op bijgeloof verzotte mensch
spoedig in de verleiding om aan den band, die in den ontwikkelingsgang der eeuwen
is gelegd, te ontspringen, zooals de strijd tegen het artsenmonopolie bewijst. Al was
nu in de 17 de en ook in de i8 de eeuw nog veel in de geneeskunde zoo oppervlakkig
geregeld, dat men geneigd zou zijn om een chirurgen uit die dagen menigmaal onder
de kwakzalvers te rangschikken, als men van zijne verrichtingen leest, de schets der
ontwikkelingsgeschiedenis bewijst, dat men billijkerwijze de kwakzalverij geheel afzonderlijk client te beschouwen , want ten alien tijde is het verschil tusschen handelen te
goeder en te kwader trouw het essentieel onderscheid tusschen geneeskunde en kwakzalverij geweest ; daarbij houde men evenwel in 't oog, dat tot kwade trouw niet
uitsluitend geldbejag, doch ook wel degelijk die handelwijzen behooren, welke de zich als

De Ontwikkeling der Experimenteele Wetenschap. 375
geneesheer opwerpende dilettant niet verantwoorden kan als te berusten op redelijken
grondslag, echter den patient hoofdzakelijk als proefdier tot toetsing zijner denkbeelden gebruikende. De kwakzalverij moest in oude tijden wel enorme afmetingen
aannemen ; want in de steden kon men genees- en heelkundigen verwachten, maar in
de dorpen en gehuchten niet huisapotheken waren alleen voor de meer gegoeden.
Eigenlijk zou men dus ook hier billijkheidshalve onderscheid moeten maken tusschen
kwakzalverij en volksgeneeskunst, uit den aard van de zaak een onontwindbaar kluwen.
De 18 de eeuw is een periode van ontwikkeling, die vooral op universitair
gebied sterk tot uitdrukking komt.
Wel is waar blijft de leek een
vrij aanzienlijke rol spelen, althans, wanneer men daaronder den
niet aan eene universiteit gevormde verstaat, doch figuren
als Boerhave, Musschenbroek,
's Gravesande en dergelijke zijn
nu wel degelijk de vertegenwoordigers der officieele wetenschap en de werkelijk hoogstaande
dragers daarvan tegelijk. Hoewel
wij de geneeskunde als onderwerp onzer besprekingen zullen
moeten verlaten, is de persoon
van Herman Boerhave zoo bij
uitstek geschikt om het standpunt
der natuurwetenschappen omstreeks 1720 toe te laten lichten,
dat wij hem gaarne daartoe het
woord verleenen.
Boerhave was analysator bij
uitnemendheid en wist op zeer
heldere wijze groote vraagstukken
te behandelen, al zet hij menigmaal theorieen en beschouwingen
in den hoek, die dat lot niet verdienden en later haar goed recht
Kwakzalver in het dorp; naar de schilderij van Adriaen van Ostade
van bestaan hebben bewezen.
in 's Rijks Museum.
Het is weer de almacht van
Aristoteles, die haar invloed blijft
doen gelden en die aan Boerhave een scherp oordeel over Descartes ontlokt. Boerhave
was in 1668 te Voorhout geboren en in 1690 bevorderd tot doctor in de wijsbegeerte.
De theologie trok hem vooral aan, terwijl hij de natuurkundige wetenschappen als
liefhebberijvakken mede beoefende, zoodat hij in 1673 te Harderwijk promoveerde in
de geneeskunde op een onderwerp, verband houdende met de scheikunde.
wij spreken hier voor 't eerst het woord scheikunde uit. Deze wetenschap heeft
in de 17 de eeuw nog bijzonder geringen invloed op de samenleving. De alchemie
behoorde nog niet thuis in het philosofisch-natuurwetenschappelijk systeem. De studie
van de molecule als atomensysteem kon eerst later beginnen. Zonder de leer van
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Newton is dan ook een dergelijke beschouwing haast ondenkbaar. Stelt men zich de
geheele stoffelijke wereld voor als een moleculair systeem, waarin de kleinste deeltjes
elkaar aantrekken met een kracht evenredig aan de massa en omgekeerd evenredig aan
het kwadraat van den afstand, dan wordt daardoor oneindig veel onder een gezichtspunt
gebracht. Dan ontwikkelt zich van zelf geleidelijk het begrip arbeid en arbeidsvermogen, het eerste als het product van de kracht en den afstand, waarover het lichaam,
waarop de kracht werkt, in tegenovergestelde richting is verplaatst, het tweede begrip
als eene grootheid, die karakteristiek is voor elke massa, waarop
arbeid is verricht. Toch zijn die
begrippen eerst in den loop van
een eeuw na Newton zoodanig
tot ontwikkeling gekomen, dat er
sprake van kon zijn ze ook
binnen in de molecule toe te
passen op de atomen, waaruit
de molecule is samengesteld.
Voor ons, wien de Newtonsche
werking op afstand als met de
moedermelk is ingegeven, is dat
alles erg eenvoudig, misschien wel
joist daarom, omdat wij evenzeer
ons geheele leven lang er aan
gewend zijn geweest om over het
cardinale punt, de werking op
afstand zelve, niet veel na te
denken. Als zoodanig staan wij
niet hooger dan de voor eenige
eeuwen in de leer van Aristoteles
vergroeiden ; mogelijk zou eene
nauwkeurige analyse van de beschouwingen, die Huygens op
lateren leeftijd hield en die wel
eens doorgaan voor te zijn van
speculatieven card, kunnen aantoonen, dat Huygens veel verder
is gegaan dan later de eenmaal
in het Newtonsche systeem beBoerhave ; naar de zwartekunst-prent van J. v. d. Spruit, naar het
portret van J. Wandelaar. Atlas van Stolk.
vroren i9 de eeuwsche school vermocht.
Intusschen, de scheikunde is daarbij zeer wei gevaren en vond een onbegrensd
arbeidsveld, toen maar eenmaal het affiniteitsbegrip der atomen de plaats had ingenomen van de algemeene aantrekking van Newton, op de atomen toegepast. Zoo
ver echter was in de 1 7 de en 18 de eeuw de scheikunde nog niet gevorderd Het
standpunt van de voorloopster der scheikunde, de alchemie, proeft men bijvoorbeeld
uit den titel »Ewald von Hohelande aus Mittelburg-, kurtzer bericht und klaren beweizs
das die Alchemey oder wie sie sonsten gemeinlich genant, die goldmacherkunst, ein
sonderbar geschenck Gottes, und deswegen mehr als gewisz und warhafftig". (Leipzig
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1604), en uit Joh. Rudolph Glauber's )) De auri tinctura sive auro potabili vero, was
solche sey, und wie dieselbe von einem falschen und sophistischen auro potabili zu
unterscheiden und bereytet werde". (Frankfurt 1652). Een andere titel werpt een
eenigszins ander licht, n.l. »Maethius Margravius et le Mortio, collectanea chymica
Leidensia oder auserlesene mehr als 700 chymische Processe". ( Jena 1696). Ten slotte
vermelden wij J. H. G. von Justi, Gesamelte chymische Schriften" (1760) en A. Busume,
»Chymie experimentale et raisonnee". (Paris 1773). In deze werken uit verschillende
perioden voor Lavoisier proeft men min of meer den ontwikkelingsgang der scheikunde.
Het zoeken naar goud was uit den aard der zaak een geliefkoosde bezigheid
en voor dien tijd volstrekt niet onwetenschappelijk, zelfs niet in methode van zoeken.
De stoffen, die bij verschillende proeven voor den dag kwamen, waren nieuwe stoffen ;
de leer van Aristoteles moest er de verklaring van geven ; het verschil moest uit de
grondelementen worden verklaard , waarom zou dus goud niet te maken zijn uit andere
stoffen ? Men kan dus de zoekers naar goud in het laboratorium geen oppervlakkigheid
verwijten; het vinden van goud was het ideaal en menig goudzoeker heeft niet verzuimd de resultaten zijner proefnemingen, die tot geheel andere verbindingen leidden,
te boek te stellen. Zoo ontstonden dus werken als de bovengenoemde 700 chemische
processen, de resultaten van een niet systematische scheikunde, die uit de inwerking
van alle mogelijke zuren en basen op verschillende elementen en verbindingen daaruit
andere doet ontstaan, de chemie, die wij in onze jeugd, doch beter tot systeem gevormd
o. a. door de atomenleer van Dalton, hebben geleerd.
De ontdekking van het radium door mevrouw Curie en de val van het onsplitsbare atoom hebben in 1903 een heelers stoot gegeven aan de toen heerschende denkbeelden, hoewel feitelijk toch nog slechts van evolutie sprake is in deze schijnbaar
revolutionaire verandering. Immers de splitsbaarheid van het radiumatoom en het
ontstaan van helium uit de ontploffing van dat stelsel, bewijst alleen nog maar, dat
zonder dat in principe het atomistische begrip wordt aangetast, het atoom evenzoo
goed met een planetarium van kleiner deeltjes, waaronder electronen, is te beschouwen,
als de molecule een planetenstelsel van atomen is. Zoo is dus Jupiter met zijne maven
een atoom in het zonnestelsel, dat als molecule beschouwd kan worden van het lichaam,
dat is opgebouwd uit de sterren, die wij zien en die elkaar volgens Newtons wet
aantrekken.
Dat Boerhave in Harderwijk promoveerde, is waarschijnlijk te verklaren uit de
omstandigheid, dat aldaar Theodoor van de Graeff professor was, een Duitscher. In
Duitschland werd de chemie, voor welk vak Boerhave bijzondere voorliefde koesterde,
ijveriger beoefend dan bier te lande. Bovendien deed de met hem bevriende professor
Drelincourt te Leiden meer aan theologie dan aan geneeskunde. Boerhave was wel
het type van een geniaal man, maar, als men wil, te veel vereerder der natuur in al
hare verschijnselen om tot de oplossing van groote problemen te komen. Achtereenvolgens professor in verschillende onderdeelen der geneeskunde, botanie en scheikunde,
heeft hij gewerkt op een te uitgebreid terrein dan dat blijvende vruchten van beteekenis verwacht konden worden. Maar ongetwijfeld was Boerhave bekwaam organisator,
een levenwekkend element in de wel wat doodsche sfeer zijner dagen. Als medicus
genoot hij onbeperkt vertrouwen en een wereldreputatie, getuige de brief geadresseerd
>>Boerhave, Europa"; hij was zorgvuldig waarnemer, doch noch natuurphilosoof, noch
metaphysicus. Als zoodanig heeft hij ongetwijfeld veel bijgedragen tot de ontwikkeling der experimenteele wetenschap, aan het laboratoriumwezen.
Als men 't verhaal gelooven wil, zou Boerhave van de theologie tot de genees-
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kunde zijn gekomen, doordien hem alle kans op een predikantsplaats benomen werd
door eene -ditlating omtrent Spinoza in de trekschuit gebezigd. Eenmaal als geneesheer
te Leiden gevestigd, werd hij spoedig collega van Bidloo, aanvankelijk echter als
lector, in 1709 als gewoon hoogleeraar in de genees- en kruidkunde op een tractement
van duizend gulden, later door bijbaantjes verhoog-d , want scheutig was het Leidsche
curatorium in die dagen niet.
De redevoeringen, die hij hield, waren alle van geniaal algemeene opvatting en
strekking, bijvoorbeeld die, welke hij hield bij zijn aftreden als rector magnificus in
1715 >> de comparando certo in physicis". In 1718 werd hij opvolger van Le Mort
en ging de chemie onderwijzen, na de laatste jaren hoofdzakelijk te hebben besteed
aan verbetering van den Leidschen hortus,
waarover hij een werk uitgaf, dat in 1720
verscheen. In den avond zijns levens had hij
nog gelegenheid Linnaeus, den Zweed, die
in I 735 te Harderwijk kwam, voort te helpen,
en dezen later zoo beroemd geworden botanicus de betrekking te bezorgen van intendant over de Hartekamp, een groote hofstede
met ontelbare binnen- en buitenlandsche
planten, eigendom van den Heer G. Clifford.
Linnaeus was de eerste, die systeem
bracht in de plantenbeschrijving en de planten onderbracht in zijn stelsel, dat eerst later
door dat van Decandolle is verdrongen.
Boerhave was bewonderaar van Hippocrates, wiens geschriften voor hem een
onuitputtelijke studiebron waren en wiens
methode van beschrijving van waargenomen
verschijnselen hij onverdeeld hoogschatte.
Dat kenteekent Boerhave, in 't bijzonder als
hersteller van eene voor lien tijd niet gangbare richting, eene arbeidswijze waaraan
tegenwoordig duizenden als blindelings hun
leven besteden, experimenteerende en beschrijvende zonder meer. De hypothese was
C. Linnaeus; naar een gravure van P. Tanje in
's Rijks Prentenkabinet.
hem minderwaardig , gevolgtrekkingen maken
uit waarnemingen om die als basis te doen
dienen voor meer algemeene beschouwingen was hem vreemd. Zijn critiek op Descartes
en op Huygens kan men niet anders verklaren dan uit een karaktertrek, die hem van
alle »Weltanschauung" vreemd, als bewonderaar der details in de natuur een arbeidzaam
leven van proefneming en natuurbeschrijving deed slijten. Bij hem leidde de kennis van
wiskunde en mechanica niet tot het bouwen van massieve pilaren zooals bij Descartes,
bij Huygens met zijne aethertheorie, Newton met de algemeene aantrekkingswet, Leibniz
met de integraalrekening, Laplace, Euler en Lagrange met de bewegingsvergelijkingen.
Boerhave echter past het mechanische principe op de beschouwing van alles wat in het
menschelijk lichaam gebeurt op eene zoodanige wijze toe, dat ongetwijfeld daardoor
eene beter te volgen lijn in de studie er van werd aangegeven; hij streefde naar een
mechanisme, dat als beeld zou kunnen dienen van het menschelijk lichaam; voor
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hem was de rol der vloeistoffen, van het bloed en andere vochten overwegend. Zoo
kan dus geheel zijn arbeid vergeleken worden bij lien van een horlogemaker, die een
buitengewoon ingewikkeld en raadselachtig geconstrueerd uurwerk te onderzoeken en
te repareeren heeft, arbeidende in de overtuiging, dat veel slechts schijnbaar ingewikkeld is, en als wachtende op het moment supreme", waarop het geheim volledig
voor zijne oogen zal worden opgelost.
Boerhave was dus de eerste invloedrijke hoogleeraar, die volledig met Aristoteles
en Galenus brak, doch evenmin zich door Descartes liet bekoren. In dat Licht bezien
opent Boerhave een nieuwe school, een school, waarin tegenwoordig menigeen zich
groot waant, die slechts werkman is in een der afdeelingen van de reusachtige fabrieken
der experimenteele wetenschap, waarvan de producten door de zeldzame geesten, die
van tijd tot tijd ter wereld komen, worden
gekeurd en somtijds gebruikt voor den
bouw van hun systeem. Hooger dan een
ingenieur in dit verband kan men Boerhave
niet schatten.
Gottfried Wilhelm von Leibniz, die in
1646 te Leipzig geboren was, staatsman,
geschiedkundige, philosoof en mathematicus
van beteekenis, kan als de laatste wijsgeer
uit die groote periode worden beschouwd.
De beschouwingen van Leibniz hadden niet
zulk een invloed als die van Descartes om
de zeer begrijpelijke reden, dat Leibniz het
metaphysisch systeem der monaden laat aanvangen, waar de studie van het materieele
atoom eindigt. Zijne metaphysische beschouwingen hebben dus geen invloed op zijne
physische of alleen in zooverre, dat zij verklaring trachten te geven van iets, dat de
waarneming van in beweging zijnde voorwerpen noodzaakt aan te nemen, terwijl de
geheele physica gerust teruggebracht kan Mr. Nicolaes Witsen, Burgemeester en Raad van Amsterdam,
op 36-jarigen leeftijd; naar een anonieme gravure.
worden tot studie van bewegingsverschijnAtlas van Stolk,
selen. Wanneer volgens Leibniz eenlichaam
zich beweegt en de oorzaak van de beweging kracht wordt genoemd, dan bestaat dus die oorzaak naast de stof. Om nu het
kleinste stoffelijk punt, dat denkbaar is, te voorzien van die eigenschap, de kracht, die
er op werkt en die het bewegen doet, denkt Leibniz of stelt Leibniz, dat als stof
ondeelbare punt opgebouwd uit metaphysische, onstoffelijke »krachtelementen", monaden.
Zietdaar in korte trekken de grens tusschen het wijsgeerig en het materieele systeem,
zooals Leibniz die trok. De gevolgen zijner beschouwingen waren buitengewoon, daar
ze hebben geleid tot de grootheid, die voor elk punt, waarop een kracht werkt, bepalend is, het arbeidsvermogen, de energie, de grondslag der geheele moderne physica,
en tot de studie van het oneindig kleine, de differentiaal- en integraalrekening, waarvan
de eer der uitvinding hem tevergeefs door Newton werd betwist.
Voor de ontwikkeling der natuurwetenschappen zijn dus de wijsgeerige theorieen
van Leibniz van overgroot belang geweest, zonder dat echter noodzakelijk verband
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tusschen metaphysica en de langs lien weg zoo belangrijke in de physica ingevoerde
grootheden als energie" bleef bestaan en de ontwikkeling der physica dus buiten verband met de methaphysica kon doorgaan.
Petrus van Musschenbroek is het type van den knapsten professor, zooals wij die
tegenwoordig kennen, bekwaam physicus en dus hoogleeraar, experimentator doch
geen wusgeer. De samenhang tusschen wetenschap en maatschappelijk leven wijzigt
zich in de 18 eeuw geheel.
In de i7 eeuw is het de koopman, de zeevaarder, de ontdekkingsreiziger, die overal belang
in stelt en van iedere uitvinding
direct het practisch nut weet te
beoordeelen, terwijl de StatenGeneraal zich beijveren om de
verbetering der kijkers en lengtebepaling op zee financieel te
steunen en lang niet karig, den
hoogleeraar echter met duizend
gulden al zeer ruim gesalarieerd
achtend. Vraagstukken echter, als
de wonderlijke eerste electriciteitsverschijnselen opwierpen, of
de luchtdrukking, zelfs het mikroscoop, lieten den practicus
koud. Bij hoog en laag de uiterste
belangstelling voor de practijk
des levens.
Nicolaas Witsen, een der
burgemeesters van Amsterdam,
schreef een prachtig gelllustreerd
boek, bekend onder den titel
» Architectura navalis, of aeloude
en hedendaegse Scheepsbouw en
bestier", een boek, dat hem de
vriendschap bezorgde van Peter
den Groote. Witsen was een zeer
merkwaardig man, met belang^
stelling voor alles wat de kolonien
P. van Musschenbroek; naar een gravure van J. Houbraken in
betrof,
de grondlegger van de
's Rijks Prentenkabinet.
koffiecultuur, en getuige de correspondentie met Cuperus, een ijverig beschrijver van China en diens bewoners en
oudheden, een land, dat hem vrij van nabij bekend was, daar hij prachtige kaarten
had gemaakt van Mongolie en Tartarije, die den Russischen Czaar met bewondering
hadden vervuld. Het werk, waarin deze kaarten zijn vervat draagt den titel Noorden Oost Tartarije of Beschrijving van eenige Tartaarsche en naburige gewesten in de
Noordelijke en Oostelijke deelen van Azie en Europa", te Amsterdam in 1692 uitgegeven. De geniale Jan de Witt, de liefhebber van wiskunstige problemen, vergat
temidden zijner staatkundige beslommeringen zijn lievelingsvak niet en legde den
de
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grondslag tot de theorie der levensverzekering. Zoo zouden wij door kunnen gaan,
altijd weer teruggetrokken in de 1 7 de eeuw door de tallooze draden, die in dat tijdvak
hunnen oorsprong vinden, en bekoord door het schitterend vuurwerk van vernuft, dat
doorloopend het herinneringsbeeld van deze dagen fantastisch verlicht.
In de 1 8 de eeuw verflauwt de belangstelling van het groote publiek voor de
natuurwetenschappen geenszins , integendeel de liefhebberij onder den leek neemt toe,
doch het karakter van de verhouding tusschen wetenschappelijk en maatschappelijk
leven verandert geheel. Uit den aard der
zaak kwam geleidelijk meer regelmaat
in het academisch onderwijs ; want het
,,,,004
onderwijs schept de leerkrachten, zoodat
Ottonis S. Guericke
EXPERIMENTA
meer en meer de vrije studie vervangen
N ova (.;......ba)Magaeburgic a
werd door de academische. Doch ook
De
VACUO
SPATIO
eene inzinking der energie moest invloed
uitoefenen op de ontwikkeling der wetenschap, doch eenigszins anders dan men
misschien zou meenen. Van maatschappelijke inzinking in vergelijking met de
staatkundige is in de I 8 de eeuw nauwelijks sprake , integendeel, alles wat aan
werken op wetenschappelijk, natuurhistorisch, topografisch en kunstgebied
in die periode is verschenen, legt de
getuigenis of van een helder denkend
y olk, zeer beschaafd en vermogend.
Vooral de zin tot beoefening der natuurwetenschappen is in de I8 de eeuw teekenend en zoo was 't dan ook een
liefhebber, de Leidsche lakenkoopman
Cunaeus, die de Leidsche flesch uitvond,
zeer ten onrechte wel eens op rekening
van Musschenbroek gesteld.
Een natuurkundig kabinet te bezitten behoorde in het tijdvak van Musschenbroek, 's Gravesande en later vooral in
Van Marums tijd tot den bon ton en joist
de problemen, die in de 1 Tae eeuw den
Titelblad van de Experimenta van 0. van Guericke.
naar fortuin jagenden Hollander niet
Universiteitsbibliotheek Utrecht.
hadden bekoord, de electriciteit en de
luchtdrukking begonnen ook in de salons der gegoede burgers hoogtij te vieren.
De luchtpomp, uitgevonden door den burgemeester van Maagdenburg, Otto von
Guericke, omstreeks 1650, stelde hem in staat een koperen bol en daarna twee
halve bollen, die met een leeren schijf waren aaneengesloten tot een geheel, zoover
leeg te pompen, dat de eerste door den uitwendigen luchtdruk onder luiden knal
ineen werd gedrukt, terwijl de beroemde Maagdenburger halve bollen door zestien
paarden niet van elkaar waren te trekken tot groote verbazing van den Grooten
Keurvorst.
Boyle verbeterde de luchtpomp aanmerkelijk, Guericke weer op Boyle's voet-
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spoor ; Musschenbroek schreef er een uitgebreid werk over en deed talrijke proefnemingen
met voorwerpen in de luchtledige ruimte.
Eerst in onzen tijd is de luchtpomp een instrument geworden van buitengewone
beteekenis, zoowel door het gebruik in de gloeilampfabrieken als bij de ijsfabrikatie
en vooral in verband met de stoommachine als deel van den condensor. In de i8de
eeuw was de luchtpomp een instrument, dat vrij algemeen ingeburgerd was bij de
gegoede familien, die onder de noodlottige klok vogels en zelfs honden
den adem benamen, totdat ze beiwijmden of stierven.
Willem Jacob 's Gravesande was
iets onder dan Van Musschenbroek;
zijn geboortejaar is 1688, de plaats,
waar hij 't levenlicht aanschouwde,
Den Bosch.
Zoowel 's Gravesande als Musschenbroek leggen evenals Boerhave
meer den nadruk op het experiment
dan op de filosofie van het verschijnsel. In zekeren zin is dit een teeken
van decadentie, dat langen tijd tot
in de uiterste consequentie doorgevoerd, heeft geleid tot het absolute
materialisme. Men moet Newton wel
haast als het uitgangspunt van deze
richting beschouwen, al heeft Newton
absoluut niet in dien geest geleeraard.
Feitelijk is de ontwikkeling van het
materialisme dan ook alleen te beschouwen als het gevolg van de
veelheid van stof, die de voortgezette
proefneming op velerlei gebied leverde
en die het vroeger steeds geeischte
verband met een wijsgeerig systeem
niet meer zoo noodzakelijk deed voorkomen. Het experimenteeren werd
dus vak op zichzelf, als men wil, eene
nieuwe levensbeschouwing, een syW. J. 's Gravesande; naar een anonieme gravure.
steem, dat in plaats van het » cogito
Atlas van Stolk.
ergo sum", het » observo ergo est"
als basis neemt.
Zoo ontwikkelden zich de natuurwetenschappen buiten elk verband met de
metaphysica en geheele reeksen natuuronderzoekers verrezen, die nimmer buiten de
enge grenzen van een bepaald gebied kwamen, terwijl tegelijkertijd zich eene wijsbegeerte ontwikkelde, die het buiten de kennis der driedimensionale wereld kon stellen
of althans meende te kennen stellen. 's Gravesande was de eerste, die een leerboek,
een handboek der natuurkunde schreef, niet alleen over eigen onderzoekingen en beschouwingen, maar het leerboek, zooals wij dat thans kennen, met de beschrijving
I
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van proefnemingen van anderen en galustreerd met de fraaiste kopergravuren der
gebruikte instrumenten. Zoo lets vindt men in de i 7 de-eeuwsche literatuur in 't geheel
niet, iets dat in hooge mate teekenend is.
Schrijven, lezen en dadelijk bestrijden, uitingen van scheppingsdrang dus, men
vindt ze voor 't laatst in den heftigen strijd tusschen Newton en Leibniz doch daarna
ontwikkelt zich de school, die zich in hoofdzaak onledig houdt met onderzoeken en beschrijven, ook hetgeen voorgangers hebben gedaan, rangschikken, encyclopedisch werk
dus. Natuurlijk blijft strijd niet uit, maar de schermutselingen zijn van ondergeschikte

Zestien paarden trachten de Maagdenburger halve bollen van elkaar te trekken. Uit 0. v, Guericke, Experimenta.

beteekenis te midden van den arbeid in het nieuw ontgonnen gebied. Daarbij komt,
dat de correspondentie tusschen de geleerden, dikwerf de eenige bron hunner werken,
plaats gaat maken voor de tijdschriften, de verhandelingen der academien het contact
wordt minder intiem, de strijd wordt minder persoonlijk gestreden, maar corpsgewijze.
Het leerboek, dat Van Musschenbroek schreef, getiteld >13eginsels der Natuurkunde'',
vermeldt in de voorrede, hoe het ontstaan der instrumentmakerijen zijn oorsprong vindt
in de allerwege opduikende natuurkundige gezelschappen. Zij, die persoonlijk niet in
staat waren zich een physisch cabinet aan te schaffen, vereenigden zich in bijna alle
steden van eenigen naam in Holland en vormden de natuurkundige genootschappen,
die den instrumentmakers veel werk verschaften.
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Dat werk werd met liefde gedaan ; de instrumentmaker was in die dagen geboren
sierkunstenaar. Wij vermeldden reeds een telescoop op Chippendale voet en zoo is de
electriseermachine van Teylers Genootschap een prachtstuk in zuivere Louis XVI stijl.
Men vraagt zich af, hoe dat mogelijk is bij instrumenten, en toch is 't zoo en
de instrumenten uit de i 8de eeuw munten alien uit door een karakter in keuze van
maternal, kleur en bewerking van hout en verguld koperwerk, dat de producten uit
dat tijdperk maakt tot stijlvolle kunstvoorwerpen van den eersten rang.
De Engelschman Cuthbertson was de bouwmeester der groote electriseermachines ,
Van Marum deed er onderzoekingen mede. In 1752 was te Haarlem de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen opgericht, in i 769 te Rotterdam het Bataafsch Genootschap, alsook het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen, terwiji in '773 Utrecht
volgde met het Gezelschap >> Besteed den tijd met kunst en vlijt", dat vijf jaren later
tot Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen werd verheven.
Pieter Teyler van der Hulst vermaakte al zijne schatten aan het genootschap,
dat zijn naam draagt en waarvan de naturalien-verzameling spoedig na de stichting
door Van Marum werd beheerd.
Martinus van Marum was in 1750 geboren. Tot de belangrijkste onderzoekingen,
die hij verrichtte, behooren wel de studie van de veranderingen in gassen onder
invloed van de electrische vonk, het ontstaan van ozon, en dergelijke verbindingen,
en de afscheiding van metalen uit hunne oxyden onder invloed der geweldige ontladingen van de groote batterij Leidsche flesschen. Van Marum deed deze onderzoekingen te zamen met Paets van Troostwijk. De phlogiston-theorie van Stahl
heerschte nog; warmte was nog een stof, phlogiston genaamd, warmte als vorm van
overdraagbaar arbeidsvermogen, als bewegingsverschijnsel der moleculen en der atomen
bestond nog niet, al moest deze leer, die nu algemeen geldt en waartoe Lavoisier,
die zijn leven onder de guillotine liet, en Sadi Carnot, de nobele staatsman uit
Napoleons tijd, den grondslag legden, logischer wijze voortvloeien uit de leerstellingen
van Newton en Leibniz.
Maar juist de volledige breuk tusschen physica en metaphysica belette het trekken
van consequenties door den physicus nit de fundamentale leerstellingen.
Het vormen van een metaal zooals kwik door verhitting van het oxyde, de
cinnaber, werd dus beschouwd als het opnemen van phlogiston, die de zuurstof verdrijven moest. Nu moest dus phlogiston en electriciteit wel dezelfde materie zijn,
want ook electriciteit scheidde kwik uit cinnaber af. Van Marum maakte echter kennis
met Lavoisier en werd daardoor van de leer van Stahl afgebracht.
Petrus Johannes Kasteleyn, de Amsterdamsche apotheker, die aldaar in 17 9 4 overleed, is in nog sterker mate dan Van Marum het voorbeeld van de opgewektheid, waarmede in het tweede deel van de i 8 de eeuw de experimenteele wetenschap werd beoefend.
Kasteleyn is tevens het type van den onvermoeiden schrijver, zooals wij hem in 1784
bezig zien met zijne .Beschouwende en werkende Chemie" die in vier deelen verscheen 1), en in 1788 met .Volledige beschrijving van kunsten en ambachten" die in
I 0 deelen het licht zag. Het boek over scheikunde was van groote practische waarde ;
het deel over oeconomische chemie is de basis van de technologische scheikunde,
die het eerst door professor P. Driessen werd gedoceerd, welke in 1798 te Groningen
zijne colleges afwisselde met bezoeken aan fabrieken in gezelschap zijner studenten.
Uit Kasteleyns tijd dateert reeds de studie van het cement.
1)

Het vierde deel is niet verschenen.
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Zoo ontstond allerwege de
drang naar experimenteeren, proeven nemen met de electriseermachine,
de luchtpomp en dergelijke. Ook
de tooverlantaarn vond algemeen
ingang en de opticaspiegel, waarin
men expresselijk daartoe sterk perspectivisch geteekende stalls- en zaalgezichten met een soort stereoscopisch effect kon bezien. De physique
amusante ontwikkelde zich voortdurend, de cylindrische spiegels, de
kegelvormige spiegels met bijbehoorende wonderlijke figuren, die in
die spiegels bezien de natuurlijke
gedaante aannamen, en ook daarbij
de kaleidoscoop en de thaumatroop,
de voorlooper van den bioscoop,
met geestig geteekende beeldjes, die
door de spleten in den draaienden
schijf bezien zich bewogen. Ook toen
de momentfotografie dat gedurende
een eeuw vergeten toestel uit de
Dubbelwerkende luchtpomp ; 1 8e eeuw. Uit 's Gravesandes leerboek.
oude doos deed komen en er een
Universiteitsbibliotheek Utrecht.
verbeterde uitgave van maakte, zou
het nog jaren Buren, eer het denkbeeld van den bioscoop tot verwezenlijking zou komen.
De voorrede van Van Musschenbroek's natuurkunde is in vele opzichten merkwaardig, vooral wegens de onomwonden breuk met de metaphysica, die daarin wordt
uitgesproken, na een zijstoot op
Descartes : »Men heeft tegens de
aantrekking ingebracht," zoo zegt
hij, » dat het onmogelijk is to begrijpen, hoe twee lichamen zonder
onderlinge aanraking op een kunnen
werken ; ik beken dit ook, maar ik
beken meteen dat ik geene werkingen van eenige zaken op een
(elkander) begrijp. Want het is gansch
verborgen voor het menschelijk vernuft wat kracht is, hoe zij van het
een in het ander overgaat, of verwekt en gesteld wordt, hoe ons
lichaam op onze ziel en deze op
het lichaam werkt. Onze kennis is
in 't algemeen veel geringer dan wij
belijden willen. Wij kunnen in geen
verborgenheden der natuur indrinDe eerste electriseermachine. Priestley A History of Electricity;
gen, aan ons is slechts overgelaten
18e eeuw. Universiteitsbibliotheek Utrecht.
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eenige kleine onnoozele ontdekkingen to doen, waarin wij nog lets vorderen wanneer
men de natuur zelfs nagaat, in welke men dan eene oneindig grooter wijsheid vindt
dan wij voorheen geloofd hadden." Voorts trekt hij dan to
velde tegen , de kwade bovennatuurkunde" als hij zegt : » Men
moet in de natuurkunde eerst
de bijzondere eigenschappen der
lichamen leeren en hier dan uit
een bovennatuurkunde maken."
De breuk met de wijsbegeerte is
openlijk en tot op zekere hoogte
begrijpelijk , want de hoeveelheid
stof, die g-eleidelijk ter verwerking
werd aangeboden, nam enorme
afmetingen aan , de begrippen
die Descartes en Leibniz, ook
Huygens en Newton meer of min
op wijsgeerige gronden hadden
ingevoerd, waren gemeen goed geworden; maar hun verband met de wijsbegeerte ging
verloren door de algemeene toepassing ervan op het gebied der proefondervindelijke natuurkunde, een terrein,
dat voor zoovelen, die met wijsbegeerte niets uitstaande hadden,
nu een zeer vruchtbaar arbeidsveld vormde.
Verklaring van den regenboog; naar een oude prent.

De onbillijkheid in Mu sschenbroek's redeneering vindt dus
haar oorsprong in de omstandig-heid, dat hij niet beseft heeft,
dat fundamentale beg-rippen als
, hoeveelheid van beweging" en
» energie" door Descartes en
Leibniz ingevoerd, alleen door
wijsgeeren van dezen rang konden warden ontwikkeld , zoo
blijft ook de 1 8 de -eeuwsche optica
feitelijk geheel naast de fundamenten, door Huygens gelegd.
Daartegenover staat echter weer,
dat juist de consequente doorvoering van het verzamelen van
gegevens op natuur- en scheikundig gebied een materiaal
Laboratoriumproeven. Kleurschifting door een prisma.
heeft geleverd, dat in de 1 9de
Uit 's Gravesande's leerboek.
eeuw weer door groote mannen,
waaronder de Hollanders Lorentz, Van der Waals en Van 't Hoff tot systemen is
verwerkt, die vruchtbare uitgangspunten voor verder onderzoek zijn geworden en weer
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nailer staan tot de wijsbegeerte dan in jaren met natuurkundige problemen het geval
is geweest.
De 18 de eeuw is de eeuw der gestadige ontwikkeling van den arbeid in het
laboratorium, meestal stichtingen van genootschappen, zooals het beroemde Teylers
Genootschap te Haarlem, dat Van Marum in staat stelde om reusachtige electriseermachines te bouwen en daarmede proeven te nemen, die op scheikundig gebied vooral
van beteekenis zijn geweest. De broeder van den hoogleeraar Van Musschenbroek,
Jan, was instrumentmaker. Zijn prijscourant maakt deel . uit van het leerboek van zijn
broeder i en draagt tot titel : » Lijst der natuurkundige, wiskundige, anatomische en

De groote electriseermachine, gebouwd door Van Marum in Teylers Museum.

chirurgische instrumenten Welke bij Jan van Musschenbroek te vinden zijn te Leiden."
Een der eerste nummers is »Een dubbele luchtpomp nieuwelings uitgevonden door
den wijdberoemden Hoogleeraar en Wijsgeer den Heer 's Gravezande." De prijs
was 30o gulden. Onder de laatste nummers vindt men »Een pijp en loos om met
den rook van taebak of ander kruyden te klisteeren", voor 5 gulden en Io stuivers.
Tot voor korten tijd werd deze geneeswijze nog bij paarden toegepast ; de18de-eeuwsche
afbeeldingen daarvan zijn begrijpelijkerwijze zeer curieus.
Op uitvindingen als waardoor de gouden eeuw zich kenmerkte kan Holland in de
18 de eeuw niet bogen ; uitvindingen staan daartoe in te nauw verband met behoeften,
zoodat het dan ook de behoefte is, die in Engeland de stoommachine tot ontwikkeling
brengt. Deze omstandigheid en het karakter, dat het natuurkundig onderzoek in de
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18 de en ook in de I 9 de eeuw droeg, hebben ons land gedurende langen tijd tot een
natie van den tweeden rang op wetenschappelijk gebied gemaakt. Ook de belangstelling van den burger, die zich uitte in het bezit van somtijds kostbare natuurkundige
cabinetten, zooals de veilingsberichten omstreeks 1800 ons leeren, verflauwde in de
19 de eeuw aanmerkelijk. Maar die belangstelling was dan ook overgroot geweest.
De Amsterdamsche courant van de jaren omstreeks 178o vermeldt geregeld de
verkoop van boedels ook van predikanten, waarbij de telescoop bijna nooit ontbreekt
zoo min als de electriseermachine en de luchtpomp.
De catalogus van den bekenden houtmakelaar en vervaardiger van prent-

Gehoorzaal in ›,Felix Meritis" te Amsterdam; naar een gravure van R. Vinkeles in 's Rijks Prentenkabinet.

teekeningen Cornelis Ploos van Amstel vermeldt niet minder dan 150 nummers
natuurkundige instrumenten, waaronder natuurlijk »een ongemeen kostbaar en zeldzaam
stuk, zijnde een Planetarium, waarin tegelijk een Telurium en Joviarium aanhoudend
door een uurwerk bewogen wordt."
Voorts bezat hij tallooze prismata en andere optische instrumenten, die hij gebruikte
voor lichtontleding om de kleuren te bestudeeren in verband met zijne proeven op
prentkundig gebied, die tot zijne prachtige reproducties van aquarellen leidden.
In een zijner geschriften spreekt hij ook de hoop uit zijne onderzoekingen over
de kleurschifting te boek te stellen, waartoe hij echter niet is gekomen, hetgeen voor
de wetenschap vermoedelijk geen groot verlies is te achten want de I 8 de eeuwsche
liefhebberij heeft op natuurkundig gebied bedroevend weinig van wetenschappelijke
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waarde achtergelaten. In de 19de eeuw verdwijnt, zooals wij reeds opmerkten, de
liefhebberij van den leek geheel, terwijl de ontwikkeling van het laboratoriumwezen
en de stelselmatige beoefening der experimenteele wetenschap eerst in de tweede helft
daarvan van beteekenis wordt. Ook dan nog is gedurende lange jaren de sleur nog
duidelijk merkbaar en tot op onzen tijd is het gemis aan een wijsgeerigen draad door
de universitaire opleiding van den natuurphilosoof duidelijk voelbaar.
Gelukkig, dat wij weer een tijdperk beleven van ongekenden bloei, waarin binnen
enkele jaren vijfmalen de Nobelprijs aan onze landgenooten is toegekend, zoodat den
historieschrijver later weer een aangename taak staat te wachten.
Voor ons is de taak bier ten Onde. wij hebben gelegenheid gehad het spontane
in de generatie van de groote laden op wetenschappelijk gebied in de I 7 de eeuw te
bewonderen en de pogingen gezien om het betrekkelijk weinige te doen aanpassen aan
wijsgeerige systemen, totdat de stof te machtig bleek en physica en metaphysica zich
splitsten. Met die scheiding zien wij de overheersching van het wijsgeerig systeem in 't
onderwijs en dus ook op de geheele denkwijze en samenleving vervallen en de
experimenteele wetenschap zich geleidelijk ontwikkelen. Het is als met een zucht van
verlossing, dat Musschenbroek dit getuigt, en de experimenteele wetenschap werd in
de 18 1e eeuw wat zij behalve uit hoofde van haar zuiver wetenschappelijk karakter
bovendien tot ontspanning voor den rustigen burger kon zijn, terwijl aan haar niet
meer de zware eischen van een woelige i 7 de eeuw werden gesteld, noch het sierend
aristocratisch keurslijf der wijsbegeerte haar meer knelde. Dat gemis aan adel en
gratie is ons alleen vergoed door de geweldige practische resultaten, die nu voortdurend
de dreunende werkplaatsen der experimenteele wetenschap verlaten.

Fraai sluitgewicht. Kabinet van het Physisch Laboratorium te Utrecht.

INHOUD VAN HET EERSTE DEEL.
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