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Alles wat

de Oudheid van eene zoo zeer beroemde Stad aangaat, kan haren inwoners

en haren landgenoote n niet onverschillig zijn:

W. A. VAN SPAEN.
Hid. d. IL v. A. Voorb, bl.

XV.

Amsterdam is nog voor ons, wat Vondel haar noemde : »de groote
aeloude stad." Zij telt nu reeds zes eeuwen en vergroot zich weèr op
nieuw. Wij willen ons daarom nog eens den tijd harer jeugd herinneren. Wij willen een blik werpen op hare eerste opkomst, ja, nog
vroeger, -- van den tijd af,
Toen de arme Visschersbuurt uit haer moerassen kreet,

totdat Amsterdam in 1342 den rang eener vrije stad verwierf.
Maar »de opkomst en eerste aanwas van Amsterdam is bedolven onder
een dikken mist van twijfelachtigheid en onzekerheid," zegt Wagenaar 1),
en zeker is de Amsterdamsche oudheid — vd6r 1342 bij hein tamelijk
mistig. Wij willen echter beproeven, of we dien mist niet een weinig
kunnen doen optrekken.
't Is waar, de aanvangspunten der historie van Amsterdam liggen in
een duisteren hoek verborgen. Het oudste charter is van 1275, en vddr
(lien tijd geen berigt van Amsterdam in brief noch kronijk ; en toch
moet liet toen reeds verscheidene jaren hebben bestaan, daar het in
1275 als een bloeijend en handeldrijvend dorp te voorschijn treedt.
Ook voor de geschiedenis van 1.275 tot 1342 zijn de bronnen niet zoo
rijk, als wij wel zouden wenschen. Maar 't weinige, da wij bezitten,
levert toch ruime stof tot nadenken en onderzoek.
Wij willen ons dat oude, — neen, juister, dat jonge, kleine Amsterdam, dat zoo vaak onze belangstelling wekte, eens helder en duidelijk
voor den geest trachten te stellen.
Uit datgene, wat de echte stukken, hoe schraal dan ook, ons leeren,
zoowel als uit hetgeen de geschiedenissen van Holland, van Utrecht en
van Aernstel ons daartoe aanbieden ; uit hetgeen de overlevering ons
verhaalt, zoowel als uit de wenken, die wij kunnen opzamelen uit de
I)

6.

in. f", I D. bi. 2.
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oude gelegenheid der plaats en uit namen, die van vóór eeuwen dagteekenen, -- willen wij de schets ontwerpen van onze vaderstad in haren
vroegsten toestand. En waar zekerheid ontbreekt, moet de waarschijnlijkheid te baat genomen worden, om gapingen aan te vullen. Van hoevele steden en volken berust de vroegste geschiedenis, nog ruim zooveel
als onze Amsterdarnsche, op overlevering en waarschijnlijkheid!
Dat we evenwel niet over de eerste beginselen van Amsterdam kunnen spreken, zonder tevens iets over de Heeren van Aemstel te zeggen,
zal wel naauwelijks herinnering behoeven. De vroegste geschiedenis dezer
stad vloeit met die van 't Huis van Aemstel te zamen, De Aemstelsche historie is voor ons, Amsterdammers, de Geschiedenis van ons
Vaderland, in dien engeren zin, die 't woord in vroeger eeuwen, bij
beperkter begrippen en andere toestanden, had. Ieder' Amsterdammer
blijft ook de herinnering dier oude Aemstelheeren steeds dierbaar, omdat onder hunne vleugelen het jeugdig Amsterdam is gekweekt en opgewassen : de Gijsbrechten zijn Amsterdams oudste voogden en beschermers geweest. En vooral de laatste Gijsbrecht, de ongelukkige, dien we
nog jaarlijks in den tooverglans der poëzij op het schouwtooneel begroeten,
verdient ook wel eens in het ware licht der geschiedenis gezien te
worden. Vondel moge hem »den godvruchtigen en dapperen balling," -anderen hem »den schandvlek van zijn geslacht" noemen ; — hij was
noch zód vroom, noch zdd afschuwelijk. Meer regt deed hem Jakobus
Koning (in zijne Redevoering over Vondels Treurspel) toen hij hem den
»ongelukkige" noemde, al overkwamen hem zijne ongelukken dan ook niet
altijd buiten eigen toedoen.
Hem en het jonge, kleine Amsterdam willen we uit den nacht der
eeuwen te voorschijn roepen. Moeten we daartoe nu ook doordringen
in de duisternis der oudheid, -- Wij zullen het doen zonder rimpels op het voorhoofd. Ik heb geen lust, lezers te onthalen op »dorre
oudheidkundige onderzoekingen," -- de genoegens, die deze opleveren,
wil ik gaarne voor mij zelven houden. ik geef alleen de resultaten, kort
maar -- zoo ik hoop althans --- zonder »magere dorheid."
Gelegenheid tot verciering biedt dit onderwerp ruimschoots aan, maar
ik offer die op aan de eenvoudigheid van voorstelling, overtuigd, dat men
langs dien weg, ook daar, waar de zekere gidsen ontbreken, het minst
gevaar loopt, op een dwaalspoor te geraken.
Allen romantischen opschik van »kostuum en konversatiestijl" versmaad
ik hier, en evenmin wil ik »tafereelen stoffeeren met oudheidkundige groepen" 1 ). Ik wil niets anders schrijven dan een duidelijke schets, naar
waarheid of waarschijnlijkheid, zonder cieraad of tooi ; maar eenvoudig
1) Zie

Dietsche Warande, VI D. bl. 169.
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en klaar, alsof wij de dingen zagen of gisteren hadden gezien. En zoo
mijn verhaal somwijlen eens in den vorm van een gesprek overgaat, dan
is dat zoo onvoorziens en van zelf, omdat de levendigheid der vuurdragt
er toe leidt en (le duidelijkheid er bij wint ; maar ineen toch voortal niet,
welmeenende lezer ! dat zulks geschiedt om een proefje te geven van
middeleeuwschen »kon versatiestijl". Och neen, dien laat ik voor anderen
over; en wie goed ziet, zal wel merken, dat er niets aniddeleeuwsch
aan mijn stijl te bespeuren is. Ja, ik zon niet eens - --a zoo ik er al zelf
smaak in vond ! u op den echten middeleeuwschen konversatiestijl durven onthalen, omdat u die zeker niet smaken zou ; --- en wie er wel van
houdt, moge met de hedendaagsche taalgeleerden te gast gaan aan een
schoteltje bloemlezing uit Middel-nederlandsche romans ". —
Voor negentiende-eeuwsche lezers schrijf ik geen middeleeuwschen
»konversatiestijl", maar eenvoudig ons eigen Hollandsch.
Wat den inhoud betreft, — ik heb dien niet alleen herzien, maar
ook sommige hoofdstukken op nieuw geschreven, om de historie in nog
helderder licht te stellen. De lezer, die er belang in stellen mogt, kan
zelf sloor vergelijking het verschil tusschen de vroegere uitgave en de
tegenwoordige nagaan; ---- dit hier aan te wijzen, is. onnoodig. Slechts
één voorbeeld wil ik noemen.
Lees de historie van de gevangenschap der gebroeders van Aemstel
bij wien gij wilt, — er worden steeds twee broeders gevangen genomen, maar drie weer losgelaten. In 't najaar van 1285 kwamen Gijshrecht,
Arent en Willem uit de gevangenis, -- maar slechts vaal de twee eersten leest neen, hoe ze er ingekomen zijn. Hoe proost Willem in de handen van graaf Floris gevallen is, leest men niet ; en ik wist het vroeger
evenmin als Van Spaen, Wagenaar en anderen. Onlangs echter vond ik

er niet naar
zocht, en op een plaats, waar men 't niet gezocht zou hebben ; namelijk in het Kerkhistorisch Archief van de hoogleeraren Kist en Moll,
en wel in het 3e Deel, waar de heer Delprat een verhaal leverde van
een kerkelijk regtsgeding in de jaren 1281-1283.
het, en wel, als dat meer gaat, op een oogenblik, dat ik

De »Geschied- en Oudheidkundige Aanteekeningen", die in •le vorige
uitgave achteraan kwamen, vindt men hier, in anderen vorm overgegoten, als »Ophelderingen" terug.

EERSTE HOOFDSTUK,
DAT TOT INLEIDING DIENT.

Zeker herinnert ge u Gijsbrecht wel, dien we ieder jaar onzen groet
en hulde gaan brengen, wanneer hij zoo manhaftig van achter de schermen te voorschijn komt, met »het Hemelsche gereght" en zijn lange
alleenspraak, die we altijd met zooveel belangstelling zitten aan te hooren, en waarbij we ons naauwelijks veroorlooven, nu en dan eens te
gluren of vader Willebrord ook al om 't hoekje staat. Ja, gij herinnert u
dien heer Gijsbrecht wel, en moet u nu eens verbeelden, dat gij hem,
niet bij representatie, maar in eigen persoon, levend voor u ziet, in het
hartje van de 13e eeuw I ). Verbeeld u, dat ge hem ziet zitten in een der
benedenvertrekken van 't hooge huis te Amestelle, op de steenen bank
voor de diepe vensternis, turende door de kleine in lood gezette glasruiten, -- die niet als de onze, regthoekig, maar inderdaad ruitvormig
geplaatst waren, en noch al te veel licht doorlieten, noch den blik een
ruim en gemakkelijk uitzigt gunden. Doch daar stelde men zich in de
middeleeuwen volkomen meê tevreden, en dat somber schemerlicht paste
niet kwalijk bij die geweldig dikke muren en bij die zware harnassen,
waarachter en waarin de mensch, en wel bepaald de edele mensch,
zich te dien tijde verschool. En dan was 't nog maar alleen het benedendeel dier kleine vensters, dat eenig uitzigt vergunde, of den zonnestraal vrijen doorgang verleende, want de bovenste helft was geheel beschilderd met bonte verven, -- met wapens en heiligbeeldjes.
Niet verre van hem af, aan een zware eikenhouten tafel, op een gebeeldhouwden stoel van dezelfde houtsoort, maar die belegd is met een zacht
fluweelen kussen met een koord van gouddraad omboord, zit de burgvrouw van Aemstel, die de overlevering Badeloch van Woerden noemt 2).
1) Zie

Ophelderingen, I.

2) Zie

Ophelderingen, IL

Zij heeft zich nabij den schoorsteen geplaatst, met het aangezigt naar
haren »goeden vromen mals" gekeerd, zoodat ze telkens, wanneer ze
van haar naaldewerk opziet, den blik op hein rigt.
En nu zou ik u zeer gaarne het burgvertrek in al zijne bijzonderheden willen beschrijven, ja zelfs uitteekenen, indien ge het iioodig
vondt ? --- maar ik weet, dat het een zoowel als liet ander verloren
moeite zou zijn, en ieder Amsterdammer, ondanks beschrijving ±'ii teekening, ja soms ondanks zich zelven, toch altijd weêr liet vertrek op liet
slot te Aemstel zich zdd voorstelt, als hij Ziet van kindsbeen tf, en ieder
jaar weêr op nieuw, gezien heeft op het tooneel. Zulke voorstellingen
mogen nu al of niet naar waarheid zijn, om 't even, zij maken een onuitwischbaren indruk, waartegen geen redeneeren baat. Maar stel u dan
ten minste Badeloch — want zoo willen wij haar blijven noemen, zoo
lang niet met eenig nieuw ontdekt historisch dokument bewezen wordt,
dat zij anders gedoopt was, -- stel u Badeloch niet voor, gelijk ge haar
mede jaarlijks op liet tooneel aanschouwt, in dat schitterend theaterkostuum, dddr haar »pronck en Kersnachts-kleeren" genoemd : neen,
zij draagt thans slechts de linnen Huif, waaronder hare lokken zich zedig verbergen, en een lang wijd huisgewaad, dat met breede plooijen tot
oh de voeten neêrvait, en om den middel vastgemaakt is met een' gordel, waaraan haar tasch en sleutels hangen.
't Schijnt, dat zij bezig is een hangtapijt te borduren met een jagttafereel; maar telkens slaat zij de oogen van haar werk ()p, en naar
den man, die daar, in gedachten verzonken, door het venster staart, en
zich om haar niet schijnt te bekommeren, of mogelijk al vergat, dat ze
in zijne nabijheid is.
Van tijd tot tijd wordt haar blik zwaarmoediger, en 't schijnt, dat zij
met klimmende bezorgdheid opziet naar hem, wiens oog aan die kleine
vensterruiten schijnt te hangen, en die daar buiten wel veel en velerlei te beschouwen moet vinden, dat zoo zijn gantsche ziel gekluisterd
houdt
Badeloch spelt niet veel goeds uit 's mans afgetrokkenheid. Naauwelijks telt zij vijf-en-twintig jaren, en wat heeft ze al, sints haar huwelijk,
menigen droevigen dag gesleten en geweend in hare eenzaamheid ! En
wat hangt haar nu weêr boven 't hoofd? Ik weet niet of vrouwe Badeloch in dien toestand onzen grooten poëet voor den geest heeft gestaan,
maar zeker heeft hij in hare ziel gelezen, toen hij haar deze woorden
in den mond lei
Hoe veel geluckiger sijn arme en slechte dorpen,
En hutten laegh geboet, min stormen onderworpen
Dan eenigb Heeren buys, dat door 't geboomte stecckt,

En dier het bulderen des winds sijn kracht op 1,v eekt'
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Maar wat mag heer Gijsbrecht dan wel te zien hebben door zijn
venster ?
Niets buitengewoons. Hij ziet de haven van Amestelledamme, die het
Dammerack genoemd wordt, en aan de overzijde het dorp, en links het
kabbelend Y.
En in dat Dammerack en op dat Y, wat ziet hij daar ?
Ook niets, dat juist bijzonder opmerkelijk is. In het Dammerack liggen
verscheidene koggen en schuiten, en daaromheen heerscht het dagelijksch
gewoel van schippers en kooplieden. Op het Y zwalken een paar kleine
vaartuigen, die te Diemen t'huis behooren, en twee of drie Amstellandsche visschers, van wier gelijken gij er nog een tiental kunt zien liggen,
daar ginds in »die Kolcke" aan den zeedijk, waar de visschersbevolking
hare buurt heeft. Op een' anderen tijd zou men er zeker nog menigen
boer uit Waterland hebben ontmoet, roeijende of zeilende, en ligt ook
een Kennemer met zijn lange, logge schuit ; maar er is thans noch
Kennemer noch Waterlander te ontdekken. En dit had wel Gijsbrechts
aandacht mogen wekken ; maar hij is te zeer in zich zelven gekeerd,
om er acht op te slaan. Een groot Friesch vaartuig stevent op dit
oogenblik midden door den stroom : indien het naar Haarlem bestemd
is, raden wij den schipheer omzigtigheid aan. Eindelijk, in 't verschiet,
komt een welgeladen kogge van Harderwijk opzeilen, die straks hare
vracht aan den Damme lossen zal.
Maar dit alles is het niet, wat onzen Aemstelheer thans bezig houdt ; —
hij denkt aan koggen noch schuiten, aan Y noch Amstel ; -- hij staat

gedachte voor de grachten van Vreêland, en meet de hoogte der
torens en de dikte der muren, en telt de ijzeren koppen op trans en
rondeel, en peinst en raamt, hoe hij dit geweldig slot, dien sleutel van
't Sticht, zal magtig worden, om den Bisschop te vernederen, en zijn
gebied uit te breiden tot voor de poorten van Utrecht.
En -- zijn wensch zou vervuld worden; hij zou Vreêland bemagtigen; —
maar datzelfde Vreêland zou eenmaal de oorzaak worden van zijne vernedering en zijnen val.
Of Badeloch daar een voorgevoel van heeft ? Ik weet het niet ; wel,
dat zij doorgaans zwaarmoedig is, en zich over Gijsbrechts blakende
eerzucht en strijdlustige plannen bekommert.
Wij zullen haar in hare stille bekommering laten rusten, om met
hem eerst eens nader kennis te maken.
in

TWEEDE HOOFDSTEK.
WIE GIJSBRECHT WAS, EN WAT HIJ WILDE.

Hij is thans een man . van drie-en-dertig jaren, want ons verhaal
verplaatst ons in den zomer van 1268, — een man vol moed en stout
van aard, blakende van eerzucht en even driftig als eerzuchtig. Welligt zou een lijn menschenkenner nu reeds aan dien wakkeren ridder
een' suffen en zwakken ouderdom hebben voorspeld, en in Rem gezien
hebben een van die karakters, wier moed in den bloei des levens al te
hevig opvlamt, --- die al te driftig voorwaarts willen, en daardoor hunne
meeste pogingen zien mislukken, en eindelijk, na niets dan ongeluk te
hebben geoogst, aan den avond des levens, afgemat en kraditeloos,
ligt de speelbal van anderen worden. Maar anders zou niemand 't nu
hebben kunnen gelooven, dat deze wakkere edelman eens, 2s jaren later.
als een vir simplex, of »een oud en simpel man," zou ‘vurden aangeduid
In allen gevalle
dat is Gijsbrecht nu nog niet.
Trotsch op zijne rnagt, fier op zijne onafhankelijkheid„ verheft hij
moedig. zijn banier onder de vorsten en edelen des lands.
Vier balken met een kruis
De roem van Aemstels huis !

Of om in de taal der heraldiek te spreken gefaasd van goud en sabel
in acht stukken, met een Sint-Andrieskruis, geschakeerd in twee rijen van
zilver en keel, gaande over alles heen 2).
Gijsbrecht is heer van Aemstel, Muiden, Weesp, Diemen, Mijdrecht
en Loenen, heer in Nardingerland en in Bindelmerebroeke langs de
Vecht strekt zijn gebied zich uit tot digtbij Breukelen, en zijne overige
bezittingen liggen verspreid van Bodegraven tot tegenover 1uilenburg
1) Zic Opk,

III

2) Zie

Oph. X

Zie UJ)I. XV
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Zijn broeder Willem is proost van St. Jan, een waardigheid, gedurende bijna de geheele 13 e eeuw in 't huis van Aemstel gevestigd,
terwijl de aanzienlijke bezittingen dier proosdij grootendeels aan die
van Aemstel grenzen.
Zijn andere broeder Arent zetelt als beer te IJselstein. Tusschen hunbeider gebied ligt dat van hun' zwager en bondgenoot Herman van
Woerden, en aan de andere zijde van de Vecht dat van hun' neef Amelis,
den heer van Mijnden.
Van der jeugd afaan had ééne gedachte Gijsbrechts gantsche ziel
vervuld, --- Bene gedachte, die hem van zijn' vader was overgeërfd, ja,
die erfelijk was in den huize van Aemstel ; uitbreiding van gebied en
volkomen onafhankelijkheid.
Want de heeren van Aemstel waren wel niet van Holland afhankelijk,
maar zij waren toch leenmannen van het Sticht ; een gedeelte der gerigten binnen hunne heerlijkheid bezaten zij slechts »in meijerschap, in
officium villicationis, van den bisschop." 1 ) Dien band hadden de heeren
van Aemstel immer losser trachten te maken. Hunne staatkunde was
immer geweest een streven naar verheffing hunner magt ten koste van
het Sticht.
En dit is het dan ook, wat Gijsbrecht thans weêr bezighoudt, terwijl
hij zoo strak door die vensterruitjes tuurt. Hij, de vierde Gijsbrecht van
zijn' stam, de magtigste, de stoutste van allen, hij zou ook de ongelukkigste zijn, en de oorzaak van den val van zijn huis ! En wel mogt
Badeloch met bezorgdheid naar hem opzien, en zuchten :
Helaes, wat gaet mij aen in desen droeven stand!

Gijsbrecht dacht thans aan zijnen vader; -- die had naar 't zelfde
doel gestreefd, en was ééns op 't punt geweest, het te bereiken. Na
den dood van bisschop Otto, op den 27n Maart 1249, was een lid van
't geslacht van Aemstel, Gosewijn, tot bisschop van Utrecht verkozen.
Toen scheen niets meer aan de vervulling der wenschen van den magtigen heer van Aemstel, -- wiens bezittingen zich reeds uitstrekten
van Y en Zuiderzee, langs Amstel en Vecht, tot aan de boorden van de
Lek, en die in dat gebied den grondslag zag leggen van een koophandel, die hem nieuwe bronnen van magt en aanzien moest openen, —
in den weg te staan. Fen Aemstel op den stoel van St. Maarten! Hoe
ligt zou hij nu van zijn' goedhartigen neef verwerven 2), wat jaren lang
zooveel strijds en bloeds had gekost : de volkomen opheffing van allen
leenband, zoodat hij niemand boven zich zou kennen dan God en de zon !
1) VAN SPAEN, Ilzst. d. H. U. A. hi. 40. -- 2 1 Zie OpIi. V.
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Maar op één punt had Gijsbrecht III zich misrekend : de graaf van
Holland, koning Willem, was hem niet genegen. Al had hij ook den
Roomsch-koning gediend in den krijg en voor hem gestreden bij Keizer-waard, toch was de Aemsteler den Hollander een doorn in 't oog, en
nimmer zou Willem een van dat gehaat geslacht tegenover zich dulden
op den zetel van het Sticht.
De Roomsch-koning verbond zich met den aartsbisschop van Keulen
en den parrselijken legaat Petrus Cappochi : Gosewijn werd ier 1250 als
onbekwaam afgezet, en Hendrik van Vianden, des Aartsbisschops neef,
in zijne plaats tot bisschop van Utrecht verheven.
Hoe heugde 't Gijsbrecht nog, wat toorn zijnen vader vervulde, bij
't vernemen van dien hoon, zijn huis aangedaan ! 't Was hem, als zag
hij nog de banieren van Gelre en Woerden en Goor en Voorst en Almelo
naast het kruis van Aemstel wapperen, op dien gedenkwaardigen 1611 Junij
1252, toen hij, zeventienjarig jongeling, aan zijns valsers zijde optrok,
om zijn leed op den bisschop te wreken. En zoo levendig was die herinnering, dat hij nog knarste op de tanden, en met de vuist tegen de
vensterbank sloeg. . .
» Schort er iets aan, mijn waarde?" vroeg Badeloch, die verschrikt opzag.
Een dof: ))neen!" was al wat Gijsbrecht antwoordde. Hij zag op
't oogenblik zijn' vader en den heer van Woerden gebonden aan we é r`
-zijdevanhtpr,wobiscHendrk,twijlhzfas
vlagteling op het huis terugkwam, waar zijn moeder -- gene fiere
vrouw uit den huize van Oestgeest 1 ) -- hem met verwijtingen overlaadde, dat hij terugkeerde zonder zijnen vader ! — Van toen af vervulde
een gloeijende wrok tegen den Koning en den Bisschop zijne borst, die
nog heviger werd, toen hij vernam, dat de laatste, uit den behaalden
buit, dat gehate Vreêland deed bouwen om de Aemstelers in toom te
houden.
Zijn vader keerde wel spoedig uit zijne gevangenschap terug, maar
overleefde zijne nederlaag niet lang. Eer de winter zijne vlokken over
de Amstellandsche veenen strooide, rustte Gijsbrecht IIl reeds onder
zijn slot in de kille grafgewelven. De laatste Gijsbrecht was heer van
Aemstel geworden.
»En," -- vroeg hij zich zelven af; --- »wat heb ik gedaan, onr (le
magi van min hills te verhoogen ?
Ik heb mijn' haat tegen den Hollander verwonnen, toen ik daardoor
mij op den Bisschop wreken kon ; ik heb na Konings dood den voogd
Floris wakker bijgestaan ; -- en wat was mijn loon. toen men te Bodeden gehaten
graven vrede sloot? Barrevoets en knielende rnoest ik Jeu
^ 7 Zie

Op

II
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mytervorst genade bidden ! ! -- Maar hoe spoedig zag hij mij terug, —
niet knielende, niet smeekende, maar, de baniere van Gelre met de mijne
vereenigd, won ik, al wat mij ontnomen was, terug!
En nu ? waarheen leidt nu mijn weg ? --- Lag Vreêland mij niet voor
de borst, ik zou spoedig mijn' weg gekozen hebben. Bisschop Jan is het
tegenbeeld van zijn' voorganger -- even laf als onbekwaam 1), -- hem
vrees ik niet. Maar Holland ? de Roomsch-koning is lang vergeten. Floris
is nu 14 jaren oud ; die knaap is mij genegen, en heeft mij zelfs in zijnen
raad geroepen, en de poorters van Leiden hebben aan mijnen invloed
de vermeerdering hunner voorregten te danken 2).
Zoo Holland met mij is, veroveren wij het Nedersticht en deelen den
buit; de graaf van Gelre mag dan in het Oversticht zijn aandeel nemen
en 't overschot den bisschop laten. En dan zal ik die trotsche poorters
van Utrecht wel 't hoofd in den schoot doen leggen, en leiden al hun'
handel naar mijn Amestelledamme, dat zoo goed uit zijne moerassen
begint op te komen. En dan de landen bij der zee mogen den bisschop missen, zij zullen een graaf te meer tellen, — mij, Gijelbrecht !"....
Grave van Aemstel ! had hij er bij willen voegen 3) ; maar het woord
trilde hem naauwelijks op de lippen, of een geheime magt scheen het
terug te dringen.
Heer Gijsbrecht ! hadden wij op dat oogenblik aan uwe zijde gestaan,
wij zouden u hebben toegeroepen : »Die veertienjarige graaf Floris zal
slimmer zijn dan gij, trotsche baron ! Ja, hij zal u helpen, maar -- tot
uw eigen verderf!"
Doch een geheel andere taal klonk den heer van Aemstel in de ooren.
Zijn maarschalk verschijnt aan de deur; een lijfknaap, die ginds op een
vouwstoeltje heeft gezeten, en dien we nu eerst opmerken, springt op ;
Badeloch werpt een' angstigen, Gijsbrecht een' vragenden blik op den
maarschalk, en allen klinkt de mare in 't oor : »De Kennemers zijn in
't land van Aemstel gevallen !"
Angst was op aller gelaat geteekend, behalve op dat van Gijsbrecht. Een
oogenblik fronste hij 't voorhoofd, -- toen speelde er een glimlach op
zijne lippen, en, den maarschalk met de hand wenkende om te vertrekken,
zeide hij tot Badeloch : »Wees gerust, melieve ! die gasten zijn mij
welkom!" --1) Deze bisschop Jan was eigentlijk slechts electus, d. i. verkozen bisschop. Hij
was in 1267 door de kapittelheeren verkozen, maar niet door den paus bevestigd.
Toch bleef hij 21 jaren lang den stoel bekleeden, en werd doorgaans „de bisschop"
genoemd. In Latijnsche brieven noemt hij zich zelven nu eens electus, dan episcopus.
2) Zie Oph. III.

3) Zie Oph. XXX.

Die gasten zijn hem welkom'?! Welk een verschil tusscllen dezen
Gijsbrecht en zijn grootvader, die in 1204 ook eons eeno bezoek van
Kennemer gasten had ontvangen, maar land en slot niet write en vim,
had zien verwoesten!
Doch deze herinnering aan den inval van 1204 herinnert mij tevens,
dat ik u, o lezer ! nog eenige inlichtingen verschuldigd ben, aangaande
den oorsprong van dat dorp bij het Dammerack, dat ik reeds hij herhaling
met den naam van Amestelledamme heb aangeduid. En we hekhen hiertoe
,juist eenige oogenblikken tijds, terwijl Gijsbrecht zich gereed maakt,
om zijne »welkome gasten" te ontvangen.

DERDE HOOFDSTUK,
WAARIN WIJ ONZEN GEBOORTEGROND IN ZIJN NATUURSTAAT BESCHOUWEN.

Wat zoudt gij, hedendaagsche stadgenooten ! wonderlijk opzien, indien
't u eens mogelijk ware, uwen dierbaren geboortegrond te zien, zoo als
die er vóór ruim zeven eeuwen uitzag. Niemand zou gelooven, dat het
dezelfde plek ware, daar thans het groote Amsterdam met zijn Heerenen Keizersgracht, met zijn Kalverstraat en Dam, met zijn achtste wereldwonder en zijn' keizerlijken Westertoren, met zijn dokken en zijn
Oostinjevaarders, met zijn spoorwegen en stoombooten en met al zijn'
ouden en nieuwen luister staat te pronken.
Niets is toch ten allen tijde moeijelijker geweest voor een woelende,
bloeijende hoofdstad, dan zich terug te denken in een tijd, toen zij er
zelf nog niet was. Hoe kon de deftige Warmoesstraat der 17e eeuw met
haar 230 uithangborden, met haar Engelsche lakens, Fransche modes,
Brabantsche kanten en Liesveltsche Bijbel ; — hoe kan de in gasvlammen schitterende Nieuwendijk van onzen tijd, met zijn' Sinkel en zijn'
Bahlman, en al zijn eindeloos gedreun van rollende wagens, zich immer
verbeelden, dat zij toch werkelijk eenmaal niet anders geweest zijn dan
gras en riet en modderpoelen vol eendengekwaak en kikkergezang ? En
toch -- hoe moeijelijk 't ook zij -- wij willen eens onze verbeelding
dwingen om een goede zevenhonderd jaren achterwaarts te gaan ! —
Zeker herinnert ge u wel dat verrukkelijk schouwspel, als ge met
de Harlinger of Hamburger of welke andere boot ge wilt, van de
Zuiderzee het Y in komt stoomen, en de trotsche halvemaan als uit het
water voor u oprijst ; 1) — en nu, verbeeld u, dat ge in het midden
der 12e eeuw dienzelfden togt komt maken, en wel in een lange schuit
1) Dat kan thans ook al zoo niet meer. Ik laat het evenwel staan, zoo als ik dit
A° 1860 geschreven heb.

van over elkander gespijkerde planken, waarin een hooge mast staat niet
een groot vierkant zeil. Dan zult ge, als ge begint uit t zien naar den
Amstel, al spoedig ter linkerhand een kerktoren ontwaren, maar —
dat is Amsterdam niet. Er is in 't geheel nog geen Amsterdam, te vinden ; -- 't is Diemen, 't aloude Diemen ; en als ge den Amstel zoekt,
moet ge nog wat verder naar het westen. Eindelijk gij zijt et . : gij ligt
met uw schuit vlak voor den mond der rivier. Zoekt ge huizen of een
toren ? Vraagt ge, waar dan slot van Aemstel staat ? Niets van dat
alles : stil en eenzaam stroomt het Amstelwater Ywaarts tusschen lage
oevers, die slechts door een kade, welke gij den naam van dijk onwaardig
keurt, eenigermate tegen 't gestadig ondervloeijen beschut worden, en
zoo ver ons oog reikt, niets dan de rivier, en niets dan t hoo opgeschoten riet aan de kanten, dat hier tot geen ander duel schijnt te
staan, dan om den wind eenige bezigheid te geven.
Eindelijk — ja, daar bespeuren we toch een gebouw, — ver, zeer ver
in 't verschiet verheffen zich torens. Dat is het slot te Aemstel, flat Egbert
van Amestelle onlangs gebouwd heeft 1 ). Want zoolang de oude Wolfger,
in het eerste derdedeel der 12e eeuw, het gebied over 't land van Amestelle
voerde, vergenoegde hij zich met den nederigen titel van sialtetus,
en rangschikte zich onder de dienstmannen der Kerk van Ltrecht,
en woonde op zijne eigene landhoeve, vermoedelijk te Ouderkerk, dat
hier het oudste dorp is, en zijnen naam draagt naar de moederkerk van
Amstelland. Doch toen Egbert hem was opgevolgd, stond deze al spoedig
naar hooger rang en magt, en bouwde zich een kasteel, vermoedelijk
van hout, maar dat daarom niet minder sterk was dan menig steenen
huis van later tijd 2) ; — en van toen af begon die aaneenschakeling
van twisten met de Utrechtsche kerkvoogden, die grootewleels de historie
der heeren van Aemstel uitmaakt.
Mud., vraagt gij welligt, wat was dat voor een p(st, dien Wolfger,
de stamheer van 't huis van Aemstel, bekleedde ?
schuldregter 3 ) of »s(houtet" 4).
Scultetus is letterlijk »schuld-et" d.
1) Zie Oph. XI.
2) Men vond in dezen tijd, en ook nog lang daarna, veel houten kasteel gin in ons
land en ook in Duitschland, en zij hadden, door de zware balken, waarvan zij waren
opgebouwd, eene hechtheid en vastheid, die thans ongelooflijk schijnen. Keizer Frederik
zelf bewoonde een houten paleis. En nog in 1380 belegerde de bisschop van Utrecht
„den houten huse" te Eerde hij Ommen, en slingerde er, met eene groote blijde, steenen
van 1300 pond tegen, die er op afstuitten „oft ballen geweest hadden". Toen eindelijk 't kasteel was overgegeven, stak de bisschop er den brand in, en 't brandde een
maand lang. Zie Mr. H. 0. FEITH, in NIJHOFFS Bijdr. I D. bl. 213,
3) HUGO DE GROOT, Inleiding tot de Holl Regtsgel. II B. 28e D. § 9
4) Zoo zegt HUYGENS, Zedeprinten : „Een Schouteth is sijn
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wat zaámgetrokken werd tot Schout. Denk daarbij evenwel niet aan
den boereschout van later tijd; neen, de Scultetus voerde 't oppergezag
over 't landschap in naam van St. Maarten. Hij was de baljuw, drossaart of
landvoogd, hoe gij 't noemen wilt. Onze Wolfger was een zeer aanzienlijk
man ; in den brief van 1105, waarin hij als getuige voorkomt, staat hij
vóór de vrije mannen, en was dus een edelman. Ongetwijfeld was hij
de rijkste en voornaamste man in 't land van Amestelle. De Scultetus
moest wel bekend zijn met de zeden en overleveringen van 't land,
dat hij bestuurde ; daarom werd er bij voorkeur de aanzienlijkste inboorling toe gekozen ; en hij moest ook de meestgegoede in 't land zijn,
want dit gaf hem magt en invloed, en maakte dat hij zelf belang had bij
de rust en welvaart van zijn gebied. Men mag het dus voor zeker houden,
dat Wolfger, de rijkste grondbezitter in 't land van Amestelle geweest
is, terwijl hij als bezoldiging voor 't ambt, dat hij bekleedde, door den
bisschop met land en bosch beleend werd. En dit tweesoortig bezit
van Wolfger lei den grondslag tot de heerschap van Aemstel, die deels
uit eigene goederen of allodia, deels uit Stichtsche leenen bestond.
Hij schijnt een stil en rustig dienstman van St. Maarten geweest te zijn,
maar zijn zoon Egbert streefde naar meer en hooger. Hij wilde Heer
zijn, en de leenen ook als eigen goed bezitten, — een zeer gewone
historie in die dagen ; maar de bisschop kwam daar tegen op en klaagde,
dat Egbert de Kerk beroofde. Egbert daarentegen beweerde, dat de
bisschop meer vorderde dan hem toekwam. Reeds in 1140 had hij twist
gehad met bisschop Herbert, doch die was bijgelegd, -- te weten zdd,
dat de bisschop de betwiste landen aan 't Kapittel van St. Maria toegewezen, doch Egbert ze behouden had. Daarop was die twist weêr op
nieuw begonnen, en keizer Frederik besliste in 1156 ten voordeele van
't Kapittel. Maar Egbert van A emstel was de man niet, om los te laten
wat hij had. Toen nu Godfried van Rheenen in datzelfde jaar bisschop
werd, besloot hij terstond dien Aemstelheer onder de knie te brengen;
doch kwam daartoe al een weinig te laat. Egbert had juist kort te voren
zijn' nieuwen sterken burg te Ouderkerk gebouwd. Dit punt was het
geschiktst gelegen, om de verschillende bezittingen van den heer van
Aemstel tegen een' aanval van de Stichtsche zijde te dekken. De moerassen aan den mond des Amstels trokken toen nog niemands aandacht,
schoon zij door de Voorzienigheid bestemd waren, om eenmaal de aandacht der gantsche wereld te trekken. En zoo heer Egbert er al eens
kwam, dan was 't zeker, als hij lust had, op de vogeljagt te gaan, want
van reigers, wilde ganzen en eenden was er overvloed.
Bisschop Godfried was een dapper krijgsman, die niet schroomde de
wapens te voeren tegen hetgeen hij de geweldenarijen der leenmannen
noemde. »Ik moet mij in gevaar stellen," riep hij uit, »en strijden ter
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bescherming der Heilige Kerk I" Toch gevoelde hij weinig lust om den
Aemsteler op zijn slot te komen opzoeken. Liever· daagde hij hem voor
zijn vierschaar; maar Eg bert bleef op zijn slot. De bisschop deed hem
in den ban; Egbert stoorde zich daar even weinig aan. Toen klaagde
Godfried bij den keizer; màar Egbert, voor 't keizerlijk hof gedaagd,
vond het weêr beter op zijn sterk slot te blij ven. Zelfs om den rijksban,
die er op volgde, schijnt Egbert zich ook niet veel bekommerd te hebben.
Of hij inderdaad het regt tegen zich gehad heeft, kunnen wij niet
beslissen, omdat wij alleen zijne tegenpartij hooren. Zooveel is zeker,
dat het hier ging als overal, en als 't altijd gegaan is, sedert de eerste
stIchting eener Kerk: strijd tusschen de geestelijke en wereldlijke heeren
om landen en inkornsten. Want even onverzadelijk als de hebzucht der
eersten, was ook die der laatsten. En even zeker is 't, dat Egbert niets
naliet, wat' dienen kon, Oln zijne magt te vergrooten en den luister van
zijn huis te verheifen,en dat hij een mal!- van moed en volharding
was; ~ hetgeen de klerk van keizer Frederik uitdrukte door hem»hoog..
n10edig" en »hardnekkig" te noen1en.
Doch gij hebt uw aandacht inmiddels gevestigd op de plek, die u het
d.ierbaarste is. YYT elnu~ wij ,villen aan wal stappen; wij wiJlen )den dijc
t' Aemstel" betreden, en beschouwen onzen geboortegrond in zijn' natuurstaat. Of neen, al niet fileer geheel in den natuurs~aat,want de
natuur heeft dien dijk niet gevormd; maar dit is dan ook .'t eenigste,
wat de menschenhand hier nog gedaan heeft. De beschrijving is kort:
veen en nloeras, kolken en braken, waarin heele vlu~ten van wilde
watervogels neêrvallen en rondspartelen. 'Dat er visch in overvloed
schuilt, spreekt van zelf; anders zouden die rondvliegende meeuwen
't u wel verra~en, ~oowel als die steltloopers, die lnet deftigen ernst
langs de randen der poelen stappen. Hoog geboomte ontwaren we slechts
op een' afstand; hier nabij ons niet als rietbosschen, die op sommige·
plaatsen hoog boven 't lage gras der veenen opschieten, ~n hier en daar
wat kreupelhout, dat in bevallige groepen de eentoonigheid van het
landschap breekt.
Maar zie er zijn toch al menschen ook in deze gras-, riet... en
waterwoestijn. Hier en daar vertoont zich een' enkele op den dijk, en
somtijds komt er. een vrouwenhoofd uitkijken uit die zonderlinge driekantige hutjes van riet en verdroogd gras, die ge mogelijk voor varkenshokken zoudt he~ben aangezien. Nu ontdekken we eerst, dat ze daar
aan' de binnenzijde van den dijk in een lange rij regelmatig naast elkander staan. Het is een visschersbuurt; - zie slechts links af, daar,
waar het Y een' kleinen inham vormt, ligt een aantal scheepjes.
Een . visschel' komt ons te gemoet. Zijn ongekamd, ruw haar is lnet
2

zijn grove wezenstrekken volkomen in overeenstemming. Zijn leêren
wambuis past even goed bij zijn wijde en korte broek van grof linnen,
beiden met een eind touw om den middel zaanigebonden. Van de knieën
af zijn de beenen bloot, en 't is nog veel, dat zijn voeten in een paar
houten klompen steken.
Wel, visscherman ! hoe heet het hier ?
»Tye."
En hoeveel visschers wonen hier wel?
»Hier omtrent dertig, en daar ginder in de Nes nog omtrent half
zooveel." —
Hoe heet die inham, daar je scheepjes liggen ?
»Dat is de Kolk aan den Zeedijk." --En die plek daar voor ons uit, waar dat riet zoo hoog opschiet?
»De Liesdelle ; als je daar inzakt, schiet je tot den hals toe in 't
water 7 ." —
Hoe lang is 't wel geleden, dat hier de eerste hutten gebouwd zijn ?
»Daar weten wij niets van ; wij zijn hier geboren, en onze vaders
ook 2)
Zijn het dan niet twee visschers met een hond geweest, die in een
kogge zonder roer hier 't eerst aankwamen ?
»Daar hebben wij nooit iets van gehoord 3)." -En waar ga jelui je visch verkoopen ?
»De wijven loopen er meê t'Amestelle 4) en in Bindelmerebroec 5 ) en
in Okesdorp s) ; en wij varen naar Myedrecht en Apekewoude 7) en Londersloethe 8)." -Nog ééne merkwaardigheid. Geen kerk, noch kapel, noch klokhuis is
hier te vinden, maar toch wel een kerkhof, want geen woonplaats van
menschen zonder begraafplaats er nevens. Ziet gij daar ginds dat houten
kruis? 't Bewijst ons, dat deze visschers, hoe arm en ruw, toch ook
christenmenschen zijn. Voor dat kruis bidden zij hunnen schutsheilig,
Sint Pieter, om zegen op hunne netten ; rondom dat kruis begraven ze
hunne dooden, -- zoovelen namelijk als hun graf niet in de golven
vinden.
>>

1) Zie I D. bl. 52 en 257.
4) Te Ouderkerk.
7) Abkon.

2) Zie Oph. XX.
5) Bijlemer.
8) Loenersloot.

3) Zie Op/i. XXI.
6) Osdorp.
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NOG GEEN A11STERDAM, MAAR TOCH REEDS EEN HANDELSPLAA US.1L

Verplaats u nu eens, als met een tooverslag, een halve eeuw Liter.
Egbert van Aeinstel is niet meer ; zijn kleinzoon voert thans het gebied.
Zijn lang haspelen met der bisschop was ten laatste, door bemiddeling van den aartsbisschop van Keulen, met een verdrag geëindigd. Dit
geschiedde in 1172, en Egbert, toen reeds hoog bejaard, wille aarne de
erfopvolging in de Stichtsche leenerr voor zij n zoon Gijsbrecht verzekeren.
Ilij stond te dien einde den bisschop het veen Bindelnrerebnie+ en de
helft der tienden van Wesepe af: Kort daarna stierf hij, eer in 1176 was
Gijsbrecht I, heer van Aemstel.
Slechts korte jaren heeft deze Gijsbrecht de heerschappij gevoerd. In
1178 leefde hij nog, maar hij moet niet lang daarna overleden zijn en
jonge kinderen hebben nagelaten, want gedurende 22 jaren vindt men
;eersen heer van Aemstel in oude brieven vermeld.
't is thans anno 1203 en Gijsbrecht II zetelt als heer »t'Aernstel
sine veste", dat is : op het slot te Ouderkerk.
Wij staan weder op »den dijc t'Aemstel," maar vinden al vrij wat
verandering. De dijk is veel zwaarder; het is te zien, dat er arbeid en
kosten aan besteed zijn, en dus de kracht en welvaart der bevolking
aanmerkelijk moeten gestegen zijn. En daarvan zien we al terstond nog
meer bewijzen rondons ons. Wel zijn daar nog dezelfde moerassen en
poelen ; maar 't zou ook wat al te veel gevergd zijn, indien wij ver
wachtten, dat die nu reeds zouden zijn opgedroogd ; - zij zullen er nog
lang na dezen zijn.
Nog- verdeelt de Amstel het land in twee ë n zonder vlam ot brug, en
:lom
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evenzoo zien we hier ook nog de visschers met hun hutten en schuiten ; -- maar dáár staan toch ook al betere gebouwen, en daar liggen
in den Amstel 1) »kogghen ende hulcs an den palinghen" gemeerd, —
schepen, die ter koopvaart gaan 2) over zee naar Stavoren en de steden
aan den IJsel, en, langs den Amstel, door Holland en het Sticht. Binnenwaarts langs den dijk staan de huizen der kooplieden, en achter en
tusschen die huizen zien we reeds eenige warmoestuinen. Dat het houten
huizen zijn, behoeft wel niet opgemerkt te worden ; maar wat ons,
negentiende-eeuwers, terstond in 't oog valt, is, dat die buurt aan den
dijk juist ligt, waar thans de huizen in de Warmoesstraat staan tusschen
de Wijde-kerksteeg en de Damstraat. Een kerk of kapel is er nog niet
te vinden ; de buren gaan te Ouderkerk ter misse. Dat evenwel de
bevolking al vrij wat moet zijn toegenomen, bewijzen u de ouden en
jongen, die daar op en beneden den dijk voor ons heen scharrelen. En
velen, die al wat beter gekleed zijn, dan deze arme visscherlieden hier,
die er nog even zoo uitzien als hunne grootvaders. De man, die daar
ginds uit zijne woning treedt, en met de hand aan 't voorhoofd uitkijkt
naar het Y, alsof hij de aankomst van een schip verwachtte, kan er u
't bewijs van leveren. Hij draagt al een rok van laken, die hem tot de
knieën neêrhangt, bij naauwsluitende hozen van dezelfde stof en lederen
schoenen. Dat hij een koopman is, bespeurt ge aan den hoornen inktkoker, die naast de tasch aan zijn' gordel hangt. Zeker is hij een der
voornaamsten van de B u u r t e t' A e m s t e 1, welligt een Overman, ja
mogelijk de Meester van den gilde.
Van waar die verandering hier? —
Eens, in een gelukkig oogenblik, — 'k weet niet door welk toeval, —
heeft de eerste handelskogge deze eenzame woonstede aan den uithoek
van het gouw bezocht ; en de koopmansblik merkte de gunstige ligging
op, en weldra vestigden zich, naast de schamele visschers, kooplieden en
schippers. Tegen zekere opbrengst aan den Heer verwierven zij vrijheid
en regten, en rigtten een schutsgild op met Meester en Overlieden aan
't hoofd, waaruit zich later, bij toenemende welvaart, — immers zoo
geen onvoorziene ramp dit jeugdig leven verstikt, -- eene vrije gemeente
ontwikkelen kan. 3)
't Is geen wonder, dat we hier reeds blijken van welstand ontwaren;
de gelegenheid der plaats is goed, en waar de koopman zich vestigt, komen
welvaart en nijverheid met hem. Daarom zien we ook al menig koebeest
in de veenee, want noodra hier wat te verdienen viel, kwam ook de
dorper met zijn vee, en groef slooten in de natte gronden, en heeft ten
1) Dat is nu het Damrak tusschen de Oudebrug en de Beurs,
2) Zie Oph. XXII.

3) Zie Oph. XVII.

nnnste s zomers goed Welland, al is 's winters liet t k`k'il een meet'.
Maat', wat ons billijk verwonderen traag, de Buurte t' Aeii ^ stel ligt
open voor eiken aanval ; geen slot aan den iiiond der rivier, geen
op den dijk, geen blokhuis bij de haven ! En toch ---- kie kool ^ lnali heelt,
bescherming noodig, en de heer van Aemstel is ver van hiel . : en als
't den kwaden Wouter van Egmond of den dollen Albrecht ltanjaert
eens in den zin kwam, hier een bezoek te brengen, zout 't al ,lecht k liti^
nen afloopen.
Dat zal, helaas ! al te spoedig gebeuren. Laat iii uwe ' erheelding
slechts één jaar voorbijgaan.
liet lamt
In Holland strijden de partijen, of Lodewijk dan kif
zal regeeren. --- Maar wat gaat dat onzen heer Gijsbreclit aan .'
Hij zat op 't huis te Aernstel in zijtic »sale," en genoot ee ri e beltagelijke rust. Want hij is, voor een Aemstelheer, al bijzonder vreedzaam
hij leeft zelfs met den bisschop op goeden voet, wien hij eelt getrouw
en gehoorzaam leenman is, en bevindt er zich niet kwalijk bij, daar hij
zijne bezittingen aanzienlijk vermeerderd ziet. liet had Bens dan ook
weinig kunnen schelen, of 't Willems partij gelukt wat a', oni Lodewijk
reet Ada en Aleid in Kennernerland op te ligten, waartoe 't plan beraamd en de uitvoering nabij was. Maar de bisschop is L ^allewijks vriend,
en hij vond goed zijnen getrouwen leenman een' bode te zenden met den
last, om des nachts te schepe graaf Lodewijk en de heide gravinnen uit
Haarlem naar Utrecht te voeren.
Of die bode Gijsbrecht wel zeer welkom was, inag men hetwijfelen.
Toch was hij juist de man om zulk een gevaarlijk togtje gelukkig te
volvoeren, en de visschers aan den Amstel — echte waterrotten ! .--juist de jongens om hem daarin wakker bij te staan. Hij bragt werkelijk
Lodewijk en Aleid veilig binnen Utrecht. Ada vond hij niet meet . ; zij
had zich reeds op den burg te Leiden begeven.
't Is een trouwe dienst geweest, maar zij komt Gijsbrecht Met alleen,
zij komt ook den kooplieden aan den Amstel en heel Atnstelland duur
te staan. Want nu komen Wouter en Albrecht, wien hun lakooi in Kennemerland is ontgaan hier wraak zoeken. Wat vlogten kan, vl Ligt ; maar
de Kennemers steken den dijk door en zetten 't gantsche land onder
water. Daarop varen zij met hun schuiten overal rond, en verbranden
al wat nog boven water uitsteekt ; en weinig baat het den kooplieden ii
zij zich in hun vaartuigen pogen te bergen ; zij worden achterhaald en
uitgeplunderd, en mogen zich gelukkig achten, zoo zij 't leven redden
't Is of de Noormannen weer in 't land gevallen zijn. 1)e lí °tinenters
zijn geen haar heter. »Die Kenemare," zegt de oude kro p ijk, ,iroelden
al dat si vonden.-
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Eindelijk liggen ook Ouderkerk en »Aemstel sine veste" aan de beurt,
en 't slot komt er niet beter af dan het dorp. Ik weet niet, waar Gijsbrecht was op 't oogenblik van den ramp, of hij zijne veste nog heeft
verdedigd, dan wel of hij, in der ijl de wijk naar Utrecht genomen heeft; —
maar 't slot is aan kolen gelegd. En zoo baldadig gaan de Kennemers
te werk, dat ze zelfs de vruchtboomen niet sparen :
Menich appelboem, die re stont,
Wort verbornt van den luden.

Muiden, Weesp en Breukelen 1 ) moeten 't ook misgelden ; alles wordt
verbrand of geplunderd. Totdat de dolle Kennemers zijn met rijken buit
te scepe gekeert,
Als si 't hadden al onteert.

Zoo treurig eindigt het eerste tijdvak der geschiedenis van Amsterdam. De Buurte t' Aemstel ging
Plotseling te gronde en sonck met eenen slagh!

1) Weesp stond reeds ten tijde van Egbert onder 't gezag van den heer van Aemstel;
maar Muiden in 1204 nog niet, wel later; en Breukelen heeft nimmer tot de heerschap van Aemstel behoord. Doch de Kennemers waren niet enkel gekomen om
Gijsbrecht te tuchtigen ; neen, daar de bisschop Lodewijks vriend was, voeren zij de
Vecht op om ook zijne goederen te beschadigen, waarover dan ook de bisschop op
zijne beurt weêr wraak ging nemen, door een rooftogt in Holland te doen.
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Gijsbrecht lI zag zijn slot in aseb en zijne gantsche heerschap verwoest ; en lang had het, bij de gebrekkige hulpmiddelen dier dagen,
kunnen duren, eer 't ingestroomde water overal geloosd, en 't land weer
boven gekomen was, want de voorbeelden zijn in ons vaderland niet
zeldzaam, dat de eenmaal ondergeloopen landen voor altijd verloren ble
ven. Gelukkig echter werd die ramp gevolgd door een' zeer p eetel) cI,
droegen zomer 1).
Amstelland was dus weldra weèr opgedroogd, en de eerste zorg was
de dijken te herstellen ; maar 't slot te Ouderkerk bleef een aschhoop, en heer Gijsbrecht woonde in zijn steen gin huis op de Oudegracht te Utrecht 2 ). Zijn oogmerk was, liet gebeurde dienstbaar te
maken ter uitbreiding van zijn gebied, en hij hield steeds bij den bisschop aan om vergoeding voor zijn geleden verlies. »Niets is billijker,"
zeide hij, »dan dat de bisschop mij vergoedt, hetgeen ik verloren heb.
om den bisschop dienst te doen." En zoo verkreeg hij eerlang in erfpacht
van het Sticht de helft der gerigten van Muiden en Dienma waarvan
de andere helft aan heer Hendrik van de Velde geschonken werd
Daarmede was echter de bisschop nog niet van zijn' getrouwen leenman
ontslagen ; Gijsbrecht was de man niet om met weinig tevreden te zijn.
En nadat de bisschop mogelijk voor de twintigste anaal kid gehoord.
1) Die zomer was zoo heet en droog, dat zelfs in Friesland de veenachtige boden
van 't bosch Fluiso door de brandende hitte ontvlamde, en geheel wegbrandde, en
in een meer herschapen werd.
2) Zie Oph.
3)

XIII.

Twintig jaren later deed deze heer Hendrik afstand vs u r zijn helft en sedert

behoorden Muiden en Diemen geheel tot de heerschep van Ae+u,te4
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dat zijn slot in asch en zijne gantsehe heerschap verwoest lag, bragt hij
door zijne bemiddeling teweeg, dat Gijsbrecht van de abdisse van Elten
aanzienlijke goederen in Gooiland ontving, welke hij tot aan zijnen dood
in leen zoude houden 1).
't Schijnt, dat toen de heer van Aemstel zich voldaan rekende, want
hij begon kort daarna ernstig aan de herbouwing van zijn slot te denken.
Eerst echter moest het nog een punt van overweging uitmaken, op welke
plaats hij 't nieuw gebouw zou oprigten. Zijn grootvader Egbert, die in
eeuwigen twist met den bisschop leefde, en die de moerassen aan den
mond van den Amstel als een uithoek van zijn gebied beschouwd, hoogstep s goed genoeg geacht had voor visschers en ganzen, mogt zijnen burg
hebben gebouwd tegen de grens van het Sticht ; — hij, die in zoo
goede vriendschap met het bisdom stond, had dáár geen veste noodig.
Integendeel, hij had nu ondervonden, van welke zijde hem 't gevaar
bedreigde, en bovendien had hij ontwaard van hoeveel gewigt die uitloop
van den Amstel worden kon, wanneer de koopman zich daar andermaal
vestigen wilde, — en zoo besloot onze welberaden en omzigtige Heer,
om nabij den Amstelmond, tegenover de plaats, waar weleer de Buurte
t' Aeinstel gestaan had, de grondslagen te doen leggen voor een nieuw
kasteel, grooter en sterker dan het oude.
Toen ontstond een nieuw leven in dat stil en eenzaam oord. De hooge
masten verrezen, om de palen in den grond te drijven ; steenen werden
aangevoerd ; balken op den dijk gestapeld ; metselaars en timmerlieden
stroomden toe uit Holland en Waterland en het Sticht ; en de hutten,
waarin ze hun verblijf hielden, gaven aan de streek reeds 't voorkomen
van een nieuw verrezen dorp. Weldra verhieven zich de dikke torens
reeds hoog boven den dijk, en eerlang spiegelde de Nye Aemstel 2), met
trans en tinnen zich trotsch in zijne breede grachten. 't Was
Een vaste en sterke burgt, aan 's Amstels boord gelegen,

op dezelfde plaats, waar wij thans den Nieuwendijk kennen, omtrent
de Dirk-van-Hasseltssteeg en de Vrouwensteeg 3).
't Is reeds een oude opmerking, dat rondom de kasteelen der edelen
zich het eerst de woningen van nijvere onderzaten te zamen groepten,
om weldra dorpen en later somtijds steden te worden. En zoo ging
't hier te eer, daar er reeds vroeger eene bevolking geweest was. De
1) In 1224 beloofde Gijsbrecht, dat zijne vrouw, zijne zoons en erfgenamen op de
goederen in Nardingerland, die hij van de abdisse van Elten hield, na zijnen dood,
geen regt zouden behouden, dan alleen ex gratia der abdisse. Het blijkt echter, dat
zijne opvolgers in 't bezit dier goederen gebleven zijn.
2) Zie Oph. XII,

3) Vergel. I D. bl. 258.
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visschets niet alleen, ook de schippers en kooplieden keerden allengs
terug; en wanneer heer Gijsbrecht door de enge vensters naar de overzijde tuurde, dan zag hij een nieuwe koopmansbuurt aan den lijk, en
vermaakte zich in 't aanschouwen der af- en aanvarende koggen.
En natuurlijke rampen zelfs — 't geweld van stormen en golven, de
vreeselijke watervloeden, die in de 13e eeuw de noordelijke Nederlandsche gewesten zoo deerlijk teisterden, -- moesten medewerken, Beo hier
bloei en welvaart te scheppen. Geweldige inbraken der Noordzee (men
telde er in de 13e eeuw meer dan twintig) deden liet meeste land tusschen Tessel en Stavoren verdrinken. Daardoor was nog vodr het midden
dier eeuw, de Zuiderzee van een binnenlandsche plas in een open Lee
veranderd, en het dorp aan den mond des Amstels verkreeg een nog veel
gunstiger ligging voor handel en scheepvaart. Van jaar tot jaw' groeide
dan ook het getal der kooplieden aan. Het »comannegilde" (dat Sinterklaas
als zijn patroon vereerde) betaalde den Heer telkens ruimer schatting,
en de Heer beschermde den handel; waarvan ik u zoo aanstonds een
voorbeeld toonen zal, --- het oudste, dat wij kennen.
Maar Gijsbrecht II was toen al geen heer van Aemstel racer. Hij,
die de rust en het vreedzaam genot zijner goederen hoven alles beminde,
was weèr door den bisschop geroepen tot den krijg. Het was in dien
noodlottiger slag bij Ane, op den 27 n Julij 1227, waar de bisschop gedood en zijn leger in de moerassen gesmoord werd, dat ook Gijsbrecht
zwaar gewond den Drenters in handen viel. En schoon hij eerlang geslaakt werd, hij keerde slechts op zijn huis terug om er te sterven.
Gijsbrecht III was woeliger en krijgszuchtiger dan zijn vader, en hij
was geheel vervuld met den heerschenden geest van zijn geslacht vijandschap tegen liet Sticht. Om hierin zijne bedoeling te hereiken,
achtte hij 't nuttig de vriendschap met Holland te zoeken, en zoo zien
wij hem, te Haarlem, op den 1S' Februarij 1232, zijn stee p en huis te
Utrecht aan den graaf van Holland opdragen en 't van heiml weder
ten erfelijken leen ontvangen 1). Dit feit is merkwaardig als de eerste
band, die tusschen de heeren van Aemstel en de graven van Holland
werd aangeknoopt, maar wij moeten wel opmerken, dat die leenband
geene betrekking had tot de heerschap van Aemstel, maar slechts tot
eerre bezitting buiten dat gebied.
Naauwelijks ook was de derde Gijsbrecht heer van Aemstel geworden,
of het dorp tegenover zijn slot trok zijne aandacht. Hij zag er de schippers en kooplieden uit alle omliggende oorden verschijnen, en de welvaart
groeide met den dag. Het had nu zoowel gemeenschap met de Noordzee
en alle landen rondom de Zuiderzee, als langs de binnenwateren tom
1 )Zie Oph. X111,
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Holland en Zeeland, met Utrecht, Brabant en Vlaanderen. Hij nanis
het gewigtig besluit eene haven aan te leggen, door Benen dam in den
Amstel te werpen 1). De dam werd gelegd een goed eind weegs bezuiden het slot, en van sluizen voorzien, om het afstroomend rivierwater
een vrijen doortogt te laten, waarop geheel Amstelland moest uitwateren.
Die dam is nog tegenwoordig onze Vijgendam, en de sluizen zijn tot
heden toe in wezen gebleven. Dit afdammen van den Amstel zoo ver
binnenwaarts geschiedde met het opzettelijk doel, om, een voor dien tijd
zeer ruime haven te vormen, — een »rack", dat van het Y naar »den
Darnme" voerde en daarom »'t Dammerack" genoemd werd. En van
toen af droeg het dorp aan den Amstel den naam van AMESTELLEDAMME, —
een naam, die bestemd was om eenmaal, vier eeuwen later, zelfs dien
van Venetië te overschitteren.
Met een eigen naam kreeg het tevens een eigen dorpsbestuur. Hadden
de buren te Aemstel tot nu gestaan onder Schout en Asigen van Ouderkerk 2), heer Gijsbrecht stelde thans een Schout te Amestelledamme, en
koos uit het comannegilde »drye guede knapen" tot Asigen, om vrede en
geregtigheid te handhaven, en de vierschaar te spannen, en »een recht
vonnisse te wijsen tusschen den heere ende den huysman 3), tusschen
den huysman ende den heere."
In dien tijd — vóór 't midden der 13e eeuw — in een tijd dus
lang vddrdat de oudheidkundigen den naam van Amestelledarnme voor
de eerste maal, met inkt op perkament geschreven, gevonden hebben,
voeren de schepen van dit dorp reeds op de Oostzee. En dit is geene
gissing --- maar zekerheid. Wij hebben een brief van Gijsbrecht III
tot bewijs, een brief, op den 6" Februarij 1247 door hem geschreven
aan de Regeering der vrije stad Lubek betreffende eene Aemstelsche
kogge, die dáár aan den ketting gelegd was. 4)
Een zeeroover, Marcward Culen genaamd, had den Lubekkers kwaad
gedaan. Denkelijk had hij een hunner schepen aangevallen ; althans er
waren in 't gevecht eenige Lubekkers gewond, en de roover was met
den buit heengegaan. Of deze nu in het land van Aemstel t'huis behoorde,
blijkt niet; maar wel, dat de Lubekkers meenden, dat hij dáár zijnen
1) Zie Oph. XXIII.
2) Zie over Asigen en Aasdom : HUGO DE GROOT, Inl. tot de Holl. Regtsgel. II B. 28e D.
3) 't Woord „huysman" beteekent niet, wat wij er thans gewoonlijk door verstaan :
een boer of landbouwer; neen „huysman" beteekent : een man, die een huis bewoont,
een pater farnilias, huisvader, hoofd van een huisgezin.

4) Oorkondenboek v. Holl. en Zeel. I 1). N°. 434. In den brief wordt Amestelledamme
niet genoemd, want Gijsbrecht spreekt van het schip, niet van de plaats, waar het uitgerust was; maar ieder zal wel toestemmen, dat men hierbij niet aan Ouderkerk of
Mijdrecht maar aan Amsterdam denken moet.
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roof geborgen had. Daarom schreef de Regeering dier stad eert brief vol
klagten aan heer Gijsbrecht, en out de daad bij 't woord te voegen.
namen zij tegelijkertijd eene Aernstelsche kogge, clie te l,irl ^ ek aankwam, in beslag.
Gijsbrecht antwoordde, dat hij hen over hunne wonden e. ^ hint verlies zeer beklaagde, en dat hij hun gaarne zijne hulp wilde verleenen,
zooveel hij kon, om de verloren goederen terug te krijgen, wits zij hem
slechts konden aanwijzen, waar die te vinden waren. Maar tegenover
die welwillendheid verzocht hij dan ook van hunne zijde zooveel billijkheid, dat zij hunne schade op geen onschuldigen verhalen, snaar de
kogge, die aan zijne onderzaten behoorde, en door hen in beslag genomen
was, ten eerste weêr vrij geven zouden, vermits toch deze lieden geen
schuld hadden aan 't kwaad, dat de roover hun gedaan had »Handel
hierin", schreef Gijsbrecht, »jegens ons, gelijk gij zoudt wenschen, data
in een gelijk geval, door ons jegens u en de uwen gehandeld zou worden.
en gelijk wij dan ook ten opzigte van u en uwe vrienden steeds vergelden willen, waar wij kunnen."
Hoe de zaak is afgeloopen, weten wij niet, omdat wij er geen brieven
meer van hebben ; doch wij kunnen ons hiermeê tevreden stollen, daar
wij er twee zaken uit leeren, die nog al opmerkelijk zijn. De eerste is,
dat de handel en scheepvaart onzer vroegste voorzaten, al lang vddr den
tijd van graaf Floris, ((lien sommigen, op grond van 't privilegie van
1275, weleens den grondlegger van den Amsterdamschen handel hebben
willen noemen) zulk eene uitgebreidheid had, -- wat zonder dit onweèrsprekelijk bewijs, velen niet zouden gelooven.
De tweede is, dat wij hier een middeleeuwschen baron, evenals een
hedendaagsch minister, brieven zien wisselen over de handelsbelangen
der ingezetenen, — wat velen zeker anders ook niet ligt geloofd zouden
hebben. Hoe hemelsbreed verschilt dit van de voorstelling der »kleine
tirannen op hun middeleeuwsiche burgen" bij sommige schrijvers, die
met krachtige trekken historische groepen schetsen'
Maakten de heeren van Aemstel juist de uitzondering op den regel '

Of vertellen de effekt-bejagende schrijvers somtijds spreukjes --Dit willen wij thans niet onderzoeken, slechts herinner ik u, dat Gijsbrecht III al spoedig hierna weêr ten oorloge trok. Hij volgde der
Roomsch-koning Willem, en hielp hem Keizerswaard veroveren : Maar dat
hij daarmee toch Willems gunst niet won, bleek toen Gosewijn tot
bisschop verkozen werd. Wat hiervan de gevolgen waren, hebben wij
vroeger reeds gezien, en 't is nn tijd terug te keeren tot Gijsbrecht
Iv, wien de tijding gebragt werd, dat de Kennemers in zijn land gevallen waren.

ZESDE HOOFDSTUK.
WIE GIJSBRECHTS GASTEN WAREN, EN IIUE HIJ ZICH VAN HEN WIST
TE BEDIENEN.

Wij hebben den heer van Aemstel verlaten op het oogenblik, dat hij
heenging, om zijne »welkome gasten" te ontvangen ; wij willen thans
eens met die gasten kennis maken. Dat het oogmerk van . hun bezoek
niet vriendschappelijk was, liet zich ligt vermoeden ; maar Gij
had spoedig het middel gevonden om hen onschadelijk te maken.
Het was een hoop revolutiemakers, Kennemers, Waterlanders en Westfriezen, — een wilde hoop, die niets ontzag. De opstand was eerst losgebroken in Kennemerland en terstond naar Waterland overgeslagen;
de Westfriezen, altijd tot opstand genegen, verzuimden niet, zich er hij te
voegen. De oorzaak lag in den overmoed des adels, die den laaggeboren
dorper drukte en kwelde. Maar waarom brak die opstand juist toen los ? Dit
kunnen wij slechts gissen. Welligt had het volk geduld geoefend, zoolang
graaf Floris minderjarig was, en zijn hoop gevestigd op het oogenblik,
dat hij zelf de teugels der regeering in handen zou nemen. Maar
toen dat tijdstip eenmaal gekomen was 1 ), en geen verandering in hun
toestand bragt, barstte de lang verkropte woede los. Toen moesten Jan
Persijn van Waterland en al de Kennemer edelen 't ondervinden, dat
de doffe onderwerping geweken en de ure der wraak gekomen was.
De Kennemers, Waterlanders en Westfriezen bedoelden niets minder
1) „Ongetwijfeld begon Floris V op eigen gezag te regeeren, toen hij twaalf jaren,
„den ouderdom voor de meerderjarigheid der leenen, bereikt had." AREND, Alg.
Gesch. des Vaderl. II Dl. le St., bl. 339. Het eerste charter, door Floris V als graaf
van Holland gegeven en bezegeld, is van den 10" Julij 1266. Maar toen was hij nog
geen volle 12 jaren oud, want hij was geboren in of omstreeks September 1254. VAN
WIJN op WAGENAAR, III St., bl. 9 en 10. Ten tijde van den opstand der Kennersiers
echter was Floris reeds nagenoeg 14 jaren oud.
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dan zich geheel vrij te maken van de heerschappij des adels en der
geestelijkheid, en de klem der regeering in handen der gemeente te brengen. Een stout ontwerp in lt midden der 13e eeuw! En een merkwaardig
verschijnsel in de geschiedenis van ons vaderland; want die,' opstand
was niet, als menig ander oproer, aan toevallige oorzaken, aan geen
duurte van levensmiddelen of buitengewone lasten toe te schrijven, en
evenmin als een op zich zelf staand voorval aan te merken. Het was
een krachtige uiting van den volksgeest, die in deze eeuw streefde naar
ontwikkeling en vrijwording der gemeenten.
Ik moet hier op een verschijnsel wijzen in 't middeleeuwsche volksleven, waarop (ioor onze historieschrij vers (die zich doorgaans meer met
de daden der Vorsten en I~eeren dan met het leven en de zeden der
volken bezig gehouden hebben)\veinig of niet gelet is. Zoover de historische -bronnen vloeijen, ontwaren wij onder de gemeene lieden, dorpers
niet alleen maar z~lfs lijfeigenen~, bezworen vereenigingen, om elkander
tegen hunne verdrukkers bij te staan, en het leed, éénen aangedaan,
gezamenderhand te wreken. Wij noemen die vereenigingen schutsgilden~'
Zij bestonden in de streken langs de Noordzeekust (d. i. in Holland, Zeeland en Vlaanderen) reeds vóór het tijdperk der grafelij'ke regeering.
I{arel de Groote en Lodewijk de VrolIle verboden die gilden reeds, die
zij als gevaarlijke zamenrottingen beschouwden. Later werden zij te
vuur en te zwaard vervolgd, en zij, die er leden van waren, werden,
zoo zij in der Heeren handen vielen, als kwaaddoeners gestraft. Toch
woekerden die schutsgilden steeds voort, ja, sloten zich zelfs tot gildebonden aaneen, en menig verschijnsel in de middeleeuwsche historie is
hieruit te verklaren, - ook deze opstand der Kennemers, vVaterlanders
.en Westfriezen in 1268. Zoo begrijpen wij ook, dat die volksbeweging zoo
spoedig veld kon vvinnen, en overal bijval vinden, zoodat geen edelen,
geen bisschop, geen graaf van Gelre daaraan weêrstand konden bieden;
want overal waar de volksmenigte onder verdrukking zuchtte, of naar
meer vrijheid verlangde, hadden de zaamgezworenen bondgenooten:
welligt ook in de gemeenten van A1Ilst"elJand; stellig in Utrecht,Amersfoort en Een1land. De opstandelingen verklaarden, niets minder te be·
doelen, dan alle edelen, geestelijken en overheden te verdrijven, alle
sterkten te vernielen, het goed der rijken aan de armen te geven, en
het geheele bisdom tot een gemeenebest te maken.
En hoe menigmaal h~eft nu de geschiedenis, ook van latere eeuwen,
geleerd, hoe weinig eene opgewonden lnenigte weet maat te houden; zelfs
wat oorspronkelijk regt en billijk was, overdrijft ze, slaat tot dwaze uitersten
over, en bederft hare eigene zaak. Ras voegen zich bij zulken, die slechts
hun regt -willen verdedigen, vele anderen, die alleen bedoelen hunne
plunderzucht bot te vieren, en die weldra den boventoon voeren. Einde-
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lijk vinden zij eerzuchtige grooten, die hen, onder een fraaijen glimp,
weten te gebruiken, om hunne bijzondere bedoelingen te bereiken, en
later hen aan hun lot overlaten.
Zoo ging 't ook deze geduchte maar toomelooze menigte. De heer
van Waterland en al de heeren van Kennemerland vloden binnen
Haarlem, waar zij zich versterkten, terwijl inmiddels hunne kasteelen
werden vernield en omvergehaald. Brandende, blakende en plunderende trokken de bondgenooten rond. Eindelijk zou 't Haarlem gelden ; maar daar durfden ze nog niet aan. »Naar Remstel !" klonk het
toen. »'t Huis te Aemstel onder den voet ! In Amestelledamme is een
buit voorhanden, en als wij dien gedeeld hebben, steken wij 't nest in
brand !" En weldra stormde het woeste hoofdelooze heir op Amstelland
aan, om ook den trotschen heer van Aemstel de kracht der massa te
doen gevoelen.
Maar deze was listiger dan al de Heeren des lands. Juist peinsde hij
-- wij waren er getuigen van 1) -- hoe zich van het slot Vreêland
meester te maken, en begreep dat deze ontzaggelijke drom gewapende
woestelingen hem daartoe zou kunnen dienen. Daarom had hij tot Badeloch gezegd : »Die gasten zijn mij welkom !"
Gijsbrecht trad hen onverschrokken te gemoet, eischte een mondgesprek met de aanvoerders, maakte gemeene zaak met hen, en liet zich
tot hun hoofdman benoemen.
Neen, beschuldig hem daarom niet. Laat anderen, die niet van »'t
Aemsterlandsche bloed" zijn, hem »Gijsbrecht den verrader" noemen ; —
wij, Amsterdammers, zijn hem juist voor dit slim gedrag den grootsten
dank verschuldigd. De uitkomst zal het leeren ; volgen wij hem thans
op zijn' togt.
Aanstonds rukte Gijsbrecht op Vreêland aan, in hoop dit slot spoedig'
te overrompelen ; maar liet werd zoo goed verdedigd, dat de Kennemers
er ras verdriet in kregen, en, om zich wat afleiding te verschaffen, nu
en dan een strooptogt in Amstelland gingen doen. Dit lag niet in Gijsbrechts bedoeling, en daarom deed hij andermaal eene aanspraak,
»Dappere spitsbroeders !" zei hij, »de werkeloosheid, waarin gij door
't beleg van dit slot gehouden wordt, belet u dien roem in te oogsten,
waarop gij regt hebt. Vóór ons ligt de stad Utrecht. Binnen hare muren
bevindt zich al wat gij zoekt. Midi- is de schatkist van den bisschop ;
ddárheen nog dezen nacht !"
Niets aangenamers kon dezen vrijscharen voorgesteld worden ; aanstonds slaan zij op weg, en zijn reeds vcíór den dageraad de stad genaderd. Ware 't Gijsbrecht mogelijk geweest hen in behoorlijke orde te
1) Zie hiervoor bl. S.
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doen volgen, hij zou Utrecht overrompeld hebben. Thans echter waren
(le wildste benden vooruitgestoven, en reeds door de poortwachten ontdekt,
eer nog het gros des legers genaderd was. Eensklaps klonk het door
Utrechts straten : »Te wapen ! de Tartaren zijn voor de stad l ) !"'
Binnen weinige oogenblikken waren muren en torens neet gewapende
burgers bezet.
»Wie zijt ge, en wat begeert ge hier ?" riep men van de wallen.
Een Kennemer met welbespraakte tong trad voorwaarts en antwoordde :
»Burgers van Utrecht, goede vrienden! liet vrije volk van Kennemerland
groet it, en begeert dat gij ook een vrij volk zult worden. Drijf (le Edelen
en Overheden de stad uit, en geef hunne goederen den armen V
Op dezen eisch ontstond in (le stad een groot rumoer, doch het
meerendeel verkoos de vrijheid boven het vechten : veertig van de aanzienlijksten werden de stad uitgejaagd, en het vrije volk van Utrecht
sloot een verbond met de vrije volken van Kennemerland, Westfriesland en waterland. Nu rukte Gijsbrecht aan 't hoofd van al (lie vrijmannen op Amersfoort aan, dat even als Utrecht zich bij hei, aansloot,
en geheel Eemland volgde weldra dit voorbeeld.
En waar was de bisschop gebleven ? — Hij had in tijds een uitstapje
naar Gelre gemaakt, en den graaf van dat gewest de tijding gebragt,
dat hij ook door de Tartaren bedreigd werd. Maar schoon zij te zamen
een leger bijeenbragten, en tot Zeist voortrukten, zij vermogten niets
tegen de geweldige overmagt en keerden naar de Veluwe terug.
Gijsbrecht van Aemstel had intusschen zijne residentie binnen Utrecht
gevestigd, als het magtig opperhoofd van een zestal vrije volken. Maar
niets was noodiger dan zijnen helden bezigheid te geven, en daarom
moesten zijne vijanden in 't Sticht het rnisgelden. De sloten van Gijsbrecht van Abkou, Willem van Rijzenburg en Hubrecht van Vianen
werden in puinhoopen veranderd. Doch toen voor 't oogenblik niets
meer te doen wetende, en voor zijne dagelijks aangroeijende raagt geen
leeftogt meer vindende, besloot hij zijne vrienden met een goed woord
van den hals te schuiven.
»Dappere spitsbroeders en geliefde vrienden ! gij ziet, hoe wij het geheele bisdom binnen één jaar onderworpen, hoe wij de edelen verdreven en hunne sterke sloten verwoest hebben. In het volgend jaar zullen
wij den graaf van Gelre tuchtigen en zijn gebied vernielen, omdat, hij
zich tegen ons verzet heeft. Doch daar thans de oogsttijd op handen
is, zoo laat ons terugkeeren, om te zorgen voor `t onderhoud onzes
vrouwen en kinderen."
1) De Tartaren varen in 't midden der 13e eeuw- de schrik
+[ie kreet bij dezen plotselinger overval.

van Europa; vandaar
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Met gejuich werd deze voorslag goedgekeurd, en Gijsbrecht zag met
groot genoegen de vrijscharen huiswaarts keeren.
Hij zag ze 't volgend jaar niet terug. Want toen de Kennemers op
hun' terugweg voorbij Haarlem kwamen, viel 't hun in, die stad toch
nog eerst in te nemen, en de edelen, die er binnen waren, te straffen .
Maar een hunner, Jan Persijn, deed bij nacht een' uitval, en stak een
groot aantal dorpen in Kennernerland in brand, en tegelijk vielen de
anderen de Kennemers zoo onzacht op 't lijf, dat er velen gedood werden. Het overschot kwam met bebloede koppen in zijne brandende dorpen
terug, en — de vrijheidsdroom was uit.
Zoodanig was de afloop van dezen merkwaardigen opstand.
Maar Gijsbrecht had zijn oogmerk volkomen bereikt: niet slechts
zijne vijanden in het Sticht vernederd, maar ook liet slot te Vreêland
in handen gekregen ; en bij den vrede, twee jaren later, moest de bisschop uit geldgebrek het hem in pandschap laten. Maar, wat voor ons
het belangrijkste is -- hij had door zijn listig gedrag het jeugdig
Amestelledamme gered van' een wissen ondergang, waarvan het zich anders mogelijk nimmer hersteld had. Ware Amestelledamme toen door de
Kennemers uitgeplunderd en verbrand geworden, -- de kooplieden waren
vermoord of gevlugt, de handel had zich verplaatst, en welligt ware er
geen Amsterdam meer geweest !
Thans ging het onder zijne bescherming krachtig vooruit. En was 't
ook nog een klein vlek, 't was toch al gewigtig genoeg, om spoedig de
aandacht van den graaf van Holland tot zich te trekken, die er wel
geen gezag over had, maar er toch reeds aan dacht, om de ingezetenen
aan zich te verpligten.
Hoe heer Gijsbrecht zijn Amestelledamme beschermde, en, naar de
begrippen van dien tijd, poogde op te beuren, kan ook hieruit blijken,
dat hij naauwelijks meester van Vreêland geworden was, of hij deed er
een tol heffen van al de schepen, die de Vecht opvoeren. En die belemmering van den Utrechtschen handel kon niet anders dan voordeelig
zijn voor dien van Amestelledamme.
»Swicht Utrecht!" was Aemstels leuze, en 't bleef de leuze der Amsterdammers, die ze, in later eeuw, zelfs in gouden letteren triomfantelijk
op een toren in den muur hunner stad deden pronken, als een blinkend
bewijs van de oude Amsterdamsche fierheid !
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1) S TUK.

HET DORP AMSTERDAM IN

1270.

Dat de ALTIsterdamnlers bij de scheepvaart leven, be"vijzen u al aanstonds hunne huizen; niet alleen zijn ze van hout, - dat is niets vreemds
in dezen tijd, - maar tevens zoo goed geteerd en gepekt, als de schepen
zelf: 't Eenigste steenen gebouw, dat ge ontwaart, is het slot. Maar die
geteerde houten huizen rnet riete- of stroodaken onzer eerste voorzaten,
hoe nederig ze ons mogen voorkomen, zijn toch de grondleggers geweest
voor de paleizen van later tijd.
Plaatsen wij ons midden op »den Damme" 1), met het aangezigt naar
de Haven of het »Darnn1erack," dan hebben wij ter linkerhand »de
Plaetse." 't Is een open veld, met gras begroeid, en de sterkste verbeelding zou niet in staat zijn, om in die »Plaetse," waarop nu ettelijke
varkens en schapen loopen, en de jongens vechten en in 't gras buitelen, den beroernden Amsterdamsehen Dan1 te herkennen, en er de plek
aan te wijzen, die bestemd zou zijn, om eens het achtste wereldwonder
te dragen.
En hoe vinden wij onzen schitterenden Nieuwendijk hier terug? 't Is
een dijk, die naar 't slot van Aemstel geleid. Hier vooraan slechts zien
wij een paar huizen, die tegen de glooijing schijnen te hangen, en beneden
aan de haven zijn eenige loodsen opgeslagen, die voor pakhuizen dienen.
Doch "vij laten de vergelijking met het tegenwoordige varen, en verplaatsen ons liever geheel in het jaar 1270 2).
Vrolijker gezigt kunt ge wel op geen dorp verwachten, dan hier die
woelige haven reeds oplevert, waar een aantal schepen en schuiten
liggen, waar schipper en werkman bezig zijn 111et de goederen uit ofin
1) "De Damme" is nu de Vijgendam ; "de Plaetse" is de Dam.
2) Zie Oph. XXIV.
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de schepen te brengen. Dat hijscht en trekt en draagt en zeult, en zo
voelen zich zoo gelukkig den gantschen dag bezig te zijn en geld te
verdienen, en rekenen zich vrij wat beter dan de slaafsche dorpers, die den
grond bebouwen of de varkens hoeden van hun meester. De handel maakt
vrij, en geeft moed en zelfvertrouwen. Ze zien het, dat ze dag aan dag
vooruitgaan ; en wie weet, hoe menig er onder deze kooplieden is, die er
reeds aan durft denken, dat Amestelledamme 't nog wel eens zoo ver
brengen zal als de poorte van Haarlem, en verwerven vrijheden en
privilegiën en .... Ja, maar ze mogen nog wat wachten, eer die droom
verwezenlijkt zal worden !
Toch doen ze, a] wat zij kunnen, om 't zoo ver te brengen. Welk een
ewoel en bedrijvigheid levert dat »Dammerack" reeds op ! Hier reppen
scheepsgezel en sjouwer de forsche armen om de laatste vracht van
Rijnlandsche boter en kaas, die aan den wal opgestapeld ligt, nog vddr
den avond in een Amsterdamsche kogge te bergen, die morgen vroeg
moet uitzeilen naar Lubek, van waar die twee andere Amsterdamsche
bodems, die daar aan den Damme liggen te lossen, juist zijn teruggekeerd, de eene met timmerhout, de andere met Oostersch bier geladen. Balken en vaten worden dwars over den Damme gesleept, naar
den Binnen–Amstel --- in schipperstaal »'t Rack-in" of 't Rok-in geheeten. --- Gij ziet er de binnenvaarders liggen, die er meé naar Hol,
land en 't Sticht zullen stevenen, waar hout en bier altijd grage koopers vinden.
Inmiddels komt er een Friesche kogge van Stavoren binnenloopen,
die met Deenschen haring geladen is, en een hulk van Deventer volgt
haar, die denkelijk koren of bier of hout aanvoert. Met gejuich worden ze begroet. Van alle kanten schieten de helpers toe, die de op
den wal geworpen touwen om »de palinghen" slaan. De loodsen, daar
tegen de glooijing van den dijk opgeslagen en de voorouders onzer pakhuizen, zijn dikwijls al te klein om den aangevoerden voorraad te bergen, vooral wanneer de binnenvaarders nog uit, en er geen Muider of
Stichtsche of Hollandsche schippers om vracht gekomen zijn.
Ziet gij daar dat nieuwe vierkante gebouw, vrij stevig van balken
in elkaar gezet, en aan twee zijden van groote deuren voorzien ? Dat
is 's Heeren waag, waar alle goederen, die uit de koggen gelost worden,
moeten gewogen worden. En vraagt ge, waarom men de streek aan
deze zijde van de haven de » Wintmolensijde" noemt? Ge ziet daar den
windmolen staan, want naar het regt van dezen tijd, mag niemand koren
malen dan op 's Heeren molen, op verbeurte van het meel,
Maar we zullen weldoen, met ons ook eens om te keeren, naar den
helderen Amstelstro orn, die zich als een breede zilveren band tusschen
zijne groene boorden kronkelt. De Amsteldijk ten westen is nog geheel
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onbebouwd 1). Ten oosten der rivier ligt de lage waterige Nes, een visschersbuurt; behalve echter in 't voorste gedeelte, waar ge meer ganzen
dan visch zult ontmoeten, en dat daarom dan ook zeer eigenaardig »de
Gansoirde" genoemd wordt. En (dit mogen we ter loops opmerken) aan
vette ganzen en vette varkens ontbreekt het te Amestelledamme niet;
dat wroeten der zwijnen in modder en vuil strekt wel. niet OUl ons dorp
een zeer proper aanzien te geven, maar dit moet lTIen in de 13e eeuw
nog zoo naauw niet nemen.
En nu -- het beste de·el. Wij wandelen »de Straete" in 2). 't Zal niet
lang meer duren of 't zal »)de Kerckstraete" zijn, want men spreekt
van een Sinterklaas-kapelle te bouwen, en heeft er al de plaats toe besternd, - ginds, aan 't ander einde, op dat open veld, dat lTIen reeds het
I(erkhof noemt. En de kooplieden drijven het door ook; als ze den Heer
een zekere som penningen bieden, krijgen ze ligt, wat ze begeeren; onder dien- verstande echter, dat de kapelle te Amestelledamme onderhoorig blijft aan de kBrk te Ouder-Amstel, want die moederkerk van
Amstelland staat stijf op hare oude regten.
E ven voorbij het kerkhof wordt thans een brug over het »Dalnmerack" geslagen; dit is. de eerste brug van Amestelledamme 3), en er
wordt een houten blokhuis op gebouwd, om de haven te bewaken, een maatregel, dien de veiligheid allezins vordert.
Aan het einde der »S~raete" gekomen, vinden we een open terrein
voor ons, grootendeels een lage, weeke grond met lis begroeid, en nog een
overblijfsel van het moeras »)de Liesdelle" 4), hetwelk men echter van
tijd tot tijd door het graven van slooten weet te verbeteren, en tot
warmoestuinen aan te leggen, waardoor reeds de dijk, die er lä l1 gs loopt,
den naam van »Wermes-straete" begint aan te neInen 5).
Eindelijk- slaan. wij van hier het oog naar den Zeedijk, zoo ontwaren
we daar nog het oude visschersdorp; maar het is vrij wat vooruitgegaan. Het aantal scheepjes, daar in »de Kolcke", is veel grooter dan
voorheen; en die visscherlui hebben ook al iets meer van de wereld
gezien, want het jonge volk vaart als matrozen op de koggen van onze
kooplieden naar Oosten en Westen, dat wil zeggen: naar de Oostzee
en naar Engeland.
1) Geen negentiende-eeuwer zou in dien kalen dijk zijn mooije Kalverstraat her-

kennen, en toch - zij is 't.
2) De Warmoesstraat tusschen de Oude I{erk en den Vijgendam.
3) De Oudebrug.
4) De NiezeI.
5) De Warmoesstraat ten noorden van de Oude Kerk.
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ACHTSTE HOOFDSTUK.
GIJSBRECHT ONTVANGT EEN ' VOORNAMEN GAST.

Op den 26n Julij 1274 was 't een feestdag te Amestelledamme, —
een feestdag, als 't nimmer nog had gekend. Dat Amsterdam, dat in
later eeuwen zoo menigmaal op de schitterendste wijze vorsten en vorstinnen zou weten te ontvangen en te onthalen, ontving thans, in zijne
prille jeugd, voor de eerste maal een vorstelijk bezoek.
De groene takken hingen aan de houten gevels, en hier en daar zag
men zelfs reeds een vlag ten dakvenster uitsteken 1 ). Van al de torentoppen van 't slot wapperden de banieren van Holland en Aemstel, en
al de koggen in het »Dammerack" hadden het Hollandsche wapen, op
zeildoek geschilderd, aan den mast geheschen, want graaf Floris was te
Amestelledamme gekomen. Hij bevond zich reeds op 't slot als de gast
van heer Gijsbrecht, -- die zich daarmede niet weinig vereerd en gestreeld
gevoelde; terwijl vrouwe Badeloch bedenkelijk het hoofd schudde, en
haar bezorgdheid in gelijke mate klom, als haar man zich dieper in
's Graven vriendschap scheen te dringen.
Maar wat kwam Floris te Amestelledamme verrigten ?
Zijne komst had een tweeledig oogmerk, — een openbaar en een geheim.
Het eerste wist Gijsbrecht, het laatste vermoedde Badeloch eerder dan hij.
Het opentlijk doel was het sluiten van een verbond. Want het algemeen misnoegen in het Sticht over het bestuur en het gedrag van bisschop Jan bood Floris eene ongezochte gelegenheid aan, om zich in de
zaken van 't Sticht te mengen. Gijsbrecht had ook al wederom verschil
met den bisschop, en vond zich gesterkt door den bijstand der stad
1) Zie Oph. XXV.
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Utrecht. De Hollandsche graaf stookte dat dubbele twistvuur onophoudelijk aan, en speelde tegelijk bij elke der drie partijen den rol van
bemiddelaar.
Zijn ander oogmerk, -- waarom hij eigentlijk zelf te Amestelledamme
kwam, terwijl hij het sluiten van een gelijktijdig verbond met de stad
Utrecht aan gevolmagtigden had opgedragen, -- was de ligging van het
dorp en de haven eens naauwkeurig op te nemen, om liet voordeel te
schatten, dat het bezit van dit plaatsje, zoo na aan de Iollandsche
grenzen gelegen, hem zou kunnen opleveren. Evenzoo had hij ook reeds
het oog op Muiden en het slot aan den mond der Vecht 1 ) geslagen,
(lat mede onder Gijsbrechts gebied behoorde ; — want Floris begreep
welk voordeel, er voor hem in gelegen zou zijn, zoo hij meester kon
worden van de monden van Vecht en Amstel.
Thans bevindt Floris zich in de ridderzaal, omringd door een' schitterenden stoet van Hollandsche edelen. Gij herkent elk hunner aan
zijn eigen gewaad, dat geborduurd is met al de wapenstokken van zijn
geslacht. Gij herkent den baron van Haerlem aan het kruis en de meerlen; aan dien van goud en keel gekeperden rok den heer van Egmond:
aan dien zilveren leeuw op 't blaauwe kleed den ridder van Heemskercic,
en aan die zilveren manen den baanderheer van Wasenaer.
Gijsbrecht is omgeven van de vrienden en verwanten van zij n Huis.
Aan zijne regterhand ziet ge heer Willem, den proost van St. Jan.
en aan zijne linkerhand den anderen broeder Arent v ul [Jselsteín.
Doch 't oogenblik der plegtigheid is gekomen. De Raad en Gezworenen van den lande van Aemstel, zoowel als die van Muiden, van Mijdrecht en van .Zoenen worden door den maarschalk (les heereis van
Aemstel binnengeleid. Waarlijk, 't is al een zonderlinge eer voor die
zonen (ser dorpers, zoo te worden gekend in zaken van Staat en zelfstandig op te treden tegenover hunne Meeren ! 't Is een veelbeduidend
voorteeken van eenen nieuwen toestand, dien de maatschappij te gemoet gaat. En wel mag de Adel er wrokkend tegen opzien, en niemand
kan 't verwondering baren, dat menig woest baronnenhart i n 't geheim
gloeit van haat tegen de Hollandsche graven, die in den loop der 13u
eeuw dien toestand hebben bevorderd en ontwikkeld. De verstandigste
onder de edelen zullen weldra zich aan 't volk en den Landsvorst aansluiten, e n met dei tijd medegaan; -- maar de overigen zijn ten orde-gang voorbeschikt, want leun noodlot is onvermijdelijk : wanneer lig u i
onbuigzame trots lien tot zamenzweren en moorden drijft, zullen ze hun
eigen val bewerken.
Dit optreden van Gijsbrechts onderzaten bewijst intussclien zoo klaar
I ) Zie Oph. XIV
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als de dag, dat het met die »slaafsche dienstbaarheid" der platte-landbewoners onder de heerschappij der edelen, waarop men doorgaans zulk
een nadruk legt, althans hier in onze streken, in de gewesten van
Friesche afkomst, niet zoo erg is geweest. Sommigen zijn te veel geneigd de woorden van vreemdelingen, vooral van Duitschers, over te gieten en ook voor ons geldig te maken. Hier vinden wij gemeenten ten
platten lande in het volle genot harer vrijheid en zelfstandigheid. Vooral
moet ons dit een gunstig denkbeeld geven van 't bestuur der heeren
van Aemstel, en er lag voor Floris V weinig roems in, hen ten val te
brengen. Ja, voor 't »loffelijk regeeren" der Gijsbrechten pleit almede,
dat de geschiedenis geen enkel voorbeeld oplevert van eenigen opstand
der Aemstelaars tegen hunnen heer, gelijk, bij voorbeeld, de Waterlanders tegen hunne Persijnen gestadig in opstand waren. Integendeel
zullen wij zien, dat de Amsterdammers, nog jaren na den val van Gijsbrecht, hunne gehechtheid betoonden aan 't Huis van Aemstel.
Doch terwijl wij ons in bespiegelingen verdiepen, staat de kapelaan
van den huize van Aemstel met luider stemme het stuk voor te lezen,
door hem zelven met keurige netheid, in 't Latijn, op perkament geschreven. En nu, daar hij het blad, met een eerbiedige buiging voor
den Graaf, op de tafel nederlegt, volgt de zegeling. De zegels der Raden
van Aemstel, Maiden, Mijdrecht en Loenen worden in de klompen was,
die aan de doorgestoken francijnen staarten zijn gekleefd, afgedrukt, en
daarmede is de plegtigheid afgeloopen 1 ). De Raden en Gezworenen
worden door den maarschalk uitgeleid, gelijk zij gekomen waren 2).
Nu eerst begint het feest voor de inwoners van Amestelledamme.
Want graaf Floris doet een wandelrid door het vlek, en neemt alles in
oogenschouw. Hoe fi er rijdt de twintigjarige graaf, zoo welgemaakt en
bevallig als edel en krachtig van voorkomen, tusschen Gijsbrecht en
Arent, gevolgd door al de edelen, die op 't slot vergaderd waren. floe
gelukkig zijn de Amestelledammers dien schoonen Heer van aangezigt
te mogen zien, dien geliefden Koningszoon, die de vriend des volks en
de weldoener zijner landzaten is ! En als ge gezien hadt, hoe minzaam
Floris ieder groette, hoe vriendelijk hij vrouwen en dochters toelachte,
hoe hartelijk hij de hand drukte van een paar grijze en deftige mannen,
die hem op den Damme werden voorgesteld als de rijkste kooplieden
der plaats, die door gantsch Holland handel dreven, --- het zou u duidelijk zijn geworden, waarom sommige edelen en ridders hem schimpend
»der keerlen god" noemden.
Maar 't was niet zonder bedoeling, dat die twee kooplieden zich aan
1) Oorkondenboek e. Roll. en Zeel. II D. No. 274.

2) Zie Oph. XVIII.
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den Graaf lieten voorstellen ; een kooptaan doet nooit tets oni 'nets. Zij
hadden den Graaf iets te verzoeken. In den krijg, dien F lens sedert
eenige jaren, met afwisselend geluk, tegen de Westfriezen gev( Berd had,
hadden de Amsterdammers nu en dan eenige schade geleden, 't zij dat
de Hollandsche soldaten koopmansgoed hadden geroofd, — 't zij (lat de
bevelhebbers een of meer hunner schepen zonder verlof of betaling in
gebruik genomen hadden: ---- in ieder geval, zij hadden schade geleden
en baden den Graaf hun daarvoor eenige vergoeding te verleenen t
zij zorgden wel te laten doorschemeren, wat hun 't liefst was, en dat
zij met de gunst van tolvrijheid het best geholpen zouden zijn. Floris
hoorde hen vriendelijk aan, en liet hen niet zonder hoop vertrekken.
op denzelfden dag werd ook te Utrecht door Schout, Schepenen.
Raden en burgerij een verbond met graaf Floris gesloten 1 ). En drie
weken later 2 ) traden ook Gijsbrecht van Aemstel, Zweder van Abkou,
Arent van IJselstein en Herman van Woerden in verbond niet Utrecht.
Die twee verbonden zijn in meer dan één opzigt opmerkelijk. Zij
leveren eene bijdrage tot de juiste kennis der staatkunde vaal onzen
graaf Floris, die, om zijn eigen gezag uit te breiden, de hulp del
gemeenten noodig had en wist te gebruiken ; -- de Heeren, die hij kortwieken wilde, vooraf door geveinsde vriendschap om den tuin leidde; —
en streefde om 't Sticht onder zijnen invloed te brengen. De graaf beloofde
de stad bescherming en handhaving harer regten. De hoofdsteden der
bisdommen waren doorgaans in oppositie tegen haren geestelijken Heer.
In Duitschland zochten ze steun bij den Keizer ; maar bier, waar men
toen den Keizer al niet veel meer dan bij naam kende, zocht de
hoofdstad van 't Sticht hulp bij haren nabuur, den graaf van Holland.
Welk uitwerkse l deze, tegen den Bisschop gerigte, verbonden hadden,
bleek alras, toen Jan van Nassau den 19" September zijne twistzaken
iaet heer Gijsbrecht en met de stad Utrecht, aan de uitspraak .les
graven van Holland moest opdragen 3 ). Gijsbrecht wreef genoegelijk de handen bij deze vernedering van den bisschop ; I lij waande
zich thans het toppunt zijner wenschen nabij, en wist niet, dat een
ander, jonger en slimmer dan hij, zijn doel veel eerder zou bereiken,
terwijl hij zelf het arme kind van de rekening zou zijn.
1) Oorkondenboek, It D. N°. 273.
2)

idem, N°. 276.

3)

idem, N°. 278.

NEGENDE HOOFDSTUK.
EENE POLITIEKE DISCUSSIE TUSSCHEN MAN EN VROUW, TERWIJL TEN SLOTTE
AMSTERDAM EEN PRIVILEGIE KRIJGT.

Weinige dagen later vinden wij Gijsbrecht en Badeloch weder in hetzelfde vertrek bijeen, waar wij hen zes jaren vroeger beschouwden, en
thans minder zwijgende en peinzende, maar in een levendig gesprek.
Badeloch heeft zich sedert dien tijd ook meer met de staatkunde leeren
bemoeijen, want waar de man zich zoo diep inwikkelt, daar kan 't niet
anders, of de vrouw moet hem eenigermate volgen, — en fijne opmerkster als zij is, en niet als haar man verblind door eer- en heerschzucht, -- heeft zij welligt beter inzigt in de verwikkelingen der tijden
bekomen, dan hij zelf.
»Ik vertrouw dien Hollander niet," zegt ze, »als hij zijn kans schoon
ziet, zal 't hem weinig deren, of wij in rouwe zitten."
»Wat?" riep Gijsbrecht,
„'t Is louter ijdelheid, die sich het breyn verbeeld !

Floris' staatkunde is geen andere dan de mijne ; hij zal 't middel
zijn, om mijne oogmerken te bereiken. Ik wil geen leenman zijn van
't Sticht ; niemand moet mij 't hooge regtsgebied betwisten. En nooit
zijn de omstandigheden mij gunstiger geweest dan thans. Is Jan van
Nassau niet de onbekwaamste man, die ooit te Utrecht op den zetel zat ?
Het gantsche Sticht is van hem afkeerig. De stad Utrecht. is bestendig tegen hem in opstand en wordt door mij en Floris ondersteund.
Wij beiden streven om een overwegenden invloed in 't Sticht te bekomen; daarna dwingen wij den bisschop tot afstand 1), en deelen zijn
1) Z6d ver zou geen Gijsbrecht van Aernstel noch Floris van Holland het in dien
tijd nog brengen; dit zou eerst eeuwen later aan een Karel van Oostenrijk gelukken.
Evenwel begon het er toch onder bisschop Jan van Nassau wel reeds eenigszins naar
uit te zien.

gebied. Dan druk ik den grafelijken hoed op 't hoofd, en reik aan Gelre
en Holland de hand als hun gelijke, - en vrouwe Badeloch zal toch
wel niet in rouwe zitten, wanneer haar 't gantsche land als Gravinne
begroet 1"
»Maar zou ze niet in rouwe zitten, wanneer gij in stede van den
grafelijken hoed eens grafelijke boeijen droegt?" vroeg Badeloch rnet
somberen nadruk.
»Mijn lieve gemalin I" riep Gijsbrecht lachende;
"Mijn lieve gemalin! ghij stelt u 't swaarste voor!"

»Hoor, Gijsbrecht!" hernam Badeloch, »en verleen n1ij eenige oogenblikken uwe aandacht. Graaf Floris heeft van den beginne af, dat hij,
van alle voogdij ontslagen, zelf het opperbewind in Holland heeft aanvaard, duidelijk genoeg getoond, dat het heIn ernst is, het grafelijk
gezag krachtig en zelfstandig te voeren. Hij is de man niet, om aan
ienlands leiband te loopen, of andere oogmerken te dienen dan zijne
eigene. Ook vrouwe A.Ieide heeft al vreenld opgezien, toen haar neefje,
'op wiens argeloosheid ze 't volste vertrouwen had gehad, zoo plotseling
een ander gelaat toonde, en een ein~e rnaakte aan al hare kuiperijen,
om 't graafschap onder hare zonen te brengen; en ze rnag "vel zorgen,
of hij zet haar en haren stoet lnet schande het' land uit. En 't is die
vijand alleen, dien Floris thans nog in zijn eigen huis te bestrijden heeft,
die hem dringt om hulp en steun te zoeken bij u en Utrecht."
Gijsbrecht schudde' ongeloovig het hoofd.
»Neen," sprak zij, »laat mij voortgaan en luister. Het graafschap 1101land is klein, te klein voor dien heerschzuchtigen Koningszoon. 1) Hoe
vele groote edele huizen zijn er binnen zijn gebied gevestigd? 1?aar is
Wassenaer, Brederode, rre~lingen, Egmond en nog vele anderen. - Maar
ja, 't is waar, die zijn zijne leenmannen, en staan onder heIn .... ~'
»ZOO zij willen!" viel Gijsbrècht in.
»Neen, zij zullen 't moeten;- hij zal het leenjuk zwaar op hen doen
drukken; zij moeten zijne knechten en dienaren, hun land het zijne
wezen. Hun onderlinge naijver zal 't hem gemakkelijk genoeg n1aken;
1) Om zich te overtuigen, hoe klein het graafschap Holland nog' was, toe~ Floris V
aan de regeering kwam, behoeft men slechts van 't latere 1101land af te trekken, al
datgene wat door Floris zelven, of door graven uit latere huizen aan Holland is gehecht, - en men zal vinden, dat Holland, zoo als Floris V 't van zijn vader erfde,
niet meer bevatte dan: 1°. Zuidholland, met de steden Dordrecht en Geertruidenberg; 2°. Rijnland, Delfland en Schieland, dat te zamen Noordholland uitmaakte, met de
steden Leiden en Delft, t'u "mitter ouder stede van Vlairdinge"; - 3°. Kènnemerland
met de steden IIaarlem en Alkmaar.
Bovendien was 't gezag der graven vóór lfloris V ook nog zeer bekrompen; de adel
daarentegen was magtig, nlaar werd door Floris geknot.
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hij zal den éénen kortwieken door den anderen met gunsten te overladen. Maar hoe vele onafhankelijke heerschappen liggen er niet om en
nevens het graafschap verspreid, die 't gezag van den graaf van Holland niet erkennen : Aemstel en Woerden, Waterland, Arkel en Heusden,
Voorne en Putten en Strijen ! Ik zeg u, dat Floris niets minder bedoelt
dan, door list of door geweld, al die landen onder zijn grafelijk gezag
te brengen ; en 't begin zal hij maken — met u en Woerden!"
Gijsbrecht grimlachte, maar Badeloch hernam met sterker nadruk :
»Gij zelf reikt hem de hand, om . u te laten leiden, waar hij u hebben
wil ! Aemstel en Woerden zijn de eersten die vallen moeten ! Dien valschen
Persijn zal hij in zijn eigen streken vangen, en Waterland is mogelijk
even spoedig als Aemstel en Woerden een Hollandsch leen ; -- al de
anderen zullen vroeger of later volgen!"
»Bij St. Andries, mijn schutspatroon !" schreeuwde Gijsbrecht, en de
tafel dreunde onder zijn vuist, — »eer zou der keerlen, god zelf in
den kuil storten, zoo hij dien voor ons graven wilde !"
Bedaard ging Badeloch voort : »Wel moogt gij hem der keerlen god
noemen, want het is bij de kerels dat hij zijn steun zoekt ; de smalle
gemeente moet hem helpen. Daarom vrijdt hij eigenhoorigen, en zal hen
mogelijk nog wel tot ridders willen slaan! Daarom verleent hij voorregten
aan de opkomende gemeenten, om zich door haren bijstand te sterken.
God weet, wat daar nog van worden moet ! Ja, welligt zal 't niet lang
duren, of hij zal ook uw Amestelledanline wel een privilegie schenken,
om 't tot zich te trekken
»Dat kan binnen weinig tijds gebeuren, maar 't zal niet tegen maar
voor mijn belang gegeven worden."
»Ik zal daar bij voorraad reeds aan twijfelen ! Ach ! de uitkomst zal
het leeren ! Waarom leent gij liever het oor aan Hermans raad clan aan
den mijnen ? Zijn de Heeren met blindheid geslagen, dat ze niet zien,
wat zelfs een vrouwenoog doorziet ? Floris doet niets om eens anders
wil, hij heeft zijn eigen bedoelingen, -- en hij beoogt geheel iets anders
dan de verhooging van 't Huis van Aemstel ! Hij is uw vriend, juist gelijk zijn vader de vriend van den uwen was ! En zoo hij thans heer
Gijsbrecht opheft, het is om hem te dieper te doen vallen ! Mijn hart
beeft als ik denke aan de toekomst 1"
»Gij hebt een vrouwenhart !" riep Gijsbrecht, en verliet misnoegd het
vertrek.
Badeloch had, helaas ! wèl gezien, en Gijsbrecht was blind voor 't gevaar, dat hij te gemoet ging.
Toch kwamen ze te zamen nog menigmaal op dit gesprek terug, en
hun verschil van gevoelen was zeker geen bron van huiselijk genoegen.
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Trouwens, de lieer van Aemstel had ook te veel rnet (le zalen dam'
buiten te doen, dan dat lrij zich veel om het huiselijke zen 1 ,1«)%linierd
hebben. Ziejll zwager van \Voerden was thans zijn vert; ut(wW, t ^,^e i en
raadsman; diens krachtiger geest kreeg eerlang zelfs ee!re;1 'esïl. , ,b enden
invloed op den rijnerf; -- snaar tot zijn verderf. Zijn (ltt;pe! kr(.Nlei
i\tent daarentegen, nier krijgs- dan staatstiran, was zijo trouwe . helper
in 't gevaar, --- zijn regterhand, zijn schilt en speer ' a\la:e lHerniatrs
raad noch Arents speet' v'erlilogten iets tegen l'loi'ls' staatktutii,4 beleid.
Hier moeten wil een uogenblik stilstaan.
Dat ge de Vrouwe van Aemstel een weinig over staatszakHi 1(oordet
Afreken, zal it wel geen verwondering baren. 't Wa, ( ^^ ^(a^l( tijd, ('n
't was ook in later eeuwen, zoo vreemd niet, dat edelvru(lwen 0 1 vorstinnen da n ' een woord ove r 'nee' konden praten. En eveirn(in is het k-('eeln(l.
dat zij scherper blik toonde te hebben dan lieer Uijsbrecitt o(' zijn
ook, in baar tijd als in later eeuwen, 'nee_- voorbeelden vap ^, eweest.
dat Mevrouw 't beter verstond dan Mijnheer haas' gemaal.
Maar wat ge haar van onzen beminden graaf
i,eggeIi,
hadt ge wel een weinig anders verwacht., niet waar ` ' l^ ij tf ^^ e
woon heel anders te hooren spreken over (lien edelen, ridderlijker( gm maf.
die den boer zijne lnenschelijke regten teruggaf, rtf (den h(rri.!ortai.d
bescherming verleende; dien »Hollander in zijn hart' , handel
en n ij verheid begunstigde en opbeurde, en (lien wij (.tan ook gaarne van
ieder vlek of gebrek zouden vrijpleiten, -- zoo wij konden! - .1laur he r
hun oor--ineru,datlE zjnoiewhr ,datlig
deel een weinig van het onze kan verschillen. Herinner ,lat het. hij
al de liefde, die we Floris toedragen, hij al den dank, (liell wij hete wijden,
toch niet te ontkennen is, dat hee psciizucht tot zijn karakte( ^ ,eh, ^ or+le
en dat hij, even als sommige groote mannen in late) tijd (ene ,(erke
neiging had om zijn gebied te vergrooten door aanhechting van (de Linden
zijner naburen, --- iets, dat voor die buren toch niet bijzonder l(leizierig
was en ligt ongenoegen kon geven. Badeloch heeft Horis geen onregl
gedaan ; zij heeft zijne staatkunde naar waarheid geteeken(1 en zijne
oogmerken vrij wel doorzien,
Wilt gij echter Floris nimmer anders zien dan in 't betooverende licht
van den weldoener des volks, den beminnelijken en welbeminden, der(
volklievenden en door 't volk geliefden, — beschouw hein dan ook nooit
anders dan tegenover het volk, dat hij begunstigde, tegenover de gemeenten, die hij bevoorregtte en ophief. Maar in een heel ander licht
verschijnt hij tegenover de Edelen, die hij zocht te kortwieken en te vernederen, — die hij misleidde en in kerkers wierp, om reet hunne bezittinFell dezune to vergs'ooten
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Floris was de afgod der gemeente, »der keerlen god", en ons, de
zonen dier kerels, — wij dragen er roem op ! -- ons is hij nog en zal
hij immer blijven, wat hij onzen vaderen was ! Maar laten wij niet
meehen, dat de adel der 13e eeuw met ons van 't zelfde gevoelen was,
daar die toch waarlijk wel reden had, om er anders over te denken.
»Aan Floris behoort," zegt onze even naauwkeurige als onpartijdige
historieschrijver Arend, »de onsterfelijke eer, de vrijheid en den bloei
der gemeenten in Holland tot stand gebragt te hebben. Sints den aany ang zijns bestuurs had hij zich deze schoone taak onwrikbaar ten doel
zijns levens gesteld, en geen zijner voor- of nazaten onder de graven
van Holland, heeft de ingezetenen zoo begunstigd en ondersteund als hij.
Heilrijk waren de gevolgen dezer onvermoeide en weldadige pogingen,
uit welke ongetwijfeld Hollands latere grootheid en rijkdom zijn ontsproten." Maar verder : »Bij het knotten van het vermogen en het aanzien
des Adels, kon hij niet verbergen, dat ook heerschzucht en eigenbelang
zijne daden regelden, en dat het bevoorregten der burgerijen slechts
moest strekken, om hem tegen de beleedigde Edelen te sterken, wier
gezag hij kortwiekte, wier goederen hij aan zich getrokken, of welke
hij van onafhankelijke Heeren tot zijne dienstmannen gemaakt had.
Hierin handelde hij dikwerf geheel in strijd met die zucht voor rept en
billijkheid, welke hem wordt toegekend."
Onder die »beleedigde Edelen," wier goederen Floris aan zich trok,
en die hij tot dienstbaarheid dwong, moest ook Gijsbrecht van Aemstel
behooren ; maar deze had daarvan geen 't minste voorgevoel.
In de eerste drie jaren kwam er ook nog geene verandering in de
verhouding tusschen Floris en Gijsbrecht. De Graaf had nog steun noodig
tegen zijne neven van Henegouwen, waarvan de eene , zich zelfs verstoutte vestingen in 's Graven land op te werpen, en van eenige edelen
de leenrnanshulde te ontvangen ; terwijl de andere zich niet ontzag bij
den Keizer aan te houden om het verlij van Holland, voor 't geval dat
Floris zonder wettige erven overleed.
Gijsbrecht was gerust; en menigmaal moest Badeloch 't verwijt hooren van hare dwaze inbeelding, zoo vaak hij haar in zegepraal eenig
bewijs onder de oogen bragt van de vriendschap, die Floris hem toedroeg.
Doch inmiddels had Amestelledamme zijn eerste privilegie verworven.
't Was een heugelijke dag, die 27 ° October 1275, toen onzen voorvaderen de brief der tolvrijheid roet 's Graven zegel geschonken werd.
Wel had die brief zich een weinig langer laten wachten, dan de kooplieden gewenscht hadden ; wel hadden zij zich gevleid, dat de hoop, die graaf
Floris hun gegeven had, spoediger zou zijn vervuld geworden ; wel
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waren zij daarin een weInIg teleurgesteld; maar zij waren blijven
vragen. En toen 's Graven rentlueester hun te kennen gaf, dat het begeerd voordeel veel te groot was tegenover 't geleden nadeel, hadden
zij niet geschroomd te verklaren, dat zij, zoo hun. tolvrijheid door geheel Holland verleend werd, gaarne zooveel penningen betalen wilden,
als de Graaf zou vorderen. Dit had gewerkt. 't Was - roem, dichterlijke historieschilders! der graven gunst zoo hoog gij "vilt! - 't was de
gewone manier van privilegiën te verkrijgen. De penningen klonken, en
de privilegiebrief werd geschreven. Van die penningen echter kwam er
niets in, - ook dat was de gewoonte zoo, - wel van de schade, die
Floris en de zijnen den Amsterdammers toegebragt hadden.
En toen nu op den Darnme vOQr de gantsche gemeente werd afgelezen,
dat ))de luden van Amestelledamme tollenvrij mochten varen nlit horen
eyghen goederen, wair dat sij in l-Iollant varen of keren", toen hingen
andermaal de groene takken aan de houten gevels, en toen was wederom op al de koggen in het Dammerack het Hollandsche wapen geheschen
aan den mast ter eere van den gever.
En toen daarop het eerste Amsterdamsche zegel moest worden ingesteld tot bezegeling der tolbrieven, toen werd zulk een kogge, met dat
"vapen aan den rnast) tot zegelbeeld gekozen, om daarmeê zinnebeeldig
uit te drukken: ))het Amsterdamsche schip vaart tolvrij in Holland" 1).
Nog berust de perkamenten brief lTIet het zegel van graaf Floris in
geel was, gaaf en ongeschonden in de IJzeren kapel. Sommigen hebben
dien brief den hoeksteen genoemd van de latere grootheid onzer stad,
maar daarbij 't gewigt wat te zwaar gewogen en 't belang wat overdreven. 't Was wel 't eerste privilegie, maar niet de grondslag van den
handel; immers wij weten, dat de kooplieden aan den Amstel al dertig
jaren vroeger ,hun handel v~el verder uitstrekten dan 1101land. Evenwel
was deze tolvrijheid toch een belangrijk voordeel; jammer maar, dat,
juist ten gevolge der heerschzuchtige staatkunde zoowel van den schenker
zelven als van hun eigen heer, de Amsterdamrners er slechts kort genot
van mogten hebben.
1) Zie Oph.. XXVII.

TIENDE HOOFDSTUK.
VREELAND BRENGT GIJSBRECHT IN HET ONGELUK.

Alles is veranderd. Van de torens van 't Huis te Aernstel wappert
de Hollandsche leeuw. Nu zit vrouw Badeloch in rouwe, en hare tienjarige dochter Elizabeth zit schreijend aan hare zijde, terwijl haar zoon
Jan, een vrolijk knaapje van zeven jaren, 1) in kinderlijke onnoozelheid
vraagt :
„Wat schreytge moederlief! Sijt ghij bedroeft om Vader?"

Heer Gijsbrecht draagt de grafelijke boeijen. Hij en zijn twee broeders zitten in Zeeland gevangen ; zijn zwager van Woerden zwerft als
balling buiten 's lands.
Gijsbrechts val was naderbij geweest, dan men had kunnen vermoe
den ; — maar niemand die 't minder scheen te bevroeden, dan hij zelf:
Hij zag geen gevaar, vddrdat de onvermijdelijke slag hem reeds bedreigde.
Op zekeren dag in 't jaar 1277 kwam graaf Floris terug van een torhooi te 's Hertogenbosch, waar hij groote eer had verworven, en door
hertog Jan van Brabant tot ridder was geslagen. Terstond daarna toonde hij Bene andere houding te willen aannemen, en zijn gezag met
kracht en klem te voeren, in de eerste plaats tegenover zijne moei en de
neven van Henegouwen. Hij zette Aleid met haren aanhang ten lande uit,
besloot de goede verstandhouding met Engeland te herstellen, en stond
weldra met koning Eduard in zeer vriendschappelijke betrekking. In de
binnenlandsche aangelegenheden toonde hij meer en meer, heer en
1) Zie Op!,. I 1".
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meester te willen zijn, en in de buitenlandsehe, zijn gezag te willen
verheffen, ja ook over de landen zijner buren uitbreiden.
Gijsbrecht echter had nog geen vermoeden van eenig naderend gevaar.
I-lij bezat Vreêland, het bolwerk zijner grens. Hij hield het wel bezet,
en hief een tol op de Vecht, die hem de renten verschaffen moest van
het kapitaal, dat hij den bisschop geleend had. Of hij dat slot, sedert
den Kennemer opstand bestendig in handen heeft gehad, dan of de bisschop het sedert weêr had ingelost, weten wij niet; maar wel, dat
deze in 1276 weêr om geld verlegen geweest was, en dat Gijsbrecht
hem in de maand Julij van dat jaar eene sora voorschoot 1). Bisschop
Jan bekende toen den heer van Aemstel schuldig te zijn 1824 pond 15
schellingen en 3 groot Utrechtseh payement, en gaf hem daarvoor in
pand, het zij dan bij voortduring of op nieuw, het slot Vreêland, en
bovendien de heerlijkheid van Maarsen en Evenerzeele 2).
Kort daarna had de geestelijke heer alweêr geld noodig, en om dit
te l{rijgen verpandde hij in 't volgende jaar 't slot Montfoort aan
lierman van Woerden en 't huis ter Horst met den tol te Reenen aan
Jan van Kuik. En 't was dus geen onbillijk verwUt, als den bisschop werd toegevoegd, dat hij de sleutels van zijn bisdom aan zijne
vijanden te bew'aren gaf.
Niemand zag dit verpanden dier sloten aan die heeren met leeder
oogen dan graaf Floris. Hij vlarnde zelf op de heerschappij over 't Sticht,
en wilde dus de sleutels niet in andere handen zien; ja, hij vlamde niet
alleen op 't Sticht, maaF ook op dier Heeren landen en had geen ander
doel, dan zijn gebied uit te breiden tot aan de Geldersche grenzen.
lVI aar hij kon zich nu nog niet roeren, - zijne I-Ienegou"vsche neven
n1aakten 't hem te lastIg; hij veinsde, en zocht zelfs bij den bisschop
en de genoernde Heeren steun. Hij sloot op den 23n }\Iaart 1278 met
hen een verdrag, waarbij zij hein bijstand beloofden te"gen zijne neven,
terwijl hij den bisschop ook in alles ~ou helpen, mits deze zich gedroeg
naar den raad van twee »edele en besèheidene mannen", namelijk: Gijs..
brecht van Aemstel en Jan van Kuik, welken Heeren Floris verzekerde, dat
zij geen schade zouden hebben bij de vriendschap, die zij hem bewezen 3).
Ja wel, graaf Floris fopte den een en de anderen, en behield zich in stilte
voor, het masker af te ligten, zoodra 't hem gelegen kwam.
1) 't Zal wel geweest zijn, om die som gelds bijeen te brengen, dat Gijsbrecht op den
25 n April te voren zijn patronaatregt over de kerken op Tessel, met 's Bisschops toe·

stemming, overdeed aan den abt van Ludingkerke. Hoe onze Aemstelheer aan dit
patronaatregt op een eiland, dat nog al ver van zijn huis lag, kwanl, is een raadsel;
maar duidelijk is 't, dat hem dit minder waard was dan Vreêland.
2) Volgens aanteekeningen in twee oude registers gevonden door VAN WIJN, NaZ. hL 140.
3) Oor1condeno. v. Holl. en Zeel. 11 D. N°. 356.
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Reeds in den nazomer van dat jaar schijnt hij de handen ruimer te
hebben gekregen, althans hij begon toen in Utrecht te arbeiden. Op den
28n Augustus sloot hij een geheime overeenkomst roet Zweder van Zuylen
en twee andere edelen, die beloofden hem te helpen, »dat hi machtich
de eerste stap om Aemstel ten onder
werde der stat van Utrecht" I);
te brengen ! 't Werk te Utrecht ging vlug van de hand, want ééne week
later was het doel reeds bereikt. Op den 5n September maakte graaf
Floris bekend, dat hij een verbond van vriendschap met de stad gesloten had op zulke voorwaarden, dat hij er heer en meester zou zijn,
evenwel (natuurlijk !) »behoudens den biscoep horen here ende der stad
in allen anderen dingen bores rechts en bore rente" 2),
De tweede stap moest zijn, Gijsbrecht Vreêland af te nemen; maar
Floris wilde nog niet opentlijk tegen hem optreden, — hij liet het dus
anderen doen. De Utrechtenaren bragten klagten in over den tol, dien Gijsbrecht hief, en de bisschop eischte daarom het slot terug, en wel, naar 't
schijnt, zonder van betaling te spreken. Natuurlijk had Gijsbrecht daar
geen ooren naar. Toen bood de bisschop hem de teruggave der pandpenningen aan. Die kon Gijsbrecht niet weigeren, maar hij herinnerde
den bisschop, dat hij, volgens de voorwaarde in zijn brief beschreven,
ook na de betaling het slot nog een rond jaar houden moest. De bisschop kwam niet met het geld ; -- trouwens hij had het niet, en bij die
voorwaarde wilde Floris 't hem niet leenen ; maar de bisschop kwam
met soldaten. Hij deed een inval in Amstelland »om daerin te bennen
ende heer Gijsbrecht 't huys also ofte dreyghen" 3). Zulk een stoutheid
had Gijsbrecht van den zwakken kerkvoogd niet verwacht, en 't is te
verwonderen, dat hij niet begreep, wie er achter school. Herman van
Woerden kwam zijnen zwager te hulp, en de Aemstelschen en Woerdenschen dreven de Stichtschen terug, versloegen hen bij Zoesterenge,
en vervolgden hen tot bij Amersfoort. Deze slag viel voor in 't midden
van den zomer in het jaar 1279.
Al had graaf Floris zijn doel nog niet bereikt ten opzigte van Gijsbrecht, — wel ten opzigte van den bisschop, want deze zat nu deerlijk
in den nood, en moest zich geheel aan Floris overgeven. Op den 2Gn Julij
stelde hij de regeering van de stad en 't land van Utrecht en al de inkomsten van 't Sticht in 's Graven handen 4). Maar nu wilde de graaf
dan ook de sleutels van het Sticht in handen hebben, namelijk de sloten Vreêland, Montfoort en ter Horst. Met dit laatste gelukte 't hem het
eerst. Hij schoot den bisschop de pandpenningen voor, waarmeê 't slot
1) Oorkondenb, v. Boll. cn Zeel. II D. N°. 369.
2) Idem N°. 370.
4) Idem N°. 380.

3) Clerc wlen lakhen landen.
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ingelost en hij pandhouder werd in plaats van Kuik. Doch zoo gemakkelijk ging 't met Vreêland en Montfoort niet. Aemstel en Woerden wilden die kasteelen niet in de magt van Floris zien, want, had hij ze,
dan was 't om hun land gewed.
Gijsbrecht beriep zich op zijne brieven, die hen1 't regt gaven, Vreêland
na de voldoening der schuld, nog een jaar te mogen behouden. Floris
,vilde weten, wat daarvan was; er werd eene commissie benoemd van
negen ridders om Gijsbrechts brieven te onderzoeken, en toen deze op
den 2ln Januarij 1280 uitspraak deed, stelde zij Gijsbrecht in 't gelijk.
Zijne brieven waren goed; zijne regten niet te betwijfelen 1).
Maar weinig mogt heIn dit baten tegenover den Graaf, voor wien
't Verongelijeken van den Adel in sijn Reght,

evenzeer als 't bevoorregten van burgers en boeren, een middel was om
zijne eigene magt te vergrooten.
De wetten swijgen stil voor waepens en trompetten!

zegt de maarschalk Diedrick van Haerlem, en Floris toonde, dat hij
dezelfde leer was toegedaan. I-lij greep op eens VreêJand met de wapens
aan, n1aar - vruchteloos. Gijsbrechts broeder Arent voerde er 't bevel,
en verdedigde zich zoo, dat de Graaf moest afdeinzen.
Zoo was de oorlog tusschen IIolland en AelTIstel uitgebroken. De Alnsterdan1mers jammerden; hun handel leed groote schade, en het privilegie van tolvrijheid in Holland, waar zij naauwelijks vier jaren genot
van gehad hadden, was verloren.
Gijsbrecht riep zijne onderzaten te wapen en trok al zijne magt bijeen;
terwijl Floris krijgsbenden uit Zeeland ontbood, die weldra kwamen
opdagen, onder aanvoering van Kostijn van Renesse. Gijsbrecht had te
Loenen post gevat, en leverde Renesse slag, doch met het ongelukkigst
gevolg: hij leed niet alleen de neêrlaag, maar werd zelf gevangen genomen. Dit moet geschied zijn in 't begin van April J280.
Daarop werdVreêland met alle magt bestormd. Arent verweerde het
zoolang hij mogt, maar moest in 't midden van Mei van gebrek het opgeven, en werd almede krijgsgevangen.
Bij de twee broeders, die hij nu had, kreeg Floris toevallig ook den
derden in handen. Zonderling genoeg! - de goede proost Willem liep
zelf in den val.
Ziehier de historie. Toen bisschop Jan van Nassau alle gezag en magt
in en over 't Sticht .in handen van graaf Floris gesteld had, was er
groote ontevredenheid ontstaan bij de partij, die tegen den Hollandsehen
. 1) Oorkondenb. v. HoU. en Zeel. 11 D. N°. 386.
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invloed gestemd was. Die partij was echter te zwak, om er zich tegen
te verzetten, en kon slechts klagen. Gelukkig was er iemand, die
wel naar hunne klagt hooren wilde. 't Was de' aartsbisschop van
Keulen, die, als metropolitaan van het Sticht, magtig was om in
de wanorde van 't Utrechtsche bisdom tusschenbeiden te treden. De
klagers waren, volgens den aartsbisschop, de prelaten en kapittels, en
zij baden hem de regten der Utrechtsche kerk te beveiligen tegen de
onregtmatige handelingen van bisschop Jan, die niet alleen de kerktienden, welke ingezameld waren ten behoeve van een kruistogt, om
Jeruzalem te heroveren, zich zelven toeeigende, maar zelfs 't geheele
Nedersticht, met de stad van Utrecht en de kasteelen, de steden en
dorpen, de landerijen en inkomsten, aan den graaf van Holland overgeleverd had, en nog verder overleveren wilde, terwijl 't den bisschop niet
geoorloofd was, zonder hunne bewilliging eenig goed te verpanden of
over te dragen, — laat staan 't geheele Sticht te vervreemden.
De aartsbisschop was hierover zeer verontwaardigd, en daar 't hem
tevens eene gelegenheid aanbood, om zijn hoog gezag te doen gelden,
zoo trok hij zich deze zaak met ijver aan, en besloot eenen prelaat naar
Utrecht te zenden, om uit zijnen naam, en krachtens zijne metropolitaansche magt, bisschop Jan te bestraffen en hem van zijn kerkschennend bedrijf af te manen. Een zending, niet zonder gevaar voor hem,
die daartoe afgevaardigd werd, want te Utrecht was graaf Floris meester. En wie was de prelaat, die deze gevaarlijke taak op zich nam ? —
Niemand anders als de proost van St. Jan, Willem van Aemstel. —
Was de man te onnoozel, om 't gevaar te beseffen, waaraan hijg zich
blootstelde? Of dreef de zucht om zijne broeders te wreken hem tot
overmoed? Of steunde hij op zijn gewijd karakter en 's aartsbisschops
bescherming? -- Och arme! daar gaf »de goede grave Florens" -- wat
vrome woorden sommigen hem in den mond leggen ! 1) --- al even
weinig om als om Gijsbrechts »segelen en brieven."
Het heyligdom van 't kruys den Proost deê weynigh nuts,
Geen- stool beschutte hem, nocht geen vierkante muts.

Zoodra Willem verscheen om zijn boodschap te doen, liet Floris hem
grijpen en in den kerker werpen 2).
Toen liet de graaf van Holland de drie broeders van Aemstel naar
Zeeland voeren, en — denkelijk te Middelburg op 's Gravensteen —
achter de grendels sluiten. Hij verlangde niets liever dan hun spoedig
den Woerder heer 'na te zenden, maar dit mislukte hem. Wel had hij
1) Zie b. v. de Dietsche Warande, V D. bl. 588, 595, 596.
2) Kerkhistorisch Archief, III D. bl. 338, 339. Verg. de noot op bl. 54.
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ook het slot Montfoort reeds sedert den vorigen winter doen belegeren, en wel rukte hij, zoodra hij Vreêland gewonnen had, zelf er met
al zijne rnagt voor, maar toch duurde het nog tot den r olgenden
winter, eer hij 't innam 1 ) ; en toen kreeg hij wel liet slot 2), maar
Herman niet, want deze was ontsnapt, ballingschap haven gevangenis
verkiezende.
Zoo mogt dan vrouwe Badeloch wel in rouwe zitten, en treuren met
hare kinderen. 't Was een schoone gravenhoed geweest, die Gijsbrecht
zich verworven had! !
Nu mogt hij in de eenzaamheid van den Zeeuwschen kerker zijne
dwaze staatzucht vervloeken, en — te laat ! -- erkennen, (lat Badeloch
beter gezien had dan hij; de slag was gevallen, -- al zijn goed in
de hand des graven van Holland.
't Land van Aemstel werd verbeurd verklaard. 't Werd Gijsbrecht »ontwiset alternale van des Stiftes mannen van Utrecht met vonnisse ende
ordele vore den biscop van Utrecht met vollen gevolghe".
Maar dat vonnis van dien bisschop en die »Stiftes mannen" was geveld
onder den invloed van den Hollandschen graaf, die Gijsbrechts land begeerde ; de regters waren niet onpartijdig en de verbeurdverklaring was
volkomen onregtvaardig. Gijsbrecht had niets gedaan, dat zulk een vonnis wettigde. In 't geschil over Vreêland was het regt aan zijne zijde; —
dat hij 's Bisschops benden, die in zijn land vielen om te rooven en te
branden, verdreef en versloeg, was lofwaardig; — en dat hij de wapens
opnam, toen de graaf van Holland hem aanviel, was niets niisdadigs.
De »Stiftes mannen", die hier vonnis velden, waren de gedienstige slaven van Floris, en Gijsbrechts misdaad was -- zijn ongeluk.
Hij werd met geweld van zijn goed beroofd naar de oude spreuk
Wee den overwonnenen !
1) Herman van Woerden schijnt verscheidene jaren jonger dan Gijsbrecht geweest te
zijn. Dit maak ik op uit een brief van den 16n Augustus 1274 (Oorkondenb. II D.
N°. 276). Hij was toen nog geen ridder, welke waardigheid Gijsbrecht reeds een aantal

jaren bezat.
2) Vermoedelijk kreeg Floris 't slot door verraad, want hij liet, wreed en onedelmoedig,
de gantsche dappere bezetting onthoofden op twee na; -- de twee verraden zeker!

ELFDE HOOFDSTUK.
HOE GRAAF FLORIS ZICH VAN ALLES MEESTER MAAKTE.

»De gelegenheid was te schoon, den heer van Aemstel te onderdrukken, om niet alles bij de hand te nemen," zegt Van Spaen ; en Floris
liet er dan ook geen gras over groeijen. Loodra Gijsbrecht zijn gevangene was, kon hij reeds de gantsche heerschap van Aemstel voor zooveel die, of allodium was, of van 't Sticht af hing, als de zijne beschouwen, daar te Utrecht alles op zijne wenken vloog, maar Gooiland hing
niet van 't Sticht af, en dit wilde Floris ook hebben. Gooiland was een
leen van de abdij van Elten. Terstond dus, terwijl hij nog voor Vreêland
lag, opende hij onderhandelingen met de abdisse Gudela, en wist haar
te bewegen 't hem op te dragen. Eerst schijnt zij er eenig bezwaar
tegen gemaakt te hebben, omdat Gijsbrechts regten goed en wettig
waren, maar nog al spoedig over dat bezwaar heengestapt te zijn, want
reeds op den On Mei 1280 stond zij Gooiland tegen een kleine jaarlijksche rente aan graaf Floris en zijne opvolgers erfelijk af, en eene week
later beloofde zij hem, die overgift door haar konvent te doen bevestigen;
maar reeds den volgenden dag verklaarde Gudela alweêr, vermoedelijk
op aandrang van 't konvent, dat de gedane overgift van geener waarde
zijn zou, wanneer Gijsbrecht te eeniger tijd zijn regt op Gooiland gelden
deed 1 ). Natuurlijk nam Floris zich voor, wel te zorgen dat hij 't niet
doen kon. Evenwel schijnt het konvent niet zoo ligt als de vrome vrouwe
Gudela er toe te hebben kunnen komen, Gijsbrechts welverkregen
regten te miskennen en ter zijde te stellen, want het wachtte nog anderhalf jaar N) eer het de bevestiging verleende, en ging daar eerst toe
1) Oorkondenboek t. a. p. No. 394, 398, 399.
2)

idem No. 439.

over, toen • t, meer en weer bleek, dat de heen van Aentstel Lijve rol
uitgespeeld had.
Zoo kwam Gooiland aan Holland.
De overige landen te krijgen kostte Floris minder moeite. Over Gijshrechts allodiale goederen beschikte graaf Floris als veroveraar maar
oorlogsregt; om ook de Stichtsche leenen magtig te worden, leverde hij
bij den bisschop eene rekening van oorlogskosten in. Zesduizend pond -»voer sinen arebeit, die harde groet gheweest hevet'', en »voer sine
doede liede ende menighe sware wonde ende smarte, die sine lieden
ontfaen hebben". Ja wel, niet alleen voor zijne gedane moeite wilde
Floris betaald zijn, maar ook bragt hij de gesneuvelden in reken ri ng, en
elke wonde der gekwetsten ; zelfs voor de pijn, die zijne soldaten geleden hadden, liet de goede graaf Floris zich betalen ! Los duizend pond, —
geen kleine 50111 in dien tijd! — Zooveel geld had bisschop Jan niet ;
maar Floris was inschikkelijk. Hij zou zich dan maar roet toebeurs laters
betalen en stellen zich tevreden met de landen der overwonnenen, waar
't hem eigentlijk out te doen was. Voor 4000 pond naar hij die van Aentstel, voor 2000 hord die van Woerden.
Maar er was nog iemand, die betaald moest worden, namelijk Jan
Persijn, de heer van Waterland. 't Is buiten twijfel, dat hij mee s de hand
geleend heeft om Gijsbrecht ten onder te brengen, maar wat hij gelaat!
heeft, verhaalt de historie niet. Denkelijk had hij Amsterdam bezet, en
't huis to Aemstel ingesloten, terwijl bioris voor Vreêlaud lag, —. althans
hij kreeg zijne betaling te Amsterdam. Met 's Graven toestemming schonk
de bisschop - - ja zoo luidde de fbrmule, maar metterdaad was bioris
de gever ._ aan Jan Persijn eenig goed te Amsterdam, Welk ? weten
wij niet. Dat goed werd eenvoudig genoemd : »die gifte van Amestelredamme" ; waarom dan ook Vondel Badeloch laat uitroepen : »Die ongereghte gift !" . -- Jan Persijn bleef slechts anderhalf of hoogstens twee
laar in 't bezit van die gift, want den 27 n Julij 1282 droeg hij die ween
aan Floris over, In den brief van die overdragt worden »huizen en
sterkten" genoemd, die er toe behoorden. Waren die er al, toen heer
Jan de gift ontving ? of was hij die begonnen te bouwen ? en zag Floris
daar gevaar in? en liet hij daarom den Waterlander die gift teruggeven ? —
Wel mogelijk, maar wij weten 't niet. Waar Jan Persijn te Amsterdam
een blaauwen maandag een hoek gronds bezeten heeft, en hoe groot o f
klein die was, is een raadsel, dat welligt nimmer zal worden opgelost;
maar zeer duidelijk is 't, daar hier geen sprake is van heerschap en
regtsgehied, zoodat -- wat sommigen (laar ook van gedroomd hebben —
Jan Persijn geen heer van Amsterdam is geweest 1). Trouwens +dit zou
ook wel niermeier hebben toegestemd, daar hij tn t minst
graaf
I) Zie Oph. XXVI
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niet voornemens was, den Waterlander in Gijsbrechts rang te verheffen,
maar veeleer dien heer Jan zelven ook zijne heerschap op de eene of
andere wijze afhandig te maken.
Al mogten de heerera van Waterland van ouds roem gedragen hebben
op hun zonneleen, waar zij niemand boven zich kenden dan God en de
zon; en al mogt heer Jan de hand nog begeerig hebben uitgestrekt
naar 't goed van zijn gevangen vijand, -- het duurde niet lang of onze
bekwame en voor niets terugdeinzende Graaf begon zijne plannen ook
omtrent hem reeds te volvoeren, en, bij vriendschappelijk verdrag gingen
Waterland en de Zeevang en ook de pas verkregen goederen te Amsterdam in zijne handen over.
Terwijl Gijsbrecht achter de muren der Zeeuwsche gevangenis zuchtte
over de gevolgen van zijne onvoorzigtigheid en verkeerde staatkunde, —
had graaf Floris zijn oogmerk bereikt : hij had magtige baronnen vernederd en het Sticht onder zijn gezag gebragt.
Maar hij bereikte zijn oogmerk toch niet geheel. Al speelde hij te
Utrecht den meester, het gelukte hem toch niet, de Stichtsche kwartieren aan zijn gebied te hechten, en zijne grenzen uit te zetten tot
tegen die van Gelderland. Gij herinnert u, dat de aartsbisschop van
Keulen zich met de Utrechtsche zaken bemoeide, en als metropolitaan
den, aan hem ondergeschikten, bisschop bestraffen deed, maar dat zijn
afgezant gevangen genomen werd. Welnu, dit nam de aartsbisschop zeer
kwalijk. Hij sloeg toen -- zoowel om de overdragt van 't wereldlijk gezag in 't Sticht aan den graaf, als om de gevangenzetting van den proost
van St. Jan — den bisschop en graaf Floris beiden in den ban, en lei
hunne landen onder interdikt. Kras doorgetast van dien aartsbisschop !
Maar hij had er schrale voldoening van, en ondervond dat de Hollander
hem te slim af was. Floris V wist ook te Rome den weg, en klaagde
den aartsbisschop aan bij den paus ; deze benoemde gedelegeerde regters
te Terouanne, en onze graaf wist die regters te zijner gunste te stemmen, zoodat hij vrijgesproken en de aartsbisschop in 't ongelijk gesteld
en tot betaling der kosten veroordeeld werd 1). Maar ofschoon dus de
aartsbisschop niet veel pleizier van zijn metropolitaanschen ijver had, zoo
stak toch dit proces een spaak in 't wiel van 's Graven zegewagen, en
deed zijn plan, om het heele Nedersticht in te palmen, mislukken.
1) Zie over dit proces : G. H. M. DELPRAT, Het Bisdom Utrecht en het Graafschap
Holland onder kerkel&ken ban in het Kerkhistorisch Archief, III D. bl. 323 — 397.
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Nu mogen de geschiedschrijvers ons verzekeren, dat de drie broeders
van Aemstel in de gevangenis »heuschelijk" behandeld werden, en onze
Wagenaar moge er bijvoegen, dat zij »egter door den tijd verdriet" in
de gevangenis kregen, — alsof ze er in den beginne zonder verdriet
gezeten hadden! — wij gelooven daar niet veel van.
Wij gelooven van die heusche behandeling in den Zeeuwschen kerker,
waar onze schrijvers van gewagen, niets, omdat tijdgenooten anders
spreken ; zij zeggen, dat het een harde en akelige gevangenschap was 1).
Wij gelooven van die heusche behandeling niets, als we letten op de
harde voorwaarden, onder welke de verzoening eindelijk op den 27n
October 1285 getroffen, of liever afgedwongen werd.
Wij gelooven van die heusche behandeling niets, als we zien hoe Gijsbrecht in de gevangenis veranderd was ; hij was dezelfde man niet meer
als vroeger.
De zoenbrief van de drie broeders van Aemstel met graaf Floris berust nog in het Rijks-archief, en er hangen niet minder dan vijf en
twintig zegels aan, — trouwens dit is 't volle getal nog niet eens, want
behalve de drie broeders moesten dertig borgen zegelen en bovendien
nog de bisschop en de kapittels van Utrecht
Ik spreek hier alleen van de voorwaarden, voor zooverre die (iijsbrecht
betroffen.
Hij moest Gooiland en Muiden, de Bijlmerlanden en liet Reigerbosch
afstaan. Ten aanzien van het goed te Amsterdam, dat weleer aan
1) Paus Martinus IV schreef den 22 n April 1281 aangaande proost Willem : diru

carceri mancipari, (Kerkhist. Archief, III

D. bl. 371). Een paus liegt niet; en graat

Floris zal zeker den proost, omdat hij een geestelijke was, niet harder behandeld hebben dan Gijsbrecht en Arent.
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Jan Persijn geschonken, en vervolgens door dezen aan graaf Floris verkocht was, moest hij verklaren daarin te berusten, en die gift gestand
te doen als van verbeurd goed. Voor 't zoo verkleind gebied, dat hem
overbleef, moest hij 's graven leenman en onderdaan worden, en wel
onder zulke bepalingen, dat hij zich niet meer roeren kon. Al zijn eigen
of allodiale goederen, moest hij aan den graaf opdragen en ze als leenen
weêr van hem terug ontvangen, en zulks »omme die vrienscap ghestader
te blivene !" -- Inderdaad een zonderlinge vriendschap ! ! 't Wil eigentlijk zeggen : »om de banden der afhankelijkheid vaster te maken".
Op verbeurte van al zijn land en heerschap moest Gijsbrecht zich
verbinden nooit eenige vijandelijkheid te zullen plegen tegen den graaf
van Holland, en nimmer ook een ander daartoe te zullen bijstaan ; en
nergens in zijn land zou hij eenige sterkte mogen bouwen, of 't moest
zijn met 's Graven toestemming. En boven dit alles nog moesten de drie
broeders de helft der oorlogskosten betalen, -- tweeduizend pond!
Op zulke voorwaarden verliet Gijsbrecht den kerker. Hij kwam op
zijn vaderlijk stamhuis terug, maar -- vernederd en gekrenkt!
't Was geen wonder, dat er een vonkje in zijn hart gloeijen bleef,
dat later slechts aangeblazen behoefde te worden. Maar wel is het te
verwonderen, dat historieschrijvers elkander hebben kunnen naschrijven,
dat graaf Floris den heer van Aemstel steeds met weldaden en gunstbewijzen heeft overladen. De Hemel beware u voor zulke weldoeners,
die u uitschudden!
Wel wapperde nu weêr de banier van Aemstel op de torens van 't
hooge huis, maar 't was niet meer de banier van den magtigen, vrijen
dynast, -- 't was die van een gekortwiekten leenman.
De Amsterdammers mogten hun welbeminden heer op zijne terugkomst vrolijk verwellekomen, — maar hun verloren privilegie kregen ze
vooreerst niet terug. En Badeloch mogt uitroepen :
Nu ghij behouden sijt is al mijn leed vergeten!

dit leed had haar te diep getroffen dan dat zij 't kon vergeten. Te lang
had zij haar hartewee moeten verkroppen; de kwaal, waaraan zij sints
Gijsbrechts gevangenschap kwijnde, sloopte weldra hare laatste levenskrachten, en naauwelijks was een jaar verloopen, of Badeloch had in
de armen des doods de rust gevonden, die zij aan de zijde van haren
echtgenoot nimmer had mogen smaken ï).
En drie jaren later zeide ook de twintigjarige Elisabeth, die den
schoonsten tijd harer jeugd onder zuchten en bedruktheid had gesleten,
1) Zie

00.

II..
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bij de gevangenschap Naara vaders en de tranen harer rnoedet . --- de
wereld vaarwel, en begaf zich ia liet klooster der Wiltevrorrwen te
Utrecht. Gijsbrecht schonk bij die gele g enheid zijne tienden to l;o(legraven aan 't klooster 1 ). Slechts zijn zoon Jan bleef heier over, ho hoert
nog naauwelijks de kinderschoenen ontwassen was,
Somber en' treurig gingen zijne jaren voorbij. Floris mogt heel nu
gunst betoonen, (er lag iets wreeds in dat gunst betoon uit zooveel
leedaandoen !) — - vertrouwen schenken, (omdat hein de handen gehondetr
waren !) — en eere bewijzen (niet klatergoud payen !) : zou opregt was
't vertrouwen, slat Floris Gijsbrecht schonk, Diet, of eiij was, toen hij eeres
vernam, dat Gijsbrecht nog oude brieven wegens Gooilan(l l o zat, terstond er op uit, hem die ook af te dwingen "). Plons tnugt (iijsbrecltt
tot zijnen Raad verheffen ; -- ja, toen Floris de ridderorde van H. Jakoh
instelde, moge Gijsbrecht een harer eerste leden geweest zijn, en zijei
broeder Arent, die meè in 't vernederend verdrag vare l ^' 5 hal tnoetetr
deelen, moge nog lust hebben gevoeld, om op het tornooi t e schitteren,
en als »campejoen" den kreet »Aemstel" aan te heffen 3 ) : Gijsbrecht
van Aemstel was niet meer de Gijsbrecht van vroeger (lagen. Het was
hem aan te zien, dat de kerkerlucht zijn' geest versuft hal.
Gijsbrecht was nu reeds een vir simplex `t ), wier alleen nog somwijlen
de zucht naar wraak over 't ondergane leed de borst kon doen gloeijeu.
en die dus juist vatbaar was, otn door anderen zich tot booze (laden tc
laten vervoeren.
Herman van Woerden was zijn booze geest. »Die verrader fier vuurde
den »ouden sierpelen man" gestadig aan tot haat en wraak, en spiegelde
hem, na Floris' val, zijn eigen herstelling in alle vroegere grootheid
voor, — en hij werd daarin maar al te ijverig geholpen Moer Gijsbrechts
beide neven, Otto van Aemstel en Arent van Benskool ^ 5 ) : opgewonden
heethoofden, die een verdienstelijk werk meenden te verrigten, met de
geschonden regten des adels op »der keerlen god" te wreken.
Aan de andere zijde stond, als een goede engel, alleen zijn zoon Jan,
die geen deelgenomen heeft in de zarnenzwering : maar, gedachtig anti
(lE woorden zijner moeder, te wel inzag, hoe 't op den geheelen onder
gang van zijn Huis zou uitloopes.
Te vergeel. zocht Jan zijnen vader ook van die heillooze deelneming
af te houden. Wat vermogt de tweeëntwintigjarige jongeling tegen de
inblazingen van een wraakgierigen oom en twee boosaardige neven'
1) Oorkondenb. Il D. No. 688. — 2) idem, No. 813.
!nn Zie over de St. Jakobsorde mijne ,S`tudi n over Wapen- eet Zegelkunde, h1 207 en volg;;,
4 ) Zie hiervoor hl. q.
Zie '>ph V

Gijsbrecht leende het oor aan deze laatsten, en dompelde zich en zijn
geslacht in een diepen poel van ellende !
Ik heb hier te spreken noch van al de ware, noch van de voorgewende grieven tegen graaf Floris ; noch van de redenen, waarom zoo
velen in 't laaghartig verraad zamenspanden, of 't in 't geheim begunstigden; noch van 't boosaardig opstoken en aanhitsen door buitenlandsche vorsten, — door een koning van Engeland, een hertog van Brabant,
een graaf van Vlaanderen, een bisschop van Utrecht, ja, door een Jan
van Henegouwen zelfs, Floris' bloedverwant, die op zijn graafschap
vlamde ! ! — Men kan dat alles bij onze geschiedschrijvers lezen. Evenmin heb ik lust een hoofdstuk te schrijven over
die schoone bloem van Velsen!

Ik laat het spreukje voor 't geen het is, en die schoone bloem voor 't
geen ze was. Ik schuif het gordijn voor het bloedig tooneel van 1296.
En toch ziet ieder gewis in zijne verbeelding graaf Floris, verwond en
zieltogende, met zijn paard in de sloot bij Muiderberg liggende, en op
den weg de vlugtende moordenaars met Velzen en Woerden en Benskoop en Zaanden aan 't hoofd.
Maar ziet ge er Gijsbrecht ook ? -- Neen, hem ziet ge hier niet.
Ach, ware hij in 't geheel niet met de verraders »in vairde en velde"
geweest, en, als zijn zoon Jan, buiten de zamenzwering gebleven ! Genoegelijker ware ons de herinnering van hem, die ons toch altijd onvergetelijk blijft, omdat zijne geschiedenis met de vroegste geschiedenis van
Amsterdam onafscheidelijk verbonden is, en zijn naam leeft in een der
heerlijkste voortbrengselen van Hollandsche poëzij. Neen, men moet geen
Aemstelaar zijn, om geen wee te gevoelen, als Aemstels naam genoemd
wordt met de quade verraders! Men zou geen Aemstelaar moeten zijn,
om niet liever de profecy te hoorera van den Dichter der 1 7e eeuw :
En Aemstels oude naem en sal geen roem ontbeeren ! I)

dan dat harde woord van den Dichter der 19e eeuw:
Wijk Aemstel ! wijk verrader ! 2)

Waarom ook was Gijsbrecht juist op dien noodlottiger 23n Junij mede
te Utrecht ? !
Waarom ? — Hij moest er zijn ; hij en Woerden waren er geroepen,
om hun zoen te treffen met het geslacht van Zuylen ; -- en daar te
Utrecht, waar 't ligter viel dan in Holland, wilden de vloekgenooten
hun kans waarnemen, om 't verraad te volvoeren.
1) VONDEL, Gijsbreght van demstel, vs. 1846.
2) VAN LENNEP en HOFDIJK, Kasteelen, 2e St. II D. bl. 59.
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Men mag hierbij echter niet vergeten, dat het geenszins hun toeleg
is geweest den graaf te vermoorden ; zij wilden hem opligten en naar
Engeland voeren, om hem daar levenslang gevangen te houden, en inmiddels
zijn zoon Jan in 't grafelijk bewind te stellen. Men mag ook niet vergeten,
dat er onder die zaamgezworenen waren, die ook eenmaal duw Floris
waren gevangen gezet of uit het land gejaagd, en van hun goed beroofd,
en wien 't dus niet meer dan regtmatige wedervergelding dock. hat hun
de weg over zee werd afgesneden, was des Graven (fowl. Zij poogden
nog hun gevangene naar Vlaanderen of Brabant te voeren, maar toen
werd het stooten van Gerrit van Velzen op een hoop Naarders en Gooijers, die trouwhartig waren opgekomen om hun' Heer to vorlossen, de
noodlottige aanleiding tot den afschuwelijken moord.
Men heeft ten allen tijde Gijsbrecht als minder schuldig beschouwd ;
hij, »die weinig loosheid bezat, was door Herman van Woerden in de
zamenzwering gelokt." De zarnenzweerders konden Gijsbrecht er niet bij
missen, want het was door zijn land, dat de gevangen graaf gevoerd en
naar Engeland gescheept moest worden, hetzij uit de haven van Amsterdam of van Muiden. Zien we, hoe groot het aandeel is geweest, dat
hij aan 't schelmstuk genomen heeft.
Na den maaltijd te Utrecht was Gijsbrecht degene, die den graaf uit
zijn middagslaapje wekte, om ter vogeljagt te gaan ; en dat hij, hij 't
vervullen van de heillooze rol, die hem toebedeeld was, tamelijk verward
en gejaagd was, blijkt uit de haast, waarme6 hij terstond na 't wekken
van den graaf, al naar buiten wilde, zoodat Floris hern toeriep »Wacht.
heer Gijsbrecht ! eerst wil ik u Sinte Geerten Minne geven.
Toen Floris buiten Utrecht gekomen was, en de zarnenzweerders den
ongelukkigen graaf te gemoet reden, om hem gevangen te maken, had-

geen wakker medehelper in Gijsbrecht ; want terwijl Woerden
en Benskoop en Velzen den graaf vinnig aangrepen, stond Aemstel er
bij of hij nergens van wist. Hij sprak, zegt de oude kromijk

den deze

of hijs en wiste niet :
„Herman, wat hebdi hier bespiet?"

Woerden antwoordde : »Heer, dat ik u lange heb geseit !"
't Is alsof 't den ouden simpelen man nu eerst duidelijk werd, waartoe
hij zich had laten brengen. En hier schijnt dan ook zijn werkdadig aandeel reeds te hebben opgehouden. Want hij moge me € naar Kroonenburg
gereden zijn, doch op liet slot te Muiden vinden wij wel Velzen
Woerden terug, maar Aemstel niet; en evenmin ontmoet men hem bij '1
ombrengen van den graaf te Muiderberg.
Gijsbrecht was dus wel medepligtig aan de gevangenneming, maar
niet aan den moord van Floris ; evenwel, daar de gevangenneming den
moord ten gevolge had. werd hij met de moordenaars gerekend. Bovenwaarop

hU

dien was zijn deelgenootschap aan de zamenzwering reeds genoeg, om
hem te doen schuldig staan aan de misdaad van felonie, uithoofde van
het verdrag van 1285, en hem te doen vervallen in de straffen van verbeurdverklaring zijner leenen, verlies der ridderlijke waardigheid en ballingschap.
Zijn zoon Jan vlugtte met hem haastig het land uit naar Gelre, en
vond een wijkplaats bij heer Jan van der Lede, een edelman uit den
huize van Arkel, die een vals Gijsbrechts borgen in 1285 was. Daar
echter kwam zijn booze geest hem weèr opzoeken. Herman van Woerden was 't, die zich andermaal van hem meester maakte, en met hem
naar Vlaanderen trok. En zoover dreef Woerden de onbeschaamdheid,
dat hij, steunende op 't gezag van Wolfert van Borselen, zelfs met
Gijsbrecht opentlijk te Veere in het leger van den jongen graaf Jan
durfde verschijnen en hem hunne dienst aanbieden. Deze stap verwekte
algemeen verontwaardiging en misnoegen ; slechts een overhaaste vlugt
kon hen redden 1). En het banvonnis volgde hen na. Al het goed van
»Ghisebrecht, die men biet here van Aernstele" verviel aan den graaf
van Holland.
Zoo moest dan ook Jan van Aemstel, die geen deel had gehad aan de
zamenzwering, boeten voor de misdaad zijns vaders.
En Amsterdam? -- 't Bleef nog lang aan zijne oude Heeren gehecht,
ja, 't vergat hen nimmer. Toch ging het eene nieuwe toekomst te gemoet.
Vele Amsterdammers zagen al spoedig in, dat de vereeniging met Holland
hun ten hoogste voordeelig kon zijn, en alzoo de ondergang van 't Huis
van Aemstel de opkomst van Amsterdam kon worden. Maar er zouden nog
een aantal jaren voorbijgaan, en nog vrij wat stormen woeden, eer
Amsterdam de vruchten van die vereeniging zou plukken.
1) Zie Oph. VI.

}) E RTl END E H 0 0 F D S T U .K.
EEN VREUGDEDAG IN AMSTERDAM.

Wie te Amsterdam kwam op den 25n Mei 1300, en niet wist wat er
te doen was, verwonderde zich over die geestdrift en dat gejoel, over .
die vreugde en luidruchtigheid bij allen, die daar wernelden over »)Dalnme
en Plaetse", langs »Haven en Kerckstraete" 1). 't Was één algemeene
opgewondenheid, die zich van oud en jong had meester gemaakt, 't was één glans van blij genoegen, die allen op 't aangezigt lag,
kooplieden en werkvolk, vrouwen en jongens.
Ziet ge daar op den Damole dien troep kooplieden bijeen? Wat hebben
ze 't druk 1 drie tegelijk voeren het woord, en drie anderen vallen er
tusschen; en dat zwiert met de armen en dat wijst naar Amstel en
Dammerack; al waren er twintig rijkgeladen koggen tegelijk binnengevallen, ze konden 't er niet drukker om hebben. En daar op de Plaetse
krielt de vrolijke jeugd; - hier houden de groote jongens een' optogt met vanen en banieren, lnet houten bogen en pieken, zoo trotsch
alsof ze zich verbeelden de schutters van Leiden te zijn; - ginds dan..
sen meisjes en kleine knapen rond in den kring, en de moeders doen
wakker lneê, en ook de oude Amsterdamsche zanglust wordt ruimschoots
bot gevierd.
Van al de schepen in het Dammerack zwieren de vlaggen en wimpels van masten en tou \ven; en aan al de huizen in de Kerckstraete
en op den Damme en in Gansoirde en in de Kalverstraete, en zelfs aan
de pakhuizen bij de Haven steekt de groene meiboom op den geveltop.
De banieren wapperen van al de torens van 't kasteel, en van de
kerk en de wage en 't blokhuis op de brug ~). l\faar 't is niet lneer de
1) Dat is: over Vijgendam en Dam) langs Damrak en Warmoesstraat.

2) Dat is: de Oudebrug.
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oude banier der Aemstels, die ge er ziet, met haar gele en zwarte
streepen en 't geschakeerde kruis van St. Andries ; — 't is evenmin
de gele standaard van Holland met den blaauwgetongden bloedrooden
leeuw ; — en toch, 't is wederom een gele banier, maar geblazoeneerd
met de twee zwarte en twee roode leeuwen van Henegouwen.
Gwy van Henegouwen is heer van Aemstel geworden ; zijn broeder,
graaf Jan II, schonk hem den 2lsten Mei 1300 »alle dat goet ende gherechte van Ghisebrecht van Amestelle," — en heer Gwy viert heden
zijne blijde inkomste.
Waart gij hier in den morgenstond »bi rysender sonne" geweest, gij
zoudt buiten de gracht, op den »Seeburch" 1), den schout en de schepenen »ende die wisheit van den lande s)" en den kapelaan van Amsterdam gezien hebben, aan de eene zijde van den weg geschaard; en aan
de andere zijde »de goede luden" 3), die zich met flitsbogen gewapend
hadden, om reeds de vertooning eener schutterij te maken ; en verder
achterwaarts de gildebroeders van Sinterklaas, Sint Pieter en Sint Jozef
met hun gildevanen; en schier de gantsche bevolking van Ouder- en
Nieuwer-Amstel, opeengepakt tegen de glooijing en op 't smalle voorland,
--- al te zamen in gespannen verwachting, om den nieuwen heer te zien
en hem in te halen met gejuich.
En toen Gwy met zijn gevolg aankwam, zoudt gij den schout driemaal
de knie hebben zien buigen, om den Heer den doornetak aan te bieden ;
en gij zoudt de latijnsche oratie hebben gehoord, waarmeê de kapelaan
den Heer welkom heette, en daarna den gantschen stoet, met bazuinen,
bommen en pijpen voorop en 't volksgejuich van achteren, den dijk hebben zien langs trekken naar 't Slot.
Evenwel zouden die nieuwe Heer en zijn blijde inkomste alleen niet
genoeg zijn om z(3d de 'algemeene vreugde en geestdrift der Amsterdammers op te wekken, want Gwy moge 's graven broeder zijn, — dit is
ook al wat men tot zijne aanbeveling zeggen kan ; en er bestaat eigentlijk geen enkele reden, waarom de Amsterdammers juist hem begeeren
zouden.
Maar op dezen zelfden dag heeft graaf Jan Amsterdam tot eene stad
verheven 4), en dit is de vreugde, die aller hart vervult en uit aller oogen
blinkt. En de goede lieden hebben het volste regt, hun hart te verheugen en te verheffen, want om die gunst van den graaf te verwerven,
heeft elk hunner zijne penningen opgebragt ; en zonder de vrijheden en

1) Dat is: op dezelfde plek, die wij tegenwoordig den Korte-nieuwendijk noemen.
2) Dat is hetzelfde, wat men tegenwoordig een Gemeenteraad noemt.
3) Dit beteekent hetzelfde als tegenwoordig „de notabelste ingezetenen."
4) Zie Oph. XXVIII.
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voorregten, die hij meêbragt, zou ook zeker Gwys blijde inkomste wel
niet zdd blijde zijn geweest. Amsterdam is nu eene poorte geworden.
't Zal voortaan zijn regt en zijne vrijheid hebben ; en geen poorter
van Haarlem of rtrecht zal den Amsterdamschen koopman langer den
naam van dorper naar 't hoofd mogen werpen! — Poorters van Aemstelredamme zijn ze nu, en is 't ook pas de eerste dag van hun poorterschap, toch achten zij zich al even goed als die van Dordrecht en
Delft, van Leiden en Alkmaar ; en die zaamgegroepte kooplieden, daar
p den Damme, die we zooeven reeds opmerkten, en die met den uitgestoken vinger de gantsche stad schijnen af te meten, toonen elkander
reeds de plek aan, waar ze hun stadhuis aan de Plaetse gebouwd willen
hebben. En hoe menig, die reeds in zijne verbeelding der stede klok
hoort kleppen en der stede banier al ziet wapperen aan 't hoofd der
gewapende poorterije; en ze vergeten in hunne vreugde, dat het ni((
ver nog niet is, — ze staan nog onder 't gezag van een bijzonderen
heer, en Amsterdam wordt met heel Amstelland nog als een achterleen
van 't Sticht beschouwd.
Want bij het verdrag, op den 29 n September 1297 te Veere, geteekend, had graaf Jan I wel verkregen »alle dat ghoet, dat Ghisebrecht,
die men hiet here van Aemstele, hadde ende houdende was in 't Ghestifte van Utrecht;" doch hij bezat die goederen op gelijken voet als
Gijsbrecht die bezeten had, dat is : leenroerig aan het Stick: en bisschop Willem poogde die leenroerigheid over de gantsche heerschap uit
te strekken ; — een oud twistpunt ! 1 ). Toen nu graaf Jan II die goedeTen den 21n Mei 1300 in leen gaf aan zijnen broeder Gwy, bleef de
leenband jegens het Sticht in zijn geheel, en Gwy ontving Aemstel als
achterleen. En hoewel het twijfelachtig bleef, hoever het leenregt van
den bisschop zich uitstrekte, zoo blijkt toch uit het hand vest van Gwy,
dat Amsterdam toen onder de Stichtsche leenen gerekend werd.
Ja, heer Gwy wilde zijne nieuwe onderzaten aan zich verpligten,
en schonk aan zijne »poirte van Aemstelredamme" een handvest, »en
die scoute zal voert rechten bi den scepenen als recht es."' Wie te
Amsterdam een' doodslag begaat, zal 't met zijn eigen leven boeten,
»dat sel wesen lijf jeghens lijf." En wie een' ander wondt, betaalt vijl
pond boete, en wie dat niet betalen kan, dien zal de hand afgehouwen
worden, daar hij 't kwaad meê gedaan heeft. Maar wie eet,' ander een
oog uitslaat, of een hand of voet afkapt, zal tien pond boete geven.
Zoo zal men de openbare veiligheid handhaven, en de ruwe woestheid
1) En tamelijk duister, zoodat er ook de latere geleerd en geen licht in hebben
kunnen vinden. V. SPAEN, lijst. (1. H. v. A. bl. 52, 53.
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beteugelen. En rust en veiligheid moet ook aan elk verzekerd zijn binnen
zijne woning, -- het huis van den poorter is zijn kasteel ; — wie dat
aanstormt bij dag, zal dezelfde boete betalen, als die eene wonde toebrengt; maar wie 't bij nacht doet, zal dubbel geven.
Schout en schepenen hebben de raagt om »wilcore" te maken en af te
kondigen, als 't hun goed dunkt, mits behoudens den Heer zijn regt.
Ook zullen ze poorters mogen aannemen naar welgevallen, daar zal de
Heer niets tegenhebben, mits dat de nieuwe poorter zij »goet knaep en
onberoft ;" — en teregt, want landloopers en deugnieten kan men missen. En elk poorter, dien ze ontvangen, heeft zes weken tijd om zich
gereed te maken »en dan binne te comene mitter wone ;" — en eenmaal
binnen Amsterdam woonachtig, heeft hij wederom elke lente en elke herfst
zes weken vrijheid, om buiten te wezen tot zijn veldarbeid ; want niet
elk poorter is koop- of ambachtsman, men vindt onder de poorters nog
velen, die landbouwers zijn, en daarom tijd behoeven om »sine lintenen
te doene," en om »sine bou te doene."
Gebeurt het, dat een poorter van Amsterdam buiten de vrijheid ergens
wordt gegrepen en vastgehouden, dan zal de gantsche gemeente hem
bijspringen, en »dien man ontsetten en uyt Biere noyt helpen," naar de
oude pligten van het schutsgild. En al wat er geschieden mogt binnen
de vrijheid van Amsterdam, zal door schepenen beregt worden, mits het
niet aan het regt van den Heer te kort doe.
En zoo is Amsterdam dan reeds een koopstad ; zij heeft poortregt, dat
is : eene regeering van schout en schepenen, die naar beschreven keuren regt moeten oefenen ; — maar toch is ze nog geen Vrije Stad, en
dit is 't, wat reeds bij menig Amsterdammer, die tot de vooruitgangspartij, ja tot de geavanceerden behoort, — want die rigting bestond toen
al evengoed als tegenwoordig, al had men er toen de tegenwoordige
namen niet voor, -- de eerste vreugde een weinig tempert.
Gwy »gaff der stede van Aemstelredamme veel vriheeden van keuren
ende van rechte, daar men die stede mede regeerde," -- maar het hart
der Amsterdammers won hij niet. Trouwens zij zagen hem ook zeldzaam
in hun midden. Het krijgsgewoel, waarin hij zich ter hulpe zijns broeders gewikkeld zag, riep hem elders ; en zelfs reeds onmiddelijk na zijne
blijde inkomst ging hij alweèr been, om in Zeeland tegen Jan van
Renesse te vechten.
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DE STAD AMSTERDAM IN

1301.

vVij staan thans aan den ingang der 14e eeuw. Vrolijk begroet ons
de ontluikende lente van het eerste jaar dier eeuw, die, zoo vol gewoel,
Blaar ook zoo vol ontwikkelingskracht, van de gewigtigste gevolgen zou
zijn voor de toekomst van het Nederlandsche volk; - gewigtig ook voor
de toekornst onzer Vaderstad, die in den loop dezer eeuw den. hechten
grondslag zou leggen tot hare latere grootheid. En juist nu is Amsterdam eene stad geworden, en 't is daarom wel der moeite waard eens
te onderzoeken, hoedanig Amsterdan1 was in 1301.
Geen enkel echt stuk uit den aanvang der 14e eeuw geeft ons aangaande de grootte en gedaante van Amsterdam te dien tijdè inlichting.
't Eenige stlik, ,vaarin men zou lnogen verwachten, ten Ininsteden
omtrek der stad aangeduid te vinden, is het handvest van Gwy van
Ilenegouwen, waarover ik in 't vorig hoofdstuk sprak, - en toch ook
daar vinden we ons in datopzigt te leur gesteld. . Wij moeten dus
langs andere~ weg trachten~ zoo na mogelijk aan de waarheid te komen.
Den omtrek der stad in 1342 kennen wij uit het handvest van graaf
Willem .IV, en gij hebt· er de naauwkeurige beschrijving van gevonden
in het Tweede Boekl). Nu kan natuurlijk de omtrek der stad in 130l
niet grooter zijn geweest; - maar ook in de breedte, dat is ten oosten en ten westen, niet kleiner. vVant geen andere gracht wordter gevonden) binnenwaarts van den Voorburgwal, die als nog oudere ))grafte"
,vare aan te merken; en. zulk eene,is er ook nimmer geweest, daar
inderdaad de Voorburgwal wel zoo na .mogelijk aan den dijk gegraven
is, wanneer men in aanmerki~g neemt, dat de huizen 'binnenwaarts
1) Zie I

D. blo 260,
5

I)0

langs den dijk stonden, en er toch eenige ruimte daarachter moest overblijven voor tuinen en grasvelden.
Dat nu die gracht reeds vó(ir 1342 gegraven was, is zeker, want zij
wordt genoemd in een brief van 1333 1 ); maar zij bestond ook reeds vddr
1304. Want (als wij later vernemen zullen) in dat jaar moesten de Amsterdammers hunne vesten slechten en hunne bruggen afbreken, en er
waren toch zeker geen bruggen zonder gracht. 't Is dus zeer waarschijnlijk, dat Amsterdam reeds in 1301 omgraven was; ja, 't is zelfs
even waarschijnlijk dat diezelfde gracht, -- zij 't dan ook minder breed,
en zoo men wil, slechts als een sloot, -- reeds uit de 13e eeuw dagteekent, daar zij ongetwijfeld heeft moeten dienen, om de lage gronden
van 't overtollige water te ontlasten, en dit bij lagen stand van het Y,
door een verlaat in den zeedijk, te kunnen looien.
Maar naar het zuiden heeft Amsterdam in 1301 zich zeker nog niet
zoo ver uitgestrekt als in 1342. Het uiterste punt der stad aan deze
zijde kan toen nog niet ver ten zuiden van den Middeldam gelegen
hebben. En daar wij nu weten, dat de beide Lomrnerdsstegen, van den
Oudezijds-voorburgwal tot het Rok-in, weleer een gracht zijn geweest,
»genoempt Spuytgen" of »de Spoye" (dat is : het Spui), -- zoo mogen
wij aannemen, dat dit oude Spui toen de grens van de stad was, even
als het latere Spui (dat nog dien naam draagt) in 1342. Vermoedelijk
vond men daartegenover aan de Nieuwe Zijde een dergelijke dwarsgracht
van den Nieuwezijds-voorburgwal tot het Rok-in, die later, toen zij ge
dempt werd, almede in twee stegen leerschapen is, namelijk de SintLucknsteeg en het Duifjessteegje , De engte dier stegen bewijst daar
niets tegen ; dat versmallen is een gevolg van 't betimmeren.
Wij kennen dan nu, zoo naauwkeurig wij 't verlangen kunnen, den
omtrek der stad in 1301.
Amsterdam was toen besloten ter wederzijde tusschen de beide Voorburgwallen, en strekte zich binnenwaarts uit tot aan de tegenwoordige
Lommerdssteeg en Sint-Luciensteeg, en omvatte dus, naar de tegenwoordige benamingen : den Dam, den Vijgendarm en het Darnrak, de Warmoesstraat en den Nieuwendijk, benevens de voorste gedeelten van de
Nes en de Kalverstraat naastbij den Dam.
Doch deze gantsche ruimte was nog niet regelmatig betimmerd.
Het meest zal de stad toen bewoond zijn geweest aan den Middeldam en in de Warrnoesstraat tot aan de Oude Kerk; dit heette »de
Damme en de Kerckstraete", en was destijds, en nog lang daarna, de
aanzienlijkste buurt.
1) Zie WAG, dmsd.

I D. bl. 259.

2) Vergel.

I D, bl. 259.

De Oude Kerk was nog maar eert houten kapel, gesticht oinstreeks
1270, (loch die thans door heer Gwv van steen herbouwd zuu wurden, en waarover hij vier Kerkmeesters of »Goethuars-beraders" zou
benoemen. En dan zou 't maar weinige jaren meer duren, of de kerk
van Amsterdam zou verheven worden tot eene Parochiekerk, afgescheiden van de kerken van Ouder-Aarstel en Nieuwer-Angstel.
Bij en achter de Oude Kerk was 't nog meest open veld, - wa r
Z ee--rnoeslad,tzichukvnde»Warst"onde
dijk. Ook lag hier nog de »Liesdelle" of »Nyesdel," 't moeras, waarvan
we reeds meer gesproken hebben, en dat allengs kleiner err droogev
werd. Zoek evenwel daar, naar den Ykurit heen, nog geen St. t )lof;skapel.
Vondel rnogt ons verzekeren, dat daar
d'Aeinstellleer Van outs de Zeekapelle wijdde,

hij vergiste zich ; en 't zou nog wel anderhalve eeuw duvel, eer »Sinte
Olevers Capelle, gelegen an die Kerckzijde poirte", hare plaats onder d e
Awsterdarnsche kerkgebouwen zou hebben ingenomen 1).
_1 an de westzijde van het Damrak of de Windmolenzijde stonden nog
weinig of geen woningen, --- waarschijnlijk niet meer (f all eenige loodsen
of pakhuizen langs 't Water. Van de waag en den Windmolen hebben
wij reeds vroeger gesproken. De dijk was nog de weg naar 't Slot, dat
niet zijn boomgaard en kapel de ruimte besloeg langs den tegenwoordigen Nieuwendijk tusschen de Kolk en de Gravenstraat, en van het
1)arnrak tot den Voorburgwal. Het naderde echter reeds zijn einde: drie
ot' vier jaren later zou graaf Willem IIl 't aan den moker des sloopers prijs geven : natuurlijk zonder er vooraf eene teekening van te
doen vervaardigen, en zoo zijn alle latere geslachten verstoken gebleven van een echte afbeelding van (lat merkwaardig kasteel. De slotkapel werd echter gespaard zij werd in 't midden der 14e eeuw »onsen
Vrouwe Capelle" genoemd, en stond nog in de 16e eeuw op clou hoek
van den Nieuwendijk en de Vrouwensteeg.
Aan de noordzijde van 't slot lagen een waterplas en een boel; de eerste
de Kolk en de andere de B puctk genaamd, en beiden nog bij naree bekend, hoewel herschapen in een pleintje en een straatje. De Oudebrug
was de eenige brug der stad. De I wee oudste bruggen na de Oudebrug zijn de Langebrug en de »lnrebrugge," die later Papeubrug genoe ^ncl is; maar deze bestonden in 1301 nog niet.
Onze tegenwoordige Dar. was een open veld, dat nog lang daarna
»de Plaetse" heette, en waar in 1301 mogelijk reeds eenige gruizen
stonden. Van le Kalverstraat zag leen slechts een allereerst begin
11 Zie I 1) 1)1. 262
í"'
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+ligtst aan den Dam ; liet overige was nog 40 jaren later een laak.
Aan de andere zijde der rivier lag de Nes, een lage, waterige streek,
waar men vervolgens eenige »sloeten" groef, »tonen" aanlegde, en
»husingen" bouwde, totdat er in 't laatst der 14e en in 't begin der
15e eeuw een groot aantal kloosters gesticht werd. Het noordelijkste gedeelte echter van de Nes lag nu reeds binnen de stad, en was zeker
ook al bewoond; het werd »de Gansoirde" genoemd.
Ongetwijfeld is er in 1301 reeds een Schepenhuis 1) geweest, want
zoodra er Schout en Schepenen waren, moest er ook een huis wezen,
waar zij vergadering hielden en regt spraken. Maar waar 't gestaan
heeft is onbekend, en 't is vruchteloos er naar te gissen. Zeker is 't, dat
het stadhuis eene eeuw later »aen de Plaetse," d. i. op den Dam, stond,
en 't kan daar wel van den beginne af gestaan hebben.
Maar mogelijk zegt gij : ))Er is toch eene oude overlevering, die zegt,
dat het oudste stadhuis van Amsterdam gestaan heeft in de Oudezijdskapelsteegr, en Vondel en Wagenaar beiden hebben die overlevering aangenomen, en er stond immers ook een oud opschrift voor 't huis." —
Ja wel, maar Vondel en Wagenaar hebben beiden gedwaald, en 't opschrift heeft gelogen 2). Er bestaat geen oude overlevering van 't eerste
Amsterdamsche stadhuis. Wat men zoo genoemd heeft, was een uitvinding
v an de 17e eeuw, — een gissing, die den geleerden toen nog al waarschijnlijk voorkwam 3). Vóór 1600 was die overlevering onbekend.
De eigenaar van 't oude huis wist er toen zelf nog niets van, maar
hield liet, om de dikke muren en den verwulfden kelder voor een gevangenis, »alstoen aan de vesten gelegen" 4). Eerst tijdens de stichting
van 't nieuwe stadhuis (toen de oudheidkundigen begonnen na te denken
over de historie van 't oude) is de gissing geopperd, dat dit oude huis wel
het oudste stadhuis zou kunnen geweest zijn, en Vondel heeft er terstond
gebruik van gemaakt in zijn inwijdingsgedicht. Maar wie weet, dat daar
de stadsgracht gespoeld heeft, zal niet ligt gelooven dat daar 't stadhuis
heeft gestaan 5).
Of Amsterdam in 1301 ook al poorten had, is twijfelachtig. Wel schijnt
uit een brief van 1336 te blijken, dat er toen, ter plaatse van de tegen11 De oude naaai van wat men later 't stadhuis noemde, en tegenwoordig het
raadhuis of 't gemeentehuis noemt.
2) Opschriften liegen wel meer : zie slechts op den hoek der Warmoesstraat e>i
Oudebrugsteeg. Daar leest men : „Vondels huis," ofschoon 't huis „de Trouw" dátir
stellig niet gestaan heeft.
3) DOMSELAAR, III B. bl. 188.
4) Bronijk van Lambert Opsy, waarvan gesproken is 1 D. bl. 319, 320,

:) Vergel. I D. bl. 262.
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woordige Oude-Haarlemmersluis eene poort stond., die dan de oudste
Haarlemmerpoort zou zijn. Maar indien er nu in 1301 nog' geen
eigentlijke »poirthuysen" mogen geweest zijn, toch wel eenigerhande .afsluiting aan de toegangen tot de stad, al zijn 't dan ook 111aar hameijen
of slagboomen geweest. En ik gis, dat die drie in getal zullen geweest
zijn: een op de plaats der zooevengenoemde oudste Haarlemrnerpoort;
de tweede aan het einde der Warmoesstraat, waar later de Sint-Olofspoort gestaan heeft; de derde in de Kalverstraat, bij de tegenwoordige
Sint-Luciënsteeg.
~~ene School had Amsterdam in 1301 waarschijnlijk wel; Îlnmers in
1342 had er reeds sedert eenigen tijd eene school bestaan, en men vond
doorgaans in elke plaats, waar handel en nijverheid bloeide, van de
eerste opkomst af, eene school, die gerneenlijk aan de kerk verbonden was. De stedelijke scholen zijn in Holland al even oud als de
steden zelf. Amsterdam oefende 't schoolregt reeds eer 't nog een vrije
stad was, want bij het handvest van 1342 verleende graaf Willem het
niet aan de stad, maar verklaarde dat zij 't zou behouden.
I{loosters eindelijk waren hier toen nog niet. Wel hebben in 1304 of
kort daarna zich eenige Franciskanen hier neêrgezet en een klein
klooster bewoond; maar 't Rlooster\vezen tierde hier niet vóór 't laatst
der 14e en 't begin der 15e eeuw. Toen echter ontvvikkelde het zich
bijzonder snel, hetgeen wel in de eerste plaats een uitvloeisel was
van den geest des tijds, die eene nieuwe opgewektheid in 't godsdienstig leven, of eene »nieuwe devotie" als 't ideaal van christelijke
heiligheid te voorschijn had gebragt, welke vooral op de vrouwen werkte,
en waarom dan ook het aantal der nonnenkloosters 't grootst was; maar
deze snelle toeneming stond toch ook in verband lTIet den destijds zeer
toenernenden bloei en rijkdom der stad, want de kloosters zijn een soort
van gewas, dat het weligst tiert op vette gronden.
Het voorkomen der bewoners en hunne woningen verschilde in 1301
over 't algemeen nog zeer ,veinig van AO 1270; behalve dat het aantal
huizen veel grooter en de bevolking veel talrijker was. De h tli~en,
lneer breed dan hoog, hadden nog dezelfde houten gevels en wanden,
en waren nog even zoo gepekt en geteerd, en met riet of stroo gedekt;
doch men begon reeds riet daartoe te gebruiken, dat vooraf met klei
geleemd was. En dat gebruik van »)ryen-of stroe-daken" heeft hier nog
geduurd tot op het einde der 15e, ja tot in de 16e eeu\v. Steenen huizen
met spitse gevels en smalle boogswijze deuren en vensters, gelijk men
die in enkele groote steden vond, moest men te Amsterdam nog niet zoeken.
De straten waren geplaveid of niet geplaveid, al naar elk 't voor zijne
woning verkoos te doen of te Jaten; want het was nog niet tot een
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algemeene verpligting gemaakt, dat elk voor zijn huis de straat moest
maken 1).
Ook bepalingen omtrent het rein houden der straten moet men in
1301 nog niet verwachten ; die zouden eerst later tot stand komen,
wanneer alle vrouwen zouden verpligt worden hare straat eiken zaturdag, en ook 's daags voor eiken heiligen dag schoon te maken. Thans
was het nog aan elks zindelijkheid overgelaten, slijk en vuilnis weg te
ruimen of te laten liggen. En 't laatste schafte het meeste genot aan de
varkens, die men overal vrijelijk door de stad liet rondwandelen, en die
zelfs met zekeren eerbied behandeld werden, wanneer ze aan eenigen
heilige gewijd waren, het zij aan »Sinte-Anthonys ende Sinte-Cornelys,
ofte anders eenighen heylighen." Daarom ontbrak het ook niet aan varkenskotten in de stad, zoowel achter de huizen als op de kanten van
den Amstel ; en zij voegden vrij wel bij die andere kleine huisjes, die
men op de kanten van het Dammerack en den Amstel en de Grafte zag,
en die eigentlijk de geheime gemakken der poorters waren. Geen later
eeuw zou die zelfs nog zoo spoedig kunnen doen verdwijnen ; zij zijn ook
in de 16e, ja zelfs nog in 't begin der 17e eeuw op de kanten van Amsterdamsche grachten te zien geweest.
En wat men nu al verder op de straten zag ? Al den omslag, dien
de handel en scheepvaart met zich brengen, allerlei »waren ende materiën" lagen hier en daar opgestapeld, en 't was nog lang daarna zoo,
dat men »in diversche straten, plaetsen ende quartieren" van de stad
»was, vlas, peck, teer, wagenschot, sparren, klaphout ende diergelijcke"
liggen zag, hetgeen dikwijls, in geval van brand, niet weinig ongerief
te weeg bragt.
't Gewoel aan de Haven en de brug moet ge u nog vrij wat drukker
en levendiger voorstellen dan in 1270, want de koophandel was al zeer
toegenomen. Behalve de groote vaart op de Noord- en Oostzee, was ook
ree handel met de naburige gewesten zeer levendig. De Amsterdammers
dreven niet alleen handel door geheel Holland en 't Sticht, in Poolsche
granen, Oostersch bier, zuivel en visch ; zij voeren ook op Friesland en
naar Overijsel en Gelderland, vooral op Kampen, Deventer, Zwolle,
Harderwijk en Elburg. Met Deventer en Zwolle handelden zij in boter,
kaas en zout, en zij voerden van daar bier, koren en brandhout uit.
Langs de Schelde voeren zij op Brabant en Vlaanderen, vooral met Hamburger bier en Noordschen haring.

1) Dit zou eerst in den loop der 14e eeuw geschieden, maar dan ook ten gevolge
hebben, dat men nog lang zeer ongelijke straten had, die voor 't eene huis slechter dan
voor 't andere waren. Niet vó6r de 16e eeuw, wanneer er een stads stratemaker aangesteld werd, zon daar verbetering in komen.
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Markten bezat Amsterdam in 1301 reeds, ja, meer dan Bene, want toen
jonkheer Willem in 1304 ze der stad weder ontnam, sprak hij in

meervoud : welligt ook al een jaarmarkt, eima' . zeker eon viN('hlnarkt,
eelt veemarkt en een boter- en kammarkt; de eerste op de I)anisluis,
de heide andere op de Plaatse, en de veemarkt later ook in de Kalverstraat, die er den naam van heeft. Denkelijk was er toen ook reed
een markt van allerlei »mairserije, gescreven werke, g hemaeldo werke".
onder welke laatsten men te verstaan heeft: geschilderde o t' goteekende
en gekleurde afbeeldingen van heiligen, om voor den schoorsteen te hangen. Die markt werd gehouden op het Kerkhof (thans liet t ^ ndekerkplein); in het laatst der l4e eeuw werd zij aldaar verbodtin, hetgeen
natuurlijk bewijst, dat zij er vroeger geweest is.
Ook bestonden er in 1301 buiten twijfel reeds gilden te Amsterdam.
Wel vindt men geene geschreven keuren omtrent Amsterdamsche gïlden
vóór de tweede helft der 14e eeuw, doch dergelijke vereenigingen zijn
doorgaans veel ouder dan de oudste schriftelijke bescheiden, die doorvan voor ons bewaard zijn gebleven 1 ), en in den onder tijd, <Our de
opkomst der steilen, maakten de gilden hare inzettingen zeil. tiiOOr bebriefden die niet.
De gilden bestonden vddr de poorterijen; de schutsgilden zijn zoo Dini
als onze geschiedenis ; de ambachtsgilden, daaruit geboren, ontwikkelden
zich bij den opgang der steilen. Sedert de vrijwording der steden zijn
de gilden vermeerderd in aantal en in aanzien, en hebben gildebI'ieven
van 't stadhuis ontvangen, maar hun oorsprong dagteekent van vroeger.
En zoo bestonden er dan ook te Amsterdam in 1301 zeker reels eenige
gilden. hoeveel, is niet te bepalen, doch op zijn minst wel een drietol
een Sinterklaasgild, een Sint-Pietersgild en een Sint-Jozefsgild.
Als men opmerkt, dat Sinterklaas vereerd werd als de patroon dei
zeevaarders, en dat de Kerk te Amsterdam aan hem toegewijd werft
niet alleen, maar dat hij ook als patroon der stad werd aangeroepen
dan schijnt het vrij zeker, dat het Sinterklaasgild toen het voornaamste der stad moet zijn geweest, als 't ook in andere steden was 't \Va^
(tier 't koopmansgild, maar ook de schippers zullen er toe behoord hebeen persoon
ben, omdat te dien tijde koopman en schipper nog vaak
vereenigd waren
Het Sint-Pietersgild was dat der vischkoopers ; het Sint-lozengild dot
in

3).

2) B. v. te Nijmegen.

1) Vergel. mijne Gildeoo,
3)

In 1371 behoorden (blijkens den schepenbrief, dien ik vermeld heb in liet 1 1).

bl. 260), tot het St. Nikolaasgild te Amsterdam : de kleêrmakers, de l,lkenkt^opers ril

de droogscheerders. De schippers vormden dus toeti reeds een afzonderlijk gild. Pen:
brief bewijst ook, wat Wagenaar slechts kon gissen (II I) 1.i, 4,3S . doi 1,,kei no'
ring hier ter steile al in de 14e

t'enw

gebloeid heets.
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der timmerlieden, zoowel scheeps- als huistimrnerlieden, want die waren
oudtijds in 't zelfde gild vereenigd.
De gilden doen ons tevens aan (le schutterijen denken ; en gij moogt
vrij gelooven, dat Amsterdam in 1301 er eene had, maar een splinternieuwe, onlangs opgerigt. De oudste schutterij eener stad was doorgaans zoo oud als zij zelve; want zoodra eene gemeente het regt en de
vrijheid eener poorte gekregen had, bezat zij tevens het regt die vrijheid te beschutten. De kloekste en vroomste mannen der nieuwe poorterij vereenigden zich tot een gild, om de wapens te dragen tot beschutting harer vrijheid en veiligheid, en noemden zich daarom : Schutten,
Schuttebroeders of Schutters. Met hunne voet- of handbogen gewapend
vormden zij de kern der stedelijke militie. Maar ook de overige burgers
droegen de wapens en waren in hoofdmanschappen verdeeld; dit was
de gewapende poorterij. En wanneer 's Lands Heer heervaart beschreef;
dan trok zoowel een deel der schutterij als der gewapende poorterij uit,
onder aanvoering van een schepen, om, volgens hun pligt, die bij 't handvest voorgeschreven was, »den Heer te dienen na hoere machte."
De Regeerins, 't Gerest of de Wet bestond te dezen tijde uit schout en
schepenen. Burgemeesters kende men niet vóór de 15e eeuw. Schout en
schepenen vereenigden het burgerlijk bestuur met het regteranibt, doch
zij werden aangesteld door den baljuw van Amstelland, die van wege
den Heer het hoog geregt oefende, terwijl de magt van den schout
destijds zich tot de mindere regtszaken beperkte. Ook bestond er reeds
een »Raed van Arnestelredamme ;" waartoe natuurlijk de verstandigste
en de gegoedste mannen der stad, dus de Vroeden en Rijken, geroepen
werden, om in sommige aangelegenheden, bijzonder wanneer het belastingen betrof, te worden geraadpleegd.
Doch -- verbeelding voert ons mecl -- daar zien we juist de Heeren
van de Wet van »den Damme" afkomen en de »Kalverstraete" ingaan.
De baljuw gaat in 't midden 1 ), en aan zijn regter- en linkerzijde wandelen de schout en twee schepenen. De baljuw »besagh die sluysen,"
dat wil zeggen : hij heeft eene inspektie gehouden over de beide sluizen
in den Middeldam, die niet aan de stad maar aan den Heer behooren,
en waardoor een goed deel van Amstelland moet uitwateren. Maar alvorens hij weèr te paard stijgt, om zijne reis te vervolgen, want er zijn
nog verscheidene sluizen en weteringen in Amstelland, die hij .»besien''
moet, heeft hij eerst nog aan »die van den Damme' ' (zoo noemde hij hij
verkorting de Amsterdammers) eene ernstige vermaning te geven.
1) Wie deze haijuw was, veten 'Wij niet. Vijf jaren later was het Bernd van deli
l)orenwerde.
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Hij beveelt schout en schepenen de stad wel te bewaren in alle getrouwheid aan mijnen Heere van Henegouwen, en scherp toezigt te houden, dat daar geen zendelingen van Jan van Nyerlede meer binnenkomen, en de toegangen wel te doen bewaken, dat niet Jan van Nyerlede zelf binnenkomt, want hij weet, dat vele poorters niet ongenegen
zouden zijn hem in te halen.
Schout en schepenen betuigen daarover hunne verwondering, en verzekeren den baljuw, dat hij verkeerd moet zijn ingelicht, en zij geen
andere lueening hebben dan te volharden in hunne trouw aan heer Gwy.
Maar nu wordt de baljuw toornig. » Wat I" roept hij, »ZOU men nog
willen ontkennen, dat er hier aan gedacht is om Jan van Nyerlede in
te halen, wanneer heer Gwy door den krijg in Zeeland wordt opgehouden? Weet ik het niet, dat Jacob de Scriver 1) i~ de stad is geweest,
en dat Willenl van Teilingen en Arent van Benskoop en andere kwade
verraders, als dorpers en visschers vermomd, rondzwerven, en luet
die van den Dan1me gesprek houden ?" - Hij stelt schout en schepenen verantwoordelijk voor de trouw der stad, en voegt er de- bedreiging
bij, dat zij 't met den hals zullen boeten zoo er een aanslag mogt worden gebrouwen!
Wij weten niet, of schout en schepenen zoo geheel onkundig zijn on1"
trent de stemming der poorters, en 't geen er in de .laatste dagen is
omgegaan; maar we], dat de balj uw niet zoo geheel verkeerd is ingelicht.
Wij hebben te Alnsterdam overal, en opentlijk genoeg, over Jan van
Nyerlede hooren spreken, en wij ge]ooven veeleer, dat de vermaning van
den baljuw reeds te laat komt, en Jan van Nyerlede al spoediger in
Anlsterdam zal }{unnen zijn, dan hij nog vermoedt.
1) Zijn titel bewijst, dat hij een sekretaris is geweest, hetzij van Gijsbrecht, hetzij
van Amsterdam, maar vermoedelijk van den eersten. In 1296 had hij met zijnen vader
het land moeten ruimen. Vijf en twintig jaar later kreeg hij verlof daarin terug te
keeren, en ontving toen zijns vaders goederen bij Weesp en Muiden terug, die vroeger
waren verbeurd verklaard.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
WIE JAN VAN NYERLEDE WAS.

Toen graaf Jan II den 21n Mei 1300, benevens de Woerdensche en
Yselsteinsche goederen, ook »alle dat goet ende gherechte van Ghisebrecht van Amestelle, uytghenomen den reygerbosch in 't lant van Amestelle 1 )" aan zijn' broeder Gwy opdroeg, onder voorwaarde dat het na
zijnen dood, of zoo hem »een bisscopdoem ghegheven wierde", weder
aan graaf Jan of zijne nakomelingen terug zou keeren, -- had hij daarmee zijn eigen bedoelingen. Allerminst had hij daarbij de belangen van
Amsterdam op 't oog gehad, want die waren vrij wat beter bevorderd
geweest, door eene vereeniging met Holland. Hij volgde zijn eigen oogmerken, en raadpleegde zijn eigen belang; om de eerste te bereiken
schroomde hij zelfs geen geweldige of sluwe middelen ; aan 't laatste
offerde hij alle andere belangen op. En in den neteligen toestand, waarin
.bij zich geplaatst zag bij de aanvaarding van 't bewind, kwam 't hem
wel te stade, dat hij »loer" was.
Want allerhachelijkst was zijn standpunt, zoodra hij 't graafschap,
dat door den dood van zijn' neef Jan I was opengevallen, aanvaard had.
Niet slechts had hij de Zeeuwsche edelen tegen zich; ook het gedrag
van vele Hollanders boezemde hem zorg en angst in. Bovendien waren er velen in de steden, die hem niet beminden. Zij herinnerden
zich, hoe lang hij reeds bij 't leven van Floris heimelijk en openbaar
naar de erfenis gestaan had, en hielden hem, zoowel als Loef van Kleef;
geenszins onschuldig aan het verraad. Anderen gaven hem na, (lat
hij Jan I vergeven had ; niemand vertrouwde hem, omdat »hi fel was
en loes." Toch beging hij geen kleinen misslag, door zich den veel1) Zie Oph. XIX.
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vermogenden Jan van Renesse, die zijne vriendschap zocht, tot een onverzoenlijken vijand te maken. In dien moeijelijken toestand had hij dus
wel een' krachtigen steun noodig, en dezen hoopte hij te vinden in zijn'
broeder Gwy. Daarom schonk hij hem de landen van Aemstel, Woerden
en Yselstein, waardoor hij tevens zich het best meende te waarborgen
tegen een' onverhoopten terugkeer van de verdreven Heeren in hun verbeurd verklaard gebied.
Aemstel en Aemstelredamme werden dus een achterleen van het Sticht; —
en indien 't nu eens mogt gebeuren, dat Gwy het bisdom van Utrecht
verkreeg, waarop hij reeds vlamde, — en indien hij dan eens, wat evenzeer mogelijk was, niet voldeed aan de gestelde voorwaarde, en de ontvangen goederen behield, dan was hij inderdaad de achterleenman
van zich zelven.
Dat Gwy op het bisdom vlamde, reeds bij 't leven van bisschop Willem, was geen geheim, en bleek reeds weinig tijds nadat hij de heerlijkheid van Aemstel ontvangen had. Terwijl bisschop Willem in Italië
was, sloten graaf Jan en Gwy een verbond van wederzijdschen bijstand
en bescherming met de stad Utrecht, die weêr met den bisschop in onmin was, en waarbij de Stad beloofde, dat zij, »als et bisdom van Utrecht
open wordt ende ledich", 't houden zonde met diengenen, op wien Jan
en Gwy hunne keuze zouden doen vallen. 't Is zeer natuurlijk, dat daarbij
aan niemand anders dan aan Gwy zelf gedacht werd.
Er was binnen Utrecht al vrij wat te doen geweest. In t vorig jaat
had zelfs de burgemeester Jakob van Lichtenberg den bisschop geruimeti
tijd op 't huis Lichtenberg in hechtenis gehouden, totdat hij eindelijk
door 't landvolk bevrijd was geworden. Geen wonder, dat Willem valt
Mechelen een tegenzin in zulk een bisdom kreeg, en naar Rome ging °in
zijn ontslag te vragen. Maar paus Bonifacius VIII was de man niet, om
zulk een verzoek in te willigen. Hij gelastte Willem, in zijn bisdom terug
te keeren, en den bisschop van Munster, hem in 't bedwingen zijner
vijanden behulpzaam te zijn. Willem was in 't najaar van 1300 weder
in Overijsel, bragt daar een talrijke krijgsmagt bijeen, en trok in !lc
lente van 1301 op zijne hoofdstad aan. Maar deze, stout door 't verbond
met graaf Jan en Gwy gemaakt, sloot den bisschop de poort voor 1
hoofd. Daar was toen wat rumoer en beweging in Utrecht, en alles
stond op de wallen om de stad wakker te verdedigen, zoo de bischop 't wagen mogt, haar aan te tasten. Willem zag er dan ook vau
af, en daar hij 't vinnigst gebeten was op dien Gwy, die zich
ontzien had opentlijk te staan naar een bisdom, dat nog het zijne
was, maakte hij toebereidselen om een verwoestenden inval te doen mm
de landen van Aemstel en Woerden.
Treurig vooruitzigt voor de jeugdige stad Amsterdam! Zoo gond haai
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dan welligt een nieuwe verwoesting te wachten, en dit nog wel van de
zijde van 's Lands leenheer zelven'. Dat was de schoone vrucht, die de
Amsterdammers zouden plukken van aan heer Gwy opgedragen te zijn.
En tot overmaat van ramp was die heer, nu hij hen had behooren te
beschermen, afwezig. Gwy vocht in Zeeland voor zijn' broeder, en
Amsterdam was aan zich zelf overgelaten. Waarlijk, 't was niet te verwonderen, dat de Amsterdammers weinig genegenheid koesterden voor
hun Henegouwschen heer.
Doch daar vernamen zij een tijding, die voor hen van groot belang
was. »Didekin die merceman" kwam van Montfoort, en verzekerde, dat
Jan van Nyerlede in 't leger van den bisschop gekomen was, om met
hem te onderhandelen over den inval in Amstelland.
Maar wie is die Jan van Nyerlede, voor wiens komst de baljuw zoo
beangst scheen te zijn ? —
Jan van Nyerlede is niemand anders als Jan van Aemstel, de zoon
van Gijsbrecht. Hij zal eene poging doen om zijn vaderlijk stamgoed te
herwinnen. Dat er reeds onderhandelingen met de poorters van Amsterdam hebben plaats gehad, hebben wij vernomen. Hunne gehechtheid
aan 't oude stamhuis van Aemstel heeft zich niet verloochend, en (le
gevreesde inval van den bisschop zal worden vervangen door den Wijden
intogt van Jan van Aemstel.
Wij ' weten reeds, dat Jan van Aemstel, met zijn' vader, een wijkplaats
gevonden had bij Jan, heer van der Lede, een edelman uit het geslacht van Arkel. Deze bezat ook goederen in de Betuwe, onder anderen de heerlijkheid Nyerlede tegenover Reenen. Hij zelf was een vriend
der Aemstels en Woerdens, en in de Betuwe, die toen nog onder verscheidene Heeren verdeeld was, waren allen hunne partij toegedaan. Bovendien was Jan van der Lede in 1285 een der borgen van de drie
broeders van Aemstel, en in 1288 ook van Herman van Woerden geweest, en uit dien hoofde in hunne zaken betrokken. Niets was dus
natuurlijker dan dat Jan van Aemstel met den ouden Gijsbrecht in
1296 derwaarts de wijk genomen had. Nu had Jan van der Lede geen
zoon ; waarschijnlijk echter eene dochter, die met Jan van Aemstel getrouwd is, en hem de heerlijkheid Nyerlede, als een eigen goed 1) ten
huwelijk bragt. Zeker is het, dat hij heer van Nyerlede was.
Wij weten ook, dat Jan van Aemstel geen deel genomen had in de zai
menzwering tegen Floris V; hij is deswege nimmer vervolgd, en wordt
zelfs in brieven bepaald van de moordenaars van Floris onderscheiden.
1) Zie Oph. VIII.
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'Poch zag hij zijn vaderlijk erfgoed verbeurd verklaard, en dit kun hen
niet onverschillig zijn. Hij zag nu de kans gunstig om daarin hersteld te
worden. De ontevredenheid der Amsterdammers met hun tegenwoordigerr
toestand kwam hem daarin wel te stade. De Betuwsche edelen waren
op zijne hand, en Jan van Renesse, het wakker opperhoon( der Zeeuwsche ballingen, was zijn en hun vriend. Overigens moest hij. iii zijne
poging orii zijn voorouderlijk erfgoed te herwinnen, ondersteuning zoeken bij de vijanden van Holland, en daarom voegde hij zich bij den hissclrop, die tot een inval in de landen van Aemstel en Woerden besloten
had en wel reet het dubbele doel, om zich zelf in zijn erf ie herstellen,
en tevens het tegen de verwoestingen van zijn bondgenoot te rijwaren.
Waarschijnlijk maakten beiden de afspraak, flat de bisschop zo b tegen
Woerden zou rigten. terwijl Jan naar Aemstel trok alt 1 u ns liet
vervolg bewijst, dat het werkelijk zoo geschied is.
Maar waar was Gijsbrecht in die oogenblikken Heeft hij zi j nen Zoop
den togt vergezeld, en is hij mede te Amsterdam teruggekomen'
Neen, de brief van jonkheer Willem van den 22n Mei 1304 leert o ng.
dat Gijsbrecht er niet bij is geweest.
Ik vermoed, dat Gijsbrecht zich destijds binnen Kleef bevond, ell vare
graaf Dirk eerrige goederen in leen had ontvangen tot zijn Onderhoud,
't Is toch genoeg bekend uit de geschiedenis van 1296, dat de graaf van
Kleef, en zijn broeder Loef, graaf van ilulkenrode, den zaanlgczworen
edelen niet ongenegen waren. Maar, wat meer afdoet, echte strikken bewijzen, dat later Gijsbrechts zoon Jan onder de leenmannen ' an Dirk.
graaf van Kleef, behoorde ; en daar Gijsbrecht toen ( 131,5 ) reeds
overleden was, mag men aannemen, dat de Kleefsche leenen, (1e Jan toen
bezat, vroeger aan zijn' vader geschonken waren. En zoo verklaart zich
dan tevens het zeggen van een schrijver uit het midden der 1 t, eeuw.
dat Gijsbrecht »wart butens lants van sinen vrienden onthouden so lande
Op

Os /ii levede." ^>

Bisschop Willem en Jan van Aemstel rukten op Woerden en Air rstelland• aan. De laatste was gelukkiger dan de eerste. Terwijl de
bisschop op een Hollandsch leger stuitte, en in den veldslag op de
Hoogewoerd bij Montfoort, den 4n Julij 1301, sneuvelde, -- was Jar,
vair Aemstel in zijn vaderland teruggekeerd, dat hij vijf jaren vroegei
als vlugteling verlaten had, en werd door de Amsterdammers niet open
armen ontvangen.
Van toen af tot in Mei 1304, dus bijna drie jaren lang wapperd+.
Clem uien lagen landen. uitg. van het Hist. Gen. bl.
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weèr de oude banier der Aemstels van de torens van het slot; en
inmiddels bevestigde Jan zijne stad rondom met houten bolwerken, bruggen en torens 1).
Vraagt gij welligt, hoe bruggen konden dienen, om de stad te bevestigen, daar zij veeleer dienen om den toegang gemakkelijker te maken ? -- Gij moet u voorstellen, dat in Benige van die torens poortjes waren, om uitvallen tegen den vijand te doen, en voor elk van
die poortjes lag eene brug over de gracht. Maar dit was eene zeer
smalle loopbrug met een wip aan 't poortje, die van binnen werd
opgehaald, zoodat die bruggen den belegeraars niet konden dienen om
binnen te dringen, maar wel den stedelingen om uit te vallen, en dus
werkelijk verdedigingswerken waren.
De omstandigheden waren Jan van Aemstel gunstig. Graaf Jan II en
Gwy hadden handen vol werks : eerst om zich meester te maken van
den bisschopszetel, waarbij Gwy een' mededinger ontmoette in Adol f
van Waldek ; later weêr met de Zeeuwen en Vlamingen, waarbij 's Graven oudste zoon zelfs sneuvelde, en Gwy in krijgsgevangenschap raakte.
En wanneer soms de poorters van Haarlem, die 't versterken van Amsterdam met leede oogen zagen, of wel de Kennemers en Waterlanders,
kwamen opdagen, om de houten vestingwerken in brand te steken, dan
werden ze niet zelden door de wakkere Amsterdamsche poorters met
bebloede koppen teruggejaagd. En gedurende deze drie jaren hadden er
zeker menigmaal vijandelijke ontmoetingen plaats tusschen »die van Aemstelredamme" en de »porte van Harlem" en de »luden van Kenemaerlant ende van Waterlant."
't Scheen dat de fortuin het oude Huis van Aemstel weèr begunstigde.
Toen Gwy van Vlaanderen zijn' inval in Holland deed, en alle steden en dorpen tusschen de Maas en den Haarlemmerhout hem hulde
zwoeren ; --- toen de hertog van Brabant tegelijk van den kant van
Waalwijk in Holland viel, en al de plaatsen ten zuiden der Merwe zich
aan hem onderwierpen ; -- toen ook Jan van der Lede (de schoonvader
van Jan van Aernstel) ten oosten brandende en blakende in holland
viel ; --- toen Jan van Renesse en de Vlamingen zich zelfs van Utrecht
meester maakten ; -- terwijl graaf Jan II in Henegouwen ziek lag, jonk1) Het veel besproken verhaal van Beka, dat, na den dood van graaf Jan I, Gijsbrecht van Aemstel zijne stad rondom met houten bruggen en torens versterkt heeft,
doch dat de Haarlemmers en Waterlanders hem verjaagd en de bruggen en sterkten
verbrand hebben, — levert volstrekt geen zwarigheid op, indien men slechts in plaats
van Gijsbrecht Jan leest. Zulk Bene vergissing in den naam is ligt verklaarbaar en bij
onze oude kronijkschrijvers geenszins zonder voorbeeld.

heer willens in Zierikzee werd opgehouden, en bisschop Gwy iii de
V laarnsche gevangenis smachtte ! --- toen de meeste Hollandsche steden
zich reeds aan de vijanden overgegeven hadden, en slechts Dordrecht eis
Haarlem nog we è rstand boden; — terwijl de Vlaming en de Brabander
te Woudricheni over de verdeeling van Holland redekavelden, en elkdir
de beste brokken betwistten ! ---- toen was het, of niets Jan van Aemstel
in 't rustig bezit zijner voorvaderlijke goederen meer zou sterei.
Maar verwekt het a welligt toch een min aangename gewuarwording
onze oude, trouwe Amsterdammers hier aan de zijde der vijanden van
Holland te zien ? --- Spijt het u, Amsterdam, dat later mei evenveel
fierheid als regt mogt zeggen
Mijn tronwheyd is den vorst gebleeken menigwerf

hier gelileene zaak te zien makers met die gehate Vlamingen, die Holland
op den rand des ondergangs bragten ? — Bedenk dan, dat de Hollandsche steden, waartoe Amsterdam toen nog niet behoorde, zelf zou deden'
En dezen uit lafheid, -- Amsterdam althans uit gekrenkt zeltevoel
Jan 11 had zelf de Amsterdammers van zich verwijderd. Zij hadden niet•
liever gewenscht dan Hollanders te zijn ; -- zij hadden, bij de verdrijving
van 't Huis van Aemstel in 1296, gehoopt, met Holland vereenigd te
worden ; ._ maar te vergeefs, en Jan II had lien opgeofferd aan 'tgeen
hij meende de belangen van zijn Huis te zijn, en hen tot een achterleen
van 't Sticht gemaakt.
Amsterdam had eene vrije Hollandsche stad willen zijn, rna.ar geen
apanage voor 's Graven broeder. Het had als graaflijke stad alen Graaf
willen dienen met goed en bloed ; maar 't wilde niet zijn weggeschonken als een wingewest. Tegen zulk een stiefvaderlijke behandeling verzette zich 't fiere Amsterdamsche gemoed. De Amsterdammers hadden
's Graven mannen willen zijn, maar geen knechten van dien dubbelzillnigen Gwy, die, half monnik, half soldaat, geen tijd overhield ons de
belangen eener koopstad te behartigen. Dit waren zij ten minste beter
gewoon geweest onder hun oude Aemstelheeren ; — en daarom : mogten
zij geen Hollanders zijn, dan wilden zij toch Aemstelaars zijli, en zij haalden Jan van Aemstel in.
Wat de moed en vastberadenheid van één uitstekend man vermogen,
heeft het jaar 1304 geleerd. Witte van Haemstede, de beroemde zoon
van graaf Floris, redde Holland uit zijn hopeloozen toestand ! Hij wist
den uitgedoofden moed in 't hart des volks weér te doen ontvlammen.
en de verstrooide landzaten weder onder de oude banier te vereenigen.
Aan 't hoofd der Haarlemmers, Kennemers en westfriezen versloeg hij

so

de Vlamingen bij het Marinepad; Delft dreef den vreemdeling ter stad uit ;
Leiden volgde, Schiedam mede, en binnen ééne week (26 April-2 Mei)
was Holland van de vreemde overheersching verlost.
Maar nu ook kon Jan van Aemstel zich niet lang meer in zijne heerschap staande houden. Een leger van Haarlemmers, Kennemers en
Waterlanders sloeg 't beleg voor Amsterdam 1). En schoon de Amsterdammers zich in hunne kleine, slecht versterkte stad drie weken lang
dapper verdedigden, -- zij moesten 't eindelijk opgeven, en Jan van
Aemstel nam de wijk naar Utrecht, waar Jan van Renesse nog meester
was, en vervolgens weder naar zijne goederen in de Betuwe. Jan van
der Lede, die te Utrecht bij Renesse gebleven was, vond met hem den
dood in (le golven der Lek. Jan van Aemstel, Gijsbrechts zoon, bleef
als Jan van Nyerlede een Geldersch edelman.
1) Deze belegering van Amsterdam in 1304 maakt het historisch gedeelte uit van
Vondels beroemd en teregt hooggeprezen treurspel. Dit is 't, en zal 't blijven, spijt
1)r. Jonckbloets ongunstige kritiek, -- een kritiek, die op de schoolbank zich hooren
laat, maar verstomt voor het eerst het best tiental verzen, met de warmte en bezieling van een echt Amsterdamsch hart uitgesproken ! Hoe is 't b.v. mogelijk te beweren,
(lat Vondel zijn ,;Voorspelling van Rafaël" heeft geschreven onder den invloed van die

ran den Stroomgod van Hooft! Poëzij onder den invloed van een rijmkronijk! Erger
nog dan driehoek en cirkel. Zie Dr. JONCKBLOET, Gesch. der Ned. Lett. II D. bl.122.
Intusschen meene men niet, dat dit historisch gedeelte in het treurspel precies de
historie is. Dat beleg heeft geen jaar, zoo als de Dichter stelde, 't heeft ten hoogste
drie weken geduurd; -- 't is ook niet omstreeks Kerstijd, maar in de maand Mei
voorgevallen; -- en 't heeft niet de geheele verwoesting der stad, maar alleen 't
slechten der vesten en 't verliezen van voorregten ten gevolge gehad.
Ik zal hier in geen vergelijking treden van het Treurspel met de Geschiedenis; —
ik heb dit gedaan in mijne Geschied- en Oudheidkundige Aanteekeningen op den Gijebreght,
die door Mr. J. VAN LENNEP zijn opgenomen in het Derde Deel van Vondels werken,
en ik mag dus daarheen verwijzen.

ZES'1'IENVE HOOFDSTUK.
FlOE AMSTERDAM GESTRAFT WERD EN \VAAR GIJSBRECHT STIERF'.

Nu moest Amsterdam de gramschap van jonkheer Willem, 's (.raven
zoon, bezuren. »Omme dat die van Aemstelredamme cliegllenen waren.
die Janne van Aemstelle inhaelden, ende die ghenen, (lie dien grave Florense mette hant vermoreden, die wi ute die landen versworen hadden,"
-- er waren dus ook sommigen van de zamenzweerders binnen Amsterdam geweest, welligt Arent van Benskoop, de neef van Jan, en Willem
van Teilingen, -- daarom moesten zij vooreerst »haere bruggen breecken
ende alle haere vesten slechten", en bovendien verloren zij al hunne
vrijheden en markten, die zij (zegt Willem) »van ons ende van onse
voorvaders hebben" ; derhalve ook weér liet privilegie van tolvrijheid.
En nog was 't niet genoeg. De Amsterdammers moesten ook nog »dat

gruytgelt dubbelen oft twievoudich geven"; dat wil zeggen, dat zij dubbele belasting moesten betalen van het bier, dat zij brouwden. En boven
dat alles hield Willem het nog aan zich, om hun verdere strail'en op te
leggen »van al sulcker broke alse si misdaen hebben jegens nu», jegens
onse porte van Harlem, jegens onse goede luden van Kenenlaerlant ende
van Waterlant, ende jegens anderen onse goede luden." Dit vonnis werd
gewezen te »Aelebrechtsberge" den 22n Mei 1304.
Zoo duur kwam den Amsterdammers hunne trouw aan liet oude stamhuis te staan. Ilet vonnis was gestreng, en dit wettigt het vermoeden,
dat de Amsterdammers wakkeren tegenweer hebben geboden, blaar die
groote gestrengheid kan tevens nog een andere oorzaak hebben gehad.
en t is jonkheer 'Willem waarschijnlijk o gen geld te doen geweest. Daaraan hadden de graven doorgaans nog al behoefte, maar vooral in dezen
tijd te midden van zooveel oorlogen. En daarom zal Willem Nvelligt den
Amsterdammers al hebben ontnomen wat hij nemen kon, om hen te
6
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dwingen het verlorene voor geld terug te koopes. Daarom ook legde
hij hun dubbel gruitgeld op ; en daarom hield hij hun in 't verschiet
nog verdere straffen voor, die natuurlijk in tijds voor geld zouden kunnen worden afgekocht.
Ook verdient het opmerking, dat Amsterdam alléén gestraft werd, en
niet de dorpen in het land van Aemstel. Waren deze geheel onschuldig ? Of dacht jonkheer Willem dat van deze niet veel te halen viel ?
Of, wat wel het waarschijnlijkst is, had Amsterdam als stad reeds zoodanig overwigt en magt, dat het zijn invloed op geheel Amstelland deed
gelden, en 't dus ook alleen daarvoor misgelden moest?
Maar niet minder opmerkelijk is het, dat jonkheer Willem zoo gestreng
een vonnis velde over eene stad, waarvan de heerschappij was opgedragen
aan zijn oom, en die van dezen ook keuren en voorregten ontvangen had,
zonder dat hij een woord aangaande heer Gwy meldde, en alleen sprak
van de vrijheden, die Amsterdam had van de graven Floris V, Jan I (:?)
en Jan II.
't Komt mij waarschijnlijk voor, dat jonkheer --- weldra graaf —
Willem het regt van zijn' oom op Aemstelredamme en Aemstel niet wilde
erkennen, omdat Gwy, in 1301 bisschop geworden, volgens de voorwaarden der opdragt, toen verpligt was geweest de heerlijkheid weêr af te
staan aan graaf Jan II. Gwy had dit echter niet gedaan, en Jan II had
er niet op aangedrongen, welligt omdat toen juist Jan van Aemstel er
zich meester van had gemaakt. Thans echter wilde Willem die goederen
weêr aan Holland hechten ; en toen bisschop Gwy, bij den vrede in
1305, uit de gevangenis ontslagen werd, weigerde Willem, hem die terug
te geven. Hevig ontvlamde Gwy in toorn tegen zijnen schoonen neef, die
hem het goed durfde onthouden, hem door zijn' broeder geschonken ; hij
achtte dat eene fraaije vergelding voor al de smarten, die hij in zijne
gevangenschap geleden had !
Willem voerde daartegen aan, dat zijn oom sedert zijne verheffing tot
bisschop geen regt meer op de Aemstelsche goederen had, omdat ze
hem waren opgedragen op voorwaarde van afstand »zoo hem een Bisscopdoem ghegheven wierde." Gwy weêr daarop : dat ze hem geschonken
waren voor zijn leven.
Nu zal Willem het in dien tijd juist niet geraden gevonden hebben,
om de goede verstandhouding tusschen Holland en het Sticht op 't spel
te zetten ; maar toch gaf hij zijn' oom Aemstel en Aemstelredamme niet
terug dan nadat deze een brief had bezegeld, waarin hij verklaarde, die
goederen niet langer te mogen bezitten, dan 't graaf Willem behaagde.
Al terstond na zijne terugkomst uit de Vlaamsche gevangenis had Gwy
Bernd van den Dorenwerde tot baljuw van Amstelland aangesteld, en
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Bernd kwam toen binnen Arnestelredamme »en sette daer eenen scoute,
ende versach 't land ;" en later kwam hij weêr, en »)sette daer scepe·
nen, ende besach die slusen." Of hij gelastte »)dat si horen Raet jegen
hem senden souden, alse omme goet dinc te spreken twschen mijn
IIere den Biscop ende hen;" maar dan gebeurde 't ook weleens, dat
Bernd te vVeesp zat te wachten op den »Raet van Amestelredalnme,
dien hij ontboden hadde, ende niet en quam;" - denkelijk als 't onl
een bede te doen \vas, waar de Raad geen zin in had. Meerrnalen
kwam ook de_ bisschop zelf te Amestelredamme, en dan »gaven die van
den Damn1e mijn Here den wijn," dat is: hij werd van stadswege met
deneere\vijn beschonken .
.A msterdam schikte zich zoo goed mogelijk in zijn lot, en trachtte
door alle middelen, \vaaronder 't opschieten van penningen wel 't voornaarnste was, allengs de verloren voorregten terug te bekomen. Maar
't slot van Aemstel werd gesloopt, om nimmer weêr te verrijzen. 't Werd
met den grond gelijk gemaakt, en daar, waar eenrnaal de Gijsbrechten zetelden, bouwden de Amsterdamsche kooplieden hunne houten huizen, en zij vergaten weldra onder 't gewoel en de bedrijvigheid van
't koopman sleven) de overblijfselen der ridderlijke oudheid, die, bedolven
onder stof en aarde, in stille rust Jagen verzonken onder 't voetzand
van de imrrler woelige »)Wintmolenstraete" 1). Slechts nu en dan werd,
in later eeuw, de gedachtenis daarvan weêr verlevendigd, wanneer som"
wijlen de spade des gravers stootte op de fondamenten der oude torens 2),
of op »)oude dikke muren" en »gebrooken muragien onder de aerde" 3),
of wel op »)een oude steenen trap" of roode gebakken vloersteenen van
»)fuym een handtbreedt dik" 4). Dan herinnerde zich de Amsterdammer,
dat daar eenmaal het hooge Huis te Aelllstel gestaan had.
Wij verplaatsen ons voor een oogenblik binnen de stad Kleef: 't Is
echter niet de schoone en bevallige stad van onze dagen, die zoo talrijke bezoekers tot zich trekt, waar ik 11 heen voer, - 't is de stad
Kleef, in h~t begin der 14e eeuw, in 1306, of mogelijk een paar jaren
later. fJe landstreek moge u reeds boeijen door hare natuurlijke schoonheid, de stad doet het gewis niet, want gij ziet er slechts Jage houten
huizen, die bij onze Hollandsche nog vrij wat achterstaan. Maar ik zal
u een' steenen huis ,vijzen} - hier, achter de Groo~e Kerk; - 't rnoge
al niet prachtig zijn naar onzen smaak, 't is toch een steenen huis, en
1) De oude naanl van den Nieuwendijk, van den Dam tot de I{olk.
~)

In 1564 volgens Haemrode.
Op 't einde 16de eeuw volgens Pontanus.
4) In 't midden der 17de eeuw volgens Von Zesen.
3)
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steekt met zijn spitsen gevel hoog boven de andere uit. 't Is er genoeg
aan te zien, dat de bewoner meer dan een gewoon burger moet zijn.
Verwonder u ook niet over die ijzeren traliën in de hooge smalle vensters ; 't is 't kostuum der eeuw : er komen soms tijden, dat men zulke
dingen wel noodig heeft.
Doch wij willen binnengaan. Treê zacht, alles is hier doodstil. Blik
hier in deze binnenkamer. 't Is er donker; 't eenige kleine venster,
waardoor het licht kan invallen, is gesloten ; slechts de brandende waskaarsen verspreiden een flaauw schijnsel. Ziet ge daar die legerstede?
Daar ligt een grijsaard op zijn sterf bed. Twee mannen staan bij hem :
de een is de priester, die hem de laatste troost heeft medegedeeld;
de ander is zijn eenige zoon, die, met de kille hand in de zijne gedrukt,
en met gebogen hoofd, den laatsten adem van zijne lippen vangt....
Die stervende dáár was eenmaal Gijsbrecht IV, heer van Aemstel 1).
Zijne assche rust in het vreemde land ver van den onderlijken grond;
a-- zij ruste in vrede ! -- Wel kunnen wij op 's Dichters vraag :
Soud ghij niet stofs genoegh tot Aemstels onschuld vinden ?

niet anders dan ontkennend antwoorden, want de smet der zamenzwering
kleeft hem onuitwischbaar aan, en regtvaardig was de straffe, die hem
trof, als die zich schuldig gemaakt had aan felonie, en daarom al zijn
goed en al zijn land en al zijn »heerscap" verbeurde volgens het verdrag van 1285.

Maar daarom onthouden wij hem ons medelijden niet; want zwaar
heeft hij voor zijn misdrijf geboet, en zeker meer medelijden dan verachting verdiend. De handelwijze van Floris V omtrent hem is nimmer
te regtvaardigen. Al mogen sommigen zeggen, dat graaf .)Floris hem »met
weldaden en gunsten overladen" had, en Gijsbrecht daarom een ondankbare 57) noemen ; -- wanneer gevangenzetten zonder ander regt dan dat
van den sterkste, — wanneer berooven van bezittingen, -- wanneer
kortwieken en vernederen, in goed Hollandsch : GUNSTEN EN WELDADEN
heeten, -- dan zal men ook Gijsbrecht »den ondankbaren Aemstel"
mogen noemen! !
- ])

Zie

Oph. VII.

2) Zoo b. v. VAN LENNEP, Voorn.

Gesch. I. D.

bl. 81.

LEVENTIENDE HOOFDSTUK.
HUE AMSTERDAM EENE VRIJE STAD WERD

Terwijl de laatste heer van Aemstel in ballingschap stierf, twistten
hier een oom en een neef over zijne verbeurdverklaarde goederen. Graaf
Willem vertrouwde zijnen oom nog niet, en was beducht, dat de heerschap
van Aemstel aan 't Sticht, en hij, ook zelfs na oums Boud, \an 't bezit
verstoken zou blijven.
Volgens den brief van 1306 zou (iwy de Aemstelsche goederen niet
longer mogen bezitten, dan het Willeiie behaagde. Maar later beweerde
hij, dat, daar het land van Aemstel een leen van "t Sticht, en hij, als
bisschop, zelf de leenheer was, hij 't van niemand had te ontvangen,
I n dit was het juist, wat Willem verontrustte. Deze kwvarn Bas met
den oorspronkelijken giftbrief voor den dag, en bewees daaruit, dat
Gwy de Aemstelsche goederen had moeten teruggeven, toen hij

een bis-

gekregen had. Maar oom Gwy was te goed staatsman, urm ^ niet uit
denzelfden brief juist het tegendeel te kunnen bewijzen, namelijk, dat
eerst na zijnen dood die goederen weder aan den Graat vervallen konden. 1 ) En toen Willem hem daarop verweet, dat hij hem dat land afhandig zocht te maken, en 't aan 't bisdom wilde hechten, sprak Gwy
»Lieve neef! laat ons daarover geen geschil hebben ; de zaak is zeer eenvoudig en ligt te schikken. Ik wil den graaf van Holland geenszins het land
van Aemstel ontrooven, om 't bij 't Sticht in te lijven ; maar gij moet
evenmin uwen oom betwisten, wat hem door uwen vader wel erg
wettig geschonken is. Aemstel mag aai! Holland terugkeeren . !naar
ik moet liet behouden zoolanq ik leef. Mijn opvolger zal ei geen regt
dom

l; In den brief stond: „Sto n e wij, jof wonde ons
Gwy stond op de eerste, Willem op de laatste woorden.

een bisseopdoem gheghever ^

"
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op hebben. Daarom wil ik u een' brief bezegelen, dat ik de heerlijkheid van Aemstel niet houd uithoofde van het bisdom van Utrecht, maar
eeniglijk uithoofde der gift door mijn' lieven broeder »wilen grave Jan,
daer God die ziele of hebben moet," gedaan, eer ik bisschop van
Utrecht was."
En Willem nam er genoegen meê, omdat hij niet wel anders kon;
de brief werd gegeven den 29n Junij 1309.
Toch hield Gwy die goederen niet zoolang hij leefde. Twee jaren
later was hij naar Frankrijk gereisd, om de kerkvergadering te Vienne
bij te wonen, toen er plotseling, een valsch gerucht verspreid werd, dat
hij overleden was, en even spoedig de Stellingwerver Friezen, die al sedert verscheidene jaren weêrspannig waren geweest, in opstand kwamen,
in 't Bovensticht vielen en Vollenhove belegerden.
Van wien die valsche mare van 's bisschops overlijden 't eerst was
uitgegaan, weet natuurlijk niemand; maar de gevolgen waren ernstig genoeg, om den bisschop onverwijld uit Frankrijk te doen terugkeeren.
Hij reisde naar Holland, en zocht zijnen neef om bijstand aan.
»Ik zal u helpen," zei graaf Willem, »maar gij staat mij de heerschap van Aemstel af."
En Gwy moest nu, --- de nood dwong. Graaf Willem beschreef heirvaart in Holland, en Dirk van Brederode stak de Zuiderzee over. De
Friezen werden bedwongen, en Gwy bezegelde den afstandsbrief den
1I October 1311, waarbij hij al de goederen van Aemstel overgaf aan
graaf Willem III, en den Amsterdammers en Amstellanders gebood, »dat

si

hem ghehorich ende onderdanich sien alse haren Here,

tot

alle sinen

ghebode ende wille."

Een nieuwe toekomst was thans voor Amsterdam geopend; -- het
zag zijn wensch vervuld. Met Holland vereenigd, mogten de Amster dammers hopen 's Graven gunst te herwinnen door »rneneghen trouwen
diensten," en vooral, om zijn »volre vriendscap" te verwerven, door hem
dikwijls »te lienen eene surnme gelts."
Dat zij daarin ook wel mogten slagen, bleek onder anderen toen
graaf Willem den in Augustus 1323 Amsterdam begunstigde door te
bepalen, dat al het Oostersch en Stichtsch bier, dat in Holland werd
ingevoerd, moest worden vertold in eene der twee steden Medemblik
of Amstelredamme. En dat de stad voortdurend aanwies in welvaart
en bevolking, bewijst zoowel het uitgeven van ledige erven, zeker met
het doel om die te betimmeren, als de verheffing der kerk te Amsterdam, die tot nog toe onder het kerspel van Ouder-Amstel behoord had,
tot eene afzonderlijke Parochiekerk in het jaar 1334. Maar vooral komt
de magt en het aanzien der stad Amsterdam te dien tijde uit, in

de kloeke en fiere houding, die zij aannam tegenover een stad van geen
minder rang dan Deventer, in het geschil wegens de »Coter`tolne."
Wakker kwamen de Amsterdammers op voor 't geen zij hielden leun
regt te zijn, en grepen de wapens aan tegen die van Deventer, zoodat
er gevochten werd en eenigen sneuvelden. Een bestand tussehen de
regeeringen der beide steden maakte wel vooreerst een einde aan 't
bloedvergieten, en van elke zijde werden drie steden tot zegslieden
gekozen : Haarlem, Leiden en Delft voor Amsterdam : maar, of deze
Hollandsche hoofdsteden reeds naijverig waren op liet aanwassend vermogen van Amsterdam ? -- met hare uitspraak was onze stad niet
tevreden : zij hield moedig vol tegenover Deventer, en had al invloed
genoeg in Holland om te bewerken, dat den Deventer schippers hier
overal ook meer tol afgevorderd werd dan anders gewoonlijk was.
Toch was Amsterdam onder de regeering van graaf Willem III nog
geen vrije stad geworden. Bestond er bij dezen vorst nog een over
blijfsel van ongunst jegens de stad, die hij eenmaal zoo strong had
gestraft ? Denkelijk niet; er kan een andere oorzaak voor geweest zijn.
Wisselli bezat de heerlijkheid van Aernstel, waartoe Amsterdam no:
behoorde, als een leen van liet Sticht; en daar nu de regel was, »dat
geen leenman zijn leen kon verminderen buiten toestemming van den
leenheer," en 't verleenen van eigen vrijheid aan de hoofdplaats va l] een
landschap eene aanmerkelijke vermindering van 't leen was, zoo volgde
daaruit, dat hij, volgens regt, om Amsterdam tot eene vrije stad te
verheffen, de toestemming van den bisschop zou hebben moeten vragen.
En als wij nu bedenken, dat het Willems staatkunde was, zoowel den
vrede met het Sticht te bewaren, als zijn gezag binnen het Sticht te
vermeerderen, dan laat het zich wel begrijpen, dat hij deze kwestie
liefst onaangeroerd wilde laten.
Maar anders werd dit onder zijn' zoon en opvolger, den vierden Willem, aan wien de geschiedenis met hetzelfde regt, als zij dit later aan
Karel van Bourgondië deed, den bijnaam van den Stoute had mogen
toekennen. Deze matigde zich nog vrij wat grooter gezag over liet Sticht
aan dan zijn vader gedaan had, en was allerminst gezind om den bisschop te erkennen als leenheer voor een deel van zijn grafelijk gebied.
Bovendien had hij geweldig veel geld noodig : nu voor verre reistogten,
die hij ondernam, omringd van een grooten stoet van in- en uitlandsche
ridders, die op zijne kosten een vrolijk leven leidden ; -- clan voor schitterende ridderfeesten in den Haag, (die hij in alle landen door herauten
liet uittrompetten, en waarbij honderd edele Heeren en Vrouwen met
hunne volgelingen in vijf dagen meer verslonden dan zijne inkomsten in
een geheel jaar bedroegen; --- dan weder voor onberaden oorlogen, die
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hem schatten en ten laatste zelfs 't leven kostten. Zoo wikkelde hij
zich diep in schulden, en zoo was hij dan ook zeer gereed, om tegen
goede betaling, de steden met voorregten en vrijheden te begunstigen.
De steden wisten van die gezindheid des Graven wel partij te trekken, en ook Amsterdam bleef daarin niet achter. Gaarne wilde 't eene
aanzienlijke som penningen ten offer brengen, om onder de vrije steden
der grafelijkheid opgenomen te worden.
De eerste jaren zijner regeering had Willem in oorlogen met Frankrijk
doorgebragt, die zijn schatkist hadden uitgeput. Naauwelijks was een
bestand met koning Filips gesloten, of hij besloot weêr een togt te on•
dernemen naar Jeruzalem, en voorts naar Pruissen, om vervolgens zijne
terugkomst met een prachtig ridderfeest in den Haag te vieren. En voor
dat alles zou hij zeer veel gelds behoeven. Toen was het, dat de stad
Amsterdam zich van 's Graven behoefte bediende, om al hare verloren
voorregten terug te bekomen niet alleen, maar die zelfs met nieuwe en
grootere vrijheden vermeerderd te zien. Zij hood den Graaf daartoe
eene som aan. Er werden »zes goede knapen" (dat wil zeggen : zes achtbare mannen), op 's graven magtiging, door schout, schepenen en raden
benoemd en beëedigd, om die som over •de ingezetenen der stad om
te slaan, zoodat ieder Amsterdammer zijn penning voor 't handvest
offerde.
Toen verleende »Willaem, grave van Heynnegouwe, Hollant, van
Zeelant ende heere van Vrieslant" aan zijne »poerteren van Aemstelredamme" de drie handvesten van den 9n December 1342, waarbij Amsterdam »recht ende vrijhede" verkreeg »eeuwelijck te dieren," en
»die palen van hare vrijheyt" naauwkeurig omschreven werden. Hunne
tolvrijheid kregen zij ook terug door alle des Graven landen »beyde te
water ende te lande ;" en de graaf beval al den rentmeesters en
tollenaars van zijne landen, om de poorters van Aemstelredamme met
hunne goederen, tolvrij te laten varen te water en te lande. Ook aan de
bal j uwen in Rijnlant, in den lande van Woerden, in Delfiant, in Kenernaerlant, in Vrieslant, In Aemstelrelant en in Waterlant, en aan
al de schouten in zijne landen benoorden de Maas gelastte hij de Amsterdammers met hunne goederen vrij en onbekommerd te laten
varen.
Van nu af was Amsterdam een vrije stad onder de grafelijkheid
van Holland, en zij verscheen met de edelen en de andere vrije steden
op alle dagvaarten van Holland. Als vasal des graven lag de poorterij
ook onder de eervolle verpligting om, onder hare eigen banier, hem te
dienen in den krijg. Van nu af aan klepte der stede klok, als de poorters werden vergaderd voor 't stadhuis, en als zij uittrokken in hun
»liefs Heeren heirvaert," wapperde de roode banier met de zwarte paal
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en de drie zilveren kruisen 1 ) naast het Haarlemsche zwaard en de Leidsche sleutels.
Toen graaf Willem in 1345 in dollen moed op de Friezen losging,
voorzag Amsterdam hem reeds van den noodigen voorraad, ongetwijfeld
ook van schepen, waarschijnlijk ook wel van geld. En toen de droeve
mare door het land klonk, dat hij gevallen was onder de slagen der
Friesche boeren, en zijne zuster, de keizerin Margareet, het grafelijk bewind aanvaardde, verwierf Amsterdam, bij hare inhuldiging, de belofte,
(lat de gravin noch hare nakomelingen de stad nimmermeer zouden scheiden van de grafelijkheid, maar dat Amsterdam zou »blijven aen der
graeflijckheyt van Hollant, gelijck anderen steden in Hollant, sondes
eenigh verscheyt, tot eeuwelijcken jaren."
Wel mogt bisschop Jan van Arkel, die met rusteloozen ijver het zoo
lang vernederde Sticht weêr tot zijn vroeger aanzien en tot onafhankelijkheid trachtte te verheffen, op nieuw zijn leenheerlijk regt over
Amstelland doen gelden, en bij de vredesverdragen van 1351 en 1356
hertog Willem weder met de heerlijkheid van Aemstel beleenen, --- dit
ging Amsterdam niet aan ; Amsterdam behoorde niet meer tot Amstelland. Amsterdam behoorde integendeel onder de twaalf Hollandsche steden, die in September 1351 verklaarden, hertog Willem van Beijeren,
graaf van Holland, enz. »theere te maken, ende machtigh siens Lants
ende Onderlaten," en tevens een verbond sloten tot onderlinge bescherming. En andermaal beloofde Willem, dat zijne »lieve stede van Amstelredam" nooit weder zou gescheiden worden van 't graafschap Holland,
en deze herhaalde belofte bewijst, hoe hoog een prijs de stad stelde op
hare vereeniging met Holland,
De Amsterdammers bleven de achterste niet in 't woelig leven der
14 e eeuw ; want te midden van krijg en tweespalt breidden zij hun'
handel uit naar noorden en westen en oosten, en Amsterdam was al
kort na het midden dier eeuw eene hanze-stad.
Eene eeuw was er verloopen, nadat Amsterdam eene vrije stad was
geworden, toen, in het land van Kleef, de laatste telg van den stam
harer oude Heeren ten grave daalde a), en de naam en het wapen van
Aemstel overgingen op den tak van Mijnden, die hier nog bloeide.
Maar wat ging dit onze snel opbloeijende koopstad aan '? die genoeg te
doen had met het uitrusten van »grote vlote van scepe, mit lullen vair
»coopmanscapen, ende dairtoe mit lullen van wapenen, oitl (lie selva
»scepe ende die coopmanscip, die sij dair in laden souden, te bescudden
»ende te bescermen tegens harre vianden," --- en die inmiddels hare
1) Zie Oph. XXTX,

2) Zie Oph. IX.
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schepen zag binnenvallen uit de Oostzee en de landen van het Noorden
en anderen we Or bevrachtte naar Engeland en Schotland, naar Frankrijk
en Spanje, — om van de ontelbare schepen, die op de Nederlandsche
gewesten handel dreven, niet eens te spreken. Kooplieden uit schier alle
landen van Europa bezochten toen reeds Amsterdam. Zelfs Dordrecht, de
oude stapelstad, zag haren luister door Amsterdam overschitterd ; want,
naar 't getuigenis van hertog Filips van Bourgondië zelven, was in het
midden der 15e eeuw Amsterdam de voornaamste koopstad van Holland.
Weêr eene eeuw daarna was zij, na Antwerpen, de grootste koopstad der Nederlanden, en werd reeds met Venetië vergeleken.
En nog honderd jaren later was Amsterdam de eerste koopstad der
wereld, en mogt de Haagsche dichter uitroepen :
Tweemael-Venetiën, waer 's 't einde van uw' wallen ?

Maar ook toen nog, te midden van al hare weelde en grootheid, bleef
»Aemstels stadt" immer het aandenken dierbaar aan die Gijsbrechten,
onder wier schut en scherm zij hare vroegste ontwikkeling genoten
had ; -- aandoenlijk vooral de traditie van dien ongelukkigen Gijsbrecht,
wiens rampzalige val den weg tot hare grootheid gebaand had.
't Was het innig besef hiervan, dat leefde in de harten van alle
Amsterdammers, hetwelk aan Neêrlands grootsten dichter de stoffe schonk
voor zijn onsterfelijk Amsterdamsch Treurspel.
't Is het innig besef hiervan, dat nog leeft in Amsterdamsche harten,
waardoor de jaarlijksche opvoering van dat Treurspel, eeuw uit eeuw
in, — éénig voorbeeld in de jaarboeken van het volkstooneel ! — voor
ons een geheiligd gebruik geworden is 1).
1) Dit begrijpt Dr. Jonckbloet niet. Zie Gesch. der Ned. Lett. II D. bl. 122.
De Gijsbreght maakt op hem „weinig indruk", en hij vindt het „hoogst bevreemdend", dat het stuk toch nog alle jaren vertoond wordt. Nog bevreemdender zou hij
't kunnen vinden, dat zelfs in onzen tijd -- nu, volgens deskundigen, de smaak is bedorven dcor spektakelstukken, balletten en variétés, en de lui geen zeventiende-eeuwsche verzen meer verstaan, -- de Amsterdammers nog altijd dit treurspel van Vondel
willen zien en hooren.
Dit is geen kritiek, maar een feit, en feiten hebben altijd een reden ; zoodat er in
den Gijsbreght iets zijn moet, dat de Amsterdammers beter vatten clan Dr. Jonckbloet.

OPITELIJERINGEN.

De geschiedenis der Heeren van Aemstel, door Wagenaar geschreven
in het le Boek van het 2e Deel zijner Beschrijving van Amsterdam, heeft
weinig waarde, omdat hij met de genealogie geheel, en met de chronologie gedeeltelijk in de war was.
Te meer waarde daarentegen heeft de Historie der Heeren 'van Amstel enz., door Van Spaen in 1807 uitgegeven ; doch bij hem is de dag
teekening van verscheidene charters, en dus soms ook de tijdrekening
niet juist, en bovendien is het boek voor de meeste lezers ongenietbaar
wegens den vorm. 't Is weinig ra cer dan een dorre charter-kronijk, en in
Amsterdam was Van Spaen niet thuis. Als bron heb ik het ochler veel
gebruikt.
Mijne geschied- en oudheidkundige aanteekeningen op Vondels Gijsbreght, door Mr. J. van Lennep opgenomen in het 3e Deel van Vondels
werken, — waar ik enkele malen naar verwijs, -- heb ik eeds vddr
meer dan 25 jaren geschreven 1 ). Men vindt ze in 't genoemde Deel,
beginnende met de »historische toelichting" (bi. 339), tot Op hi. 425.
Daarvan moet echter de aanteekening bij »Swaenenburg" bl. 413-415) worden uitgezonderd; die is niet van mij, maar ontleen uit Bene
Gids-studie over burgen en burgwallen, die, als ik vroeger heb aangetoond 2), ten eenenmale mislukt is. Enkele mijner aanteekeningen kan
ik niet zdd voor mijne rekening nemen, als zij gedrukt zij g . Eenige,
maar niet alle, fouten zijn in de Nalezing en Aanteekeningen verbeterd.
Eindelijk komen dth r ook nog een paar mijner aanteekeningen rn haar
geheel voor, als: op bl. 17 en 18 die betreffende het Slot van Aernstel,
en op bl. 23 en 24 de Schets der Genealogie.
1) Den 411 November
2) Zie

T D.

bl.

42.

1850

zond ik ze aan Van Lennep.
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I.
DE HEEREN VAN AEMSTEL.

Bij vroegere schrijvers is de geslachtrekening van 't huis van Aemstel
onnaauwkeurig of verward.
Wagenaar telt slechts twee heeren Gijsbrecht ; Buchelius, Domselaer,
Gouthoeven en Simon van Leeuwen drie; om van heeren Engelbert,
Gerard of anderen, die sommigen er tusschen voegen, niet eens te spreken. Eerst in 't begin dezer eeuw is daarover door Van Spaen meer
licht verspreid, geput uit onderscheidene archieven, zooals die van den
Dom te Utrecht, van St. Jan, van St. Maria en van de stad Utrecht,
van de Geldersche Rekenkamer, en die van onderscheidene adelijke huizen in Gelder- en Kleefsland.
Na Egbert, die waarschijnlijk een zoon van Wolfger »scultetus van
Amestelle" was, volgden vier Gijsbrechten, en de lijst der heeren van
Aemstel is dus deze :
1. Wolfger.
Van 't begin der 12e eeuw tot omstreeks 1130.
Van omstreeks 1130 tot na 1172.
2. Egbert.
3. Gijsbrecht I. In 1176 en 1178.
4. Gijsbrecht II. 1200-1228. Zijn broeder Egidius was de stamvader
der heeren van Mijnden. Van zijn anderen broeder
Egbert stamde een linie van Aemstel af, die tot in
't midden der 15e eeuw in Holland en Utrecht gebloeid heeft, doch niet tot groot aanzien geraakte.
5. Gijsbrecht III. 1228-1252.
6. Gijsbrecht IV. 1252-1296. De laatste heer van Aemstel. Zijn broeder Arent was de stamvader van het huis van IJselstein.

DE VROUWEN VAN AEMSTEL.

Van geen der heeren van Aemstel is ons bekend, met wie hij gehuwd
was. Geen hunner heeft in brieven, zoover wij die kennen, van zijne
vrouw melding gemaakt, als alleen Gijsbrecht II eens, in 1224, maar
zonder haren naam te noemen.
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Gouthoeven geeft aan Gijsbrecht III tot vrouw Bertrande, de erfdochter
van Jan, heer van IJselstein, en door dit huwelijk zouden de IJselsteinsche
goederen aan 't huis van Aemstel gekomen zijn. Maar dit zeggen steunt
op geen bewijs, en daar de naam IJselstein niet bekend is vddr de tweede
helft der 13e eeuw, zoo is 't ook niet aan te nemen. Waarschijnlijker
is 't, dat de vrouw van Gijsbrecht III eene dochter uit den huize van
Oestgeest was, want in een brief van Floris van Oestgeest van 1361
leest men, dat Gijsbrecht IV en zijne broeders »moeijen kinderen" waren
van Willem van Oestgeest, den vader van Floris 3 ). Deze Willem was
een tijdgenoot van Gijsbrecht, en Floris moet in 1364 al een zeer oud
man geweest zijn.
Volgens de bekende overlevering was Badeloch van Woerden de vrouw
van Gijsbrecht IV; maar sommigen meenen, dat die overlevering haar
ontstaan aan Vondels treurspel te danken heeft. 't Is onzeker. Dat er
bloedverwantschap bestond tusschen Aemstel en Woerden is buiten twijfel, want in den zoenbrief van den 2 1 n Maart 1288 noemde Herman van
Woerden de broeders van Aemstel zijne magen. Hij was dus aan hen
verzwagerd, maar hoe die zwagerschap bestond, weten wij niet.
Volgens aanteekeningen uit de 16e eeuw had Gijsbrecht IV eene zuster,
die Ba heette, dat men voor Badeloch houdt, en deze naam komt
dan ook in de 13e eeuw meermalen voor. Deze Badeloch wordt gezegd,
met Herman van Woerden getrouwd te zijn. Van Spaen »s;aat daar
meer geloof aan, dan dat Badeloch van Woerden de vrouw van Gijsbrecht
van Aemstel zou geweest zijn" 2).
Ik ben meer geneigd geloof te slaan aan 't omgekeerde. Voor den naam
Badeloch vind ik, zoowel ten opzigte der eene als der andere vrouw,
geen enkel bewijs ; maar wel blijkt uit een brief van den 15n Januarij
1296, dat de vrouw van Herman van Woerden »Elisabeth" heette, even
als Gijsbrechts dochter 3).
Voor 't geloof, dat Gijsbrechts vrouw uit den huize van Woerden
was, is althans iets aan te voeren. Toen zijne dochter non geworden
was bij de Wittevrouwen te Utrecht, schonk hij aan dat klooster zijne
tienden te Bodegraven. Nu behoorde Bodegraven tot de Woerdensche
goederen, en hoe kwam Gijsbrecht in 't bezit dier tienden — Heel
eenvoudig, als men aanneemt, dat hij eene jonkvrouw van Woerden
getrouwd heeft. Dan heeft zij die tienden meê ten huwelijk gebragt,
en gaf ook de vader dit moederlijk erfdeel aan zijne dochter meè. Vinden wij dus al den naam van Badeloch niet, — toch wel eenigen grond
om de overlevering niet te verwerpen, zoolang wij er geen bewijzen
ij VAN SPAEN, Hist. der Heeren van Amstel, M. 30. 2) Id. bl. 31 en 65.
3) Oorkonden& V. Roll. en Zeel. 11 D No. 688 en 928.
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tegen hebben. En zoolang de historie ons onkundig laat omtrent haren
waren naam, kunnen wij niet anders dan haar bij haren traditioneelen
naam noemen.
Maar mogen wij dan Aemstels vrouw voor eene zuster van Herman
van Woerden houden, zoo mogen wij ook gelooven, dat zij eene oudere
zuster was, want stellig was Herman veel jonger dan Gijsbrecht.
Daar wij eigentlijk niets van die vrouw weten, kennen wij natuurlijk
haar sterfjaar ook niet. Maar omdat wij bij de gebeurtenissen in en na
1 296 niets van haar gemeld vinden, en omdat Gijsbrecht in 1290 de
tienden te Bodegraven, die waarschijnlijk tot haar huwelijksgoed behoord
hebben, wegschonk aan 't klooster, waar zijne dochter non was, mogen
wij aannemen, dat zij toen reeds overleden was.

GIJSBRECHT DE VIERDE.

In ] 252 was hij jonkheer van Aemstel, doch had reeds een eigen zegel. Men kan dus zijn geboortejaar niet later stellen dan 1235, maar
ook niet veel vroeger. Hij zal dus nagenoeg 18 jaren oud zijn geweest,
toen hij, in 't najaar van 1252, zijnen vader in de heerschappij opvolgde,
en ongeveer 24, toen hij den ridderslag ontving.
Drie jaren nadat hij heer van Aemstel geworden was, verklaarde de
Roomsch-koning den oorlog aan Utrecht, en Gijsbrecht hield zijne zijde,
zoowel uit wrok tegen bisschop Hendrik, als omdat hij zijne bezittingen
hoopte uit te breiden ten koste van het Sticht. »Hiertoe", zegt Van Spaen,
»had hij de hulp der Hollandsche graven noodig, die hem naderhand
zeer duur te staan kwam." Na Willems dood werd de krijg door Floris
den Voogd voortgezet, doch toen (den 12n Junij 1257 ) de vrede te Bodegraven gesloten werd, moest Gijsbrecht, tot loon voor zijn bondgenootschap, benevens Gijsbrecht Utengoije en met 500 mannen, blootsvoets en
in wollen kleederen, den bisschop knielende om vergiffenis bidden.
Niet lang daarna heeft hij de ridderlijke waardigheid verworven, onzeker bij welke gelegenheid, doch ik vermoed, dat dit geschied is, toen
hij zich verbond met graaf Otto van Gelre om den bisschop den oorlog
aan te doen, -- immers in Junij 125 7 was Gijsbrecht nog geen ridder,
maar wel in Julij 1261, en toen was ook de krijg tegen den bisschop

reeds geëindigd. 't Is dus te vermoeden, dat hij vóór 't aangaan daarvan,
bij de ridderlijke feesten, die gemeenlijk de toebereidselen tot een krijgstogt vergezelden, van de hand des graven van Gelre den ridderslag ontvangen heeft. Bij 't verdrag van den 25n Julij 1261 werd Gijsbrecht bij
alle goederen en regten, die hij in 't Sticht bezat, bevestigd.
Daarna schijnt hij vooreerst met den bisschop in vrede geleefd te
hebben, want in 1265 werd hij van de Stichtsche zijde benoemd tot
zegsman over verschillen, tusschen het Sticht en Gelre ontstaan. Ja, hij
had toen ook in Holland invloed, en behoorde in 1266 tot de raadsheeren van graaf Floris V, toen deze, twaalf jaren oud, de regeering op
eigen gezag, doch niet bijstand van eersen Raad, begon te koeren. lnlmers op den 19" December 1266 bevestigde en vermeerderde Floris de
voorregten der stad Leiden, en verklaarde, dat hij zulks deed volgens den
raad van drie edele mannen: Simon van Haarlem, Dirk van 'veilingen
en Gijsbrecht van Aemstel, terwijl eenige andere edelen als getuigen
stonden 1).
Gijsbrecht had dus toen zitting in den Raad van Holland. Zonderling
want hij was geen Hollandsch edelman, en er bestond, zoover wij weten,
tusschen hem en den graaf geen anderen band dan die, welke voortvloeide uit de opdragt van 't steenen huis te Utrecht (waarover later),
maar dit betrof Holland niet.
Gijsbrecht was geen leenman van Holland. Wagenaars bewering, da t
de heeren van Aemstel al sedert 1201 »in eenige afhankelijkheid van
den grave van Holland" waren, is door Van Spaen wederlegd ^.
Evenzoo meende Wagenaar, dat de heer van Aemstel, Gloor het opdragen van zijn steenen huis te Utrecht aan den graaf van Holland
in 1232, »tot hulde en manschap aan den grave van Holland verbonden
werdt." Maar ook dit is niet juist. De opdragt van een huis te Utrecht
en 't wederom ter leen ontvangen daarvan, had geen de mieste betrekking tot de heerlijkheid van Aemstel, noch tot het graafschap Holland,
en er volgde alleen uit, dat de graaf van het huis gebruik zon kunnen
maken, wanneer hem zulks goeddacht. De graaf kreeg daar loo t. een
voet in Utrecht, geen oppergezag over Aemstel. Eerst door 't erdrag
van den 27 n October 1285 werd de heer van

Aernstel een leenman

van Holland.
Toch moet er een rellen geweest zijn, waarom de heer van Aern-

is, en er meet eerre betrekking tusschen hem en dien graaf bestaan hebben, welke wij niet
kennen. De overlevering, die men ook bij Vondel terugvindt, zegt,
stel in den Raad van graaf Floris geroepen

1) Oorkondenb. II 1) . No. 151.
2)

WAO. Anise. I D. bl. 81. VAN SPAEN, bl. 16, 17.
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dat Gijsbrecht, gedurende de minderjarigheid van Floris, onder zijne
voogden heeft behoord; ware dit zoo, dan zou 't begrijpelijk zijn, dat
hij later in den Raad zat, -- maar ook van die voogdij leert de
historie ons niets. Zeker is 't, dat Gijsbrecht IV in de kracht van zijn
leven een heer van magt en aanzien was, die zoowel in Holland als in
't Sticht invloed oefende. Dertig jaren later was dit geheel anders ; maar
er was dan ook veel gebeurd in dien tijd. In 1296 was Gijsbrecht »een
out simpel man", 'zegt de »Clerc wten laghen landen" ; en Beka zegt :
vir simplex, wat hetzelfde beteekent. — »Dit is eenigszins tegenstrijdig
met zijne daden en beleid in vroegere dagen", zegt Van Spaen, »maar
het is mogelijk, dat de rampen, die hem te beurt vielen, zijne zielsvermogens verzwakt hebben." Gijsbrecht was tijdens de gevangenneming
van graaf Floris ongeveer 61 jaren, -- oud genoeg om, na zulk een
levensloop, een vir simplex geworden te zijn, maar toch nog niet te oud,
om te paard te stijgen en deel te nemen aan een vogeljagt, welk vermaak
niet te veel vermoeijenis vorderde.

IV.

DE KINDEREN VAN GIJSBRECHT IV.

Slechts twee kinderen van Gijsbrecht IV zijn bekend : Jan en Elisabeth ;
maar hunne geboortejaren zijn niet bekend, en wij kunnen er slechts
naar gissen.
In een brief van den 28n Januarij 1291 komt Jan met zijn vader voor
als borg 1), doch hij had toen nog geen eigen zegel, en was zeker nog
jong; hij kan ongeveer zeventien jaren oud en dus in 1273 geboren zijn.
Dit vindt ondersteuning in de omstandigheid, dat er, tijdens zijns vaders
gevangenschap (1280-1285), geen de minste melding van hem gevonden
wordt, hetgeen doet vermoeden, dat hij toen nog een kind was. Zijn
neef, Gijsbrecht van IJselstein, schijnt, ofschoon hij de zoon van een
jonger broeder van onzen heer Gijsbrecht was, wel een jaar of zes ouder
te zijn geweest dan Jan ; want hij had in 1280 reeds de meerderjarigheid voor de leenen, d. i. minstens den ouderdom van twaalf jaren bereikt, en bevond zich in 1283 in 't gevolg van graaf Floris. Jan van
1) Oorkondenb, II. D. No. 760.
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Aemstel leefde nog in 1335 en was toen~ zoo mijne gissing niet ver van
de waarheid afwijkt, een lnan van omstreeks 62 jaren. Veel ouder zal
hij ook wel niet geweest zijn, want zijn zoon leefde nog 44 jaren later.
Elisaheth van Aelnstel was in 't begin van 1290 non in 't klooster der
Wittevrouwen te UtreGht. Ware zij de jongste geweest, dan zou zij
toen naauwelijks veertien jaren geteld hebben; daarom geloof ik liever
dat zij de oudste, en omstreeks 1270 geboren was.
Opmerkelijk is 't, dat Gijsbrechts kinderen eerst geboren schijnen te
zijn, toen hij reeds 35 en 38 jaren oud was. Is hij laat getrouwd? Later
dan zijn jonger broeder, die een ouder zoon had? Of zijn zijne vroegere
kinderen jong gestorven? Of is hij tweemaal gehuwd geweest, en was zijn
eerste huwelijk kinderloos? - Ziedaár vragen, waarop geen antwoord
te vinden is. Maar ,'t waarschijnlijkst is, dat Gijsbrecht inderdaad vroegere
kinderen gehad heeft, die jong gestorven zijn, - ten minste een zoon,
die vermoedelijk Gijsbrecht gedoopt was; immers 't was de gewoonte in
't Huis van Aemstel, dezen naam aan den oudsten zoon te geven.

v.
GIJSBRECHTS NEVEN.

Gijsbrecht IV had twee oomzeggers, - de zonen van zijnen broeder
Arent: Gijsbrecht van IJselstein en . \. rent van Benskoop, - beiden zeer
verschillend van lotsbestemming. De eerste schijnt al vroeg begrepen
te hebben, dat zijn eigenbelang vorderde, de vriendschap van den Hollandschen graaf· te zoeken en de Aemstelsche traditiën te verloochenen;
de laatste daarentegen ~as Jijnregt het tegenovergestelde.
Na de gevangenneming van heer Arent in 1280 beschikte Floris V
ook over de IJselsteinsche goederen, en welligt was 't op verzoek zijner
moeder Johanna, dat Gijsbrecht met een deel daarvan beleend werd. In
1283 bevond hij zich onder 't gevolg van graaf Floris te .l\iedemblik. Hij
moet toen echter nog zeer jong geweest zijn, en ik gis, dat hij omstreeks 1267 geboren is.
Den 27n October 1285 trof Arent zijnen zoen met graaf Floris en
werd weêr heer van IJselstein, maar hij stierf reeds in 't voorjaar van
1291 en in Mei van dit jaar was Gijsbrecht hem opgevolgd.
In Julij 1296 zag men het zonderlinge schouwspel, dat de eene broeder
zich met de zamenzweerders in 't slot Kroonenburg, en de andere zich
7
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bij de belegeraars daarvoor bevond. Denkelijk had Gijsbrecht van IJselstein zich met een tweeledig doel gevoegd bij de edelen en poorters,
die Kroonenburg omcingelden; — zoowel om van zich zelven alle verdenking van deelgenootschap aan 't verraad af te werpen, als om voor
de redding van zijnen broeder Arent van Benskoop te zorgen. 't Laatste
gelukte hem beter dan 't eerste ; want Arent werd, bij de overgave van
Kroonenburg, door Loef van Kleef in veiligheid gebrast, maar hij zelf
kon de verdenking van geheime verstandhouding met de zamenzweerders
niet ontgaan. Hij riep dan ook den bijstand van den graaf van Kleef in,
en op den 15n Augustus 1296 gaf deze hem een brief, waarin hij verklaarde, dat Gijsbrecht van IJselstein zich getrouw betoond had in 's Graven dienst, en »den here van Aemstel ontseit" had, onder voorwaarde,
dat de graaf van Holland hem de goederen behouden liet, die zijn vader,
heer Arent, hield van den heer van Aemstel. De graaf van Kleef beloofde hem tot dat einde zijne voorspraak bij graaf Jan I, als deze in
Holland kwam 1). Maar dit baatte hem weinig tegenover Wolfert van
Borselen, die zich de voogdij over den jongen graaf aanmatigde. Oorlog
tegen den Bisschop voerende, eischte Wolfert het slot IJselstein op, om
dit met Hollandsche troepen te bezetten, wat Gijsbrecht weigerde, omdat hij 's Bisschops maarschalk was. Hierop belegerde Wolfert het slot,
en, daar Gijsbrecht gevangen genomen werd, verdedigde zijne vrouw,
Baarte van Heukelom, het slot omtrent een jaar lang met groote dapperheid.
In Junij 1304 was Gijsbrecht weêr heer van IJselstein. Hij verzoende
zich met graaf Willem III en won diens gunst. Hij overleed tusschen
1341 en 1344, en schijnt dus 74 of 75 jaren oud geworden te zijn.
Arent van Benskoop was in 1296 vermoedelijk een jongeling van omtrent 25 jaren. Hij wordt als een der schuldigsten aan den moord van
graaf Floris genoemd. Sommigen verhalen, dat hij, na de overgave van
Kroonenburg, te Haarlem gestraft is 2), maar dit is zoo niet : Loef van
Kleef heeft hem naar Kervenheim in Kleefstand gevoerd, en hij is in
1304 met Jan van Renesse verdronken in de Lek.
Achterneven van Gijsbrecht IV waren : de bisschop Gosewijn en Otto
van Aemstel.
Wat de poëzij en het tooneel vermogen bewijst »Vader Gosewijn."
Zonder Vondels treurspel zou zijn naam onbekend gebleven zijn (behalve
bij de historiekenners natuurlijk); maar nu, ofschoon de onbeduidendste,
is hij inderdaad de vermaardste van alle Utrechtsche bisschoppen. —
Ach, hoe onnoozel kan een mensch beroemd worden ! -1) Oorkondenb. v. Roll. en Zeel. II D. N°. 955.
2)

VAN OOSTEN DE BRUYN,

Haarlem, I D. bl. 191, en

SGRIVERIUS,

Graven, bl. 246.
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Vondel verheft hem tot oOln van Gijsbrecht IV, maar dat is niet
waar; hij was slechts zijn achterneef. Gosewijn was een volle neef van
Gijsbrecht 111. Of hij »oud en traegh" was, weten wij niet; wel, dat hij
goedhartig was; hij wordt een opregt en goedaardig n1an genoemd.
Hij was reeds in 1225 proost van St. Jan, en in 1232 was hij ook
domdeken van Keulen. In 1249 tot bisschop van Utrecht verkoren, werd
hij onbekwaam tot de regeering geoordeeld; tot welk oordeel wel 't meest
zal hebben toegebragt : 1°. dat hij een Aemstel was en den Roomf:;chkoning mishaagde; 2°. dat hij den neef van den Aartsbisschop tot mede..
dinger had. Na zUn afstand in 1250 begaf hij zich metterwoon naar
Keulen, en is tot aan zijnen dood dorndeken en archidiaken van Keulen
en proost van St. Jan gebleven. Hij stierf vóór 1267, want in dat jaar
komt Willem van Aemstel als proost van St. Jan voor.
Otto van Aernstel wordt door Goudhoeven en anderen een broeder
van GUshrecht IV genoemd, en ook bij Vondel komt hij als zoodanig
voor. Immers wij hooren nog jaarlijks Gijsbrecht uitroepen:
"Mijn broeder Ot gequetst sien sterven in mijn schoot I"

Neen, Otto was zijn achterneef: Hij was de zoon van Egbert van Aemstel,
wiens vader, mede Egbert genaamd, een broeder van Gijsbrecht 11 was.
Hij werd in 1268 heer van Waveren J), en zal dus in 1296 wel 46 a 50
jaren oud geweest zijn. Hij w~s deelgenoot in de zanlenzwering en ,verd
balling. Hij stierf te Antwerpen, en zijne nakomelingen hebben in Brabant
gebloeid tot in 't midden der 17e eeuw. 't Is niet onmo~elijk, dat de
zeeheld Jan van Aemstel, op wien Vondel en Antonides grafschriften gemaakt hebben, m.ede van dezen staln was; imlners hij was een Noordbrabander, en dat zijn vader een landbouwer was, bewijst daar volstrekt
niets tegen.

VI.
WAAR GIJSBRECHT ZICH GEDURENDE ZIJNE BALLINGSCHAP HEEFT OPGEHOUDEN.

Waarschijnlijk eerst in de Betuwe, later te Kleef.
Maar de Amsterdammers zagen jaar op jaar een engel verschijnen,
die hun vertelde, dat aan Gijsbrecht 't bevel gegeven was om naar
Pruissen te gaan, en daar een stad te bouwen, die hij Holland noemen
1) Oorlco'lldenb. v. floU. en Zeel. 11 D. N°. 170.
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moest; en zoo begonnen zij zachtjes aan te gelooven, dat het waar was
Het spreukje werd een »oude overlevering" genoemd. Wagenaar poogde
er zelfs bewijzen voor bij te brengen 1 ), ofschoon hij erkende, dat hij van
die »oude overlevering" toch »geen ouder gewag" vinden kon dan in
Vondels treurspel, en dit had hem moeten doen begrijpen, wie er de
uitvinder van was.
Ik heb hierover eene aanteekening geschreven bij de woorden van den
engel zelven, die men vinden kan op bl. 423 en 424 in het 3e Deel van
Vondels werken, uitgegeven door Mr. J. van Lennep ; -- waar ik tevens
heb aangetoond, hoe ongerijmd het is, aan te nemen, dat Gijsbrecht de
stichter zou zijn van een stad, die Holland heet.
Had vader Vondel nog eens kunnen opzien en Wagenaars betoog
lezen, -- hoe hartelijk zou hij er om gelachen hebben, dat deze poogde
waar te maken, wat hij slechts uitgevonden had, omdat zijn Gijsbrecht,
als een andere Aeneas, zich moest »scheep begeven" en een ander
land opzoeken.

VII.
WAAR GIJSBRECHT GESTORVEN IS.

Dat Gijsbrecht te Kleef overleden zij, is wel slechts eene gissing, maar
die toch niet onwaarschijnlijk is. Hij heeft er tijdens zijne ballingschap
gewoond, terwijl zijn zoon ook onder de leenmannen van Kleef voorkomt.
Het huis achter de Groote Kerk te Kleef is zeer waarschijnlijk zijne woning
geweest, en daarom mag men aannemen, dat hij er ook gestorven is. Het
is nog door zijne nakomelingen bewoond tot 144?, toen Anna van Wisch,
't eenig kind van Gijsbrechts achterkleindochter Elisabeth van Aemstel,
het verkocht aan den Hertog en zich metterwoon naar Kalkar begaf.
De Hertog schonk nog in datzelfde jaar dit huis aan 't Kapittel van Kleef,
bij het stichten der proosdij, tot een woning voor den proost. Eindelijk
werd het, in het midden der 17e eeuw, door het Kapittel opgedragen
aan den vrijheer van Spaen, die 't heeft laten vertimmeren. 2)
1) WAGENAAR, Amst. I D. bl. 96-98.
2) Zie VAN SPAEN, Hist. d. H. v. A., bl. 86 en 87.
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VIII.
JAN VAN AEMSTEL.

Jan van Aemstel bezat goederen en gerigten in de Betuwe, onder
anderen ook de heerlijkheid Nyerlede, die tegenover Reenen gelegen
was. Van Spaen gist, dat hij ter vrouwe gehad heeft de erfdochter
van heer Jan van der Lede, en dat deze hem de heerlijkheid Nyerlede
als eigen goed ten huwelijk gebragt heeft ; wat hoogstwaarschijnlijk
is, omdat : 1°. Jan van Aemstel heer van Nyerlede was, — 2°. die heerlijkheid niet tot de Aernstelsche stamgoederen behoorde, 3°, heer Jan
van der Lede zonder zoons is overleden, en dus, zoo hij eene dochter gehad heeft, deze eene erfdochter was, -- 4°. Nyerlede een allodiaal goed
en aan niemand leenpligtig was.
in 1316 komt Jan van Aemstel voor als leenheer van goederen te Lopik,
en in 1317 van land te Schalkwijk. Dit zijn waarschijnlijk stamgoederen
van 't Huis van Aemstel geweest, want Gijsbrecht IV bezat goederen
in dien oord, waarmede hij zijn broeder Arent, als heer van LIselstein,
beleende '). Daar hier sprake is van leenheerschap, zoo blijkt ook hieruit, dat de Aernstels eenigen luister behouden hebben.
In 1319 nam Jan deel in de geschillen tusschen graaf Reinout van
Gelre en zijn' zoon, en hield de zijde van den eersten. In 1328 verkocht
hij zijne heerlijkheid Nyerlede aan den graaf van Gelre.

IX.
DE LAATSTE AFSTAMMELINGEN DER OUDE AEMSTELHEEREN.

Nadat Jan van Aernstel en zijn zoon Willem in 1328 de goederen van
Nyerlede aan den graaf van Gelre verkocht hadden, heeft Willem zich
metterwoon begeven naar het land van Kleef. Waar en wanneer Jan
Oorkondenb. II D. N°. 955.
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van Aemstel gestorven is, is onzeker. Hij leefde nog in 1335, want toen
verkocht hij aan den graaf van Gelre ook zijne goederen tegenover Reenen
en te Oijen gelegen. Na dien tijd wordt hij niet meer vermeld. Hij heeft,
behalve zijn zoon Willem, nog een basterd nagelaten, Gijsbrecht van
Aemstel genoemd, die mede in Kleefstand schijnt gewoond te hebben, want
hij heeft in 1364 den graaf van Kleef geld geleend.
Willem van Aemstel was ridder; hij huwde met Margriet Hagedoorn,
die hem de heerlijkheid Moyland ten huwelijk bragt, (gelegen tusschen
(le steden Kleef en Kalkar). Uit dit huwelijk sproten drie kinderen :
Jan, Elisabeth en Aleid. Jan stierf wiór zijn vader. Met Willem van
Aemstel moest dus de mansstam van den oudsten tak van Aemstel
uitsterven. Hij overleed tusschen 1379 en 1384. Dat hij den naam en
't wapen van Aemstel voerde, blijkt uit zijne brieven en zijn zegel;
en 't is opmerkelijk, dat zijne weduwe in 1395 ook nog »de Vrouw van
Aemstel" genoemd werd.
Zijne oudste dochter Elisabeth van Aemstel, vrouw van Moyland, huwde
met Dirk van Wisch, en liet slechts eene dochter na, die kinderloos
stierf.
De jongste dochter Aleid van Aemstel huwde met Ludolf van Schoneveld, genaamd Graesdorp, en had twee zoons : Matthias en Ludolf. Van
den eersten stammen de heeren van Heeckeren tot Nettelhorst af; van
den tweeden de vorsten van Salm-Anholt.
Aleid stierf in 1446, in hoogen ouderdom. Zij was de laatste van den
naam van Aemstel in 't land van Kleef. Toen gingen de naam en 't wapen
van Aemstel over op den tak van Mijnden, waarvan de oudste linie
zich sedert Aemstel van Mijnden noemde. Filips van Bourgondië verleende daartoe het regt aan Amelis van Mijnden, zijn' »lieve ende getrouwe Raedt", bij eenera brief, gegeven te Atrecht, den 7n Mei 1446, 1).

X.
DE WAPENS VAN ' T IIUIS VAN AEMSTEL.

Hetgeen Domselaer in zijn Leven en Daden van de Heeren van
verhaalt van oude en nieuwe wapens van Aemstel en IJselstein,

Aemstel

1) VAN SPAEN, Hist. der Meeren van Amstel, M. 75, 78, 83 --90,102 --104. Hist. der
Heeren van Mijnden, bl. 185, C. COMMELIN, Beschr. c. Amsterdam, bl. 127.
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berust op eene dwaling, en de wapenkaart, die hij geeft, is onjuist.
Toch werden zijne opgaven, niet alleen in zijne, maar ook in onze eeuw
nog, meermalen gevolgd en overgenomen.
Ziehier de wapenkaart van het Huis van Aemstel in de 13e eeuw,
toen 't in drie liniën bloeide : Aemstel, IJselstein en Mijnden.

IJSSELSTEIN,

MIJNDEN.

Er is geen enkel bewijs, dat de lieeren van Aemstel ooit een ander
wapen hebben gevoerd als 't hier afgebeelde. Gijsbrecht IV voerde dit;
zijn kleinzoon Willem evenzoo in de tweede helft der 14e eeuw, en
dat Gijsbreclrt I fret ook reeds gevoerd heeft in het laatst der 120 eeuw,
bewijst het wapen van Mijnden, dat er, oostreeks 120u, door brisure
uit is atgeleid.
Mijudeir was gesproten uit Egidius, jonger broeder van Gijsbrecht II,
en voerde het kruis van keel, zonder schakeering.
[Jselstein, dat gesproten was uit Arent, jonger broeder van Gijsbrecht IV,
voerde als brisure slechts één faas van sabel.
In 1446, toen de hoofdstam van Aemstel uitgestorven was, nam Amelis van Mijnden het volle wapen aan.
De wapens der gemeenten Loosdrecht, IJselstein, Benschop en Polsbroek
zijn uit die van Aemstel en IJselstein afgeleid.
Het wapen van Loosdrecht is gelijk dat van Aemstel, doch met verandering van 't goud in zilver.
Het wapen van 1Jselstein is nog 't zelfde als in de 13e eeuw.
Het wapen vara Benschop is : IJselstein gebroken, door weglating der
eene helft van 't kruis. 't Is het wapen van Arent van Benskoop, den
jongsten zoon van Arent van IJselstein,
Polsbroek behoorde mede tot de IJselsteinsche goederen. Het wapen
is : Benschop gebroken, door weglating van de faas van sabel
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X I.

'T

EERSTE SLOT VAN AEMSTEL.

Er bestaan aangaande (le stichting van het slot van Aemstel twee overleveringen : de eene noemt Egbert, de andere Gijsbrecht als den stichter ;
hetgeen duidelijk op twee verschillende stichtingen wijst.
De kronijken leeren ons juist hetzelfde : zij spreken van een slot, dat
in 1204 is vernield, en van een ander, dat nog lang daarna in wezen was.
Ook de namen »Ouder-Amstel" en »Nieuwer-Amstel," die al zeer
oud zijn, en niets gemeen hebben met de Oude Zijde en Nieuwe Zijde
binnen Amsterdam (want ook onze Oude Zijde staat op den grond van
Nieuwer-Amstel), doen aan twee Huizen te Aemstel denken : het ambacht,
waar 't oude gestaan had, werd dus Ouder-Amstel, en dat, waar 't nieuwe
gesticht werd, Nieuwer-Amstel genoemd.
Eindelijk leert ons de geschiedenis zelve, wat, bij de herbouwing van
't slot, Gijsbrecht II aanleiding gaf, het te verplaatsen ; 't was de opkomst
der handelplaats aan 't Y, die later Amsterdam genoemd is.
De plaats, waar het slot te Ouder-Amstel gestaan heeft, wordt
naauwkeurig aangewezen.
Matthijs van der Houve schreef in zijne »Hantvest of Chartre-Chronijck,"
dat het oude stamhuis van Aemstel gestaan had te Ouderkerk, op dezelfde plek, waar, toen hij dit schreef, sedert omtrent twintig jaren het
Portugeesche-Jodenkerkhof lag.
De heer P. H. Witkamp heeft uit een Portugeesch-Joodsch handschrift
medegedeeld, dat de grond voor dat kerkhof gekocht was in 1614 van
-den schepen Jakob Backer, en dat er toen nog een bouwval op stond
van een huis, dat eenigen tijd te voren was afgebrand, en »'t Huis van
Amstel" heette 1).
En Francois Halma, die • uit het familie-archief van den burgemeester
Nikolaas Witsen putte, heeft aangeteekend, dat dit »Huis ten Amstel"
een cingel en een boomgaard had, en in de eerste helft der 16e eeuw
heeft toebehoord aan den vermaarden Amsterdamschen burgemeester
Heyinan Jakobsz. van der Ouder-Amstel, die 't in 1541 naliet aan zijnen
zoon Jakob 2 ). ,
Nu meerre men niet, dat dit zestiende-eeuwsche »Huis van of ten
1) Amst. in Schetsen, II D. bl. 15.
2) Toosaeel de r Vereen. Nederl. I D. bl. 55.
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Amstel" hetzelfde was als »het oude stamhuis", — maar de nleening is,
dat het eerste gebouwd was op dezelfde plek, waar 't laatste gestaan
had, en dat het daarom er nog den naam van droeg.

X II,

'T

TWEEDE SLOT

\ AN

A nISTEL,

Dat het tweede slot gestaan heeft aan den Nieuwenrlijk bij de Dirkvan-Hasseltssteeg, is bewezen in 1564, toen de eigestaar van 't huis

Spanje, Antonie Bontekoe geheeten, daar een diepen kuil ten dienste
van de »beste kamer" liet graven, waarbij de fondarrlenten der torens
werden ontdekt l)
In het laatst der 16e en in 't midden der 17e eeuw zijn bij 't bouwen
van huizen in dezen omtrek veel oude en zware stukken rnuurs en
ook oude steenerg trappen gevonden, die bewezen, dat daar iti vroeger
tijd een kasteel gestaan had

2).

En dat dit kasteel geen ander geweest is als dat van .Vernstel, wordt
bewezen door den eigendom, dien de graaf van Holland in do te eeuw,

toen het geslecht was, had aan den grond daaromtrent. Bij een brief
van den in Mei 1333 gaf graaf Willem III een gedeelte van dien
grond in eeuwige erfpacht, als men bij Wagenaar lezen kan r, die 't

ook voor waarschijnlijk houdt, dat de Lieve-Vrouwenkapel, op den ltoek
der Vrouwensteeg, oorspronkelijk de kapel van het slot is geweest ').
Er zijn in vroeger, en ook nog in onzen tijd, lieden geweest, die voor
dit kasteel een andere plaats hebben opgezocht; doch daar zij zoekende
dwaalden, is het de moeite niet waard er hier op terug te komen, Ik

heb over die verschillende meeningen gesproken op bl. ti en 18 van de
Nalezing en Aanteekeningen achter het 3e Deel van Vondels werken, uitgegeven door Mr. J. van Lennep, en mag dus den lezer, die er belang
in stelt, daarheen verwijzen.
1) COHNELII 11AElYIRODII 13aiav2ae descriptio, (achter PONTANUS, Rel. . at U?'b. ,fimSt.) p. 16.
2) PONTANUS, Lat. uitg. p. 9. Nederd. uitg. bl. 12. -- MELGHIOIt FOKKENS, bl. 25
noot 29. — FILIP VON ZESEN, S. 33.

•-

3) WAGENAAR, Amst. I D. bl. 8 en 9.
4) i d. I D. bl. 26, II D. bl 92. Vergel VAN SPAEN, Hisi. der Iieeren van Amstel, §

6.
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XIII.

T HUIS VAN AEMSTEL TE UTRECHT.

Ook binnen de stad Utrecht heeft in de 13e eeuw een kluis van Aemstel gestaan. Trouwens gelijk Brussel in de 16e eeuw de hoofdstad was
van al de Nederlanden, zoo was Utrecht, al van den Frankischen tijd af;
de hoofdstad van Noord-Nederland ; en gelijk in de 16e eeuw de voornaamste Grooten hun hof te Brussel hadden, zoo hadden in de 13e eeuw de
voornaamste Heeren dezer gewesten hun steenen huis te Utrecht.
Op den 18n Februarij 1232 droeg Gijsbrecht III dit huis, met al wat
er toe behoorde, aan den graaf van Holland op, en ontving het van hem
weder in leen Deze handeling vond plaats te Haarlem, zoodat Gijsbrecht
zich toen aan 't hof van graaf Floris IV bevond. Wat hem tot die opdragt bewoog, meldt de brief niet, en wij kunnen er niets anders in
zien, dan een blijk van de vriendschappelijke stemming, die er destijds
tusschen den Hollandschen graaf en den heer van Aemstel heerschte.
Sommigen meenen, dat dit Huis van Aemstel te Utrecht heeft gestaan
op dezelfde plaats, waar tegenwoordig de Munt staat, en dat is wel
mogelijk, maar 't bewijs ontbreekt.

xlva
HET SLOT TE MUIDEN.

Het slot te Muiden is niet door graaf Floris V in 1290 gesticht. Wel
zoudt ge ligt een vijf-en-twintig schrijvers kunnen vinden, die in hun
verhaal omtrent dit punt vrij eenstemmig zijn, maar die eenstemmigheid beteekent niets : zij hebben elkander nageschreven. Het slot te
Muiden is gebouwd --- langen tijd vóór dat Floris V nog geboren was -in de eerste helft der dertiende eeuw, en de stichter is een heer van
Aemstel geweest.
Gijsbrecht II, die van 1200 tot 1228 als heer van Aemstel voorkomt,
ver wierf eerst gedeeltelijk, daarna geheel, de gerigten van Muiden en

I

^^

7

Diemen, en bovendien ook aanzienlijke bezittingen in Gooiland. Hij stichtte
tusschen 1226) en 24, aan den wond der Vecht, het slot te Muidett. Dit
slot bleef; met Mi.tiden en Gooiland, in 't bezit der Heeren van eenstel,
totdat het lot des oorlogs den vierden Gijsbrecht in 's Graven gevangenis,
en slot en landen in 's Graven bezit stelde. In

1285,

toen G;jsbrecht

uit de gevangenschap ontslagen werd, moest hij, behalve meer. ook het
Muiderslot aan graaf Floris afstaan.
Ik heb dit alles breeder ontwikkeld

in

rnijtr .prol le .11aideo. i;.

)(i2

uitgegeven,

Ulr. HEERSCHAP VAN 11EMSTEL,

Waarom hier geen kaartje van die heerschap gegeven .' ---

Men vindt
doorgaans
in
boeken,
waarin
oude
h
istorieii
behandeld
worden,
homers
ook kaartjes van oude toestanden ? ---

Ja wel; --- als die kaartjes naar echte oude geteekend ui`
naar goede en klare berigten in utnle schriftere ontworpen zij g , hebben
ze waarde, natri anders beteekenen ze weinig of Mots.
Ik toeken geen kaartje van de heerschap van Aenistel in de lae
eeuw, om de eenvoudige reden, dat het onmogelijk is. Zoozeer niet
omdat wij stuiten op eenige oude namen, die rnoeijelijk t'huts te brengen zijn, — och, neen ! aan een ouden naam vindt uien ligt een hop
of een staart, waarbij men hem teregt brengt, en in allen gevalle heeft
aren permissie hem, met een vraagteekentje er bij, op goed fortuin te
sturen, waar men wil. Maar de grootste zwarigheid is deze : 't is ondoenlijk aan land en water hunne ware gedaante te geven, en zonder
dit beteekent een kaart niemendal.
Ik beken gaarne, dat ik, in 't algemeen, niet veel opheb met het ontwerpen van kaarten, die ons vaderland of een deel daarvan moeten voorstellen, zoo als 't er uitzag in lang vervlogen eeuwen, die ons geef
enkele kaart of geografische beschrijving hebben nagelaten. Eiliev
steunen die kaarten'? Op veronderstellingen zonder grond :
onzekere ineeningen van schrijvers, wien men zeker gezag toekent

op
in

zaken, die zij niet weten kunnen ; op onduidelijke en verwarde en
dikwijls met elkander strijdige berigten uit oude boeken of brieven geop gissingen en raadsels; op : »men meent" - »neen zoekt" enz.
>>het schijnt '

put ;
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Weet gij, wat die zoogenaamde kaarten van oude toestanden zijn ? —
De zigtbare voorstellingen van geografische droo men.
Men zou niet kwaad doen, zoo men eens van al dat soort van kaarten een Sint-Maartensvuurtje stookte ; dan zou men ten minste geen
last meer hebben van valsche voorstellingen.
Hoe de »esmerauden archipel," waaruit het kunstland, dat tegenwoor
dig Amstelland heet, gevormd is, er, in zijn vroegeren en meer natuurlijken toestand, in de 13e eeuw, uitzag, weet ik niet. En daarom leg
ik liever de hedendaagsche kaart voor mij en teeken daarop den omtrek
der heerschap, voor zooveel die omstreeks 1277 een tamelijk aaneengesloten geheel vormde, zoo naauwkeurig mogelijk, af.
Trekken wij van nabij 't Blaauwhoofd te Amsterdam eene lijn zuidwaarts langs de Wetering, vervolgens langs de westelijke grens van
Nieuwer-Amstel, en voorts van het zuiden dier gemeente langs de KrommeMijdrecht tot aan de scheiding van Mijdrecht en Wilnis ; -- volgen wij
deze scheiding, en trekken wij de lijn verder noordwaarts tot aan de Waver;
daarna langs de Waver en de Holendrecht, ten noorden van 't Abkoudermeer om, oostwaarts tot aan het Gein; en van deze rivier af weder
zuidwaarts, tusschen den Krommen-Angstel en de Vecht, tot bezuiden
Loenen ; — voegen we daarbij dan, aan de andere zijde der Vecht, nog
Vreêland, en vervolgens, ten noorden van de Horstermeer, al het land op
den regter-Vechtoever, Gooiland daaronder begrepen, -- dan hebben
we, tamelijk naauwkeurig, het gebied van Gijsbrecht IV afgebakend.
Het omvatte :
I. 't Lant van Amestelle; de oudste en aanzienlijkste bezitting,

waaraan 't geslacht den naam ontleende.
II. Mijdrecht.
III. Diemen.
IV. Bindelmerebroec met den reygherbosch (de Bijlmerlanden).
V. Muyden ende Muyderpoert ende al dat daertoe behoert ; (het

Slot, de Stad en de Ban van Muiden).
VI. Wispe of Wesepe (Weesp met Weesper-kerspel).
VII. 't Goet bi der Vecht (het land op den linker Vecht-oever tusschen

Weesper-kerspel en Loenen).
VIII, Loenen met het huis Kroonenburg.
IX. Vreêland, dat hij in pandschap had.
X. Nardizjerlant of Gooiland.
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't Land van Amestelle was deels leen, deels eigen goed, maar de
brieven, die wij bezitten, geven daarolntrent geen voldoend licht. 'i Waarschijnlijkst is, dat sommige gerigten Gijsbrechts eigen, maar andere Stichtsche leenen waren, over welke laatsten hij echter ook. het hoog regtsgebied
oefende, want buiten twijfel bezat Gijsbrecht in zijne heerschap de territoriale hoogheid 1), gelijk zijne geschiedenis vóór zijne gevangenschap
ons leert. Bij 't verdrag van 1285 droeg Gijsbrecht al zijn eigen goed
den graaf van I-Iolland op, om 't van hem weêr ter leen te ontvangen.
Bij dit artikel lezen wij, dat die goederen werden opgegeven »in benomede sticken ;" het blijkt dus, dat er een lijst bijgevoegd werd van
alle landen, die Gijsbrechts eigen waren, - wat dan ook noodig was,
zou graaf Floris weten, wat hij k.reeg. Hoe jarnmer dat die lijst niet gevonden is; daar zouden wij voor de oude geografie van Amstelland
vrij wat uit kunnen leeren.
Almede is het niet met zekerheid te bepalen, of de heer van Aemstel
geheel Gooiland van de abdisse van Elten in leen hield; maar uit het
verdrag van 1285 zou men dit opmaken, omdat Gijsbrecht aan Floris
afstond: »Nardingerlant rnit alle sine toebehoerte."
Dit gebied van Aemstel nu grensde in het zuidoosten, bij Loenen en
Vreêland, onmiddelijk aan de heerlijkheid Mijnden, die ook tot de Aem.
stelsche goederen behoorde, doch daarvan omstreeks 1200 was afgezon..
'derd ten behoeve van Egidius, den broeder van Gijsbrecht 11, wiens
nakomelingen zich Mijnden noemden.
Verder zuidwaarts, van 't voorgaande geheel afgescheiden, lag, aan
de boorden van den IJsel en de Lek, nog een Aemstelsch stamgoed, de
heerlijkheid IJselstein, die aan Arent, den broeder van Gijsbrecht IV,
toebedeeld was. Doch Gijsbrecht had hier ook bezittingen, die zijn
»eigen goed" waren, en waarmeê hij Arent beleende. Nog in 1316
en 1317 was zijn zoon Jan leenheer van goederen te Lopik en te
Schalk.wijk 2).
Eindelijk is het ",-elligt niet geheel overtollig op te merken, dat men
de heerschap van Aernstel der 13e eeuw niet rnoet verwarren lnet het
latere Baljuwschap Arnstelland, en dit wederom niet lnet het Hoogheem..
raadschap van dien naam. De grenzen verschillen nog al.
1) Zie VAN

SPAEN,

Hist. der Heeren v. Amstel, bI. 52, 53.

2) Vergl. hiervoor blo 101.
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XVI.
'T

LAND VAN AMESTELLE.

Den naam van Amestelle kennen we sedert het begin der 12e eeuw,
en de landstreek, die dezen naam droeg, zal toen wel ongeveer dezelfde
zijn geweest, die tegenwoordig beslagen wordt door de gemeenten Amsterdam, Nieuwer-Amstel en Ouder-Amstel; mogelijk met Waverveen.
De lijst der leenmannen van het Sticht, die tot het jaar 1021 gebragt
werd, en waarin een heer van Aemstel voorkwam, is sedert lang als
onecht verworpen. In 1105 vindt men dei naam van Amestelle het
eerst; vroeger is hij niet bekend, en dit is weder met vele namen het
geval, want eerst in het begin der twaalfde eeuw werd het gebruik der
toenamen algemeen. Vddr dien tijd werden personen alleen met den
doopnaam aangeduid, somtijds met bijvoeging van 's vaders naam 1 ), en
dat daaruit veel duisterheid, zoowel voor de geschiedenis der geslachten
als der plaatsen, geboren is, is ligt te beseffen.
Maar was de naam van Amestelle die van het geslacht of van den
grond?
Van den grond, buiten allen twijfel. »Het land gaf den naam aan den
»heer, en niet de heer den naam aan het land." °) Zoo was 't bij ons,
zoo was 't ook elders. 3) De naam Amestelle is stellig die van het land,
want in den brief van 1105 wordt Wolfger Scultetus de Amestelle genoemd; Amestelle was dus het land, waarover Wolfger Scultetus was.
Bovendien bewijst de naam zelf, dat hij den grond toebehoorde, en
wel aan een riviergebied, een stroom met zijne boorden ; want hij is
afkomstig van den wortel : aa, ae, ee, ie, ye, ei, (bij onze naburen ook :
ey, ea, eau, 6e, enz.), die water beteekende, en waarvan zoo talloos veel
namen van rivieren en plaatsen zijn afgeleid 4).
Deze wortel nam gaarne de m aan : aam, am, eem, em, iem drukken allen water uit. Aam kennen we als een bepaalde hoeveelheid,
een vochtmaat, en we vinden het ook in 't Ameland terug, dat het land
in 't water of 't eiland beteekent. Am vinden we in in-am, inham, een
1) 2) V. SPAEN, Hist. d. H. v. A. bl. 5.
3) Les gentilshommes de France ont gris titre d'honneur de leurs seigneuries : chose
que ny les Grecs ny les Romains n'ont faite; — laissant tout à fait le nom de leurs
pères ancestre' jour prendre celuy de leurs terres. LosF, Traité des Ordres.
4) Vergel. I. D. bi. 47 en 48.

bogtige inloop van het water in het land. Eem is cie naam tiener rivier,
en elders heeft men ook de Eems. Van een is ook beemd afgeleid : be-

eemd, een bewaterd land; zoo ook heem, een distrikt of gemeente, door
wateren begrensd en afgesloten. Em komt niet alleen in verscheidene
plaatsnamen voor, als : Emden, Ernmerik, Emmeloord, maar ook in
emmer, zoodat wateremmer een pleonasmus is, {lat echter noodzakelijk
werd toen men ook melkemmers, vischeinmers en nog andere soorten
had. [em vinden wij in Diemnen: de iemen, (le wateren, waarvan het
grootste nog de iem, Diem genoemd wordt; van deze aanheehtirr van
't lidwoord zijn meer voorbeelden 1).
Ame is dus water, en stelle beteekent plaats of plek ; alzoo verklaart
zich Ame-stelle als een waterrijk oord ''). Amstel is dus niet zoozeer cie
naam der rivier als wel van de landstreek regts en links van de rivier;
maar 't is niets ongewoons, dat land en rivier denzelfden naair dragen.
Toen later de naam Amstel meer bepaald aan de rivier werd toegekend,
werd het land Amstelland genoemd.

Daar dan de naam Amestelle niet afkomstig is van het geslacht, maar
aan den grond behoorde, zoo is hij ook stellig ouder dan de eerst bekende
Heer van dat land. Maar hoe oud ? Hier ontbreken de bewijzen

Wel vonden we dezen naam ook elders, maar wat ver van huis, —
namelijk in Engeland. Dr. Molhuysen heeft, vóór verscheidene jaren,
pogen te bewijzen, dat de Angelen, die met de Saksers, in 't midden dier
vijfde eeuw, naar Brittanje overstaken, uit ons vaderland afkomstig waren 3 ). Sommigen hebben dit bestreden 4) ; anderen geoordeeld, dat het
moeijelijk valt Molhuysens bewijsgronden te wederleggen
onder deze

1) Zoo ook Dye van de ye, Tye van 't ye.
2) Amestelle schreef men in de 12 e en 13e eeuw, somtijds larnesfelle, Arnestell en
Amestel. Vervolgens ging anze in aem en anz over, en zoo vindt mere ook : Aenistelle en
Aemstel, Amstelle en Amstel. Maar, wat in onze taal niet zeldzaam is, de a werd
met een e, en de l met een r verwisseld, en dus kreeg men ook : Aemster, A mster en
.Emster.
Aemsterveen, Amstreveen en Amsterveen leest men doorgaans in oude brieven (Zie b. v.
1)R. P. SCHELTEMA, Archief der IJz. kapel, bl. 133, 134, 135, 164, 168, 169, 170), ell
ook WAGENAAR schreef nog finisterveen.

Aensterlant en Arnsterlant vindt men in oude brieven (t a. p. id. 164, 165, 17O
en ook bij VONDEL, Gijsb'eyht, vs. 1125 en ' t slotvers.

Binnen-Emster komt o. a. meermalen voor bij MELCHIOR FOKKENs (Zie bi :35, 37,
87), en Emsterkay is vermeld in 't I D. bl. 21.
3) NIJHOFFS Bijdm. III D. bl. 50, 113, 221. IV D. bl. 195.
4) Id. X D. b1 7.

5) Guls 1859,

II 1). hl. :335.
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bewijsgronden komt vooral in aanmerking de overeenkomst van een groot
aantal plaatsnamen in Engeland en in ons land. Later kwam Molhuysen
er op terug 1 ), en gaf uit de Public records nog veel meer Engelsche
namen op, die precies op Nederlandsche gelijken. »Wij dienen aan te
nemen," voegde hij er bij, )dat de overgekomenen er de namen der
verlatene woonplaatsen deden voortleven, gelijk nog door de landverhuizers in Amerika gedaan wordt." En nu vindt men onder die namen ook
Hamestel feld (zoowel als Parnpesworth, Spareharn, Sparewater, enz.). In
het stelsel van Molhuysen zou dit Hamestel feld moeten bewijzen, dat
lieden uit het land van Amestelle naar Engeland getrokken zijn, en 't
veld, dat zij bewoonden, naar hun vorig vaderland genoemd hebben.
De overeenkomst is zeker opmerkelijk ; maar of hieruit iets te bewijzen
is voor de oudheid van den naam »Amestelle," betwijfel ik. Zeker heeft
men in Engeland, even als bij ons, aan plaatsen hamen gegeven naar
water en veld, -- en bij de overeenkomst van taal, moest daaruit ook
eene overeenkomst van namen geboren worden, die wel onze aandacht
verdient, maar geen afdoend bewijs oplevert voor de oudheid van gelijkluidende namen hier te lande.
Wij vinden dus den naam van Amestelle niet vroeger dan de 12e eeuw,
maar toch is het waarschijnlijk, dat hij veel ouder is, juist omdat het
een naam is, die aan den grond behoorde.
Wij weten, dat, ten tijde onzer Germaansche voorouders, het land
verdeeld was in een aantal gouwen, door wateren, poelen of wildernissen (natuurlijke grenzen) van elkander gescheiden. Ieder gouw was
eene vrije gemeente, een souvereine staat, met zijn eigen Hoofdeling,
die aan 't hoofd der Mannen, de welgeborenen, ten strijde toog of het
regt handhaafde. Waarschijnlijk is Amestelle van oudsher (d. w. z. vóór den
Frankischen tijd) een Friesch gouw geweest 2). Na de vestiging van het
christendom hier te lande, en toen, door de schenkingen en giften der Vor
sten, vele landen onder het gezag der Utrechtsche Kerk gekomen waren,
stelde de Bisschop in sommige gouwen zijnen Scultetus (Schout, Baljuw
of Drossaart), en zoo vinden we ook in den aanvang der 12e eeuw een
Scultetus van Amestelle. In den loop dier eeuw verandert de Scultetus in
eenen Heer van Amestelle, en dit wel ten gevolge van regtsaanmatiging
1) NIJHOFFS Bijdr. N, R. II D. bl. 183 en Boekbesch. bl. 1.

2) De rivier de Amstel werd van ouds het Gouwewater genoemd, d. i. de rivier, die
door het gouw stroomt. Zie I D. bl. 57. Dus was Amstelland een gouw. Dat het in
den Frankischen tijd (7e-1 le eeuw) geen graafschap was, (zie Mr. L. Ph. C. VAN
DEN BERGH, Handb. der Middelnederl. Geogr. 2e druk, bl. 120, 122, 168.) bewijst niet,

dat het nimmer een afzonderlijk gouw geweest is, -- immers een van die „kleinere gouwen," waar later de groote gouwen en graafschappen uit werden zaluengesteld.
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aan de zijde van dezen, bij 't allengs verzwakken van 't kerkelijk oppergezag; maar zeker ook met medewerking der gemeente zelve, daar men in
alle Friesche landen, zoo spoedig men dit kon, de Frankische vormen afschafte en de oude Friesche herstelde.

XVII.
OVER DEN OORSPRONG DER GEMEENTEN.

De oorsprong der Gemeenten is anders, dan zij doorgaans bij onze
historieschrijvers voorgesteld is. Sommigen hebben het ontstaan der
Keizerlijke steden in 1)uitschland tot voorbeeld gesteld van 't ontstaan
der Gemeenten en Poorterijen in ons vaderland ; maar zich vergist, - -als men dikwijls doet, wanneer men voor onze toestanden Duitsche verklaringen aanneemt. Anderen hebben den oorsprong der Vrije Steden
gezocht in hetgeen er in de middeleeuwen nog van de oude Romeinsche
municipia was overgebleven ; maar ten onregte, want men vond in ons
land slechts ééne enkele stad van Romeinschen oorsprong, namelijk
Utrecht ; -- behalve deze hebben de Romeinen hier geene steden, maar
slechts legerplaatsen en burgen gesticht. En bovendien waren onze
Poorterijen geheel iets anders dan de municipia, en bezaten een veel
grooter mate van vrijheid en zelfstandigheid dan dezen.
Wat nu den oorsprong der Poorterijen betreft, velen zullen die vrij
duidelijk achten ; immers zij weten, dat de Graven en Hertogen, als
Heeren dezer Landen, voorregten verleend hebben, waardoor de steden
opgekomen zijn, en dat het in Holland door de Willemen en Florissen
in de 13e eeuw geschied is, vooral door den goeden graaf Floris V, die
»zijne lieve poorters altoos gaarne wilde vorderen." Maar al hebben die
vorsten aan Gemeenten voorregten en vrijheden geschonken, waardoor
deze tot Poorterven verheven werden, en waar de Vrije Steden, als
Tweede Stand in 's Lands Vergaderzaal 1 ), uit voortgekomen zijn, toch
is in de privilegiën, die zij verleenden, den oorsprong der Gemeenten
1) 't Is wel waar, dat men doorgaans de Vrije Steden of den Burgerstand „den
,Derden stand" noemt, maar in Holland heeft de Geestelijkheid nimmer vuldeel in de
regeering gehad. Zoo schreef ook GUICCIARDINI in 't midden der 16 e eeuw (volgens
de vertaling van KILIAEN, uitg. 1648 bl. 44) : „Hollant sent alleenlijck Commissarissen voor de twee Staten, van den Edeldom ende van de Steden."
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niet te vinden, om de zeer duidelijke reden, dat de Gemeenten er moesten zijn, eer zij iets ontvangen konden.
De oorsprong der Gemeenten staat in naauw verband met eene voorvaderlijke instelling, die regtstreeks uit het oude Germaansche volksleven
rafstamt : het Schutsgild, — eene vereeniging van lieden, die zich, met
plegtigen eede en met vervloeking van den meineedige, verbonden tot
onderlinge hulp en trouw en wederkeerige bescherming.
Hier waren 't eenige kleine grondbezitters, — daar eenige nijvere handwerkslieden, — ginds eenige schippers en kooplieden, aan een stroom
of haven, -- die zich aaneensloten tot onderlinge hulp en wederkeerigen
schut en scherm. Zij rigtten een Schutsgild op, — de eersten om veld
en vee, — de tweeden om werk en winst, — de laatsten om schip en
schat te beschermen tegen rans en roof 1 ), — en om zich gezamenderhand te verdedigen, zoowel tegen de geweldenarij van naburige edelen
en de hebzucht van een bisschop of een burggraaf, als tegen de invallen
van vreemde roovers en de aanslagen van plunderzieke naburen. Het
schutsgild koos zijn eigen bestuur, bestaande uit Meester en Overlieden,
om vrede en regt te handhaven binnen zijn eigen kring. Vestigde het
zich in 't gebied van een Heer, of, wat niet zeldzaam was, onder de
bescherming van zijn kasteel, dan bragt het dezen eene zekere som
gelds op, waartegen hij de vrijheid van 't gild erkende niet alleen, maar
't ook in zijne hoede nam. Dit was ook 't geval met het Comannegilde,
dat zich tegenover het slot van Gijsbrecht van Aemstel gevestigd had.
Bij het toenemen van den handel, het bloeijen van den landbouw en
de nijverheid, nam natuurlijk de bevolking tegelijk met de welvaart toe,
en 't gevolg was, dat het schutsgild zich uitbreidde en een gezworen
gemeente vormde, aan wier hoofd het gildebestuur stond. Wanneer zulk
eene gemeente aanzienlijk en vermogend genoeg geworden was, om de
regten en vrijheden, welke de Landsheer haar verleenen kon, behoorlijk
te betalen, -- want hij schonk niets om niet, — dan verhief hij haar
tot eene Poorterij, en gaf haar een handvest, waarin hare regten en
vrijheden omschreven waren.
Uit dezen oorsprong der gemeenten is de overeenkomst te verklaren
van den ouden regeeringsvorm der steden met het gildebestuur, want
de regelen en pligten van het schutsgild waren de kiem van het stadsregt. Men behoeft slechts de oudste handvesten oplettend na te gaan
om zich daarvan te overtuigen.
1) In dit rans vindt men den wortel van 't werkwoord aanranden, dat D. VR. en

(Woordenboek, bi. 274) ten onregte verklaren als een bijvorm van aanranden.
ranselen stamt hier van af, en nog meer woorden.

T. W.
Ook
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De Poorterij behield het gildekarakter. De poorters waren de gildebroeders en de schepenen waren de overlieden, aan wier hoofd de Landsheer zijnen schout stelde, »om 's Hoeren regt te bewaren," De aangenomen poorter moest den eed afleggen, gelijk weleer de gildebraeder,
die in het schutsgild trad, en daarmeê was tevens zijn gantsch gezin
bij de poorte ingelijfd, gelijk weleer in 't gild. Zelfs als een poorter
»buyten der vrijhede in noode quarne, of buyten belegen [gevangen gezet I
werde," zoo moest »die ghemeyne poorte dien man ontsetten code uyt
sijnen noot helpen." 1) Precies als bij 't schutsgild, dat opkwam, als ê(,n
der broeders ergens wederregtelijk gevangen was, om Bens te verlossen,
of zoo hij beroofd was, om de schade te verhalen, of zoo Jij vermoord
was, om de bloedwraak te oefenen of 't weergeld te vorderen.
Daar dus de poorterij een gild was, dat zich 't lot van el p en medebroeder aantrok, moest men natuurlijk ook naauwlettend zijn in "t aannemen van poorters en niemand ontvangen dan die was »goet knape
ende onberuft," dat is : een eerlijk man, op wien niets te zeggen viel.
En daarom stelde ook de poorterij, even als het schutsgild, een proeftijd voor den nieuweling; te Amsterdam was dit, volgens een der
oudste keuren, een jaar : »So wes hein wedervairt binnens l airs nadat
hi poirter is ontfaen, dat sal up sineri coste welen, ende nyet lip der
stede coste."

^VIII.
T VERBOND VAN GRAAF FLORIS MET DE AMSTELLANDERS.

De plaats, waar dit verbond gesloten is, wordt in den brief niet vermeld. Ook wordt heer Gijsbrecht er niet genoemd ; evenwel lijdt het
geen twijfel, dat hij deze handeling zijner onderzaten goedgekeurd, ja
welligt zelf uitgelokt heeft.
Wagenaar achtte het ) »ten hoogste waarschijnlijk", dat Amsterdam
mede in dat verbond begrepen is geweest ; wat vrij natuurlijk is, want
de Amsterdammers behoorden tot die van den lande van Aemstel.
Wagenaar veronderstelde ook een verband tusschen liet sluiten van
1) Woorden uit het handvest door graaf Willem IV aan Amsterdam 'k erfeend
den 9 n December 1342.
2) Atnst. I D. 1)1. 83.
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dit verbond en 't verleenen van 't privilegie van tolvrijheid in 't volgende jaar, wat zeer mogelijk is.
Maar om dezelfde redenen acht ik het »ten hoogste waarschijnlijk",
dat het verbond met de Amstellanders gesloten is op het slot te Amestelledamme, en dat Floris V daar zelf bij tegenwoordig is geweest. Aan
't verleenen van 't genoemde privilegie moest immers eenige kennismaking voorafgaan, en daartoe is, onder de gebeurtenissen van dien tijd,
geen geschikter gelegenheid te vinden dan deze.
Tevens merk ik hier op, dat uit de woorden, waarmeê de brief aanvangt : Nos Concilium et universitas conjuratorum, vrij k laar blijkt, dat
ook deze gemeenten haar ontstaan d an kten aan een schutsgild, als
waarvan ik in 't voorgaande stuk sprak.

XIX,
HET REIGERBOSCH.

Dit Reygherbosch in 't la pt van Amestelle lag in de nabijheid van
het Bijlmermeer. 't Wordt in een brief van bisschop Jan van Nassau
in 1281 genoemd : Bindelmerebosch; — in den zoenbrief van Gijsbrecht
van 1285: dat bussche daer die reyghers inne broeden; — in een brief
van 1298 : Bendelmerebroeke, daer die reyghers in broeden; -- in een
brief van Gwy in 1309 : le Hayronniere. — De ruwaart Albrecht noemt
het in een brief van 1363 : — den Reygherbosch te Bindelmeerebroec,
en spreekt daarbij van grauwen reygers, en van alle ghevoghelt, dat
daer in broedet ende voedet, en van die graauwe reigers moest den
ruwaart, als hij zich in Holland bevond, een zeker getal in zijne »herberghe" geleverd worden. -- In een brief van 1386 heet het onsen
Reygherbosch in Bindelmerbroec, en Albrecht had er een' opzigter over
aangesteld. In een handvest van 1388 spreekt de ruwaart van misdrijven
binnen den Raesloot van onsen Reygerbroecic ter Ouder-Amstel. En toen
's Hertogen gemalin, Margareta van Kleef, in 1401 te Amsterdam was,
werden uten Reygherbosch ghelevert XIX reyghers.
Het was dus niet, als sommigen geschreven hebben, »een Reygers-Hof
op de Rivier den Amstel"; het was geen »Huys van Playsance van
d' oude Heeren van Amstel ;" maar, als de oude brieven duidelijk melden,
een bosch, aan of in het moeras, waarin de reigers nestelden en broed-
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den, en het lag wel in het land van Aernstel, maar niet aan de rivier
den Amstel. Het was ook geen rietboscll, maar een bosch van boomen,
want in den brief van 1363 spreekt de ruwaart herhaaldelijk van liet
hout, dat het opleverde, van vallenden bonte, van gheen hotst daer in
doen houden datten bossche, jof den reygeren onstade doen inw h, van
scctde een boute, an rugheren, enz.
Dat nu de reiger oudtijds een edele vogel was, »een wild van hooge
vlagt", is bekend, en 't is dan ook geen wonder, dat de graven aan 't
bezit van dat bosch nog al waarde hebben gehecht. Floris V liet het
zich door den bisschop, tijdens Gijsbrechts gevangenschap in handen
stellen, en dwong daarna Gijsbrecht zelven tot volkomen afstand. Jan I
twistte er over met den bisschop, en handhaafde zich in 't bezit. En
Jan II zonderde het reigerbosch uit, toen hij het land van Aemstel aan
zijn' broeder schonk.
En men verwondere zich niet, in Arnstelland een bosch te vinden.
De lage veenen zijn boschrijk, wanneer zij slechts aan zich zelve overgelaten blijven, en niet door de bevolking kaal worden gehouden. Laag
veen zonder houtgewas, gelijk het zich tegenwoordig in Nederland vertoont, is een tegennatuurlijke toestand, die alleen het gevolg is van het
in gebruik nemen der gronden door de ingezetenen 1 ). Het aanwezig zijn
van boomstammen bevestigt zich nog heden ten dage voor dezen geheelen omtrek ; want in de Bijlmermeer, onder Ouderkerk en onder Amstelveen, worden die voortdurend in zulk eene menigte opgedolven, dat
ze voor sommige huisgezinnen de eenige brandstof uitmaken 2).

XX.
DE VISSCHERSBUURT.

»Wij vinden", zegt Wagenaar, »Amsterdam klaarlijk in de dertiende
eeuwe ; wij vinden de beginsels der plaatse reeds, met veel waarschijnlijkheid in de twaalfde. De plaats is waarschijnlijk van zeer geringe
beginselen aangegroeid, en heeft in 't eerst denkelijk geenen bijzonderen naam gehad, totdat zij, allengskens aangewassen, vermoedelijk
niet voor de dertiende eeuwe, den naam van Amstelredamme [ beter
Amestelledammel heeft aangenomen."
1) STARING, Bodem van Nederland, I D. bl. 72, 73.

2) Idem, bl.

70
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Wat Wagenaar hier »waarschijnlijk", -- »denkelijk", — »vermoedelijk" noemt, mogen wij wel als zeker aannemen. Onze stad heeft haar'
naam te danken aan het leggen van don dam in den Amstel in de
eerste helft van de 13e eeuw. Vóór dien tijd geen Amsterdam, omdat er geen dam was. Maar toch wel reeds eene bevolking ter plaatse,
die later Amsterdam heeten zou. En nu hebben wij voor al de eeuwen,
die de 13e voorafgaan, niets anders dan de bekende overlevering, dat
hier toen een visschersdorp lag. En we moeten ons dus dit plekje
gronds aan den mond des Amstels voorstellen, als langen tijd vóór de
13e eeuw, eeuwen lang welligt, alleen bewoond door arme visschers 1).
De heer P. H. Witkamp heeft 2) uit het berigt van Wilhelmus Procurator, dat bij den watervloed van 1170 de ingezetenen van Diemen
de Kennemers met schuiten te hulp kwamen, het gevolg pogen te trekken, »dat de overlevering van 't visschersdorp onzeker is, ten hoogste
onwaarschijnlijk en strijdig zoowel met de historische feiten als met
den aanleg der stad". Dat dit visschersdorp den naam van Amsterdam
niet droeg, is wel buiten allen twijfel. Maar dat op de plaats, waar later Amsterdam gebouwd is, toen geen visschersbuurt stond, volgt uit
het stilzwijgen van Wilh. Proc. niet. Hij kon toch moeijelijk een plaats
noemen, die nog »geenen bijzonderen naam" had. Hebben de visschers
aan den mond des Amstels zich bij de buren van Diemen aangesloten tot
hulp der noodlijdenden, zoo zijn zij onder de algemeene opgave begrepen. Maar waarschijnlijk hebben zij 't niet gedaan, want dezelfde vloed,
die Kennemerland teisterde, heeft zeker ook hier wel de visschershutten
weggespoeld en de visschers op de vlugt gedreven. De woorden van den
Kronijkschrijver bewijzen dus niet, dat hier ter plaatse, destijds geene
visschers woonden ; en er is ook geen reden uit te denken, waarom deze
plek juist tot aan de 13e eeuw toe geheel onbewoond zou hebben moeten zijn, vooral niet in een land, »welkers bevolking reeds van ouds
aanzienlijk in evenredigheid van deszelfs grootte schijnt geweest te zijn" 3).
Integendeel is het veel waarschijnlijker, dat hier, van de vroegste tijden
af, eene visschersbevolking heeft gewoond, die wel geen spoor in de
geschiedenis heeft nagelaten, maar daarin gelijk staat met zoo vele
bevolkingen uit vroegere eeuwen, die mede voor de geschiedenis geheel
verloren zijn.
Dat Albert van Stade, een schrijver der 13e eeuw, verhaalt, 4) dat men
in 't midden der 12e eeuw, om van Keulen naar Denemarken te reizen,
1) Zie I D. bl. 255-257.

2) Amsterdam in schetsen, 1860, bl. 3-7.

3) VAN SPAEN, Hist. der Heeren van Amstel, bl. 3. Zie over de sterke bevolking van
ons land in de vroegere middeleeuwen ook Mr. L. Ph. C. VAN DEN BERGH, Middel-

nederi. Geogr. bl. 109.

4) WAG. Amst. II D. bl. 523.
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den weg over Utrecht nam, en vandaar langs de Vecht naar Muiden
afzakte, om voorts over de Zuiderzee naar Stavoren te zeilen, — bewijst
almede niet, dat toen aan den mond van den Amstel geen rnenschen
woonden. Want, al ware er zelfs toen reeds een dorp geweest, dat
Amsterdam heette, dan toch zou de naaste weg die over Muiden geweest zijn.

XXI.
DE TWEE VISSCHERS MET HUN HOND.

Gij kent het koggeschip wel met de twee mannen en den hond ? —
Gij kunt het zien in de afbeeldingen der oude stads-zegels ; — gij vindt
het in steen uitgehouwen voor het oude Stads-excijnshuis ; gij kunt
het als windwijzer op den toren van 't Stadhuis (zoogenaamd Paleis)
zien ; — gij kunt het nog wel op een dozijn andere plaatsen ontmoeten.
In de zeventiende eeuw pronkte men er gaarne en dikwijls meê
thans is er de liefhebberij zoo wat af.
En wilt ge de uitlegging hooren ? — Dat zijn, zegt de een, de twee
oudste Amsterdammers : twee visschers, die in een schip zonder roer,
met hun hond hier zijn aangeland, en de eerste hut aan den Dam
hebben gebouwd.
Wel neen, zegt een ander, niet aan den Dam ; want als zij de
eerste waren, kon immers de dam in den Amstel nog niet gelegd zijn.
Die eerste visschers zijn, met hun hond, in een kogge zonder roer,
door een storm aan den Zeedijk gedreven, waar nog de Stormsteeg
is, en hebben daar zich neêrgeslagen en een rieten hut gebouwd, die
't begin van Amsterdam is geweest ; en dádr hebben die visschers ook
't eerst een kapel gebouwd en aan St. Olof gewijd.
Neen, zegt een derde, in een schip zonder roer konden ze de zee
niet bevaren, en St. Olof is ook geen visscherspatroon. De visschers
moet ge bij St. Pieter zoeken, en dien vindt ge in de Nes. Dat
schip zonder roer kwam den Amstel afdrij ven, en die twee visschers
zijn in de Nes aangeland, want St. Pieterskapel was 't eerste kerkje.
Neen, zegt een vierde, die twee mannen zijn geen visschers ziet ge
niet, dat ze helm en harnas dragen ? Het zijn twee Hollandsche graven,
die de stad met handvesten en willekeuren bevoorregt hebben, en die

120

daarom in het koggeschip -- zinnebeeld van stads-welvaren -- worden
voorgesteld, als de beschermers van Amsterdams handel en vrijheid.
Neen, zegt een vijfde, dat is te onbepaald. Het zijn graaf Willem IV
en hertog Albrecht, — de twee graven, die de stad het meest met
privilegiën begunstigd hebben, en die daarom, tot een eeuwig teeken
onzer dankbaarheid, in ons koggeschip moeten pronken.
Neen, zegt een zesde -- en die zesde heet Tobias van Domselaer, —
al wat ge vertelt »zijn altemaal gissingen, slechts op losse praatjes en
gemeyn gevoelen, die men zegt, van ouders tot ouders overgegaan te
zijn, gegrondvest."
En Domselaer heeft wel gelijk. Dat koggeschip is niets anders dan
een gewoon zegelbeeld, — 't is een oorlogskogge met voor- en achterkasteel, en niet zonder roer. Op het achterkasteel staat de stads-banier
geplant, en de gespleten wimpel met de drie kruisen wappert aan den
mastkorf. De beide mannen in het schip zijn geharnaste krijgslieden.
Die achter den mast is de heraut van Henegouwen, ter gedachtenisse
dat Amsterdam van Willem van Henegouwen den vrijbrief verworven
heeft ; vóór den mast staat de banierdrager van Amsterdam ; de hond,
die over boord kijkt, is de onmisbare scheepshond.
Den vijftiende-eeuwschen Amsterdammers was dat zegelbeeld volkomen
duidelijk ; maar de zeventiende eeuwers, die van heraldiek en sphragistiek
al minder juiste begrippen hadden, beuzelden er meê, en vernuftige
geesten maakten er de goê gemeente allerlei spreukjes van wijs. Die
oude overlevering van de twee visschers met hun hond is stellig niet
ouder dan 't begin der 17e eeuw.

XXII.
DE AANVANG DES HANDELS.

Dat de Buurte t'Aemstel omstreeks 1203 reeds handel dreef, »steunt
op kronijk noch handvest"; 't is slechts eene gissing, maar waar toch
eenige grond voor is.
Volgens de overlevering, door Kornelis van Haemrode in de 16e eeuw
te boek gesteld, was Amsterdam omtrent het jaar 1200 opgekomen. En
dit geldt nu niet van 't visschersdorp ; dat was vroeger. Waar Hollanders van 't opkomen eener plaats spraken, dachten zij aan de negocie.
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Maar deze overlevering wordt ondersteund door een echt stuk. rit
een brief van Gijsbrecht III van den ( gin Februarij 12 17 blijkt, dat de
koggen, die t'Aemstel t'huis behoorden, toen reeds de Oostzee bevoeren 1 ). Bij zulk eene uitgebreidheid der scheepvaart al vdí( ^ r ' t midden
der 13e eeuw kunnen wij liet begin wel niet later stellen dan in 't begin
dier zelfde eeuw. En daar nu de verwoesting van geheel A rastel land door
de Kennemers plaats vond in 1204, zoo moet de eerste aanvang des
handels te dezer plaatse gesteld worden of eenigen tijd v,í(;r, of geruimen tijd na 1204. Het eerste kwam mij het waarschijnlijkst voor.
Zie voorts hetgeen ik hierover reeds gezegd heb in het I Deel, bl.
257 en 258.

X.!S.III.

DE DAM IN DEN AMSTEL.

In welk jaar die dam gelegd is, meldt ons alweêr »kronijk IIccli handvest"; zeker tussclren 1204 en 1275, en als nu ook hier de regel opgaat,
dat de waarheid in 't midden ligt, dan moet het omstreeks 12 , 10 geweest zijn.
Dat de dam in den Amstel gelegd is door den Heer, lijdt geen twijfel;
van hem kochten de naburige dorpen het regt om door de sluizen
uit te wateren. Onder anderen kochten »die van Oude Balslagen ende die
van Nieuwevene" dat regt van Gijsbrecht IV en zijn broeder, derf proost
van St. Jan, dus na 1267 ; van welken koop een brief bestaan heeft (met
vier zegels daaraan, en wel: van Gijsbrecht en zijn broeder, van den
burggraaf van Leiden en van Willem van Egmond), die echter reeds in
't midden der 14e eeuw verloren was 2).
In den meergenoemden brief van 1247 betreffende een Aemstelsch
schip, dat te Lubek in beslag genomen was, wordt de naam van Amsterdam niet genoemd. Bewijst dit, dat toen de naam nog onbekend en
dus ook de daar nog niet gelegd was? Niet bepaald ; de minar van
Amsterdam behoefde in dezen brief niet genoemd te worden, want
Gijsbrecht sprak van zijne onderzaten in 't algemeen.
1) Oorkondenboek van Holl. en Zeeland, I D. N°. 434.
2) VAN MIERIS, Cliarterb. III D. bl. 172,
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Na 1247 heeft hij zich met zulken arbeid als deze niet kunnen bezighouden, want hij had het toen veel te druk met den oorlog ; maar vóór
1247 had hij er ruimschoots den tijd toe.

XXIV,

AMSTERDAM IN 1270,

Deze beschrijving heeft alleen de waarschijnlijkheid tot grondslag,
want echte bescheiden uit dien tijd ontbreken geheel.
Waarschijnlijk is het, dat er toen reeds een gebouw was, dat tot
Waag diende. Bij den koophandel, die hier al sedert vele jaren bloeide,
was er volstrekt regel en toezigt noodig op maat en gewigt. Dit regt
behoorde den Heer ; in Holland behoorde 't den Graaf. In 1389 werd
het door hertog Albrecht aan de Stad afgestaan.
Even onontbeerlijk was ook een windmolen bij ons dorp. In 1336 stond
de molen »optie westside van der havene", en dezelfde, of een voorganger, kan daar ook reeds in 1270 gestaan hebben. Was dit zoo, dan
werd zeker die zijde toen reeds, even als later, de Windmolenzijde genoemd. Dat men dien naam in geen echt stuk van dien tijd kan aanwijzen, bewijst daar niets tegen, omdat er in 't geheel geen stukken van
dien tijd te vinden zijn.
Niet minder waarschijnlijk is 't, dat hier, bij de toegenomen bevolking ook al lang vóór 1300 een houten kapel gestaan zal hebben, ter
plaatse waar nog de Oude Kerk staat.
Kerkhof is wel sints onheugelijken tijd, zeker sedert de invoering van
't christendom, synoniem met begraafplaats, maar 't woord beteekent
dat toch eigentlijk niet ; 't is de hofstede of het erf, waarop een kerk
staat ; en een erf, waar men een kerk op wilde bouwen, werd het kerkhof genoemd, al eer de kerk er nog stond. Zoo werd later ook het •
erf, dat bestemd was om er de Nieuwe Kerk op te bouwen, reeds
vóór den bouw het kerkhof genoemd 1) ; maar 't is wel mogelijk, dat
zulk een plek dan ook reeds bij voorraad tot begraafplaats gebruikt
werd.

1) Vergl. Dr. P. SCHELTEMA, Aernstels Oudheid, III. D. bi. 63 en 82.
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Of de Oudebrug in 1270 al bestond, is geheel onzeker; waar hare
ligging in aanmerking genomen, komt liet mij waarsc luijttlijk voor, dat
zij omstreeks dien tijd is aangelegd.

X XV.
DE AMSTERDAMSCHE VLAG.

't Was een dwaasheid van Wagenaar te veronderstellen, dat Amsterdam reeds in 1275 een eigen vlag zou hebben gevoerd, en dat in die
vlag een koggeschip zou geschilderd zijn geweest 1 ); zoolang Amsterdam
onder de heerschap van Aemstel behoorde, kon 't geen andere vlag vueren, dan die van den 'leer. Een eigen vlag te voeren, vernio s t alleen
een vrije stad, en dus kan de Amsterdamsche vlag niet ouder zijn dan
van 1342.
I)e Amsterdamsche vlag bestond van ouds uit drie banen : rood, zwart,
rood, roet drie witte kruisjes op het zwart, en die banen werden zoowel
vertikaal als horizontaal gevoerd.
In de 17° eeuw was zij driekleurig, en zamengesteld uit een grooter
aantal banen, meestal zeven : rood, wit, zwart, rood, zwart, wit, rood;
terwijl liet wapen met kroon en leeuwen, over alles heen geschilderd of
opgenaaid was. Later werd zij weér vereenvoudigd tot drie banen, doch
bleef driekleurig : rood, wit, zwart, met het wapen in het wit geschilderd. En zoo ziet men haar doorgaans op de vlaggekaarte ^^ ,

XX V1.
.IAN PERSIJN IS GEEN HEER VAN AMSTERDAM GEWEEST

Zonderling is 't, dat velen er behagen in gevonden hebben, dien onbeduidenden Jan Persijn, — die niet eens zijn gezag wist te handha1) Amst. III D. bl. 11.
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ven over Waterlandsche melkboeren, en van wien men geen grooter
heldendaad te verhalen weet, dan dat hij eens, in een nachtelijken uitval,
eenige weerlooze dorpen in brand gestoken en vlugtende Kennemers op
de hielen gezeten heeft, — in de hoogte te tillen.
Vondel benoemde hem reeds tot admiraal van Holland, en waar hij
hem een roover liet noemen, verzuimde hij toch niet er bij te voegen :
»den grooten". Later moest er zelfs een Persijnsche heerlijkheid van
Amsterdam uitgevonden worden, waarvan men de eer aan Simon van
Leeuwen schijnt te moeten toekennen. En den heer Alberdingk Thijm
behaagde het, dien heer Jan tot drilmeester aan te stellen, om den Amsterdamschen schippers en Amstellandschen boeren de exercitie te leeren, en er een bataljon plattelands-schutterij van te maken 1).
Simon van Leeuwen, een zeer geleerd en werkzaam man, heeft ons
een dikken foliant nagelaten, die Batavia Illustrata heet. Op bl. 1047
van dat boek schreef hij, dat Jan Persijn »met Amstelredam is begiftigt
geweest, anno 1285". Zijne aanteekening was gegrond op een misverstand der woorden van den zoenbrief der broeders van Aemstel, waarvan Scriverius een extract had uitgegeven 2). En bovendien beweerde
hij eene onmogelijkheid, want Jan Persijn was reeds in 1283 overleden.
Nog meer. Op bl. 1293 hield Simon van Leeuwen zich bezig met
voor elke stad van Holland een »Fondateur" uit te vinden, en tevens
zijn heraldiek vernuft te scherpen. Toen benoemde hij Jan Persijn tot
fondateur van Amsterdam, en wurmde 't Amsterdamsche wapen uit dat
van dien fondateur. Sommigen hebben Simon van Leeuwen een weinig
gebrek aan oordeel verweten ; zij hadden 't niet geheel mis.
Isaak le Long was een oudheidminnaar, die in werkzaamheid voor
Simon van Leeuwen niet onderdeed, maar in schranderheid en oordeel
niet boven hem stond, want toen hij de Reformatie van Amsterdam
wilde schrijven, meende hij dit boek, »tot beter begrip van saaken", te
moeten beginnen met »de eerste eeuwe na de geboorte Christi" ! ! — Hij
vond dan ook de eerste aanteekening van Simon van Leeuwen op b1.1047
heel mooi en werkte die op zijn eigen trant uit. De andere op bl. 1293
schijnt hem ontgaan te zijn. 't Waren verwarde beschouwingen, die
Le Long te boek stelde, en 't is niet de moeite waard die hier uit te
pluizen : wie er belang in stelt, kan ze bij hem zelven nalezen 3). Maar toch
had het denkbeeld ingang gevonden, dat Amsterdam, van de heerlijkheid
van Aemstel gescheiden, als eene afzonderlijke heerlijkheid aan Jan
Persijn gegeven was. Sommigen breidden 't nog wat uit. Toen Van der
Schelling de Katwijksche en andere Oudheden uitgaf (in 1745), vond hij
1) Gids 1866, No. 9, bi. 411. 2) Out-Batavien, bi. 277. 3) Bl. 135, 136, 141, 149.
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goed, reeds in 1203 een Jan Dirkszoon IJersijn tot heer van Amsterdam
te lnaken!!! Ook onze stads-historieschrijver Jan Wagenaar nam 't gevoelen aan,
dat Jan Persijn heer van Anlsterdam geweest was; maar toen hij bewijzen zocht, vond hij er geen. Hij behielp zich met een »ZO 't schijnt",
een »waarsc'hijnlijk'l' en een »mogelijk", maar beken de eerlijk, dat hem
)geen echt bescheid voorgekomen" was. Doch, in plaats van toen dat
onbewezen gevoelen te laten varen, behielp hij zich met een flaauw:
))'t zij ons genoeg,. dat Jan Persijn eenig regt in of over Amsterdam
gehad heeft". - Neen, dat is ons niet genoeg; het is ons integendeel 't klaar bewijs, dat de naau wkeurige Wagenaar in twijfel hing en
er niet uit wist te komen.
Intusschen had de Amsterdan1sche conrector Van der vViJp de andere
aanteekening van Simon van Leeuwen (die aangaande 't wapen) opgepakt en opgepoetst, en Wagenaar vond die zoo mooi, dat hij haar almede overnam.
En op Wagenaars gezag hebben toen alle menschen, geleerden en
ongeJeerden, geloofd, dat Jan Persijn heer van Amsterdam geweest was
en dat hij aan Amsterdam het driekruisig wapenschild present gegeven
had. Wel zei Van Spaen, die van zulke zaken beter kennis had, dan
alle zooevengenoemde geleerden en ongeleerden te zainen, dat er niemendal van waar was en Wagenaar gedwaald had, want dat Jan Persijn wel eenige goederen te Amsterdam verkregen had, maar dat
daarbij geen de minste melding van het regtsgebied was 1); maar Wagenaars gezag ,vas in .A.msterdan1 te goed gevestigd, dan dat men
hem door iemand, zelfs niet door Van Spaen, zou laten corrigeeren; en
op dat gezag bleven velen aan het heerlijk regt van den Waterlander'
te Amsterdam gelooven.
Maar niemand, die vuriger voor Jan Persijn in de bres sprong, dan
de heer Alberdingk Thijm. In de Gids (1866 N°. 9) schreef hij een opstel onder den titel: Het wapen der stad Amsterd am. Eene studie op
hare oudste geschiedenis, - om te betogeri, dat Jan Persijn moet worden erkend als Heer van Amsterdam van 1275 tot 1282; welk betoog
echter meer getuigt van dichterlijk vernuft dan van historisch onderzoek.
Ik wH thans geen gevoelens van schrijvers, maar alleen de oorspronkelijke stukken zelve raadplegen, om te. onderzoeken, of die· Persijnsche
heerschappij aan den Amstel eenigen grond van waarheid heeft. Er zijn
slechts twee stukken, die tot deze kwestie betrekldng hebben, en anders geen.
1) Hist. d. Heeren v. Amstel, bI. 50.
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De eerste is de verkoopbrief van den 27n Julij 1282 1 ), waarbij Jan
Persijn, met zijne heerlijkheid Waterland en Zeevang, ook al wat hij
te Amsterdam bezat, aan graaf Floris V overdeed. De woorden, dit
laatste betreffende, luiden :
»Preterea in Amestelredamme, quicquid ex concessione venerabilis
domini Johannis, Trajectensis Electi, ex consensu comitis predicti, nobis
competebat vel competere videbatur, cum domibus munitionibus et ceteris, que habebamus ibidem, in dictum comitem integraliter transtulimus et eadem bona totaliter resignavimus, et ad opus dicti comitis
tenore presentium resignamus." 1)
Dat wil zeggen : »Daarenboven heb ik, al wat mij in Amestelredamme, bij vergunning van den eerwaarden heer Jan, Blekt van Utrecht,
met toestemming van den voornoemden graaf; toebehoorde of mogt blijken
toe te behooren, met de huizen, sterkten en andere dingen, die ik daar
bezat, aan gezegden graaf geheel en al overgedragen en afgestaan, gelijk
ik die ten behoeve van den graaf, luidens dezen brief, afsta."
De andere is de zoenbrief der broeders van Aemstel van den 27 n October 1285 N). Daarin lezen wij :
»Vort so hebben wi dat gheloeft mit goeder trouwen, dat die gifte
van Amestelredamme, die ghegheven was Haren Janne Parsine ende
al dat daartoe behoert alse van verborden goede ghestade solen houden
vore ons ende onse nacomelinghe."
Nu herinnere men zich hierbij, dat de Vreêlandsche oorlog heer Gijsbrecht in de gevangenis en al zijn heerschap in de magt van graaf
Floris gebragt had, en dat op den 27 n October 1285 de zoen tot stand
kwam, waarbij Gijsbrecht, op zeer bezwarende voorwaarden, in de heerschap van Aemstel werd hersteld. Bij die gelegenheid wilde graaf Floris
zich ook 't gerust bezit verzekeren der goederen te Amsterdam, die
hij in 1282 van Jan Persijn verworven had, en daarom werd Gijsbrecht
verpligt, - »die gifte van Amstelredamme," als wel en wettig aan Jan
Persijn gegeven, te erkennen en te bekrachtigen.
Dat onder »die gifte" in den brief van 1285 dezelfde schenking aan
Jan Persijn te verstaan is, als waarvan in den brief van 1282 gesproken wordt, behoeft niet betoogd te worden, want, althans van Wagenaars
tijd af, heeft niemand daaraan getwijfeld. Het waren goederen met huizen
en sterkten te Amsterdam, die aan Jan Persijn waren geschonken door
den bisschop met toestemming van den graaf. Dit zegt de brief met zoovele woorden. Maar meer ook niet. Van heerschap of regtsgebied is geen
woord te lezen, noch in den eenen noch in den anderen brief.
1) Oorkondenboek van Holland en Zeeland, II D. No. 460,

2) Idem No. 571.
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Vraagt men nu: welke goederen ? welke huizen ? welke sterkten ?
dan moet ik, en zal wel ieder, daarop het antwoord schuldig, blijven. Wij bezitten ;eerre plaatsbeschrijving roet kaarten en platen van
het dorp Amsterdam in 1282, en niemand han zeggen, welke hitizen er
toen te Amsterdam bestonden, die hier bedoeld kunnen zijn. De woorden : cum domibus, munitionibus et ceteris te vertalen, gelijk de heer
Alberdingk Thijm doet, door : »het Huis niet zijn vesten en toebehooren" 1 ), en ze zoo op den »Aernstelburcht" t' huis te brengen, is wel wat
te willekeurig. Ook zou die »burcht", zoo hij in den brief bedoeld ware,
buiten twijfel in de eerste plaats genoemd, en niet, als een toevoegsel,
door cum achter het voorgaande aangehecht zijn. »Dat ffuys' was in
de beschrijving eener heerlijkheid altijd nummer één, want het was de
hoofdplaats ; al 't overige kwam na dit. Men ziet, dat zulks hier 't
geval niet is ; trouwens, er is ook in 't geheel geen spraak van heerlijkheid.
Maar wanneer had Jan Persijn die bezittingen ontvangen ? Zeker niet
vóór 1280, maar vermoedelijk eerst in 't begin van 1281. Toen Gijsbrecht
»in vangenisse" was, beschikte de bisschop over zijne landen als verbeurd goed, doch kon dit niet doen zonder de toestemming van den
overwinnaar, graaf Floris. Jan Persijn droeg die bezittingen in 1282 aan
graaf Floris zelf in eigendom over, en stierf in 1288. Van leerschap of
regtsgebied is daarbij geen de minste melding.
Uit de genoemde twee brieven blijkt dus niet, dat Jan Persijn heer
van Amsterdam was, — en het blijkt uit niets, dat hij 't immer is geweest.
was Gijsbrecht heer van
Aemstel, en behoorde Amsterdam mede onder zijne heerschap. Dat dit
ook na 1285 het geval was, wordt ten duidelijkste bewezen door de
noodzakelijkheid om »die gifte van Amstelredamme," door hem te doen
bekrachtigen, terwijl het tevens van elders blijkt
Van 1280 tot 1285 had Floris V die heerschap, en daaronder ook
Amsterdam, want dit was er niet afgescheiden, in zijne magt.
Van 1252 tot 1280 en van 1:285 tot 1296

En ook in 1281 en 1282 is Jan Persijn geen heer van Amsterdam
geweest. Hij is 't nimmer geweest, want:
10 Nog geen enkel charter heeft men kunnen aanwijzen, waarin Jan
Persijn zich heer van Amsterdam noemt, of door anderen zoo genoemd
wordt, evenmin eerre kronijk of ander oud geschrift, wat het zij. Welk
bewijs is er dan, dat hij 't geweest is ?
2°. Jan Persijn kon geen heer van Amsterdam zijn, of 't regtsgebied,
1) Gids, t. a. p. M. 405.
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het gherichte ende al dat dairtoe behoirt, het geregt, hoog en laag, of
ten minste het laatste alleen, moest hem, bij open brieve door den bisschop zijn opgedragen. Nergens is daarvan blijk noch spoor. Met welk
regt wil men hem dan heer van Amsterdam noemen ?
30 . Ware Jan Persijn heer van Amsterdam geweest, clan had hij ten
minste in dezen brief van 1282, waarin hij Amsterdam met name vermeldt, zich ook den titel van Heer niet moeten onthouden. Daar hij dit
echter wel deed, bewijst dit klaar, dat hij 't niet was.
4°. Ware Jan Persijn heer van Amsterdam geweest, dan had hij in
dezen brief van 1282, evenzeer als hij Waterland en Zeevang zijne heerlijkheid noemde, ook Amsterdam zijne heerlijkheid moeten noemen. Hij
deed dit niet, en 't bewijst, dat hij geen heer van Amsterdam was.
5°. Ware Jan Persijn heer van Amsterdam geweest, dan had hij in
dezen brief van 1282, waarbij hij al wat hem te Amsterdam toebehoorde
geheel en al overdroeg, niet kunnen nalaten te noemen, wat het voornaamste was: »die heerscap ende dat gherichte" -- »dat gherichte ende
al dat dairtoe behoirt, ende voirt streekende alsoe verre" enz. Doch dat
hij geen heerscap ende gherichte overdroeg, bewijst, zoo klaar als de
dag, dat hij hier ook geen heerscap noch gherichte bezat, en dus geen
heer van Amsterdam geweest is.
5°. Indien de gifte van Amstelredamme in den brief van 1285 ware
geweest de Heerlijkheid van Amsterdam, zoo zou dit een leengoed zijn
geweest. Dit is zoo duidelijk, dat niemand het anders begrepen heeft,
Maar dan had de bevesting der overdragt niet gevraagd moeten zijn
van Gijsbrecht, maar van den leenheer, den bisschop. De gifte van Amstelredamme kan dus niet de heerlijkheid zijn geweest, en derhalve is
Jan Persijn geen heer van Amsterdam geweest.
7°. 't Is almede duidelijk, dat de bezittingen, waarvan in onze brieven gesproken wordt, aan Jan Persijn in vollen eigendom toebehoorden, vermits hij er vrij over beschikte, en dat Gijsbrecht van
Aemstel de eenigste was, die tegen dat eigendomsregt van Jan Persijn
in verzet zou hebben kunnen komen, 't Zijn goederen geweest, die, vóór
dat Gijsbrechts land en goed »altemale" hem »ontwiset" was, tot zijne
allodia behoord hadden, hetgeen ten overvloede ook blijkt uit de woorden van den brief van 1285 zelven, en uit de plaats, waar dit punt in
den brief voorkomt.
Wil men vragen, met wel regt bisschop en graaf over Gijsbrechts allodia beschikten ? Naar 't regt des oorlogs, 't regt van verovering, 't
regt van den sterkste ; --- en wat men naar dat regt al doen kan, heeft
men immers ook in onzen tijd nog gezien. Maar juist omdat Gijsbrecht
tegen die schenking zou kunnen opkomen, behoefde Floris ook zoo bepaald zijne bekrachtiging, alvorens hij den Heer van Aemstel weêr losliet.
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Wat Jan Persijn te Amsterdam bezeten had, waren dus cellodi« ; want
waren 't leenen geweest, hij zou er in 1282 niet zoo vrijmagtig en zonder 's leenpeers medewerking over hebben kunnen beschikken als hij deed.
Daarentegen zou de heerlijkheid van Amsterdam, indien zij aan Jan
Persijn ware opgedragen, niet anders dan een leen zijn geweest.
't Is dus onmogelijk te beweren, dat onder die bezittingen en die gift
de heerlijkheid te verstaan zij. Men kan 't wegschenken van allodia en
't opdragen van een leen niet tot ééne en dezelfde zaak maken.
Ziedaar wel zevenvoudig bewezen, dat Jan Persijn geen heer van
Amsterdam is geweest, en ik mag dus hopen, dat het nu voor ieder
duidelijk genoeg zal zijn.

XXVII.
HET PRIVILEGIE VAN TOLVRIJHEID.

Er liggen in de IJzeren Kapel twee perkamenten brieven door graaf
Floris V bezegeld, en in beiden wordt aan de Amsterdammers, met dezelfde woorden, hetzelfde voorregt verleend: tolvrijheid in Holland. De
eene brief is van den 27n October 1275, de andere van den 811 Februarij 1291.
Dit is velen vreemd voorgekomen. Sommigen hebben, om 't bestaan
van den tweeden, de echtheid van den eersten betwijfeld ; anderen hebben die zoeken te redden door aan te nemen, dat de eerste brief aan
Jan Persijn, de tweede aan Gijsbrecht zou zijn verleend 1 ). Een dubbele
dwaling: Jan Persijn is nimmer heer van Amsterdam geweest, en de
beide brieven zijn aan geen Heer, maar aan de Amsterdarnrners geschonken, als duidelijk uit den inhoud blijkt, en de verschijning dier
twee brieven is ook zoo wonderbaar niet; — doch hierop wil ik straks
terugkomen, en zal eerst eene bedenking van anderen aard oplossen.
De heer Alber{lingk Thijm heeft uit den brief van 1275 pogen te
bewijzen, dat Gijsbrecht in dat jaar geen heer van Amsterdam meer
was, maar dat dit dorp toen reeds onder de heerschappij van graaf
Floris stond 2 ). Dit te bewijzen is onmogelijk, omdat liet niet waar is:
de woorden in den zoenbrief van 1285, betrekkelijk »die giftti van
1) Dr. P. SCHELTEMA, De IJzeren Kapel, bl. 34, noot 24.
2) Gids 1866, bl. 399 en volgg.
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Amestelredamme," welke wij reeds in 't vorige stuk besproken hebben,
bewijzen ten klaarste, dat Gijsbrecht, tot aan zijne gevangenneming toe,
heer van Amsterdam geweest is. En wat de heer Alberdingk Thijm
aanvoert, zoowel uit den brief als uit het zegel, mist dan ook allen
grond, als ik thans zal aantoonen.
1°. Uit den brief. — De heer Alberdingk Thijin vraagt: »Als dit dorp
Gijsbrecht als heer erkende is het dan denkbaar, dat de graaf van Holland niet aan den heer-zelven, maar aan de manants nabij den Amstelerdam de gunst der tolvrijheid zou toegewezen hebben?"
Ik antwoord : Dit is niet alleen denkbaar, maar volkomen natuurlijk.
Heer Gijsbrecht was geen koopman of schipper ; hem behoefde geen
tolvrijheid gegeven te worden, maar wel aan de lieden te Amestelledamme. De graaf van Holland gaf tolvrijheid in zijne landen aan wie hij
wilde, en behoefde daartoe geen tusschenkomst van een anderen heer.
De kooplieden hadden ook ten allen tijde vrijheid zulk een voorregt te
verzoeken of te koopen van een vreemd vorst of heer, en daar had hun
eigen heer niets tegen in te brengen, omdat het tot bevordering van
den koophandel strekte, en dus middelijk ook om zijne inkomsten te
vermeerderen. Aan Gijsbrecht »de gunst der tolvrijheid" te schenken,
zou inderdaad een zonderlinge inval geweest zijn. Als graaf Floris eens
een gouden ridderketen te geven had, dan begunstigde hij er den heer
van Aemstel meê ; maar tolvrijheid gaf men aan kooplieden en schippers.
De Heusdensche brief, dien de heer Alberdingk Thijm bijbrengt, bewijst niets meer dan de Amsterdamsche ; het eenige onderscheid is maar,
dat Heusden reeds éene poorte was en Amsterdam nog niet. Doch ik
zal een anderen brief bijbrengen. Den 10n Junij 1414 verleende llertog
Erik van Saksen aan de »ghemeene negotianten van Hollandt" vrijen
handel in zijn gebied, maar noemt den graaf van Holland niet. Mag men
nu ook vragen : Als dit land Willem VI als graaf erkende, is het dan
denkbaar, dat de hertog van Saksen niet aan den graaf-zelven, maar
aan de gemeene negotianten de gunst der handelsvrijheid zou toegewezen hebben ?
De gevallen staan volkomen gelijk. Hertog Erik verleende een vrijheid
aan de kooplieden van Holland, en noemde den graaf van Holland niet; —
graaf Floris verleende een vrijheid aan de kooplieden te Amsterdam en
noemde den heer van Aemstel niet. Dat Willem VI in 1414 graaf van
Holland was, betwijfelt niemand, maar evenmin is het te betwijfelen,
dat Gijsbrecht in 1275 heer van Amsterdam was.
2°. Uit het zegel. — De heer Alberdingk Thijm vraagt : »Hoe zou
's Graven zegelstempel in handen gekomen zijn van onze Amsterdamsche
Raadsluiden of Gezworenen, indien de Graaf hier geenerlei jurisdiktie
oefende ?"
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Ik antwoord met eene wedervraag : Hoe kan men meenel, dat een
dorpsoverheid, al stond die ook onder 's graven jurisdictie, 's Graven zegelstempel in handen zou hebben ? — Dit zou inderdaad iets ongehoords zijn.
's Graven zegelstempel was in handen van 's Graven zegelbewaarder,
en dit was geen dorper, maar een edelman, »die 's graven zegel droeg",
en wel zorgen moest, dat het in niernands /tanden kwam. Neen, de
Amsterdamsche schout en asigen hebben een eigen zegelstempel doen
maken, om de brieven te bezegelen, waarmeê de schippers vrij voorbij
de grafelijke tollen mogten varen 1) ; en op dien stempel hebben zij (als
wij reeds vroeger zagen `2 ) een koggeschip laten snijden, met het schild
van Holland aan den mast 3), wat eenvoudig zeggen wilde : Het Amsterdamsche schip vaart in Holland tolvrij.
Dit mogten zij doen, omdat een wapen, op deze of dergelijke wijze
in een zegel geplaatst, geene jurisdictie beteekende, maar eenige andere
betrekking aanduidde ; hier — daar 't wapenschildje aan een schip hing —
de vrije vaart.
Dit moesten zij doen, omdat het zegel aan de Hollandsche tollenaars
vertoond moest worden. Het wapen van Aemstel aan den mast te hangen,
zou onzinnig geweest zijn. Waren de Amsterdamsche schippers daarmeê
ter toile gekomen, die tollenaars zouden gezegd hebben : »Vaar daarmeê
in Amstelland, maar toon mij hier het Hollandsche schild."
De heer Alberdingk Thijrn heeft dus in beide argumenten zich vergist,
en het »belangrijk feit", dat, volgens hem, tusschen 1274 en 1275 »moet
liggen", maar zdó geheimzinnig is, dat nooit iemand er iets van vernomen
heeft, en waarvan dan ook alle »bijzonderheden ontbreken", en alle »chronijken 't stilzwijgen bewaren" 4), — lost zich op in een dichterlijke fantazie.
Ik heb zooeven gezegd, dat de verschijning van twee tolvrijheidsbrieven
volstrekt niet wonderbaar is ; de geschiedenis verklaart die natuurlijk.
De tolvrijheid is zelfs meer dan tweemaal, zeker driemaal, mogelijk
wel viermaal verleend.
In 1275 gaf graaf Floris V het privilegie voor de eerste maal, maar
toen de Vreêlandsche oorlog uitbrak, verviel het.
[n 1285 werd de zoen tusschen Floris en Gijsbrecht getroffen, maar het
duurde geruimen tijd eer de vriendschap zoo volkomen hersteld was, dat er

1) Later, toen Amsterdam cone stad was, werden die brieven genoemd „der poorte
brieven, daer die poorters mede varen voorbij ['s Graven] tollen".
2) Zie hiervoor bl. 45.
3) Z66 was het tolwel in de 14e eeuw. Oudere exemplaren kennen wij niet. Maar
't komt mij waarschijnlijk voor, dat dit zegel in 1275 evenzoo was.
4) Zie Gids t. a. p. bl. 403, 404,
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weêr aan gunstbewijzen gedacht kon worden. Dit was echter in 1290
't geval, toen Floris de Sint-Jakobsorde instelde, en Gijsbrecht in het
twaalftal ridders opnam. Kort daarna herstelde de Graaf ook de Amsterdammers in 't vroeger genoten voorregt; dat bewijst de brief van den
8n Februarij 1291.
Of de Amsterdammers na de gebeurtenissen van 1296 in 't genot
daarvan gebleven zijn, weten wij niet. Hebben zij het toen verloren,
zoo kan 't hun door graaf Jan II in 1300, bij de verheffing tot eene
poorte, weêr zijn teruggegeven, ofschoon de brief niet bewaard gebleven is. Maar zeker verloren zij 't andermaal in 1304 met al hunne overige
vrijheden, en lang bleven zij toen van 't genot verstoken, want eerst
den 9n December 1342 ontvingen of liever kochten zij 't van graaf
Willem IV terug.
Nu kan men ten slotte nog twee vragen doen :
Hoe komt het, dat de Amsterdammers, na 't herhaald verliezen van
de tolvrijheid, deze brieven van 1275 en 1291, die dan toch geen waarde
meer hadden, zoo zorgvuldig bewaard hebben ?
En wáár bewaarden zij in dien ouden tijd hunne handvesten ? —
Beide vragen zijn onmogelijk te beantwoorden. Ik wenschte, dat die
brieven spreken konden ; zij zouden ons heel wat kunnen verhalen, dat
in geen kronijken te lezen staat. Wel schijnt het zonderling, dat deze
twee bewaard zijn, terwijl alle andere handvesten, die Amsterdam vóór
1342 gehad heeft, zijn verdwenen; maar mogelijk is de verklaring eenvoudig hierin te zoeken, dat zij in een vergeten hoek der Sinterklaaskapelle (later de Oude Kerk) zijn blijven liggen, juist omdat zij geen
waarde meer hadden.

XXVIII.
AMSTERDAM TOT EENE STAD VERHEVEN.

Wie heeft Amsterdam tot eene poorte gemaakt of tot eene stad verheven ? En wanneer is dat geschied ? —
Hier ligt een sluijer over. Maar Amsterdam is geensz;ns de eenige stad,
wier oorsprong als poorterij niet met zwart op wit te vinden is.
Van Wijn, die veel charterkamers bezocht en doorzocht heeft, verzekert, dat hij van geene der voormalige stemmende steden van Holland
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het oorspronkelijk handvest harer oprigting als poorterij heeft kunnen
vinden. 1)
Dit is nog al opmerkelijk, en geeft wel eenigen grond om te twijfelen,
of zulke brieven wegens de oprigting der poorterij wel elf:(»Ideilijk
verleend zijn.
Immers oprigting der poorterij en schenken van poortregt was 't zelfde,
en dit regt moest in punten beschreven worden. 't Was zelfs noodig, dat
des Graven klerk met de hoofden der gemeente over die punten in
overleg trad, omdat het beschreven regt in overeenstemming moest zijn
met de oude herkomsten en gebruiken, daar men toch het voornaamste
stuk der »vrijheid" in dien tijd stelde in 't »eigen regt" ; — en bovendien omdat de gemeente eiken brief, dien de Landsheer haar verleende,
met goede munt betalen moest.
Ik geloof dus, dat die handvesten, welke de bepalingen nopens de
stedelijke regeering en regtspleging, de vrijheden en voorregten der
poorterij, en hare verpligtingen jegens »den Here" bevatten, en waarin de
gemeente al terstond eene poorterij genoemd wordt, zonder dat er eenig
gewag vals den dag der oprigting is, inderdaad de oudste brieven zijn,
die de vrije steden toonen kunnen.
De oudste brief, waarin Amsterdam eene »poorte" genoemd wordt, is
die van Gwy van Avennes.
Maar wanneer heeft Gwy dien brief gegeven ?
Dit is onzeker. Wij hebben 't origineel niet meer, maar slechts het
afschrift in 't Leenregister; en bij 't afschrijven in dat register liet de
kanselarist weg al wat hij als nutteloozen omhaal beschouwde, erg daaronder ook den datum.
De »Clerc wten laghen lande" evenwel, die slechts een halve eeuw
later schreef, verzekert ons, dat het was vddrdat Gwy bisschop van
Utrecht werd; dus: tusschen den 21n Mei 1300 en Julij 1301. En allerwaarschijnlijkst is 't geschied kort na den eersten datum, bij gelegenheid
der blijde inkomst van den nieuwen heer van Aemstel.
Maar wie heeft Amsterdam tot eene poorte gemaakt ? —. Gwy zelf? —
»Dat zou wel kunnen zijn", zei Van Wijn.
»Neen", zei Jonas Daniël Meijer, »dat kan niet zijn, omdat geen leenman dit vermogt. Jan II moet het gedaan hebben, toen hij zijn broér met
Amstelland beleende."
En zegt gij nu welligt : »Neen, Mr. Jonas Daniël ! dat kan ook niet
zijn ; — immers, als het geen leenman toekwam zulks te doen, maar
alleen den suzerein, dan kon Jan II 't ook niet, want hij hield Aemstel
ter leen van 't Sticht, en de bisschop moest het dus doen" : -- zoo ant1) In zijn Tets over de Keur vas? Gui van Henegouwen,
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woord ik, dat men slechts op de verhouding van bisschop Willem en
graaf Jan heeft te letten, om te begrijpen, dat de laatste zich om den
eersten niet bekommerde, maar zich zelven de magt toekende als suzerein te handelen.

XXIX.
HET WAPEN VAN AMSTERDAM.

Er zijn over de herkomst van 't Amsterdamsche wapenschild sedert
drie eeuwen allerlei meeningen te berde gebragt, waaronder velen, die
kant noch wal raakten. Er is zelfs verteld, dat Amsterdam het van
Amstelveen gekocht had ! ! ! — Dit vindt men in de kronijk van Opsy,
(waarvan ik gesproken heb op bl. 320 van het le Deel,) en die dwaze
meening schijnt dus in de 16e eeuw onder deftige Amsterdammers gangbaar geweest te zijn.
Sedert eene eeuw is eene andere meening gangbaar gemaakt, die
even ongerijmd is, maar toch ook geloof gevonden heeft; — de meening,
dat Jan Persijn een strook met drie kruisjes uit zijn wapen geknipt en
de kleuren veranderd heeft, om dit aan Amsterdam tot een wapen te
schenken !!! --Ach, 't spijt mij van onzen stads-historieschrijver Wagenaar, dat hij
zich zooveel vruchtelooze moeite getroost heeft, om het Amsterdamsche
wapen te Persijniseeren; — minder van zoovelen, als hem eenvoudig
hebben nagepraat, omdat dit het gemakkelijkst was, wat ze doen konden 1); _ maar wel spijt het mij ook zeer van de allegorisch-heraldische 2)
Gids-studie van den heer Alberdingk Thijm, wier gantsche resultaat,
met »geheimzinnige verwantschap" en »onsterfelijke gedachtenis" 3) en
al ! niet in Waterland teregt gekomen, maar in 't water gevallen is.
Neen, Amsterdammers ! gij hebt voor uw stadswapen geen Waterlandschen heer te danken. Wie dat eerst bedacht heeft, heeft het in
1) Zie WAG. Am$t. III D. bi. 12-14, en Dr. P. SCHELTEMA, Aemstels Oudheid,
III D. bl. 1, 2 en 31.

2) Zie over de allegorische heraldiek, in onderscheiding van de historische, den Nederl.
.Kunstbode 1874, N° 11, en gij zult tevens begrijpen, dat alleen de historische heraldiek
waarde heeft, terwijl de allegorische ons fopt met dingen, die nooit bestaan hebben.
3) Gids 1866, bl. 418.
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dwaasheid bedacht; en wie 't nagepraat heeft, heeft niet nagedacht.
't Is onwaar, want het is onmogelijk, en wel om twee redenen.
1°. Omdat Jan Persijn nimmer heer van Amsterdam is geweest, en
Amsterdam met zijne »onsterfelijke gedachtenis" (?) niets te maken had.
2°. Omdat al ware zelfs eens die Jan hier eenigen tijd heer geweest,
dan toch dat beweerde wapengeschenk een ongerijmdheid zou zijn.
Steden, die onder een bijzonderen heer stonden, hadden geene wapens
en ontvingen er ook geene. De poorters van zulk eene stad waren »des
Heeren luyden, die woinen binnen der vrijheyt sijnep poerten" 1). De
Heer voerde schild en banier, en die poorters volgden hem als »zijne
lieden" onder zijne banier, en zoo ze een wapen droegen, was 't het
zijne. Daarom zijn er nog heden ten dage verscheidene steden, die
geen eigen wapen bezitten, maar dat van hun vroegeren heer gebruiken ;
zoo als : Schoonhoven dat van Jan van Beaumont ; Purmerend (lat van
de Eggerts ; Woudrichem dat van de Altenaas ; IJselstein, Neusden,
Vianen, Zevenbergen en meer anderen dat van hunne oude heeren. I'^n
daarom is 't ongerijmd aan te nemen, (lat eens een heer van Amsterdam,
wie 't ook zij, aan Amsterdam een wapen geschonken zon hebben.
't Wapen van Amsterdam is een eigoil 2vapef, als een I' Stad
voerde ; en dit kan niet ouder zijn clan A° 1343. Onze stad heeft het
niet van iemand ontvangen, maar zelve aangenomen. 't Was haar zegt
als Vrije Stad.
Eigen wapen, banier en klok waren de symbolen van eigen regt en
vrijheid. Het wapen was het zigtbaar teeken van een regtstitel, 't zij
adeldom, 't zij poorterij ; en dit kwam geen stadje toe, dat aan eenen
heer onderdanig was; -- dit behoorde der Vrije Steden alleen.
De Vrije Steden waren, zoowel als de Edelen, vasallen van den Graaf,
en dienden hem in den krijg op eigen kosten en onder haar eigen
banier.
Een zegel kon eene gemeente, die onder 't gezag van een heer ,Mond,
wel bezitten, want dit had eene gantsch andere beteekenis ; dezelfde
ongeveer als tegenwoordig eene handteekening. Het zegel beteekende
geen jurisdictie. En daarom kon Amsterdam dan ook reeds in 1275 een
zegel hebben; maar --- banier en wapenschild ? dit was iets anders.
Nu was de herkomst van 't blazoen der vrije steden in de middeleeuwen, in 't algemeen genomen, tweeërlei : (')f van de banier, Of van het
zegel der stad 2 ). ik heb dat in 't breede ontwikkeld in mijne verhan1) Gids 1866, bl. 401.
2) Onjuist is hetgeen de heer P. H. Witkamp schreef in het Nederl. Magazijn 1859,
bl. 226 : „Als de oude wapens onzer steden moeten wij hare banieren beschouwen,
niet de zegels " . De banieren zijn evenmin oude wapens als de zese?s. Maar heeft hij
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deling over den oorsprong der wapens, die ik in 1859 heb voorgelezen
in het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, en daarna
uitgegeven in »Nijhoffs Bijdragen" (waar zij het 2e Deel der Nieuwe Reeks
opent); terwijl ik haar vijf jaren later op nieuw heb laten drukken in
mijne Studiën over wapen- en zegelkunde. Hier wil ik alleen over 't Amsterdamsche wapen spreken.
Toen Amsterdam hare plaats innam onder de vrije steden van 't graafschap Holland, rustte op de poorterij, als des graven vasal, de eervolle
pligt hem te dienen in zijne oorlogen. Dit werd in den privilegiebrief
van 9 Dec. 1342 dus beschreven: »Voert sellen si ons dienen tot onsen
wille na hoere machte". Ten opzigte van edelen werd bepaald met
hoeveel mannen zij den graaf moesten dienen ; ten opzigte der steden
niet. »Naar haar vermogen", luidt het hier ; vooreerst, omdat de graaf
uit het stedelijk vermogen vooral ook penningen hoopte te trekken; en
ten andere, omdat het vermogen der steden van jaar tot jaar toenemen,
en dan de graaf ook zooveel ruimer beden doen kon. Maar als de graaf
de poorters ten krijgsdienst riep, trokken zij, in hun »liefs Heeren
heirvaert", onder hun eigen vierkante banier, met een lid der regeering
aan 't hoofd. Zoo luidt eene oude Amsterdamsche keur: »Een yegelyck
poorter, die geboden wert van der Stede wege uyt te vaeren, daer een
burgemeester ofte andere van den Gerechte rnit de BANNIER voorvaert,
sal medevaeren op lijn lijf ende goet, ende doen als hem bij den Gerechte bevolen worden sal."
Die banier nu bestond uit drie banen : rood, zwart, rood, met drie
schuine kruisjes op de zwarte baan ; — precies als 't wapen, welks oorsprong dus eenvoudig in die banier is te zoeken, evenals dit bij een
aantal andere steden 't geval is.
Maar hoe nu die banier te verklaren ? -- Zeer eenvoudig. De banier
van drie banen, de twee buitenste van gelijke, maar de middelste van
eene andere kleur, was zeer gewoon. Vele steden, die gelegen waren
aan een vaart of rivier, hebben dien vorm voor hare banier gekozen,
maar natuurlijk, om zich te onderscheiden, telkens met andere kleuren.
Het deed er niets toe, of de middelste baan, die de vaart of rivier verbeeldde, wit of zwart, rood of geel was ; er was verscheidenheid noodig
en de beteekenis toch dezelfde. En er is dan ook niets ondichterlijks in
zich wat gebrekkig uitgedrukt ? en meende hij, dat men den oorsprong der wapens in
de banieren en niet in de zegels moet zoeken ? Ook dan is het onjuist; want er zijn
verscheidene steden, wier wapenschild niet de banen eener banier, maar de figuren uit
een zegel vertoont, zooals : Leiden de sleutels, Alkmaar, Oudewater, Gorkum en andere steden, de burg of de poort met torens, enz.
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gelegen 1 ), dat die middelstrook der Amsterdamsche banier zwart was ;
(lit was in de Delftsche banier evenzoo.
Dordrecht had een roode banier met een witte strook, en den Briel
juist omgekeerd ; maar Gouda koos hetzelfde als Dordrecht, doch plaatste,
om zich te onderscheiden, sterren op het rood. Medemblik had zwart
met geel, Rotterdam groen met wit, Weesp en Muiden blaauw met wit;
maar Delft had wit met zwart en Amsterdam nam rood met zwart.
Doch de drie kruisjes ? -'t Is geen wonder, dat sommigen daar een symbolische beteekenis, ja,
zelfs een diepen zin in gezocht hebben ; die hebben vernuftige geesten
in de Goudsche sterretjes ook wel gezocht, maar zich toch vergist, want
deze dienden alleen tot onderscheiding van Dordrecht.
Maar, zal men zeggen, hiertoe behoefden de Amsterdamsche kruisjes niet
te dienen, want er was geen andere stad, wier banier rood, zwart, rood was.
Dit is zoo zeker niet. Er zijn steden, waarvan wij niet weten, welke
banier zij in de eerste helft der 14e eeuw voerden, en 't is wel mogelijk,
dat er toen eene was, die rood, zwart, rood voerde, en daarom Amsterdam (lie kruisjes noodig had als onderscheidingsfiguren ; of, was dit niet
zoo (wat onbeslist blijft), dan waren die kruisjes eenvoudig aanvullingsfiguren 2) om 't effen zwart te breken, even als de Delvenaars den
zwarten paal in hun wapen met golfjes gebroken hebben 3).

XXX.
GRAAF EN HEER.

dien tijd reeds gold »Graaf" voor een vorstelijken titel, hooger
dan die van Heer. Oorspronkelijk echter was het anders, en Heer
eigentlijk meer dan Graaf. De Heer was van ouds de hoogste overheid
van het Gouw, die zijn gebod liet uitgaan en het regt handhaafde, —
de naar niemand opziende vrije heer en overheid der gemeente. De Heer
had eigen magt; de Graaf slechts een gedelegeerde. Mogt de laatste ook,
In

1) „Tamelijk ondichterlijk", zegt de heer Alberdingk Thijm (Gids 1866, M. 418).
Ja, in de allegorische heraldiek mag dat zijn; -- maar in de historische heraldiek is
de Bene kleur volstrekt niet dichterlijker dan de andere.
2) Zie, over 't gebruik dier figuren in de heraldiek, mijne Studiën over WWapee- en

Zegelkunde, bl. 32.
3) Zie de afbeeldingen bij BOITET, Beschr. van Delft, en Baron D ' ABLAING VAN
GIESSENBTIRG,

Gemeentewapens.

138
als koninklijk of keizerlijk ambtenaar, een grooter staat voeren, toch
was hij slechts regter en landbestuurder in naam van of vanwege den
Frankischen of Duitschen koning. »De eerste graven", zegt Van Wijn,
»waren oorspronkelijk landvoogden of stedehouders der Frankische koningen". — Maar toen later het Frankische rijk in duigen was gevallen,
en ieder graaf en heer het stuk behield, waarvan hij zich had weten
meester te maken, en er een onnoemelijk aantal van kleine graafschappen en heerlijkheden, onafhankelijk van elkanderen, nevens elkander stond, toen vormden de magtigsten en stoutsten onder hen,
door bijeenvoeging van verscheidene gouwen, grootere graafschappen.
Ook het graafschap Holland was zulk een aggregaat van gouwen, en
vandaar de formulen : »alle landen van Hollant;" -- »graef over al
Hollant ;" --- »dat sy varen moghen thollevry binnen alle onse landen
van Hollant en Zeelant", enz. En ook de graaf van Holland werd, waar
't er op aankwam, zijn hoog gezag uit te drukken, Heer genoemd.
Trokken de poorters uit in 's graven heirtogt, het heette : »in ons liefs
heeren heirvaert." Was er boete te verbeuren : »dairof die here de graaf
die helft," enz. En 's graven zoon werd in Holland doorgaans niet jonkgraaf maar jonkheer genoemd. Doch de Graaf was toch een Heer van
hoogeren rang dan hij, die zich enkel Heer noemde. »Jan, heere van
Cuyck", noemde graaf Floris »eenen grooten heere, eersen edelen man,
haren Florense, grave van Hollant, enz,"
Doch -- om nu terug te keeren tot de woorden, die ik, op bl. 12,
onzen heer Gijsbrecht in den mond heb gelegd, — ik beweer niet, dat
de woorden : Grave van Aemstel ergens te lezen staan, veelmin, dat
Gijsbrecht dien titel immer gevoerd heeft, -- maar wel, dat het in zijn'
geest was, zich dien eenmaal toe te eigenen, wanneer 't hem had mogen
gelukken, zijn oogmerk te bereiken. En hij zou daarin dan slechts hetzelfde gedaan hebben, wat ook andere erf heeren deden, die, als zij zich
magtig en onafhankelijk genoeg voelden, den grafelijken titel aannamen.
De graafschappen van Zutfen, Gelder en Holland hebben geen anderen
oorsprong.

y IJFOE J3OEKX

IN DE

KALVERST RAAT,

»De Amsterdammer mag wel een kijkje op zijn weleen," heeft eens
een scherpzinnig criticus gezegd 1 ). En al zei hij 't ook lnct een satirieken glimlach op de lippen, toch sprak hij, buiten allen twijfel -- als
men van geen criticus anders denken mag — de waarheid. En even
zeker is 't ook, dat het den Amsterdamrneren tot eere strekt, wanneer
zij prijs stellen op hun verleden, en gaarne een blik werpen op hunne
geschiedenis. 't Is het adelmerk eener natie, — ook eener burgerij, —
dat ze eene historie heeft ; en 't is haar eer, dat ze die historie in
waarde houdt.
Wat nu evenwel dit laatste punt betreft, — het is wel een weinig
te betreuren, dat de geschiedenis van Amsterdam niet meer en beter
bewerkt is, en dat er nog geen historieschrijver is opgetreden, die 't
Amsterdam van -weleer° weêr levend en krachtvol van uit den nacht der
eeuwen heeft te voorschijn geroepen 2). Ja, zeer jammer is 't, (lat de
historie van Amsterdam daar nog grootendeels ligt als een onontgonnen
heideveld, waarover slechts enkele dorre en weinig uitlokk ende paden
her- en derwaarts voeren, en waarop schaars nu en dan een eenzame
arbeider te bespeuren is. Doch hierover willen we nu geen klaaglied
zingen, maar liever nog eens eenige oogenblikken, op onze eigen manier,
ons verlustigen in de Amsterdamsche oudheid.
1) 't Was in de Gids van 1861.
2) „Eén ding is maar jammer," — schreef ik k aan 't slot eener beschouwing van
het Amsterdamsche Archief, in het Tijdschrift Onze Eeuw, 1871, I D. bl. 24, -- „dat
van dien schat van bouwstoffen nog zoo weinig geprofiteerd is, dat er zelfs geen historie noch beschrijving van Amsterdam bestaat, die op de hoogte van onzen tijd is.
Nog altijd studeeren onze stadgenooten in hun ouden WAGENAAR, den ,,naanwkeurigen
stads-historieschrijver " van A° 1760 [die echter thans grootendeels onbruikbaar is];
en zij staan dus, hij al hun roemen op vooruitgang, en ondanks zulk een rijk archief,
nog, voor zooveel de historie hunner vaderstad betreft [d. i. de wetenschap, die hun
de naaste is], immer op het standpunt hunner oud-overgrootouders."
Behalve dat het werk van Wagenaar eene eeuw ten achteren is, behoorde hij ook
tot die schrijvers, welke twee oogen voor zwart op wit, maar geen den minsten zin
voor 't volksleven hebben, en altijd droog en dor zijn, omdat zij wel de gebeurtenissen, maar niet den geest en de kleur der eeuwen kenoen.
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De dertiende en de veertiende eeuw zagen wij vroeger, -- de zeventiende zullen wij later zien ; --- thans willen wij den blik eens rigten op
de vijftiende en de zestiende eeuw.
Vrees evenwel niet, dat het mijn oogmerk is, om, in den bekenden
stijf deftigen historiestijl, u met »zaken van staat en oorloge" te vervelen ; -- neen ; ik wil u daarmeê evenmin vermoeijen als met »dorre
oudheidkundige onderzoekingen". Ik heb geen ander doel dan u eenig
genoegen te verschaffen, -- iets van dat eigenaardig genot, dat er voor
elk Amsterdammer gelegen is in een kijkje op zijn weleer.
Een blik dus in het Amsterdam der vijftiende en zestiende eeuw.
Een blik op vroegere toestanden, zoo geheel verschillende van de
tegenwoordige.
Een blik in het oude Amsterdamsche volksleven, enkel om het vermaak te genieten van eens iets anders te zien, dan wat de dag van
heden ons aanbiedt.
Natuurlijk zullen wij dien blik zoodanig trachten te rigten, dat we
menschen zien van allerlei slach : ouden en jongen, aanzienlijken en geringen ; en, terwijl we 't oog laten weiden door de vijftiende en zestiende
eeuwen, aan den ingang der zeventiende eeuw ons kijkje besluiten.
Bovendien wil ik u ook nog belooven, dat ik u niet zal vermoeijen
met u telkens de gantsche stad rond te leiden, maar dat we ons hoofdzakelijk zullen bepalen tot de Kalverstraat, en slechts in gedachten ons
een enkele maal van daar verwijderen. En zelfs de overplaatsing in de
vijftiende en zestiende eeuwen wil ik niet in zoo strengen zin handhaven, of ge moogt vrijelijk, zoo dikwijls 't u lusten zal, ook weêr eens
overzweven naar onze eigene, geliefde, en nimmer geheel te vergeten,
negentiende eeuw.

EERSTE HOOFDSTUK.
DE KALVERSTRAAT IN DE

15e

EEUW,

De Kalverstraat! — Wat heerlijk denkbeeld van pracht en glans rijst
bij dien naam voor onzen geest! De Kalverstraat ! liefelijk ideaal van al
wat schitterend is en mooi ! — blinkende weelde en wemelend genot ! —
En dan vooral de Kalverstraat bij avond, als ze niet al baar heerlijkheid en pracht zich baadt in een Eridaan van tintelend gas ! -Nu ja, wij willen haar, als wij haar eerst bij dag hebben gezien, ook
eens bij avond zien; maar dan zullen wij alle gasvlammetjes uitdraaijen.
Wij beginnen al vast met de verhoogde voetpaden weêr weg te nemen.
Wij laten ook de cierlijke winkels en mooije koffijhuizen neet een tooverslag verdwijnen, en zetten al wat naar praal en weelde zweemt uit
onze gedachte, — want wij zijn in 't midden der vijftiende eeuw.
Ja, 't is wel dezelfde lange, naauwe straat, die, tusschen goten en
stoepplanken door, zoo slangvormig zich heenkronkelt van den Dam tot
de Byntwijckerpoort, en waar 't al den gantschen dag wemelt van
volte ! -- Kooplieden, in hun deftigen, wijden overrok met Moskovisch
bont omzoomd ; -- ambachtsgezellen, in hun kort wambuis, waarop de
sporen staan afgedrukt van den arbeid, waarin 't versleten wordt; —
eerzame poorteressen, in haar engsluitend jak en wijde wollen bouvreemde »scipheeren, van der zee comende," met hun ruige
wen ;
mutsen, zoowel Hamburgers als Oostlanders, Nooren en Engelschen ; dorpers, met hun klein rond hoedje op 't kort gesneden haar ; --- sombere
cellebroêrs, die naar een zieke gaan, welke men zegt, dat met pestilentie bezocht is ; -- schreeuwende marskramers en nog harder
schreeuwende kwAjongens; -- stemmige begijntjes van 't ronde hof: —
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allen woelen er dooreen in bonte verscheidenheid, terwijl nu en dan de
hobbelende kar van een reizend koopman, die, over de ongelijke bestrating, langzaam en krakend voortrolt, niet zonder door een paar honden
te worden nageblaft, de drukte en 't gewoel komt vermeerderen ; waaronder ook nog de wandelende varkens zich mengen, de Sint-Antonis- en
Sint-Kornelis-varkens, die, met bellen aan den hals, naar oude zede,
>>stadelic bi der strate gaen". En toch zoudt ge hier uw Kalverstraat
wel naauwelijks herkennen.
Wij wandelen tusschen twee rijen lage houten huizen met spitse
geveltjes, waarvan het bovendeel vaak overhangt op uitstekende balken,
terwijl het onderdeel grillig is uitgemonsterd met breede luifels en neêrslaande luiken, en pothuizen, die onder de vensters uitspringen als twee
bolwerken, die den ingang tot het huis beschermen. Inderdaad is de
houten stoep, die er tusschen ligt, eng genoeg, maar moet nog aan elke
zijde ruimte missen voor een bank, die 't symbool is van de buurschappelijke gezelligheid, en waarvan de leuning is besneden met koppen
en kereltjes, in den smaak zooals gij er nog heden ten dage eenigen
zien kunt aan de torens van de oude poort op de Nieuwmarkt. Er is
dus alles gedaan wat mogelijk is, om den toegang tot het huis te
kunnen versperren, -- wat soms van groot nut kan zijn, -- maar bovendien ook al wat dienen kan, om 't licht zooveel mogelijk te betimmeren! —
Bezien we die huizen wat meer van nabij, dan ontdekken we, dat
ze meer gepekt en geteerd dan geverfd zijn. En of nu al dat pekken
en teren der huizen, sedert den grooten brand van 1421, — toen de
heele Kalverstraat, met Begijnhof en al, wegbrandde, -- bij keure verboden
is ; 't baat niet veel. Amsterdam telt zijn afkomst van schippers en
visschers, en de schippersaard zit er diep in ; — de Amsterdammer
behandelt zijn huis liefst gelijk zijn schip, dat wil zeggen : met de teerkwast. En dan boven die gepekte en geteerde gevels en zijwanden nog
een dak van riet of stroo ! Zoo was de Kalverstraat in de vijftiende eeuw.
Doch gij ziet naar winkels om ; — ze zijn er wel, maar verwacht er
geen cierlijke uitstalling; zoo ver heeft de Kalverstraat het in de vijf
tiende eeuw nog niet gebragt.
Wilt ge laken koopen tot een mantel of kap ? Ge hebt slechts, onder
dien geteerder luifel, de lage deur binnen te treden, en ge zult in 't
voorhuis een rijken voorraad vinden van Amsterdamsche en Leidsche
en Delftsche lakens, van zeven of acht stuivers de el, en ook fijn
Haarlemsch fluweel ; -- ja zelfs het beste Engelsche laken, dat wel
twee-en-twintig stuivers de el kost, kunt ge er krijgen.
En als ge dan ook pels of bontwerk noodig hebt voor dien mantel of
voor uw tabbaard, -- hier, waar St. Jan uithangt, is de winkel van den
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peltier. Hij zal u het keurigste bontwerk leveren, dat zijn schipper uit

dertigg stuivers voor vragen.
Now agorod heeft meé ag ebra ag t maar er ook wel derti
ag
De groene krans, olie ginds aan den luifel hangt, duidt u een wijnhuis
aan. Die twee gemantelden, met den grooten graauwen hoed niet een
gouden koordje om den bol een weinig schuin op 't hoofd gedrukt,
die daar binnenstappen, zullen er welligt een kan Rijnscherr wijn gaan
drinken, of wel fijn rood van Nantes ; die den waard zelven ingekocht op
een-en-twintig stuivers het anker komt ; -- of mogelijk verkiezen z ij een
beker Moraete of Garnaete, Maleveseye of Clareyte. Maar ze schijnen wel
vreemdelingen te zijn; welnu, mits ze »luyden van eere" zijn, kunnen
ze er logement en tafel tevens krijgen, voor tien duiten per dag, buiten
alen wijn ; --- geen geringe prijs : een braspenning !
De bontgeverfde gaper met den narrekap daartegenover, noodigt u
oer een teuge witte of roode ypocras, of op een kruiderwijntje v(ior den
maaltijd, want het is een apothekerswinkel; en de meester bereidt zoowel
een lekkernij voor reen gezonde, als een artsenij voor den zieke. Daarom
is die wijdgapende mond zijn sprekend blazoen. Is iemand ongesteld,
hij weet er raad voor; zijn winkel is zoowel voorzien »van goeden
specien van stoperuyden" als »van cruyden die ganc maken", en ook
»van lijnen drieaker ende veel andere dingen." Ook kaneel, gember,
muskaatnoten en andere specerijen zult ge bij den apotheker vinden,
en hij zal ze u zeer aanbevelen, wanneer ge op een vreemde reize moet.
als behoedmiddelen tegen »de Gods gave". ')
En die groote schaar, hier op een houten bord boven de deur ge-

schilderd, is ook een sprekend blazoen. 't Kondigt u een meester aan
van 't Snijdersgild, -- een man, wiens kunstvak in de vijftiende eeuw
al verbazend is vooruitgegaan. En zoo ge welligt mijnheer den schout,
of een onzer burgemeesters mogt ontmoeten, in een zwart-lluweelen
rok, rijk met goud bewerkt, en een opengeslagen rooden mantel met
een witten riem over den schouder, die met zilveren bellen is bezet,
om door haar klank onder 't gaan den overheidspersoon aan te kondigen,
dan nroogt ge daarin de kunst van dezen meester bewonderen ; -- hoewel hij zelf, als ambachtsman, nog 't korte, naauwsluitende wambuis
blijft dragen, en zich nog altijd broek en kousen uit één stuk maakt.
En dat hij ook reen geleerden stand al naar eisch te bedienen weet,
1) Zoo noemde men de pest! Niet enkel in de volkstaal, neen, ook in ollicieele
stukken. Ziehier een voorbeeld uit een Thesauriers–rekening van 1558 :
„Tot behouff van de erfgenamen van wijlen Mr. Jan uyt die Wijek over een
quartier jaers wedden, hem bij de burgermeesteren toegezeyt twee jaereii lanek uyt
zaicke dat hij die luyden, die de pestilentie hadden, laten ende meysteren sonde. Weleke
Mr. Jan binnen 't vows. eerste quartier jaers van zijnen dienst aen de Gods gave ge-

storven is" : twintig gulden.
10
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bewijst u de man, dien we daar juist zijn stoep zien uittreden, deftig gehuld in zijn blaauwen tabbaard met wijde mouwen, en met een
gouden randje omboord, terwijl een zwarte muts met gouden kwast en
groenen omslag, almede met goud geborduurd, 't eerwaardig hoofd
bedekt.
Deze man draagt een naam, die te Amsterdam steeds met eere wordt
genoemd, en hij is bovendien ook om zich zelf een merkwaardig persoon,
als de eerste rector der allereerste wetenschappelijke instelling te Amsterdam. 't Is meester Jan Eggert, de rector van 't St. Nikolaas-kollegie.
Hij is een achterneef van den beroemden Willem Eggert, en 't genoemde kollegie is door gifte zijner ouders ingesteld, naar 't voorbeeld van
't St. Benedictus-kollegie te Parijs en dat van St. Donaas te Brugge,
voor de studie der theologie en filosofie I ). En moge nu ook dat kollegie
in later tijd weêr te niet zijn gegaan, -- het blijft ons eene merkwaardige herinnering, niet slechts als de eerste wetenschappelijke inrigting
te Amsterdam, maar ook omdat de boeken, die tot dit kollegie behoord
hebben, den eersten grondslag hebben gelegd tot onze oudste stadsbibliotheek, die, al lang vóór de stichting van 't Atheneum, in de
Nieuwe Kerk geplaatst was 2).
Doch wij keeren tot onze winkelhuizen terug.
Naar bierkroegen behoeven we niet te zoeken ; zij zijn er in menigte,
en ge ziet er de tonnen in den stoep staan en de kan aan den luifel
hangen. Anders zouden die troepen luidruchtige varensgasten 't u wel
verkondigen ; die al wat »over hun bier" zijn, en, onder 't terugkeeren
naar hun hulk of kogge, de Kalverstraat van hun zeemansliedjes doen
weêrgalmen, ja de heele buurt in opschudding brengen. — Met een
vechtpartij, meent ge ? -- Och neen ! ze hebben maar een doedelzakblazer
ontmoet, en ze zetten hem, midden in de straat, op een leêge bierton,
en dansen, met luid gejuich, hand aan hand, een rondje om hem.
Waar de bakker woont, behoeft ge evenmin te vragen. Ge ziet er de
groote wittebrooden, die 't stuk »een oertgen" kosten, in 't opgeslagen
venster liggen, en de poffen en de afterlingen of bollen. Dat ge er
ook eenige platte fijne honigkoeken nevens ziet liggen, moet u niet verwonderen ; ge kent toch dien zoetelijken titel, die den Amsterdammers
al vroeg is aangewaaid 3), en bovendien is het bakken van brood en koek
te dezen tijde nog, onder de hoede van St. Obert, in één gild vereenigd,
1) Men kan den stichtingsbrief van „Jan Eggert Hartgerszoon ende Wendelmoet
zijn echte wijf," gegeven den 14n Februarij 1450, lezen bij CASPARUS COMMELIN,

Beschr. v. Amst. bl. 427.
2) De Amsterdammers noemden die bibliotheek in de wandeling „de Libreric" zie
PONTANIIS, Nederd, uitg. bl. 270) of „de Libry" (zie

3) ICoeketers,

Warenar, IV Bedr.

le Toon.)
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Ginds ziet ge een houten bordje uithangen, dat, in drie banen,
zwart-wit-zwart geverfd is, en wellist meent ge, dat dit het wapen van
Borselen moet voorstellen. Neen, op de witte baan ziet ge een blaauwe
scliorteldoek geschilderd, en 't is een aanwijzing, dat daar een blaauwen zwartverver woont, want de ververij bloeit in Amsterdam al niet
milder dan de lakennering.
Regt daartegenover ziet ge ter zijde van de deur een houten raampje
opgehangen, waarin vier steenen, met beeldwerk daarop, gevat zijn. 't
Is de steenkooper, die daar woont, en hij is metselaar tevens. Want
al zien we hier slechts houten huizen rondom ons, toch zijn er ook wel
steenen gebouwen in de stad te zien, -- stadhuis en poorten, kerken
en kloosters, ook reeds hier en daar een enkele steenen woning. Maar
in die houten huizen heeft men ten minste tot de haardstede ook steenen noodig. En daar de haard de gezelligste plaats van 't huis is. zoo
verlangt de smaak onzer poorters daarop ook wat beeldjes te zien 1),
liefst van gewijde beteekenis, om stichtelijke gedachten op te wekken :
een St. Joris en andere heiligen, een Sirnson, een Susanna, Salomoos
eerste regt, de heilige doop, de kruisiging, enz.
En moogt ge daar ginds ook al een goud . en zilversmidswinkel ontdekken, waar ge, in het welgesloten traliekastje, gouden halsbanden en
knoopen, gouden heksels en ringen, zilveren klaters, beugels en gespen te koop ziet hangen, -- 't levert u een bewijs, dat de weelde in
kleederpracht en opschik ook reeds tot de Amsterdammers doordringt,
al is 't dan ook, dat ze den naam hebben van »seer giericli" te zijn.
_t Is ook geen wonder, dat de Kalverstraat zoo levendig en woelig en
vol winkels is, want Amsterdam is in de vijftiende eeuw al een bloeijende stad, ja, volgens hertog Filips zelven, is zij de kooprijkste vals
Holland. Dordrecht, de oude stapelstad, moet reeds voor Amsterdam
onderdoen. De vijftiende-eeuwsche Amsterdammers zijn al stout genoeg,
om zelfs het rijke en magtige Brugge naar de kroon te steken, en de
Bruggelingen heffen vaak genoeg klagten aan.
Maar de Amsterdammers storen zich daaraan niet veel. Zij drijven
den winstploeg langs Oost- en Noord- en Spaansche zee; hun schepen
vervullen reeds de havens van Pruissen en Lijfland en Denemarken, van
Zweden en Noorwegen, van Engeland en Schotland, van Frankrijk en
Spanje. Hun roode vlag met de drie witte kruisjes op de zwarte middel1) De oude baksteenen met verheven beeldwerk werden later vervangen door de
fijnere verglaasde tichelsteentjes, met allerlei figuurtjes in 't blaauw of andere kleuren
beschilderd. 'Terwijl aan de achterzijde van de haardstede, die onmiddelijk aan 't vuur
was blootgesteld, de steenen werden vervangen door ijzeren platen, die

almede met

verheven beeldwerk versierd werden.
IV
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baan wappert langs alle wateren, van Stokholm tot Cadix, en durft zelfs
reeds het oude kruis van Genua en den leeuw van St. Markus op de
Middellandsche zee begroeten.
Amsterdam is in de vijftiende eeuw reeds een stad van grooten bloei
en krachtige ontwikkeling. Schatten legt zij ten koste aan »grote vloten
van scepen, mit loden van coopmanscapen ende dairtoe mit loden van wapenen," om zich te handhaven als voogdesse van de zee. Amsterdam
beschrijft de watersteden 1 ), om over de zeezaken te raadplegen ; Amsterdam geeft ordonnantiën op de zeevaart onder haar eigen zegel, en
benoemt admiraal en onder-admiraal 2 ), en doet haar naam weêrklinken
tot aan de verste kusten, waar velen haar niet voor eene stad, maar
voor een gantsch gewest houden, waarmeê zij verbintenissen van vrede
en vriendschap wenschen aan te gaan 3).
Wijst Hollands graaf op zijn telkens leêge schatkist, en doet hij
een bede, om die te vullen, -- Amsterdam draagt de geldzakken aan,
vol »goede gouden Gentsche nobelen," en vol »nieuwe gouden Fr an se
cronen;' — en weet dan ook van hem niet alleen, maar zelfs van de
koningen in het Noorden, die de hulp van Amsterdam ook waardeeren,
telkens nieuwe, en telkens ruimer privilegiën te bedingen, — privilegiën, waarop de stads-welvaart gegrondvest is, en waarin zij de krachtige hef boom gin vindt, om die immer hooger op te voeren.
En toch — men moge 't hun dan tot lof of laster rekenen, -- bij al
die magt en al dien rijkdom zijn en blijven de Amsterdammers »in cleedinghe ende ghebouw" nog »sober ende ghesparich." Hunne geteerde
houten huizen met rieten daken zijn daar de sprekende bewijzen van.
Maar waren we nu eens op een marktdag in de Kalverstraat, we zouden ons nog meer kunnen verbazen, of liever, we zouden zien, waarom
zij juist de Kalverstraat genoemd wordt. Wij zouden er, de gantsche
straat langs, van den Dam af tot bij de Heilige Stede, de ossen en kalveren zien staan, in een dubbele rij, met de koppen naar de huizen gekeerd, en vastgebonden aan de pothuizen en banken. Wij zouden er een
heirleger van boeren ontmoeten, die gekomen zijn van Diemen en Ypesloot, van Outersdorp en Outewaal en al de dorpen in den omtrek, om
1) Hoorn, Enkhuizen, Monnikendam en Edam.
2) Zij deed dit o. a. in April 1475, zonder dat er eenig blijk is, dat zij daartoe
verlof of magtiging van hertog Karel of zijn stadhouder vroeg of ontving. De steden,
die koophandel ter zee dreven, hadden destijds voor de veiligheid op zee zelve zorg
te dragen.
3) De ongenoemde schrijver achter PORTANUS, p. 3 -- Hij schreef in 't laatst der
15 e eeuw, en vermeldt de aangehaalde bijzonderheid tij den oorlog met de Oosterlingen, die in 1441 eindigde.
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hier hun vee ter markt te brengen. Werd in vroeger eeuw no ` de
markt »tot Amestel" gehouden, en togen de Amsterdammers derwaarts,
soms met niet weinig opschudding 1), thans is het omgekeerd, e(1 komt
heel Amstelland ter markt binnen Amsterdam. Schreeuwende e(( flappende woelen de handelaars over 't midden der straat tussel(e(1 de
beesten door, en stappen met hun groote houtsblokken door dik en dun,
want — de straat is geweldig glibberig.
Daar gaat dan wat om in de Kalverstraat; en die boeren weten van
negocie; -- ze durven wel twaalf gulden vorderen voor een u een
vette koe geven ze graag voor acht gulden. En de Amsterdamsche jongens ontbreken nooit, waar negocie te leeren is ; -- de lleele stad is
hun handelsschool. Spelende en vechtende rollen zij er tusschen door;
-- en levendiger is de Kalverstraat nooit dan op zulk een marktdag.
De buren zijn er aan gewoon : winkels en bierkroegen vare(( (u wel

hij. Wat vragen zij er naar of de straat glibberig is ! En vulgeus de
keure zijn ze ook niet verpligt die schoon te makel( vuur zaturdag,
tenzij er een heiligdag tusschen valt.
1) Dit blijkt uit een rekening van Bernd van den Dorenwerde, baljuw van Amstelland en Gooiland, 1307.
„Doe die van Amestelredamme vochten tot Amestel in die inarct jeghen Henric van
den Dorenwerde ende Bernds knapen, ende men an beide siden versamende al den
nacht, wart Ghisebrecht uten Wilghen een perd loot ghereden, dat hi rekent voor
XII,.
Hendrik van den Dorenwerde was Bernds broeder en onder-baljeu . Ghisebrecht
uten Wilghen schijnt zijn sergeant geweest te zijn, en „Bernds knapen" waren de dienders.
Die „marct van Amestel" was denkelijk een jaarmarkt te Onderkerk, elligt reeds
ingesteld nog eer dat dorp „Oudere Amestel" genoemd werd.

TWEEDE HOOFDSTUK.
EEN ZONDERLING GILD.

Nu willen we de Kalverstraat eens bij avond zien. 't Is Februarij, en
't zal over eenige dagen al Vastelavond zijn. 't Is een donkere vijftiendeeeuwsche avond. Van helder larnplicht kan aan die kleine, lage vensters
geen sprake zijn ; slechts hier en daar een slaperige vetkaars, die
een twijfelachtige lichtstreep dwars over de straat werpt; -- zoo zuinig
mogelijk, want de kaarsen zijn duur, zij kosten wel zes duiten het pond.
Hier en daar, ja, zoudt ge een soort van straatlantarentje kunnen
vinden : op sommige hoeken van straten, namelijk, een waskaars voor
een heiligbeeldje in een kastje of kapelletje, en op sommige bruggen
een kaars in een blikken lantarentje op een houten paaltje. Maar gij
zoudt er toch weinig verlichting aan bespeuren, want de eersten branden niet voor de voorbijgangers, maar voor de heiligen ; en de laatsten
dienen wel voor de publieke veiligheid, opdat niemand bij donker de
brug mis en in 't water zou loopen, doch zij houden zich dikwijls luikes,
-- 't zij, dat de buren hebben vergeten ze aan te steken, 6f dat de
wind ze weêr heeft uitgeblazen, óf dat iemand, die er juist om verlegen was, de kaars heeft meêgenomen. Van stadslantarens heeft
niemand zelfs nog gedroomd, en wie, na 't luiden van de boevenklok,
de straat over moet, neemt zijn eigen lantarentje meê.
Maar 't is hier toch zoo stil en eenzaam niet, als ge wel vermoeden
zoudt; wij bespeuren zelfs al vrij wat gewoel. Hooren we daar op een
afstand geen trom roeren, en zien we geen fakkels flikkeren ? Het schijnt
wel, of daar een gild zijn optogt houdt. En zeker, dat zou zoo vreemd
niet zijn. Amsterdam telt reeds een aantal gilden : ambachtsgilden en
schuttersgilden, gasthuisgilden en offergilden ; en die gilden vieren ook
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hun »stasy" en houden optogten. en doen dat meermalen hij fakkellicht:
-- maar toch, aan zu]k een gild, als we hier ontmoeten, haf\t ge zeker
niet gedacht.
Twee tromme[slagers gaan voorop, (lie een vervaarlijk geraa~ maken;
achter hen twee mannen met fakkels, die ze zwaaijen, dat !IPt cen
vuurregen lijkt; in hun midden stapt de banierdrager, - een lallge vent,
die aan een nog langer stok een fladderenden lap zeildoek c1raagt, waarop
cen kan geschilderd iso En al de gildebroers er achter, -" een gantsche drom wilde, luidruchtige gasten, ruwe knapen, op wie I' 1100g gekleurde tronien, door den gloed der fakkels ftlntasti~ch verlicht, woestheid en ongebondenheid te lezen staan.
Bergt u; want ze hebben harde knuisten, en ze zijn gewapentl
ook. Knuppels voeren ze en lange messen: sommigen hehben messen en beitels op stokken gebonden, en ze maken een vreeslij" rllmoel'
en getier. Dat schreeuwt en scheldt, en dat zwaait in het 10lld met
knuppels en messen, dat alle goede bllrgel's, die hen zien aankonwn, ltl der
ijl het hazepad kiezen, en alle deuren en vensters ijlinf!~ g'eslotell würden. Maar vIugten baat hier niet, en sllliten evenmin.
Wilt ge weten, wat fl'aaije vertooning dat is? - 't Is het dl'onkemansgild, dat we hier ontmocten, »gheheeten dronckegilde'" De dlonkemans hehben hun gild zoo goed als ieder ander, en ze viel'('n v6,;('
Vastelavond hun jaarlijksch feest. Ze zijn al de heele stad rondgetrokken, eerst aan de Oude Zijde, en nu aan de Nieuwe Zijde, en hebben
overal opschudding genoeg aangerigt. leder, wien ze ontmocten, grijpen
ze aan, en eischen hem drinkgeld af. Waar 't niet gewillig uf niet
ruim gegeven wordt, daar komen vuisten en knuppels te hulp: eil niet
zelden gebeurt het, dat er harde vcchtpartijen ontstaan, en (')' ecnigen
gewond worden weggedragen. Ja, ook de gesloten deuren moetpn geopend worden. De broeders van het »droncke'gilde" slaan en ,;touten el
op met de zware knuppels, en dreigen de vensters ill te slaall; eil '(
eenigst, wat den rustigen burger overblijft, is, de I'uwe gasten tllet <'en
ruime gift tevreden te stellen.
Zoo vierde het dronkemansgild hier feest in de vijfLiende eeuw,
Maar was er dan toen geen schout? en waren er geen scllOutendienders in de stad? En had men dan geen vier bUl'gemeesters, "m de stad
te ,'pgeeren, en de orde te handhaven?
Wel zeker waren er die, en nog zeven schepenen en viel' eil tvvintig
raden bovendien? Maar daar gebeurde in dien goeden ouden tUd zooveel,
waarvoor de toenmalige regeeringen vaak geen raad wisten, cn waarolll
men dan ook in oude keuren zoo dikwijls een zuchtend : God hele, '" vindL
Bet »)c\roncke-gilde" zou echter de vijftiende eeuw niet overle.veni
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't Was in 't laatst dier eeuw, toen 't jaar 1494 al ten einde spoedde,
en men dezelfde ongeregeldheid tegen Februarij 1495 weèr te wachten
was, dat de regeering besloot toch eens eene ernstige poging te doen,
om er een eind aan te maken. De burgemeester Dirk Ruysch raadpleegde er over met zijne ambtgenooten, en de hoogbejaarde schout
Jakob Henrick Auwe]sz. werd »in 't thoerntghen" ontboden, om zijn
advies te geven, — en 't besluit werd genomen.
»Die goede luden van den Gerechte" wendden zich tot 's Lands graaf,
den aartshertog Filips van Oostenrijk, die zich toen te Brussel bevond.
En deze gaf een perkamenten brief, met zijn zegel in rood was er op
gedrukt, die nog in de IJzeren Kapel bewaard wordt, en beval daarbij
zijnen baljuw en schout, en ook den burgemeesteren en schepenen, terstond te laten uitroepen op de hoeken der straten, dat zulke dingen
geen plaats meer mogten vinden. En zeker verleende hij ook den
sterken arm er bij, want anders zouden de brief en het uitroepen nog
weinig geholpen hebben.
Van toen af is er aan dat dronkemansfeest een einde gekomen.
En nu voeg ik hier geen moraal, maar slechts drie kleine opmerkingen bij.
10. Dat »droncke-gilde," hoe woest en onhebbelijk ook, is toch hoogstmerkwaardig, als een laat en zeer sprekend bewijs van onze echt-Germaansche afkomst, — een afkomst, die wel niet heel fijn en deftig
is, maar waarop onze historieschrijvers en poëten altijd grooten roem
dragen. 't Was of dat gild zoo regtstreeks uit de Germaansche wouden
kwam aanmarcheeren.
2°. Orateurs in afschaffingsgenootschappen, die naar een gepasten
tekst zoeken, zoowel als NTutsbijdragers en Volksvoordragthouders, wiep
de vertellingen van »Moeder Doortje" en »de Koffijvrouw," e. d. g. vervelen, kan ik onze charterkamers zeer aanbevelen.
3°. De negentiende eeuw, die zich gaarne alles toeëigent, wat mooi en
goed en lofwaardig is, wil ook, dat men de afschaffingszaak aan haar
filantropisch genie te danken Nebbe. Gantsch ten onregte. De afschaffing
is hier al vrij wat ouder, -- en niemand kan aan den aartshertog
Filips den Schoone de eer betwisten, hier Ao. 1495 de eerste afschaffer
geweest te zijn.

DERDE HOOFDSTUK.

EEN BLIJDE INKOMST.

De aartshertog Filips, van wien wij zooeven spraken, is ook zelf weleens in de Kalverstraat geweest, om er een optogt te houden.
Hij was er in 't langste der dagen van 't jaar 1497, onl zijne blijde
inkomst te vieren, en plegtig te worden gehuldigd als »ons liet' prin e
ende souverevn here," I ) en tevens bij die gelegenheid eeo
buitengewone bede te doen, — dat wil zeggen : zich de noodige ;ouden
St Andriesguldens te verschaffen, om oorlog te voeren tegen Karel vaal
Gelre.
Maar toen was de straat zoo glibberig niet, als wij die vroeger vonden. 0, ge hadt eens moeten zien, hoe, den dag te voren, ieler
inspande vol ijver, om den roem der Hollandsche

voor de

Vorst waardig op te houden! De 1leele Kalverstraat
was vol vrouwen en dienstmaagden, -- 't was schoonmaakfeest op hoog
bevel.
dogen van 'stands

Burgenleesteren hebben opentlijk doen afkondigen, »dat yder stjn stratc
voor lijn woonplaetse sal reynigen," vermits »die van den Gerechte" er
hoog belang in stellen, dat alles rein en helder is, daar zij de
aangename hope koesteren, dat de Aartshertog komt, on! alle oude
privilegiën te bevestigen, en welligt ook nog eenige nieuwe te verleenen.
En 't geeft er een overheerlijk concert van schrobben en snateren, van
wijvengeschreeuw en watergeplas. Daar hoeft nu geen doedelzakblazer
1) Filips de Schoone had de regeering reeds aanvaard in 1494, en was toen,
wegens Holland, te Geertruidenberg ingehuldigd; doch nu onlangs gehuwd zijnde met
de Spaansche erfprinses, besloot hij in de voornaamste steden zich op nieuw met alle
plegtigheid te laten huldigen. Waarom ? Om, onder den naaai van .,tonitengewone
bede", wat geld op te halen.
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op een leêge bierton te komen staan, — hij zou wegspoelen; want de
heele Kalverstraat is in een stroomende rivier, en alle zijsteegjes zijn
in kabbelende beekjes herschapen. Rokin en »Beghinengrafte" , 1)
worden halfleêg geschept, om in volle stroomen midden in de Kalverstraat te worden uitgegoten. Geen enkel spoortje mag er overblijven,
dat den Aartshertog den naamsoorsprong der Kalverstraat zou kunnen
verraden. En op het oude vrolijke deuntje :
Ik hebbe die groene straeten
So dicken ten ende ghegaen:
Mijn scoen lief hevet mi verlaeten,
Dat hebben die quaden ghe gaen !

gaan de bezems al schrobbende op en neêr, alsof het straatje voor de
Prinselijke Genade gladgeschuurd moet worden. En midden door al die
waterstroomen heen, sleepen de Amsterdarnsche jongens --- de burgemeesterszonen aan 't hoofd. -- met heele ladingen groen en bloemen en
takken, die ze in groote menigte van de buitenpaden halen. Want Amsterdam is al omvlochten met een schoonen groenen krans van welbeplante paden vol tuinen en lusthoven, die reeds getuigen van bloei en
welvaren, en waar de welgestelde poorter zijn »uythof' heeft een aardig woord, dat later door het deftiger »buitenplaats" verdrongen werd.
De jongens hebben nu hun vaders »uythoven" welligt een weinig geplunderd, — maar zij moeten toch zorgen, dat Amsterdam thans geen minder
cierlijk voorkomen heeft dan tien jaren vroeger, toen hier de Duitsche
keizer zelf statelijk was ingehaald ; en ook zij weten reeds, en gevoelen
er al het gewigt van, dat de Aartshertog komt, om alle oude privilegiën
te bevestigen, en welligt ook nog eenige nieuwe te verleenen.
En wilt ge ook eens zien, waar de mannen meê bezig zijn? -- Zoek
ze niet op kantoor, bij winkel of werkbank ; alle handel en neringen
staan stil. Wie zou thans aan iets anders kunnen denken dan aan de
komst van den »lieven prince ende souvereyn here !" Geen poorter, die
niet bezig is, geweer en wapentuig uit alle hoeken te voorschijn te halen ; alles komt voor den dag, wat maar wapen of harnastuig is. En 't
wordt afgewreven en schoongemaakt en geschuurd en gescherpt,
niet anders dan of zij er morgen alweêr op uitmoeten, »om wt te varen ter
heirvaert mit harnasch ende weer, ende die banyere te volgen," om de
Utrechtenaars te tuchtigen of de Gelderschen van den dijk te jagen.
Maar zoo ernstig is 't nu niet gemeend. 't Is maar om een vertooning

1) Dat is: de thans gedempte Begijnensloot, die toen nog een helder en frisch

water was.
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te doen, ook al op bevel van Burgemeesteren. En anderen ziet ge, met
trap of ladder, tegen luifel en deurposten opklauteren, om er bouten en
stevige haken in te slaan, die u zeker wel wat al te zwaar voorkorren,
om voor 't ophangen van het groen te moeten dienen ; doch waarvoor ze bestemd zijn, zullen we morgen wel zien.
Zóó zag de Kalverstraat er uit op den 26en Junij 1497. En kwaamt ge
nu in de Kerckstraete 1), of in de Wintmolenstraete 2), of in Gansoirde 3),
of op de burgwallen, — ge zoudt overal hetzelfde schouwspel zien, dat
thans de Kalverstraat u aanbiedt. Heel Amsterdam wordt schoongemaakt en opgepronkt.
Maar we willen toch de Kalverstraat eens even uit- en den Dam oploopen. Daar zien we weêr een ander tooneel ; alle drie onze schutterijen, »alse die oude scutters, die jonghe scutters ende die hamboechscutters," staan, hoewel ongewapend, in rotten geschaard voor °t stadhuis
lederen schutter is reeds van stadswege eene toortse t'huis gebragt, die
hij wel bewaren moet tegen den dag van morgen, want zonder toortse
zou men den Vorst niet kunnen inhalen, al komt hij ook bij klaarlichterl
dage. En nu houdt burgemeester Boel Jakobsz. Bicker eene deftige toespraak over 't gewigt der plegtigheid, en hoe de Regeering maatregelen genomen heeft, »om den lieven Prince eerlijcken ende waardelijcken
te ontfangen tot loff van Godt van hemelrijck, ende tot tere van sijner
Genade." Want, zoo men hopen mag, komt de Aartshertog orn alle oude
privilegiën te bevestigen, en welligt ook nog eenige nieuwe te verleenerr•
En daarom waarschuwt hij den schutteren, dat niemand hunner
»wt (le stad sal mogen reisen," aleer de huldiging is afgeloopen.
Wandelden we nu ook even naar de stadsmuren en torens, we
zouden er de »capiteynen van der wake" met hunne knapen bezig zien,

om de »bussen mit die eamers" en de »serpentijnen'' en 'ocruyt ende
proppen" op de vesten te brengen, om Amsterdam 't behoorlijk aanzien van sterkte en weerbaarheid te geven, gelijk 't een stad past, die
»een principael frontierstadt van Hollant" is, ),gelegen ten naeste bij
Ghelrelant," -- een stad, die altijd hare »scepen van oirloge heeft reet
liggende," en die »aen diverschen artilleriera, wakers, poortebewaerders,
waeckhuysen, accouters 4), waerscuwers ende dierghelijcke soudaten" groot
sommen ten koste legt, -- opdat de Aartshertog zich met eigen oog zou
kunnen overtuigen van de wakkerheid der Amsterdammers, en »de
goede bewaernisse der stede in desen periculosen
Doch liever keeren wij in onze Kalverstraat terug, waar we nog altijd
vrouwen en maagden in volle werkzaamheid zien. Maar eensklaps zwij-

1) Warmoesstraat.

Nicuwenaijk,

:3) Nes.

4) Verspieders.
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gen alle monden en staan alle handen stil, om te hoorera wat daar zal
afgekondigd worden.
Een stadsbode, in een rok met het gekroonde stadswapen op de borst
en op den rug, en de beschilderde roede in de hand, komt, met al de
deftigheid aan zijn ambt eigen, over emmers en bezemsteelen heen stappen ; hij plaatst zich op den hoek der Begijnensteeg, en roept met luider sterrime, dat de »lieve prince ende souvereyn here" binnen Amsterdam zal komen, om al de oude privilegiën te bevestigen, en welligt ook
nog eenige nieuwe te verleenen, en dat daarom ieder poorter of inwoner gehouden is, zijn huis open te houden voor de personen van 's Vorsten gevolg; dat niemand, op straffe aan lijf en goed, huisvesting zal
mogen weigeren aan »de forieren ende maerscalk van den logysen"
voor den hofstoet van den Vorst !
Ziedaar heel Amsterdam herschapen in één groote herberg. Maar de
zoete hoop op eenige nieuwe privilegiën vergoedt alles.

volgenden dag was alles heerlijk in orde, — mogelijk was de
Kalverstraat nog nooit zdd mooi geweest.
De straat blinkend schoon ; al de stoepen blank geschuurd ; de huizen
prachtig opgecierd. Ik spreek niet eens van al dat groen en die frissche
bloemen, waarmeê de gevels, van boven tot beneden, de pothuizen en
duifslagen niet uitgezonderd, behangen waren, en van al die kransjes en
kroontjes en slingerende festoenen ; dingen, waarvoor men in de middeleeuwen smaak genoeg had. Ik spreek ook niet van de vlaggen, die er
uithingen, noch van al de blazoenen van Oostenrijk en Bourgonje, en
anderen heraldieken opschik, waarmeê de middeleeuwers ruim zoo goed
teregt wisten te komen als de lieden van onzen tijd 1). Maar ge zoudt
u zeker wonderlijk hebben verwonderd, als ge de Kalverstraat eens zdd
vercierd hadt gezien, als zij 't was op dien 27 n Junij. 't Was inderdaad een merkwaardige en echt middeleeuwsche praalvertooning: de
heele Kalverstraat was herschapen in een groote wapenzaal.
En nu weten we ook, waartoe al die ingeslagen bouten en haken moesten dienen. Overal, geen enkel huis uitgezonderd, waren de deuren en
posten, de luifels en vensterluiken behangen en overdekt met blinkend
wapentuig. Een rijkdom van middeleeuwsche kuriositeiten, die nog een
Den

1) Hiervan leverden de eerepoorten bij 't Meifeest 1874 op nieuw overvloedige bewijzen. Ik heb daar in N°. 10 van den Nederl. Kunstbode iets over geschreven, dat door
de tegenspraak van den heer Alberdingk Thijm in het volgende nummer ten klaarste
bevestigd werd. De allegorische heraldiek, daar besproken, is eene uitvinding, die
bijzonder geschikt is, om de lui geheel in de war te maken.
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lid van een oudheidkundig genootschap zou doen watertanden bij de
enkele herinnering! Geen wanden van een lledendaagsch museum kunnen digter beladen, ja, geen wapenkamer in een oud stads-bushuis kon
rijker voorzien zijn van krijgsgeweer en harnas, dan toen al de gevels
in onze Kalverstraat Handbussen en lange messen of degens, pantsers
en stormhoeden, kolven en zwaarden, armborsten en flitsbogen, pijlen
en hellebaarden hingen in veelsoortige mengeling en schilderachtige
groepeering ten toon. Ja, 't oudste zelfs was van den zolder gehaald, oen
de rijke verscheidenheid te vermeerderen. Wie nog nooit e m morgenster of een goedendag mogt gezien hebben, kon ze hier no k; terug
vinden met knijf en maliënkolder en ijzeren strijdhamers, vVier roestig
voorkomen getuigde, dat ze al sedert lang tot de oudheden Lidtien behoord. En menigeen had zijn huisdeur zdd goed behangen dot hij er
naauwelijks uit of in kon.
Komt u die

manier

van de gevels te vercieren, nu remgelijk

zonderling voor, 't was zeker voor een vijftiende-eeuwschen
mer

w el

wat

A msterdane-

de heerlijkste en manhaftigste vertooning, die er te bedenken was,

En bovendien, de Heeren van de Wet hadden 't zoo bevolen, opdat n.le
Vorst zien mogt, wat wapenen de Amsterdamsche poorterij onderhield
ten haren kostie, en tot bescherming der stad, -- »nadentaal (

zoo ',wi-

de burgemeesters gezegd) Aemstelredamine een stede van ftontiere
is, palende aen diversche landen ende heerlickheden," -- »ten natste bij
den

Ghelrelant," niet alleen, maar zelfs »opten zeecant der pale)! Denemercken naest gelegen." Amsterdam grensde toen reeds aan do heele
wereld ! — Versta : de wereld, zoo wijd uitgestrekt

als de

idee h uur van

die dagen met zijne wiekjes overvleugelen kon. En in den l ^ eperkteni

dit woonti liechtte,
Amsterdam dan ook toen reeds eene wereldstad te worg 1 , , , ^

zin, dien men in de vijftiende eeuw aan
gon

be-

Alles is nu doodstil, en ieder in gespannen verwachting, ,oen te luisteren, of 't steêklokje ook klept En zie — naauwelijks licht ge "t eerste
kleppen gehoord, of daar komen van alle kanten de schutters toestroomen, allen met het pantser om 't lijf en de pallure daas over, en de
toortse in de hand, om zich te vereenigen aan de Plaetse waar Mijne
Heerera van tien Geregte zich aan hun hoofd stellen, om den Vorst to
gemoet te trekken. Ook al de gilden komen van hunne gihlelmizerr
te hebben
aan den optogt ; en de geestelijkheid verschijnt almet , in piegtg ewaad en
met rijk vercierde kerkbanieren; want (zoo heeft de Magistraat bepaald)

aangerukt, met vliegend vaandel en slaande trom,

onnn deel

de inhaling zal geschieden »mitter processie van geestelicke ende wairlicke;" en niemand mag de orde, (he men in 't gaan behoort le houden.
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eenigszins belemmeren of storen, maar elk moet »orde ende regel houden alst behoert. '
En alles stroomt nu weldra de Windmolenstraat in, om zich naar
de Haarlernmerpoort ) te begeven, — regeering en geestelijkheid,
schutters en gilden, en toeschouwers niet weinig, — een ontzettende
toeloop van volk »van kleynder conditie," dat uit alle buurten is zaarngevloeid, en van buiten is ingekomen, en tal van vreemd • zeevolk »van
diversche natien, deur de groote quantiteyt van schepen voor de stad
leggende." Maar de gewapende poorterij zien we hier niet; zij komt
elders bijeen, elk hornanscap op zijnen hoefslag. — Wij volgen
den volksstroom niet ; wij blijven rustig in onze Kalverstraat ; wij willen
er straks den optogt in volle orde zien voorbijtrekken.
Bij de Haarlemmerpoort wordt de Aartshertog door al de Heeren van
de Wet, vergezeld van hunnen Pensionaris, ingewacht. De schutters
en de gewapende poorterij staan geschaard binnen en buiten de poort
langs den dijk ; terwijl de geestelijkheid en de gilden ter regter- en ter
linkerzijde alle beschikbare ruimte ingenomen hebben, en 't volk boven
op de stadsmuren en op de daken der huizen zit.
Als de Vorst nadert, treedt eerst de schout Jan Benning Jansz. hem eerbiedig te gemoet, buigt driemalen de knie, en biedt hem de roede van
justitie aan. Vervolgens treden de burgemeesters vooruit, en bieden hem
de sleutels van de stad aan, »al welcke sijn genaedige d' een voor d' ander
nae wederomme overgeeft." Waarna eindelijk de pensionaris Mr. Pieter
Rodrick een deftige aanspraak houdt, en »onsen harde geduchtige Here,
Eertshertoghe Philips" welkom heet binnen Amsterdam.
Onder 't luiden en beijeren der klokken trekt nu de stoet in statigen
optogt den Nieuwendijk op. Alle bewoners, die bij huis zijn, staan in
hunne deuren en voor hun vensters ; dit behoort tot de hulde, die men
zijnen Vorst en Heer schuldig is. En verder gaat het de Oudebrugsteeg
door, het Damrak langs en de Nieuwebrug over. Daar werpt de Aartshertog een blik over de Amsterdamsche vloot, die op stroom in dubbele
rij geschaard ligt, met wapperende vlaggen : Amsterdamsche en Bourgondische, en al de vlaggen der landen en steden, waarmeê de Amsterdammers handel drijven. En daarop weêr binnenwaarts : de Warmoesstraat in en de Kerkstraat en Gansoord en de Nes door, langs de
kloosters, waar al de nonnen voor de vensters verschijnen, 2) - en
1) Die stond, waar nu de Nieuwe Haarlemmersluis ligt.
2) 't Gebeurde wel, dat de nonnetjes, uit pure heiligheid, daar niet gewillig toe
waren, maar dan werd het haar bevolen. Toen keizer Maximiliaan in 1508 binnen
Amsterdam was, en een wandeling te paard door de stad deed, had hij vooraf aan
de kloosters, die hij voorbij wilde rijden, doen aanzeggen, dat de nonnen zich allen
in de vensters vervoegen moesten ' om hein le zien.
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voorts de Langebrug over, de Taksteeg door, en regtsom de Kalverstraat in, -- waar wij den stoet thans staan af te wachten.
Al de ambachtsgilden trekken vooruit ; wij tellen er al meer dan
twintig. Visschers- en schippersgilden hebben den voortogt, en met volkomen regt, want zij hebben hier de oudste traditie. leder gild heeft
zijn trommelslager en pijper voorop, en voert zijn eigen banier. Deken
en overlieden gaan aan 't hoofd van hun ambacht, en achter hen de
gildeknecht met zijn zilveren plaat op de borst, en de doornenroede
met zilver beslagen in de hand. Wat het gilde kostbaars o(' sierlijks
heeft van beelden of kleinodiën, wordt door de gildebroeder in den
optogt meê ten 'toon gedragen. ' t Schippersgild vertoont er zij n1 groot
opgetuigd zilveren schip, en anderen pronken met een beeld van hun
gildepatroon of een grooten drinkhoorn.
Lang duurt het, eer die lange rijen van gildebroeders ons zijn voorbijgeschoven. Eindelijk keergin de laatsten ons den rug toe, en begroeten
we de Jeruzalems-heeren, »de ridderlijcke broederscap van den I-leyligen
Lande," -- allen Amsterdammers van aanzien en achtbaarhei(l, die eerre
bedevaart hebben gedaan naar het Heilige Graf, en daarom de hooge
eer genieten met de Jeruzalems-veêr in de hand te mogen gaan, en de
banier der Heilige Stad voor zich uit te doen dragen.
Maar eensklaps vertoont zich een heel andere groep voos . ons oog.
De manhafte schutters, de bloem van Amstels kracht en weerbaarheid.
Drie schutterijen in 't volle geweer ! Mannen, wier kloeke gestalte en
blozend gelaat u bewijzen, dat ze zich bij hunne schuttersmaaltijden ,)
zeer wel bevinden. De schutterkoningen stappen deftig aan 't hoofd,
met den schepter in de hand, en de verguld-zilveren ordeketen om den
hals, gevolgd door de «cappeteyns" of »hooftmans van den schutterijen,"
en voorgegaan door de »trompers" en »een trommelslaglier mit een
pijper." De forsche voetboogschutters, in hun tweekleurige pallure van
groen regts en rood links, dragen in die zware stalen kruisbogen 't bewijs ten toon, dat het hun arm niet aan spierkracht faalt. De handboogschutters, in hun effen zwarte wapenrokken met zilveren schuttersymbolen bestikt, dragen even rustig den taaijen flitsboog over schouder,
terwijl de leêren pijlkoker hun aan den gordel bungelt. Zijden banieren.

1) Dat de schutters liefhebbers van veel maaltijden waren, kan blijken uit de volgende plaatsen in het Hainboech scutterien boeck, een oud rekeningboek onzer handboogschutters, in 't Stads-archief berustende.
Als zij naar den papegaai schoten, liep 't met geen twee of drie maaltijden af,
maar zeven of acht moesten er wezen. Zoo leest men op 't jaar 1531 : „want wij
zeven maeltijden gheteert hebben mit al onse ghemeen broeders." En op 1534: „want
wij acht maeltijden gheteert hebben mit al onse ghemeen broeders"
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wielpels en pennoenen, allen in stads-kleuren, en met gouden en zilveren franjes omzoomd, golven boven de hoofden der schutters N).
Een nog schitterender stoet volgt : de gantsche priesterschap der
beide parochiekerken, -- in rijk vercierd plegtgewaad, in goud-lakensche
en rood-fluweelen en wit-damasten kappen, en omstuwd van kerkvanen
en gewijde cieraden, groote kruisen van verguld zilver, zilveren beelden
van aanmerkelijke zwaarte, roode zijden banieren van St. Nikolaas en
Onze Lieve Vrouwe en St. Katharina, en witte damasten vaandels met
velerlei gewijde zinnebeelden en spreuken.
Trompetgeschal en paardgetrappel treft ons oor; de vorstelijke stoet nadert.
Een rij trompetters gaat vooruit, gekleed in roode wapenrokken met
zilveren passement; de zijden met gouden franje omzette vanen aan
hunne lange koperen trompetten zijn beurtelings wit met het roode
kruis van Bourgondië en rood met de zilveren faas van Oostenrijk.
Vijf-en-twintig geharnaste ruiters volgen hen. Elk hunner draagt de
banier van één der vorstendommen, graafschappen en heerlijkheden des
Aartshertogs, — ook de gouden banier met den rooden leeuw van Holland merken we daarbij op. Maar al hun luister wordt verdoofd door
den grooten standaard van den Aartshertog, gedragen tusschen twee
herauten van wapenen. 't Is een zware zijden vlag van buitengewone
grootte, geblazoeneerd met het volle wapen : Oostenrijk gekwartileerd
met Oud- en Nieuw-Bourgondië en Brabant, en met den leeuw van
Vlaanderen en den adelaar van Tyrol in 't hartschild, — en prachtig
opgetooid met gouden snoeren, kwasten en franjes.
En nu — alle hoofden ontblooten zich, en uit alle monden rijst de
kreet : »Leve ons lief Prince ende Here ! Godt geve hem eere, vrede
en lang leven!"
En minzaam lacht de twintigjarige Keizerszoon ons toe, wien
's Vaders edele goedaardigheid en ridderlijke moed uit de helderbruine
oogen straalt, en Moeders zachte minlijkheid om de ten glimlach geplooide fijne lippen speelt. Ja, gaarne keurt ge hem den bijnaam van
»den schoone" waardig, als hij u daar zoo fier en vorstelijk voorbijrijdt
op zijn vurig Andalusisch ros, dat weinig behagen schijnt te vinden in
den langzamen tred, waartoe 't zich thans gedwongen voelt, en den
witten pluimbos op zijn kop onophoudelijk golven doet.
Het doet ons, Amsterdammers, wien de Bourgondische pracht en
overdaad altijd een aanstoot is geweest, goed, als we zien, hoe 's vorsten gewaad meer eenvoud dan uitsporige weelde, meer edele deftigheid
dan ijdele praalzucht teekent. Ja, 't zou velen gewis wel een groote
2) Die de vanen droegen waren geen schutters, maar huurlingen, die met drie
stuivers betaald werden.
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ergernis geweest zijn, indien deze Filips het voorbeeld hadde gevolgd
van dien eersten Filips, zijn overgrootvader, die, toen hij, vóór 36 jaren
geleden, koning Lodewijk XI bij eene plegtige intrede te Parijs verzelde,
zich zelven en zijn paard geheel reet juweelen overdekt had, zoudat hij,
als men zegt, eene waarde van drie millioen kroonen vertegenwoordigde ; --een fabelachtige schat in de 15e eeuw'
Onze Filips draagt eenen rood-goudlakenschen rok, die met bont geboord, en om 't lijf gesloten is door een zilveren gordel met gouden
knoppen bezet, - - zwart satijnen hoozen, en geparfumeerde Valencijnsche
handschoenen. Een rooskleurige neèrhangende kaproen met gouden
sterretjes bezaaid, en van voren met paarlen en edelgesteenten vercierd,
dekt zijn hoofd, terwijl de gouden keten der Vliesorde hem op de borst hangt.
Doch onze beschrijving, hoe kort ook, is reeds langer, dan de weinige
oogenblikken duren, die 't

ons vergund

is hem te aanschouwen. De

optogt gaat rusteloos voort, en 't zijn thans reeds de heerere van zrjit
gevolg, die we vdár

ons

zien, ---- de bloem van den Duitsclren err Bour-

gondischen en Nederlandschen adel. Wie zal ze allen in een oogwenk
herkennen ? Toch merken we onder de vliesridders den beer vair Bergen
op, en den markgraaf van Baden ; en onder de anderen, die daar volgen, herkennen we 's Vorsten hofmeester Ladron, en zijn opperstaimeester Filibert de Vitre gezegd La Mouche; en eindelijk ouder de Raden
des Hofs van Holland Mr. Jakob van Alnronde, diere ive strak nog wel
eens weèr zullen zien.
Andere ruiters trekken ons reeds voorbij, en de Kalverstraat dreunt
onder zooveel hoefgetrap. Maarschalken zijn 't en feeriererr, erg wie al
meer tot den hofstoet behooren ; gevolgd door eerre compagnie van ordonnantie met haren condutier aan 't hoofd. Zijn bastoet de rrtpitaine
is omwonden met blaauwe en witte zijde, en zijne mannen van wapenen
voeren op hun borstharnas een rood fluweelen St. Andrieskrntis, dat ook
op hun half blaauwe, half witte paletots prijkt.
Andermaal treffen de toornen der muziek ons oor, naaar zijn 'r1 onze
stads-muzikanten met pijpen, schalmeijen en bazuinen, die de fleeren
van de Wet voorafgaan. De schout gaat voor, als van oudsher de eerste
graaflijke ambtenaar ; de vier burgemeesters en daarna de zeven schepenen volgen, en eindelijk de Zes-en-dertigen t).
Maar zoo deftig en statig die achtbare heeren ons voorhïl stapten,
zoo vrolijk en joelend is 't gezelschap, dat nu volgt. Ithetorica's gezellen met hun Keizer, Prins en 1 actoor aan 't hoofd, niet vliegend

1) Vóór 1477 bestond de Vroedschap te Amsterdam uit 24, maar sedert dat gaar
uit 36 lC(1(((.
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vaandel en blazoenen en deviezen, allen uitgedost in rokken van inkarnate gefriseerde baai. 't Zijn onze lustige Retrosijnen, die reeds ten
vorigen jare, op het ]antijuweel te Antwerpen, de eer van Amsterdam
in de »eerlicke, heerlicke ende vrije conste der Reden-rijeken" waardig
hebben weten te handhaven, en die nu, na de inhuldiging, het feest
zullen opluisteren, door op een houten stellage aan den hoek van het
Damrak, een toepasselijk zinnespel te vertoonen, waarbij de Factoor der
Kamer een excellent referein ter eere van den »lieven Prince" zal laten
hooren. Maar de potsige kamernar vervult nu reeds zijn rol. In een rok
van bonte lappen gehuld, en van boven tot beneden, ja tot op de punten
zijner tootschoenen, met rammelende belletjes bezet, --- den kap met ezelsooren en hanekam op 't hoofd, -- den narrestaf met den gekskop in de
hand, — geeft hij den volke het voorspel.
Nog is de lange trein niet ten einde. Een groote Amsterdamsche
banier kondigt ons een nieuwen stoet aan ; en wel mogen we dien ook
eenen blik gunnen. 't Zijn onze wakkere Amsterdamsche poorters, —
de achttien »homanscappen" der gewapende poorterij met hunne »capiteynen" aan 't hoofd, en gedost in hunne tweekleurige pallure, -- niet, als
ge welligt meenen zoudt, rood en zwart, maar rood en wit : rood boven,
wit onder. Moedig volgen ze de banier ; en zijn ze ook geen schutters,
toch sluit hun 't harnas of 't schubbejak even goed, en dragen ze hun
lang mes of knijf op de heup, en piek of vuurroer over schouder, en
al in menige heirvaart hebben ze proef gegeven, hoe ze die te gebruiken weten.
En eindelijk, ten allerleste, het gewone besluit van alle feestelijke
optogten : de woelende en krioelende populatie der achterbuurten, wijven en jongens, schipvolk van 't Y en dorpers van rondom, — wild
en luidruchtig, waarbij eenige schoutendienders genoeg te doen hebben, om de orde te handhaven, of, om in het Amsterdamsch der vijftiende eeuw te spreken, om stokkebrood uit te deelen.
Terwijl wij nu onze plaats in de Kalverstraat bewaarden, en 't einde
van den langen trein verbeidden, heeft de Aartshertog het doel van
zijn togt bereikt, en is, onder 't gejuich der menigte, ten stadhuize opgetreden.
Ware 't ons vergund hem daar te volgen, wij zouden hem »op
die sael" hebben zien plaats nemen in 't eergestoelte, en burgemeester
Andries Boelen Dirkszoon voor hem staande met een francijn in de hand,
om den eed voor te lezen. En we hadden den Aartshertog bij God
en alle heiligen hooren zweren, dat hij der stede van Amstelredamme
een »goet ende rechtverdich here ende prince" zou zijn.
Doch wij moeten ons vergenoegen met een plekje te zoeken onder
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de digtopeengepakte scharen op den Darn. Juist komen we nog tijdig
genoeg, om Mr. Jakob van Almonde ter puije van 't stadhuis te zien
verschijnen, en hem den eed te hooren voorlezen, dien wij en alle poorters den Aartshertog zweren moeten. En naauwelijks heeft de edele
Raad van Holland 't laatste woord gesproken, of liet inarktveeld davert
van liet oorverdoovend : »dat zweren wi !" uit zooveel duinend kelen.
Nu spreek ik niet van den grootera maaltijd, die den Vorst op 't
stadhuis wordt aangeboden, omdat wij er toch niet bij mogen aa ^izitten,
en ook omdat ik twijfel, of gij wel smaak zoudt Vlnlleii in het zeehondenspek en de moten bruinvisch, die er worden opgedischt, of in de »gedroochde cabeljauscoppen" met een saus van »look en menthe." of in
de »meerswijnen met peper gesoden," --- Dat zijn toch lijnt lekkernijen, die alleen op de tafels van vorsten en edelen komen
Wilt ge echter van verre een blik werpen '? Dan trekt zeker duit, li.aaije

buffet uwe aandacht, dat blinkt van zilver en kristal, en bevracht is, ,la
overladen met zilveren bekers en coupetassen, friet pimpels en pvntgens
en kannen.
En moge de hoogsteenvoudige constructie van de tafel een weinig
uwe verwondering wekken, -- immers zij bestaat slechts uit losse
bladen op schragen gelegd, -- de keurige amelakens en servetten van
het fijnste linnen bevredigen a weèr. Het onderste amelaken hangt
neêr tot aan den grond, zoodat er eigentlijk van de tafel niets te zien
komt. Het bovenste amelaken of doblet is, tot op de ko ^nst del gasten.
opgeslagen en omgevouwen, zoodat messen, lepels en tailjoren allen
bedekt zijn. En zoodra nu de dischgenooten allen op de lage stoelen
met hooge le g en ruggen hebben plaats genomen, ziet ge de messen

eenparig met de punten naar de gasten gekeerd ; die voor den Aartsliertog niet gouden, de andere met zilveren of kristalfijnen heften. Lepels
en tailjoren, plateelen en saucieren — alles zilver ; en tusschen de
schotels en plateelen overal welriekende bloemen en frissche groene
bladen, door den hofmeester bevallig geschakeerd, zoodat ze verschillende
figuren voorstellen. En mogen nu de spijzen, die op dezen fraaijen
disel ^ verschijnen, juist niet naar onzen smaak zijn, we zijli er niet op
genoodigd, en vijftiende-eeuwsche smaak is ook in zoo menig ander opzigt de onze niet.
Maar ligt zal de nadisch of liet »aftermaal" u beter behagen, waarhij
de tafel met de heerlijkste frituren, gebakken en c^°(')iirefiten v'ei(ierd of
liever overdekt wordt. Frituren van klein gevogelte en van geronnen
zoetemelk ; taarten van honderderlei soort en allerlei wonderlijke naenen;
en een heirleger van gebakjes : roffioelen, St. Jakobs-schelpen, »gliecloven nonnen, ghecrolde struyven, ghelardeerde melck, gliewah eiide rapen.
•
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en allerlei heerlijke dingen, waarvan wij de namen niet eens meer begrijpen kunnen.
Dat de Aartshertog, na zdd gesmuld en er den heerlijksten wijn bij
gedronken te hebben, ook het fraaije spel der rederijkers wel zeer »recreatyf ende vermaekelick" moest vinden, wilt ge gaarne gelooven, zonder dat ge verlangt, met een proefje van die taaije rijmelarij uit den
Bourgondischen tijd een weinig verveeld te worden.
Maar 's avonds steeg de vreugd ten top. Wat de Aartshertog toen
deed, weten wij niet; mogelijk besogneerde hij met de vier burgemeesters over de buitengewone bede ; -- maar 't volk had pret. Er werden,
op stads-kosten, pektonnen gebrand op den Dam, 't geen in dien tijd voor
vuurwerk en illuminatie tevens gold ; en St. Pieter zag er al zijn gildezusters hand aan hand met de schippers van het Damrak in de rondte
dansen. De Kalverstraat weèrgalrnde van de vrolijkheid ; de bierkroegen zaten er vol, en de oude Amsterdamsche zanglust liet zich niet onbetuigd :
Met luste willen wi singhen,
Scoen lief al bi der hant,
Van drie lantsheren dinghen,
Lantsheren wt Nederlant!

En te midden onzer vaderlandsche deuntjes galmde ook nu en dan,
als er eens een troep van 's vorsten Bourgondische ruiters, die zich
almeê 't Amsterdamsche bier goed liet smaken, voorbijtrok :
Vive Bourgogne ! est noire cry;
De coeur chantons, je voos en prie,
En sa joyeuse entrée !

Den gantschen nacht hield men vol bij tamboerijn- en bekkenklank,
alles ter eere van de »Princelijcke Genade." Oud en jong sprong en zong,
vol van de zoete hoop op de schoone privilegiën, die de Princelijke
Genade verleenen zou.
En de Aartshertog zelf vond het zoo pleizierig in Amsterdam, dat hij
er vooreerst nog wat blij ven wilde, en waardoor de Amsterdammers het
genoegen smaakten, om zijn gantschen hofstoet nog eenige dagen langer
te mogen huisvesten en voeden, — terwijl hij intusschen de steden van
het Noorderkwartier aanschreef, hier te komen, om hem te huldigen.

VIERDE HOOFDSTUK.
DE KROON VAN AMSTERDAM.

Alles was afgeloopen, de Aartshertog naar den Haag gereisd, en Amsterdam weér tot het gewone dagelijksch leven teruggekeerd. Onze vier
burgemeesters zaten »in 't thoerntghen" op hunne gewone plaats,
maar in een alles behalve aangename stemming. En niet zonder gewigtige reden, — 't was om de kroon van Amsterdam te doen
Wat waren die brave burgervaders vol zoete hope en blijde verwachting geweest! Hoe hadden ze 't zelfs de burgerij telkens voorgespiegeld, dat de Aartshertog kwam, on-i alle oude privilegiën te bevestigen,
en welligt ook nog eenige nieuwe te verleenen. En hoe bitter was nu
hunne teleurstelling ! — De Aartshertog had wel bij zijnen intogt iiiinzaarn willen lachen ; hij had ook wel aan een heerlijken maaltijd willen
zitten, en zijnen gantschen drom van dienaren en volgelingen en krijgskneeltten dagen lang bij de goede burgers in de kost willen zenden ; -maar hij had geen enkel nieuw privilegie willen schenken ; ja, erger
nog : hij had niet eens al de oude willen bevestigen ! Alleen die
gegeven waren door zijne voorzaten tot Karel den Stoute had hij willen
bezweren ; maar de privilegiën van Maria en van Maxitniliaan verklaarde hij vervallen en krachteloos. En Amsterdam had er verscheidene, —
en ze hadden de stad te veel gelds gekost, dan dat men 't nu geen
groote schade zou rekenen, ze zoo op eens in rook te zien verdwijnen.
Ach zelfs dat heerlijk en door de zustersteden zoo zeer benijde privilegie, dat aan Amsterdam de Rijkskroon boven 't wapen schonk, een
voorregt, waarop elk, wien Arnsterdamsch bloed door de aderen vloeit,
teregt zoo trotsch is ! — ook dat privilegie was vervallen en vernietigd. En liet eiere Amsterdam zon, tot een spot van al zijne benijder,, de schootte wapenkroon weér inoeten afleggen!
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Wel mogten onze vier burgemeesters elkander treurig aanzien, en
beurtelings een diepen zucht laat glippen !
't Was toch zulk een buitengewone eer geweest, die Maximiliaan aan
onze stad bewezen had, toen hij, den 1 l Februarij 14S9, haar het
voorregt schonk, om haar wapenschild te mogen vercieren met de kroon
des keizerrijks. Niet alleen de trouw en de menigvuldige diensten, die
de stad hem altijd tot hare zware kosten bewezen had, hadden hem
daartoe bewogen, — niet slechts de hulp, die ze hem ook toen weêr
verleende tegen Rotterdam en Woerden, -- maar 't was ook omdat
Amsterdam in zoo vele en verre landen handel dreef, dat hij de stad
eene hooge eer had willen bewijzen; — en bovendien nog, had Maximiliaan gezegd, waren er »sonderlinghe saken" hem »daertoe porrende."
Raadselachtig moge die uitdrukking schijnen, toch weten wij wel, dat ze
gemeenlijk beteekent, dat er penningen verstrekt waren. En wat zij
hier beteekent, weet de overlevering te zeggen : die sonderlinghe saken
waren zestigduizend guldens, welke Maximiliaan had te leen gevraagd,
om ze niet terug te geven. 1)

1) „Eenige zeggen, dat dese keyzer Maximiliaan, om sestig duysent guldens verlegen was, en die nergens kon bekomen, als hier t' Amsterdam, waarvoor zij hem dese
schenkadie sonde geëyscht en ook verkregen hebben. Voorts dat hij daarna, in Brabant en Vlaanderen komende, eenige groote steden, over deze schenkadie, aan Amsterdam gedaan, dapper jeloers vont." DOMSELAER, Amst. III B. bl. 211.
Vondel poëtiseerde, dat Amsterdam die kroon verkregen heeft „voor Ridder Boelens
gout," maar dit werd reeds door zijne tijdgenooten tegengesproken. Mr. J. van Lennep
sloeg er echter geloof aan, en achtte 't eene „belangrijke omstandigheid."
Ik geloofde 't niet, en ben er tegen opgekomen met zeven argumenten, die Van
Lennep op zijne beurt een voor een heeft weêrsproken. Ook weêrlegd ? — Dit mag
de lezer beoordeelen. Hij kan 't een en 't ander vinden in het Zesde Deel van

Vondels Werken, Nal. en Aant. bl. 25-30.
Later heeft Van Lennep de Vondeliaansche legende van „Ridder Boelens gout"
uitgewerkt tot een verhaal in de Castalia van 1867, maar die niet waarschijnlijker
gemaakt.
Onwaarschijnlijk is het, dat Maximiliaan aan de stad de kroon zou hebben
geschonken, omdat A. B. Dz. hem, uit eigen beurs, eene som gelds had geschonken.
Ongelooflijk komt het voor, dat A. B. Dz. zestigduizend gulden heeft kunnen wegschenken, omdat dit in dien tijd een kapitaal was, dat het vermogen van één man
te boven ging.
Overigens kan men bij Wagenaar lezen, dat het de stad was, die in 1488, (d. i.
onmiddelijk voor het geschenk der kroon) Maximiliaan met een dergelijke som (10240
pond vlaamsch) geholpen had (Amst. I D. bl. 188).
Indien er in 't midden der 17 e eeuw onder de afstammelingen van A. B. Dz. Bene
familie-overlevering bestond (wat wel mogelijk is), volgens welke Amsterdam hem te
danken had voor hare wapenkroon, dan vond die buiten twijfel haren oorsprong in
's mans werkzaamheid tot het verkrijgen der bevestiging van dat voorregt in 1497.
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En dat dure voorregt nu, dat kostbare cieraad, dat nooit aan eenige
stad verleend is, dan aan Amsterdam alleen, zou ze nu op eens weèr
moeten missen, omdat de zoon weigerde te bevestigen, wat de vader
geschonken had. Bit was 't, wat onze burgervaders zuchten deel.
»Haddi twelff Busent goede Philippus clinckairts, tot vijftien witte
stuvers elcken clinckairt gebeden," -- riep burgemeester Bicker uit, —
»ic sou se hem ghewillighet hebben ; maer dat hi Aemstelredamme na de
crone dart 2 ) steken, dat en tijde ic niet !"
En de grijze Jakob van den Berge zuchtte andermaal.
Maar burgemeester Andries Boelen Dirksz. rees op uit den zwaren
eikenhouten zetel, en verklaarde plegtig, dat de eer van Amsterdam niet
gedoogde, dat ze haar wapenkroon zou afleggen ; dat men 't zuchten
vrij kon staken en aan handelen had te denken ; dat de stad eene
bezending moest doen naar den Hage, om ten minste dit privilegie nog
bevestigd te krijgen; en dat, als men op geen duizend of wat »clinckairts"
zien wilde, deze gunst wel van den Aartshertog te verwerven zou zijn !
Die taal vond bijval. De moed, die slechts een oogenblik had kunnen
zinken, herleefde. Het Amsterdamsche hart klopte weèr hoogei. Geen
duizend of wat clinckairts — neen, gouden kroonen als hij ze begeerde !
Een gouden regen zouden ze op hem doen neérdalen, als de eer van
Amsterdam het vorderde, — van Amsterdam, »bi der gracie Gods, die
principaelste coopstede !'' 3 ) Andries moest zelf de gewigtige taak aanvaarden, en zich aan 't hoofd der bezending plaatsen. Twee heeren
van »die van den Gerechte," en ook twee van »de Ses en dertichen"
zouden zich bij hem voegen ; en bovendien, omdat het een zaak was,
waar geld, veel geld bij te pas zou komen, ook nog twee van de aanzienlijkste kooplieden, of, gelijk men dat toen uitdrukte : »wten buyck
van der stede."
Tegen de helft der maand Julij zag de Aartshertog de zeven Amsterdammers bij zich in den Hage. Mr. Andries hield eene deftige en cierlijke oratie, die echter des vorsten aandacht eerst scheen te boeijen,

Zij zal, als 't meer met overleveringen gegaan is, door den tijd en de oudheid zoo
duister geworden zijn, dat er een poëet bij noodig was, om haar, naar de gouden
vrijheid der kunst, wat op te klaren. 't Blijft opmerkelijk, dat die legende allee;"
bij Vondel voorkomt, en niemand buiten hem er ooit iets van geweten heeft.
2) Dart voor durft was nog in de eerste helft der 17 e eeuw te Amsterdam zeer
gewoon, niet enkel in de spreektaal maar zelfs in poêzij. Zie b. v. VONDEL, h ippolytus, vs. 832 : „0, die Pasiphaë dart tarten in godloosheyd !"
3) Zoo betitelde Amsterdam zich in een verzoekschrift aan Filips om vrijen uitvoer

van granen, in den jare 1506.
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toen er van een duizend of wat clinckairts inkwam. En wil nu de een
de eer geven aan de welsprekendheid des burgemeesters, en de ander
meenen, dat het eigentlijk de ronde goden waren, waardoor de Aartshertog zich bewogen gevoelde, -- om 't even ; de uitkomst was dezelfde :
Filips de Schoone bezegelde reeds den 18en Julij den brief, waarbij hij
Amsterdam ten eeuwigen dage in haar regt op de Rijkskroon bevestigde.
Hoe triomfantelijk keerden toen onze afgevaardigden op 't stadhuis terug ! Vol zelfvoldoening spreidde Mr. Andries het bezegeld perkament
voor zijne ambtgenooten uit. De stad Amsterdam had haar schoonste cieraad, hare wapenkroon behouden.
Nog ligt die brief van den 18n Julij 1497, met 's Aartshertogs zegel en
tegenzegel in rood was, nevens den eersten brief van Maximiliaan, wel
bewaard, in hetzelfde laadje van de oude eiken kast in onze IJzeren Kapel. Was 't vroeger al een duur, 't was nu een dubbel duur voorregt, maar
't was der stede daarom nog te dierbaarder. En dat zij 't behouden had,
dankte ze aan de trouw en den ijver van burgemeester Andries Boelen
Dirks zoon.
Maar op bontgeverfde vlindervleugels zweeft de muze der traditie
voort van eeuw tot eeuw, en, getooid in goud en kleuren, gewapend
met den tooverstaf der poëzij, treedt ze den nakomeling tegen, om
hem de daden der vaderen te verkondigen op hare wijze. Door haar
bezield, heft de dichter in later eeuw triomftoonen aan, waar de nakomeling verbaasd van ophoort. Vondel keurde Andries Boelen Dirkszoon
zelfs de eer van den ridderslag waardig :
Had Andries niet Stads eer bewaert,
En 's Keizers glori trou verdadight,
August had met zijn edel zwaert
Den Ridder spader begenadight;
Wiens miltheit Oostenrijck behaeght,
Daer Aemstels schilt de kroon af draeght. 1)

Wat Andries heeft gedaan, om 's keizers glorie te verdedigen, meldt
de historie niet, en denkelijk wist Vondel 't zelf niet. Dat de keizer Andries tot ridder heeft geslagen, is een onbekend feit ; wij echter gunnen
die eer hem van harte, en kunnen de rest in 't midden laten; — maar
dit is zeker : Amsterdam draagt de kroon nog.
Het drage die nog lang ! Het drage die met eere --- beide in stoffelijken en zedelijken zin!
1)

1" ndels

werken, VII D. bl. 711.

VIJFDE HOOFDSTUK,

EEN TENTOONSTELLING.

Wij verplaatsen ons in 't midden der zestiende eeuw, en Begroeten
onze Kalverstraat in een nieuwe gestalte. Want keizer Karel heeft geregeerd; en het wekte zijne groote verbazing, dat een stad als Amsterdam nog geen beter voorkomen laad. Een stad, die »gefondeert is op de
zeylagie van Westen ende Oosten," — die, na 't vlagtig Antwerpen,
de grootste koopstad der Nederlanden is ; -- een stad, in wier haven men dikwijls reeds vijfhonderd groote schepen tegelijk tellen
kon, en waar tweemaal 's jaars vloten van twee- of driehonderd schepen uit de Oostzee kwamen binnenvallen ; --- een stad, die de voortbrengselen harer fabrieken door geheel Europa voerde, en in w i er
Bloeijende lakenweverijen jaarlijks wel twaalfduizend stukken laken ver-

zijne
»beden ende subventiën" betaalde ; die voor de bruidschat zorgde, als
hij een zuster uitgehuwelijkt had I ) ; en Item geld en schepen leverde
voor zijne oorlogstogten »ter welvaert (als 't heette) van kerstenrijcke
ende van sijne coninckrijken, landen ende ondersaten !" Plet wekte
zijne hooge keizerlijke verbazing, dat zulk een rijke en beroemde koopvaardigd werden; --- een stad, die here eene goudmijn leek ; die

stad nog meestendeels van hout was opgebouwd.
Toen deed Karel zijn keizerlijk gezag gelden. Hij dwong »de rijcke
1) Toen Karel in 1519 door zijnen zwager „de Koninghlijke weerde van I)enemercken" dringend en dreigend werd „versogt ende vervolgt" oni betaling „van der
hylicxe voorwaerde hem beloeft ende toegeseyt mit sijnder suster Vrouwe Isabel,
Koninginne van Denemereken," en Karel geen raad wist om dien lastigen zwager
„te moogen vergenoegen ende te vrede stellen;" -- toen werd hij door ,\ msterdam
uit de verlegenheid geholpen, en de stad betaalde voor heng „vier of vijfduysent
gouden guldens in ininderinge van zijne voorst, hylicxe voorwaerde,,'"

170

ende machtighe poorters" hunne houten huizen af te breken en ze van
steen te doen herbouwen. En zoo zien wij dan nu, in plaats van de
oude houten Kalverstraat, een mooije nieuwe steenen Kalverstraat.
Maar keizer Karel regeert thans niet meer ; — ja, hij leeft niet meer;
hij rust al sints negen maanden in de stille grafkapel van 't Spaansche
klooster, en zijn zoon zetelt thans op 't hooge Hof in »de princelijcke
stadt van Brussele plays ant ," waar bijna vier jaren geleden de groote
keizer kroon en schepter nederlei. Nog heeft het volk dien zoon lief,
en acht hem goedhartig en regtvaardig, minzaam en grootmoedig; —
al beweert dan ook reeds een misnoegde en op de Spaansche Grooten
naijverige adeldom, dat Filips geveinsd is en trotsch en wreed, en de
landen met tirannij bedreigt ; het volk gelooft dat nog niet, en denkt
geen kwaad van den zoon van keizer Karel.
Maar wat hebben wij thans met de politiek te doen ? — Verlustigen
wij ons liever in 't beschouwen van die aardige trapgeveltjes, hier en
daar afgewisseld met een enkele spitse, maar meer nog door andere,
met een golvende lijn oprijzende gevels ; — en van die cierlijke boogvensters, en die , nissen met beeldjes, en al die grillige krullen en festoenen, kwistig aangebragt tot overladens toe ! Hier loof- en snij- en
beeldwerk, daar trossen van bloemen en vruchten, elders koppen van
alle soort, van menschen en leeuwen en duivels, en de zonderlingste
narrentroniën en apengezigten ! Wel moge 't u soms wat fantastisch
toeschijnen, toch moet ge erkennen, dat het een origineel en pikant
geheel oplevert, en dat er leven en frischheid in dien bouwtrant is. 't
Zou den zestiende-eeuwschen Am sterdammer een onverdragelijkheid geweest zijn, in zijn huisgevel niets anders te zien dan een platten muur
met vierkante deur- en venstergaten !
Of hebt ge mogelijk meer aandacht voor die gevelsteentjes met voorstellingen en figuren van allerlei aard, die bestemd zijn, om aan elk
huis zijn eigen naam te geven ? De bewoner heeft er zijn beroep of
zijn afkomst, zijn vromen zin of zijn vrolijken luim in uitgedrukt. Mogt,
om een voorbeeld te noemen, mogt Jan Lambrechtszoon wel gaarne een
goede kan Delftsch, hij zette de Goede Kan in zijn gevel, en niemand
rekende hem dat tot oneere, en hij werd zelfs als Jan Lambrechtsen
Goedekan tot kerkmeester van de Oude Kerk verkozen. En zoo worden
die steentjes allengs de milde bron, waaraan de burgers hunne toenamen ontleenen, die weldra in familienamen zullen overgaan. En 't zijn
geen beeldjes alleen, ook spreuken, rijmen vol geest en zin, die aan
gevels en luifels pronken, en waardoor een zestiende-eeuwsche straat
een open boek is, waarin de geest en 't karakter en de denkwijze der
bevolking in beeld en spreuk te lezen staan.
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Maar we zien tegenover de Heilige Stede ook al eet fraai nieuw gesticht met een poort, en dat gesticht is eigentlijk het doel van onze
wandeling. Wij zijn hier gekomen om een Tentoonstelling te Lues.
Een Tentoonstelling ! in de 16e eeuw ? — Gewis, er is iimn
ners niets nieuws
ouder de zon, en zouden de tentoonstellingen clan een uitz( ^ n+tering
waken ? Onze voorouders hadden die zoo goed als wij, al deden zij 't
met wat minder omslag, en al bouwden zij er geen ijzeren tentpels ett
glazen paleizen voor. Daar zouden vrij wat voorbeelden van te noemen
zijn. Maar de tentoonstelling, die wij hier komen bezoeken, is al een
zeer zonderlinge ; -- zdd zonderling, dat we ons er aan zouden kunnen
ergeren, indien we niet wisten, dat we de oude zeden en gebruiken
moeten nemen, zoo als ze waren ; -- zdd zonderling, dat 't

spotternij

Zouden achten, indien we niet in onze eerwaardige IJzeren hopel den
perkamenten brief van den

30 1 Januarij 1r 50

vonden, wel bezegeld met

der stede zegel van Amstelredam, waarin 't te lezen staat ; --- een
tentoonstelling van oude mannen en oude vrouwen!
Herinnert ge u nu welligt, dat daar, in de Kalverstraat, tegenover de
Kapel, het eerste Amsterdamsche Oude-mannen- en vrouwenhuis gestaan
heeft? — 't Stond er op dezelfde plaats, waar tegenwoordig de drie
eerste huizen staan zuidwaarts naast den ingang van 't Burgerweeshuis. l)
Doch we zijn hier onvoorziens met onze gedachten in de negentiende eeuw
verdwaald ; --- wij koeren in de zestiende terug.
Dit deftig gesticht dan, dat we voor ons zien, is »'t Sacraments
gasthuis," of 't Oude-mannen- en vrouwen-gasthuis, of ook kortaf 't
Oudmanhuis genoemd. Het heeft een poort voor aan de straat, --- die in
de wandeling »liet oude-mannen-poortgen" heet, -- voorts »drie woeninghen onder één dack," en een »bleyckvelt" van achteren.
D^ítír wordt, zoo dikwijls er een processie door de Kalverstraat trekt,
de bedoelde tentoonstelling gehouden. En we weten plat een processie
een waar volksfeest is, en de heele stad op de been brengt. Dit heeft
de zestiende eeuw nog van de middeleeuwen, waaraan ze zoo naauw
verwant is, overgeërfd.
Want wat men der middeleeuwen ook ten laste moge leggen. en hoe
gaarne men base den naam barbaarsch op 't voorhoofd stempelt, dien
lof moet men haar ten minste geven, dat ze het volk niet vergat. Wel
was liet te midden van strijd en worsteling, dat het volk in de middeleeuwen moest opwassen, en wel moest de beschaving ontkiemen bij
harden en zuren arbeid, maar die strijd en die arbeid werden afgewisseld door vreugde en genot, door optogten en feesten, waarbij dat frisch
en krachtig volk zijne verhevene toekomst te gemoet rijpte. En die

1) Vuur 't maken der verhoogde voetpaden was er de zoogenaamde ,,lange stoep.
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vrolijke, opgeruimde, maar tevens vrome zin van ons nijver en wakker
voorgeslacht uitte zich bij voorkeur in vormen, die een religieus karakter
hadden. Godsdienstige indrukken beheerschten heel 't openbaar en bijzonder leven ; godsdienstig leven en volksleven waren op 't innigst vereenigd. Daarom verscheen bij de processie de gantsche stad in feestgewaad, en elk droeg er het zijne toe bij. De middeleeuwsche processie nam de geheele stad in zich op ; -- zij vertegenwoordigde in haren
optogt de gantsche poorterij met hare geestelijke en wereldlijke overheid, met hare verdediging en hare nijverheid, met al haar vreugd en
al haar ernst, met al wat haar heilig en al wat haar lief was.
Doch zij nadert reeds.
Al de gilden trekken we Or één voor één, in volle staatsie, aan 't hoofd,
en wij tellen er nu al meer dan dertig. Maar wij hebben ze vroeger
gezien, en wijden liever onze aandacht aan dien tweeden groep —
den christelijken ridder, den wijdvermaarden St. Joris ! den lieveling van
oud en jong, die niet ontbreken mag ; en bovendien de patroon der
schutters, de vertegenwoordiger van Aemstels oude krijgshaftigheid!
Weleer was hij een ijzervreter, de schrik van Utrechtenaars en Gelderschen, die het : »Swycht Utrecht!" en »Dood aan Gelre !" tot kreet en
devies voerde. Maar thans, sedert keizer Karel alle Nederlanden onder
éénen schepter vereenigde, en er aan al die onderlinge oorlogen een
eind gekomen is, heeft hij 't harnas afgelegd, en zich Joris Goedbloed
laten noemen. Om toch wat bezigheid te hebben, is hij filantroop
geworden, en heeft een proveniershuis opgerigt; wie nu in Amsterdam
een goed leven wil hebben, gaat »bij St. Joris in de kost."
Die jonge Amsterdammer te paard, wien de eer te beurt viel, den
Christelijken ridder in zijn oud traditioneel karakter in den optogt te
vertegenwoordigen, heeft er slag van, om zwierig de lans te zwaaijen,
en er meê te steken naar den grooten groenen draak, die vóór hem
uit getrokken wordt. En hij bevindt zich in goed gezelschap : de dochters en nichten onzer burgemeesters, in haar pronkgewaad gedost, vergezellen hem, — de eene als St. Margriet, de andere als St. Barbera of
St. Katharina of andere heilige inaagden, aan wie te Amsterdam godshuizen zijn toegewijd. En ook de vrolijke jeugd blijft niet achter, om
den groep van St. Joris te voltooijen. De meisjes zijn engeltjes, in witte
gestijfde k]eêren, met vergulde vleugeltjes aan de schouders, en ze spelen
op cimbalen en hakkebordjes. De jongens zijn kwade duiveltjes; in hun
zwart pak met de grijns voor 't gezigt en den pikstok in de hand, doen
ze hun best, om ieder schrik aan te jagen.
Eensklaps opent zich weer een heel ander tooneel : onze schutterijen,
zooals ze door keizer Kar el nieuw zijn georganiseerd ; doch die we nu maar
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eens deftig laten voorbijmarcheeren, om 't oog te rigten op de volgende groep.
't Zijn onze vrolijke Amsterdamsche jongens, die ook al meè in de
processie gaan, en wel Zdd stemmig en ernstig, als men 't met billijkheid van jongens verwachten mag. Zij verschijnen hier als 9(le scholieren," in wit koorgewaad; maar menig schalkachtig jongensgezigt is
in lijnregie tegenspraak met liet devote karakter, dat men hun hier
opgedrongen heeft, en met het kerkelijk habyt, dat hun om de leden
gehangen is. En zeker zouden ze, in 't voorbijgaan, weleens een guitenstreek willen uitvoeren, indien ze niet wezrhouden werden door de
strenge autoriteit, die aan hun spitse stapt. 't Is de koormeester, Jakob
Heddeszoon, die hen uit volle borst latijnsche gezangen doet

uanlieffen,

waartoe Mr. Jakob zelf de muzijk geschreven heeft; --- een werk, zó(;
verdienstelijk, dat hem daarvoor van stadswege een honorarium van
vijftien en een halve gulden is uitbetaald, waarvoor de jongens liet genoegen hebben, hun koormeester in een splinternieuwere tabbaard te
zien pronken. 1)
Doch wij mogen ons niet langer ophouden, -- de optogt is nog outzettend lang, en wij moeten 't oog op 't Oudmanhuis rigten.
.Dthir ziet ge ze staan -- vddr »het oude-mannen-poortgen : `' dertien
oude mannen en elf oude vrouwen op een rij ten toon gesteld, met
den binnenvader er bij " (lie een bord in de hand houdt, onr k liefdegaven op te vangen, die de voorbijgangers hem mogten willen toewerpen.
En meen niet, dat die oude luidjes (laar welligt staan voor hun eigen
pleizier, om de processie te zien voorbijgaan, — de brief zegt uitdrukkelijk, dat zij er moeten staan, orrz zich te laten be:een, vier-en-twintig
in getal, »derthien nnanspersoonen ende elf vrouwe-persooene'm
zij
moeten er altijd staan »bij tijden van de processien", en wel »voer den huyse,
om hen te laten besien ;" — zij moeten er staan gezien te
worden, en door dat Bezigt van die »oude scamele personen veen mannen
ende vrouwen" hoopt men de genegenheid en karitate der goede burgers op
te wekken ; --- alles »tot Godes eere ende vorderinge van de voers. ier ende
twintici persoonen ende des gemeynen buys oerbaer,"
Wanneer gij nu mogelijk uit dit zonderling gebruik

zoudt willen

afleiden, dat ons eerste Oudmanhuis dan wel zeer arm moot geweest
zijn, daar `t zóó zijne bewoners voor de deur ten toorn stelae, oom
medelijden te wekken, zoudt ge u toch zeer vergissen. llie tentoonstelling was een uitvloeisel van de gewoonte en gebruiken van dien tijd,
1) Thesauriers-rekening 1559 : „Mr. Jacob Ileddezoen, choermeester int groote
schoel geweest hebbende, voert scryven van een sanekbouck, bij hem voer .le schoolkinderen gescreven H. XI. VIII."
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maar geenszins een bewijs der behoefte van 't gesticht. 't Amsterdamsche Oudmanhuis had inderdaad al tamelijk ruime middelen, -- althans
in verhouding tot het kleine getal personen,die het te verplegen had.
Twee weldadige Amsterdammers hebben dit huis rijkelijk begiftigd.
Wie kent in Amsterdam Haes Claes-dochter niet? of »Haasje Klaasje,"
als ze doorgaans wordt genoemd, -- de rijke weduwe van Claes Jacobsz.
in 't Paradijs, stichteresse van ons weeshuis, stichteresse ook van 't
Oudmanhuis ! En ze was niet karig, toen ze in de geldkist tastte,
want uit een »goede affectie" gaf ze »een merckelicke somme van penningen;" waarvoor »een schoon nyeuw huys wert ghemaect." Maar
oude mannen kwamen er nog niet in ; voor 't geld, dat Haesje gegeven
had, werden er alleen elf oude vrouwen in opgenomen
Dit bewoog, eenige jaren later, een rijk en vroom man, een priester,
Mr. Jan Berenszoon, om dat »goede werck te vorderen," en ook voor
de oude mannen te zorgen. Hij opende de milde hand, en gaf den 311 Augustus 1548 »uyt vryer harten ende welbedachten moede," aan dit huis
eerre rente van dertien ponden vlaamsch 's jaars, utot onderhoudt van
derthien oude scamele mannen." Dertien, want, zei Mr. Jan Berenszoon,
het was »ter eeren van Godt almachtich ende van Zynen heyligen
twaelff apostelen," en daarom ook zou de dertiende man een priester wezen.
En nu mogt ons Oudmanhuis zich al vrij goed bedeeld achten. Dertien
ponden vlaamsch voor dertien oude mannen, -- dat was voor ieder
man zes gulden 's jaars ; daar kon men al vrij wat voor doen in dien
tijd. Ja 't schijnt zelfs, dat het nog wat al te ruim was, en Haesje
aan de vrouwen zdd veel niet gegeven had; want anderhalf jaar later
werd, met goedvinden van Jan Berenszoon, bepaald, dat de dertien ponden door hem gegeven, zouden worden »gecommuniceert ende gedistribueert," zoowel tot onderhoud van de elf vrouwen als van de dertien
mannen. Nog meer. Van die dertien ponden zou afgenomen worden
elke maand één gulden voor de mannen en één gulden voor de vrouwen,
om hun, op bepaalde heilige dagen, een feestelijken maaltijd te geven
En behalve deze twaalf maaltijden zouden de oudjes »noch een gelijcken
maeltijt hebben op den witten donredach, mits men van desen maeltijt
zal reserveren zoe veel daermede men des avonts sal mogen soppen."
Dus niet minder dan dertien feestelijke maaltijden in het jaar ! En dan
waren eindelijk de overblijvende guldens nog voldoende »tot vier, licht
ende pottaige voer de voers. vier ende twintich personen," -- ja nog
voor bier bovendien ; want iedere man kreeg eiken middag zijn mengel,
en eiken avond zijn pint bier, — de vrouwen moesten zich telkens met
een pint vergenoegen.
't Was dus — hoe vreemd het ons moge schijnen — inderdaad niet
van armoede, dat die dertien mannen en elf vrouwen vddr de poort ten

175

toon gesteld werden, om zich te laten bezien, en de binnenvader met
het bord in de hand moest staan. Neen, 't was, naar de gewoonte dier
tijden, toen de kranten nog niet uitgevonden waren, en men nog van
geen advertentiën of circulaires wist, het middel om de openbare instellingen bij 't publiek bekend te maken en aan te bevelen. 't was een
soort van openbaar verslag, waarbij ieder zich met eigen oog van den
staat der inrigting overtuigen kon ; en waaraan de oudjes zich moesten
onderwerpen, op straffe ))van zes weecken op den dijck" gezet le worden. En dit zou nog veel onpleizieriger geweest zijn ; -- dan liever de
tentoonstelling voor de poort, want daar ginds op den dijk wa, noch
bier noch pottaige te vinden !

ZESDE JIOOFDSTUK,

AMSTERDAMSCHE JONGENS.

Als we van Amsterdamsche jongens spreken, dan hebben we het oog
niet uitsluitend op 't gemeen, maar op geheel de Arnsterdamsche jeugd.
Immers het openbare leven der wordende maatschappij begon, bij onze
voorvaderen, op straten en pleinen. De jeugd werd toen niet zoo kunstmatig tot menschen gevormd als tegenwoordig; maar wies, onder vrolijk spel en vrije beweging, los en ongedwongen, op tot hare bestemming.
Daar, op straat en plein, mengden de zonen der burgerneesteren en die
van winkelier en ambachtsman zich vrij en blij als speelgenooten door
elkander, en leerden, bij tol en bal, bij knikkers en hoepel, elkander kennen en waardeeren, -- leerden, bij 't kaatsen ook den bal verwachten, —
leerden klappen geven, maar ook klappen ontvangen ! En 't had zijn
groote voordeelen. De aanstaande regent deed daar de noodige handigheid op, om met het gemeen om te gaan, die hem later soms, in tijden
van beroerte, van groot nut was. De kinderen der aanzienlijken deelden
er van hunne meerdere beschaving altijd iets me 'è aan die der geringer
lieden, en ontvingen daarvoor van deze ook iets van hunne min gepolijste kracht en frischheid terug. 1)
Wij verplaatsen ons thans in dien benaauwden tijd,
als de Prins van Orangien
Hier uyt het Lant vertrock, met sijn eedlen en bloet,
Uyt vreese van het straf bedwingen van 't gemoet
En soobren staet des Lants, en dat d'Hollantse Steden
Den grooten overlast en 't schricklijk moorden leden.

1) Vergelijk J. H. HALBRRTSMA, Over de frissche lucht, in den Overijselschen al•
mnanak voor Oud/i. en Lett. 1844.
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Twaalf jaren zijn er voorbijgegaan, sedert wij de processie voorbij 't
Oudmanhuis zagen trekken, en er is veel gebeurd in dien tijd. De zoon
van keizer Karel is nu reeds een gehate tiran. De ervaring heeft
geleerd, dat de adel, die hem wantrouwde, gelijk had, en 't volk, dat
geen kwaad van hem dacht, ziet zich in zijn goedhartigen waan te
jammerlijk bedrogen. Filips is naar Spanje gegaan, en heeft hier een
beul gezonden, om de Nederlanden uit te mergelen en 't volk
te vermoorden. De arme Nederlanders zuchten en bloeden onder 't schrikbewind van Dukdalf.
Herinnert ge u die huiveringwekkend-schoone plaats bij onzen Hooft :? —
»De galghen hingen gerist : de raaden, de staaken, de boomera aan de
weeghen, stonden verlaaden met lijken, gewurght, onthalst, gebarnt! Elke
dagh had zijn deerlijklleyt, en 't bassen der bloedtklocke, dat, met de
doodt van naamaagh den eene, van zwaagher oft vriendt den andere in
't hart klonk !"
Na Oranjes mislukten veldtogt had de Spaansche hertog alles onder
de knie. Hij ontzag niemand, edel noch onedel. Voor hem sidderden
allen, adeldom en poorterschap. Wie zoo stout, die tegen Dukdalf kikken
darde ? Amsterdam zeker niet! Amsterdam, waar een partij op de
kussens zat 1), die zoo vinnig Spaansch was ! Amsterdam, waar de gedienstige magistraat »zich in alle pleeghbare wreetheit" zoo uitbundig kweet,
dat de stad den afschuwelijken bijnaam van Moorddam verwierf, en een
geuzendichter haar toezong
Och Amsterdam ! och Amsterdam!
Ghy syt soo schoonera steê,
Godt is op u geworden gram,
Ghy soeckt niet dan onvreê.
Hij wilt niet langher lijden,
Dat ghij de christenen moort,
Nu ende t' allen tijden, —
Dies suldy noch worden verstoort.

Wat moort hebdy ghebrouwen!
Noch en houdy niet op,
Onder mannen ende vrouwen,
Dies valt de straf op uw cop.
Ghy hebtse doen ontlyven

I) Die partij was het ultra-conservatief patriciaat, dat zich tijdens de woelingen
der Wederdoopers in de regeering gedrongen, en allengs daar geheel meester van
gemaakt had. Zij stond thans onder de leiding van Joost Sybrantsz. Buyck en Simon
Klaas Cops of Coppesz. — Die partij was Spaanschgezind uit eigenbelang, oni te houden wat zij had, en zij was wreed en vervolgziele uit heerschzucht,
12
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Die beleden Godes woort,
By vieren ende by vyven, —
Dies sully noch worden verstoort.

Toch is 't Amsterdam, waarvan we spreken willen.
De Spaanschgezinde regeerders hebben, wie hun tegenstond, gedood;
wie hunne partij niet toegedaan was, uitgedreven. Menig wakker Amsterdammer zwerft als balling in Duitschland of Engeland om ; en menig
ander, wien 't bloed wat vuriger door de aderen stroomt, heeft de prinsenvlag geheschen op hulk of vlieboot, en zwerft op de woeste zee, en
leeft er van zijn zwaard.
Inmiddels geniet de stad, onder de heerschappij van Joost Buyck
en zijne vrienden, de vruchten van hunne gehechtheid aan Spanje. Haar
bloei en welvaart, haar roem en luister, die haar reeds in de vijftiende
eeuw tot eerre vorstinne onder de steden verheven hadden, wordt
ten offer gebragt aan den vreemdeling, die 't haar zelfs geen dankwijt.
Wat de zooeven aangehaalde dichter, in de volgende strofen van zijn
lied, haar voorspelde, — dat zij, die altoos boven alle steden van Holland 't hoofd had uitgestoken, ten straf van haar boeleeren met den
Spaanschen tiran, nog arm en ellendig zou worden, -- is der vervulling
nabij. De Spaanschgezinde magistraat za] 't eerlang zelf opentlijk moeten erkennen, »dat het lichaem der stede geheel te nyete gecommen is," -- dat ze
aan »geheele cessatie van alle negociatiën" ten prooi is, — dat ze geen
»geloeff ende crediet" meer heeft, en dat »notoire armoede" haar voor
de deur staat.
Zoo diep zonk het eertijds magtig Amsterdam onder de Spaansche partij.
En toch — hoe streng die partij ook woede, toch kan zij den vaderlandschen zin in 't hart der burgerij niet geheel verstikken, en allerminst in 't hart der Amsterdamsche jongens, die 't niet ontveinzen,
welke partij zij willen toebehooren.
't Is in den zomer van 1571. Alva heeft het bevel uitgevaardigd tot
heffing van den beruchten Tienden Penning, — een bevel, dat het gantsche land met een rilling deed opschrikken, en waartegen zelfs Joost
Buyck en zijne vrienden de stem verhieven, om te verklaren, dat de
Tiende Penning een ondragelijke last was. 1 ) Die stoutheid komt echter de
stad op een boete van vijf-en-twintig-duizend
guldens te staan ! En of zij
zich al beroept op den Grooten raad te Mechelen, — de Raad verwijst
1) De Spaanschgezinde Heeren te Amsterdam gingen met Alva meê zoo ver zij
konden ; hnn galgen en brandstapels bewezen 't. Maar van hun geldbuidel moest hij
afblijven; want, als ik reeds opmerkte, zij waren slechts uit eigenbelang Spaanschgezind, en weigerden den Tienden Penning. Dat die weigering geen erger gevolgen
had, hadden zij aan de Geuzen te danken, die Den Briel innamen.

179

de zaak weér naar den Hertog, en zwijgen en betalen is alles wat er
overblijft.
Maar wie er verbluft mogen zijn, --- geen Amsterdamsche jongens!
Soldaatje spelen is hun lust ; ze hebben 't den schuttersgilden afgezien, en houden hun optogten en spiegelgevechten, want het krijgsmanshart zit er al jong in 1). En daar zien we nu »oenige der voornaemste burgers-kinderen" zeer krijgshaftig optrekken op den Dam
voor 't stadhuis, met een »papiere vendel aen een stock geplackt,
waerin tien ringen, dat op den tiensten penningh slaet, afgeteekent
staen," en wij hooren hen bij trommelsla; afkondigen, dat heden de tiende
penning zal worden betaald. En daarop trekt de troep den Dam af, de
Kalverstraat in, regtuit naar de Regulierspoort. 2)
Drie trommelslagers en twee trompetters vooruit, en .daarna de sleuteldrager: een jongen, die een koord om den hals draagt, waaraan twee
groote sleutels heen en weér bungelen. Achter hem wordt een
stroopop gedragen, bont opgeschikt, die geen minder personage dan den
hertog van Alva zelven moet voorstellen ; en al de jongens van de Kalverstraat, met stokken gewapend, stappen deftig in gelederen er achter : --'t huis de Papegay voorbij, waar burgemeester Joost Buyck woont, voor
wien heel Amsterdam beeft, maar wien (le jongens, in 't voorbijgaan.
met een vrolijk hoezeetje begroeten.
Daar komt juist, bij de Osjesluis, een van de Heeren aangetreden —
of 't mijnheer de schout of een burgemeester is, weet ik niet en vraagt hun : »Waer is dat geraes op aengeleyt?'
»Wel, Mijn Heere !" — zeggen de jongens — »wij gaen de kisten opensluiten, om den Hartoghe, dien we hier bij ons hebben, den tiensten
penningh te betalen !"
En wat de achtbare magistraatspersoon nu bromt, gaat verloren
onder 't luid gejuich van al de toeschouwers. Het vaderlandsch gevoel,
dat sommigen nog kortelings had doen mompelen, hoe zij het tijd achtten, om »de ooghe op den Prince van Oraengien els op zijne llulpe te
slaen," maar dat ras weér in den boezem gesmoord was, uit vrees voor
Joost Buyck en Simon Cops, -- het vaderlandsch gevoel geeft zich ten
minste voor een oogenblik weér lucht.
1) I)at soldaatje spelen was een echt zestiende-eeuwsch jongensspel. Dat optrekken
der jongens met trommels en papieren harnas en houten geweer is hier al veel
ouder dan de Beurs, die er later 't hoofdtooneel van werd. Men zag 't ook in
andere Hollandsche steden. Gij vindt de Haagsche jongens in het Voorhout uitgeteekend bij Cats, die er bijvoegt :
Zij weten dat liet Hollants bloot
Het land met wapens houden moet.
2) Die stond, waar nu de Muntsluis ligt.
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De jongens stappen door, en maken op 't pleintje voor de Regulierspoort vrij wat rumoer. Zij smijten »den gemaeckten Alva" een net
over 't hoofd, en smeeren hem lustig met modder en slijk. Toen
met grooten triomf weêr naar den Dam terug ; en daar sleepen ze den
strooijen hertog vlak voor 't stadhuis, dat de Spaanschgezinde Heeren
't uit hun »thoerntghen" zien mogen, en hangen hem eindelijk op aan
den luifel van de Waag!
't Was kinderspel, zegt ge. 0 ja, maar een spel, dat nog al eenige
politieke beteekenis had ! --- 't Was kinderspel, maar dat men
zeker te Amsterdam niet verwacht zou hebben in dien ergen Spaanschen tijd ! -- 't Was kinderspel, maar dat den staatsman kon leeren,
van welke gebeurtenissen de toekomst zwanger ging ! — 't Was een
spel, dat menigeen toen al deed berekenen, hoe lang Amsterdam nog
Spaansch zou kunnen zijn.
Zoo was de geest van Amsterdamsche jongens zelfs onder Dukdalfs
schrikbewind. De stad Spaansch, zij Geus ; — de stad Dukdalfs-, zij Oranjegezind ! Het gantsche land moedeloos en gedwee, — zij wakker en vrij !
Zulk eene jeugd voorspelde, te midden van druk en verval, een betere toekomst. Wakker en vrij en moedig bij hun spel, ontvonkte in hun
hart een vuur voor vaderland en vrijheid, toen velen aan 't vaderland
en de vrijheid wanhoopten.
Zoo wiesen ze op tot die jonge mannen, die --- zeven jaren later
langs Dam en Kalverstraat de luide kreet wargalmen deden : »Wie
Oranje lief heeft, volgt me!" en bij die kreet het prinsen-vaandel zwaaiden, en al wat in Amsterdam nog Spaanschgezind was ter stad uit
wierpen ! -- En hun moed en energie was 't, die, in volgende jaren,
de eerste grondslagen lel tot die latere grootheid, waaraan de zeventiende eeuw haar luister en Amsterdam zijn hoogsten roem te danken heeft,
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Het einde der zestiende eeuw maakt scheiding tusschen het oude
Amsterdam en het nieuwe. En de wakkere mannen, die we, aan dat
groote keerpunt onzer geschiedenis, in volle kracht werkzaam zien, om
dat nieuwe Amsterdam heerlijk te voorschijn te doen treden. -- waren
dezelfde, die onder 't Spaansche schrikbewind de Amsterdamsche jongens waren geweest.
Wat toen hun jeugd had doen voorspellen, dat vervulden ze in de
kracht huns mannelijken levens. Vol vreugde luidden zij al de klokken, toen ze, in de Oogstmaand van 15(4, den eersten Oosteroogst
mogten binnenhalen, toen ze de eerste rijkgeladen schepen uit liet
verre Indië in hunne Oude Waal zagen binnenvallen ! 1 ) Toen ruischte
in dat statig klokgebom een afscheidstoon aan 't verleden, een blijde
feestgroet aan de nieuwe toekomst, die Amsterdam tegenblonk. Nu
mogt de Portugees nog brallen op zijn heerschappij in 't Oosten, en
Kastilië nog heerschen in liet Westen, -- Amstels stedeioaagd zou
loeiden weldra aan hare voeten zien.
En toen, in de eerste helft der zeventiende eeuw, Amsterdam ten
top van magt en luister steeg, toen kreeg die keizerskroon op 't wapenschild eerst haar volle en hoogste beteekenis 2 ). Geen Amsterdammer,
in wien niet liet bewustzijn leefde, dat die gift van Maximiliaan in de
1) In Augusto zijn de drie schepen, als namentlijek : Mauritius, Hollandia ende het
Duyf ken,, hier wederom gearriveert, in de Oost-Indien geweest hebbende. geladen tot
Bantam met peper, notemuscaten, macys ende vele andere specerijen, ende no g vreemde
kosteliekheden, die hier te lande noyt geweest hadden. Werden te samen waerdig
bevonden in somma 377823 Q 18 : 2. (Aanteeheniny van dien tijd.)
2) Thans hebben wij in een volzin als deze (tengevolge der taalbeschaving) tweemaal toen in verschillende beteekenis; vroeger had men daar twee woorden voor •

doe en toen. Vergt. Uithangt, II D. bl. 351.
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vijftiende eeuw eene profecy was geweest, die in de zeventiende eeuw
hare vervulling erlangde.
Sij, die als Keyserin de kroon draeght van Europe,

moest ook hare keizerskroon tot in de wolken verheven zien. De derde
vergrooting had Amsterdam reeds met een Keizersgracht vercierd, en
een Keizersmarkt 1) lag er nevens. Niets ontbrak er aan, dan op die
Keizersrnarkt ook een keizerlijken Westertoren te bouwen. En toen de
keizerskroon op den top van dien hoogsten toren verscheen, toen was
in waarheid heel Amsterdam gekroond!
Praal, Amstel ! met uw keizerskroon,
Maximiljaans geschenk -- voor gele ronde goon ! —
Stel haar, zoo hoog ge kunt, voor al het volk ten toon.
Bravo ! op Lange-Jan z'n kop ! h)
Z66 staat zij waarlijk hoog in top,
En strekt een baak in 't ruime sop
Voor Amstels vloot, die, rijk gelaán,
Naar Pampus stuurt, om 't Poolsche graan
En Javaas oogst en Groenlands traan]
Op duizend zolders op te slaan.
Lang moet zij daar, eeuw af eeuw aan,
Voor Heer'- en Keizersgracht, 3 ) voor Groenmarkt en Jordaan,
Heel Amsterdam tot vreugd, hoog in de wolken staan!
1) De vroegere naam van de Westermarkt. Zie I D. bl. 126.
2) Paraphrastische genitief, die nog in de spreektaal leeft, maar vroeger ook geschreven werd, en zelfs geen vers ontsierde. Zie b. v. VONDEL, de A nst. Ilekuba, vs,
1561 : „Op een hooge rots sijn kruyn."
3) Dit : Heer' en Keizersgracht is niet gesteld uit nood, om de maat te houden,
maar omdat het de natuurlijke uitspraak is. De en van Heeren smelt met het volgende
en zamen, Zoo ook hierna, op bi. 197: Reaal'- en Prinseneiland.
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EENE

WANDEL1NG
IN AMSTERDAM
IN TIET MIDDEN DELI ZEVENTIENDE EEUW,

Aen d' Aemstel en aen 't Y, daer doet sich heerlijek ope
Sij, die als Keyserin de kroon draeght van Europe,
Amstelredam, die 't hoofd verheft aen 'shemels as,
En schiet, op Plutoos borst, haer wortels door 't moerasch.
Sij breyt haer vleugels uyt door aenwas veler sielen,
En sleept de weereld in met overlade kielen.

Zoo zong vader Vondel in de 17de eeuw, en nog is het ons, of wij
liet eerst heden 1 ) van hem hoorden. Twee eeuwen liggen tussclien hem
en ons, maar zij schijnen slechts een droom ; want hoeveel bier zij gebeurd of veranderd, en wat al stormen over onze Anistelstad zijn heengegaan, toch is Vondels schildering voor ons nog geen verouderde.
Zij is waarheid, volle waarheid nog, ook voor ons hedendaagscli Amsterdam ; en zij moge waarheid blijven van geslachte tot geslachte en
van eeuw tot eeuw, wanneer onze oogen 't niet meer zien zullen!
Krachtvol en heerlijk praalt de hoofdstad der bloeijende Nederlanden
nog aan den Amstel en het Y als ee ri e vorstinne onder de steden van
Europa ; nog beurt zij fier het hoofd uit hare moerassen, want zij
staat vast geworteld in de grondelooze diepte !
Nog neemt zij jaarlijks toe »door aenwas veler sielen", en zendt hare
schepen uit langs alle zeeën, — en nog, als in Vondels dagen, klinkt hare
keizerskroon op wapenschild en torentop !

wij, Amsterdammers, — die immer roem dragen op dien naam,
er inderdaad toch ook wel een weinigje reden toe hebben : -- wij
gevoelen steeds eene ligt verklaarbare aantrekkelijkheid tot (le dagen
onzer vaderen. Waar wij den blik om ons slaan, langs burgwal en straat,
langs muur en gevelspits, overal zien we ons omringd van ontelbare
getuigen, die, op elken voetstap schier, de herinnering vernieuwen der
gouden eeuw, waarin Vondel zong, — gebouwen 2 ), door 't voorgeslacht
gesticht en gebruikt, en die, dooi karakteristieke kleur of gedaante,
door hunne, soms grillige, maar altijd schilderachtige vercieringen, ons
boeijen, of slechts door eene enkele figuur, inscriptie of jaartal, met een'
En

en

1) Deze „wandeling" is geschreven in 1849, ofschoon eerst tien jaren later
uitgegeven. De l e druk verscheen in 1859, de 2e in 1865.

2) Er is in dit opzigt al vrij wat veranderd sedert ik dit schreef.

186
tooverslag ons terugvoeren in een' tijd, die wel de onze niet meer is,
maar waaraan we ons nog innig verwant gevoelen. Want in
geen tijdvak verwijlt de geest, en vooral des Amsterdammers geest,
met zooveel genoegen en welgevallen, als in de 17de eeuw, -- dat
schitterend tijdvak van Hollands roem en grootheid, — een tijd, wiens
weeën wij niet voelden, en wiens luister ons verrukt ! -Dat genot en genoegen willen wij ons zelven voor eenige oogenblikken trachten te verschaffen, — en dus, zeer waarde en hooggeschatte
negentiende eeuw ! hoe dierbaar gij ons zijt en hoe hartelijk wij u liefhebben boven al uwe zusteren, omdat gij de onze zijt, en wij de uwen
zijn ; hoe bezwaarlijk het vallen moge, ons aan de krachtige omhelzing
van uwe forsche armen te ontrukken ; — toch scheuren wij ons nu eens
voor een wijle van u los, en ontvlugten uw gewoel, om ons te verplaatsen
naar eene andere, niet minder krachtig en woelig dan gij, maar in hare
kracht nog een weinig forscher en ruwer. Wij willen, al wandelende langs hare straten, onze vaderstad zien in het midden der 17de eeuw.
Evenwel en hier ondervinden wij al aanstonds weêr de magt der
eeuw, waaraan we ons toch maar niet geheel kunnen onttrekken, —
wanneer wij overspringen in de 17de eeuw, nemen wij onze taal mede.
En waarom ook niet ? Even goed als men, bij voorbeeld, in den schouwburg de helden der oudheid moderne verzen kan hooren deklameeren,
of, duidelijkheidshalve, alle natiën der wereld Hollandsch laten spreken, —
even goed, ja veel ligter zelfs, kunnen wij ons verbeelden, om te wandelen in de 17de eeuw, terwijl we de taal der 19de eeuw spreken. Wij
gevoelen ook inderdaad geenen lust, om onze taal te verwringen naar
den tongslag van een vroeger tijdperk ; veel liever hooren we de mannen
uit die vroegere eeuwen zelf nu en dan in hunne eigene taal spreken.
Zoo laten we ieder het zijne, en behouden het onze.
19de

Wij willen dan, wandelende langs Amstels straten, de stad beschouwen, gelijk zij zich voordeed in een der jaren tusschen den eersten en
tweeden Engelschen oorlog, — en daar het altijd verkieslijk is, een tijdstip zoo bepaald mogelijk aan te geven, zoo wil ik ook hier een jaartal
noemen, en kies daartoe : Anno 1662.
De wonden, die de eerste Engelsche oorlog ons geslagen had, waren
toen reeds lang weder geheeld. De republiek der Zeven Provinciën had
zelfs een' schitterenden triomf behaald, — zij had den vrede in het Noorden hersteld. En benijdde ook de Brit onzen roem en welvaart, en
wrokte en grimde de valsche luipaart, nog was geen tweede Engelsche
oorlog uitgebroken. »Nooit had de Republijke van Holland zich majes-
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tueuzer, geruster en machtiger vertoond" -- (lit zijn de woordets van
een' Franschman, vertaald door een' Hollander der 17 de eeuw. ---»d'Eenigheid heersclite in haar Provinciën : zij had geen oorlog Meer : de
meeste Hoven hadden haare gezanten in den Haag : Haar koophandel
strekte zich uit in alle de deelere der wereld : (le Noordsclle vrede had
haar op d' Oostzee verzekerd : de tractaaten, welke De Ruiter met de
zeeroovers van Barbarijen geslooten had, hadden haar op de Middellandsche zee vrij gemaakt : d' Arnerikaansche Maatschappij begon zich
van haar schade te herstellen : en alle jaaren kwamen ei' in 'Texel verscheidene schepen van (l' Oost-Indische Compagnie, gelaaden met de kostelijkste koopmanschappen van Asia." '-) -- Amsterdam was toen in de
volste kracht der ontwikkeling ; handel en vrijheid lokten alle vreemdelingen herwaarts; reet eiken dag nam het getal der inwoners toe. De
stad was zoo overladen en volgepropt van menschen, dat zij letterlijk
uit hare muren barstte. De vierde vergrooting was dan ook reeds aangevangen, en zou, wanneer zij eenmaal voltooid was, de uitgebreidheid
van Amsterdam op eens met twee derde vermeerderen.
Wij willen, eer wij onze wandeling aanvangen, nog eens het oog
slaan op de kaart der stad.
Amsterdam was toen geen halve maan, de vergrooting van 1613 had
alleen aan de westelijke zijde plaats gehad, en daardoor was de omtrek
der stad eenigszins onregelmatig geworden.
De muur begon aan 't Blaauwhoofd, en liep achter de drie eilanden
en de zoutkeeten om tot aan de van ouds vermaarde kromme Haarlemmerpoort, die te dien tijde voor »een konstigh stuk werks" gold.
Het Haarlemmerplein was toen het wagenplein, waar dagelijks de wagens gereed stonden, waarmeê de reizende man naar Haarlem, Beverwijk en Alkmaar rijden kon. Van hier schoot de muur verder, met acht
bolwerken, tot aan het kleine bolwerk, dat op den uithoek lag, waar
de derde vergrooting geëindigd was, — of met andere woorden : op de
plek, waar nu de Hollandsche Manege staat, --- en sprong langs de
Leidschegracht (die toen de buitencingel was) regt binnenwaarts tot
vódr de Beulingsstraat, en vandaar weêr oostwaarts, in de rigting van
den inwijkenden zijmuur van 't hoekhuis, naar 't Koningsplein. Dit plein
had toen echter een gantsch ander aanzien dan tegenwoordig. Het was
een burgwalletje, waar langs men naar de Heiligewegspoort ging, die
stond, waar nu de hoek der Heerengracht is, en nog de afbeelding in
den zijrnuur van 't hoekhuis staat. Hier lag het wagenplein niet binnen,
maar buiten de poort.
Van deze poort af liep de muur, juist in de rigting van de Reguliers1) Med. Hist. der Rep. v. H©ll. bl. 236.

188
dwarsstraat, met twee bolwerken, naar de Regulierspoort, die onlangs
nog in wezen was, vermits zij na cie vierde vergrooting, tot een waag
is ingerigt. Men herinnert zich nog, dat de ruimte tusschen die waag
en de hoekhuizen van de Reguliersbreèstraat en de Halvemaanssteeg
niet zeer groot was, toch werd dat hoekje in 1662 het wagenplein
genoemd, en stonden er de voerlui met hun wagens »om vr acht te
verwachten ; maar wie daar geen plaats kon vinden, mogt er een op de
Breêstraat zoeken. Deze straat had dan toen ook een heel ander voorkomen dan tegenwoordig zij was vol herbergen en stallen, en ten
behoeve der paarden, die hier voor korter of langer tijd een pleisterplaats vonden, was aan 't Cingel, bij den afloop van de Reguliersbrug
(die nu de Muntsluis heet) een groote stee p en pomp gezet met een langen ijzeren slinger, die den gantschen dag geen rust had van wagenaars
en stalknechts 1).
Onze Botermarkt was in dien tijd een heldere waterplas, waar een
lange en fraaije brug over lag, en die langs den stadsmuur spoelde tot
in den Amstel. Deze muur namelijk liep in de rigting der Amstelstraat
naar de Blaauwbrug, en ligt aan den Amstel lag een bolwerk, waar de
»Piqueur-plaets" of rijschool op stond, Aan de overzijde der Blaauwbrug, of de Oude Zijde, schoot de stadsmuur langs de Joden-Amstelstraat
op de Sint-Antonispoort aan, die stond waar nu de Muiderstraat begint.
Een wagenplein ontbrak hier ook niet, maar 't lag buiten de poort,
omdat daarbinnen geen ruimte was ; ._ en verder liep de stadsmuur langs
de Vinkenbuurt Ywaarts.
Op een bolwerk, dat ter hoogte van de tegenwoordige Parkbrug lag,
stond de fabriek van Hans le Maire, waar 't beroemde Amsterdamsch
goudleêr gemaakt werd, dat niet slechts eene Europeesche vermaardheid had en alom het Spaansch en Venetiaansch goudleêr verdrong,
maar zelfs als een vorstelijke pracht in Perzië en Indië, in China en
Japan begeerd werd. Eenige schreden verder, waar thans de Scharbiersluis ligt, stond toen de Oosterkerk, in de gedaante van eene houten
loods; terwijl 't bolwerk Rijzenhoofd 2) den noordoostelijken uithoek der
stad vormde. Op dit bolwerk lagen tal van balken en kromhouten, en
men ging er over een lange brug met dubbelen wip naar Kattenburg,
waar wel reeds in 1654 timmerwerven aangelegd waren, en in 't volgende jaar 't groote Zeemagazijn verrezen was, maar eerst in de beide
1) Later, toen de Regulierspoort in een waag was veranderd, die veel gewoels
om zich had, en 't Reguliersplein de Botermarkt was geworden, die ook veel toeloop
had, toen had de Reguliersbreêstraat geen ruimte genoeg voor „de passagie" en
daarom werd in 1669 het „wagen-veer" of „de standplaetse van de vrachtwagens"
overgebragt naar 't plein voor de Utrechtsehepoort.
2) Zie I D. bl. 280.
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jongstverloopen jaren (1660 en 1661) de straten met huizen betimmerd waren.
Zoo lag de A.mstelstad in ] 662 nog binnen hare oude wallen beslo-

ten ; maar ver buiten deze oude wallen verrezen reeds de nieuwe wallen, en verhief zich een nieuwe stadsmuur uit eene nieuwe cingelgraeht.
En tusschen die oude en nieuwe wallen was 't alles woeling en werking, om oude toestanden te bedelven en nieuwe te voorschijn te brengen.
Doch daar zullen we straks een blik op werpen.
En nu — een hksche sprong! dien we echter zonder gevaar van
halsbreker wagen kunnen. Wij ijlen op de vleugelen der verbeelding
twee eeuwen achterwaarts ; --- wij zijn tijdgenooten van Jan de Wit
en Michiel de Ruyter, van Vondel en Rembrandt; --- wij komen Amster-

dam, Europaas hoofdstad, zien.

VOOR DE 1VA \DELING.

Hoe graag zou 'k thans met u de gantsche stad omzwerven,
Langs alle grachten, alle pleinen, alle werven !
Al de eilanden in 't rond, en alle schepen op,
En alle kerken in ; -- van eiken torentop
De groote wereldstad, vol prachtige gebouwen,
Het Y, met zijn digt bosch van masten, zeilen, touwen,
Bewonderen ; -- en eer gij alles hadt gezien,
Liet ik u niet weêr los. Maar 'k vrees, gij waart misschien....
misschien? neen, wel zeker, met zooveel ijver weinig gediend, en zoudt
aan die teugellooze wandelzucht wel perk weten te stellen, al ware
't ook, door één voor één: »adie!" te zeggen, en mij de rest der wandeling alleen te laten genieten.
Wij kiezen dus de verstandigste partij, en bekennen maar terstond,
dat het einde van zulk eene wandeling door Amsterdam zdd ver te
zoeken zou zijn, dat het beter is er niet aan te beginnen. Wij zorgen
liever, dat we onzen beenen niet te veel vergen, en vergenoegen
ons met slechts een gedeelte van Amsterdam te zien, — zoo ik hoop,
toch altijd niet het minst belangrijke gedeelte. Geen kerken gaan wij
in, geen torens klimmen wij op; noch stadhuis, noch eenig ander huis
willen wij binnentreden, behalve een enkele keer hier of daar, waar
zich de gelegenheid aanbiedt, om wat uit te rusten.
Wij bezien dan alles ook maar van buiten, want wij willen wandelaars zijn in den eigentlijken zin van 't woord, en nemen vooral op
wat er langs straat te zien valt. Ja, wij zullen daar nog niet eens alles
kunnen opmerken en gadeslaan; -- het is toch aan den wandelaar
eigen, dat hij ziet naar hetgeen zijn aandacht trekt, en ligt tegelijkertijd iets anders onopgemerkt voorbijgaat. En wie er op gesteld
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inogt zijn, alles te zien en alles te hoorera, die trekke liever zijnen
Japonschen rok i ) aan, en vrage den ouden heer Isaac Commelin bij zich.
Deze heeft eene »Beschrijvinge van alle de Stadts zoo oude als nieuwe
gebouwen," opgesteld, zeer belangrijk en nog ongedrukt, en zal hem
gewis daaruit kunnen dienen. Maar hij wage zich niet met ons in het
volle gewoel van Asasters straten, waar men naauwelijks den tijd heeft,
om zich heen te zien, veel min breedvoerige beschrijvingen te geven.
Indien nu zulk eene wandeling u mogt kunnen behagen, zal ik u
verzoeken, u daartoe gereed te wraken, en behoorlijk te kleeden in het
kostuum van onzen tijd. Ge schrikt toch niet voor dien breedgerantlen en
gepluimden hoed ? Waarlijk, zoo gij dien slechts eenmaal ophebt, zal
hij u best bevallen, en gij wilt heira niet meer missen.
Zoo'n hoed is waarlijk hoed, ----- of luifel, zoo gij wilt:

Zoo'n luifel kan den brand der Julijzon verkoelen,
En doet bij noordewind u zelfs geen togtje voelen !
Behandel vooral dien sneeuwwitten kanten kraag, en die geborduurde
Halsbef voorzigtig ; gij moogt kiezen, wat u behaagt. En bij dat elegante
zijden wang buis behoort deze wijde korte broek, die gij, des verkiezende,
met strikken aan de knie kunt vastenaken. Voorts welgevulde zijden
kousen, -- gij begrijpt waartoe dat vullen nuttig is, --- en hooge,
breede schoenen, die met hunne groote lintstrikken uwe voeten schier onzigtbaar zullen maken. Maar 't voornaamste komt nog : neem dezen [luweelen
korten mantel ; zorg, dien met schijnbare achteloosheid over deer Benen
schouder te werpen, maar geef intusschen wel acht, dat hij iii de meest
bevallige plooijen net'rhangt, en hij elke beweging, dien gij maakt,
met lossen zwier om u heen golft.
Of mogt iemand uwer er op gezet zijn, om zich reeds naar de allernieuwste Fransche mode te kleeden, die dezer dagen nog al begint opgang te maken ; - -- welnu, hij neme dezen overrok van duur Leidscli
laken, waarvan (le wijd-neèrhangende mouw ruimte genoeg zal laten, omme
eene kanten hemdsmouw te doen uitkomen. Maar dan snoet hij
1) De Japonsche rokken zijn de geliefkoosde pracht der Amsterdamsche hoeren in
hunne huiskleedij. In een Japonschen rok te zitten is 't bewijs van deftige achtbaaiheid en welbezadigde rust, die zich 't leven gemakkelijk maakt, De

pi

aponsche

rok is een lange zijden kabaai, van voren open en met een sjerp en ecu gouden
of zilveren haak en oog om den middel vastgemaakt. De buitenste stof is zware
taf, bruin of blaauw of zilvergrijs, bewerkt met gekleurde bloemen, gouden draken,
vogels of andere figuren. De voering is van ligtere taf, en de tusschenvoering beStaat uit zijden wattoii; zoodat ie Japonsche rok tegel,A warm k>»

ligt x .
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ook met zijn hoofd in een Fransche krulpruik duiken, en er zich niet
aan storen, als hij wat mompelen hoort van
sieraet met geit betaelt,
En licht een' dooden romp van 't schandig rad onthaelt.

Terwijl gij u nu alzoo gereed maakt, praten wij een weinig over
Amsterdams ontwikkeling en bloei.
Korter en krachtiger kan men het karakter van Amsterdam niet
uitdrukken, dan onze Jeremias de Decker het doet in een paar woorden :
»De koopmerckt van Euroop." Dit karakter van »koopmarkt" is ten
naauwste met het bestaan dezer stad verbonden ; het was haar eigen van
hare opkomst af, en mogt zij het eenmaal verliezen, het zou haar einde zijn ! --•
De overlevering meldt, dat Amsterdam in den beginne een visschersdorp geweest is ; maar daar hebben wij nu eigentlijk niets anders meê
te maken, dan enkel de prachtige tegenstelling van
Een arme visschersbuurt, die uit moerassen kreet,

en :
De grootste zeevorstin, die alle watren bouwt.

Het oudste perkament, dat Amsterdam vertoonen kan, is wel van 1275,
maar toch had het veel jaren vroeger reeds zijnen handel uitgebreid tot de
Oostzee, en zeilden de koggen van den Amstel op Lubek en mogelijk
ook nog verder.
Met het intreden der 14de eeuw was Amsterdam reeds eene stad ;
wel geene »schoone en wijdvermaerde," geene »groote aeloude stadt,"
maar toch eene stad, die vrijheden en markten had ; en in het laatst van
1342 verwierf zij den rang eener vrije stad, en verscheen met
de Edelen en de andere vrije steden op alle dagvaarten van Holland..
En al spoedig daarop nam zij ook hare plaats in onder de Hanzesteden, en had al magt en invloed genoeg in de Noordsche rijken,
om koning Albert van Zweden hulp te verleenen in den krijg. Zelfs
had zij eene soort van volkplanting in Schonen, waarover zij eersen
voogd of gouverneur stelde.
Op het einde dier eeuw, toen hertog Albrecht van Beijeren een'
hevigen krijg tegen de Friezen voerde, was Amsterdam, meer dan eenige
andere stad, zijn trouwe hulp en steun ; zij schafte geld, vloten en

scheepsvolk. Ook in den kortdaarop gevolgden Arkelschen oorlog, ja
in alle oorlogen, was het Amsterdam, dat den graven steeds geld schoot,
en het was toen reeds waar, wat een poëet dezer eeuw zegt:
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M en treek' te water of te velt,

I)e stalt v a n Amsterdam sch a ft gelt.
Maar Amsterdam deed niets voor niet. Zij deed, voor haar geldschieten, zich teiken,s reet nieuwe gunsten van dell grant beloonen,
waardoor haar handel en scheepvaart steeds nutsren vltigt naenen. want
de strekking

dier

gunsten
was steeds, gelijk graaf
.

^iilerrt VI het uit-

drukte : »omdat die coopnian sijne goede stede te bet hesoecken sou."
Het Y was sontwijien reeds geheel reet schepen vervuil, waarom de
stad ook iii 1109 eerie vet tooting harer' vrijheidl•' ^c^elu ' verwierf;
evenwel alweder niet zonder geld ; de .stad moest daarvoor den graaf de
neaten van 1500 Vlaamscire nobelen, zijnen vader eertijds geleend, (tent
bedrage van 150 nobelen 's jaars, dus tegen niet minder Mari 10 pct.
berekend !) kwijtschelden. Eft vraagt ge, welk shrch van schepen het
was, Flat toenmaals ons vervulde? filet waren natuurlijk »zeescepen,
die buyten du;rnen voeren," en men noemde ze : »kogghen, budo;, ; craven
en evers.
Nog ltooger steeg ede bloei onzer vaderstad, sedert zij in 1 HAJ tot de
kabeljaat.iwsclte zijde was overgegaan, en eerlang, onder ede vleugelen van
liet tuagtig Huis van Bourgonclië, ontwikkelde zich hare welvaart tot
eenti nog ongekende hoogte. Haar handel op de Oostzee overtrof dien
van alle andere steden; hertog- Filips noemde baar in 145:! : »fee ^iill^r

plus wat°clt,coole (le fout iiot pe puil ric IIoilancic';"

en zoo schoon was

bare haven, dat »(es rnupeltaits y u/tacol cie toutes poti's,"
I1e roomsch-koning Maximiliaan oordeelde, dat zulk een stad »niet geciert en was roet alsulcken wapen als sij wel behoorde te hebben, bijzomp en omdat die poortenen ende ingesetenen dagelijeks toet haren
schepen ende goeden te water ende te lande, in veelti verre ende
vreemde rijeken ende landen converseerden in coopwanseha l cpen" —
en daarom schonk hij haar in 't begin van 1189 liet uitstekend voorzegt
de rijkskroon ten eeuwigere dage boven haar wapen te mogen voeren.
UoC11 hooien wij Amsterdam zelf eens. Ten jare 156 een verzoekschrift
om vrijen ,uitvoer zendende aan »Philips hij der gracie Gods coninck van
Castiliën enz.," noemde zij ook zich zelve in alle nedefiglteid »/) ■ j dep gee-

c eic Gods die principaelste coupstede, gelegen onntrent den gestichte van
Utrecht, Vriesland ende (helderlai-td, in deweleke alieii tijde sijii
gewooniic te coenien ende arriveren alle vremde schipperen ende
coeployden."
»A etnstelredanlrne" -- °t is geen minder personage dan keizer Karel
zelf, die hier optreedt, »Aemstelredatnrne is principalyck gefundeert
op de zeylage van Wester' ende (Disten, daerbij sij leven elfde oase
beden ende siibventiën betalen; ,, -- dit laatste woog biet het minst hij
13
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den grooten keizer. Onder zijne regeering had Amsterdam een hoogen
trap van bloei bereikt. Antwerpen was toen de grootste koopstad van.
Europa, en Amsterdam de eerste na Antwerpen. »Het Y is een verwonderlijk schoone haven," zegt Guicciardini ; »men telt er somtijds meer
dan vijfhonderd schepen, hetgeen een trotsch en prachtig gezigt oplevert. Het zijn deels vreemden uit verschillende landen van Europa ;
maar voor 't grootste gedeelte Hollandsche hulken, die meest aan de
Amsterdammers zelven toebehooren. Tweemaal 's jaars ziet men hier
vloten binnenkomen van 200 a 300 groote schepen, die te Dantzig,
Riga, Reval en Narva met allerlei koopwaren beladen zijn, en — wat verbazend, ja schier ongelooflijk is, — als zulk een vloot binnenkomt, vinden
al die koopwaren dadelijk koopers, zoodat de schepen, ontladen, na vijf
of zes dagen alweêr naar zee gaan. Ook worden er veel schepen in
deze stad gebouwd, en jaarlijks wel twaalfduizend stukken laken vervaardigd." —
Nog in 1566 was Amsterdam in vollen bloei ; maar spoedig zou 't
andere dingen ervaren, als de gruwelijke Dukdalf kwam. Nooit heeft
Amsterdam slechter tijd beleefd dan toen het Spaansch was, en dit had
het te danken aan Joost Buyck en zijne vrienden. Deze hoofden eener
partij, die tot eiken prijs, al moest het ook de ondergang der stad.
wezen, op de kussens wilde blijven, had de Oranje- en hervormingsgezinde burgers verdreven en gebannen, en hield, bijgestaan door de
Graauwe monniken, huis op een wijze, die aan onze goede vaderstad
in dien tijd den naam van Moorddam deed geven.
Nooit heeft het er in Amsterdam ellendiger uitgezien, dan onder die
ellendige Spaanschgezinde regeering, die alle knappe lui had vermoord
of verdreven. Hoort hoe zij er zelf een jammerklagt over aanhief, schoon
zij er natuurlijk den geuzen de schuld van gaf. Het was in 1575, dat
zij in eene »oitmoedige suplicatie" schreef: »dat het lichaem derselver
stede geheel te nyeten gecommen is, — dat zedert den jaere tweentzeventich lestleden duer de geheele cessatie van alle negociatien ende
tvertreck van groote menichte van de burgeren ende ingesetenen nae
Oesten, Overijssel, Gelderlant ende andere quartieren het incommen
derselver stede gantslijcken gecesseert heeft ; — ende dat tgeloeff ende
credit der voirs. stede duer de voirs. notoire armoede oick geheel ewech
is !" — Ja wel, niemand had geloof en krediet voor een partij als die
van Joost Buyck en zijne vrienden.
Maar naauwelijks was de omwenteling van 1578 tot stand gebragt,
of alle dingen veranderden gelukkig weêr ten goede. De ballingen en
uitgewekenen keerden terug, en geen halfdozijn jaren was er verloopen,
of de welvaart van Amsterdam nam al hooger vlugt dan ooit te voren.
Toen zag Hendrik Laurensz. Spieghel reeds :
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Het schiprijck Amsterdam vol nauw-behuy sde huysen
Ghepropt.

En we(% r zes jaren later zong hij
Hier tomen dickwil t' seffens soo veel blancke seylen
Als daghen zijn int jaer tweeck-grondich Y bepeylen ;
Dees lost en laat men snel; die van de luwe re
Weer vuur de derde weeck gaan na de rijcke ze.

Hoor Hadrianus Junius (door Montanus verduitscht)
Een wijtberoemde schoot des zees spoelt sen mijn palen,
Sonder vrees van Neptun soo menich schip daer stalt,
Comen de van 't ghewest, waeruy t Phoebus sijn stralen
Voortbrenght ; of daer hij weer vermoeyt ter aerden valt.

Nog hooger en luider klinkt de toon der dichters onzer eeuw. Geen
wonder ! Amsterdam heeft de armen uitgebreid over Azië en Amerika,
en in beide werelddeelen een nieuw Amsterdam doen verrijzen ! Barlaeus zingt (volgens Vondels vertaling) :
Wij Amsterdammers varen
Tot waer de Ganges loost sijn wateren in zee ;
Al waer de winst ons voert, langs alle zeen en kusten.

Huygens noemt Amsterdam :
Averechte mastenwoud,
Wonder-weelde van ons dagen,
Veen vol steenen, sack vol goud !

Vondel roept zelfs uit, dat de Zeven Provinciën, of
De zeven voleken, — alle nit éénen Dui tsehen stam, —
Bekennen, dat hun heil van Godt en Amsterdam
Gelijck een morgendau en regen neer komt vallen !

Maar ik houd op met poëten aan te halen ; beter toch ware het,
u Amstels handel en zeevaart met ei g en oogen
te doen aanschouwen.
b
Waart ge nu slechts gereed, wij ijlden naar den Ykant en stapten in
een sloep of jagt, — wij zouden rondkruisen door al dat watergewoel
van den Zandhoek tot aan Pampus, — tusschen duizend kielen door,
die uitzeilen, of binnenloopen, of rijden op hare ankers, — onder het geschreeuw en het gezang van het bootsvolk, het »geli lank van trommels
en scheepstronapetten," en het gedonder der kanonnen, die hunnen heil:1'
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groet brengen aan de Amstelstad!
' S LANDS WELVAREN bestaat.

Dáár zouden wij zien, waarin

'k Wees, bij de Oostenburger palen, u de Oostinjevaarders aan,
Die, na twee jaar reis, hier keeren, met den Oosteroogst belaán:
Met de schoonste porceleinen, als slechts China levren kan,
En met koper, goud en lakwerk, schatting van het trotsch Japan ;
Suiker en de fijnste ivoren van de Kormandelsche kust;
Peper van de Malabaren ; -- paarlen (onzer juffren lust!)
Ingeleide en drooge gember van Cochins bekoorlijk strand,
En van 't groot en rijk Bengalen zijde en schittrend diamant;
Met katoen en goud en zilver uit het magtig Hindostan,
En met kamfer van Borneo, en met zijde uit Ispahan;
Paradijshout, tamarinde, geurig benzoïn en goud
Van het wijdgevreesd Sumatra; kostelijk rood sandelhout
Uit Malakkaas digte bosschen ; -- van Ceylon 't beroemd kaneel;
En muskaatnoot, foelie, nagels, uit Oostinjes pronkjuweel,
't Paradijs der vijf Molukkoos, dat in specerijg eur zweeft.
Maar wie noemt de onteibre schatten, die het vruchtbaar Java geeft?
Waar het Amsterdam van 't Oosten, 't wijdberoemd Batavia,
Heerscht als koningin der zeeën van de Kaap tot Kamschatka ! -'k Zou u andre schepen wijzen : vloten, die naar 't Westen gaan,
Naar Nieuw-Neêrland, — naar Brazielje, — door de straat van Hagellaan
Naar het rijke Peru henen, -- vloten, die in Amstels schoot
Grooter schatten binnenvoeren, dan ooit Spaansche zilvervloot
Sleepte in Lissabon of Cadix ! — Andren, die van 't gloeijend strand
Van Guinea stofgoud halen en 't gebit van d' olifant.

Ginder zouden we op zien dagen de Levantsche vloot, bevracht,
In het rijk der Muzelmannen, waar men naar dukaatjes smacht,
Met Egyptes droogerijen, kruiden uit Judeaas tuin,
Met tapijten en met krenten en met gommen en aluin ; —
Straks de logge Groenlandsvaarders, smerig van het walvischspek ; -Hier, die van Archangel komen met peltrijen, talk en pek; -Dáár de houtvloot van het Noorden, die de Noordsche bosschen sloopt,
En ze in Amstels houttuin opslaat, waar men hout voor goud verkoopt.
Vrolijk zingen al de janmaats, want de buidel is nu vet,
En Zeedijk en Riddersstraatje tintlen van matrozenpret !
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nog meer vloten toonen, aangekomen uit de Oostzee :
Die van Zweden brengen bontwerk, ijzer, hout en koper nle( :
Die van Denemarken ossen van het allermagerst ras,
Hongrig om zich dik te kaauwen aan het Jekker Hollandsch gras ;
Die van »'t vette lant van Pruisen" zijn tot zink ens toe gel‘din
Met den flonkerenden barnsteen en het overkostlijk graan.
Zie ! daarachter nog een graanvloot, die te Dantzig werd bevracht,
En geheel den oogst van Polen en Litthauwen herwaarts bragt,
Die al de akkers van de Ukraine en Podolië in haar schot
Heeft geborgen ; — heel de wereld spijzigt men uit zulk een vloot !
Spoedig sluit men al die schatten achter menig pakhuismuur
Op Reaal'- en Prinseneiland, Amstels groote korenschuur.
De oudheid beuzelt, hoe een Atlas op zijn kop den aardbol tilt, —
Deze fabel werd een waarheid in ons korendragersgild !
'k Zou u

'k Zou u toonen, wat al bodems varen op Brittanjes kust,
Trots de navigatie-acte, — Hollands handel kent geen rust.
'k Wees (het eind is niet te vinden) u de Spaansche vloot, vol wijn,
Vol oranje- en sinaasappels, vol citroenen en rozijn.
Dddr, die Portugals gewesten gaat ontlasten van hun zout,
Van hun suiker, wijn en paarlen, diamant en verrefhout.
Ginds de koopvloot van Itaalje ; — en dan hier de Fransche nog,
Die Lyonsche zijde ons meêbrengt en het edel wijngaardzog ;
Ia nog meer : ook Fransche modes, Fransche snijders, vlug en schraal,
Mooije Fransche modemaaksters, Fransche koks en Fransche taal,
Fransche zeden, Fransche zonden, Fransche ziekten ook daarbij,
Mooglijk eens nog Fransche legers, en dan . . . . Holland in de lij!
Want Louis Quatorze dreigt al, en de Fransche modezucht
Eindigt vaak, te droef! in zuchten onder 't Fransche moordgerucht !
Doch wij staken ons ingebeeld Ytogtje, want ik zie, dat gij reeds gekleed en gereed zijt, en uwen opschik al in orde hebt, — uw »kostelick
mal" zou ridder Huygens zeggen.
Wij stappen dan nu allen, wel gehoed, gekraagd en gemanteld, gerokt, gepruikt en gedegend, deftig één voor één de deur uit, en bevinden ons op een mooijen zomerschen dag in den jare 1662 buiten de
Regulierspoort, aan den hoek van den Buiten-Amstel, bij »'t Veer," waar
we ons een oogenblik verlustigen in 't vrolijk gewemel van scheepjes en
jagten, van schuiten en bootjes op den breeden blaauwen stroom.

EERSTE DEEL DER tiYANDELING.
VAN DE REGULIERSPOORT NAAR ' T GROOTE WIJNVAT.

Des Aemstels zilvren vliet, beploegt van sloepen, booten,
En speeljacht, tochtschuit, kaag en ponten, en wat meer
Geen grooten stroom betrout noch ongestuimig weêr,

zal nu welhaast geen mooijen Buiten-Amstel meer zijn, maar in een nog
veel schooner Binnen-Amstel veranderen. Rondom ons heen zien wij overal
druk werken aan de nieuwe vergrooting. Links, vlak voor de Regulierspoort, zien wij de woelige Ossenmarkt nog, maar die ook al zeer spoedig daar niet meer wezen zal, om plaats te maken voor de prachtige
nieuwe Heerengracht. Ver achter ons, ter hoogte waar wij, vóór acht
jaren nog, de twee vermaarde Blokhuizen zagen, zien wij nu het heijen
der fondamenten voor de hooge steenen brug over den Amstel, die het
cieraad der nieuwe stad moet worden.
Doch ik wil u daarbij niet ophouden ; wij moeten de stad in. Wilt gij
uwen intogt te land of te water doen ? -- Zoo toch plegen de Heeren
Burgemeesteren te vragen aan hooge personages, die de stad komen
bezoeken ; en waarom zou ik 't u ook niet mogen vragen ? Wilt gij te
voet gaan of varen ?
Weet gij, hoe wij 't vinden zullen, als wij de poort inkomen? Daar
zult gij de Breéstraat zien, zoo breed als zij is, nog te eng voor al 't
gewoel : wagens en karren van de boeren van Ouder-Amstel en NieuwerAmstel; vrachtwagens op het Sticht en het Geldersche ; karossen van
de heeren, die hunne hofsteden langs den Buiten-Amstel hebben; menschen uit de voorstad, die ter markt komen ; handwerkslieden uit de
stad, die naar de voorstad op karrewei gaan : buitenlui met fluweelen
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en damasten reiszakken onder den arm, die dringen om de poort te
krijgen ; daar tusschen door : handkarren en kruiwagens, schippers en
beestekoopers; geheele driften beesten dikwijls nog bovendien: en (lat
alles dooreengemengd en dooreengeschud met de talrijke en luidruchtige
populatie van den Duivelshoek. — Hebt ge lust er door te worstelen '? -Niet ? -- Dan zullen wij doen als Brederode, en laten ons (le stad inroeijen. Hier in den Amstel ligt een aanlig tentschuitje gereed, zooals
zij thans veel gebruikt worden ; de Hoilandsche vlag staat op liet roer,
en de jongen schijnt ons al te wachten ; laten wij dus ereaar instappen. ---Ziet gij die zwanen daar plassen en de veeren wasschen
De trotsche haagelblanke swaan
Najade in Amstels waterlaan!

Dat zijn onze stadszwanen. Ginds tusschen het bolwerk en (le poort,
in een met hekwerk afgeschutte ruimte, hebben zij hare hokken en winterkwartieren. Vóór ruim honderd jaren hadden die dieren hun hok, waar
thans de achterhuizen van 't Schapenpleintje aan den Amstel uitkomen,
en toen was daar bewaarder van de stadszwanen : Willem Iluysman, op
eerre jaarwedde van vier gulden. Alle jaren, een maand voor kermis,
moest hij bij de Heeren van de regeering gaan, en vragen hoeveel
jonge zwanen zij tot kermiszwanen wilden hebben ; en zooveel hem besteld werden, moest hij zoeken en ophalen en bij de portiers van de
Regulierspoort brengen. Deze portiers moesten die kermiszwanen mesten, en tegen den kermisdag bij de Meeren t' huis brengen, waarna zij
van de Thesauriers twee stuivers voor elke zwaan ontvingen, doch voor
die ruime gift, moesten die portiers dan ook 's winters, als 't gesloten
water was, al de stadszwanen voeren en oppassen. Wat men toen al
niet voor een dubbeltje doen kon !
Nu varen we onder de Leeuwenbrug door, den Binnen-Amstel in : —
't Rokin voor het Heidelbergsche Vat zal de jongen ons aan wal zetten.
Hoe grimmig zien die vier leeuwen daar boven van de borstwering
der brug op ons neèr ! Er is in Amsterdam bijzonder veel liefhebberij
voor leeuwen ; geen twintig schreden kan men gaan, of men ziet zich
door staande of liggende leeuwen of uitkijkende leeuwenkoppen aangegrijnsd. Gelukkig echter, dat 's volks welberaden ;voorzigtiglleid zich(
ook in dit opzigt niet verloochent, en men zich wijselijk met houten
en steenen leeuwen vergenoegt.
Daar gij hier nu zoo zachtjes heenglijdt over
in

den claeren A.emstel met zijn groenen rande,

moet

e

niet vergeten

rents en links le zien, Van 'lion ,, groenen randere
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stad, waar hout en steen de plaats van 't groen vervangen.
Links ziet ge den Binnen-Amstel, die hier, met eene fiksche kromming, zich ombuigt van de Leeuwenbrug naar den Regulierstoren. Bijzonder fraai is hij niet, 't is nog maar een achterbuurt : gij ziet daar
een paar bierbrouwerijen, verscheidene paardestallen, eene suikerbakkerij, eenige pakhuizen, en niet weinig schepen en schuiten. Aan deze
zijde van de Halvemaansbrug was vroeger een houtwal, maar is nu
sedert eenige jaren de Stichtsche en Gooische graanmarkt gevestigd,
die gemeenlijk de Ertenrnarkt genoemd wordt. omdat er meestal erten
en boonen verkocht worden. Hierdoor heeft deze hoek al wat beter
aanzien verkregen ; maar aan de andere zijde der brug tot aan 't Cmgel ziet men nog immer die vaal-bruine houttuinen pronken, die al zeer
leelijke overburen zijn voor de prachtige achterhuizen van de Doelenstraat.
Anders is 't aan onze regterhand. Daar heeft onze eeuw al wat verandering teweeggebragt. Vóór 1631 waren de Staalstraat en de Zwanenburgerstraat niet, wat zij nu zijn : het waren toen grachten 1), op den
oever van den Amstel. Van de brug bij den Kloveniersdoel ging men
toen regtuit- over de Zwanenburgerbrug, tot aan de Blaauwbrug, altijd
langs den Amstel, zonder eenige huizen ter regterhand te ontmoeten.
En digtbij de Halvemaansbrug was toen een merkwaardig voorwerp te
zien. Daar lag, half in den modder gezonken, het wrak van eene groote
galei ; alleen een stuk van het paviljoen en eenige ribben of inhouten
staken nog boven het water uit. Zoo dikwijls het water laag genoeg
was, om er bij te komen, zag men er den geringen man met sloopen
bezig, om de brokken tot brandhout weg te halen. Niemand wist eigentlijk regt, wat dat voor een galei was, of hoe die daar gekomen was.
Men verhaalde, dat het een der tien Spaansche galeijen was, door prins
Maurits in 1604 te Sluis veroverd, ei) »hier tot een triumf of zegeteycken
te pronk geleyt, en bijna vergaan ;" — maar dit zou dan toch wel eene
vreemde manier zijn geweest om zegeteekenen op te rigten ! — Volgens anderen echter was liet vaartuig al vrij wat ouder : het zou
namelijk zijn geweest de »galeyote van den ouden scutteren," die zij
in 1504 getimmerd hebben, om de Gelderschen in bedwang te houden. Die galeyote voerde zoowel zeilen als riemen ; zij zeilde wonderlijk
snel, had 62 riemen en voerde 24 stukken geschut; en — als wij den
goeden kanunnik Willem Hermansz. van der Goude gelooven willen -kon door deze eene galeyote wel een gantsehe vloot vernield worden !
Ei ? waarom deden de Amsterdammers dat dan niet ? Dit verhaalt de
kanunnik ons ook. Zij waren beducht, zegt hij, dat de Gelderschen
1) Grachten, volgens 't Arnsterclamsehe spraakgebruik. Zie 1 1). bl, 42.
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haar beinagtigeit zouden, als zij zich te veel bloot gaf. hadden zij deze
galeyote in hun loagt gekregen, dan waren zij iueestec van de zee geweest; en hierom hebben de Amsterdammers haai' voorz(4igljk sliet al
te stout gebruikt ! - Waarlijk, zeseb een wijze voorzigtOleid verdient
(le bewondering der nakomelingschap ! Als (le galeyote in dein BinnenAmstel lag te rotten, zouden er teii minste de Gelderschet, sliet neet'
strijken gaan!
Volgens nog anderen, eindelijk, was het eeue galei, (lie in 1 5 73, toen
Amsterdam nog Spaausch was, op ree 1Jieinermeer l.ad dienst gedaan
tegen liet volk vals Sonoy, en (lie later als wachtschip oei den Amstel
had gelegen, totdat zij lek geworden en gezonken was. M+ ^ gei ;; vindt gij
deze laatste verklaring wel (le waarschijnlijkste.
In 1631 Ban \vas er al zeer weibig meer van over, en werd de plaats,
waar zij lag, tot land gemaakt. De behoefte aan woningen in d e dipt
bevolkte stad drong daartoe. Men versmalde aszoo den. Amstel, betimmerde (le Staalstraat, en bouwde ie den Amstel de beide grachtjes uit,
(lie wij daar nel zien. Aan Vlooijenburg werd echter de nieuwe wal eerst
nog eenigen tijd tot een houtwal verhuurd, maar later almede tot eeue
straat gemaakt, »daarin nu veel trell'elike huyzen gebollwt zijn, die op
(een Binnen-Aiilstel een vermakelijk uytziclit en vaalt hebben ' En aan
de noordzijde bij de Zwanenburgerbrug stichtte men het l]inkenie-weeshuis, dat wij hier van achteren zien, »een gebouw, (lat eeteer een
koninks-hof dan een armers-huys is gelijkende."
Maui r ik zie, dat gij al uw aandacht thans gerigt hebt op de woelende
illensclienmenigte, (lie daar regts en links over de lioelerisluis wervelt,
't Krioelt er (fell g antsehen dag, en gij ziet (laar een tegenhanger van
de volte op

de

Brestraat, (lie ik ii zooeven schetste laat ze woelen

en scharrelen over (lie sluis bij honderdels en duizenden ; zij is ei- VOW'
berekend, »)en staet allijek wel vast," De Magistraat heeft het zelfs, tot
geruststelling der goede burgerij, boven leen middelsten boog, waar wij
zoo aanstonds onder(loorgaan, laten schrijven, natuurlijk in verzen (foor
Vondel gerijmd

Acht suylen op de rij, een brugh van swaeren last,
Begrond den Aemstel niet, en start allijek wel vast.
En vraagt ge mij nu, hoe sterk dan toch wel de bevolking van
Amsterdam zijn mag, daar 't hier overal zoo van nienschen wemelt'
Ik weet liet niet, en niemand weet het precies, omdat er in vele jaren
geene telling is geschied. Wij kunnen liet alleen, met Benige waar
schijnlijkheid, door berekening bepalen.
In het jaar 1622 zijn de invvoelers geteld en in ] 630 andermaal, terwijl in 1 ^ i l2 de huizen zijn geteld Berekenen wij nu, haal' deze en
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andere gegevens, de bevolking voor dit jaar (1662), zoo verkrijgen wij
een getal van omtrent 200,000. Zeker een getal, dat verbazing wekt!
Maar die verbazing moet ophouden, wanneer men weet, dat de getallen,
waarop de berekening steunt, slechts eene jaarlijksche vermeerdering,
eerst van 2000 en later van ongeveer 3000 zielen, aangeven, hetgeen
bij den grooten bloei van Amsterdam, en bij den ontzettenden toevloed
van vreemdelingen, inderdaad niet overdreven kan schijnen 1).
De predikant Heydanus, tot wiens wijk de Jonkers- en Riddersstraten .
behooren, heeft »uyt curieusheyt" al de bewoners daar eens geteld, en
vond alleen in die beide straten met het Kollegat niet minder dan 4300
»levendige zielen." Nu wete men, dat Amsterdam thans 300 straten en
grachten telt ; men sla de straten en stegen gade, hoe volgepropt van
bewoners die zijn, hoe vele huisgezinnen »zomtijdts in één huys, als in
de voorhuyzen, achterhuyzen, kelders, voor- en achter-kamers" wonen,
en men zal zich daarover nog meer verwonderen dan over ons cijfer
van tweemaalhonderdduizend ! Dit zijn echter nog maar alleen de inwoners ; gij moogt er in uwe gedachten nog wel een duizend of wat
vreemdelingen bijvoegen, die hier altijd te vinden zijn, en niet het
minst bijdragen, om de straten met gewoel te vervullen.
En hiermede zijn we juist onder de Langebrug door gevaren ; nog
een paar riemslagen en de jongen zet ons aan wal.
Daar staan wij nu voor het Heidelbergsche Vat; -- gij ziet het in
den gevel van dat wijnhuis uitgehouwen. Hier beginnen wij onze wandeling, en ik beloof u, dat wij die zullen eindigen niet bij maar in een
wijnvat.
Eerst maar eens goed in de rondte gekeken, Hier, aan de regterhand,
zien wij twee kleine ouderwetsche stadsgrachten regttegenover elkander
uitkijken : het Spui en de Grim. Beiden boeijen het oog, niet door hunne
pracht, maar door hunne karakteristieke kleur, door dat pittoreske, dat
aan menig ouderwetsch hoekje onzer steden eigen is, en het zou inderdaad jammer zijn, zoo ooit een later stedehervormer het vonnis der
vernietiging over haar uitsprak. Het zijn twee ware antiquiteiten, want
het zijn nog de uiteinden van den oudsten burgwal of de gracht, waarmeê 't jeugdig Amsterdam in 't jaar 1342 omcingeld was. Zij staan
daar als grijzen uit den voortijd, -- als twee herauten aan de beide
oevers der rivier, die met luider stemme verkondigen :
Zoo klein waart gij weleer ; hoe vlagtig zijt gij

nu!

Een regt vrolijk gezigt levert het Rokin op, -- dat heldere water,
1) Zie Ophelderingen, I.
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door verscheidene bruggen aangenaam gebroken, die menigte schepen
en schuiten, die twee fraai gebouwde grachten aan c.le overzijde, en dit
alles »zeer neeringaclrtig, en vol gewoels, inzonderheyt des tww daags,
als het week-markt is, want al de marktschuyten van cl'oldleggende
dorpen, ten zuiden van de stad, hebben hier hare legplaatsen,"
V66r honderd jaren zag 't er hier wat anders uit. Anders, zeg ik, en
wie dat andere nu welligt ook beter mogt willen vinden, zij 't gegund, —
maar bevalliger was het toch niet; want daar, waar ons int olie twee
vrolijke grachten met hare fraaije gevels tegenblinken, zag neen toen
niets dan sombere aelttermureri van kloosters met kleine tralievensters.
Ginds, in het afgaan van de Gritnnessersluis, is nog eelt klousterpoortje
in wezen, waarboven men een onthoofden St. Dionysius ziet uitgehouwen,
die zijn afgeslagen hoofd in de hand draagt. Dit was de poert van liet
klooster Lelien, dat zich van de Gasthuissloot langs de Oude-turfmarkt uitstrekte, en waarvan de Gastltuiskerk en 't Gastliuishof de
kerk en 't kerkhof waren. Hier, van de Langebrug tot de Kalfsvelssteeg,
stond het konvent der zusterkens van St. MTarye, en daarnaast. tot de
Lommerdssteeg (die toen ee ri e gracht was, het Spui genaamd), volgden
de Cellebroêrs of »die brodertgyns olie om broet gae ^ t, - Aan de andere
zijde van dat Spui zag men den achtermuur van het oude Sint Pietersgasthuis, waarvan de poort, met den sleutel van Petrus er hoven, nog
is overgebleven. De geheele Nes, die er achter ligt, was niet kloosters
opgevuld, en de geheele talrijke bevolking dier kloosters van twee eeuwen
ligt daar in den grond begraven, en alen kan er bij 't bouwen en
graven den bodem niet roeren, of men vindt er overblijfselen van doodkisten en geraamten.
Maar laat den dodn hun rust; wij komen om de stee
Der levenden te zien. Hier hebben wij alre(b
De Nieuwezijds-kapel, die, als gij wel zult weten,
In haren jongen tijd zeer veel mirakels de ^^
Die droomen harer jeugd heeft zij allang vergeten,
En alle poëzij is bij haar uitgesleten.
Ei, zie ! hoe staat zij, grijs en stram,
De schuiten van den Haag en Delft en Rotterdam
Prozaïsch gCt te slaan, ofschoon de steenen zweeten
Van al 't gesjouw, gesjor, gekrui, gesleep, gesleur,
Terwijl de schippers balen, zakken,
Naast groote vaten, kisten, pakken,
Opstapelen tot voor haar deur.
Toen hier mirakels gebeurden, moet het er heel anders uitgezien
hebben dan tegenwoordig : nu is er tijd noch ruimte vow% 't Krioelt
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hier van schippers en sjouwers, kruijers en sleepers, en wij zullen best
doen, ons wat haastig uit de voeten te maken, want onder dit slach
van lieden hebben beschaving en wellevendheid in de tweede helft onzer
zeventiende eeuw juist nog geen groote vorderingen gemaakt.
Een fraai uitzigt van hier op de Beurs, niet waar? Mooijer stadsgezigt dan dit is welligt niet te vinden. Op den voorgrond die heldere
stroom, met schepen en schuiten bedekt, en bezoomd door twee rijen
fiks gebouwde gevels, in de bevalligste verscheidenheid, -- de een met
pilasters in de voorpui, de ander met het trapgeveltje uit grootvaders
jeugd, hier een zwierige hooge stoep, daar nog de oude zware luifel; —
en eindelijk de achtergrond gesloten door het deftige koopslot, dat
schijnt te rusten op de golven, in wier trillend en kabbelend oppervlak
het zich vrolijk spiegelt, schoon het aan wederzijden half verscholen
blijft achter een klein mastbosch : ---- ter linkerhand van een aantal
marktschepen, die daar aan wal liggen en betrekking hebben op den
Dam, --- ter regterhand van een visschersvlootje, dat het waterbanket
aanvoert, waarom onze huismoeders zoo ijverig naar de Boeren-vischmarkt loopen. --- Maar dunkt u de burgwal hier, van de Kapelsteeg tot
de Beurs, wel wat al te smal ? -- Uwe aanmerking is gegrond, en toch
heeft het zijne reden, Ga, zoo ge wilt, met uw gedachten eens een
ruime honderd jaren terug. Toen was die smalle burgwal daar nog niet, —
er was in 't geheel geen burgwal : het Rokin spoelde toen tegen eenige
berookte achterhuizen en bruine varkenshokken aan, en, alsof dat nog
niet mooi genoeg ware, daartusschenin pronkte, tot rneerder cieraad,
het sekreet van 't oude Burgerweeshuis (dat gestaan heeft, waar nu de
herberg de Keizerskroon is). Wat men toch in dien goeden ouden tijd
de dingen fraai wist in te rigten ! Hoe pleizierig moet toen het uitzigt,
hoe geurig moet toen de dampkring wel aan ons Rokin geweest zijn ! !
Maar in 1559 kwam de Regeering op het gelukkig denkbeeld, om al dien
vuilen rommel te doen opbreken, en er dezen burgwal in de plaats te
leggen, die toen zoo smal gemaakt werd, om het vaarwater zoo breed
mogelijk te laten.
En nu willen wij een oogenblik onze aandacht vestigen op een kunstwerk,
een meesterstuk van smeedkunst. 't Is tegenwoordig de mode, dat de
aanzienlijke lui mooije ijzeren traliën voor hun vensters hebben 1), en 't
is een weelde,
Dat de rijckdom, vol ontzagh,
Door een ijsre tralie lach,

Hier op den hoek van dit steegje staat het grootste huis van 't Rokin
1) Zie

Oph. VII.
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met een Moor boven aan den top, en »daar ziet men een overkunstigh
stuk werks voor een venster, -- eene ijsere traly, deur-vlochten met
eierlijk loofwerck en geestige krullen, alle met de hamer gewrocht, ja,
zoo net, dat men 't zoo niet zou konnen gieten. In 't midden staat
een moor met een pijl in de hand." En wie is nu (le kunstenaar, die
dat gemaakt heeft? -- Een Amsterdamsche smid, »Wouter ( reurtzen,
die in sijn leven veel konstigh werk gemaakt heeft, niet alken in uurwerken, maar ook in ijsere traliën met loof-werck en krullen doorvlochten, ja sells voor uytheemsche princen als van Sweeden en andere,"
Dezelfde Wouter Geurtzen heeft ook het uurwerk in den Oudekerkstoren gemaakt, en een tweede tralie van »dezen geestigen werkbaas"
staat nog op 't Cingel bij de Gasthuismolensteeg. IIij zelf rust reeds
van zijnen arbeid; eene zerk in de Oude Kerk wijst ii zijn ;;rat' aan, en
verkondigt u tevens zijnen sterfdag : 24 October I63 .
Weinig minder dan de Moor is ook dit huis, digter bij de Beurs, waal'
onze burgemeester Spiegel woont. -- Maar wat doen nu daarnaast die
leelijke houten kasten nog? zijn dat huizen voor Amsterdam .' -- Al
zacht, mijn waarde togtgenooten ! gij moet meer eerbied hebben voor de
oudheid. Dit zijn eerwaardige grijzen uit den ouden tijd, »toen Amsterdam nog maar een stedeken was ; en hoe slecht Amsterdams begin
toen geweest is, kan men hieruyt zien." Lang zult gij ze nie meer
zien, de slooper staat al gereed ; men heeft in de laatste j,iren zooveel
van die oude houten huizen omvergehaald, dat de weinige ov e rgeblevenen
al merkwaardigheden geworden zijn, waardig dat men ze ufteekent.
Iinrners plagten weleer de huizen der Amsterdammers allen van hout te
zijn, en als gij dan daarbij bedenkt, dat ze doorgaans geteerd waren en
rieten daken hadden, dan verwondert het u ook niet, dat toeti zoo nu
en dan eens de halve stad afbrandde. Filips van BourgondiLe begreep
reeds, dat het zaak was, daarin Benige verandering te brengen, en
beval daarom in 1452, dat alle huizen, die in Amsterdam gebouwd ut'

herbouwd werden, voortaan stee p en muren en hard dak i- eesten hebben. En toch was in den aanvang der regeering van Karel V Amsterdam nog grootendeels van hout gebouwd; de huizen stonden meestal i+)s
van elkander doch met naauwe tusschenruimten. Maar deze keizer begun
in 1521 daaraan met meer ernst de hand te slaan, en wilde de poorters,
die »riek ende magtigh" waren (dat wil zeggen : die 't betalen konden)
gedwongen hebben hunne houten huizen af te breken en steenen huizen
in de plaats te bouwen, terwijl hij gebood de minvermogenden daarin
te ondersteunen.
Evenwel ging dat dwingen der rijken en ondersteunen der behoeftigen
zoo heel grif niet; en eerst na het midden der 16e eeuw zijn allengs de
steenen huizen meer en meer in de mode geraakt.
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Iek quam ontrent de Beurs, te water uytgebout,
Nu half gebrand, en sagh al 't silverwerck en goud,
Geplondert heylighdom, tapijten en schildrijen,
Schaerlaken en fluweel, langs heen de gaelerijen
Geworpen overhoop, daer Grobber hiel de wacht.
De vlamme speelde in 't goud, en schitterde bij nacht.

Wie onzer hoorde niet, in Louwmaands koude weken,
Dus menigmaal den Bode in Vondels Gijsbrecht spreken?
Ook wij staan bij de Beurs »te water uytgebout,"
Gelukkig dat ons oog haar goed en gaaf aanschouwt,
Geplunderd noch geblaakt, in vollen glans en glorie !
Geen Grobber houdt hier wacht ; hier viert Merkuur victorie.
Hier woelt een bijenzwerm met mommelend gebrom,
Die gouden honig gaart. Hier gaan de nieuwtjes om
Van heel het wereldrond. Bier leven alle talen;
Hier alle natiën, om winsten te behalen :
Hier treft de Noor den Turk, de Pool den Spanjaard aan.
Neen, 'k wil niet binnentreên;'k blijf rustig buitenstaan.
Ik wijs u liever hier dien hoogen spitsen toren,
Met zijn fraai klokkespel, dat vrolijk zich laat hooren
En blijde deuntjes speelt, terwijl het magtig heir
Van koopliên binnenstroomt of wandelt op en neêr.
Zoo weet men met muzijk de koopzorg te verligten,
En lustig op de maat zijn zaken te verrigten ;
Merkuur staat zelf verstomd, daar hij op 't wereldrond
Nooit volk zoo muzikaal als de Amsterdammers vond !
Gij glimlacht, en meent dat hier minder aan muzikalen zin te denken
valt, en meer aan benaauwde gezigten, die kwá tijding hadden vernomen, en wel een vrolijk deuntje noodig hadden om weêr wat op te
monteren. 't Is ook wel mogelijk, want
De Beurs heeft oock haar martelaren ;

De

winst verandert met den wint;

De een mist, hetgeen een ander vint.

Maar wij willen den blik wat hooger rigten. Boven de beurs zijn
menigte van winkels, waar men zonder veel moeite een reiszak vol
dukaten zou kunnen besteden. 't Zijn »vier vertrekken ofte ommegangen, 't Pant boven de beui°s geheeten, daar men langs breede steene
trappen, ter wederzijde opklimt." In dat Pand vindt ge een doorloopende
tentoonstelling van kunst en nijverheid van alle natiën. Gij vindt er
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Hollandsche en Japansche, Engelsche en Italiaansche, b ransche en
Oostindische, ja alle mogelijke artikelen. Gij ziet er tapijten naast
schilderijen ; scharlaken en fluweel ; messen naast boeken; zog) hoeden
en zijden kleederen als gouden en zilveren linten ; kunstig gedraaid en
gesneden ivoorwerk, en lakens, »die binnen stadts-wallen geverft en
bereyt zijn." Maar wat

zou men kunnen noemen, dat op de Amsterdam-

sche beurs niet te vinden is of verhandeld wordt ? De Amsterdamsche
Beurs is tegenwoordig de Koningin van den Handel ; en `vel i nag onze
poëtische glazenaker, Jan Vos, haar doen zeggen:

Al de \verelt roemt op mij !

En toch, hoe goed en nederbuigend blijft ze te midden van al haar
roem en grootheid! Als de Septembermaand aanbreekt, houdt zij even
goed kermis als alle Amsterdammers, en is voorzeker niet de minst
luidruchtige. Dan komen, een heele week lang, alle jongens, uit alle
buurten en hoeken, van alle standen en van alle grootten, in digte
drommen opdagen ; -- ze komen van 't Nieuwewerk en vair 't V ranschepad, uit het Hol en uit het Hernelrijk; men ziet er de Haarlemnuerdijkers en de Bierkaaijers, de Jonkers en Ridders en de Boomslooters, (le
Zeedijkers en de Vlooijenburgers, de Botermarkters en de Hand- en Voetboogsstraters, en, wie ik 't eerst had moeten noemen, al de jongens van
de Kalverstraat ! — Allen hebben de trom voor 't lijf, sou nnigeu een papieren harnas aan ; niemand zonder hanevetr op de muts, en ze stappen zoo deftig alsof 't een zaak van gewigt gold. En waarlijk. het geldt
hier ook eerre zaak van gewigt, Heeft Londen zijn buskruit-verraad te
gedenken, onze Beurs heeft gelijke gedachtenis te vieren , er, 't is een
Amsterdamsche jongen geweest, die de ontdekking heeft gedaan ; daarom
viert de Beurs jaarlijks feest met de jongens.
Veertig jaren is 't geleden, toen booswichten, door de Spanjaards
omgekocht, het vreeselijk plan hadden gesmeed, om de Beurs, door middel van een vlotschuit met buskruit, daaronder gelegd, middags met
al de kooplieden in de lucht te doen springen. »Een saecke

fa n

seer

quaede gevolge, als aengestelt lijnde, om niet alleen door enddel van
dien dese goede stadt ten gronde, maar den gantschen Start van 't
Landt, als bij de schipvaert ende negotie meest bestaende, inde uvterste
confusie ende ruyne te brengen." Maar een weesjongen op de beurs
kastie spelende, zocht zijn bal, die in een gat gevallen was, en

out-

dekte de laag. [Tij had voor zijne aanwijzing eeltre beloouin i van driehonderd gulden kunnen ontvangen, maar wees die van de hand, begeerende, daarentegen ten blijke van erkentenis, het zegt voor alle
Amsterdamsche jongens

onl,

jaar op jaar, gedurende een week, zich
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met trommelen te vermaken op het plein van dat gebouw, dat door
zijn toedoen voor een buskruit-verraad bewaard was.
Daarom viert de Beurs jaarlijks feest met de jongens, en daarom
stappen zij er zoo deftig heen, om hun regt te handhaven, en met
oorverdoovenden tromslag de gedachtenis te hernieuwen voor de ooren
van heel Amsterdam 1).
Sedert dien tijd zijn ook voor de doorvaart onder de Beurs, die
vroeger open was, boomen gelegd, een hier in 't Rokin, de andere in
het Darnrak, die zoowel gedurende beurstijd als des nachts gesloten
worden. En daarmede willen we ons »koopslot" vaarwel zeggen, dat,
als wij hopen, nog lang overeind moge staan; trouwens »er ist so stark
in einander gefiiget, dasz er unverganglich scheinet," zegt onze Hoogduitsche vriend Flip von Zesere, en wij hopen van harte, dat die schijn
nooit bedriegen moge ! Nu vlug de Beurssteeg door naar den Dam, dien
we dwars moeten oversteken om naar 't Water te komen ; maar voorzigtig, dat ons gezelschap bijeenblijft, want er gaat gemeenlijk een
sterke volksstroom tusschen den Middeldam en de Kalverstraat, die lig•
telijk een' van ons op sleeptouw zou kunnen nemen, zoodat wij dien
vooreerst niet terugzagen. -- Wij zijn er.
Daar ziet gij nu den wijdvermaarden Dam,
Van menschen krielend, die hem kris en kras doorkruisen,
Doormengd met paard en sleê, kruiwagen, kar en koets,
Wier rat'len wegsmelt in het oorvercLoovend bruisen
Van 't eindeloos geroesemoes
Van wijven, kruijers, negocianten,
Hier toegevloeid van alle kasten
En schreeuwende als in dollen roes;
Verheerlijkt door 't geblaf van vijfentwintig honden,
Die, overal verschopt, hier vriend en makker vonden;
En, of er nog wat kwam te kort,
Zien wij daar juist een troep van honderd ganzen naken,
Die, midden over 't plein, met allerlieflijkst kwaken,
Door een' der logste boeresnaken
Flegmatisch voortgedreven wordt.
En dan is bovendien nog driemaal alle weken
Hier markt van boter, kaas, spek, eijeren. Bereken,
Hoe ondoorkoomlijk dan de volte wezen mag!
Nogtans, zoo drok 't hier is bij dag,
Zoo doodstil is het 's nachts, — dan is 't gewoel verbannen,
En

zijn vddr elke straat de ketenen gespannen

1) Zie Oph. VI.

2) Zie Ojili. V.

2).
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Doch verschoon mij, bid ik u, 't is hier de plaats niet oni rijmen op
te dreunen. Daarom zijn al vódrlang de rederijkers, die weleer daar
boven de Waag resideerden en reciteerden, een ander plekje gaan opzoeken. Doch naar (lie waag kijken wij nu niet. Eerst links gezien :
daar staat ons achtste wonder, ons nieuw stadhuis, liet prachtigste
van Europa, de roem en trots van Amsterdam ! Van Campen heeft
hier zijn naam vereeuwigd. »Geloofwaardigh is 't, dat Roma noyt beter
noch heerlijker werk binnen hare muuren heeft gehadt, want dit wonderlijk werkstuk, zo zwaar als 't is, staat op dertienduysent seshondert
negen en vijftigh groote rnasten; indien de seven wonderen weèr verrezen, zij zouden als beschaamt staan bij dit heerlijke ongemeene gebouw." -- Ja wel, zegt Vondel, 't is
een Gebouw
Waervoor d'Athencr strijcken zou,
En stom stacn met zijn open mont,
Hoe wel hij zich den bouw verstont.

In hetzelfde jaar, toen Tromp de eer der prinsenvlag zoo schitterend
handhaafde, en de Spaansche zeemagt bij Duins vernielde, werd door
de burgemeesters het eerste voorstel aan de Vroedschap gedaan tot het
stichten van dit raadhuis. In hetzelfde jaar, toen de Republiek eenere
tachtigjarigen krijg met een roervollen vrede eindigde, werd de eerste
steen gelegd, — en zeven jaren later deed de Wethouderschap hare
plegtige intrede in het half voltooide kapitool. En nu -- weèr zeven
jaren later --- ziet gij het nog niet geheel voltooid. De houw van dit
»achtste wereldwonder' had met een aantal wederwaardigheden te worstelen. Vooreerst de tegenstand der Nieuwekerkstorenbouwers; ten 2" 't
beleg van 1650, dat, hoe kort het duurde, toch de stad

op

zware on-

heeft; ten 3 0 de overstrooming van 1651; en eindelijk,
de Engelsche oorlog van 1652, die den handel deed stilstaan, en de stad
vare hare meeste inkomsten beroofde. Maar toen al die rampen waren
voorbijgegaan, en de vrede met Engeland gesloten was, en de bronnen
van welvaart weèr milder vloeiden, werd het schoone werk met alle
kracht voortgezet. Thans is juist het geheele dak met leijen gedekt, en
ge ziet, zoowel de achttien witte steenen schoorsteenen met hunne
fraaije festoenen, als de vier vergulde rijkskroonen met de zestien vergulde adelaars reeds hoven dat leijen dak uitsteken : )1-mar van den koepeltoren, die weldra verrijzen zal, is heden nog niets te ontdekken 1).
Wel kunt gij reeds de prachtige frontispiesen van den vdur- en achtergevel bewonderen, meesterstukken, die, schaars geëvenaard, laat staan
overtroffen worden, en den beroemden Artus Quellijn tot onverwelkbare
kosten gejaagd

I) Zie Oph. IL

l^
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eere strekken, — maar nog zijn de zes kolossale beelden daar niet boven
geplaatst, die den top moeten eieren, doch op dit oogenblik nog berusten in de groote gieterij van monsieur Francois H emoni, aan 't zuideinde
van de Keizersgracht.
En niet alleen de bouw- en beeldhouwkunst, ook de schilderkunst en
de dichtkunst brengen 't hare toe, om dit gebouw te verheerlijken.
Govert Flink en Ferdinand Bol, Jan Lievensz. en Jakob Jordaens door
hun penseel; -- Vondel en Huygens door hunne poezij ; — en zelfs de
glazen van 't gebouw zijn door een beroemd man gemaakt : de dichter
Jan Vos is de glazemaker van 't stadhuis.
Wie zal de ontzettende sommen berekenen, die dit kapitool met zijne
kunstrijke zalen en galerijen, met zijn' kwistigen rijkdom van heerlijk
beeld- en schilderwerk reeds gekost heeft en nog kosten moet ? Wij
weten 't niet, en de Heeren, die 't wel weten, zeggen 't ons niet. Maar
hoe verbazend rijk moet Amsterdam niet zijn, dat zulke uitgaven bestrijden kan, zonder dat de burger er zwaarder om belast wordt!
Naast ons torenloos nieuw stadhuis verrijst nog een ander nieuw gebouw, waaraan almede de toren ontbreekt ; — 't is de Nieuwe Kerk,
die, in 1645 afgebrand, en nu prachtiger herbouwd, »een der aansienlijkste gebouwen van Europa is ," -- behalve de toren altijd, die maar
hardnekkig weigert, zich boven de kerk te verheffen, hetgeen toch voor
een toren wel wat al te bescheiden is. Burgemeesteren en Raden hadden besloten, dat de toren hoog zou zijn, zeer hoog, de hoogste van 't
land 1 ), en gantsch van witten hardsteen. Burgemeester Backer liet zelfs
door zijn eigen zoon den eersten steen leggen, en een handvol goud er
onder om geluk aan te brengen ; en toch — de toren verkiest laag te
blijven, zeer laag, en is koppig genoeg, om, heel Amsterdam ten spijt,
op de halve hoogte der kerk te blijven staan, zoo als wij hem nu al
jaar in jaar uit geen duim breed hebben zien klimmen.
't Is inderdaad zonderling ! en Amstels hoofdkerk zal nu welligt levenslang met eenen onvolmaakten toren pronken. Jammer maar van de
6363 palen, die in het fondament zijn ingeheid, zoo naauw tegen elkander
gesloten, dat de koppen ééne effene oppervlakte vormden. Of liever geen
jammer ! want heeft nu de Nieuwe Kerk al geen steenen toren boven
den grond, zij heeft dan ten minste een houten toren onder den grond, —
en dat is geen minder merkwaardigheid 2).
Aan onze regterhand zien wij den toegang tot de Vischmarkt, --- de
Groote, en toch te klein ; want indien wij gelooven, wat Vondel zegt :
1) „Noch hooger dan de Dom van Uitrecht." VONDEL.
2) Zie Oph. 1V.
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Heer Gijsbrechts stadt van visschors is begonnen,

moeten wij onzen burgeren den lof geven, dat zij hunne afkomst eer aandoen, want visch is der Amsterdammeren lust en leven. — Leefde nu
onze Breêro nog, wat zou hij ons gaarne willen rondleiden, en wijzen
ons zijne oude kennissen nog eens aan, want hij kende de vischwijven
bij name. En al zijn sommiger plaatsen nu allang door jongere gildezusters ingenomen, toch zou hij ons wel weten te zeggen, waar »Jannetje Vrancken" eenmaal zat te schreeuwen ;
datsen strangtvisje, datsen gul, dats sehellevis !

lek hebse met lever en kuyt, die so varsch als een wronghel is !

of waar zijn koopwijf Aaltje van Schaghen plagt te zitten, en wijzen ons :
na de zeevisbancken,
Daar die brandewijn-drinekers stonden, en droncken 't mutsjen om twee blancken.

Of »na de aelwijven, daer an de drie vijseltjes sij," waar »Griet Jan
Dicken en Fij" zaten te roepen met haar : »neb-ael ! grof-ael ! fijn-ael!
puyt-ael ! leb-ael! kat-ael!" — Maar de vrolijke Breêro is niet meer, en
wij, hier minder bekend en gemeenzaam dan hij, wagen ons niet te
midden van al dat woelen en plassen, dat schreeuwen en schrobben.
De vischmerckt woelt en leeft van spartelvisschen

»kabeljau, schelvisch, roch, heylbot, peterman, schol, tongh, scharren,
salm, elft ! In gantsch Hollandt komt in gheen steden de bot in sulcken
menighte als hier t' Amsterdam, en om zulken gheringhen prijs." De
Groote Vischmarkt is dan ook te klein en wordt alwet'v vergroot, en
er moet zelfs nog eene Nieuwe Vischmarkt gebouwd worden aan 't eind
van 't Cingel bij de Haarlemmersluis.
Wilt ge nu den Dam eens rondzien ? Gij ziet het plein »omheynt
van de huizen der treffelijksten :" — hier »de machtighste kooplieden in
papier en boeken, zoo Latijnsche, Hebreeusche, Grieksche en al de
talen, die oyt of oyt gedrukt zijn ; deur 't gantsch Christenrijk wordt
hiermede gehandelt ;" — daar »de groote handelaars van de beste Hollandsche vruchten, daer op desen Dam een overgrooten handel meè
gedreven wordt." Eindelijk midden op het plein : de Waag — die reus,
die dag aan dag onnoembare lasten torscht ! Als een kasteel van blaauw
arduin met zeven poorten verheft de Waag zich fier boven de breede
verschansingen van balen en vaten, die haar van alle zijden omringen,
en die weder worden ingesloten door een kordon van paarden en sleden,
14*
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die zij aan zij staan. Om en tusschen dit alles wemelen heirlegers van
arbeiders, waaronder de waagdragers met hunne veelkleurige hoeden :
roode, groene, gele, bonte, maar vooral die van het »Prince-veem" met
breede banden van oranje, wit en blaauw om den hoed, eene schilderachtige vertooning maken. Welk een ontzettend gewoel ! Toch moeten
wij er door. Voorwaarts maar, langs de kantjes om, en op een enkelen
duw of stoot niet gezien ; brommen helpt hier toch niet. En hebt ge op
den Dam nog niet alles gezien, — stel u gerust, wij hopen er nog wel
eens te komen.
Gelukkig ! daar zin we behouden aan het Damrak gearriveerd ! —
Gelukkig? Als dat op het gedrang ziet, waaraan ge u ontworsteld hebt,
verheug u dan maar niet te schielijk, want liet Damrak doet voor den
Dam niet onder. De oude haven van Amsterdam blijft zich nog altijd
als zoodanig handhaven, en is een der drokste oorden van geheel de
drokke stad. -- Zie dien burgwal eens langs, zoo ver gij kunt. -- Links :
hooge huizen en diepe kelders, allen vol koopwaren en winkelgoederen,
die op de stoepen zoo hoog zijn opgestapeld, alsof zij tot pilaren dienen
moesten, om de zware luifels te dragen. Regts : ontelbare schepen, die
zwoegen en kraken onder het rusteloos uit- en inladen ; en steigers, die
altijd vol kisten en balen, karren en rolwagens zijn. En daar tusschenin :
een golvend gewoel van menschenhoofden, een doorelkanderdringen van
duizenden van allerhande slach en allerlei natie ; kooplieden en matrozen, Nooren en Maleijers, kruijers en sjouwers, blanken, gelen, bruinen
en zwarten, — een levende wereldkaart! -- Ja, gaarne zou ik u ook opmerkzaam willen maken op de verscheidenheid van talen, die hier gehoord
worden, ware 't slechts mogelijk in zulk een woelend gewar eenige taal
te verstaan.
Komt, wij moeten er door henen,
Maar geduldig als een lam ;
Wie geen ribbestoot kan velen,
Koom' toch nooit in Amsterdam !
Laat ons eerst naar de huizen zien. 't Zijn allen groote winkels. dier :
grossiers in »kruydenerije, als van vijgen, rozijnen, krenten, oly, suyker,
mandelen, allerhande Oost-indische specerijen ;" -- daar : winkels vol
van het keurigst kraakporselein, vooral ook »kostelijke vergulde witte
kannen ;" -- ginds: een lange rij van winkels in droogerijen en verfstoffen,
die hunne bezendingen met schepen vol uit Egypte, Syria en Barbarije
ontvangen. Ook is hier de stapel van limoenen, oranjeappelen, kastanjes
en noten. In deze rij ziet gij de voornaamste boekverkoopers van 't Land,
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die werken uitgeven in alle talen, en door geheel Europa handel drijven;
en hier staan we juist -- ten minste zoolang het gedrang 't ons toelaat — voor de Zonnewijzen, het huis van den beroemden Joan Blaeu,
zoo bekend door zijne prachtige atlassen en stedeboeken. Eindelijk vinden
we hier ook de grootste magazijnen van ijzerwaren, die hunne artikelen
met schepen vol weder naar elders verzenden. — Deze winkelhuizen
doen jaarlijks I 1400 a f 1500 van huur; ja ook de kelders zijn waard
bezien te worden, en doen ook wel f 400 en f 500 van huur, niettegenstaande zij buitendijks liggen, en bij hoogen vloed tot de balken toe vol
water kunnen staan. Sommige dienen tot pakkelders, maar de meeste
zijn tot winkels ingerigt, »daar men bier en wijn, en allerhande gare
kost verkoopt." Zie slechts wat daar aan de ingangen al zoo ten toon
gesteld is voor Janmaat, die hongerig aan wal komt, en op zijn beurt
ook weleens smullen wil : -- wijn en bier en brandewijn in 't midden:
regts : ham en gebakken visch, vleesch en beuling ; links : eijeren, sla en
pannekoeken. Men zou er bijna belust op worden, en dus keeren we
ons maar spoedig om, en bezien den waterkant eens. Verbazend is de
menigte van schepen en schuiten, waarmeê het Damrak opgevuld is !
We willen de rij eens vlugtig overzien. Al de schepen, die daar achter
ons, van de Vischrnarkt tot aan de Papenbrug, liggen, varen op Groningen, Emden en Oostfriesland, en voeren allerlei koopmanschappen over
en weêr. IIier liggen de schepen, die over 't Y op Haarlem varen ; daar,
bij de Oudebrug, die van Zwolle, Deventer, Kampen en Hasselt, welke
ons geheele ladingen bovenlanders aanvoeren, waarvan menigeen Amsterdam niet weêr verlaat. Verder, tot aan de Nieuwebrug, liggen de
Noordhollanders, die naar Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Alkmaar, en
daartegenover die naar Friesland varen, vooral naar Marlingen, Workum
en Stavoren. Aan de overzijde, langs de achterhuizen der Warmoesstraat,
ligt het vol korenligters, »daar wel dartigh last kooren in kan, en leggen
veeltijds vol kooren ; zijn van binnen heel groot en ruym.
ruym gelijk een
! 't getal is omtrent vijftienhondert."
Die liggen echter niet allen hier in het Damrak, maar ook elders verspreid, want al de wateren der stad zijn meestal met vaartuigen als overdekt. Men ziet er vlotschuiten, »groote platte zware schuyten, daar wel
tien last op leggen kan; 't getal is omtrent duyzendt;" — ligters, die
de koopmanschappen tot in Tessel en het Flie uit en aan de schepen
brengen, »deze kollen wel 30 of 40 last voeren, dit getal is vijf of
ses hondert"; — steigerschuiten, opene ligte vaartuigen, di p; zeil kunnen
voeren of ook geroeid kunnen worden, tusschen de twee- en drieduizend.
Bovendien, 'k weet niet hoeveel speeljagten, die in de jagtliavens aan
't V en den Amstel verdeeld liggen. Velen dezer scheepjes zijn pronk.jllWeeltjes, »kunstig] van binnen en van buyten verguldt en ghes hiidert,
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achter en ter zijden met kunstigh net beeldtwerck geciert," met zijden
vlaggen en wimpels, en in de grootste vindt men ware pronkkamers »gelijk
princewooningen." Het levert, bij schoon weder, als de Amsterdamsche
»heeren en juffrouwen" gaan spelevaren, een betooverend schouwspel op,
die vlugge zeiltjes als opgesmukte waternimfen over den helderen stroom
te zien zweven.
Eindelijk vindt men te Amsterdam ook allerlei zeil- en trekjagten, die
men afhuren kan om binnenlandsche togtjes te doen ; en een ontelbare
menigte van roeibootjes, sloepen en tentschuitjes, -- sommige rijk en
prachtig, die 't bijzonder eigendom van groote heeren zijn, -- andere,
die verhuurd worden, en waarin de burgerman zich met vrouw en
kinders nederzet, en zich roeijen laat naar den Overtoom, eene lustige
buurt, een halfuur buiten de fleiligewegspoort, waar baars en paling,
zoete room, en natuurlijk ook wijn en bier in overvloed gebruikt worden.
Maar zie — daar staan we reeds aan de Korenbeurs, en worden er
ook al terstond weder door 't gedrang voorbijgevoerd; stilstaan is hier
onmogelijk. Van de Oudebrug, die wij metéén voorbijgedrongen worden,
zien wij niets anders dan dat zij ontzettend vol menschen is, die er als
een stroom en een tegenstroom dwarrelend over heen schuiven. 't Is
anders eene merkwaardige brug, de oudste van Amsterdam, en die van
boven en van onderen en van alle zijden bezet is met gebouwen en
kantoren voor den handel. Het prachtige Excijnshuis munt boven allen
uit, en ziet trotsch neder op de Korenbeurs, die slechts een houten
gebouw op palen is. Waarl ij k, de Amsterdamsche korenhandel, die zoo
aanzienlijk is, en »daar meenigh hondert tonnen goudts jaarlyks in verhandelt wordt," heeft niet te roemen op haar prachtig »koopslot."
't Wordt hoog tijd eene steenen korenbeurs te bouwen, want al noemt
de dichter Amsterdam:
Korenscheer van 't volckrijck Nederland,

daarom behoefde men dit niet zdó letterlijk op te vatten, dat men de
stad ook een houten schuur tot korenbeurs gaf. Reeds vóór zeven jaren
geleden is het voorstel gedaan om eene nieuwe korenbeurs te bouwen
aan het I voor den Kampersteiger, maar er is geen besluit op gevallen.
Doch zaagt ge, bij geval, in 't voorbijgaan ook de koperen armbus
vóór de Korenbeurs staan ? Zoo niet, dan kunt ge terstond de wederga
op de Nieuwebrug zien. De kooplieden steken doorgaans nog al geld in
die bussen, -- immers wie een aalmoes geeft, krijgt een godsloon t'huis,
en dat hoopt de koopman te krijgen in den vorm van zegen op de
negocie. Nu heeft men l an gen tijd gemeend, dat het geld daar volkomen
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veilig was, daar deze bussen niet konden bestolen worden, omdat er
maar één man in Amsterdam is, die ze maakt en ze openen kan. Maar
't dievengild was uitnemender dan men dacht. Onlangs hebben die
guiten de bus op de Nieuwebrug door buskruit doen openspringen, en
den Aalmoezeniers de moeite van 't natellen uitgewonnen.
En nu — vlug regts gewend, en tegen de Nieuwebrug op. 't Schijnt
hier waarlijk nog voller dan op 't Water. Het krielt en wemelt hier van
zeevolk, of, zoo als Joost van Vondel ze noemt :
Zeespoocken, die geswind den steylen mast opvlieght,
Bolckvangerdragend gild, en blaeuwe toppershoeden,
Die koortsen haelt op 't land en lucht schept op de vloeden.

Hier schijnen ze echter nog al zonder koorts te blijven, want ze zien
er rond en stevig uit. Dag en avond is 't op deze brug vol van Neptunus' bende : schippers, kooplieden en reeders ontmoeten hier elkander,
en spreken van 't bevrachten, van 't inkomen en uitzeilen der schepen ;
zij hooren hier de nieuwstijdingen uit alle oorden der wereld, --- waar of
onwaar ! hier wordt alles uitgebazuind, en men kan in waarheid zeggen,
dat de Faam woont op de Nieuwebrug.
Die oude babbeltong blijft altijd even vlug !
Eerst woonde ze in .4theen' en naderhand in Romen.
En nu in Amsterdam gekomen,
Woont ze op de Nieuwebrug.
Bezijden de brug, in de laagte, is de plaats waar schippers en matrozen
vergaderen, om te huren en te verhuren. 't Is de Schippersbeurs, alias
Platjesbeurs : een nieuweling, verleden jaar pas aangelegd, met eene
galerij op acht pilaren. Dit is het punt, waar Janmaat, na dagen lang
te hebben gezwierd en gepierewaaid, ten laatste altijd weêr teregt komt,
te weten : zoodra hij platzak is, en eerder niet.
Boven op de brug, aan de buitenzijde, staat het Paalhuis, een mooi
gebouw met een doorluchtig torentje. Hier betalen de schepen het paalgeld, en geven de zeebrieven af, die door den paalknecht in de stad
besteld worden. En naast het Paalhuis zien wij het Amsterdamsche
Belvedère, -- eene overdekte galerij, waar men het allervermakelijkst
uitzigt geniet, dat men wenschen kan : de een tuurt er op het groene
Waterland, en meent van verre de koeijen te hooren bulken ; een
ander verlustigt zich in den kabbelenden Ystroom, zdd vol schepen,
Of dat het op dien plas, door 's Femels hant gezegend,
Een dichte hagelbui van kielen had geregend.
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Een derde, meer wetenschappelijk-gezind, komt er de vlaggen van alle
natiën bestudeeren, die hier als een levendige vlaggenkaart voor zijne
oogen dansen:
Wat vlaggen siet men hier afswieren van haer stengen !
Wat kleuren, groen en geel, hun menghsel hier vermengen!
Oranje, blanje, bleu; wat purper en rood goud!
Wat schoon schakeersel hier het oogh met lust aenschout !
Wat wapens brommen hier in wimpels, toppestanders,
En sluijers, fijn van draed. 0 welcke salamanders!
Wat leeuwen silverblanck in paers, in rood, in groen !
Hier sweeft een adelaar, daer slingert een griffoen.

Van de hoogte der Nieuwebrug kunnen we tevens een blik werpen
op de Tesselschekaai. Den waterkant ziet ge bedekt met oorlogstuig :
kanonnen en »ijsere ballen, daar men in de tijds van nood dapper meê
kan kaatsen, dat er koppen van menschen over-boort vallen ; ook lange
ijsere dikke bouten, die de monden der metale buyzen met vuur en
vlam uyt haar keel spouwen, dat een gruwelijk geluyt van muzyk veroorzaakt." De straat wemelt den gantschen dag van zwermen van menschen, en . de huizen zijn allen winkels ten gerieve van den zeeman.
Sommige zijn tabaks- en brandewijnskroegen ; andere hangen »bolckvangers" en »toppershoedjes" en zeemans-uitrustingen te koop. En zdd
groot is hier de nering, dat de huizen bij de 2000 gulden van huur doen.
't Wordt echter tijd, dat we heengaan, eer we duizelig worden van
't staren op al die dwarrelende menschenhoofden. Nog maar één klein
gedrang in de Nieuwebrugsteeg, en dan ... Maar hier hebben we de
Warmoesstraat. Zie die straat eens in : huis aan huis groote uithangborden, --- tel ze, zoo gij kunt, — doch neen, ik wil 't u maar zeggen •
tweehonderd en dertig zijn er. 't Is al winkel, magazijn of logement,
wat ge hier ziet, en de een heeft zijn uithangbord al mooijer beschilderd dan de ander. Gij kunt er Engelsche lakens, Fransche modes,
Brabantsche kanten, Neurenberger waren, zijden stoffen, linnens, knoopen, — gij kunt er alles koopen wat gij wilt, en vindt er bovendien in
den »Lysveltse bijbel" bij monsieur Meurs de beste herberg ter wereld.
Aan onze linkerhand stond weleer nog een andere kameraad -- de
Sint-Olofspoort, die ook een soort van herberg was, maar zulk een,
waar niemand vrijwillig zijn intrek neemt. 't Was een zwaar verwulfd
gebouw van groote gebakken steenen, dat lang tot gevangenis heeft
gediend, en eerst in 1618 is afgebroken. Ouden lieden heugt het nog,
dat op die poort de vuile Spanjaards zaten,
Door Maurits uit den slag van Nieuwpoort meêgebragt,
Een leelijk boevenpak, dat, glurende uit de gaten,
Wel een collectie scheen van 't baviaangeslacht.
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Mier reus, tegenover de Kapel, stond onlangs nog een zeer oud huis
met dikke muren en een verwulfden kelder, waar zware ringen in den
muur zaten ; doch 't is nu afgebroken om vernieuwd te warden. Dat
oude huis behoorde vóór zestig jaren aan »de eerbare weduwe Trijn
Klaas-Gaeven-dochter" (met wier kleindochter onze burgemeester Witsen getrouwd is), en maar zoon hield het voor een oud gevangenhuis.
Anderen echter dachten, dat dit wel het huis van Jan Persion kon geweest zijn, waar ze in een ouden brief van 1282 van gelezen hadden.
Maar toen, nu zeven jaren geleden, het nieuwe stadhuis zon worden
ingewijd, en Joost van Vondel er een gedicht bij maken moest, rees de
vraag: waar 't eerste stadhuis van Amsterdam wel mogt gestaan hebben.
Niemand wist dit 1 ) ; maar de oudheidkundigen staken de hoofden bijeen,
en beslisten, dat dit oude huis 't moest geweest zijn ; en Vondel schreef
't in zijn gedicht, en -- nu gelooft ieder reeds dat het waar is. Opdat
nu de nakomelingschap 't ook gelooven en er nimmer aan twijfelen
moge, zal men er een opschrift voor zetten : ' T (MDT STAI)HUYS. En
zeker zullen velen 't gelooven ; maar zij, die de oude gelegenheid der
stad wat naauwkeuriger kennen, en weten, dat hier oudtijds de stadsgracht spoelde, zullen wel begrijpen, dat dit de regte plaats niet is om
er een stadhuis te zoeken. ^)
Inmiddels durf ik u verzekeren, dat wij nu de grootste Brokte achter
den rug hebben. Wij wandelen hier voorbij de Sint-Olofskapel den
Voorburgwal op. Straks mogten we schier met Arent van Aemstel
zeggen :
Iek ben den adem quijt; ick kan niet langer spreecken!

hier zal 't stiller zijn ; hier zullen onze lendenen niet meer gekneusd,
onze fluweelen kniestrikken niet meer verfonfaaid, noch mijns buurmans
kostelijke pruik door den ruwen aanstoot van een vierkanten varensgast
plotseling het-achterste-voor gekeerd worden.
Vddr u liggen thans de huizen aan de bogt van den Zeedijk, en ook
daar waart de pseudo-traditie rond, die — als elk begrijpt — van de
echte traditie wel onderscheiden moet worden, schoon dat niet voor elk
altijd gemakkelijk te doen is. En wat vertelt die pseudo-traditie ons
hier dan ? — » Ddár," zegt ze, »hebben de eerste visschershutten gestaan, waaraan Amsterdam zijn oorsprong dankt, en ik heb u zelfs de
afbeelding van de twee eerste vissclrers met hun hond willen bewaren;
gij ziet ze in het Amsterdamsche koggeschip naar het leven gemaald." -^
Wel aardig ! Evenwel, wat dat koggeschip met de twee mannen en
den hond betreft, wij willen daar thans niet over redekavelen ; men
1) Vergt. hiervoor bl. 68. - 2) Zie I D. bl. 262, noot 2.
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is te Amsterdam even vindingrijk als elders in het uitdenken, en ook
even ligtgeloovig in het aannemen van spreukjes, en er zijn er van dat
koggeschip en die visschers verschillende in omloop 1).
De ééne overlevering volgt hier op de andere. De Oude Kerk, daar
wij hier achterom wandelen, wenkt ons alweder met eene nieuwe. »Dat
Hoogekoor, daar vóór u," zegt ze, »is eene groote bijzonderheid in 't weekgrondig Amsterdam ; die muur staat niet op heimasten, maar op harden grond, en wel op een staart van 't Muiderzand." En deze overlevering is niet te verwerpen ; zij vindt eenige bevestiging in het bestaan
van een aantal waterputten in den omtrek, die blijken in 't zand
geboord te zijn. Een van deze putten, die zich bevindt in een diepen
kelder onder het huis in de Warmoesstraat op den zuiderhoek der
Enge-kerksteeg 5), is zelfs zdd beroemd, dat men daarvan verhaalt, »dat
groote Vorstinnen, uyt heeter landen hier komende, en niet gewoon
zijnde te drinken als water, datzelve tot ontallijke reyzen, dagelijks
hebben laten halen." Welke Vorstinnen het zijn, die niets als water
drinken, weet ik niet ; zoo gij 't weten wilt, kunt gij 't aan den ouden
heer Isaac Commelin gaan vragen. Het overige deel der kerk echter
en ook de toren staan, als andere gebouwen, op palen. -- Maar zie eens
hier; die twee smalle tralievenstertjes, boven den ingang op het plein,
die zeker uwe aandacht zouden ontsnappen, indien ik ze u niet aanwees,
mogen vooral niet onopgemerkt blijven. Zij behooren tot eene plaats,
die van het hoogste gewigt is voor onze stad. 't Is het Sekreet. Daar
worden de handvesten van Amsterdam nedergelegd. Wat dat is ? De
geheime bewaarplaats, waar die gewigtige stukken worden geborgen of
liever verborgen ; want die bewaarplaats is inderdaad zeer geheim, en
de Vroedschap mag die in haar resolutieboeken met alle regt »het Sekreet"
noemen 3). In eenvoudig Hollandsch noemt men haar doorgaans de IJzeren
Kapel, omdat zij met eene ijzeren deur gesloten is, die echter, geheel
onzigtbaar, in den muur verborgen en met kalk overgestreken is. Achter
die ijzeren en nog een dikke eiken deur berust het palladium onzer stad,
en niet dan hoogst zeldzaam wordt dit klein heiligdom ontsloten.
Hoor, de Kerk van den goeden Sinterklaas wil ons niet laten voorbijgaan, zonder ons, op hare wijze, een vriendelijke groet toe te brengen, —
en van uit den tweeden trans van haar' schoonen hoogen toren onthaalt
ze ons op een liefelijk klokkespel; 't is »de wijse van een psalm, eerst
enkel, ghebrooken, verdubbelt, somtijds met vier of vijf akkorderende
1) Zie hiervoor bl. 119. — 2) Zie Oph. VIII.
3) Zie b.v. Resol. 1 Aug. 1588 (N°. 6 fo. 40): Privilegien berustende int Secreet in
cl' oude Kerek.
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toonen ghelijck." Ze is echter niet altijd zoo ernstig gestemd, want
op andere tijden speelt ze ook wel »nrayliedtjes of andre verrnaacklijke
deuntjes." Er is tegenwoordig »geen stadt, die sooveel van kunstighe
klokken is voorsien als Amsterdam," 't geen een bijzonder genot is,
vooral »voor de liefhebbers en kenners der musyk en speelzangh-kunst."
Ja, zelfs het elders zoo vervelende klokluiden moet voor de Amsterdammers iets muzikaals hebben ; want »vier groote klokken zijnder daar
men meê luydt, van welke de kleynste en grootste of hoogste en laagste
net een octaaf verschillen, de twee middelste gaan op een quint of tartie
tusschen beyden, zoodat deze vier klokken, 't zij al te zamen of 3 of 2
daarvan teffens getrokken wordende, altijdt een musikale overeenkomende of akkorderende geluydt maken.' Dat is een »nieuw ghevonden
kunst," die wij te danken hebben aan denzelfden monsieur Hernoni, van
wien wij zooeven op den Dam reeds gesproken hebben, en die, vóór
vier jaren geleden, al de klokken veranderd, verbeterd en vergoten heeft.
»De meester, die het uurwerck en de speel-kloeken waarneemt, is ook
heel kunstigh in dit werk," -- natuurlijk, 't ontbreekt in Amsterdam
aan geen kunstige lui tegenwoordig ! en het beste bewijs is, dat »men
't aan 't gespeel self kan hooren :"
Wie sou dit soet geluyt der nieuw gegoten klokken
Van over houdert mijl niet herwaarts konnen lokken,
Wanneer ons hier Verbeek door 't klokken soet gespeel
En 't klinckende musyck ons hert en ooren streel ?

Nu zou ik, als ons hart en ooren behoorlijk gestreeld zijn, en we de
Kerksbrug over en den Fluweelenburgwal weêrom wandelen, u nog wel
wat willen verhalen van al de weidsche pracht, waarrnef\ de Oude
Kerk in vroeger eeuwen pronkte : van haar 13 kooren en »33 outaren
met veel costelicke kercken-habyten ende ornamenten;" — van hare
schoone beschilderde glasramen, waarvan nu nog eenige overig zijn ; —
van hare groote koperen doopvont van 1500 pond, die weleer in 't SintKornelis-kapelletje stond, dat thans door den burgemeester De Graef
van Zuidpolsbroek tot eene grafkapel is ingerigt ; en nog zooveel meer,,
Ook hoe die brave Sinterklaas,
Decembers lekkre koekjesbaas,
Hier schoenen vult bij hoopen ;
Die wondre Heilig, zoo vermaard,
Die liefst door schoorsteenpijpen vaart,
Al staan de deuren open !
Ja die ver uit het Oosten kwam
Te kuijeren naar Amsterdam,
Om hier Patroon te wezen. ---
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Eens stond zijn beeld, puur zilverwerk,
Hier fraai te pronken in de kerk,
Of 't zingen kon en lezen !
Maar zilver is een goede waar;
En Claesjen stond pas vijftig jaar,
Toen hij werd weggedragen
Met volle staatsie naar de Munt,
En, als ge wis wel raden kunt,
Tot guldentjes geslagen !
ik zou u nog meer willen verhalen ; ook hoe tegenwoordig de kerk
des avonds tot eene wandelplaats voor de burgerij dient, wanneer er, alweder om aan hun muzikalen zin te voldoen, een uur lang op het kleine
orgel gespeeld wordt, en wat tevens een eenvoudig middel is om de
menschen uit de kroeg te houden ; — maar gij hebt daar, op de maat
van 't klokmuziek, zoo wakker voortgestapt, dat we reeds aan 't Blaauweleliestraatje zijn. Dit nu door, en links om den Achterburgwal op, en
ge ziet daar het breede pakhuis met zijn hoogen trapjesgevel al voor u,
waar we een oogenblik rust willen genieten.
Hier ? in een pakhuis ? ! -- Niets minder, 't is er beter dan gij denkt.
Dáár ligt nu 't Amsterdarrische tegenbeeld van 't Heidelbergsche: het
Groote Rijnsche Wijnvat, -- een monstervat, dat, als men zegt, 112
okshoofden bevatten kan, maar ik heb het niet zien nameten. Er is zeker
in lange jaren geen wijn in geweest, en ik twijfel of die er wel ooit in
geweest is. Druk eens tegen den bodem, -- zie, daar gaat de deur al
open, en gij naar binnen. Het vat is een gelagkamer, met een tafel in
't midden en banken ter wederzij'. En ge behoeft niet te vreezen, dat
ge er 't hoofd zult stooten ; de Saksische ridder Flip von Zesen sprong
boven op de tafel, en kon niet eens met de hand aan 't houten gewelf
reiken, waarom hij zei, dat het »von fast ungleublicher grosse" was 1).
En al vinden we nu, op dit uur, ook het vat stil en ledig, ge zoudt
hier, ware 't avond, wel goed gezelschap ontmoeten, en er een genoegelijk
uurtje kunnen doorbrengen. Wat hebben in vroeger jaren Vondel en
zijne vrienden, de geestige Mostert vooral, en de deftige Hooft niet
minder, al vrolijke avonden in dit vat doorgebragt ! Den grijzen poëet
komen de tranen in de oogen, wanneer hij aan die dagen, en aan die
vrienden, die reeds voorlang »onder de zercken gekropen" zijn, terugdenkt. Zet u neder ; de hospes staat al gereed: hij zal u bedienen van
welke soort van wijn ge slechts begeert. En na zulk een vermoebende
wandeling zult ge mij zeker dank wijten, dat ik u zulk eene verkwikkelijke rustplaats heb toegedacht.
1) Zie Oph. IX.

TWEEDE DEEL DER WANDELING.
VAN ' T GROOTE WIJNVAT NAAR HET OUDE DOOLHOF.

Rijst, goede vrienden, rijst; 't is langli ghenoech glieseten ;
Het is al tijts ghenoech in 't Wijnvat nu glresleten :
De kannen sijn gheleêght, de hospes is voldaen,
En waerom meer gheseyt? nu, laet ons verder gaen.
Ghij hadt u vollen lust van Fransche en Rijnsche soppen,
En ick en weet niet wat al vreemde Bacchusdroppen;
Maar desalniettemin, de hospes is voldaen,
Neemt hoed en wandelstock en laet ons verder gaen
Rijst, goede vrienden, rijst; komt uyt het vat ghetredeil.
En laet ons noch een uyr met wandelen besteden,
Om ick en weet niet wat al wonders ga' te slaera
Langs Aemstels volle straet of groene water-laen.
Gelukkig — de deur van het Groote Wijnvat gaat open. Binnen
weinig minuten zie ik u allen weèr, gehoed, gekraagd en Bemanteld,
naar buiten stappen, en zoo staat ons gezelschap andermaal op den
Oudezijds-achterburgwal, en gij kijkt dat smalle grachtje niet eerre belangstelling aan, alsof gij 't nog nooit gezien hadt.
Zoo genoegelijk is het genot der vrije lucht, als men pas uit een
wijnvat komt!
Een zeer juiste opmerking ; -- maar daarom dan ook dwalen onze
vrienden hier zoo uiteen. I)eez' blijft zich nog een poos verlustigen in
het antieke stadsgezigt, dat de omtrek van 't Wijnvat hem aanbiedt, —
dien srnallen, krommen burgwal, waaruit de achterhuizen van den Zee-
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dijk oprijzen, teekenachtig uitgemonsterd met hun steigers en uitgebouwde bordessen, met hun hangende bloemtuintjes en smalle boogvensters, met hun beschilderde zolderluiken en breede gebeeldhouwde
hijschbalken; terwijl dat houten bruggetje daar, voor de Zoutkooperssteeg, juist in de kromming van den burgwal, dat tusschen de pakhuismuren schijnt te hangen, het zestiende-eeuwsche karakter voltooit.
Den ander zie ik ginds reeds, 't Stormbruggetje voorbij, voor 't groote
huis van Raep, met volle aandacht dien dubbelen gevel, met een kolossalen gekroonden raap vercierd, bewonderen; maar al te onzacht wordt
hij op eens gestoord in zijne mijmering door een wilden troep matrozen,
die zooeven hun logies op den Zeedijk zijn komen uitstormen, en nu,
met het »smoddigh toppershoetjen" op één oor, onzen vriend voorbijgieren, dat hij meê 't kompas-rond gaat.
En weêr een derde, aan de overzijde nog verder vooruitgestoven, staat
al aan de Molensteeg in oudheidkundige overpeinzing verdiept, en schijnt
in dat zware muurwerk van het groote logement op den hoek nog een
overblijfsel der oude Cellezusterskerk te herkennen.
En een vierde heeft geen woorden genoeg om uit te weiden in den
lof van dat lieve groen langs onze grachten, dat aangename lommer
van iepen en linden ; en raakt er zelfs door in een poëtische luim,
en deklameert dat de Achterburgwalgodinnen er verwonderd van opzien. Ja, 't komt tegenwoordig in Amsterdam op eenige godinnen meer
of minder niet aan ! Vroeger had men alleen de »godinnen slibbergladt
des Amstels", die nichtjes van den Ygod waren. Nu hebben de poëten
ook Heerengrachtgodinnen ontdekt, en wij mogen er dus de Cingel- en
Voor- en Achterburgwalgodinnen wel bijvoegen. Maar hoor onzen vriend
eens opsnijden:
o Schaduwrijcke loof, o groen beblade struyken,
Gij doet ons daags den brandt der heete zon ontduyken,
En 's nachts bedekt gij ons met uwe groene blaên,
Als onder uw verdek en dicht bewassen laen
Des Amstels juffers gaen met hare minnaers wandelen;
Bevrijdt van kouden dauw; hier kan men minlijk handelen,
Omarremt en bestreên van 't bitter-zoet gevrij,
Omschaduwt van 't geboomt : dit maekt d' onvrije vrij.
Laet Haerlems groene bosch en 't Haagsche Voorhout roemen,
Ons Amstels lindeloof gelukkiger wij noemen,
Men zoek' geen verre reys, noch buytenlandse padt,
Wij hebben 't groen geboomt' hier binnen onze stadt.
Onzienlijk mastenwoudt, vol groene lindespruyten,
G' hebt binnen uwe stadt, dat andren hebben buyten.

Met het einde van dit vers staan we juist aan de Hoogstraat, waar
we ons weêr vereenigd zien, en waar tevens de volte weêr begint. Zie
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die straat eens in. Daar, op den hoek der Oostindiscllekaai, ziet ge het
oude, en meer hierheen het nieuwe Oostindische-huis. De Compagnie
betaalt er jaarlijks 112 duizend gulden huur voor aan de stad. Maar
wie zal ook de schatten berekenen, die hier bewaard worden ? De zolders
liggen vol muskaatnoten, kruidnagelen, foelie, kaneel, katoen, zijde en
zijden stoffen, gommen, sappen, verven, porseleinen en alle fijne waren
uit Indië, Arabie, Perzië, China en Japan. De grovere waren, zoo als
peper, suiker, salpeter, indigo, hout, kamfer, koper, scheepsbehoeften
en oorlogstuig, kan men hier onmogelijk meer bergen, erg zij zullen
voortaan liggen in het groote Zeemagazijn »of Wapenlei) s," dat de
Compagnie thans bouwen laat achter Oostenburg, met den voorgevel
naar 't Y gekeerd, en met eene brug van achteren aan de breede
Oostenburger-middelstraat uitkomende. — Om al die schatten zaCni te
brengen drijft de Compagnie handel met alle rijken van 't Oosten. Zij
heeft hare kantoren op de kust van Arabië, in Perzië, in de staten van
den Grooten Mogol, te Zuratte, op de kust van Malabar, van Co romandel,
op Ceylon, in Bengalen, Arrakan, Pegu, Siam, te Malakka, in Atsjin,
Palembang, Djambi, op Borneo, in de Molukken, op Formosa en te
Nangasaki, »die alle gehouden zijn jaarlijkx haar rekeningen aan 't gezneene comptoyr op Batavia over te zenden."
In het nieuwe gebouw in de Hoogstraat zijn menigte va n kamers.
Boven allen munt de vergaderzaal der bewindhebbers uit, die met
allerlei Oostersche merkwaardigheden vercierd is, als : Chinesclle schilderijen, 't Hof van Japan, de stad en 't kasteel van Batavia, Indiaansche
bogen, pijlen, spietsen, Japansche sabels, vaandels, en meer dingen van
dien aard. Voorts heeft men er de rekenkamer, 't advokaatsvertrek,
boekhouders- en andere kantoren, een »wel gestoffeerde rust-kamer"
(te weten : geen slaapkamer, maar een wapenkamer), ja zelfs een al)otheeh
»tot stofleringh van de uytvarende chirurgijnskiste."
Doch vrij wat grooter aantrekkelijkheid heeft voor veler g ogen het
oude gebouw op den burgwal ; want daar vindt men het Oostindischeslagthuis, waar alle jaar omtrent twee duizend ossen geslagt, ingezouten en in tonnen gepakt worden, naast een verbazenden voorraad
van spek, gort en erten. Bij dat werk ontbreekt het nooit aan een
grooten hoop toekijkers, die watertandende 't geluk van een Oostinjevaarder benijden. Maar de Compagnie heeft ook wat mondkost noodig!
Gij kent ze, die ),overgroote" schepen, »daar 400 of 500 eters op zijn."
»Ses hondert last mach zulk een schip innemen" een anker weegt 4000
pond, ja onlangs werd aan de proefplaats bij de Nieuwe waag zelfs
een anker van zes duizend pond gekeurd; een kabel is lang 120 of 150
vadem en kost omtrent tweeduizend gulden. Alle lof aan de Compagnie!
»door haar is Amsterdam tot in de ander werelt bekent geworden !"
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En zoo ge nu nog een enkelen blik verder langs dezen burgwal wilt
werpen, stap dan slechts even de brug op, en ge krijgt daar ginds een
gebouw in 't oog, dat nog al eenige vermaardheid bezit, en waar dikwijls Amsterdammers en vreemdelingen heengaan »om te kijken".
't Doet zich met zijn frontispies eierlijk genoeg voor, en de drie vrouwenbeelden in dit frontispies uitgehouwen, waarvan 't middelste met een
verguld spinnewiel gewapend is, geven u reeds te kennen, dat ge hier
het Spinhuis ziet. En nog duidelijker zou de poort in de steeg u dat
weten te zeggen, waarboven een meesterstukje van Hendrik de Keyser
pronkt, met een krachtig woordje van den Muider Drost er onder:
Schrick niet ; ik wreeck geen quaet, maer dwingh tot goet;
Straf is mijn handt, maar lieflijek mijn gemoet.

Gij moogt u echter overtuigd houden, dat de lieflijkheid in dit gesticht niet bijzonder groot is, en een Duitscher, die er in geweest was,
om te kijken, zei »dasz man die nase zuhalten mus." Toch zult gij begeerig zijn te weten, wat zich daar dan alzoo binnen die muren bevindt,
en niemand kan u dat beter vertellen, dan de sinjeur, die daar juist
aan komt stappen. 't is mijn zeer waarde vriend Melchior Fokkens. Hij
schijnt nog al haast te hebhen, en draaft zeker weêr naar 't Paalhuis,
om naar zeebrieven te hooren ; maar wij zullen toch de vrijheid nemen,
hem een oogenblik van zijne zaken te houden.
Goên middag, goên middag, mijn waarde Fokkensbuur !
Geen gewenschter ontmoeting, en zoo ter goeder uur !
Zoo gij, aangaande dat mooije gesticht, ons een weinigje in woudt lichten,
Zoudt gij deze sinjeurs, en mij, bijzonder verpligten.
Wel (zegt de brave man) niets kan mij aangenamer zijn ;
Wie zou een gezelschap, zoo deftig en fijn,
Zulk een geringe dienst durven ontzeggen,
En de rariteiten onzer vermaarde koopstad niet uit willen leggen ?
Je hadt, zoo ik mij niet bedroog,
Dat Spinhuis ginder in het oog ;
En je hebt, al zeg ik 't zelf, je niet aan 't verkeerde kantoor gewend,
Want ik ben met dat Spinhuis uitermate goed bekend.
Als je mijn eenvoudigen stijl maar voor lief wilt nemen,
Want ik spreek rond voor de vuist, en hou van geen íleemen of terpen.
Dit huis dan is Anno 1596 gesticht 1),
1) Eigentlijk vergeet hij, dat het oude gebouw in 1643 geheel afgebrand, en daarna
dit nieuwe gesticht is, doch dit kan men hem in de haast niet euvel duiden.
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Omdat er veel meiskens langs straat liepen, verwilderd en ligt;
Ook voor \vijven, die tot dieverij vervielen, of zich dronken en vnl zopen,
En door (lat ongebonden varkensleven ook haar kinderen in 1 verderf
lieten loopets;
Of om dorstige meiden, die, zonder schaamte of schroom,
Met de brandewijns-flesch in den zak loopen, te houden in tonni,
Hier moeten ze werken -- spinnen, linnen-naaijen, breken, --w
Om ze tot eer en deugd op te leijen,
En daarvoor krijgen ze ook erten en boorsen te schransen,
Maar die de pijpen wil stellen, die leert men hier met een goeden rotting
den stokke-dans dansen.
Ook worden in dit huis sommige burgerdochters gezet,
Die haar' ouders ontloopen, of zich laten schaken uit pret ;
Of lastige wederhelften, daar de mans geen huis ineë kunnen lioileli,
Omdat zij 't glaasje met wijn liever dan den Bijbel aanschouwen.
Maar dit is de fatsoenlijke klasse, en die zit apart,
Omdat men ze niet graag met liet gemeen verwart.
In de gemeene plaats voor de traliën, daar 't publiek kan komen kijken,
Zitten nimfjes van drieërlei soort, maar die veel op inalkaár lijken.
N') l zijn zulke, die de matigheid haten,
En 't hemd liever in de Lommerd zouden brengen, dan de keel verdroogen laten.
N° 2, die gehaald zijn uit menig kast en kapelletje;
No 3, die de Spaansche galjard 1) hebben gedanst, voor 't stadhuis, op
't schabelletje ;
Dit zijn de beste, van achteren af gerekend,
Want ze zijn op haar rug met stads-wapen geteekend.
En zoo zitten er over de honderd — allen schoonheden, zoo lodderig en Leep,
Dat een Turk er op zou verlieven, als een hond op de zweep.
Maar nu groet ik de vrinden, want ik moet nog aan '1 Paalhuis wezen,
En ho pren, of et. ook zeebrieven zijn, die 'k van daag nog i n oet lezen.
danken onzen vriend voor 't levendig verhaal
In zulk een schoone taal ;
Hij drukt ons warei de hand, en spoedt, op vlugge beenera,
Zich naar het Paalhuis henen ;
Wi .... .
Wij

j

1) De gaillarde is een dans, die goede lichaamsbeweging geeft, omdat er hoog,
bij gesprongen wordt. Koningin Elisabeth plagt nog op gevorderden leeftijd, voor
hare gezondheid, dagelijks een galjardje te dansen. Maar onze vriend Melchior meen t
er spottend een geeseling mei.
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redekavelen wat over zeden en zedeverbetering ? Volstrekt niet; daar is
het, midden op de Hoogstraatsbrug, de plaats niet toe. Wij kuijeren
regtuit de brug af en de Oude-doelenstraat in.
Ik zie u al zoekend in de rondte staren, en ik hoor u vragen, waar
hier dan de Doel te vinden is, waar 't straatje zijn naam van draagt?
Die staat er niet, maar heeft er gestaan, lang vóór ons, — al in de
14de en l5de eeuw. 't Was de oudste Schuttersdoel van Amsterdam;
in 1542 stond er nog een stuk muurs van, maar thans is er niets van
overgebleven dan de naam alleen. Hier kwamen de oude schutters
wekelijks te zamen om naar 't wit te schieten, en jaarlijks, op Meidag,
schoten zij naar den papegaai, waarbij, wie hem afschoot, tot koning werd
verheven ; en die koning had ook »sinen hogen raet." Want gij moogt
u van die schutters vooral geen te geringe voorstelling vormen, --- zij
waren van de deftigsten der stad, ja een soort van stedelijke ridderschap, hoog uitstekende boven het lichaam der gewapende burgerij.
Daarom ook gaf de stad hun knechts mede om de toortsen voor hen te
dragen bij avond of nacht, wanneer zij uittrokken met der stede banier
»in ons liefs Heeren heirvaert." In hunne volle rusting, met harnas,
degen en boog, zagen zij er krijgshaftig genoeg uit om ontzag in te
boezemen, en zij onderscheidden zich van de andere poorters door hun
»palloir" van zoodanige kleuren, als de »conync mit sinen hogen raet"
dat ordineerde.
Verlangt gij te weten, wat ze nog al meer deden dan boogschieten
en ter heirvaart trekken ? Zij bewaakten de stad ; -- in tijd van onraad,
als de wapenklok getrokken werd, beschermden zij 't stadhuis ; -- zij
woonden de kerkelijke processiën bij »onder hoere kairse;" — zij haalden plegtig 's Lands graven in, wanneer die Amsterdam met een bezoek
vereerden ; -- en, boven dat alles nog, zij hielden hunne schuttersmaaltijden, tweemaal 's jaars, en ook nog wel een keer extra. Dan werd er
in dien Doel wat gegeten en gedronken ! En zij smulden er niet alléén,
o neen, zij vonden altijd wakkere medehelpers in mijnheer den schout
en verdere leden der regeering, zoowel als in den pastoor en den kapelaan, den orgelist en den zangmeester, de huurders der visscherij en
den »fabryckmeester," den meester timmerman en den metselaar ; en die
allen bragten bovendien ook nog hunne dienaren en gevolg mede. Was
't wonder dat de oude schutterij ten laatste tot over de ooren in de
schulden stak, en het einde van alles was, dat zij in 1516 te niet ging,
en de Doel van stads wege verkocht werd ?
Hoorden we daar onder de gasten ook geen huurders der visscherij
noemen ? welke visscherij was dat ?
Wel, hier in deze burgwallen, »der stede oude ende nye graften !"
Ik bespeur, dat ge kwalijk uw lachen kunt bedwingen, maar vrienden!
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in 1394, toen de schutters die visscherij van de Regeering ontvingen,
was de gesteldheid der stads-wateren niet gelijk tegenwoordig. De Vooren Achterburgwallen waren toen zoete, stroomende, vischrijke wateren,
die nog lang daarna »seer costelijck" genoemd werden.
Maar hoe komt het dan, dat zulk kostelijk water zoo deerlijk heeft
kunnen verbasteren, dat zelfs alle hoop op beterschap verloren schijnt
't Is de dagelijksche gewoonte, dit te wijten aan den veenachtigen
of moerassigen grond; maar was die grond dan in de 14de en l5de eeuw
een andere dan tegenwoordig? en toch was 't water toen goed. Neen,
laten wij 't maar bekennen : de schuld ligt bij ons. De stedelingen bederven het water der steden, en wij, Amsterdammers, hoe hougen prijs
wij stellen op den roem der Hollandsche zindelijkheid, wij maken daarop
geen uitzondering. Amsterdam heeft met het bederven vals t Amstelwater al vroeg een begin gemaakt. De burgers hadden hunne »privaten''
op de kanten der grachten geplaatst, zoodat het Rokin en het Damrak,
zoowel als de burgwallen met die huisjes waren vercierd. En toch
dronk men 't water, en kookte er zijne spijzen in, en brouwde er zijn
bier van. Er moet dus te dien tijde nog vrij wat stroom in den Amstel
zijn geweest; maar in 't midden der 15de eeuw veranderde dit, door
verschillende oorzaken, waarover wij echter bier op de straat geen verhat ^ deling kunnen houden. Van tijd tot tijd en meer en meen begon kleit
aan drinkwater, bier en spijzen iets te bespeuren, ten gevolge waarvan
de Regeering gebood, al de »privaten" langs de grachten weg te ruimen.
Ook het inwerpen van onreinheden in de grachten werd verboden ; eit
zoo »Floertgen" of »Vriesgen" zich verstoutten de keure te overtreden,
dan moesten ze niet alleen boete betalen, maar ook, anderen tent
exempel, met eerre brandende waskaars vddr de wekelijksche processie
gaan. Het water echter, eenmaal bedorven, was met geen brandende
kaarsen meer goed te maken. Het was in de 1 6dc eeuw reeds zeer
slecht, ja gecorrampeert, zei de advokaat Van der Goes ; en keizer
Karel vermeed er zelfs de stad om, want men had hem gewaarschuwd,
dat hij hier zijne keizerlijke gezondheid zou kunnen bederven en »veel
sieck, ja den doedt drincken soude mogen."
Nogtans gingen vele inwoners voort, het tot drank en spijsbereiding
te bezigen; zelfs nog in 1591 en 1606 vindt men daarvan eenig bewijs,
doch later niet meer 1 ). En geen wonder ! In het laatst der 16de en 't
begin dezer eeuw moest het water wel slechter en slechter worden ; --eensdeels, door het graven van zoovele nieuwe grachten bij 't vergrooten
1) In 't begin der 17de eeuw dronk nog enkel 't armste gemeen water uit de
grachten. Daarom liet Hooft zijnen Warnar, toen hij „desperaat" was, om 't verlies
van zijn pot, en in zwijm meende te vallen (IV Bedr. 4e Toon.) uitroepen

Ileefter niemant wat graft-waters ? Ay, sehenekme ïen dronekje.
15
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der stad, waardoor de Amstel in zdd vele armen verdeeld werd, dat het
niet anders kon, of de reeds te zwakke stroom moest geheel tot stilstand vervallen ; — ten andere, door de sterke toeneming der bevolking,
die een vermeerderend inwerpen van onreinheden in de grachten teweegbragt; -- eindelijk, door de toeneming van allerlei fabrieken, waaronder
vele, die het water verontreinigden ; denk slechts aan de ververijen. —
Velen haalden het noodige drinkwater toen uit den Buiten-Amstel, die
nog vrij zuiver was ; maar onder de nieuwe huizen, die gebouwd werden,
werden regenbakken gemaakt. Thans zijn alle huizen daarvan voorzien ;
maar als 't in lang niet geregend heeft, en de bak lens is, gaan de lui
naar de brouwerij en koopen 't water uit de schuit voor een duit den
emmer, zoodat nu het Amstelwater, dat nog wel »vers, doch wat
grondigh " is, ook niet meer gedronken wordt.
Aan plannen tot waterleidingen en putboringen heeft het in de laatste
honderd jaren niet ontbroken, — wel echter aan de uitvoering. Had
Pieter Meybos zijn ontwerp tot stand mogen brengen, dan hadden we
nu op den Dam, op de Beurs en op de Vischmarkt zelfs springende
fonteinen. En wat de putboring betreft, geen beroemder dan die, welke
in 't Oudmanhuis in 1605 is ten uitvoer gebragt, en belangrijke uitkomsten heeft opgeleverd voor de kennis van den grond, waarop wij
leven ; — maar wilden wij daarvan spreken, dan zouden we ons wel
zód diep in de diepte verdiepen, dat wij vergaten, dat we eigentlijk nog
in de Oude-doelenstraat staan.
't Wordt dus tijd, dat we de straat uit-, en de Varkenssluis opstappen, en daar 't niet winderig is, kunnen we er nog een oogenblik
blijven staan, om eens rond te kijken.
Links af, op de IJzermarkt, zien we het Admiraliteits– of Prinsenhof.
't Was oudtijds het klooster van St. Cecilia, de edele patronesse van
alle virtuozen. Meen echter niet, dat de drie deftige heeren t die daar
juist de poort uitkomen, ook muzikanten zijn, -- neen, 't is onze oudburgemeester Henrick Dirkz. Spiegel met twee zijner medeleden in
den Zeeraet, scherp gesleepen
Op 't veiligen der zee, gekruist met oorloghschepen.

Dat zijn de mannen, die de vloten bezorgen, die alle zeeën bedekken,
om den handel te beschermen tegen eiken afgunstigen nabuur ; de vloten,
die vóór tien jaren, onder de vlag van Maarten Tromp en Witte de With
hebben gedonderd tegen »het zeezieck Brittenlant ;" en die, nog weinig
tijds geleden, onder Wassenaer en Kortenaer en Michiel de Ruyter,
Zweden hebben getuchtigd, Denemarken gered, en het Noorden bevre-

229

digd; en die thans alweer onder onzen beroenrden stadgenook , den viceadmiraal De Ruyter, in de Middellandscbe zee den Tttrkschen en Barbarijschen roovers ontzag voor Holland leeren. -- Moge nu de 1 trilsekt
luipaart ons ook weèr leelijk beginnen aan te grimmen, die , ^ , ^ rlog'scliepen zijn gereed, hem andermaal te laten ]rooren, met welk oen » ^ aarsijl,
te singen de vroorne en dappere Hollanders haar lont hebben ;;ervunnerr.
En dat is wel een ander muziek, Tin het »rnuzyk en orghelspel" van
St. Cecilia!
Aan de zuidzijde der binnenplaats ]reeft de Admiraliteit in `t verleden
jaar een geheel nieuw allerprachtigst gebouw gesticht. Maar daartegenover, aan de zijde der Prinsenhofssteeg, staat nog liet oude Bint-Ceciliën-kerkje, met zijn spits torentje, »nu tot 's Laats convoy-conrptoir in
't gebruyk." En midden op de plaats ziet neen, in een steenren zeekourpa'.
den geregtspaal staan, ten teeken van hoog gezag.
Den naam van Prinsenbof dankt het gebouw aan de eer, die 't meetmalen genoten heeft, A T orsten en Vol stinnen te herbergen : Leicester in
1586, prins Maurits in 1594, Maria de Medicis in 1038, en vier jaren
later hare dochter, de koningin van Engeland.
Ja, dit gebouw heeft zelfs nog eerie vierde functie, die van stadhuis
want toen in 1652 het oude stadhuis reeds afbrandde, eer 't nieuwe
nog gereed was, nam de Regeering haren intrek op 't Prinsenbof,
Verder op den burgwal steekt nog een spits torentje hoven de
boorhen uit, dat ons alrneê den ouden tijd herinnert. haar had
St. Agniet haar klooster, en van haar kerk is nu een Illnstre School
gemaakt. Op de bovenste verdieping is de »boeck-kamer," waar al de
boeken aan koperen en ijzeren kettingen vastgesloten liggen Waartoe
dat? vraagt ge. — »Voor 't wegdragen van eenige leandtgauwe luyden."
Zoo hebben alle dingen hier hun goede reden, en ook dikwijls zeer
indrukwekkende namen. -- De hel! heet het onderste gedeelte van ditzelfde gebouw, ---- niet omdat er booze geesten schuilen, kraan omdat
er de bergplaats is van de aangehaalde goederen.

Nog eene andere bergplaats van goederen, en wel serie groote, ziet
ge regt daartegenover, aan de andere zijde van den burgwal : de Bank
van leening, — een nuttige instelling, maar zaliger 'cooebij dan in le
gaan, zegt men. En toch zoudt gij mogelijk wel wenseherr er eens in
te gaan om er iemand te zien en te ontmoeten, - een ier-ere-zeve
n—tig—
jarige, die eens blijder dagen sleet op liet hooge huis te Muiden,
bij Hooft en Huygens en Tesselschade ! Vondel, onzen oudsten en grout
sten poëet! nu sedert vier jaren »suppoost in de Banck van leeningliedoor de gunst van burgemeester Vlooswijek ! Neen, het zou ons niet
ergeren, als menigeen, indien

we

't oog op zijn l,o<<1, lieten

v allen,
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we zagen, dat de grijsaard verzen schrijft, in plaats van panden te boeken. Maar mogelijk zouden we hem thans niet eens hier vinden, want
's zomers gaat hij soms een uitstapje naar Hoorn doen, om zijne zuster
Katrijn te bezoeken 1).
We willen onze sluis nog niet verlaten, maar slaan de oogen nu
eens ter regterzijde. In de verte stuit onze blik op de Oude Kerk, die
we zooeven hebben bekeken ; en v ó ór ons ligt de geheele Bierkaai. Verbazend is het, hoeveel Delftsch en Rotterdammer bier daar aankomt ! »in
een lange rij woonen hier niet als Bierbeschoyers." En in den doolhof
van naauwe en kromme steegjes en dwarssteegjes, waarvan ge daar,
zoo hier en ginder, menigen ingang bespeurt, huist een ruw en stout
slach van volk, dat keelen en vuisten zóó tot zijn wil heeft, dat er een
spreekwoord van ontstaan is : »Wie kan tegen de Bierkaai ?"
Wie ? -- de Beschuitmarkt, die er moedig regttegenover staat, en alle
maandagen een heirleger van tonnen in slagorde stelt. Ge vindt daarin
de heerlijkste »beschuyt, die van Wormer komt." En zijt ge met beschuit nog niet tevreden, gij kunt er ook koek krijgen, Deventer- of
Kamper, wat ge begeert.
Maar wat een geweldig rumoer ontstaat daar op eens vóór de Pijlsteeg ?
Van alle kanten komt het volkje toegeloopen, oud en jong, en ze dringen
en gooijen elkander om er 't eerst bij te zijn. 't Is of er wonder wat
te doen is, en toch is 't maar een relletje op de Bierkaai ! — Hoor
dat geschreeuw eens aan, — en de jongens en meiden met hun sarrend en sissend gekrijsch daartusschen, naar oude Germaansche zede,
om de strijders aan te vuren. Het grappigst is, dat de gantsche drom
in onophoudelijke schommeling verkeert. In 't middelpunt zien wij een
man, met een blaauwe slaapmuts op, en een leêren schootsvel voor
't lijf, en een wijf, wie de muts al van de rosse haren gevallen is, te
zamen in gevecht om 't bezit van een ijzeren pot, waaraan ze trekken
en rukken, alsof 't om 't langste end gewed was. En 't: »Hou je goed,
Maai !" — »Sla den schoemink op zijn kop !" — met nog vele andere en
veel klinkender proeven van Bierkaaische krachttaal, galmen over 't
slagveld.
Meent ge nu welligt, dat het hier een geschilletje tusschen een paar
echtelieden geldt, die 't over de deeling van 't huisraad niet eens kunnen worden ? -- Dat zou in die buurt ook al geen ongehoord mirakel
zijn ; maar thans is het toch een heel andere kwestie. Op vele plaatsen
kunt ge op den kant der gracht, doorgaans vóór den uitloop eener straat
1) Zie Oph. HI.
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of steeg, een houten huisje vinden, met een vuilnisbak er naast. In liet
huisje zit een schoenlapper, die dat postje van de stad gepacht heeft,
en onder 't trekken van den pikdraad, het oog houdt op de vrouwtjes.
dat ze haar vuilnis niet buiten het bakje werpen. Doet het een, dat
niet zeldzaam is, -- hij zijn huisje uit, en de overtreedster der keure
bij de mouw gevat, en de boete geeischt, of, als die geweigerd wordt,
»de ketels, potten of vaten, daaruyt (le vuilnis geworpen is," in beslag genomen ! — Zeker hadden de Heeren van den Gerechte geen
geschikter middel kunnen uitdenken, orn standjës en relletjes te verwekken, dan dit ; want de Amsterdamsche vrouwen hebben handen aan
't lijf, en laten zich van geen schoenlapper haar ketels en potten
afnemen.
Wij zullen het einde van de pret niet afwachten ; maar dalen inmiddels de sluis af, en kuijeren de Halsteeg in.
Men mag ze wel de Schoenensteeg noemen, want liet zijn hier allen
mannen, die zich bij hun leest houden, »groote winkeliers met allerhande
slach van schoenen." Vddr anderhalve eeuw, zou ik 't in waarheid niet
gewaagd hebben, u door deze steeg te leiden, en evenmin door de Pijlsteeg, die daar naast loopt ; want toen was het in dezo beide stegen
uitermate onfatsoenlijk. Toen woonden daar niet anders dan »openbaere gemeyne vrouwen," en wel in »logementen", die gehouden werden door »des Meeren dienaeren." En wanneer 't gebeurde, dat op
eene andere plaats in de stad zoodanig eene vrouw werd ontdekt, clan
werd zij — men zou 't naauwelijks kunnen gelooven, indien 'i niet uitdrukkelijk te lezen stond in cone keur, »gekundight ende l.lytgeroepen
den 24n January 4 0. 1509" -- dan werd zij door »des Heerere dienaeren
opentlijcke met trommelen ende /lieten" afgehaald els naar eerie die(*
beide stegen geleid. En waartoe die plegtstatige optogt .' De keur zegt
liet: »tot heure meerdere beschaemptheyt." — 0 goede oude tijd ! ! -Wij zijn intusschen de steeg reeds ten einde, en staan aan een'
woeligen kruisweg. De lange en smalle Nes aan onze linkerhand, volgepropt van volk, heeft tegenwoordig ook een heel ander aanzien dan in
den tijd, waarvan we zooeven spraken. Toen was het hier, in zonderlinge tegenstelling met de twee naburige stegen — een heilig oord,
eene stad van kloosters, een gebed zonder end. Thans weelde zonder end en winkel aan winkel ; hier wonen »veel silver-smits, hoedekramers, en kostelijke linnen-winkels, groote france-kramers, daarvan
de kamers en solders met alle kostelijkheydt vermast zijn, vol van
goude en silvere kanten, kastooren of kostelijke hoeden ; pasteybakkers,
banketbakkers, braders, kruydeuiers, en allerley lie'inge; hier zwiert
het bij duyzenden van inensclieri." En in de Pieter-iakolisstraat alwe r
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»veel pasteybakkers," zoodat het in deze buurt wel »in de zeven vette" is.
Keeren we ons ter regterzijde, wij zien er de rijke Warmoesstraat,
maar die ons met al haar uithangborden nu al een oude kennis is. En
toch werpt gij daar nog zulk een' vorschenden blik, alsof ge er iets te
zoeken hadt. Het huis »de Trou" welligt, waar »sinjeur Joost van de
Vondelen" gewoond heeft? --- Of tuurt ge mogelijk naar het huis van
Doornik, omdat ge weet, dat daar eenmaal de grimmige Dukdalf gehuisvest was, en dat die »geuze-duyvel" daar »ook bankkeroet speelde?"
Het staat tegenover de Papenbrugsteeg, en ge kunt liet hier niet zien.
Daarom dus maar voorwaarts, en den Middeldam op,
Daer wat vergaêring is van burgren

Zoo zegt Arent van Aemstel, en hij liegt niet. Gemakkelijk komt men
er niet door ; 't gedrang werkt van zes kanten tegelijk. Behalve een
zwerm van kruijers en sjouwers, schippers en voerlui, karren en wagens,
winkelknechts en kantoorloopers, ambachtsvolk en negocieschreeuwers,
en allerlei vrouwvolk en kwajongens, — ziet men uit de Halsteeg menig
eerzame poorteresse aankomen met kleine poortertjes aan de hand, voor
wie ze nieuwe schoentjes hebben gekocht, waarin de kleinen nog wel
eenigen tijd groeijen kunnen ; en jonkmans en jongedochters, zwoegende onder gantsche vrachten van enkel schoenen, waarmeê ze, wie
weet waar al heen moeten; — terwijl uit de Nes hunne evenbeelden komen
opdagen met eene lading van andere waar, met groote dozen vol suikergoed, gebak of pasteitjes op 't hoofd en onder den arm, en die weleens
ongelukkig worden aangezeild door zware pakken laken, fluweel of damast,
die den hoek van de Warmoesstraat om komen, en die- van hunne
dragers naauwelijks meer dan de beenen zigtbaar laten. Dan vallen
de schoenen in den modder, pasteitjes en suikergebak er over heen;
gillen en schreeuwen niet weinig, — en in plaats van den boêl op te
rapen, rollen de belanghebbenden er vechtende boven op, — net zoo
lang totdat eindelijk het geroep : »daar komt de onderschout met zijn
dienders aan !" liet standje doet uiteenstuiven, en de gestoorde straatorde herstelt.
Niet minder is 't gedrang, dat van den kant van den Dam komt opzetten : ---- allerlei slach van kooplieden, burgers, ingezetenen en boeren, —
velen, die naar 't stadhuis moeten of er geweest zijn ; anderen, wie
pligt of belang naar de waag voert, of wel een stroom marktgangers,
op wie boter en kaas een onweêrstaanbare aantrekking uitoefenen. En
gunde ons (hit gewoel slechts een oogciiblik rust, ik zou u hier een

vermaarden boekwinkel toonera, waar • we nu juist voor staan ; -- 't is
die, waar de weduwe van Abraham de Wees, de zaken van haar' sedert
acht jaren overleden man voortzet ; 't is de boekwinkel en drukkerij,

waar de werken van Vonuel ~teeLb gedl'ukt en verkot;ht werdeli. Maar
kunnen we ook al den winkel niet te zien k rijgen, wii zien tell lllinste
het hlli~, en IlOog lioven de hoofdell uit herkent ge het welbekel!dr j'utje
in (len gevel. - En nog is het gewoel niet op ziju 11OOgst: daar bmkell
de beille Vischpoorten troepell vall vischwijven en kereb nit, rnt'! 1'1l1lllerS
CII kurven, die onder een aanhouuend gel,rijsch van: »bmnjellict: Imliljelliet!" zit;h eell pad zocken te lianen. En juist gaat op dit oogenblik
ook de Beurs af: zie, wat digte drom van rijkgeldeede heereIl daar eil'
Beurspoort komt uitgonzen, die het gedrang op den l\liddeldalll nu ondoorkomelijk maakt. Maar die »mesjeurs" geven om geen stollten oI
duwen; zij voelen 't niet eens; hunne gedachten zijn ver lan hier,
in Ilengalen of China, of in »Gene en Nieuw Nederlandt," CII hlill Iwofd is
Vol assignatien, vol oblygaticn, vol boomcrij.
Vol wissclbricvclI, vol retonr, en vol factorij.
Vol konnosscmcnten en vol konvoybiljetten!

Eil lllenigeen, wiens ))weyts pack," of Ideurige ovel'l'uk, ur zwarte
lIuweelen mantel van zilvercn loovertjes schijnt te gliustt'ren, llilldat hij
in aanraking is geweest met de vischwijven, die hem rllg' eil 1l10uwen
met schubbetjes hebben bedekt.
Goemanncn! wat raet? wacl' seile we toch gaen t

Komt, bergen wij ons eenige oogenblikken in deze stoep, onder dien
graauw-zwarten luifel, totdat er ten minste weer zooveel ruimtl' gekomen is, als wandelaars noodig hebben om den voet te verzetten.
Vit een historisch oogpunt is de Middeldam het belangrijkste runt der
stad; hij is de kern van Amsterdam, de Dam in den "1J11::<tel uf de Amslelerdaln, waaraan de stad haar naam te danken IleeH.. Hier onderdoor loopen van oudsher de groote eil de kleine Damsluis, en ahllede van
uudsller is de Middeldam met huizen betimmerd geweest, die gij u echter
niet zoo prachtig moet verbeelden als (le tegenwoordige. IJertog Albrecht
van Beijel'en bel'ekende de waarde van zulk een huis oJl den Mideleldalll
)miet hooger dan thien pont goet gelts." Dat was nu wel in een tijd,
toen rnen eIl' ballsteenen voor 10 stuivers het duizend kocht, pn de metselrlar, dip (10 dllizclld steenen vermetseide, daaraall ;; stllivCl ~ vl'rdiend(',
maar voor cle Amsterdamsche huizen van dien tijd had mell zplfs geen
haksteenen 1I0ch metselaal' noodig; zij waren inlmers van Jwut ))mf't
ryen- of stroe-daken." Inmiddels zOl'gde men hier al van aUlIs 001, VOOI
het gelloegen der hnrgerij, - (]e hltizeu, die hier stonden naar de zijde
van 't Rokin, werden weggernimd, e!l een open pleilltjt' wen I daar aangelegd, »tot een vermakelijke wandeiinge aan den Amstels zijde."
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De stichting der nieuwe beurs echter in 1608 heeft ons die vermakelijke wandeling weder ontnomen.
Maar zoudt gij wel kunnen gelooven, dat deze kostelijke Middeldam,
de kern der stad, in ouden tijd tot een varkenmarkt gebruikt werd? En
toch, zoo was het in de 15de eeuw. Ja, men schijnt in die tijden te
dezer stede magtig veel te hebben opgehad met varkens en varkenshokken, en een varkensdrijver schijnt geen gering persoon geweest te
zijn. Nog in de l6de eeuw woonde een »varckendrijver" in zijn eigen
huis aan den Dam : »Thyman Gerytsz" was zijn naam. Varkenshokken
stonden er langs het Rokin, en varkenshokken stonden langs der stede
vesten. Varkens liepen er in het gras op het kerkhof der Oude Kerk,
en varkens wandelden er vrijelijk langs alle straten der stad. Gij kunt
daaruit eenigszins u eene voorstelling maken, hoe geurig hier toen de
straatjes geweest moeten zijn, en dat het zeker geen overdreven zindelijkheid was, toen de Regeering bij eene keur beval, dat »elck jonckwijf
off dient behoort sijne straet alle saturdagen en alle heyligenavondts
sal hebben schoon te maken." Intusschen veranderen alle dingen met
den tijd, en zoo gebeurde 't ook, dat die wandelende varkens de Regeering schrikkelijk begonnen te vervelen ; zij verbood dien dieren
langer »stadelic bij der straete" te gaan, »uytgeseyt" --- want nooit een
regel zonder uitzondering ! -- »uytgeseyt die geringhede verckene." En
wie waren nu die geprivilegeerde beesten ? Dit waren er vier, maar 't
voorregt kostte hun elk één oor. »Twee Sinte-Anthonys- ende twee
Sinte-Cornelys verckene, gaende wail gheringet mit bellen, ende elc vereken een oir afgesneden." Om een Sint-Antonisvarken te wezen moest
het dier zijn regteroor prijs geven, maar was het linkeroor afgesneden
dan was het een Sint-Kornelisvarken. Varkens met twee noren echter
mogten niet meer de stad rondkuijeren.
Nu een paar vlugge treden en wij zijn op den Dam ; maar indien
ge u voorgesteld hebt, daar meer ruimte te zullen vinden, dan valt het
u deerlijk uit de gis. 't Is er nu boter- en kaasmarkt. Wij staan hier,
tusschen de Beurssteeg en de Waag, midden onder de Friesche en Groninger boterkoopers ; -- meer naar 't midden krioelen de boeren en
boerinnen uit Amstelland, Gooiland, 't Sticht en Waterland, die, onder
een oorverdoovend gesnater en geschreeuw, hun boter, kaas, eijeren en
spek aan den man brengen. De Assendelftsche boter staat bij de trappen van de Waag. Hooge torens van Edammerkaas staan daar achter
de Waag, tusschen den Nieuwendijk en het Damrak; en meer midden
op den Dam de Leidsche, Goudsche, Stolksche, 's Gravenzandsche en
Tesselsche kazen.
Maar klim eens even op deze bank, en kijk over al de hoofden heen.
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Daar ziet ge bij de Waag nog Donderde talk- en smeervaten liggen,
waarbij op dit oogenblik al de kaarsenakers uit Amsterdam vergaderd
zijn om ze te bezigtigen, en "t zal weinig tijds duren, of al die vaten
zijn reeds met paard en sleê naar de pakkelders gesleept. En eon weinig
bezijden ziet ge ook kleine kramen en stalletjes met drooge schol ets
scharren, met melk, hui en zangvogeltjes te koop.
Wij willen trachten een weinig voort te komen tot voorbij de Kromelleboogsteeg. Onze vorige wandeling heeft ons ook over den Darn gevoerd, doch in een andere rigting, evenwel hebben wij toen reeds het
plein zelf genoeg bekeken. Wij willen dus nu nog maar een oogenblik
letten op hetgeen daar zoo rondom ons te zien en te hooren is, en ons
dan haastig voortspoeden. Te ilooren is hier vooreerst genoeg,
Daer volck en burgerdrang en huiswan in den hoop
Vast veilen, loven, biên, en afslaen en besteden,
Verkochte waeren laên op burrien en sleden,
Of torssen op den hals of kruien op het rads.

Zie ginder dien troep kooplieden en schippers, die zich op een hoop
tegen elkander dringen met uitgerekte halzen en zwaaijende armen : merg
zou denken, dat er eene vechtpartij plaats had, en toch is 't negocie
of zeetijding, wat daar verhandeld wordt.
De koopman luistert hier
Naar luchten uit der zee, en zamelt uit papier
Den zin der letteren, van overal geschreven.
Dan valt, dan rijst de nierokt. Hier is een schip gebleven,
En ginder een belant, dat met Turckijen sloegh,
De roofgalayen brandde, of binnen Tunis joegh,
En 't roofnest, out Algiers, noit zat van schepeplonderen.
Dan hoort men hier van 't Y een' oorloghsman opdonderen,
Of vlooten uit de Straete, of van de Spaensche kust!
Dan groeit het koopmans hart, nu zeker, en gerust
In zijn bekommeringe, en danckt Godts weêr en winden
En watren, die bij storm zoo menigh schip verslinden.

Als een tegenhanger van die woelpartij ziet ge daar, vóór 't stadhuis,
eenige deftige heeren bedaard en statig op en neêr wandelen, maar toch
ook in druk gesprek, -- 't zijn de
Amsterdamsche Heeren,
Wethouderen en Raet bekommert met regeeren
En deftigh staetgespreck.

't Is een vrijheer met twee ridders : de burgemeester kornelis de
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Graef, vrijheer van Zuidpolsbroek, en de schepenen Dr. Joan Huydecoper
en Mr. Arnoud Hooft, beiden ridders van St. Michiel. Waarschijnlijk zullen ze zoo aanstonds door één der poortjes 't stadhuis binnentreden, en
door andere leden der regeering gevolgd worden.
Aan muziek ontbreekt het hier ook alweêr niet. »Alle dagen tusschen elf en twalef uuren worden uyt de vensters na de rnarckt door ses
stadts-inusikanten verscheyde musikale stukken gespeelt, dat heel uytnemende vermakelijk is om aan te hooren."
Hier blazen schuiftrompet en kromme en rechte fluit
Orlandoos grooten geest ter heerenvenstren uit,
Ter eere van de Wet, en burgerwandelaeren.

Deze Orlando, wiens geest hier 't venster uit geblazen wordt, -- och,
de groote poëet Vondel kan soms aardig wat zeggen ! -- was de grootste muziekmeester van de vorige eeuw, wiens stukken nog worden gespeeld.
De meeste menschen denken dat hij een Italiaan was, omdat zijn naam
zoo Italiaansch klinkt ; maar dat is mis : hij was een Nederlander, te,
Bergen in Henegouwen geboren, en heette eenvoudig Roeland. Het was
al in keizer Karels tijd de mode onder zangers en muzikanten, met Italiaansche narnen te bluffen. 's Zondags is er een andere pret op den Dam,
dan worden de huwelijksgeboden afgekondigd;
Hier leest men de geboón
Der ondertrouwden af, die op den zondaghstoon
Naer hunne trouwboey treên met onverzaet verlangen ;
Terwijl de drang des volcks en toeloop vast de wangen
Der bloode bruiden verft.

En geen wonder ook, want zij moeten nog al eens wat hooren ! Janhagel is niet karig met zijn aanmerkingen, en vindt op ieder wat te
zeggen. Hem zijn altijd
de bruit en bruidegom:
Te rijck, te vreck, -- te langh, te kort,

te wijs, te dom.

Op een' anderen tijd is de gantsche Dam als een golvende zee van
menschenhoofden; -- 't is wanneer het schavot vóór 't stadhuis is opgerigt, en er gehangen of gegeeseld en gebrandmerkt wordt. 't Wekt
altijd een bijzondere belangstelling bij groot en klein om te zien hoe
't spiegelnut schavot
Den scherreprechter daeght, die 't hoofd van 't lichaem knot,
De keel de lucht verbiedt, en streept met taeye roeden
De ruggen, op 't geschrey, en brantmerckt ze, onder 't bloeden,
Met 's Heeren wapenkruis.

Hier trekt ook dagelijks »de stadts soldaet op trommelslagh ter wacht";
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doch nooit aanschouwt men hier schitterender vertooning clan wanneer
't kermis is, ----- dan is er op den Dam elf dagen lang parade van de
schutterij,
zoo trots in harrenassen

Gegespt en uytgerust, alsof ze waer' gewassen
In 't ijzer nit de wiege, en van haer moeders mam.
Wie Amsterdammers dreight, die vint hier Amsterdam!

Onze schutterij bestaat tegenwoordig uit vijf regimenten : het oranje,
het witte, het blaauwe, het gele en het groene. Al deze vaandels verschijnen, als het kermis is, op den Dam; want eiken dag trekt er van ieder
regiment ééne kompagnie op, in volle geweer, en met een prachtige
uitmonstering van kleeding, pluimen, helmen en harnassen, opgeluisterd
met schieten en vaandel zwaaijen, wat in onze vreedzame koopstad geen
kleine vertooning geeft van krijgshaftigheid en wapenpraal ! De vaandrigs
wedijveren in de kunst. Ieder moet het zien,
Hoe de Amsterdamsche vendels swieren,
Om 't hooft, om 't lijf, op veel manieren.

Ja, elke mevrouw, die een neef heeft, die onlangs vaandrig geworden
is, gaat kijken, en vraagt op 't kransje aan alle vriendinnen :
Hebt gij mijn neef gezien, en hoe hij 't vendel swaeyt,
En om syn lendenen en door het beentje draeyt!

En zulk een indruk maakt dit op de Amsterdamsche jongens, dat zij
ook in de kermis trommelen, optrekken en soldaatje spelen, hetgeen zij
reeds gewoon waren langen tijd eer de Beurs nog bestond.
Stappen wij nu de Gasthuisstraat door, dan gaan wij de Wisselbank
voorbij ---- de beroemde Amsterdamsche bank. »Dit is 't hert van Amsterdam," want
Hier slaept een zilvermijn in Kresus' zilverkelder !

Ja wel, maar de aap zit er binnen, er is van buiten niets merkwaardigs
aan te zien, en daarom maar spoedig de alles behalve stille Stilsteeg in
en de Gasthuismolensteeg door, en dan — halt! midden op de sluis
Over de Heerengracht vóór de Hartenstraat.
Sla nu regts en links de oogen langs deze prachtige gracht. Hier en
op de Keizersgracht staan de aanzienlijkste huizen der stad, »dat eer
koninks-palleyzen dan kooplieden-huyzen gelijken."
Hier, op Heeren- en Keizersgracht, woont de bloem der burgerij en
de kern en kracht der Republiek ; hier wonen »de rijcke en machtighe
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poorters", neen, de rijke en magtige »Aemstelheeren," -- »de koningen
van het Land !" — Bezie die grachtpaleizen eens. »Boven met groote
pakzolders, onder pakkelders, die veeltijds vol van allerhande kooprnanschappen gepropt leggen, ook veel die vol wijnen leggen. De huyzen
zijn hier van binnen met overkostelijke vercierselen gemaakt, met heerlijke marmere muren, albaste posten en vloeren ; daar zijnder die tusschen de naden der marmere vloeren met goudt deurwrocht zijn; de
kamers veel behangen met overkostelijke tapitzerijen, of met goudt- en
zilverleêr, de schoorsteenen koninklijk met kunstige festonnee, zeegewassen, fruyt en allerhande beeldekens uytgewerkt ; de zolders uytnemende
geschildert. En deze huysen hebben achter groote cierlijke hooven, beplant met lustige groene boomen, heggen, roosen en bloemen, en alle
eierlijk loof, uytnemende vermaaklik, dat men in deze stalt zulk een
lust schept."
Zijn zoo de huizen op de Heeren- en Keizersgracht, hoe moeten
dan de meubelen wel zijn ? -- »Men vindt hier huyzen zoo overkostelijk
van huysraat als schilderijen en Oostindische vercierselen voorzien, dat
de waarde van dien als onwaardeerlijk is, ja zommige zijn wel vijftighduyzent, andere wel hondertduyzent en tweemaal zooveel aan 't kostelijk
huysraat waardigh. Ik heb op een kamer gezien de schilderijen en andere vergezochte kostelijkheydt; men zou die geen drie of vier duyzendt
guldens waardigh geschat hebben; de eygenaar doch zou ze niet geven
voor dertigti of veertigh duyzendt guldens."
I k mag u niet vergen, beide grachten aan weérszijden met mij langs
te wandelen, om alle huizen te beschouwen ; laat ons dus hier van onze
sluis maar eens rondzien, en 't oog reiken zoo ver het kan, terwijl ik
u eenige van de voornaamste aanwijzen of noemen wil.
De oostzijde der Heerengracht noemt men »de oude," omdat die
kant nog met vele kleine huizen bezet is van voor 1613, toen hier
de oude Lijnbaansgracht lag, dat slechts een smal grachtje achter den wal
was; de westzijde of »nieuwe zij" is de prachtigste. Ginds naar de Leliegracht heen, bij de bogt, ziet gij het huis van Paeuw, een prachtigen
witten steenen gevel, en een weinig meer naar vleze zijde verrijst het
schoone huis van Bartolotti, dat gebouwd is in het jaar 1615. Maar nog
prachtiger is dat hooge witte kasteel van sinjeur Kornelis Nuyts, een
van onze voornaamste kooplieden, dat daar regtover de Warmoesgracht
staat, en de Koning van Polen in den gevel voert: 't is geheel van witten gehouwen steen, en pas in 't vorige jaar (1661) gebouwd. Te voren
stond er de suikerbakkerij van Nuyts, maar die is in 1660 door eenen
fellen brand geheel vernield, en nu, naauwelijks twee jaren daarna, staat
er reeds weder zulk een kasteel in de plaats, daar 't verboden is, er
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immermeer ketels of suikerpannen te stellen ; maar de koopmanschap
van suiker gaat er evenwel zijn gang. Een weinig noordelijker zien we
het schoone huis van juffrouw Koymans.
Hier, schuins over u, ziet ge het oude vermaarde huis, dat men het
»Blaauw huys" noemt, omdat het geheel van blaauwen steen gebouwd
is in liet jaar 1615; en digtbij de Hartenstraat woont onze burgemeester Kornelis de Graef van Zuidpolsbroek, wien wij zooeven voer 't
stadhuis zagen wandelen.
Wenden wij ons naar de linkerhand, dan valt ons dadelijk het huis vaal
juffrouw Pancras in 't oog, dat » in kostelykheyt van binnen geen anderen
behoeft te wijken: »men ziet er marmeren trappen en heel nette uytmuntende kostelijke vloeren ; alles is in dit huys van uytnemende werkbazen
gemaakt." Juist daartegenover aan de oostzijde staat het pas gebouwde
huis van monsieur Lestevenon, met zijn witten gevel , en wederom aan
de westzijde, een weinig verder dan juffrouw Pancras, woont de burgemeester Andries de Graef; nog wat verder ten zuiden ontmoeten
wij "t fraaije huis van burgemeester De Vlamingh van Oudshoorn, en
tusschen die beiden valt ons oog op »de Bonte mantel", waar de Huntoms wonen, kooplieden in kostelijk bontwerk. Eindelijk, in de verte
voorbij de Huidenstraat, verrijzen vier nieuwe witte gebouwen naast
elkander, die de »huizen van Kromhout" genoemd worden, naar hun
bouwheer en waarom zij ook een kromhout in den gevel voeren.
Zoudt ge nu mogelijk ook willen weten, hoeveel huizen er op deze
schoone Heerengracht staan? Dat getal bedraagt bij de vierhonderd.
.Haar als eens de nieuwe vergrooting voltooid is, en de Heerengracht
in een halven cirkel rondloopt, dan zal 't nog eens zoo groot zijn.
Velen dezer huizen zijn al gebouwd in 1614 en 1615, ook nog in 1620:
maar sedert 1630 en 40 heeft men ook aan de »oude zij" al vele kleine
huizen weggebroken en er groote voor in de plaats gezet, waarmet\
men nog voortgaat. En indien ge geduld hadt, om het getal boornee
eens te tellen, waarmede de Heerengracht beplant is, dan zoudt ge
vinden, dat dit aan ééne zijde 150 bedraagt, dus in het geheel omtrent
3()() boomen, en is eens de Heerengracht het halfrond omgetrokken, dan
zal 't een waterlaan van 600 boomen zijn.
Doch wij loopen nu schielijk de Hartenstraat door naar de Keizersgracht, -- blijven daar evenzoo op de sluis post vatten, en slaan de
oogen regts naar de zijde van de Westermarkt.
Zeker om ons den Westertoren te laten kijken. Waarom niet ? Hij
is wel bezienswaard: »Lange Jan" noemen de Xmsterdammers hem,
want hij is de »grootste dezer stadt," hoewel de mooiste niet, maar de
kroon (loet alles af. Eén min dun driehonderd voet hook steekt hij zijn
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hoofd in de lucht, en verheft de Amsterdamsche keizerskroon letterlijk
tot in de wolken. Zie hoe trotsch dat vergulde cieraad fonkelt in het
zonnelicht. Zeker, Amsterdam kon hare wapenkroon geen hooger standpunt schenken, en Maximiliaan zelf, kon hij nog eens opzien, zou er
zijne hooge tevredenheid over moeten betuigen. Het uur- en speelwerk
in dezen toren is gemaakt door den beroemden Jan Adriaensz. Leeghwater van de Rijp, doch onze Frans Hemoni, »die een heel ander praktijk heeft als oyt yemant ter wereldt heeft gehad," heeft, vóór vier
jaren, dit klokkespel nog veel beter gemaakt.
Regttegenover de Westermarkt staat een breed paleis, »het overgroote
vermaarde huys van de Koymans, een huys gelijk een kerk in 't aanzien ! hierin zijn heerlijke groote zalen met kostelijke schilderijen en
andere vercierselen." En lag daar de bogt nu niet, zoodat we ook
nog een eind weegs voorbij de Leliegracht konden zien, dan wees ik u
daar aan de oostzijde een groot huis, van rooden gebakken steen, rijk
vercierd met kunstige festoenen van witten steen, en met een doorluchtigen sfeer op den top, die op twee dolfijnen rust. 't Is het huis van
den generaal Spegs: van binnen is het als een vorstelijk paleis met
schoorsteenen en pilaren van albast, terwijl de vloeren van uitgelezen
marmer blinken. Een weinig verder wees ik u dan het »Huys met de
Hoofden" 1) van Laurens de Geer, den zoon van dien beroemden koopman
Louis de Geer, die den Zweden eerst regt den rijkdom van hun land
heeft doen kennen, en terwijl hij daardoor ook zijn eigen rijkdom
vermeerderde, tevens den bloei van Amsterdam bevorderde, door den
handel in 't Zweedsch metaal herwaarts te leiden. En tegenover dit
staat een ander heerlijk huis »de Groene Helm." Ik zou u nog verder,
voorbij de Prinsenstraat, de Groenlandsche pakhuizen willen toonen, die
volgepakt staan met tonnen vol traan, met walvischbeen en vinnen.
Smerig is het daar zeker, maar die smerigheid helpt wakker meê, om
de blinkende dukaten te maken, waarvan al deze pracht en vorstelijkheid moet voortkomen en onderhouden worden. En te g enover die
pakhuizen wees ik u de prachtvolle woning van den hoofdofficier van
Amsterdam, mr. Lambert Reynst, en eindelijk ook het huis, waar weleer de
groote Drossaart woonde, -- »de Tacitus onser eeuw, de fenix van zijn
tijdtgenoten en Drost sonder weêrga."
Maar van dat alles kunnen we op deze sluis niets te zien krijgen ;
wend dus liever uw blik hier ter regterhand. Gij ziet daar een der vermaardste huizen van Amsterdam ; 't is dat van den overleden heer C.
1) Het „Buis met de Hoofden" is in 1622 gebouwd door den Waalschen koopman
Nikolaas Sohier, -- den man, die, toen hij rijk was geworden, zich in 't hoofd zette,
dat hij van Karlemanje afstamde ! ! ! — In 1635 kocht Louis de Geer het huis van
hem, en stierf er voor tien jaren geleden.
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Reyllst; de kostbare schilderijen en uitheemsche zeldzaamheden, die 't
bevat, worden op eene waarde van ruins drie ton geschat.
Niet ver van daar staat ook het huis van wijlen sinjeur Pont, zeer
bekend, vooral onder de dames ; ja zelfs »de groote princessen en mevrouwen, die hier binnen Amsterdam komen, bezoeken dit but y s." En
niet zonder reilen, want al wat schoon, zeldzaam en duur is, is er te
koop : »de beste Oostindische kostelijkheden, de uytnemendste porseleynen, die ooyt Oost-Indiën overzendt, uytnemende Indiaansclie rijde
kleden, vergulde kisjes, overkunstige Chineesche versierde lak-werken."
Doch al genoeg, want ik zie, dat uw oog reeds naar de overzijde der
gracht gerigt is, op een schoon huis, tussclten de Westermarkt en Reestraat, enij hebt gelijk; daar woont een groot man -- dr. Nikolaas
Tulp, burgemeester en geneesheer, aan wien de apothekers hun verbeterd dispensatorium of winkelboek en de juffers haar theevisites te
danken hebben.
Wilt ge nog eens even links zien, dan bespeurt ge daar ginds bij de
Iluidenstraat een eierlijken gevel, geheel van witten gebouwen steen, in
't verleden jaar pas nieuw gebouwd, -- dit is het huis van burgemeester Witsen, die tegenover den schouwburg woont. D 'Dch waarlijk, de
oogen worden schemerig van zooveel rond te kijken, en 't schijnt mij
reeds, alsof de gebeeldhouwde engeltjes aan de deuren en gevels beginnen te leven, en ons zingend om de ooren gonzen:
Treck de gevels, hemelhoogh,
Trots van buiten in het oogh.
Bouw de zalen trots van binnen,
Dat een storremleêr de spinnen
Daer bestorme reis op reis.
Kleet den wandt van 't graftpalleis
In tapijt: ontzie geen kosten.
Dat de schoorsteen met haer posten
Vrij van louter marmer glimm'.
Dat de stoep bij trappen klimm'
Als een troon, en kunst van leunen
Onzen Adel ondersteunen.

Wij hebben zooveel mooije huizen gezien, dat wij nu ook weleens een
enkel proefje mogen zien van 't geel! men in die huizen vindt. De sluis
dus af, en de gracht op naar de Beerenstraat. Daar woont meester Dirk
Rijswijk, een uitstekend kunstenaar in mozaiek en parehnoerwerk, en
wiens arbeid te meer de bewondering moet opwekken, omdat hij reeds
een tachtigjarig grijsaard is. "Vij staan hier voor zijne stoep. Onder een'
donkeren luifel treden we door een lage deur zijn voorhuis binnen, en
worden door den »beroemden kunstrijcken meester" zeer vriendelijk ontt
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vangen, waarop hij ons eene tafel vertoont, die hij onlangs voltooid heeft.
Zij is gemaakt uit één stuk zuiveren zwarten toetssteen, achtkantig en
houdt vijf voet in middellijn. Zij is rondom op de keurigste wijze ingelegd met parelmoer, dat eenen krans vormt van loof en bloemen, rozen
en tulpen, met vogels en vlindertjes daartusschen zwevende. Al die figuren zijn in hare natuurlijke kleuren, en wel zonder dat aan het parelmoer eenige verf gebezigd is, en toch zijn alle bloemen en diertjes zoo
uitnemend schoon en levendig in hun eigen kleuren, dat zij het beste
panseel beschamen. Het oog verdwaalt in het beschouwen van dit heerlijk werk, »een juweel voor een koninck of prins."
Den keizer en de zeven keureheeren
Zou 't lusten, op hun feest,
Aen 't achtkant van dien disch te banketteeren,
Verhenght en blij van geest.

»Deze tafel wort gehouden op tienduysent gulden," zegt meester Rijswijk met billijken trots, -- »een werkstuk diens gelijken niet te vinden is."
Wij drukken den vriendelijken kunstenaar de hand, en zijn nog naauwelijks bekomen van onze verbazing wegens zulk eene som voor eene
steenen tafel, of wij lezen daar voor eene steenen poort:
• De weereld is een speel-tooneel,
Eick speelt sijn rol, en krijght sijn deel.

Treffend waar, vader Vondel! maar 't deel van den een' kan toch verbazend verschillen met dat van den ander ! Want wie tienduizend gulden
enkel voor een tafel kan geven, moet wel een deel hebben zoo groot,
dat er tienduizend deelen uit te maken zouden zijn, die, ieder op zichzelf, nog het deel van menigeen overtreffen. En als de heele wereld
eigentlijk niets anders dan een komedievertooning is, lieve hemel ! wat
spelen sommigen dan een armzalige rol ! Maar daarover moeten we thans
in geen bespiegelingen treden ; liever eens helder om ons heen gezien.
We staan op de Keizersgracht bij de Runstraat, vlak voor den Schouwburg, -- een groote merkwaardigheid, — den eenigsten in de Zeven Provinciën ! »In 't jaar sestienhondert zeven-en-dertigh, ter plaats, daar weleer Costers Akademie plag te staan, gebouwt," werd hij op den derden
Januarij 1638 ingewijd met het meesterstuk van onzen grootsten poëet,
dien »Gijsbreght van Aemstel," die telkens op nieuw wordt vertoond, en
zoo bekend en bemind is bij al wie Amsterdamsch bloed in 't lijf heeft,
dat niet slechts zijne heerlijke reijen op de lippen van elke Amsterdamsche juffer zweven, maar zelfs het gemeen sommige verzen dagelijks in
den mond heeft, en als spreekwoorden te pas brengt.
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In »deze doorluchtige schouburgh, siet men de heerlijke en aloude
vermaarde droevige geschiedenissen uytbeel(len, — en dit zijn de tr'eurspeclen;" maar alen vertoont er ook »kluchtige en vermakelijke boerterijen, beschimpende de sotte handelingsren en mottige uv I vallen der
hedendaagsche vreenidigliedeu.' Ja wel ! en de Amsterdammers zien van
dit soort niets liever dan Breeroo ; klucht- en blijspelen, omdat die
vrolijke poëet »reet zijn oprechte IIOhandtse manieren" hen bijzonder
vermaakt. Als zijn spel van 't Moortje vertoond wordt, ziet men altijd
veel ouwelui in den schouwburg, en ze zeeen, dat zij, »wanneer ze dit
spel zien vertoonen, zich inbeelden dat ze noch vijftigli ,la p ei] ,honger
zijn, en in (le V leyshal, op de Vogel- en Vismarkt en daaromtrent van
hunne oude koopwijven geroepen en tot koopera aengelokt worden.''
Tweemaal in de week wordt er gewoonlijk gespeeld : 's maandags erg
donderdags; en wanneer ge lust hebt, om Vondels feb rocd(T en Hoofts
Wt pen u ii eens te zien, dan kunt ge straks teregt: »ten vier lire presys."
Crij gaat dan hier door de poort, en wendt u even reus aan >> . t coinptoyr", om uw geld te betalen en een loodje te ontvangei], Nvaarmeè ge
de plaats overstapt naar die tweede poort, die u op een paneel de minzame »waarschouwinge" voorhoudt:
Geen kind den schouburgh lastigh sij,
Tobacks-pijp, bierkan, snoeperij,
Nocht geenerley baldadigheyd,
Wie anders doet, word uytgeleyd.
En 't is wel te zien, dat de schouwburg de kweekhof (eer poëzij is,
want overal, waar slechts een plekje of randje beschikbaar bleef, staan
verzen geschreven: de meesten van Vondel, een van Jan Vos, hier en
daar een mondvol latijn. Natuurlijk ontbreekt er ook het onmisbaar
filozofenpaar Dernokriet en Herakliet niet, want die lachebek en huilebalk, typen vals tweeërlei wereldbeschouwing, vallen zeer in den smaak.
Hebt ge nu eene goedkoope plaats genomen, dan moogt ge beneden
in »'t ruyrn" blijven, op de staanplaats, »waar het gemeene volk het
speelera aanschouwt." Bevalt het u daar echter niet, en wilt ge zitteil
bij »de geenen, die van aanzien zijn," welnu, neem dan eerre plaats in
de »cierlijke huysjes oft kamertjes," die, in twee rijen boven elkander,
om »'t roem" heenloopen. Of is u »d'eerste plaats te gering en d'ander
te duur," er is boven deze »huysjes. weer een halfront, daar de toezienders op sclruyns-opgaande banken zitten."
Uitstekend prachtig is het tooneel ingerigt; doch alles is er vast en
onbewegelijk. Men ziet er een troon en een gevangenis, een kasteel en
galerijen, kolommen en beelden. \Vat van deze zaken bij de vertooning
niet te pas komt, wordt bedekt door breede gordijnen, (he van een
113
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ijzeren stang aan de zoldering afhangen. En wat niet bedekt wordt, en
evenwel te veel is, mag ieder, die wil, vrij wegdenken. Moeten er geesten uit den grond opkomen, ook daarvoor is gezorgd, door luiken in den
vloer, die met katrollen werken. En moeten er personen uit de hoogte
nederdalen, dan doen zij dit in een' geschilderden hemel, die zich
schijnt te openen tusschen stralende wolken, maar eigentlijk een groote
vierkante bak is, waarin eenige spelers tegelijk plaats kunnen nemen.
»JUPITER OMNIBUS IDEM" luidt het opschrift vóór dien hemel, hetgeen,
volgens de geleerden, zeggen wil:
De groote Jupiter is ieder even gunstig.

Maar volgens de dominees en katechizeermeesters levert dit het sprekend bewijs, dat het in de komedie een heidensche boêl is ; wat echter,
volgens Vondel, »de schouburghhoofden met geene reden vatten kunnen ;"
terwijl hij vraagt, of men »den tooneelisten zoo maar den dansenden
droes op 't lijf schenden, en hen, als padden en kikvorschen, in den helschen zwavelpoel slingeren mag ?" -- Neen, dan nog liever in den mooi
geschilderden tooneelhemel opgeheschen !
Maar niettegenstaande alles hier zoo »eierlijk en gevoeglijk" is ingerigt, en gelds genoeg gekost heeft (weinig minder dan dertigduizend
gulden), is men voornemens alles weder onder den voet te halen, en er
nog een 30 of 40 duizend gulden aan te vertimmeren. Men wil nu een
tooneel hebben »na d' Italiaanze manier, met alle bedenkelijke en
schielijke veranderingen van perspectiven of inzichten en veelderley
vliegende werken, die men machines noemt." En als dat alles gereed
is, dan zal 't zoo mooi zijn, »dat daarover, niet alleen deze stadt,
maar gants Hollandt, ja, geheel Nederlandt, ten hoogste met verwonderinge zal opgetoogen worden."
Nu, dan hopen we meê in die opgetogenheid te mogen deelen, en er
lang genot van te hebben!
Inmiddels zijn wij de Runstraat reeds doorgewandeld naar de Prinsengracht, --• alzoo van den eenen schouwburg naar den anderen.
Dit is nu de vermaarde stichting van David Lingelbach : het geliefd
uitspanningsoord van oude en jonge Amsterdammers, waar zij noten
kraken en bier drinken, en zich besproeijen laten met het reine vocht
uit de Looijersgracht, en bovendien — »mits een stuyver betalende" -dooien en hollen, poppen zien en muziek hooren kunnen ; in één woord :
het Oude Doolhof, »wezende een fray, groot, uytstekent ghebouw, en
den ingang een hooge verheven poort."
Laat ons deze verheven poort binnentreden, wij zullen er gelegenheid
vinden, om van onze wandeling uit te rusten. Hier ziet ge in 't midden
op de plaats »een grotte of gemaakt bergh-werk, bestaande uyt uyt-
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heemsche te zamen gezogte steenen, vreemde zeehoornen en ander
schelpwerk;" — van buiten vercierd met de beelden van Bacchus en
Ariadne, Silenus op zijn' ezel en allerlei dansende

satyrs, en van binnen

doorsneden met fonteinspruiten, die er van alle zijden onder en boven

uit te voorschijn komen. Ja, wees voorzigtig, ook de steenen vloer,
waarop wij loopen, is vol waterpijpen, die (gelijk onze geleerde vriend
Tobias van Domselaer het uitdrukt) »de gapende vrouwluyden veeltijts, met
haar uytspruytende koele waterstralen van onderen, als nuchtere kalveren
doen hippelen, (lat den ommestanders vermakelijk is."
Vddr omtrent een halve eeuw geleden, toen men met de derde vergrooting der stad bezig was, lag - —'t was in 't jaar 1614 — op den hoek van de
Prinsengracht en de Looijersgracht, een tuin, »alwaer go(',, wijn en bier
vercocht wert tot yders contentement," en die »Sente Peylderstuyn"
genoemd werd. Tot nog grooter contentement van ieder, die er wijn en
bier kwam drinken, liet de kastelein er een doolhof aanleggen, en ook,
door een Franschman, die de kunst verstond, twee fonteinen maken
met eenige grondpijpen. Tegelijk liet hij ook aan de Prinsengracht een
groot huis zetten met een plat dak en een torentje, alles naar den
nieuwsten smaak. Van binnen waren »heerlycke kamers en salen" voor
de wijn- en bierdrinkers ; boven op het plat speelden de muzikanten, om
»door 't geblaes van trompetten, schalmeijen ende andere instrumenten
de goede luyden te locken". — Dit was 't begin van ons Oude Doolhof.
Het vond navolging -- doch helaas ! te veel. In verscheidene tuinen
werden doolhofjes en fonteinen gemaakt, en muziek er bij ; maar er kwam
nog meer bij, waardoor veel jongelui van den een gin doolweg op den
anderen raakten, en daarom werd al die pret in 1629 door 't Geregt
verboden. Wat zou er nu van Sente-Peylderstuyn worden? -Juist kwam omstreeks dien tijd David Lingelbach van Frankfort hier,
en nam de zaak over, om er een andere inrigting aan te geven. Hij
liet het doolhof en de fonteinen blijven, maar voegde er een nieuw kijkvermaak bij, dat ieders verwondering wekte, — de vertooning namelijk
van de kunstige beeldjes door horlogewerk gedreven en de levensgroote
beelden, die wij er nog kunnen zien. Wij behoeven slechts een stuiver
te geven, om door dit poortje binnen te gaan. Maar dit willen we nu
nog niet doen ; eerst wat rusten. » Hier op de plaets zijn, onder »de
schaduwe der groene boomen, tafels met banken, en verscheyde huyskens om te drinken, het zij wijn of bier, alles soo men begeert;"
waar reeds vele gasten zijn aangezeten. Hier willen we ons mede nederzetten, en met andere goede Amsterdammers een kanne bieis drinken
op 't welvaren van de stad i

DERDE DEEL DER 1VA\llELIVG,

VAN ' T OUDE DOOLHOF NAAR DEN KLOVENIERS-DOEL.

Daer is in Amsterdam een wonder soet vermaeck,
Daer is in Amsterdam een wonder fraeije saeck,
»Een hof, een selsaem perck, daer yeder met verlangen
»Sijn lusten onderhout met duysent ommegangen;
»Een hof, een lustigh hof, en konstigh afgemaelt,
»Een hof, een listigh hof, en daer een yeder dwaelt."
Men siet 'er, lijckewel, men siet fonteynen springen;
Men hoort 'er menigmael de jonge vrijsters singen;
Men sit 'er op de plaets met bancken aen een rij;
Men drinckt 'er Delleftsch bier, en eet 'er scharren bij.
Men wandelt, lieve vrient, men gaet de huyzingh' binnen,
En vint de zael gevult met Vorsten en Vorstinnen:
Men siet 'er Salomo en Welhem van Nassou,
En Goliath van Gath, selfs met sijn echte vrou.
En vraeght gij : welck een hof magh so veel schoons besluyten?
't Is 't OUDE DOOLHOF, vrient, en 't kost u maer acht duyten!
Nu -- wij konden dan toch ook den lust niet weêrstaan, om eens de
man acht duyten te versnoepen, en daarbinnen te gaan zien : »Salomon
op sijn conincklijken troon, met sijn helbaerdiers en lijftrawanten ; vddr
hem komt de Coninginne met hare staet juffers, doende alle voor den
Coninck haer behoorlijcke eerbiedigheydt, en de Coninck haer besiende,
staet op van sijn troon, gaende van self weêr sitten." -- Ook hebben
wij gezien den vervaarlijken Amsterdamschen Goliath, waarbij de oude
Filistijnsche zelf verstomd zou staan te kijken. En merkt hier op den
heuschen aard der Amsterdammeren, die hem ook eene weêrhelft hebben
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geschonken, zijns waardig, — »een groote reusin haer kindt aen de
borst hebbende," zijnde (zoo wij den uitlegger mogen gelooven) »eene
schoone Muscovische vrou." Vraag toch niet, hoe die oude Filistijn aan
een Moskovische vrouw gekomen is; men houdt hier van geen twijfelaars!
Maar wilt ge weten, hoe de reuzin gedoopt is, meel zal li aanstonds
zeggen, dat ze »vrou Walburch" heet.
Nog meer : »Mars en Venus te samen in de koets," die door Phoebus
worden ontdekt, waarop de smid Vulkaan komt aanhippelen, en, een,
twee, drie ! in een net van ijzerdraad de gelieven vangt en ten toon
stelt, »waardich voor alle buytenlieden gesien te worden, wat vreemts
en wonderlijcks voor haar."
Wij zagen er ook »op een hoog toneel gebootste beelden van was,"
tien of twaalf in getal, onder anderen : koning Hendrik IV en prins

met

zijn

vader, moeder en gemalinne, koninklijke dochter van Engelandt,

met

Willem 1, »alsmede de laatste overleden vorst dezer huyze,

en ander e Indiauosche groovrouwtje vair Meurs met Duck

haren jegenwoordige alsnuch levende Prins,

en ! ! ! — Oock siet men claer het
sijn bi oeder Olivier Kromwel! !" --- Onze uitleggers nemen 't

d'Alba erf

zoo naauw.

niet.

Maar wij hebben intusschen kennis gemaakt met een dikken, vetten,
spraakzamen Amsterdammer, die in een bruin lakeiisch wambuis zit.
in welks borst hij bestendig de Bene hand steekt, terwijl de andere zich
hardnekkig

in

den linkerbroekzak blijft verschuilen. \Vij hebben reeds

vernomen, dat hij meester-varkenslager is, overman van 't gild, ser jarit
in 't oranje-regiment, en, natuurlijk, poorter van Amstelredam. Nu
houdt hij

ons bezig met

al de grieven bloot te leggen, die hij heeft tegen

de Heeren van de Wet, omdat de Heeren weigeren de varkenslagers tot
een afzonderlijk gild te maken, maar hen doen blijven bij het vleeschhouwersgild, waartoe zij sedert onheugelijke tijden hebben behoord; »en
zulks," zegt hij, »niettegenstaande wil ampel en diskretelijk hebben aangetoond, geen cleeschliouwers maar spekslagers te

zijn ;" —

dingen, die

ons bijzonder weinig schelen kunnen. En omdat wij zoo weinig belang
toonera te stellen in stadszaken, daarom ziet hij ons ook niet voor Amsterdammers aan, maar houdt ons voor Hagenaars, wat ons al even
weinig schelen kan. Nu, de vader van onzen man had nog wel wat verder reis moeten maken — te weten, heel uit Munsterland, van 't gehucht Schweinenhausen, en was te voet herwaarts gekomen, en had,
ria jaren zwoegens eu sparens, eindelijk liet poorterregt gekocht; -maar hij is ingeboren poorter. en zijne zes jongen zijn

het

ook; ja, hij

is nu al een rijke spekslager, en zijn oudste jongen zal 't ook, maar d^
tweede dominee worden. En daar nu een van oiis, gewaande t iagenaars,
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zich eene aanmerking veroorlooft over die Munstersche herkomst, barst
onze vriend in lachen uit, dat zijn buik heen en weêr slingert. »Waarachtig," roept hij uit, »nu merk ik, dat je pas komt kijken in Amsterdam ! Waardoor zijn wij die groote stad geworden, als 't niet is door
den toevloed van vreemdelingen ? Kom van Munster of kom van den
Haag, 't is hier al om 't even ; -- bij 't volk is de nering, en hier is
ieder wellekorn, die de nering helpt vermeerderen. Amsterdam is een
stad van negocie, en de negocie vraagt niet naar je afkomst, maar naar
je schijven! — Wil je ook poorter van Amsterdam worden? -- ga naar
't stadhuis voor burgemeesterskamer ; leg den poorter-eed af; ga dan
met den bode naar de thesaurie, en betaal de vijftig gulden, die er toe
staat, geef 16 stuivers voor 't ceêltje, één schelling voor 't registreeren,
en nog één schelling aan den bode, of zooveel meer als je mildheid je
ingeeft, en je bent poorter, al waar je ook van nog veel verder gekomen dan van 't gehucht Schweinenhausen ! Maar dit aan een kant.
Ik weet nu toch, dat jelui vreemdelingen bent, en je bent dus zeker
hier gekomen om den reus en de fontein te zien, en jelui hebt gelijk,
want wat zie je ook t' huis op je dorp? Maar dan moet jelui ook nog
eens naar de Rozengracht toe, -- daar is het Tweede Doolhof." -- En
nu begint de serjant-varkenslager door te slaan, zoodat wij ieder nog
een kan Delftsch bier bestellen.
»Wandel (zegt hij) naar de Rozengracht, tusschen de twee laatste bruggen, begrijp je ?" -»Woont daar Rembrand van Rijn niet, onze beroemde meester in treffelijk schilderwerk?" —
Ja wel, hij woont daar, de groote man ; -- zwijg eens even stil, serjant ! —
hij woont daar in een klein huis, en hij leeft er stil en afgezonderd,
want zijne kunstwerken hebben hem juist geene schatten opgeleverd.
Al is er eens een tijd geweest toen hij zeggen kon, dat hij en zijne
Saskia »rijckelijck ende ex superabundanti sijn begoediget," en al mogt
hij ook aanzienlijke en rijke mannen onder zijne vrienden en begunstigers tellen, — toch, we weten het maar al te wel, is in zijn groot
huis »op de Breêstraet over de Sint-Tonissluis, 't tweede huys," de geluksgodinne hem niet gunstig geweest. Hij telt nu reeds vier jaren over
de vijftig, maar nog — ik zou wenschen u tot hem te leiden — nog
krullen zijne bruine lokken van onder de zwarte fluweelen barret, zij 't
ook niet meer in zoo kwistigen overvloed als vóór 28 jaren, toen hij
met zijne Saskia van Uylenburg, van »'t Bil tot Sint-Anne-kerck" terugkeerde. En zij ook zijn mond vaster gesloten, en de uitdrukking van
zijn gelaat, na zoo menige droeve ervaring, ernstiger en zwaarmoediger
dan toen, — nog teekent zijn sterkgebeend voorhoofd met de breede
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slapen, en zijn diep en donker oog u de diepte zijner ziel, den gloed
van zijn genie....
»Och," valt de spekslager mij in de rede, »als je bij meester Rembrand Harmensz. je portret wilt laten maken, doe dat dan op een' anderen
dag, want ik wil je nu juist aan de overzijde brengen. Regttegenover
hem zul je een brave hardsteenen poort vinden, -- (lat is de ingang
van ons Tweede Doolhof, waar niet weinig te zien is : kunstig water,
uurwerken, beeldegespeel en allerhande snakerijen, die zich door raderwerk
als anderszins zoo bewegen, dat ze schijnen te gaan, loopen, dansen,
zingen, ja 't is haast of je ze hoort spreken.
Pas ben je de brave steenen poort doorgegaan, of je ziet op de plaats
rondom de huiskeus en banken, daar 't volk op zit om te drinken
onder de groene boomen. Maar ik begrijp wel, dat je 't eerst naar de
fontein zult loopen, die midden op de plaats staat, om al de beelden te
bekijken. 't Is daar alles bij vieren. Onderaan zie je de vier werelddeelen,
en een trap hooger de vier jaargetijden ; nog wat hooger staan de vier
deugden ten toon : de onschuld, de matigheid, de barmhartigheid, en de
voorzigtigJieid. Daarboven weêr zijn de vier ondeugden geplaatst : (le gierigheid, de hoogmoed, de gulzigheid en de wellust. Nog hooger staan de
vier elementen, en eindelijk boven op den top de nooit gevonden groote
Kristoffel, die, als de legenden zeggen, twaalf ellen lang was.
Al die beelden, 't zij deugden, 't zij ondeugden, 't zij elementen of werelddeelen, spuiten geweldige stralen waters uit, zooclat de drinkers op
de banken soms onverwachts hunne bekers gevuld zien neet kristalfijnen
teugjes uit de geurige Rozengracht. En dan nog de pijpen, die uit den
grond opspuiten' Je kunt liet lezen : »uyt de straet springhen verscheyde
fonteynen, (lat dikwijls 't meeste verniaek geeft voor de meysens..."
Wat blief je ? een bijzonder vermaak, waarlijk ! —
»Zwijg jij nu stil," hervat de serjant, » jij weet er het fijne niet van ;
luister maar. Je zult er een kunstigen toren zien, waarop de loop van
zon, maan en sterren is voorgesteld, en ook een (lood met den zandlooper in de hand, dien hij alle uren zelf omdraait ; en opdat niemand zich
zou vervelen niet daarnaar te wachten, ziet men ondertusschen een gezelschap van beeldjes, die onophoudelijk 't eene deurtje uit en 't ander
weêr ingaan; en boven op de spits staat alweêr een haan, die alle uur
kraait, en de vleugels beweegt. Neen, dit is alles nog niet. Op een
hoog voetstuk staat de vioolspeler van Neef Teunis, die water uit zijne
snaren strijkt in plaats van muziek. Maar het verwonderlijkste van alles
is een groote kerkkroon, waarop zes kaarsen staan, en de vlammetjes
van die kaarsen zijn waterstraaltjes.
Bovendien ziet ge er ook nog eene menigte vertooningen met beeldtjes : de tirannij van Dukdalf, de Parijsche bloedbruiloft, ree moord van
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prins Willem, de historie van Esther en zeven wijven vechtende om
een mansbroek ! 1 )
En dit binnenste ziet men allemaal voor één stuiver, wonderlijk voor degenen, die 't nooit gezien hebben.
En daar je dan toch op de Rozengracht bent, zoo moet je vooral ook
het Glashuis eens gaan zien, dat digtbij 't Doolhof staat. Voor dezen
plagt Venetië alleen de kristalijnen en fijne glazen te maken, maar nu
worden ze hier even goed en fijn gemaakt als ooit Venetië gedaan
heeft. Gij zult er in den winkel kassen zien vol allerlei fijn en kristalijn
glas, en groote pakhuizen doorgaan, die vol glazen van allerlei maaksel
en kunstig fatsoen bij duizenden liggen. Twee ovens branden er nacht
en dag, waar dertig man aan werken, terwijl er wekelijks voor ruim
honderd daalders aan turf en hout verstookt wordt. Je kunt er het glas
zien maken : fluiten, schalen, overdekte koppen, naar de manier der gouden
overdekte kelken, kleine en aardige drinkkroesjes met blaauwe en anders
gekleurde randen, ook heel nette wijnglazen, kopjes en ander oud en
nieuw werk, ja veel, dat men nooit gezien heeft.
En dan, als je hier een paar fraaije drinkkroesjes gekocht hebt, —
dan er mede naar 't Derde Doolhof, om er daar het bier eens uit te
proeven. Het staat even buiten de Sint-Antonispoort, waar nu met de
vergrooting, de Weesperstraat gerooid wordt, niet ver van mijn goeden
vriend Kornelis Kik, die in zijns schoonvaders tuin zulke fraaije fruiten
en bloemen schildert, maar om de nieuwe uitlegging, ook al, als zoo
menig ander, genoodzaakt is op te kramen" .....
»Tralala, tralala !" ...
Wat weêrga, serjant, wat is dat ? ---

1) Hier heeft onze groote poëet Vondel eens, toen hij met zijn vriend Gerard van
Broeckhuysen in 't Doolhof was geweest, een rijmpje op gemaakt :
BROECKJEN, houd uw broeck op geld;
Want ons Mopsus heeft gespelt,
Datter nog eens seven wijven
Om een broeckjen sullen kijven.
Die zeven wijven, die om een mansbroek vechten, behooren tot de emblemata saeca-

laria, die heel vermakelijk gevonden en daarom den volke dikwijls vertoond worden.
Gij kunt die ook in de „Belachende Werelt" van Adriaan van de Venne vinden.
Maar wien meende Vondel met Mopsus ? — Den uitlegger in het Doolhof. Mopsus
was de naam van twee beroemde waarzeggers in de oudheid, en met dien van de
Rozengracht maakte Vondel 't klaverblad vol. Cerlior Mopso, zeiden de Ouden, en
meenden daarmee : „'t is zoo sekuur alsof Mopsus 't gezeid had." En daarom zei Vondel
ook tegen Broeckhuysen : „Hou nou je broek in waarde, man ! want Mopsus heeft je
voorspeld, wat er gebeuren zal."
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»Tralala, tierelier, tralala !"... Een troep lustige maats komt de plaats
Op, zingende eis springende, hand aan hand. Eéii vooral ziet er al

heel

vrolijk uit, en werpt een blik op llesschen en kannen, alsof hij de man
was, van wien ik laatst een poëet hoorde rijmen :

Sildermint, hij kon zo ninnen,
't Was dan wijn of 't was dan bier.

Een deftige dikke komt bedaard achteraan stappen, en kijkt ons aan
met een gezigt, dat alle verwondering uitdrukt, wijl wij hem niet »met
geneighden hoofde, tot een teicken van eerbiedigheid, ootmoedigli begroeten." — Eilieve, serjant, wat zijn dat voor gasten met hun tralala ?
»Dat zijn komedianten; die zullen hier vandaag zich eens te goed doen.
En die deftige dikke lijkt een poëet, die hun een vetmaal zal geven."
De serjant heeft gelijk; als een poëet een stuk gemaakt heeft, dat op
den schouwburg vertoond is, en de spelers hem in allen deele voldaan
hebben, zoo geeft hij hun een vrolijk onthaal, hetzij hier in 't Doolhof,
hetzij aan den Overtoom of te Halfweg.
Hoor die vrienden eens een opschudding maken ; — onze brave spekslager raakt er van in de stilte, en wij zullen best doen niet onze
biezen nu te pakken.
Vaarwel, serjant, zegen en

gezondheid!

»Go( reis, sinjeurs, wel t' huis in den Haag !"

Daar staan we nu op de Prinsengracht. Ware 't lieden zondag, ik
zou u ook op de katten- en hondenmarkt brengen, die dam ginds aan
de schans pleegt gehouden te worden, zelfs onder de voormiddag-preek !
Zeker niet tot stichting van de vrome burgers, maar zooveel le meer
tot vermaak van de wijven en jongens van 't Nieuwewerk, die

er

eiken

zondag hunne uitspanning gaan zoeken. Thans echter moet ge die merkwaardigheid

missen,

en u vergenoegen met een blik te werpen langs de

Looijersgracht en de Looijersstraat, waar de touwers wonen, die de Huidei
en 't leèr bereiden.

Want --

de neus heeft het u gewis reeds gezegd ---

wij staan hier in het middelpunt der looijerijen : achter ons l'ieiil ^ en we de
Kunstraat en de Huidenstraat; regts de Elandsgracht en de Elandsstraat,
waar de kooplieden wonen, die »in elandts-liuyden, hartev'ellen en in
andere huyden handelen;" en links de Passeerdersgracht en de l'asseerdersstraat, waar »weynigh ander volk woont als die 't spaais;-leer en

Hier ziet men op de I3aanvolk, die met dit werk haai

ander leer bereyden; dit noemen zij passee peii.
gracht en daaromtrent een grootera hoop

kost winnen, en men gaat een groote streek voorbij, Maar men anders
niet (loet,'.
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Wij gaan dan ook die »groote streek" maar haastig voorbij, en staan
hier reeds aan den stadswal, dat is : den ouden wal. Hier wijs ik u
onze Schermschool, of »Schouwburgh der Wapenen", waar burgers en
burgerszonen zich in schieten en schermen kunnen oefenen, en waar ook
dikwijls »een vrije vechtschool" gehouden wordt tusschen vermaarde
schermmeesters, wat dan vooraf »met het slaan der trom door de gantsche
stadt" wordt bekend gemaakt, opdat al het volk zou komen kijken.
Zie de Turfmarkt hier langs de gantsche gracht, en het Turfdragershuis daar bij den wal. Zie dddr de groote klokgieterij van Hemoni,
en de beeldhouwerij van Quellijn, en ginds de stads-steenhouwerij met
haar torentje. Doch we gaan dit alles slechts voorbij ; het is thans
de nieuwe vergrooting, die al onze aandacht trekt. 't Is nu reeds het
vijfde jaar, dat men aan die vergrooting werkt, en nog is men er
drok aan bezig. De nieuwe buitencingel is dan ook reeds van hier tot
aan den ,Amstel gereed, en eerlang zal hij met boomen beplant worden,
»dat heel vermakelijk zal zijn voor 't volk in de stadt, om te gaan
wandelen." Wij willen hem echter al terstond met een bezoek vereeren,
evenwel niet om te wandelen ; wij zullen het rijdende doen, dan hebben
wij tevens beter uitzigt over den omtrek. Vraagt gij, hoe we daar zoo
schielijk komen kunnen ? Dat zal zeer gemakkelijk gaan. Hier ligt een
schuitje in de Prinsengracht, daar stappen we in, en laten ons de
gracht uitroeijen, door de doorvaart heen, die hier onder den wal is,
en — zoo zijn we reeds buiten. Nu regtsom, en daar ziet ge den
nieuwen buitencingel vóór u, en meteen ook den koetswagen, die ons
wacht.
»'t Gebruyk der koetsen is nu wat gemeender als 't was voor acht of tien
jaren." Ja, in de vroegere eeuwen was dat gebruik hier een geheel vreemde
zaak ; de smalle burgwallen en enge straten in het oudste gedeelte der
stad toonen het duidelijk aan, dat men bij den aanleg daarvan aan geen
paarden en wagens gedacht heeft. Maar sedert Louise de Coligny de
eerste koets uit Frankrijk had doen overkomen, of liever sedert Amalia
van Solms hier het voorbeeld gaf van een te voren ongekenden praal,
raakte dit rijtuig bij lieden van aanzien, vooral in den Haag, meer e ll
meer in zwang. Toch waren de karossen in de meeste Hollandsche steden vóór omtrent dertig jaren nog zoo zeldzaam, dat een Engelschman,
die toen een speelreis door Holland gedaan en er een boekje van geschreven heeft, zegt : »Koetsen ziet men hier even zelden als staartsterren, en de dronkelui loopen althans geen gevaar van overreden te worden." Maar in Amsterdam was 't anders, en de liefhebberij om met
karossen, koetsen en kalessen door de stad te rijden zoo groot, dat er
al in 1634 een keur kwam om het te verbieden. Nu, vóór zeven jaren
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geleden echter, is liet rijden aan ieder toegestaan wits altijd regtuit van
huis naar de poort of van de poort naar huis, -- en van deze vrijheid
wordt zoo ruim gebruik gemaakt, »dat binnen deze stadt nu wel vier of zes
hondert karossen zijn, dat een groot cieraat voor de stadt is;" -- ofschoon
sommigen al profeteeren, dat het geen jaar duren zal of er kwut weèr
een keur tegen r).
En nu de schuit uit-, en den wagen ingestapt. Wij zullen (lezen nieuwen cingel eens een goed eind omrijden, en dan den ouden cingel
terug, om bij de Heiligewegspoort weèr af te stappen. Laat inmiddels de
oogen maar goed rondgaan.
Zie dat krioelen van het werkvolk eens aan. Hoeveel honderde, neen
(.luizende menschen zijn hier aan het zwoegen, om Amsterdam eerre nieuwe
gedaante te geven! Wat al schoppen en spaden in de weer, -- wat al
schuiten en kruiwagens, wat al masten en heiblokken, — wat al planken ea balken en steenhoopen, zoo ver het oog kan reiken !
Hier ziet ge het volk bezig met sloo pen te dempen, tuinen en paden
te sloopen, koepels en huisjes omver te halen ; want te voren was deze
gantsche ruimte opgevuld met buitenpaden en lusthoven.
Dddr is men bezig den grond op te hoogen ; gij ziet er lange rijen
van kruiwagentjes met zand of puin achter elkander over de planken
rollen, om op den lagen, modderigen bodem te worden omgekeerd. Oude
bestratingen, houten bruggetjes, steigertjes, vermolmde schuttingen, afgehakte booroen, voorden niet weggeruimd, maar raken mede onder den
grond bedolven, en men zal mogelijk na een paar eeuwen dikwijls verwonderd staan te kijken, als men die dingen bij het graven in de diepte
terugvindt.
Ginder worden nieuwe straten gerooid, die men nu veel breeder maakt
dan in de oude stad ; eenige hebben reeds namen ontvangen : Leidschestraat, Spiegelstraat, Vijzelstraat, Utrechtschestraat, Weesperstraat.
Elders ziet ge grachten graven : de nieuwe Heerengraclrt, Keizersgracht, Prinsengracht, Baangracht, die nu allen de gedaante van halve
cirkels bekomen.
Geheel op den voorgrond ziet ge honderde metselaars werken aan de
steenen bolwerken en stadsmuren, die voor een groot deel reeds gereed
zij n, en mogelijk in het volgend jaar geheel voltooid zullen raken. Twintig voet zijn de muren hoog, van de fondamentplank af gerekend, en aan
de binnenzijde zijn ze gesteund met overwelfde bogen, die tot 14 voet
diep zijn; ieder bolwerk heeft 44 zulke bogen, en elke gordijn tusschen
1) Zie Oph. X.
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de bolwerken 47. Of hier niet een verbazende hoeveelheid bouwstof toe
noodig is? Dat kunt ge denken. Alleen aan den steenen beer bij het Funen
zijn driemillioen moppen vermetseld, behalve nog de gehouwen steen in
den rug, de hoeken en de torentjes ; maak nu een gissing van de rest !
Regts en links dreunen ons de doffe slagen der heiblokken in 't oor
die de zware masten in den grond drijven, waarop al 't werk rusten
moet. Men heit er de fondamenten van de nieuwe groote poorten : de
Muider-, Weesper-, Utrechtsche- en Leidschepoort, en van de prachtige
steenen brug over den Amstel, die, meer dan zevendhalfhonderd voet
lang, op 35 bogen rusten zal, en van waar het gezigt, zóowel stadwaarts
als naar buiten, onovertreffelijk zal zijn. Over den Binnen-Amstel, die
hier meer dan*600 voet breed wordt, zal men van die brug een stadsgezigt kunnen genieten, schooner dan ergens ; -- over den BuitenAmstel, die wel vijfhonderd voet in breedte heeft, zal men zich kunnen
verlustigen in den aanblik van eene rivier met speeljagten en sloepen,
met jaag- en marktschuiten bedekt, en omzoomd door grasrijke wei- en
hooilanden ; terwijl de wegen aan beide zijden een levendig tooneel opleveren van »karossen, kalessen, koetsen, speelwagens en karren, behalven de paerde-rijders, die met hun weeldrige paerden doorgaans genoeg
te doen hebben, om over den weg te raken."
Dáár, regt voor u uit, ziet ge thans nog eens voor 't laatst de overblijfselen van het oude Huis van St. Jan Evangelist of 't Reguliersklooster. De tuin heeft gedurende de laatste dertig jaren tot een Hortus medicus gediend, en Dr. Jan Snippendaal gaf er les in de kruidkunde. Doch
daar is nu een eind aan ; de kruiden en gewassen zijn al overgebragt
naar den tuin van 't Gasthuis, en de muren, die ge er nu nog ziet, zullen eerstdaags verdwijnen, vermits men daar juist de Utrechtschestraat
rooit en de Keizersgracht graaft.
Al die duizende werklieden, die we hier over dat uitgebreide veld
in de weer zien, vergaderen eiken zaturdag-namiddag bij de Schermschool,
waarvan we zooeven spraken, want daar wordt het kantoor gehouden.
»Om al dit arbeyts-volk te betalen, is daar weekelijks een groot gerammel
van zilvere penningen, en er wordt meerder uytgetelt als menig zou
denken. En deze plaats wordt hier gestelt, om dicht bij het gros der
werklieden te zijn, die lichtlijk van haar werk bij deze geltkas konnen
zijn, die ze dagelijks in 't oog hebben." Een heerlijk middel om den ijver
van 't volk aan te vuren ! Daarom gaat dan zeker ook alles zoo vlug van
de hand, omdat ze de geldkas altijd in 't oog hebben!
Maar gij hebt intusschen het oog op iets anders.
Gij verwondert u over den weeken, modderigen grond, dien gij overal
ontwaart, en die u in twijfel doet staan of gij 't land of water moet
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noemen, — en tock, liet is de 1_lodelri van ons vaderland. Het ` Ainstelland, dat gij ziet; en in (lien weekera modder, (lie zelfs alen voetstap van
den werkelan niet draagt, staat liet magtig Amsterdam geheel en al
op palen !
Evenwel brengt die gesteldheid van den bodem nog al ei ;el(aardige
moeijelijklreden mede, en legt dikwijls hinderpalen in den wei, (lie uien
niet voorzien had, en vrij wat overleg, en vaak nog oreer ^,eids, vereischen, eer zij overwonnen zijn. Ook bij deze vergrooling heeft men
daarvan de proeven weèr ruimschoots ondervonden.
Zoo gebeurde liet, toen men aan de nieuwe wallen ten oosten van den
Amstel werkte, era de aarde en slijk, die men uit de cingelgracht haalde,
op de wallen wierp, ten einde deze daarmede op te hoogera, - dat die
modder, door zijne zwaarte, de losse en weeke aarde, waarop hij kwam
te liggen, zoodanig perste, dat (le laatste onder de fondamer(tplanken
der muren en tusschen de ingeheide masten door, weder in ie

graclit

.ingel-

zakte. Op die wijze kon het werk niet vorderen, want juist zoo-

veel als er uitgehaald werd, zakte er ook weder in. Niet gemakkelijk
was liet hiertegen een afdoend middel te vinden; maar, zegt Roeieier
Visscher,
Daar de Natuur heeft ramp,
Set het Vernuft een klamp.
flier echter waren nog al vrij wat klampen noodig, want meis besloot
tot den verbazenden arbeid, om de fondamenten geheel te beschoeijen.
Men gebruikte daartoe planken van een handbreed dikte, deed die met
zwaluwstaarten goed in elkander sluiten, en heide ze op hunne einden,
even als masten, langs de buitenzijde der muren, in den =grond„Aun ster dam is dus, aan dien kant, ook onder den grond met een houten muur
besloten ; en indien men de stad omgekeerd kon beschouwen, zou zij
zich daar vertoonen als een bosels van masten binnen eerre hooge schutting. Maar »wat groote sommen geldt" daar in den grond verwerkt
zijn, »is onbedenkelijk."
Niet zoo kostbaar, maar ruim zoo raadselachtig, althans in den aanvang,
was een voorval bij het graven van de Nieuwe-zeevaart aan Kattenburg. De gracht was Benige voeten (liep uitgegraven, toen op zekeren
morgen, nadat hct werk een (lag stilgestaan had, de werklieden bij
hunne terugkomst bevonden, dat de bodem weèr op dezelfde hoogte
lag, als toen er nog niets uitgegraven was. Dit wonder verwekte natuurlijk niet weinig verbazing. Ware het eene eeuw vroeger gebeurd,
men had filet gewis aan den duivel toegeschreven, en, wie weet wat al
middelen te hulp geroepen, om den booze te verdrijven! Thans evenwel

geboden

de werkbazen zeer koeltjes, maar weèr van nieuws af aan
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't graven te gaan. Nieuwe verbazing ! »Schoon men met arbeiden voortvoer, men vorderde echter niet, de bodem bleef even hoogh." Eindelijk,
»na langh afkruien", schoot een der arbeiders door de zoldering heen, en
ten halze toe in 't water ; — al de anderen op den loop, terwijl de
grond »als tael ijs onder de voeten wegboog," en 't kostte vrij wat
moeite om den gezonkene met planken en stokken te redden. Maar nu
was tevens het raadsel opgelost
De bovenste korst van onzen grond bestaat, binnendijks, uit één voet
of meer opgehoogde aarde, maar buitendijks uit omtrent drie voet
klei. Deze bovenste korst afgeligt zijnde, vindt men 10 of 12 voet veen.
»Onder aen deze veen hanght een pijpige korst of lap, die dan genoemt
wordt, van omtrent twee of drie voeten dik, en is een stoffe, die van
wegen haer doorgestrengelde pijpen, rieden en Builen, driftig is." Onder
deze derrie komt weder een dikke laag klei te voorschijn.
Nu had zich 't geval dus toegedragen. Op het tijdstip toen het werk
een' dag had stilgestaan, was het juist zdd ver gevorderd geweest, dat
het veen nagenoeg afgegraven was, en men tot aan de derrie was gekomen. De uitgegraven aarde lag toen naast de gracht op hoopen geworpen, en de sterke drukking, welke daardoor op die plek ontstond,
perste het water uit den lossen grond, die er onder lag, weg. Dit uitgeperste grondwater vloeide natuurlijk daarheen, waar het den minsten tegenstand vond, en dit was -- onder de derrie, olie nog op den bodem der
gracht lag. Deze ligte stoffe werd nu door de kracht van het steeds
oppersende water »omhoogh gelicht." En dit veroorzaakte het verschijnsel,
dat de grond gestadig even zooveel rees, als er afgekrooijen werd, —
maar ook ten laatste zdd dun werd, dat men er niet meer over gaan kon.
Intusschen was 't noodig een middel te vinden, om die overgebleven
»pijpige zolder," weg te ruimen, »die nu geen bewandelaers meer konde
dragen." Men gebruikte daartoe touwen vol knoopen, en zaagde daarmede
de dunne korst aan stukken, waarop men de afgezaagde brokken, als
ligte vlotten, wegvoerde en spoedig blank water, en tegelijk de vaart
op hare behoorlijke diepte had.
Maar zie, reeds zijn wij nabij de Heiligewegspoort ; 't is nu tijd af
te stappen, en weder te voet onzen weg te vervolgen. De heldere vliet,
die gij voor u ziet, is de Wetering, en hier ter linkerhand is de plaats,
waar eens, op Amsterdamsche kermis, in het jaar 1606, de beroemde
Jan Adriaensz. Leeghwater van de Rijp zijne »waterconste" in 't werk
stelde, onder grooten toeloop van volk, »so dat daar wel zeven of agt
hondert menschen bij malkander waren." Hier vertoefde de kunstenaar,
die schier alle kunsten verstond, drie kwartier lang onder water op den
grond, -- zat in de diepte te schrijven, en wel op papier met pen en inkt,
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at een paar peren, en ging toen, voor zijn »playsier ende recreatie", eenige
»voizen" op de schalmei spelen, onder anderen den 23n psalm, wat
men duidelijk op den wal hoorera kon. »Ende als liet werk gedaan
was, zo waren daar veel liefhebbers, die haar milde hand toonden, ende
onder allen was daar een man uit Zeeland, die zeide : omdat de konste
zo fraay is, zo schenkti ik u daartoe nog een zeeusche daalder."
Over twee ophaalbruggen gaan .wij de poort binnen, die met zeer
fraai beeldhouwwerk vercierd is. Dreigend zweven die koperen bliksems
boven den ingang, als ten afschrik van elken aanrander. Jammer is 't,
dat dit rnooije, nieuwe gebouw op 't punt is van weèr gesloopt te worden, omdat het juist staat op den kant, waar de nieuwe Heerengracht
gegraven wordt. Dat het smalle grachtje, 't welk wij voor ons zien, en
Heiligewegsburgwal genoemd wordt, mede eerstdaags zal komen te
verdwijnen, zal gewis niemand betreuren; -- 't is bestemd om in een
pleintje herschapen te worden, en dan den weidschen titel van Koningsplein te dragen.
Dat burgwalletje over, komen we op de Heiligewegssluis. Wij vatten
er weder voor een oogenblik post om 't Cingel te overzien, dat, of men
tegenwoordig ook van Koningsgracht moge kallen, ons olid Amsterdamsch
Cingel blijft. Met een fraaije bogt slingert het zich hier van den Regu•
lierstoren af naar de Heisteeg, en raakt ons daar uit het oog. De Regulierstoren, naneef der oude Regulierspoort, op wier voetstuk hij staat,
verheft zich fier als een wachter aan de grens der Oude stad. Het
gebouw, dat nederig aan zijn voet staat, schoon 't aan den waterkant
reet zijne vensters en zijn geveltje een goede vertooning maakt, is ook
inderdaad een wachthuis ; 't is alle nachten met een deel schutters bezet,
doch heeft ook bij dag zijne diensten te bewijzen, 't zij ais vierschaar
van de Diemermeer, 't zij als gildehuis voor boekverkoopers, drukkers,
plaatsnijders, bakkers, kleérmakers, hoedemakers, bontwerkers, linnenwevers en mandemakers.
Tegenover den toren, in de bogt, ziet ge een groot wit huis -- »meer
als gemeen aanzienlijk, heel zwaar en net betimmerd," . dat is het
huis van burgerheester Huydecoper.
En weèr daartegenover, aan de oostzijde, liggen de Utrechtsche en
Goudsche veerschuiten, die vrij wat levendigheid en gewoel aanbrengen,
en niet minder liet Leidsche veer, dat hier digtbij onze sluis is.
Die twee zware ; geknotte gevels, met pilasters en vensterbogen, hadden,
waren ze hoogei opgehaald, wel torens kunnen worden ! ,la, zoo is er
menigeen, die grooter had kunnen worden dan hij is ; doch waar zou
't heen, als alien naar de lucht steigerden ? — Maar waarom zijn die
gevels met een muur verbonden ? en waartoe die hooge poort met het
stads wapen in dien muur'? --- Dit is 't Aalmoezeniershuis. Achter diets
17
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muur verbergt zich een binnenplaats, waar een galerij rondom heen
loopt ; daar is liet, dat de uitdeelingen van brood, boter of geld aan de
armen plaats hebben. »Eene • groote menighte menschen worden hier
uyt dit huys ghespijst ; oock wordt den vreemdelingh hier een teerpenninck ghegeven. Hier komen Franschen, Engelschen, Schotten, Walen,
Moffen, Moffinnen, Brabanders, Vlamingen, Oost- en West-Vriezen, en
allerhande slach van menschen, ronder religien aen te sien." Bovendien
besteedt dit huis arme weezen, die geen aanspraak op eenig weeshuis
hebben. Eindelijk houdt het ook een wakend oog op de »bedelerije,"
en heeft daartoe »sijn eygen schout met sijn dienaers, die door de stadt
gaen, en vatten alle luije bedelaers, die gedwongen worden te wercken."
Zij worden gewoonlijk aan het hennepkloppen gezet, wat u zeker vrij
wat menschelijker en nuttiger voorkomt, dan wat men eertijds (nog in
de voorgaande eeuw) in de Hollandsche steden gewoon was te doen :
men spijkerde toen elken bedelaar of spekhaalder met het ééne oor aan
de kaak, en liet hem daar zoo lang staan, tot hij zich zelven losscheurde,
waarna hij met anderhalf oor een goed heenkomen mogt zoeken.
Overigens was er wel eenige reden, om tegen dat volk strenge maatregelen te nemen, want Holland, en Amsterdam in 't bijzonder, werd
altijd met bedelaars overstroomd, en dat meest
Revelduytsche en vreemde hommelinghen.

De ingezetenen zelf werken de bedelarij in de hand, want »het volk
is hier goetgeefs," ja, 't gemeen neemt zelfs de luije bedelaars in zijne
bescherming, want
worden se gevat
Van schoutendienders of soldaten van de stadt,
En raken sij int gat, so sullen de vis-wijven
Dit eerloose volck noch voorspreken en voorschrijven.

Waarschijnlijk zal het Aalmoezeniershuis hier niet lang meer zijn ; —
er bestaat reeds een plan om in de nieuwe uitlegging een nieuw en
zeer groot huis te bouwen, terwijl dan het gebouw, dat wij vóór ons
zien, in eene Latijnsche school herschapen zou worden.
Aan onze linkerhand zien wij verscheidene merkwaardige gebouwen.
Het eerst vallen u de beide Doelen in 't oog. Die met het torentje boven
het dak, en den met pijlen doorboorden St. Sebastiaan boven de poort,
is de Handboogsdoel ; — de andere is de Voetboogsdoel, die er uitwendig vee] minder deftig uitziet, en ook ouder is. Beide Doelen zijn echter
thans ontschutterd, en worden tot herbergen verhuurd. Den Handboogsdoel noemt men tegenwoordig meestal den Garnalendoel, en gij ziet,
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om welke reden: daar liggen drie schuiten aan den wal, uit twee van
welke de rook opstijgt, ten bewijs, dat er garnalen gekookt worden.
En op den kant ziet gij de wijven zitten, om ze te verkoopen aan eiken
voorbijganger, die zich deze snoeperij op de straat niet schaamt, Tusschen
de beide Doelen verrijst een ander merkwaardig gebouw, - - het grootste
wapenhuis der stad. Beneden staat het vol geschut en de zolders liggen
vol wapentuig, halve en heele spietsen, musketten, bandeliers, zwaarden,
degens, lonten, houwers en kogels.
Een weinig verder, aan den hoek van 't Spui, staat de Lutliersche
Kerk, die meer een ernstig dan wel trotsch voorkomen heeft, hoewel 't
een gebouw van onzen tijd en nog geen 30 jaar oud is, Weleer stond
op de plaats dezer kerk eene hooischuur, die in 1575, toen Amsterdam
nog Spaansch was, door de geuzen tot mikpunt was gekozen van eenen
aanslag om de stad te verrassen. Op den zolder boven die hooischuur
had zich werkelijk reeds een troep waaghalzen verscholen onder bevel
van een Osnabruggeling, dien men »jonker Luys" noemde. Maar zij
verraadden zich zelf, door 's nachts licht te branden, en toen was 't om
den kop gewed. Het volk zong daar nog lang een liedje van
Jonker Luys en zij n compaen,
Acht zagh men Baer het hooft afslaeii,

Regttegenover den Garnalendoel stond »eertijdts de vermaarde brouwerij van 't Lam," --- nu zien wij er het nieuwe prachtige huis
van sinjeur Marcellus voor in de plaats. En daarnevens bespeurt gij
den nederigen ingang tot de kerk der Doopsgezinden (van de afdeeling,
die zich »de Vlamingen" noemt), welke vrome lieden den glans der
wereld zdd haten, en de zuiverheid in de leer zdd ver drijven, dat zij
hunne koperen kerkkroonen wit hebben laten verven.
Ginds aan de andere zijde der Heibrug kunnen we nog een hoekje
van de Appelmarkt zien; daar gaat wat drukte om : schepen vol appelen
en peren, of kersen en aalbessen, of pruimen en noten liggen er in de
gracht als drijvende pakhuizen, en in den zomer staat hier eene lipte
waag, daar de kersen en aalbessen gewogen worden. »Op deze streek
woonen in een langhe rijgh huysen anders geen volck als die in appelen,
peeren, pruymen en zulke kost handelen." En ware 't nu slechts mogelijk nog verder te zien, dan wees ik u bij de Gasthuismolensteeg »het
groote huys van ongemeene en bijzondere timmeragie, weleer Bebouwt
en bewoont door burgemeester Oetgens zaliger." Daar ons Bezigt hier
echter zoo ver niet reikt, dalen we de sluis af, en stappen regtuit de
straat in, die den stichtelijken naam van Heiligeweg draagt, --- een
overblijfsel der oude vroomheid, toen men nog ter bedevaart trok naar
de kapel in de Kalverstraat. Ons evenwel zal hier niet Veel stichtelijks
17*
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ontmoeten , maar wel veel dringen en ribbestooten ; gij ziet de volte
reeds voor u. En 't is ook niet vreemd, dat het in de Amsterdamsche
straten, immers in 't hartje van de stad, krioelt van menschen, doordien
alles naar 't middelpunt stroomt, en juist in dat middelpunt de straten
nog een middeleeuwsche bekrompenheid hebben, en de huizen opeengepropt staan. En bovendien is »de aanwas van 't volk veel, en wordt
noch dagelijks meerder;" en (voegt men er bij) »'t is geen wonder, dat
na dese liefelijke Amstelsche gewesten 't volck na toe sackt, want hier
is de vergaderplaats der koopmanschappen der geheele wereldt." —
Zie dat eens aan : torenhooge huizen, enkel winkels, en van beneden
tot boven bewoond, en bijna evenveel menschen op de straat als steenen
in de straat. Al woelende en dringende komen we toch eindelijk zoo
ver, dat we vóór de poort van 't Rasphuis staan. Gij behoeft niet te
vragen, wat gasten het zijn, die hier geherbergd worden ? Daar staan
ze boven de binnenpoort, levensgroot, halfnaakt en met de rasp in de
handen. En de voorpoort leert het nog duidelijker. Daar staat een wagen,
geladen met hout en raspen, getrokken door zwijnen en beeren, leeuwen
en tijgers, die ongenadig met de zweep gekwispeld worden.
Virtutis est domare quae cuncti pavent,

zegt het opschrift, en hoe dat »temmen van 't geen ieder vreest" bereikt
wordt, leeren u de beide tafereelen naar waarheid 't zijn de rasp en
de zweep, die 't hier doen. Maar voor de jongens, die hier ingebragt
zijn, is er nog iets bovendien, — eene school namelijk, »daar dese worden gheleert in 't lesen en schrijven ;" evenwel alweder op eene eigenaardige manier, want er is »een banck in dese school, Baarse met den
kop deur een hout steken en dapper ghegeeselt worden." Een eenvoudig
middel om spoedig lezen en schrijven te leeren.
Intusschen is 't merkwaardig, dat in dit huis van »Sint-Raspinus,"
schoon 't nog geen 70 jaar bestaan heeft, al zoovele schoone mirakelen
zijn geschied. Hier heeft men de lammen doen wandelen, de stommen
doen spreken, rnelaatschen gereinigd, en hoe menig kreupele heeft hier
gezonde beenen gekregen ! En dat het in waarheid zoo is, daarvan kan
ieder bezoeker zich op de binnenplaats overtuigen. Daar hangen ze als
zegeteekenen ten toon : de krukken, de lazaruskleppen, de houten beenen,
»ghebootste handen, en verscheyde andere geveynsde bedelaarsmaaksel."
Vraagt gij, wie al die wonderkracht in dit huis gewerkt heeft ? De
bullepees van den tuchtmeester ! -- Ook de tegenwoordige tuchtmeester
verstaat die kunst uitnemend, gelijk nog onlangs aan een Franschman
gebleken is. Die vreemde zwierllaan zocht hier door zijne stomheid aan
den kost te komen, maar de schout zond hem herwaarts om genezen
te worden. En in minder dan een halfuur had de tuchtmeester hem
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zoover gebragt, dat hij niet alleen Fransch maar zelfs Latijn kon
spreken ; — waarop Mijne Meeren van den Geregte hem, uit bijzondere belangstelling, nog eene geeseling met roeden lieten toedienen, en
hein toen de stad uitbanden.
Nog eene merkwaardigheid is er bij dit Rasphuis. Aan de zijde van
't Cingel, tegen het Aalmoezeniershuis aan, heeft men den »Weelderigedwang," dat is ; een geheim tuchthuis voor verwilderde rijkmans-zoontjes,
die hier »bij J('fl-ea(;' in de twee klinimencle leeaccen in de kost besteed"
worden. »wittebroodskinderen'' worden ze genoemd, en zij zitten, tegen
betaling van kostgeld, in afzonderlijke kamertjes, op hope van beterschap;
en blijkt die hoop ten laatste ijdel te zijn,
soo hrenght men stuck een kwant
Op 't holle see- paart, fiat hem voert in 't warme landt.

Doch al genoeg hiervan ; -- keeren wij ons naar de overzijde. Daar
zien we twee splinternieuwe straten, die den naam der hand- en voetbogen zullen vereeuwigen, vol hooge huizen, die reeds tot in de l lanebalken bewoond zijn ; — ge kunt het spoedig waarnemen : juist zoo
hoog als ge die houten armen aan de vensters ziet uitsteken, waarin
lange stokken gelegd worden, om de huiselijke wascel op te droogera,
juist zoo hoog wonen ook de menschen. Deze straten leslaan thans den
grond van de voormalige schutbogaarden der beide Doelen, en oudtijds
liep daar, achter de huizen van den Ieiligeweg, ook nog een gracht, die
de Volders-gracht heette, omdat de lakenvolders hier hunne werkplaatsen
hadden. Want al vóór 1400 was de lakennering of »draperije - hier een
der voornaamste takken van nijverheid, en de Regeering steeds zeer
bezorgd haar in stand te houden. Om te doen zien, met welke krachtige maatregelen weleer somtijds de welvaart van Amsterdam werd
beschermd en gehandhaafd, wenden we ons voor een oogenblik naar de
15e eeuw. In 1473 bestond bij eenige volders ontevredenheid, en zij
vormden het plan, om de stad te verlaten en zich elders te vestigen.
Dit zou een gevoelige slag voor Amsterdam geweest zijn, en daarom
wendden de burgemeesteren zich tot den graaf van Holland. Die vorst
had zelf, ten behoeve zijner schatkist, nog al Benig belang bij de welvaart van Amsterdam, en het was Karel de Stoute, die thans op den
stoel zat, --- gij hebt dus geen zachte noch halve maatre gelen te verwachten. Kort en krachtig, gebood hij aan alle volders met hunne knechts
en gezellen, op doodstraf, in de stad te blijven, en er hun ambacht te
blijven uitoefenen, gelijk zij schuldig waren te doen!
Zóó wist men in ouden tijd stads-belangen te handhaven
En met die opmerking zijn we juist den Heiligeweg ten einde en aan
de Kalverstraat gekomen. Zie dat woelend en wielend gewar van weme-
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lende menschenhoofden eens aan. Niet zelden geeft het hier een »standje"
of een »malingh."
Nu eens zijn het voer- en karlieden, die elkander plompverloren in
de wielen rijden, en dan vervaarlijk schreeuwen en schelden. Meestal is 't
aan een kruisweg, en er komen, binnen een paar minuten, van onderscheidene kanten, andere karren en wagens aanrollen, die nu ook vastraken, zoodat het een levende Gordiaansche knoop wordt, — net zoo
lang, totdat er een van »schoutendienders" komt opdagen, die, als een
andere Alexander, met opgeheven rotting er een eind aan maakt.
Dan weder zijn het wijven uit den Duivelshoek, die, de muts van den
kop, met vliegende haren en zwaaijende armen, en een jubelend hoezee
achter zich, regtdoor gieren tot aan den Dam, naar de Kommissarissen
van krakeelzaken, om zich door de Heeren te doen zuiveren van den
blaam, dien haar de buurwijven hebben aangewreven ! Onze vriend
Melchior kan zich daaraan geweldig ergeren. »Loop," roept hij,
Loop na u spinrok toe, ghij meyt of korzel wijf!
Die steets op 't hollen raakt, en groeyt in snoot gekijf;
Pordt u de hel dus aan tot twisten staagh begeerlijk ?
En zijt ghij hoer of dief, 't Stadt-huys maakt a niet eerlijk!

Ook wil er weleens een vechtpartijtje zijn tusschen een sleeper en
een kruijer, gildebroeders, die elkander nimmer goed verdragen kunnen,
omdat de eerste steeds zijne meerderheid boven den laatste wil
doen gelden; -- soms tusschen een slager en een melkboer, waartoe
doorgaans des slagers hond aanleiding geeft, die, doende naar de wijze
der honden, zelfs geen melkemmer eerbiedigt!
En laat er nu en dan eens een »dronckeman" de Kalverstraat in
oploop brengen, als hij, met een statig gevolg van jongens, onder 't
oud-vaderlandsch : »houje roer regt !" zijn t'huisreis doet. Dit is een
overblijfsel der aloude zeden, een bewijs van onze Germaansche afkomst,
en eene zonde, die 't volk zich allerminst tot schande schijnt te rekenen,
al komen ze ook van een begrafenismaal ! — Gelukkig, dat het ook in
dit opzigt van eeuw tot eeuw beter wordt : immers wij zien tegenwoordig geen optogten van dronke-gilden meer 1).
De geheele Kalverstraat is met winkels vervuld. Naar den kant van
den Dam zijn eenige voorname herbergen, waaronder de Keizerskroon
van Barend Jansz. Schuurman, en voorts »allerley groote winkeliers."
Vooreerst vindt men hier »veel prent-verkoopers," ook »verf koopers en
veel vleys-verkoopers," zoowel als »drogisten" met hunne potsierlijke
gapers, dees gehelmd, die gezotskapt, gene met een parazeetjes-zoeken1) Zie hiervoor blz. 151.
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den aap op den kop, -- en »ook eenige groote bontwerckers-winkels
met allerhande overkostelijke sabele moffen", die nu echter weinig,
maar als het tegen den winter loopt, te meer uitstalling maken.
Maar welk huis is dat op den hoek der Olieslagerssteeg, waar zoo
gestadig aanzienlijke vrouwen uit- en ingaan ? Dat is het Kistemakersof Schrijnwerkerspand. Hier stellen de broeders van dat gild hun werk
ten toon en te koop, onder het opzigt van twee vrouwen, de eene door
burgemeesteren aangesteld en beëedigd, de andere eene gildebroedersvrouw, die dit op hare beurt waarneemt. »En elek mach er vrij ingaen,
inwoonders of vreemden." Allerhande schrijnwerk, het schoonste, dat men
vinden kan, is hier bijeen. »Op verscheyde langhe rijgen siet men dit
werck hier staan, daar men tusschen deur gaat, en alles kan besichtigen." Wilt ge weten, wat er zoo al te bezigtigen en te koopen is
»Groote schoone kassen, sommige van schoon klaar ebbenhout, andere
van gemarmelt en sakkerdanenhout, oock van nooteboomenhout, ingeleyt
met schiltpadden." Zoo ge binnen gingt en naar den prijs vroegt, men
zou u voor sommige dezer kassen niet veel minder dan duizend gulden
vragen, de meesten echter zes- en zevenhonderd gulden, hoewel ge er
ook van twee- en driehonderd gulden zoudt kunnen bekomen. Begrijpt ge
nu, waarom hier zooveel zwierige juffrouwen uit- en ingaan Al is 't
ook maar om te »besichtigen," zij moeten er heen, en 't staat hier,
van 's morgens achten tot 's avonds als de poortklok luidt, nier stil.
En wij mogen nu ook verder voortgaan, en wandelen, regtsom, voorbij
de Roomsche Kerk in 't Boompje, de Kalverstraat uit, de Oude-schapenmarkt over, en bevinden ons weldra boven op dezelfde Doelensluis, waar
wij in dezen voormiddag onderdoor gevaren zijn.
De burgwal hier regts was tot vdór twintig jaren de Turfmarkt ; thans
is het eene schoone gracht met deftige huizen. Want nadat de Turfmarkt verplaatst was, deden de regenten van 't Gasthuis hier ook elf
huizen timmeren, even als zij op den Kloveniersburgwal reeds vroeger
gedaan hadden. Gij ziet ze daar op eene rij naast het poortje van 't
Gasthuishof. Die huizen doen 1000, 1200 en 1500 gulden van huur.
Maar een geheel ander beeld rijst voor onzen geest. Verbeeld u eens
dat wij op eene roode houten brug staan, en dat hier nog 't oude
Rondeel staat, bezet met geschut, en daar nog de oude Regulierspoort,
bewaakt door de voetboogschutters. 't Is de 27e Februari 1567, 's namiddags te vier uren. Een paar dagen te voren is de gantsche stad in rep
en roer geweest, en hebben de burgers »met pijp, trom en vliegent
vendel", tegen elkander in 't harnas gestaan. Nu wordt aan de poorten
scherpe wacht gehouden, en niemand ingelaten, dan die bier behoort.
Daar komt eensklaps eene opene schuit, waarin vier mannen zitten, zeer
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snel door den Amstelboom roeijeu, en, zonder zich aan 't roepen der
wacht te kreunen, gaat het onder deze brug door, de stad binnen en op
de Turfmarkt aan. Vlug springen de vier mannen op den wal, ontmoeten een vijfden, die hen stond op te wachten, en allen verwijderen
zich haastig over de Grimnessersluis.
Hebt ge hen herkend ? 't Was, »heer Heynderick kapteynderick" met
twee zijner edellieden en Klement Koornhert, die door Kornelis Loefszoon
werden opgewacht, en naar zijne woning in de Warmoesstraat bij de
Sint-Jansstraat geleid, — alles tot niet Beringen schrik van Joost Buyck
en zijne vrienden, die heer Heynderick het hoofd van alle geuzen
noemden, niettegenstaande zij hem weleens in de herberg »de Prince
van Orangie" op den Dam ter maaltijd onthaalden.
't Was een stout plan van heer Heynderick, de stad zelve, waar het
Spanjolismus in Holland zijn grootste kracht vond -- in de partij op 't
kussen, die Joost Buyck tot leider had, en voor wie staatkunde en geloofsijver, gepaard met hangen en branden, slechts middelen waren, om
eigen magt staande te houden, -- tot een bolwerk der Geuzen te maken, om er den strijd der vrijheid tegen de Spaansche tirannij en inquisitie te aanvaarden. Zoodra hij te Amsterdam was, werd hij gevolgd door
zijne vrouw Amelia (die als boerin verkleed de poort inkwam) en een
aantal edellieden. De Regeering benoemde hem, schoon ten spijt van haar
zelve, tot Kapitein der stad, en twee maanden lang hield hij hier stand
en handhaafde orde en vrijheid. Maar te jammerlijk liep elders den
Geuzen alles tegen ; alle kansen keerden tot hun nadeel, zoodat zelfs
Oranje 't land verliet en Brederode hem vijf dagen later volgde.
Hier, aan den Amstel, kwam hij in, — ginds, aan 't Y, week hij
uit ; en moest de arme stad ten prooi laten aan eene partij, die haar
schier ten gronde rigtte, en waarvan ze eerst elf jaren later gelukkig
verlost werd.
Eensklaps verandert het tooneel weêr voor onze oogen : de fiere heldengestalte van den medegrondlegger onzer vrijheid is verdwenen, en
eene prachtige vorstin treedt op, gevolgd door eenen kleinen hofstoet
en omstuwd door den deftigen drom der Amsterdamsche wethouderschap,
terwijl het gantsche Rokin met nieuwsgierigen is bezaaid, en overal pracht
en eerbetoon, feesttooi en vrolijkheid uitblinken. Maria de Medicis bezoekt Amsterdam, en wij verwijlen dus met onze gedachten in de herfstmaand van 't jaar 1638.
Ach ! de weduwe van koning Hendrik IV, de moeder van koning Lodewijk XIII, was door Richelieu uit Frankrijk verdreven ; eerst had zij
zich Benige jaren in Brabant opgehouden, en nu was zij in Holland
gekomen, om de bemiddeling der Staten te verzoeken in hare geschil-
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len met de Fransche regeering. Zonderling stak dus de luister, waarmede men haar te dezer stede ging omhullen, af bij haren wezentlijken toestand en het oogmerk van hare komst hier te lande. Maar
welligt ook was het oogmerk van onze Amstelheeren ruim zooveel, de
heerlijkheid van Amsterdam eens te doen schitteren, als die vreemde vorstin
te huldigen. Hoe dit zij, hare ontvangst te Amsterdam was allerluisterrijkst, en de feesten, ter harer eere gegeven, vervulden de geheele stad
met geestdrift.
't Was op woensdag, den in September, dat de koningin, te Haarlem
overnacht hebbende, zich op weg naar Amsterdam begaf; en door last
van burgemeesteren, aan Halfweg plegtstatig werd opgewacht. Binnen
de stad was de gantsche schutterij opgeroepen ; er waren »triomfbogen
en poorten opperecht en vertooningeii van spelen", incest door »de
overvliegende geest, het vernuft, de wackerheid en arbeid van den
welervaeren arts Samuel Koster, en Joan Victorijn rechtsgeleerde," Doch daar ik thans zulk »een staci en blijschap" le verhalen
heb, wil ik het voorbeeld der »overvliegende geesten" volgen, en zeg
het op rijrn.

Onze Amstelheeren dan lieten de koningin deftig vragen,
Hoe 't Hare Majesteit zou behagen
Naar de stad te komen -- te water of te land? ---Verkoos zij te water — daar lag te Halfweg aan het strand
Een heerlijke vloot van »jaghten en speelschuyten," opgetooid
Met tapijten en tenten, zoo eierlijk als ooit,
Met gordijnen en franjes van fluweel en van goud,
En met zooveel zijden vlaggen en zulke lange wimpels, als ge nooit hebt
aanschouwd.
Verkoos zij te land — daar stond te Halfweg aan den dijk
Een kornet ruiterij, aan een leger van louter prinsen gelijk!
Een kornet ruiterij, zoo als Amsterdam alleen kan vertoonen,
«De treffelijcxste en aenzienelijckste jeugd" of de rijkste burgerszonen.
Moe schitterden too rn en en spooren en stegelreep van goud en juweel !
wat waren ze zwierig gedost in veelkleurig satijn en Iluweel!
Geborduurd en Bekoord,
En gestrikt en geboord ;
Elk gewapend met een degen, twee leistolen en een dolk,
»Altemael braef en schoon volck !"

Den hoed overdekt met zilverwitte pluimen,
En gezeten op paarden, die van fierheid trappelen eta schuimen,
Terwijl de advokaat Davelaer refits en links galoppeerde eel rende
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Als wakker kolonel van deze ruiterbende 1).
Wat zou Hare Majesteit nu kiezen? — In 't water had ze geen zin,
Ze kon ligt zeeziek worden, en dat staat voor geen koningin.
Ze kiest den weg te land : Mevrouw had meer begeeren,
Te rijden met een stoet van zooveel mooije Heeren.
En terstond ziet ze d' advokaat Davelaer voor zich staan,
En hij heft (in het Fransch natuurlijk) een cierlijke oratie aan:
»Hier ziet ghe de ruiterye der stad Amsterdam,
Die door last en bevel van mijne Heeren de burgemeesteren herwaarts
kwam,
Om de eer te genieten, dat ze Uwe Majesteit
Met behoorlijke staatsie naar de stad geleidt !" —
De oratie was uit, en de koningin keek de Heeren eens vriendelijk aan,
En zei, dat ze 't heel mooi had gevonden, en alles wel verstaan,
En nu maar liefst regtuit naar Amsterdam wou gaan.
Daar trekt de stoet dan op, -- drie trompetters vooruit
Met schetterend bazuingeluid;
De koetsen van de koningin
Verschijnen statig midden in,
Verzelschapt door de prinsessen van Oranje en Portugal,
De graven van Kuilenburg en van Prederode, — en edelen, groot in tal.
En zoo ging het voort, langs den nieuwen Haarlemmerweg, dien ieder
heerlijk mooi vond,
Schoon men niets zag dan water en gras, en er nog geen enkele boom
stond :
Ja, de koningin zei zelfs — volgens geloofwaardige liên —
Dat ze nooit in Italië zulke schoone partijen had gezien,
Als hier de Overbraakspolder Hare Majesteit kwam aan te biên !
's Middags om vijf uren naderde de trein de stad,
Waar de kolonel Bicker met zijne hoplién de koningin tegentred,

En de pensionaris Boom eene schitterende rede hield,
Met »brandende en vierige begeerte" en allen mogelijken gloed bezield,
Terwijl 't aan alle kanten van menschen woelt en krielt.
Aan de Haarlemmerpoort en langs de straten binnenwaart
Stonden ruim vierduizend Amsterdamsche schutters geschaard,
In 't volle geweer,
Met harnas en speer,
Met trom en musket.
1) Vergl. I D. blz. 355.
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Eensklaps was 't of de wereld verging en de stad was in vuur gezet,
Door 't vreeselijk losbranden, en het donderend knallen
Van al de »metaele stucken en kortouwen" op de schepen en de wallen;
De stad stond in rook en de hemel in vlam,
Toen Maria de Haarlemmerpoort binnenkwam !
En de dijk scheen te schudden onder 't roeren der trommen,
En tegelijk begonnen de klokken te bommen,
En al de torens een liedje te spelen,
En daverde 't hoezee! uit honderdduizend keelera.
Ik weet niet, hoe men 't uithield in zoo'n gekrioel,
En de straat niet bezweek onder 't vreeslijk gewoel,
Want het kreupelste besje sprong op van haar stoel,
En de vlijtigste huisvrouw liep zoo uit haar boêl,
En de een vloog den trap op, en 't dakvenster uit,
En de ander de gracht op naar steiger of schuit,
En dees op een luifel, en die op een bank,
En de een op den schoorsteen, en de aêr op een plank!
»De daecken zaten zoo vol menschen, dat ze door den last inbogen ;"
Men zag er die als vogels in de boomen vlogen;
»Ze hingen aan sprieten en masten van schepen, niet zonder lijfsgevaer,"
En Maria de Medicis zag nooit zooveel Hollanders bij malkah.
»Vreemdelingen en burgers drongen alsins, elck om strijd,
»En een yegelijck was even nieuwsgierigh".... als altijd.
Plegtstatig trok de stoet den Nieuwendijk over en den Middeldam op.
Waar een triomfboog stond met het koggeschip op den top.
Hier hield men stil -- en elk het oog naar boven,
Omdat de gordijnen van het hoog tooneel werden weggeschoven:
En de koningin was niet weinig verbaasd, hier te aanschouwen,
Hoe ze voor de tweedemaal met Henri IV ging trouwen.
Ze zag een juffer aan haar zij', die ze nooit had gekend.
De Grieksche Minerva; — en een leelijke vent,
Die Herkules moest verbeelden, stond familjaar bij den koning,
En maakte met zijn knods en zijn boerenhuid vrij wat vertonning. 1)
Eenigen zeggen, dat toen ze dit zag,

1) „Niet met een leeuwenhuid, omdat die qualijck te bekomen is,"
Zegt professor Van Baerle in zijn geschiedenis
V an de Blijde Inkomst der koninginne Maria de Medicis.
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Zij haar ltaliaansche lippen vertrok tot een valseleen lach.
Anderen zeggen, dat ze een' diepen zucht liet gaan;
Zeker dacht ze meer dan ze zei. -- De togt ging weder aan,
De Warmoesstraat in, den Niezel door, al viel die wat smal,
En zoo langs onzen mooijen Fluweelenburgwal,
Tot aan de Varkenssluis, waar een tweede eereboog was verrezen,
Waarop met groote letters in latijn stond te lezen,
Dat men Madame •Mère hield voor de moeder van de goden.
(Want vorsten-vleijerij is in onze Republiek niet verboden.)
Hier zag men eene andere kurieusheid vertoonen :
De koningin zag er weêr zich zelve, met haar dochters en zonen,
Al te zamen op een wagen gepakt, alsof ze den pot verteeren gingen,
Terwijl houten leeuwen de plaats der paarden vervingen.
Niet uit gebrek, dit dient vooral gezeid,
Maar uit wijze voorzigtigheid,
Want had men levendige paarden genomen, en waren die eens gaan hollen,
Dan was ligt de heele familie van boven neêr komen rollen.
Een maagd in een koggeschip kwam den wagen te gemoet,
En boog voor 't deftig gezelschap met diep eerbiedigen groet.
En daarna weêr voorwaarts, onder 't juichend en jubelend lof
Van al de Amsterdammers, den burgwal op, naar 't Prinsenhof,
Waar men de wel-bewierookte Maria eindelijk wat rust wilde gunnen,
(Ten minste zooveel zulke vorstinnen rusten kunnen !)
Terwijl de ruiters, trouw en moedig naar den eisch,
Op schildwacht stonden voor de poort van haar paleis,
Maar Amstels burgerij scheen van geen rust te weten,
Zij had haar' tijd en uur dien avond gantsch vergeten,
Spijt regenbui op bui ; de straat was vol gedrang,
De lucht vol vuurwerk, en de bierkroeg vol gezang;
Men hield er wakker vol met schenken en met klinken,
En zat zich, Medicis ter eer, een roes te drinken,
En menig kwam, doornat, zijn huisdeur ingezwaaid,
Lang nadat buurmans haan zijn' dagroep had gekraaid.
Den volgenden dag ging de koningin de stad eens bezigtigen, en
toen werd haar ook op 't Oostindisch huis een allerprachtigst banket
aangeboden, maar wij willen ons daarmeè niet ophouden. Wij spreken
van de vertooningen in 't Rokin op vrijdag.
Nog nooit had het Rokin zooveel menschen bijeen zien stroomen,
Mannen, vrouwen, kinderen waren uit alle buurten gekomen,
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Om het prachtig en wonderlijk schouwspel te zien,
Dat het Rokin dezen dag aan zou biE1n.
Inboorling en vreemde, koopman en makelaar, arm en kijk.
Vermengden zich dooreen, en verdrongen zich al gelijk
Men zag er Waal en Duitscher, Fries en Vlaming, Zweed en Deen,
Zeeuw en Westfaling, Saks en Hes, scharlend en warleed dooreen.
De bruggen waren verhuurd, en stonden reet kijkers gepropt
De open vensters der huizen waren met menschenl ^ uofden volgestopt
De luifels zaten vol, de goten, ja, de nokken,
De schoorsteenen vol volk ; -- de rapste gasten trokken
Zich tegen palen op, en klommen in 't geboomt',
1)e gantsche burgwal was met nlenscllen overstroomd',
Daar zag men midden in de gracht een drijvend eiland,
Een ander Delos, met welig gras begroeid, of eigentlijk een stuk
weiland,
Dat, anderhalf mijl van de stad, uit de veenen herwaarts gebragt,
Nog haastig in denzelfden nacht
Was voorzien van een' tempel met twee gevels en tooneelen.
Om daarop voor de koningin nog eens komedie te spelen.
Even na twaalven gaan de deuren der Grimnessersluis open,
En daar komt een prachtige sloep 't Rokin binnengeloopen,
Behangen met tapijten, vercierd met zijden vlaggen en blinkend van
goud,
Waarin we de koningin zien zitten met burgemeesteren en schout,
Gevolgd door andere sloepen met schepenen en raden,
En de keur der Amsterdamsche patriciërs beladen.
Tegelijk ontsluiten zich ook de deuren van de Osjesluis,
En daaruit komt de zeegod Neptuin, met vervaarlijk gebruis,
En zwaaijend met zijn drietand, moedig vooruitstuiven,
Om de koningin der Franken zijn welkom toe te wuiven ;
Hij rijdt op een groote schulp met twee zeepaarden bespannen,
En 't Rokin wemelt van meerminnen en meermannen;
Want tritons en zeenimfen plassen om hem heen door 't nat,
En al 't volk staat verbaasd, levendige zeegoden te zien -- midden in
de stad l
Achter Neptuins schulpkaros is weer 't koggeschip verschenen.
Waar neef Merkuur op staat, gevleugeld aan hoofd en beengin,
Met slangenstaf en beurs, naakt en vlug, als een goede Merkuur behoort.
Hij heeft de Amsterdamsche maagd als passagier aan boord,
Een schoonti maagd, die met een eerbiedige nijging voorwaarts treedt,
E« iii deftige verzen de koningin welkom heet
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Met welck een offerhand sal ick den Hemel dancken,
Dat mij besoecken komt de grootste Koningin,
Die bey de werelden beschaduwt met haer rancken,
En mij een voorspraeck streckte, en trouwe Noodvriendin
Bij Vader en bij Soon, in hare heerschappije ?
Wees overwellekoom, gesegende Marije!

Was 't schimp of jokkernij? — Neen, 't was komediespel
En anders niet, wat hier vertoond werd. Vlug en snel
Wendde de sloep naar Delos, waarop de tempel praalde,
En waar men Maria andermaal op schouwspelen onthaalde.
Eerst werd haar 't huwelijk van hare ouders vertoond,
Omdat ze dit nog nooit had bijgewoond;
Daarna hoe grootvaêr Max de keizerskroon schonk aan Amsterdam :
Niet zonder eenige reden, maar die hier niet te pas kwam!
Genoeg -- onze Amstelmaagd lag voor den vorst eerbiedig op de kniên,
En van de gouden schijven, die ze hem toegeteld had, was in de vertooning niets te zien.
Eindelijk het voornaamste: --w een treurspel in vijf bedrijven,
Waarin men de historie van Frankrijk poogde te beschrijven.
Frankrijk lag verscheurd, de welvaart vertrapt, regt en vrede waren
gevloden
Totdat Jupijn, op 't gejank van al de Olympische goden,
Aan Herkules bevel gaf, Frankrijk te heelen en er een ijzeren band om
te slaan,
Waarin Mars en Pallas hem met raad en daad ter zijde zouden staan.
Herkules aanvaardde 't karrewei, en volbragt het goed en vlug,
Nam Frankrijk op zijn schouders, en riep vrede en welvaart terug.
Wie was die Herkules, die dat zoo klaren kon ?
't Was Henri-quatre zelf, de glorie van Bourbon!
En als Maria 't niet begreep, de Heeren stonden naast haar om het uit
te leggen,
En haar den gantschen inhoud van 't roerend treurspel voor te zeggen.
Op dezen dag zou Medicis de waterpartijtjes leeren beminnen;
De water-komedie was uit, het water-tornooi zou beginnen.
De ridders waren matrozen, die een handspaak voerden voor speer,
Voor paard een sloep, en voor helm een roode muts met een haneveêr.
De strijders vielen aan, en buitelden in 't water,
Zoo kluchtig, dat al 't volk uitbarstte in luid geschater ;
Ja, de trotsche Medicis zelf, hoe deftig en ernstig ze scheen,
Kon 't hier niet volhouden, maar moest meêlachen met al het gemeen,
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Toen ze daar die dappere waterridders, in 't wit en in 't rood.
Zag spartelen in 't Rokin als kikkers in een sloot.

Nog was 't niet afgedaan. Neen, in een lange rij
Gingen al de sloepen den Amstel op, de Sint-Teunis door, naar het I:
Daar, op de Oostinjesche werf, moest de koningin een schip zien alloopen,
En den Oostinjevaarder de eer bewijzen hem met haar eigen' naam te
doopen.
En eensklaps was ze omringd door een vloot van opgecierde jagten,
(Dezelfde, die haar, twee dagen te voren, te Halfweg hadden liggen wachten,
En die toen niet weinig het land hadden gehad,
Omdat de koningin de landmagt hooger dan de vloot had geschat.)
Nu — 't waar haar lief of leed — nu »west ze 't V' beschouwen.
En al de schepen zien, en de vlaggen en masten en touwen :
Het heerlijkste Bezigt, dat een Amsterdammer kan genieten,
Maar dat een Fransche madam alligt een weinig kan verdrieten,
Vooral door dat vreeselijk donderend schieten,
Waarvan de weèrgalmen daverend langs de golven knalden,
En met een ijselijk gedreun langs walen en palen bralden,
Terwijl al de scheepstrompetten haar 't welkom tegen schalden.
Maar de Amsterdammers haalden hun hart op, naar zin en naar lust,
En niet voordat Febus zijn toorts in de Noordzee had gebluscht.
Kwam Maria de Medicis op 't Prinsenhof weèr tot rust.

's Zaturdags reed de koningin in eene huurkoets naar verscheidene
winkels, waar zij toonde zeer goed te kunnen bieden en dingen, 't geen
den Amsterdamschen winkeliers wel een weinig tegenviel, zoodat ze
zeiden, dat »ze zich geliet als een koopwijf en niet als een koningin."
En 's zondags, vóór kerktijd, verliet zij de stad weder, natuurlijk niet
zonder eenige hoogdravende oratiën tot afscheid, uitgeleid door dezelfde
prachtige ruiters, die haar hadden ingeleid, en onder grooten toeloop
van volk.
Maar wie zou toen, te midden der opgewondenheid, terwijl ieder
opgetogen was van al den luister, dien men aanschouwd had, en de
klassieke professor Van Baerle verklaarde, dat Amsterdam hare poorten
nooit voor waardiger vrouw opende, -- wie zou toen hebben kunnen
gelooven, dat, eer vier jaren zouden verloopen zijn, die schitterende
Majesteit, die zoogenaamde »moeder der goden," te Keulen, in armoede
haar leven zou eindigen ?
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Het zal nu wel tijd zijn, de sluis af en de Doelenstraat in te wandelen. Eene prachtige straat ! Ja, 't is niet zonder reden, dat zij doorgaans
»de rijke buurt" genoemd wordt. En toch, vóór slechts dertig jaren
was van al die schoone heerenhuizen, die gij nu voor u ziet, nog niets
aanwezig niet alleen, maar 't was hier een smerige achterbuurt. Hier
vooraan ter regterhand stond een oud, leelijk halfrond fort in den Amstel,
»'t Rondeel" genoemd ; aan het andere einde de oude toren »Swycht
Utrecht," die laatstelijk den kloveniers tot een Doel had gediend, en er
ook vrij vuil en vervallen uitzag. In de gantsche ruimte tusschen die
twee oude sterkten, de geheele straat langs, zag men een' breeden wal
langs den Arnstel, met hout en balken belegd, en tot stads-timmertuin
gebruikt. Dan was er nog een soort van brug boven en dwarsover de
straat gelegd, waarmeê men uit den Doel naar het tegenoverliggend
schietperk plagt te gaan, en daarnaast was een blinde gang met eenige
armoedige huisjes.
Zdd was de Doelenstraat tot in 1633, maar toen veranderde alles als
met een tooverslag. De timmertuin werd verplaatst, de erven werden
verkocht, en nog in hetzelfde jaar de huizen gebouwd, die wij er nu zien.
Het oude Rondeel maakte plaats voor eene nieuwe groote herberg,
en tegelijk beurde ook de Kloveniersdoel het hoofd op uit zijn' vervallen
staat, en is thans eene der voornaamste herbergen der stad, die we
echter nog even voorbijgaan ; want wij willen op de houten brug vóór
de Staalstraat gaan staan, om den gantschen Kloveniersburgwal eens
langs te zien, — ten minste voor zooveel ons de boomen en de masten niet
verhinderen; want deze burgwal is, als meest alle Amsterdamsche grachten, tegelijk een groene laan en een haven vol schepen.
Vooraan, ter linkerzijde, zien we vooreerst de elf nommerhuizen van
't Gasthuis, »een rijgh aaneen gebouwde huyzen, die alle genombert zijn
tot elf in 't getal, en dit zijn al groote en van de treffelijkste," gesticht
in 1603 en 1611 ; --- en voorts de groote steenen poort van 't Oudmanhuis. Dit is een godshuis, daar Amsterdam roem op draagt ; »men
souw 't aansien voor een groot heerenhuys," want 't is een armengesticht, zoo als menig Duitsch Rijksvorst geen paleis bezit. En opdat
ge overtuigd moogt zijn, dat ook daarbinnen onder de oudjes goede
orde en tucht gehandhaafd wordt, zoo zal ik u een paar artikelen voorlezen uit de »Order voor de oude mannen en vrouwen."
»Een yeder man ofte vrouw werdt gewaarschouwt haar te wachten,
't zij bij dage ofte avondt, niet beschonken o f dronken in 't Huys te komen;
die ter contrarie bevonden werdt zal ses weken uyt het Huys gezet worden.

Wert ook mede scherpeljk aan een yeder verboden hem te wachten
toebacq te drinken, 't zij in 't openbaer, ofte heymelijk; die ter contrarie
doet, zal zonder genade zijn ses weken hebben.
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Dat ook niemant eenige tippelen, rapen, bokkens, of yet anders in hun
stooven nochte teste in haar huyskens ofte kamers en zal mogen braden,
op de verbeurte van haar ses weken."
Wij zien daaruit wat zoo al in den smaak onzer ouden valt. Dat
ze niet dronken t' huis mogen komen, is goed ; maar dat men voor een
pijpje tabak of een gebraden raapje dien ouden sukkels de zes weken
geeft, is dit niet wat erg ? -- Neen, men geeft hun beter te smullen.
Op paaschdag, bij voorbeeld, worden er zestienhonderd eijeren gekookt, voor " ieder persoon zes, waarbij ze een pint goed bier en een
wittebrood krijgen. Op pinksterdag wordt er voor elke zes personen een
schapenbout gebraden, waarbij ieder nog een pint wijn ontvangt. En
ook op kermis wordt er goed geschaft, en men misgunt den ouden lieden
de vrolijkheid niet.
Maar ik zie, dat gij 't Oudmanhuis al vaarwel gezegd hebt, om »de
heel groote gestichten, die elk kostelijker als ander gebouwt zijn", te
bewonderen ; en niet ten onregte, want »dit zijn al groote en van de
treffelijkste huyzen, die op deze burgwal staan." Daar hebt ge een
weinig voorbij de Oudmanhuispoort het prachtige huis van burgemeester
Vlooswijck, dat wel een van de aanzienlijkste is. En aar de overzijde,
regttegenover 't Oudmanhuis, het zware gebouw van sinjeur Poppen,
geheel van witten gehouwen steen met een schoon frontispies en vier
cierlijke witte sclroorsteenen.
Werp, in gedachten, van de Ruslandsbrug, die daar vóór ons ligt, een
blik over 't Rusland. 't Is de oude vlas- en garenmarkt, maar tegenwoordig is er niets merkwaardigs te zien dan »'t huydecopers-gildehuys."
Weleer liep langs het Rusland een molensloot, die al vddrlang gedempt is,
waarna liet pleintje tot eene vlas- en garenmarkt werd ingerigt. Itiervan
zijn nog lang overgebleven »twee open logiën," die gediend hadden om
onder te markten en ge u mogelijk nog wel herinnert, want z ij zijn
eerst vóór weinige jaren afgebroken. Aan de andere zijde der brug
zouden we, indien nu de boomen ons niet in den weg stonden, het
Dolhuis kunnen zien, waar men boven de poort leest:
Die met kranksinnigheyt zijn

begaeft,

Die worden hier gespijst en gelaeft. 1591.

De eenvoudig vrome zin onzer voorouders erkende in alles eene gave.
Zoo leest men ook te Utrecht voor 't Leeuwenbergs-gasthuis, dat het
gesticht is:
Tot behoef der borgers met peste beghaeft.

Ja wel, de pest werd zelfs »de Gods gave" genoemd 1).
1) Zie hiervoor bl. 145.
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De oorsprong van ons Dolhuis wordt op deze wijze verhaald. Stijne, de
huisvrouw van Hendrick Pauwelsz. Boelensen, een aanzienlijk burger
dezer stad, bevond zich in gezegende omstandigheden, en we rd op zekeren
dag, door eene krankzinnige vrouw, die woedende een trap afkwam,
aangevallen en bij de keel gegrepen. Hevig verschrikt en voor kwade
gevolgen beducht, deed Stijne eene gelofte, dat indien de Hemel haar
een welgeschapen kind schonk, zij, of haar man, den Raad om een
plek gronds verzoeken, en daarop een »dulhuys" stichten zou. En die
gelofte heeft zij volbragt. »Anno 1562 is dese plaats, tot behoef van de
krancksinnighen, Godt ende den armen toeghe-eygent van de Ed. Henrick
Pauwelsz. Boelensen, die welcke eerste fondatuer was van desen huyse
ende de stichter van elf dolhuyskens." Nu zou men welligt kunnen
meenen, dat van deze stichting het getal elf zijne beruchtheid ontleent,
en de zonderlinge onderscheiding geniet van in de rij der getallen als
de malle te pronken ; doch 't zou eene dwaling zijn. Die beruchtheid is
al vrij wat ouder dan ons Dolhuis. In een tooneelstukje uit de 14de eeuw,
waarin een meester voorkomt, die zijn' leerling tellen leert, vindt men
reeds :
Meester, Aernout, spelt my dye,
Aernout. Gewisselyc ghy syt er een selve.

waaruit duidelijk blijkt, 1° dat de leerlingen toen al zeer brutaal tegen
hunne meesters waren, en 2° dat toen reeds elf een gek beteekende.
Maar die beteekenis heeft in haren oorsprong geen de minste betrekking
tot hel getal elf. Elf was een spotnaam, dien men aan een dwaas toevoegde, en die zijn grond had in de spreukjes, aangaande zekere
plaaggeesten, die men elfen noemde. Eerst later, toen de eigentlijke
elfen al in vergetelheid raakten, trad het nommer elf als de figuurlijke voorstelling van een gek in de plaats. — 't Is hier ook niet bij het
getal van elf dolhuisjes gebleven ; men heeft dit van tijd tot tijd moeten
vermeerderen, want met de toeneming der bevolking, nam ook het getal
toe der ongelukkigen, »die in de harsens gheraakt zijn." Elk huisje is
voorzien van eene kribbe, een heimelijk gemak, en eene dubbele deur,
waarvan de binnenste eene opening heeft, om de spijze toe te reiken
aan de ongelukkigen, die hier als wilde dieren in hokken zijn opgesloten,
en er afschuwelijk uitzien in hun rooden duffelschen hansop.
Vlak naast het Dolhuis staat het Oostindische-huis, doch daar we dit
reeds vroeger beschouwd hebben, keeren we ons naar de overzijde,
voorbij de Hoogstraat. Daar verrijst een nieuw gebouw zoo prachtig en
trotsch, dat het »schijnt het stathuys na de kroon te steken." -- 't Is
het »huys van de Trippen." De vier schoorsteenen hebben de gedaante
van »vuurmortieren, daer uyt men de vuurballen of granaten werpt",
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en toonen, aan welken handel de stichters hun aanzienlijk vermogen te
danken hebben. Die stichters zijn de gebroeders Louis en Hendrik Trip,
zusters-zonen van den beroemden Louis de Geer. Den 24n Mei 1660
werd de eerste steen gelegd, en nu zien wij reeds »'t graft-palleys" tot
aan den top voltrokken. In 't frontispies hebben de stichters hun familiewapen doen uithouwen, — een schild met drie trippen of klompen; en
dit wapen geeft aan menig Amsterdammer, die er met zijne vrouw komt
langs wandelen, aanleiding om zich een oogenblik in wijsgeerige beschouwing te verdiepen, en te bewijzen, hoe »'t beduytzel zou konnen
zijn, dat men van laag tot hoog, en weêrom van hoog tot laag zou
konnen vallen, en in de houten schoenen treden;" 't geen door vrouwlief terstond wordt toegestemd, om maar spoedig naar de Nieuwmarkt
te komen, waar zij een gans of een paar eenden koopen zal, en die
hare belangstelling veel meer gaande maken, dan alle wijsgeerige lessen
over wapens met trippen of Trippen met kanonnen. En wij willen haar
even met de oogen volgen, want de Nieuwmarkt is een ruim plein, dat
in vele bijzondere markten is afgedeeld. De grootste plaats beslaan er
de kleêrenkoopers en zoogenaamde »lapduyvels." De hoek bij de Dijkstraat is de kippenhoek, waar behalve kippen, ook ganzen, eenden, duiven,
konijnen, katten en honden verkocht worden. Bij de Keizersstraat staan
de Noordhollandsche kaasboeren, die ook in eijeren doen »bij heele tonnen
vol met honderdtduysenden." Ook wordt er »soute-vis en groente, als
kool, knollen en zoo wat verkoft." En aan de andere zijde, bij de
Barndesteeg, vindt men de hoveniers van Noordwijk met hunne Noordwijker kruiden en ook met fijne zomervruchten. Voorts »geen quakzalvers
en diergelijk slach van volck gebrek zijnde," die op een hooge houten
stellage den doctoor spelen, en hun potsenmakers bij zich hebben, die
door allerlei grappen 't volk tot zich trekken, terwijl ondertusschen de
»meester" zijn potjes en fleschjes voor alle mogelijke kwalen aan burgers
en boeren weet te slijten.
Op den achtergrond eindelijk staat een oude knaap uit de l5de eeuw, —
een kasteel met zes spitse torens, — eigentlijk eene afgedankte stadspoort, — weleer een ijzervreter en oorlogsbliksem ! — nu, op zijn' ouden
dag, een allemansknecht, die den koopman tot een waag, den schutters
tot een wachthuis, den chirurgijns tot een »snijburgh," en bovendien nog
schilders , glazemakers , glasschrijvers , beeldsnijders , borduurwerkers ,
tapissierwerkers, metselaars, steenhouwers, leidekkers, loodgieters, pompemakers, smeden, slotemakers, messemakers, harnasmakers, zwaardvegers,
koperslagers, ja zelfs klompemakers en schoenlappers ! tot een gildehuis
dienen moet. -- En dat alles moet onze goede Sint-Teunis zich laten
welgevallen voor die nietige 5000 gulden, die hij eenmaal bij zijne opbouwing aan de stad gekost heeft ! — Niet waar? een ongelooflijk klein
I 8'
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sommetje : f 5305 en 4 stuivers, waarvoor men in 1488 dit gantsche
gebouw kant en klaar had. Maar men kocht toen ook de metselsteenen
voor 10 stuivers het duizend, de kalk voor 9 stuivers het hoed, de
schaliën of leijeu voor 18 stuivers het duizend, balken van 30 voet lang
voor anderhalve stuiver, honderd pond lood voor 43 stuivers. De werkbazen verdienden 2 stuivers 's daags, de knechts 12 duiten, te weten,
zoo zij in hunne eigen kost werkten, anders slechts 6 duiten.
Waren we nu op de Nieuwmarkt, dan zoudt ge er ook de woning
kunnen zien van onzen deftigen kunstenaar Bartholomeus van der Helst,
den schilder van den beroemden Schuttersmaaltijd ; dit is echter van
hier niet mogelijk. Maar wilt ge nog even een blik in de Staalstraat
werpen, — daar ligt eene stad van »draperije" voor u : Staalhof en
Tarhof, Zijdehal en Saaihal, met hunne eierlijk gebeeldhouwde gevels en
zinnebeelden, waar de staalmeesters gezag voeren, keuren en meten,
stalen en boden ; hier : »Engelze, Doornikze en Rijsselsche damasten,
uyt- en inlantsche zaijen, bouratten en andere manufacturen ;" daar:
»lakens, baijen, perpetuanen en diergelijcke wolle-manufacturen ;" ginds :
»zijde, florette, galette ofte kappetoen, nay- of stikzijde." En daarachter
liggen nog twee grachten en eene straat, waar niet dan ververs wonen,
die hunne geverfde stoffen hierheen moeten brengen om de keurproef te
ondergaan ; terwijl ook niemand een ververij, 't zij van blaauw of zwart,
mag opstellen, dan na beëedigd te zijn.
En nu nog eens achterom ziende, ontmoeten we daar weér denzelfden
»klaren Amstel," aan wiens »rande" we in den voormiddag onze wandeling begonnen hebben ; we mogen dus die hier nu ook wel besluiten.
Zie, de Kloveniersdoel lacht ons zoo vriendelijk toe, en noodigt ons tot
rust en verkwikking. Schrik niet voor den krijgshaftigen naam, dien
hij draagt ; hij heeft den krijg allang vaarwel gezegd, en is tegenwoordig
een vreedzaam burger en vriendelijk gastheer.
Toch blijft hij altijd nog met zekeren trots zijnen ouden titel voeren,
en al deed reeds de ijzeren papegaai, dien ge daar nog als windwijzer
op den ouden toren »Swycht Utrecht" ziet pronken, het niet, zoo zouden
toch die »twee doelroers" daar in den torenmuur, en die »klaauwe" boven
den ingang van den Schietdoel ons wel herinneren, dat wij hier den
ouden Doel der wakkere kloveniers voor ons zien. En zoo aanstonds
zult ge nog zijne oude doelheeren kunnen aanschouwen, als we op de
groote zaal gekomen zijn ; — 't waren de mannen, die 't bewind over
dezen Doel voerden, en die zich eiken palmzondag mogten vergasten aan
oliekoeken en kiewitseijeren, die hun dan met een kan Rijnschen wijn
»tot een erkentenis van dankbaarheydt en schuldige plicht" werden te
huis gezonden.
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Thans is »de Doelen" een der aanzienlijkste herbergen van de stad,
»zeer eierlijk van nieuws gebouwt", waar zelfs in 1638, ten dage van 't
bezoek van Maria de Medicis, »de doorluchtige graaf van Kulenburgh, de
heer van Brederode, en de houtvester van Holland middagli en avond
ter maeltijd gingen." Gij kunt er dus niets tegen hebben, zoo loffelijk
een voorbeeld te volgen, en mede ter deure in te treden. Wij gaan maar
aanstonds den breeden trap op naar de groote schutterszaal, en begroeten
de vier doelheeren, die door Govert Flinck voor den schoorsteen geschilderd zijn, en maken kennis met de Amsterdamsche schutters, die
Maria de Medicis hebben ingehaald, zoo als ze ons door Sandrart worden
voorgesteld ; en we zouden ook nog wel die andere schuttersstukken
willen bezien, maar juist komt daar de kastelein binnentreden, met wien
we een woordje te spreken hebben, want na een wandeling, als de onze,
is een stuk »zult of wild verkensvleesch" en »eene pinte wijns" niet te
versmaden ; — of begeert gij welligt »faisanten, levers van meeuwbraessems, patrijzen, en wat uitgezochte leckernijen meer kiescue tongen
weeten op te zoecken," gij hebt het slechts te bevelen. Maar eerst een
beker gevuld tot een »hertelijcken heyldronck" voor »deze wijt-vermaerde
zee-stadt, kroon-draegster van Europe," die wij met eene »hartgrondighe
genegentheyt" alle geluk en welvaart, »eeuwendurende voorspoeclt en
hoogh-steigerende grootheyt" toewenschen, en luide stemmen wij in met
de zegenbeê van onzen grooten Haagschen dichter
HEYL ZY DAER EEUW1GH IN, EN ONI1EYL EEUWIGH UYT

OPHELDERINGEN.

Deze »Wandeling" is onder mijne Amstelodamiana 't oudst. 'k Heb mij
bij 't schrijven geheel overgeplaatst in 't midden der 17e eeuw, en
alle zorg gedragen, dat niet, hier of daar, de negentiende-eeuw door
een kiertje keek; met uitzondering alleen van de taal, als ik op blz. 186
heb opgemerkt, vermits het geschrift toch voor negentiende-eeuwsche
lezers bestemd was. 'k Ondervond echter, dat aan zulk eene geheele
overplaatsing eigenaardige bezwaren en ook eenige nadeelen verbonden
waren, en daarom heb ik later anders gehandeld en een vrijer standpunt
gekozen; zie b. v. blz. 142.
Maar al was 't dan ook, dat ik, bij de verplaatsing in 1662, mij
omtrent taal en spelling eene uitzondering veroorloofde, zoo moest ik
toch in opvatting en beschouwing, in zegswijzen zelfs, eenigermate een
zeventiende-eeuwsche plooi en houding aannemen ; en hieraan is het dan
ook te wijten, dat ik mijn proza met verzen doorvlochten heb, want die
rijmlustigheid behoorde tot het karakter der 17e eeuw. De verzen zijn
op tweeërlei wijze gedrukt: die met eene kleine letter zijn uit de gedichten van anderen overgenomen ; die met de gewone letter zijn rijmen
van mij zelven.
Natuurlijk moest ik ook, bij hetgeen ik te zeggen had over den Amsterdamschen bodem, mij op het geologisch standpunt der 17e eeuw
plaatsen, waarover men Dr. Olfert Dapper lezen kan, in het 4e hoofdstuk
van het le Boek zijner »Historische beschrijving van Amsterdam." Ik
mogt hier niet spreken als iemand, die Prof. Hartings Bodem onder
Amsterdam reeds gelezen had 1).
Men zal een aantal vragen kunnen doen : waarom hier dit niet gezegd ?
waarom daar dat niet opgemerkt ? en waarom ginds over die merkwaardigheid niet breeder uitgeweid? -- Het antwoord op al die vragen staat
te lezen op bladz. 190. ik zou er nog hetzelfde bij kunnen voegen,
wat wij ook reeds aan 't slot der Uithangteekens gezegd hebben : indien
ik alles hadden willen zeggen, wat ik had k u n n en zeggen, zou de
1)

Verband. der 1e Kl, van het Kon. Ned. Inst.

V D. blz. 73-232.
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Wandeling onmatig zijn uitgedijd ; ja, 't zou dan geen Wandeling meer
geweest, maar een volledige Stadsbeschrijving geworden zijn.
Vroeger heeft een beoordeelaar eens de opmerking gemaakt, dat ik
verzuimd heb, »in de afwisselingen der wandeling met groote trekken
de geschiedenis van ons geslacht te veraanschouwelijken." FIij vergiste
zich, en zag door de boomen het bosch niet: de stad zelve, herbouwd
gelijk ze was, is die veraanschouwelijking.
En wie nu de ook al vroeger eens gemaakte opmerking mogt willen
herhalen, dat ik van sommige Amsterdamsche gebouwen met te grootes
ophef spreek, die gelieve eerst te bedenken, dat hij niet mij, maar
zeventiende-eeuwers hoort spreken, wier woorden ik teruggeef.
Als wij wandelen in 1662, dan willen wij hoor gin, hoe de Amsterdammers van dien tijd denken en spreken over hunne stad en hare merkwaardigheden, en dan is 't ons vrij onverschillig, hoe later de negentiende-eeuwers zullen oordeelen.
Zoo ge u in een vroeger tijdperk der historie verplaatsen wilt, dan
moet ge u ook kunnen verplaatsen in de denkwijze en begrippen van
toen. Hij, die in de zeventiende eeuw wil rondwandelen, om, op hetgeen
hij ziet en hoort, negentiende-eeuwsche aanmerkingen te maken, zou
slechts een wandelend anachronisme zijn!
Om dezelfde reden nu ook moest ik, bij de wandeling, eenige ophelderingen terughouden, en deze zijn het, die hier volgen,
I.
DE BEVOLKING VAN AMSTERDAM.

Ik heb, op blz. 202, de bevolking van Amsterdam in het jaar 1662
op omtrent 200,000 gesteld. 't Was dddr de plaats niet om te cijferen ;
wij zullen 't dus hier doen.
Weinig weten we in 't algemeen van de bevolking van steden en gewesten in voorgaande eeuwen, en de getallen, die we nu en dan genoemd
vinden, zijn doorgaans vrij onzeker. Volkstellingen hebben niet, of slechts
enkele malen, en dan nog zeer gebrekkig plaats gehad. Wel schijnt het
oppervlakkig zeer eenvoudig en gemakkelijk, om, ter juiste kennis van
het aantal inwoners eener plaats, slechts van wijk tot wijk en van huis
tot huis te gaan en het getal der bewoners aan te teekenen ; maar toch
is de uitvoering immer aan vele zwarigheden, en de uitslag zuil groote
onnaauwkeurigheid onderhevig geweest. En die zwarigheden en onlTtaauwkeurigheden ontsproten zoowel uit het gebrekkige der maatregelen door
de Overheid beraamd, en het onvoldoende der voorschriften aan de tellers
gegeven, als uit de gemoedsbezwaren, bij 't eene deel der bevolking tegen

280

eene volkstelling bestaande, en uit de vooroordeelen, het wantrouwen
en de onwilligheid bij 't ander deel.
Ook het cijfer der bevolking van Amsterdam in de 17e en de 18e eeuw
kennen we niet naauwkeurig; van vroegere eeuwen willen we niet eens
spreken 1). Wagenaar moest bekennen, dat hij het getal der ingezetenen
in zijn tijd niet bepalen kon, en dat hij 't veiliger achtte niets te zeggen,
dan te gissen. Wel heeft in 't midden der 18e eeuw de aardrijks- en
wiskundige Nikolaas Struyck de bevolking van eenige dorpen laten tellen,
en getracht, door vergelijking van de geborenen, gehuwden en overledenen dáár en hier, het aantal inwoners van Amsterdam te bepalen.
Maar zulk eene vergelijking van plattelandsgemeenten met eene digtbevolkte hoofdstad kan tot geene naauwkeurige uitkomst leiden ; en indien
men de bevolking van Amsterdam op eenig tijdstip naar waarschijnlijkheid berekenen wil, dan moet men de gegevens alleen aan haar zelve
ontleenen. Zdd heeft men ten minste kans de waarheid eenigszins nabij
te komen.
Vóór 1795 heeft men te Amsterdam slechts tweemaal de inwoners
geteld: in 1622 en 1630; en dit, toen zoowel als in 1795, vrij gebrekkig
en onvolkomen.
Volgens de telling van 1622 zou de bevolking van Amsterdam toen
nagenoeg 105 duizend beloopen hebben, te weten : bijna honderdduizend
in de stad, en ruim vijfduizend in de voorsteden.

1) Ik voeg hier evenwel eene aanteekening bij, betreffende 1514; het eenigst tijdstip
uit de 16e eeuw, waaromtrent wij ten minste iets aangaande de bevolking vinden.
WAGENAAR (I D. blz. 50) nam uit ORLERS,

Beschr. van Leyden, over, dat te Amsterdam

in 1515 geteld waren 2531 haardsteden. Orlers had die opgave uit „seecker geschrift,"
dat wel geweest zal zijn een aanteekening wegens de verponding van 1515, waartoe
in 1514 eene informatie gedaan was in de steden en dorpen van Holland en Westfriesland. Wagenaar vermoedde, dat het getal huizen te Amsterdam toen niet veel boven
de tweeduizend zal geweest zijn, omdat er zeker wel vele huizen waren, die meer dan
één haardstede hadden, tenzij (lat de haardsteden der arme lul niet meêgeteld waren.
Maar hij vergiste zich in de beteekenis van 't woord. Haardsteden beteekende „huysen
ende woonsteden", even als nog „eigen haard" hetzelfde zegt als „eigen woning".
't Cijfer, door Orlers genoemd, was eigentlijk niet precies juist, maar 't verschilde
slechts één. De Informatie leert het ons.
De Regeering van Amsterdam heeft in 't najaar van 1514 door twee Secretarissen,
in alle straten en stegen „de huysen ende woeninghen" naauwkeurig laten tellen, en
bevonden, dat het getal binnen de poorten 2507 beliep, en buiten de poorten binnen
de vrijheid 25, dus in 't geheel 2532 huizen of woningen. Bovendien waren er 20
kloosters en 4 gasthuizen in de stad, die ook hunne bevolking hadden.
Volgens de opgave der beide pastoors was het getal communicanten in 't geheel
negenduizend.
Hieruit mag men nu het totaal der bevolking gissen
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De telling van 1630 leverde een getal van 115 duizend op.
Sedert is er geene telling meer geschied, totdat, bij aanschrijving van
den 2n October 1795, door de Provisioneele Representanten van 't Volk
van Holland bevolen werd, zonder uitstel alle inwoners te heit tellen.
De Representanten van 't Volk van Amsterdam verzochten en qualificeerden daartoe, den 7n October, de burgers J. P. Farret, A. G. \'erster
en J. H. van Swinden, die, bijgestaan door de wijkmeesters, »dit zo
belangrijk en omslagtig werk" in weinig dagen volbragten, en reeds den
20n October hun uitvoerig rapport dier telling ter vergadering d er Representanten indienden.
En hoewel men nu, in elke wijk, huis voor huis, het getal der bewoners had opgeschreven, zoo was toch, volgens de Comnnisie zelve
die telling nog op verre na niet als naauwkeurig te beschouwers, en zij
schatte de fout zelfs op eenige duizenden. De telling had opgeleverd
een getal van 217,024 ; doch de Commissie meende 't veilig op 221
duizend te kunnen begrooten. 1)
De oorzaken dier onnaauwkeurigheid lagen, vooreerst, in het onvolledige
der voorschriften door de Regeering gegeven, waardoor onzekerheid bestond ten aanzien van elders-verblijvenden en tijdelijk-afwezigen ; ten
andere, in de achterhoudendheid der ingezetenen, omdat zij meenden
dat de telling geschiedde om een hoofdgeld op te leggen ; en ten derde,
in de digte opeenhooping en de onbescheidenheid van 't graauw in de
achterbuurten, waardoor eerie telling den wijkmeesters d(uir seiner onmogelijk werd gemaakt.
Zeker bestonden er in 1622 geen minder kansen tot misrekening dan
in 1795, en 't cijfer van 105 duizend zal ook wel beneden de werkelijkheid zijn geweest. Het getal overledenen was in 162.2: 4141, hetgeen
toen genoemd werd »volgens 't gewoonlijk getal." Mag men nu aannemen,
dat de verhouding der sterfte tot de bevolking toen dezelfde is geweest
als in 't laatst der 18e eeuw, — en er bestaat geen grond i,rn een
andere aan te nemen, --- dan was die verhouding één zesentwintigste,
en dus de bevolking in 1622 ruim 107 duizend.
De telling van 1630 leverde een getal van 115 duizend op. Maar daarin
hebben wij stellig niet de geheele bevolking. Vooreerst is dit getal
slechts de som der getelden in de twintig wijken binnen de wallen, en
de bewoners der voorsteden, wier getal acht jaren vroeger reeds boven
de vijfduizend beliep, zijn daar niet onder begrepen. Ten andere ge1) L. van 0llefen, de Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver, schreef in 1794 d „Men
schat het getal der ingezetenen op ten minsten 241,000 ;" -- dat is : joist twintigdLtizend meer. Daar evenwel Van 011efen geen reden noch bron opgeeft voor zijne
schatting, en 't verschil met die van 1795 slechts in een enkel cijfer ligt, zoo is 't
onzeker, welke waarde aan zijne opgave te hechten is.
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schiedde de telling ter gelegenheid eener schaarsheid van granen, met
het doel om ' het getal broodeters te weten. 't Is dus te vermoeden, dat
hier niet zijn rnedegeteld: 1° de tijdelijk-afwezigen, 2° de zuigelingen en
3° welligt ook de verpleegden in de godshuizen. Zeker is het, dat de
bevolking in 1630 aanmerkelijk boven de 120 duizend bedragen heeft,
en om niet te overdrijven stel ik het op 121 duizend.
Doch trachten wij nu het cijfer der bevolking in 1662 te berekenen.
In 1622 was de bevolking waarschijnlijk meer dan 107 duizend, doch
wij willen ons houden aan 't cijfer der telling : 105 duizend, om ons
voor allen schijn van overdrijving te hoeden.
Zien wij nu hoe 't zes jaren later kan geweest zijn. In 't jaar 1628
stierven slechts 4497 menschen. Wanneer dit getal toen voor weinig
gold, zal zeker onze rekening niet te hoog loopen, als wij het tot maatstaf
nemen ; en 't wijst ons eene bevolking aan van 117 duizend. Wij vinden
hier dus eene jaarlijksche vermeerdering van tweeduizend zielen. Een
getal, dat niet alleen voor dien tijd niet overdreven kan voorkomen, maar
zelfs, naar andere opgaven, blijkt veel te weinig te zijn.
In zeven jaren tijds, te weten : van den 11n Augustus 1617 tot den
lln Augustus 1624, zijn te Amsterdam overleden 32.532 menschen, en
dit getal was al een weinig boven de gemiddelde sterfte, vermits in
1623 en 1624 hier zware ziekten heerschten. In hetzelfde tijdvak zijn
in de openbare kerken gedoopt 52.537 kinderen; waarbij gevoegd moeten
worden eenige duizende geborenen bij andere gezindheden, die niet in
de openbare kerken gedoopt werden, want het getal der overledenen
gaat over alle gezindheden. Hieruit blijkt dus eene jaarlijksche vermeerdering van meer dan drieduizend. Wij nemen derhalve wel de matigheid
in acht, wanneer wij ons aan het cijfer van 117 duizend houden.
In 1632 heeft men de huizen geteld: 14.440 in de stad en 1122 in
de voorsteden. Deze getallen kunnen naauwkeurig zijn, want het tellen
der huizen heeft niet die moeijelijkheden in, als het tellen der menschen.
Maar hoeveel bewoners moet men nu gemiddeld op ieder huis rekenen ?
In 1795 was dit ruim 8'1 3 ; en dit cijfer is zeker in 't midden der 17e
eeuw niet kleiner, maar wel grooter geweest ; wij zullen 't echter aannemen. En zoo vinden wij voor de 14.440 huizen in de stad ruim 120
duizend bewoners. Nemen wij nu voor de voorsteden weér het getal
van 1622, dat stellig voor 1632 aanmerkelijk hooger moest zijn, dan
hebben wij in 't geheel eene bevolking van meer dan 125 duizend.
Stellen wij nu de bevolking van Amsterdam in 1622 op 105 duizend.
» 1628 » 117
»
»

1630 » 121

»

»

1632 » 125

»
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dan hebben wij cijfers, die hoogstwaarschijnlijk te laag zijn ; doch die
wij evenwel ten maatstaf willen nemen, om te zekerder te zijn, dat onze
berekening niet overdreven is.
In de tien jaren van 1622 tot 1632 zien wij eene vermeerdering van
20 op de 105, of vier eenentwintigste. Nemen wij nu ook voor de volgende jaren eene gelijke vermeerdering aan, dan verkrijgen wij
voor het jaar 1642 : 148 duizend
» 1652:176
»
»
»
»
»
» 1662: 209
»
Maar in het tijdperk tusschen 1632 en 1662 kwamen drie pestjaren
voor, namelijk: 1635, 1636 en 1655. In 't eerstgenoemde jaar was de
sterfte ongeveer drieduizend boven 't gewoon getal ; in het tweede twaalf-,
en in het derde tienduizend. Moet dit niet een merkelijker invloed op
't cijfer der bevolking geoefend hebben ? en is het dan niet wel wat
gewaagd voor 1662 tweemaalhonderdduizend aan te nemen? I)
Dien invloed naauwkeurig af te wegen is niet zonder bezwaar.
Het gemakkelijkst is, de buitengewone sterfte eenvoudig af te trekken
van 't mensehental in de jaren, waarin de pest heerschte, eii dan, volgens den aangenomen maatstaf van vermeerdering, de berekening voort
te zetten. Volgens deze methode krijg ik voor 1662 ongeveer 180
duizend. Maar dit cijfer is stellig veel te laag, want :
1 0. Wij verkleinen de bevolking te veel, als wij de gantsche buitengewone sterfte aftrekken. Onder de slastoffers der pest waren doorgaans
niet weinig vreemdelingen. Ziehier een sterk sprekend voorbeeld : men
leest bij Domselaer, dat in 't pestjaar 1623 in 't Gasthuis zevenhondei d
zieken lagen, waaronder slechts één burger 2).
2°. Onder het tiental jaren, dat ik tot grondslag mijner berekening
genomen heb, zijn ook drie pestjaren geweest, en wel: 1623, 1624 en
1625, waarvan het middelste een verbazend groot sterftecijfer opleverde.
En daar ik nu den maatstaf van toeneming uit dat decennium heb afgeleid, zoo is daardoor werkelijk de invloed van buitengewone sterfte reeds
in rekening gebragt, en men gaat dus te ver, wanneer men die nog
eens bij de pestjaren afzonderlijk in rekening wil brengen.
3°. 't Is de vraag, of in het tijdperk, waar wij van spreken, de pestjaren wel een blijvender invloed op 't cijfer der bevolking van Amsterdam
oefenden. 'k Geloof het niet. 't Verlies werd spoedig weis vergoed door
toevloed van buiten. Amsterdam was toen het middelpunt, waarheen
de menschenstroom van alle kanten gerigt was, en die alleen gestuit
1) Vera. Dr. A. II.
voor Geneeskunde, 1873.
2) VI B. blz. 443.
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kon worden door volte van binnen ; maar was daar ruimte gekomen,
dan schoot terstond de stroom toe, om die weêr te vullen. De schrijvers
van dien tijd hebben geen woorden genoeg, om de volkrijkheid van
Amsterdam en den »aenwas veter sielen" uit te drukken. Domselaer
schreef zelfs in 't jaar, nadat de sterfte te Amsterdam grooter dan immer
geweest was : »op de straten wort deze buytengewone verminderingh
van vijf-en-twintigh duyzent menschen niet eens gemerkt."
Het lijdt dus geen twijfel, of het getal van 180.000 is veel te laag.
Het ware cijfer moet dan tusschen 180 en 209 duizend liggen. En om
dit naar de meeste waarschijnlijkheid te vinden, willen wij een anderen
weg inslaan.
In 't midden van den zomer in 1663 ontstak de vurige pest binnen
Amsterdam, en er stierven in dat jaar 9752 menschen. Er volgde een
kwakkelwinter op, waardoor »deze ziekte bleef aanhangen," en in 1664
met het begin van den zomer zoo geweldig toenam, dat vele voorname
lieden de stad ontvlugtten ; »en bijzonder de Joden, die in de Beverwijk
met menichte hun toevlucht namen", — want »die 't vuur kan ontloopen
is vrij van branden", als 't spreekwoord zei. Er stierven in dat jaar
24.148 menschen in Amsterdam. De gewone sterfte was te dien tijde
tusschen de zeven- en achtduizend, zoodat de bevolking een verlies van
negentienduizend leed.
Hoe groot was nu 't getal der overgeblevenen ? -- 't Zal 't best zijn,
dit te berekenen naar de huwelijken in 1664; dan krijgen wij zeker
geen overdreven uitkomst, want men mag aannemen, dat er in dit jaar
veel minder paren getrouwd zijn, dan anders 't geval zou zijn geweest.
Immers de dood ontziet geen jeugd, en van menig paar, dat voor de
roódeur hoopte te gaan, zal de eene door de zwartmantels zijn weggedragen ; terwijl ook menig paar, dat gespaard bleef, de bruiloft zal hebben
uitgesteld wegens den rouw van dierbare betrekkingen. Nu beliep 't getal
gehuwde paren in 1664, zoo in de beide kerken als op 't stadhuis : 1977.
Tusschen 1617 en 1624 was 't gemiddeld getal der huwelijken 1170
's jaars en de bevolking was toen, evenzeer gemiddeld, 107 duizend. Zet
nu slechts een regel van drieën op, dan vindt gij voor de bevolking in
1664 omtrent 181 duizend. Voegen wij daar nu, om tot 1662 terug te
komen, het verlies van 19 duizend weêr bij, zoo vinden wij andermaal
tweemaalhonderdduizend.
Dat sommigen dit getal ongelooflijk voorkomt, verwondert mij niet.
Binnen haren toenmaligen omtrek besloeg de stad nog slechts het drievijfdedeel van den omvang, dien zij na de vierde vergrooting kreeg. En
daar toen de bevolking niet vermeerderd is in gelijke verhouding met
de oppervlakte, begrijpt men natuurlijk niet ligt, dat tweemaalhonderdduizend menschen hebben kunnen wonen in het drievijfdedeel der stad,
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waar later mogelijk wel eens meer, maar zeker nooit v eel weer dan
2x,0.(00 menschen gewoond hebben. Maar hoe digt bevolkt volgepropt was dan ook Amsterdam in 1662 ! De vierde vergrooting i nimmer
z66 digt bewoond geweest. De meestbevolkte buurten dezer streek
kwamen in geen vergelijking met die der Oude stad, de Lastage, de
Jodenhoek en de Jordaan. Tal van gangen en sloppen, die nu weggetimmerd of afgesloten zijn, waren toen buurtjes vol volk ; en de volkrijkste
hoekjes van onzen tijd kunnen slechts een flaauw denkbeeld geven van
't opeengepakt wonen in 't midden der 17e eeuw.

II.
DE ADELAARS EN DE TOREN OP ' T STADIIi?Is.

vrij algemeene dwaling was 't in onze eeuw, ja, zelfs nog in
onze dagen, dat de adelaars op de vier hoeken van ons (eens, in
een ongelukkig oogenblik, tot Paleis herdoopt) stadhuis, Fransche adelaars zijn, door Napoleon daarop geplant. Neen, die adelaars stonden
daar reeds vddr meer dan tweehonderd jaren. Het zijn Rijksadelaars,
en de kroon, die zij dragen, is de Rijkskroon, welke de stad ook boven
haar wapenschild voert. Die adelaars behooren bij de kroon, gelijk deze
bij 't stadswapen. Op de voormalige Burgerzaal kan men den Rijksadelaar almede zien, waar hij zweeft boven de Amsterdamscl te maagd,
om haar de Rijkskroon op 't hoofd te zetten. De voorstelling der kroon
met de adelaars is dus zoowel Amsterdamsch als die van 't wapen met
de kroon ; en tot in 't laatst der vorige eeuw wisten alle Amsterdammers
dat ook wel ; maar in den Franschen tijd is een verwarring van begrip
ontsta an , omdat men toen een nieuw soort van adelaars te zien kreeg,
en ei de oude niet meer van wist te onderscheiden.
Vraagt men: waarom de Rijksadelaar hier verviervoudigd werd? —
Ook dit was echt Amsterdamsch. De adelaar des Roomschen rijks had
twee koppen om naar 't Oosten en 't Westen te zien ; maar te Amsterdam waren er vier noodig, volgens Rafaël:
Een

Zij dondert met geschut op alle vier de winden.

Een andere dwaling is 't, te meenen, dat de toren van 't stadhuis
ook het werk van Jakob van Carnpen was. Dat deze dwaling ook vrij
algemeen is, wil ik niet zeggen, maar zeker bestaat zij bij de mannen
van de kunst, want ARTI ET AnICITIAE vertoont in hare Historische G(/lerij
Jakob van Canrpen als besturende den bouw van dien toren. En even
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zeker is 't, dat die vertooning een geschikt middel is om de dwaling
algemeen te maken ; wat de menscheri zien, op tooneel of schilderij,
gelooven ze, en onthouden het beter dan wat ze lezen in boeken.
Neen, Jakob van Campen is in 1657 overleden, en de toren van ons
stadhuis is in 1664 gebouwd.
Ik voeg hier de opmerking bij, dat die toren ook niet geheel volgens het oorspronkelijk ontwerp werd gebouwd ; want de acht koperen
beelden, die op de acht kolommen hadden moeten staan, zijn nimmer
te voorschijn gekomen, en evenmin het beeld van den god des tijds bij
de wijzerplaat. Ook de vier adelaars, die 'den rijksappel of wereldbol
zouden torschen, en waarboven de Faam als windwijzer zou hebben
omgezweefd, zijn achterwege gebleven, en vervangen door een eenvoudig
koggeschip. En dit is inderdaad jammer. Vooreerst, omdat die adelaars
met den rijksappel een geheel hadden moeten vormen met de kroondragende adelaars op de hoeken ; -- en ten andere, omdat het vrij wat
eigenaardiger ware geweest, dáár, hoog in de lucht, een Faam te zien
zweven, dan er een schip te zien zeilen !

HI.

VONDEL, SUPPOOST IN DE BANK VAN LEENING.

Toen Vondel zeventig jaren oud was, verkeerde hij, die vroeger een
welgesteld winkelier was geweest, door verschillende oorzaken, in zoodanige omstandigheden, dat zijne vrienden en betrekkingen het geraden
achtten, een ambt voor hem te verzoeken, dat genoeg opbragt om in
zijne behoefte te kunnen voorzien. Vondel was echter »te groothartig"
om zelf te vragen, en dus deed zijn neef, de zijdelakenkooper Hans de
Wolff, 't voor hem. Deze wendde zich tot de vrouw van den burgemeester Kornelis van Vlooswijck, en, door hare voorspraak en de gunst
des burgemeesters, werd Vondel, in 't begin van 1658, benoemd tot
»Supoost in de Banck van Leeninghe", op eene jaarwedde van zeshonderd
en vijftig gulden. Vermits hierbij echter eene cautie van vierduizend
gulden gevorderd werd, zoo stelden de genoemde Hans en zijn vriend
Jakob van der Vecht zich borgen voor die som.
-Vaar Dr. P. Scheltema deze benoeming vermeldt, en tevens de oorspronkelijke stukken uit stads-registers mededeelt, haalt hij er deze
woorden van Justus van Effen bij aan : »Indien wij heidenen waren geweest, zouden wij den grooten man een standbeeld hebben opgerigt;
nu heeft hij onder ons in zijnen bekrompen staat naauwlijks een gering
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bedieningje kunnen verwerven." 1) -- Indien de geestige Vail Effen
immer eene dwaasheid gezegd heeft, dan heeft hij 't bier gedaan. Een
standbeeld zou den Dichter in zijn bek9°ompen staal weinig gebaat hebben; eene jaarwedde kwaal hem beter te stade, en om deze was 't clan
eigentlijk Hans de Wolff met zijn verzoek ook te doen geweest. Een
»gering bedieningje" was het niet; een traktement van () 5 ; gulden was
toen minstens zooveel als nu 1800. Dat het een post in de Bank van
Leening was, kon Vondel niet krenken ; die was even goed als ieder
andere. De aanstelling geschiedde op de gewone manier, ook met borgtogt; zoo kon 't Vondels hooghartigheid in 't minst niet kwetsen.
Welken werkkring is Vondel in de Bank aangewezen ? — Dit blijkt
niet. Mr. J. van Lennep gaf hem, in zijn tooneelstuk : »Een Dichter aan
de Bank van Leening", den titel: »Boekhouder van de kleine panden" ;
doch daar is geen bewijs voor. Noch uit de boeken en registers der
Bank 2 ), noch uit die van 't Stadhuis blijkt, dat Vondel het geweest
is ; hij wordt er steeds suppoost in de Bank van Leening genoemd,
anders niet, -- en dat hij boekhouder van de kleine panden zou geweest
zijn, is slechts eene overlevering. Mogelijk is de oorsprong dier overlevering te vinden in de woorden van Brandt, Vondels levensbeschrijver
immers hij zegt, dat 's Dichters »kunstpen, gewoon den hooghen tooneelstijl te schrijven, en verheve gedachten op papier te brengen, zich hier
moest vernederen (dewijl hij Boekhouder van de Beleenbank was) om
de panden, daar men d'arme of verlegene luiden geldt op leende, te
boek te zetten" 3). Doch het was Brandt hier om de tegenstelling te
doen, even als o. a. ook Dr. Jan ten Brink, als hij schrijft : »Uit dat
goore kamertjen zijn de liefelijkste liederen omhoog gestegen" i). Dat
kamertje zal de heer Ten Brink wel evenmin kunnen aanwijzen, als wij
de pandboeken kunnen vinden, waar Vondel »zijne dagelijksere taak" in
vervuld heeft; en het »goore" is hier evenzeer een dichterlijke vrijheid,
om het effekt, als bij Van Lennep »de verwijderde Voorburgwal" 5 ), welke
gracht aan geen uithoek, maar in 't hartje van de stad ligt. En let nu
bij Brandt op de parenthesis. Dat Vondel de panden der armelui moest
1) Aenslels Oudheid, IV D. blz. 158.
2) Hetgeen hier en verder in dit stuk voorkomt, betrekkelijk de boeken en registers
der Bank, ben ik verschuldigd aan de me.dedeeling van den heer Secretaris der Stads
Bank van Leening, Jhr. F. van Bevervoorden, die met heusche bereidwilligheid mij
de gewenschte inlichtingen heeft verstrekt, en wien ik hier opentlijk mijnen dank
betuig.
3, Uitg. van Dr. EELCO VERWIJS, blz. 84.
4) Lctterkundiyye schetsen, I D. blz. 154.
5) Londels Werken,

VII a

blz. 632.
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boeken, wist hij niet, maar veronderstelde hij, dewijl Vondel boekhouder
van de Beleenbank [L---_. Bank van Leening] was. Waarschijnlijk is uit
deze veronderstelling van Brandt de zoogenaamde overlevering geboren,
maar inderdaad weten wij van de werkzaamheden, die Vondel in de
Bank opgedragen waren, niets met zekerheid.
Eene andere, en wel eene zeer algemeen bekende, overlevering zegt,
dat Vondel, toen hij in de Bank zat, in de boeken, waar hij panden in
aanteekenen moest, in plaats van die panden, verzen schreef. Van Lennep nam deze vertelling ook voor echte munt aan, en vroeg, of 't wonder
was, dat Vondel »zijn verplichte taak verzuimde en somtijds vaerzen
voor panden in de boeken schreef?" 1) De mondelinge overlevering wist
er nog meer van. Met de meeste zekerheid plagt men vroeger elkander
te vertellen, dat in de Bank de boeken nog bewaard werden, waarin
men tusschen de panden brokken van den Lucifer las ; en ieder geloofde
die aardigheid, want weinigen waren er toen, die Vondel lazen, en nog
minder, die de jaartallen zijner treurspelen kenden.
Gelooft gij ook, dat Vondel verzen — wel geen Lucifer, laat het anderen zijn, onverschillig welke, — maar toch verzen, in de pandboeken
schreef? Van Lennep twijfelde er later aan, althans hij wilde er »geen
onbepaald geloof" meer aan hechten 2). Er is in 't geheel geen geloof
aan te hechten. Zou Vondel die verzen in de boeken in plaats van
panden geschreven hebben — willens en wetens ? of onwillens en onwetens ? — Natuurlijk niet het eerste, maar het laatste, meent de overlevering. Omdat hij zijn hoofd altijd vol verzen had, zoo schreef hij die
bij vergissing voor panden in 't boek. Maar als dat waar was, dan zou
Vondel niet geweten hebben wat hij deed, en suf of zot zijn geweest ; —
en dat hij dit niet was, bewijzen immers zijne werken van dien tijd.
»Maar," zegt ge welligt, »'t is spoedig uit te maken. Waar zijn de
boeken ?" -- Juist ; die zijn er niet, en zijn er denkelijk nooit geweest.
Wel zijn er nog boeken uit den tijd van Vondel, maar zijn schrift
is er niet, althans met geen zekerheid, in te bekennen.
Geloof vrij, dat Vondel, wanneer hij in de Bank zat, verzen geschreven, en geen panden geboekt heeft, maar niet in het pandboek, welligt
er op of er naast op een los blad papier. Waarom niet ? Men heeft dit
wel poëten in de kerk onder de preek zien doen. Als de dichtader
begint te vloeijen, is er geen stoppen aan ; zelfs vader Cats moest er
somtijds 's nachts 't bed om uit 3).
1) Vondels Werken, VII D. blz. 633. — 2) Id. XI D. blz. 93.
3) „Dan moest ick uyttet bed, en gingh het vier ontsteken."
Papiere kint.
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Eindelijk zegt eene derde overlevering, dat Vondel uit zijne betrekking
ontslagen is, omdat er herhaaldelijk klagten over hem vielen, »klagten over verzuim in het boeken der panden" 1 ). Men verhaalt, en Van
Lennep doet het ook 2 ), dat Vondel daarom in burgemeesterskamer
ontboden werd. Men noemt zelfs den datum : 10 Augustus Or, S. Vondel,
toen bijna 81 jaren oud, ging er (zoo verhaalt men) met een beklemd
hart heen. Eerst zei een der burgemeesters hem, dat hij ontslagen
was ; waarvan hij ontstelde. Doch toen werd er bijgevoegd, dat hij zijn
traktement behouden mogt ; waarop hij met een opgeruimd hart bedankte.
Dit tooneel is, vddr bijna 25 jaren geleden, door den heer Potgieter
geschilderd 3 ), en zijn tafereel heeft, daar het zelfs in schoolboeken
overgenomen is, nog al bekendheid verkregen. Maar — ware 't zo(i geschied, de burgemeesters zouden, in hunne kamer, komedie hebben
gespeeld op eene wijze, die hunner geheel ontvaardiy was
't Eerste gedeelte dezer overlevering — de klagten betreffende —
hangt in de lucht. Uit de Notulen van Kommissarissen der Bank blijkt
niet, dat er nu en dan over Vondel geklaagd werd.
Het tweede gedeelte — het tooneel in burgemeesterskamer — wordt
bepaald tegengesproken door authentieke bewijzen.
1 0. De resolutie van burgemeesteren op denzelfden 10 n Augustus 1668:
»Op de requeste van Joost van de Vondel, suppoost in de Banck van
Leeninge, versoeckende vermits sijn hooge jaren van in de tachtich,
dat, behoudens sijn tractement Emeritus soude worden verklaert, waarop
sijnde gedelibereert, is goetgevonden, hem Vondel sijn versoeck toe te
staen, ende voor Emeritus te verklaren."
2". De aanteekening in de Notulen van Kommissarissen der Bank :
//Op den 10 August. 1668 hebben de Heeren regerende en out Burgemr
Joos van den Vondel, suppoost alhier in de Banck van Leeninge. om
sijn hooge jaren Emeritus verklaert behoudens sijn tractement, ‘vaervan
ons acte door een statsboode is toegesonden. Geteyckent Fl van de Pol."
Vondel is dus niet ontslagen, mar einep itas oeekta,a1)(1. Hij is niet
op het stadhuis geroepen, maar heeft een schriftelijk verzoek ingediend.
Noch in het Resolatieboek van rege peode en oud-Inoigeon y8feetiii, waarin
de bovengenoemde resolutie staat aangeteekend, noch in de Rtgetijksche
Nohtlen ?Jan wgenteesteren vond ik eenig blijk, dat Vondel in burgemeesterskamer ontboden is. Dit was dan ook niet noodig. Om een
besluit te nemen op zijn verzoekschrift werd zijne tegenwoordigheid niet
vereischt, en evenmin om hem van 't genomen besluit kennis te geven.
I) E. J. POTGIETER, in de Gids 1850, I I). blz. 638.
2) Vondels Werken XI

blz. 93, 94.

3) Gid, 1850, I I). Een Prospectus.
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Voor dit laatste had men boden, die een schelling voor »de boodschap"
kregen.
Vondel heeft dus niet als een arme zondaar voor de Heeren gestaan;
de Heeren hebben geen komedie met hem gespeeld, en Rembrandt behoefde ook niet uit de taveerne geroepen te worden om van dat tooneel
een schets te maken!
Volgens Van Lennep, Potgieter en anderen zou Vondel in de Bank
een allerakeligst leven gehad hebben. De Lommerdcel zou hem een
kerker en zijn lot ondragelijk geweest zijn. Hij zou met outblooten
hoofde de Heeren der Bank ten dienste hebben moeten staan, en 't
onlijdelijk verdriet geleden hebben, telkens voor een onnutten dienstknecht te worden uitgemaakt.
Akelig genoeg ! Maar zou 't wel waar wezen ? 1)
Als Vondel het tien jaren lang zoo slecht heeft gehad : gekerkerd !
gedrukt ! verslaafd ! geplaagd en aangeklaagd ! ! -- gelijk Van Lennep
daar in 't genoemd tooneelstuk een levendige voorstelling van heeft gegeven, ja zelfs Vondel zich zelven ('t kan erger niet !) bij een rasphuisboef laat vergelijken ; --- als Vondel in den Lommerd zulke bittere dagen
heeft gesleten, en zdd heeft moeten lijden en zuchten, dan zou men er
in zijne gedichten wel eenige sporen van moeten vinden, maar -- ook
't minste spoor is er niet van te ontdekken. Vondel heeft gedurende die tien jaren verzen gemaakt naar hartelust,
als iemand, die niets anders te doen had. Hij heeft feest-, geboorteen bruiloftszangen aangeheven, lijkdichten en grafschriften gerijmd,
twistrijmen over de kerk en verzen tegen de Turken geschreven ; — hij
heeft bijschriften en lofdichten gemaakt voor en op alle dingen : gebouwen en portretten, wapens en hofsteden, schilderijen, teekeningen, beelden,
kanonnen, penningen, steden, schutters, tafels en klokmuziek ; -- hij
heeft nieuwe gebouwen ingewijd en triomfen gezongen, ja, ook knipzangen
en minnedeuntjes zelfs, wat voor een goede zeventiger toch wel van
vrolijkheid en opgeruimdheid getuigt ! -- Hij heeft, wat nog iets meer
1) Men wijze mij hier niet op 't gezag van Brandt; ik acht hem hoog, maar niet
onfeilbaar. Brandt levert geen waarborg, dat hij alles naauwkeurig geweten heeft.
Hij heeft niet voortdurend met Vondel omgegaan, maar is jaren lang van hem vervreemd geweest. En toen Vondel, in hoogen ouderdom, „t' huis zat", is Brandt hem
wel weêr komen opzoeken, maar heeft zooveel mededeelingen niet van hem ontvangen,
als hij wel had gewenscht. Om stof voor de levensbeschrijving te vinden, heeft
Brandt bij anderen te markt moeten gaan, die ook niet alles naauwkeurig wisten.
Vergl. VAN LENNEP, Vondels Werken XII D. blz. 64 en 65. Het is volstrekt geen
zonde, soms aan Brandt te twijfelen, en EELCO VERWIJS heeft dit ook wel durven
doen. Zie in zijne uitg. van BRANDT, Leven van Vondel, blz. 84, noot.
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zegt, wel een dozijn treurspelen gemaakt; hij heeft bovendien den
Boetgezant bezongen in zes, de heerlijkheid der Kerk in drie, en hespiegelingen over God en Godsdienst in vijf boeken. Dat doet men niet,
terwijl men pandjes boekt ! — Eindelijk heeft hij den geheelen Virgilius
in dichtmaat vertaald en uitgegeven, en hij beloofde, in de opdragt aan den
burgemeester Kornelis (le Graelf van Zuidpolsbroek, niets minder dan
een epos in twaalf zangen, waar Bato de held van zou zijn wat
hij, wel is waar, niet ten uitvoer gebragt heeft, maar wat toch bewijst,
dat hij vol lust en opgewektheid was, en ruimschoots den tijd had, om
aan een groot werk te kunnen denken.
Van bedruktheid in zijnen zoogenaamden »kerker" is niets te ontdekken ; integendeel : Vondel schijnt, na zijne benoeming bij de Bank, van
zorgen ontheven en met nieuwen moed aan 't werk - namelijk aan
zijn dichtwerk — gegaan te zijn. Zeker is 't, want het blijkt uit zijne
werken, die voor ons liggen, dat hij nooit meer tijd en lust voor de
kunst gehad heeft, dan juist toen hij in de Bank zat. Dit merkte Van
Lennep ook op, doch drukte 't in een zonderlingen volzin uit : »Nimmer
had hij, naar 't scheen, meer tijd gevonden tot (lichten, dan sedert
de Bank van Leening hem zijn kostbaren tijd ontroofde 1).
Is dit mogelijk ?
Dat Vondel, toen hij suppoost in de Bank was, veel tijd tot dichten
had, ja zich geheel daaraan kon overgeven, is zeker, want zijne werken
bewijzen het; maar dan is 't immers even zeker, dat de Bank hem
zijn tijd NIET ontroofde? — Ja 't ontbrak hem zelfs niet aan tijd en
gelegenheid om nu en dan eens uit de stad te gaan, 't zij naar Hoorn,
om zijne zuster te bezoeken, 't zij naar Keulen, om de liedstele te zien,
waar hij als kind in geslapen had,
Dat Vondel, toen hij suppoost in de Bank was, de vrije beschikking
over zijn tijd had, bewijst de overvloed zijner dichtwerken van 1658 tot
1668 onweérsprekelijk ; en die werken bewijzen even klaar, dat Vondel
zich niet ongelukkig gevoelde, en zeker nimmer heeft zitten zuchten als
Integendeel, hij zong zijn
»een suffer in zijne enge Lommerdcel" `2).
hoogsten deun uit. Hoort hem zelven, daar hij 't woord rigt tot een
burgemeester :
Mijn zangheldin belande in 't ende met verlangen
Uit d' overrijcke zee van Maroos Herderszangen,
En Lantgedichten en Eneas dappren toght ;
Een werckstuck in 't Latijn door al zijn leên volwrocht.

1) rondels Werken, VIII D. blz. 126.
2) Een Dichter aan de Bank van Leening, 2e Bedr. 2e Toon.
19*
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Nu tinge ick midlerwijl gezang van korter adem :
Het zij mijn zangheldin uw Kapitool omvadem',
Of koninginnen en veltheeren innehael',
Of ons tooneel stoffeere, of, als de nachtegael,
Van tack in tack springe, en langs uwe graft, vol ooren,
Een bijschrift, grafschrift, of een liergezang laet' hooren,
Of een bekranste bruit, van 't leckre bruitsbancket,
Op Hymens tortslicht groete, en vrolijck danss' te bedt. 1).

Vrolijk genoeg inderdaad voor een twee-en-zeventiger ! Is 't niet zoo
klaar als de dag, dat Vondel in de Bank titulair suppoost en »vrij van
dienst" was ?
Laat dichters den Dichter in de Bank van Leening of in Burgemeesterskamer schilderen naar hunne eigen dichterlijke opvatting ; zij toch
en de schilders »hadden altijt eene gelijcke maght van alles te durven
bestaen" 2) ; maar juist daarom moet men hen niet in alles gelooven.
De toenmalige burgemeesters van Amsterdam hebben den smaad niet
verdiend, die hun naar 't hoofd geworpen is, wegens hunne handelwijze
ten opzigte van Vondel. Zij hebben integendeel lof verdiend. Ja, 't zou
de vraag kunnen zijn, of men in onzen tijd, -- die, volgens sommigen,
zooveel beter is, en in menig opzigt de tekortkomingen der vaderen
herstelt!! — aan een eenvoudig burger, die zich slechts als dichter,
maar nimmer door stoffelijken arbeid verdienstelijk maakte, die al zijne
kracht aan de poëzij (geen produktieve zaak) gewijd, en zelfs ook weleens eenige ergernis gegeven had ! — wel zooveel gunst bewijzen zou,
als zij aan Vondel deden. Toen hij 't noodig had, gaven zij hem een
post, om hem 't redt op eene jaarwedde te geven, maar lieten hem zijn
tijd besteden naar eigen lust en zin. En tien jaren later oordeelden zij,
dat hij er toen niets tegen kon hebben, emeritus verklaard te worden
met behoud van de jaarwedde, en zij hebben vermoedelijk hem een wenk
doen geven, om zulks te verzoeken.
Immers 't bewijs is voorhanden, dat hij het gedaan heeft ; maar van
al de onaangename dingen, waarmeê de traditie en de poëten deze historie
hebben omkleed, is geen enkel bewijs voorhanden. 't Zijn spreukjes.
En mogen die spreukjes ook al oud zijn, dit maakt ze niet waar. Er
zijn van Vondel zooveel spreukjes in omloop geweest, die niet waar
waren ! De meesten zijn nu al vergeten, en wat ik er mij nog van
herinner, wil ik niet aan de vergetelheid ontrukken.
1) Parnasloof toegewijt aan Cornelis de Graef, 1660. Zie Vondels Werken, VIII D.
blz. 129 en 135.
2) HORATIUS : Pictoribus atgce poetis etc., volgens Vondels vertaling.
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I V.
DE ONVOLMAAKTE TOREN.

Het heijen van het fondament van den Nieuwekerkstoren heeft geduurd
negen maanden en tien dagen.
Op maandag, den 27 n Augustus 1646, werd de eerste paal ingeheid.
Daarop is er zes weken lang gewerkt met een houten heiblok van 1200
pond, waaraan zestig mannen trokken. Toen is er nog een hei bijgezet,
zoodat er van dien tijd af tot omtrent Vrouwendag met twee blokken
van gelijke zwaarte geheid is. Na Vrouwendag zijn de houten blokken
vervangen door twee metalen blokken, elk van 1400 pond, en ieder
door zeventig man getrokken.
Den 6n Junij 1647 was 't eeti feestdag, en krioelde 't van helpers en
toeschouwers bij 't werk. »Op den 6n Junij 1647, zijnde donderdagh
naer de middagh, is de leste pael ingeheyt, ende waeren op die tijdt
menichte van burgers-kinderen, so groot als kleyn, die tot gedachtenisse
mede aen de hey trocken." 't Was eene aardigheid bij onze voorouders,
te kunnen zeggen, dat men van een of ander voornaam gebouw, vooral
van een kerktoren, me 'è den laatsten paal in den grond had helpen slaan.
't Getal der ingeheide palen bedroeg :
4593 zware masten,
1715 halve of stopmasten,
55 oude elzen palen, die in den grond gevonden werden, en
tachtig jaren vroeger, als grondslag voor een klokhuis
waren ingeslagen.
6363 palen.
Maar hoe komt het, dat die toren onvolmaakt gebleven is ? ---De gewone vertelling der Amsterdammers was, dat de grond twee
zulke zware gebouwen digtbij elkander niet dragen kon, en dat de
burgemeesters vreesden, dat het stadhuis aan die zijde verzakken zou, als
er zoo'n hooge toren naast gebouwd werd.
Anderen, die 't beter meenden te weten, zeiden, dat het aan de penningen had gehaperd, want dat het stadhuis zooveel millioenen gekost
had, dat er niets voor den toren was overgeschoten.
Maar Wagenaar, die 't natuurlijk nog beter wist, zei, dat men 't werk
had laten steken, omdat men oordeelde, dat zulk een zware toren het
stadhuis te zeer overschreeuwd zou hebben.
Och neen : 't was 't oude gekibbel van Mozes en Aaron. Beiden hadden hunne voorstanders zoowel in burgemeesterskamer als in de raadzaal.
De Aiironsgezinden ,vuilden uit ijver voor »Gods huis," den bouw van
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't stadhuis gestaakt en alle krachten aan dien van den kerktoren besteed
hebben.
De Mozesgezinden oordeelden, dat de stad meer behoefte had aan een
nieuw stadhuis dan aan een hoogen toren, want dat het een schande
voor Amsterdam zou zijn, zich nog langer te behelpen met zulk een
zamenstel van halfvergane rabatten als 't oude stadhuis was.
Natuurlijk lieten de predikanten niet na, er op den preekstoel ook 't
hunne van te zeggen. Zij bragten de vrome zielen in den waan, dat
men den toorn des Hemels te duchten had, als aan de kerk geen hoogen
toren werd gebouwd, en dat God de stad straffen zou, die zooveel schats
durfde spillen aan een wereldsch gebouw.
In de regeering stond burgemeester De Graeff van Zuidpolsbroek aan
't hoofd der stadhuisbouwers ; burgemeester Backer daarentegen aan 't
hoofd der kerktorenbouwers.
Intusschen oordeelden verstandige lieden, dat Amsterdam eene tweede
editie leverde van den Babelschen torenbouw, en zij voorspelden den Amsterdamschen toren hetzelfde lot, dat dien der oudheid weêrvaren was.
En zoo gebeurde 't ook.
Op den 7n Julij 1652 sloeg de brand in 't oude stadhuis, en verteerde 't geheel, en drie maanden later stierf burgemeester Backer.
Daar men nu in 't geheel geen stadhuis meer had, zoo moest er een
nieuw zijn, en daar de kerktoren zijnen oppersten voorstander verloren
had, zoo dolf hij 't onderspit. De torenbouw werd gestaakt en alle kracht
aan 't stadhuis besteed.
Op den 29n Julij 1655 werd het nieuwe stadhuis ingewijd, en toen kwam
ook eene deputatie uit den kerkeraad burgemeesteren gelukwenschen ; —
geen woord kwam er meer in van den kerktoren, en hier waren de
burgemeesters zoo tevreden over, dat zij eiken dominee een vaatje Rijnschen wijn t' huis zonden.

V,
DE KETENEN AAN DEN DANL.

In onzen tijd, die in alles naar gelijkmaking streeft, en ook alle middelen aanwendt om zelfs het onderscheid tusschen nacht en dag te doen
verdwijnen, zou het zeker eene groote dwaasheid geacht worden, om
in 't hartje van de stad, aan 't middelpunt tusschen Kalver- en Warmoesstraat, Nes en Nieuwendijk, bij nacht de vrije circulatie te stremmen door ketens voor de straten te spannen; maar in voorgaande
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eeuwen dacht men daar anders over. Toen beschouwde men den nacht
als bestemd tot rust, en meende men daarbij vooral voor veiligheid te
moeten zorgen. Daarom mogten ook de toegangen naar den Dam bij
nacht niet open zijn. Want op dien Darn stond liet stadions, en
een stadhuis beteekende in dien tijd nog iets meer dan tegenwoordig.
't Stadhuis werd in den tijd onzer voorvaderen aangemerkt als
de »hooge burcht" der poorterij, 't middelpunt van haar aanzien, kracht
en rijkdom, waar veel bewaard werd, dat zorgvuldig bewaard moest
worden. Daarom waren ook in de middeleeuwen de stadhuizen niet
zelden als vestingen versterkt, zwaar gemuurd, gekanteeld en getorend, en
daarom ook rigtten, bij 't verrassen eener stad, de overrompeiaars altijd
zich onverwijld op 't stadhuis. Moest de stad met poorten en inuren en torens worden afgesloten en bewaard ; in 't bijzonder nog moest stadhuis bij nacht en ontijden afgesloten en beveiligd worden. Daarom de
toegangen tot de markt rondom versperd ; en daarom de ingangen van
't stadhuis steeds zoo eng mogelijk. Daarom ook aan ons nieuwe
stadhuis geen ruime, wijde ingang, maar negen kleine poortj es, om
het binnendringen moeijelijker en 't verdedigen gemakkelijker te maken;
en daarom al de toegangen tot den Darn de Kalverstraat, de Gasthuisstraat, de Mozes- en Aiironsstraat, de Ellendigesteeg, rit Nieuwendijk, het Damrak, de Vischmarkt, de Vijgendarn, de Beurssteeg en de
Kromelleboogsteeg, des nachts met kettingen afgesloten. En niet alleen
bij nacht, — 't geschiedde ook bij dag, zoodra er oproer ontstond. Doch
in dit geval werden een paar toegangen opengelaten, tang, welke de
schutters en soldaten het kanalje en rapalje van de marki konden
drijven ; — en zoodra dit gelukt was, werden die straten dan ook atgeketend, om den oproermakers het weOr-indringen te beletten.
Voor de Kromelleboogsteeg alleen werd in de 18e eeuw geen keten
meer noodig geacht, omdat die steeg van zelf al naauw genoeg is.
Dit spannen der ketenen vddr de straten aan den Dam moge,, ook
de 17 e en 18 e eeuwen, wel eenigszins lastig zijn geweest voor hen, die
wat laat uit liet wijnhuis of een »vergadering" kwamenonaar daar vroeg
men toen niet naar. Die »nachtloopers" hadden permissie aver de
ketenen heen te stappen of te klimmen, zoo goed zij konden. En 't
gebeurde dan ook weleens, dat er een bij die gyninastische oefening
wat duizelig werd, en over de keten heen boog en er op hangen bleef,
en daar 's morgens vroeg gevonden werd, hangende
Als 't Vlies van Jason op een keten aan den Dam
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VI.
HET BUSKRUITVERRAAD.

Ik heb het verhaal van 't ontdekte buskruitverraad, waaraan de Amsterdamsche jeugd haar jaarlijksch beursvermaak te danken heeft, gegeven gelijk 't van oudsher bij overlevering bekend is.
»Maar is 't feit waar?" vroegen de vervolgers van Arends »Geschiedenis des Vaderlands" 1) na de aanhaling der plaats uit den eersten druk
mijner »Wandeling". Zij sloegen er 't »Historisch Verhaal" van Nikolaas van Wassenaar op na, en vonden dezen »slecht ingelicht,"
(wat echter niets bewijst tegen onze overlevering) en zij achtten 't althans
»zeker, dat de zaak te Amsterdam geloofd is geworden."
Even zeker zal er ook wel een aanleiding voor dit geloof geweest zijn,
zoowel ils voor de vergunning, aan de jeugd geschonken, om jaarlijks
eene week lang op de Beurs te spelen, ofschoon er, wat jammer is,
geen bewijzen met zwart op wit van te vinden zijn.
De heer Scheltema heeft, vóór 30 jaren, toen hij een »Gedenkboek
der Beurs zamenstelde," naar zulke bewijzen gezocht, maar vond »in
geene boeken of papieren der stad daarvan gewag gemaakt." Hij gaf er
echter eene inlichting bij, waaruit dit gemis van schriftelijk bewijs te
verklaren is. Het stilzwijgen kan opzettelijk zijn, dewijl de Magistraat
het besluit had genomen, dat de aanbrengers der brandstichting met
driehonderd gulden beloond, maar geheim gehouden zouden worden.
»In allen gevaile," zei de heer Scheltema, »is deze vrijheid [het beursvermaak] slechts mondeling door het Stedelijk Bestuur verleend" 2).
Wel mogelijk ; maar verleend is zij zeker, — dit bewijst het oude
jaarlijksche gebruik. En even zeker is 't, dat er voor die verleening
een aanleiding geweest is, en dat die door een jongen gegeven moet
zijn. De overlevering zegt bepaald: een weesjongen ; en dit is ook wel
waarschijnlijk, want had de jongen een vader of moeder gehad, dan
zou deze wel naar de driehonderd gulden gegrepen hebben.
Zeker is 't ook, dat er in Julij 1622, van de Spaansche zijde een
toeleg is gesmeëd, om Amsterdam door vuur te vernielen, en dat die
toeleg nog tijdig, en wel toevallig, ontdekt is. Eenige brandstichters
waren door Spinola omgekocht en beëedigd, in tegenwoordigheid der
Aartshertogin, die hun elk vijftienhonderd gulden en een kapiteinsplaats
beloofd had, als zij hunne taak wel volbragt hadden ; wat dien schelmen echter niet heeft mogen gelukken.
1) III D. Se St.

bi. 804-806.

2) Dr, P. SCHELTEMA, de Beurs van Amsterdam, bl, 37.
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Wel hadden zij een helper te Amsterdam gevoDden, — die toen de
achttiende man in het komplot was, — een zekeren Balthasar Paul, een
steenhouwersgezel uit het graafschap Namen, die reeds anderhalf jaar
binnen deze stad gewoond had, en wien zij voor zijne medewerking
»den hellewaerde off den staet van sergeant" met een maandgeld , an vijfentwintig gulden beloofd hadden ; — maar zoodra zij vermoedden, dat er
van hun toeleg iets was uitgelekt, maakten zij zich spoedig uit de voeten.
De ontdekking werd echter door 't Geregt zoo geheim gehouden, (lat
Balthasar nog acht dagen wachtte, eer hij ook het hazepa(I koos, doch
hij werd achterhaald en boette zijne misdaad met den (loud op den
13n Augustus 1622 ; — de overigen zijn 't allen ontkomen I).
Nu is 't waar, dat in de confessie en de sententie van Balthasar wel
't Stadhuis en 't Oostindische-huis en ook »de schepen" genoemd worden, maar de Beurs niet, en dat er wel van doozen met vuurwerken, maar
van geen vlotschuit met buskruit gesproken wordt; — loch t is ook waar,
dat wij slechts de confessie van één man hebben, en (lat de zeventien anderen, zoo ze gevat waren, nog wel iets meer hadden kunnen hekennen.
. Is 't waarschijnlijk, dat in een ontwerp om Amsterdam te vernielen,
de Beurs ongemoeid gelaten zou zijn Volgens de sententie was 't
er op gemunt, om deze stad en 't gantsche land, »als bij de seliipvaert
ende negotie meest bestaande, in de uyterste confusie ende ruyne te
brengen." Schijnt hier niet gedoeld te worden op 't in de luck springen van de Beur als de kooplieden er vergaderd waren ? Eta kon dit
wel anders geschieden dan door een schuit vol buskruit
Maar dit staat in de stukken niet te lezen. --- Neen ; maar daarom
kan 't wel waar zijn. 't Is best mogelijk, dat Mijne Heere g van den
Geregte van de Beurs en de vlotschuit met opzet gezwegen hebben,
om niet den gantschen handelstand een schrik op 't lijf te jagen en de
Beurs lêeg te doen staan. Toch is er wel iets van uitgelekt, want terwijl Balthasar in de gevangenis zat, »gingh de roep zeer skTuk, ( lat
men (le groote Beurs des middags, met al de koopluyd en (1001 (1), door
een schip of vlotschuyt vol buskruydt daaronder te leggen, zon loeti in
de lucht vliegen"
Men ziet hieruit tevens, dat de overlevering niet van gisteren is, maar
van den (lag der feiten zelven dagteekent. Maar wat evenwel uit deze
woorden niet duidelijk blijkt, is — of de vlotschuit ondet h Beurs
gevonden is, dan wel, of de booswichten die er zonden icebben fj el e ,
zoo zij hun plan geheel hadden kunnen volvoeren.
Zeker is 't intusschen, dat er eene ontdekking heeft plaats gevonden,
N

1) Het vonnis van Balth. Paul kan men lezen bij
Anat. bi 132-137.
2) DOMSELAER, Amst.

T B. bl. 430.

J.

KONING,

tegtspt
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en dat een der doozen »in handen van Mijne Heeren van den Gerechte
gebracht" is, want dit staat in de sententie te lezen. En daar 't in hetzelfde stuk aan »Godts sonderlinge bestieringe" wordt toegeschreven,
dat het »enorme feyt geen effect heeft gehadt", -- zoo mag men hieruit besluiten, dat de wijze van ontdekking nog al casueel is geweest.
't Verhaal der overlevering past volkomen aan de woorden der sententie.
Zeker is 't ook, dat van 't oogenblik dezer ontdekking af, de doorvaart onder de Beurs, die vroeger geheel vrij was, gedurende beurstijd
zoowel als bij nacht, verboden en afgesloten werd. Er tiverden daartoe
boomen gelegd voor de ingangen van den middelboog aan 't Rokin en aan
't Damrak. Maar onzeker is 't alweêr, of die afsluiting gemaakt werd,
omdat er werkelijk een vlotschuit met buskruit onder de Beurs gevonden
is, dan wel uit voorzorg, omdat die er soms gelegd zou kunnen worden.
Ziedaar, geachte lezer ! u de gantsche zaak blootgelegd, en gij zult
erkennen, dat alles te zamen genomen, er geen de minste reden bestaat, om de overlevering te verwerpen.
1.0 Overleveringen — ik heb dit reeds vroeger opgemerkt -- verhalen ons dikwijls, wat de Heeren, om welke reden dan ook, in hunne
officiëele stukken niet hebben willen zeggen 1).
2 0 Wij zien nog heden ten dage de jeugd in de eerste kermisweek
ter Beurze trekken om er te trommelen en te trompetten, en wij hebben in onze jeugd evenzoo gedaan, en onze grootvaders hebben ons
verteld, dat hun grootvaders juist hetzelfde gedaan hebben. Moet dit
oud Amsterdamsch gebruik geen oorzaak hebben gehad ? En nu is er
-- spijt alle zucht van onzen tijd om het oude tegen te spreken en wat
nieuws uit te vinden! — nog nimmer een andere verklaring voor gevonden, dan die, welke de oude overlevering geeft.
3 0 Bij een toeleg om Amsterdam in de »uyterste ruyne te brengen",
moest het vernielen van de Beurs met al de kooplieden wel in de eerste
plaats in aanmerking komen.
40 Om zulk een gebouw in de lucht te doen springen was een doos
met vuurwerk, zooals de brandstichters gemaakt hadden 2), alléén niet
genoeg ; daar was nog wel een schuit met buskruit bij noodig.
ij Men moet echter steeds onderscheid maken tusschen de echte overleveringen
en de valsche, die uit een vernuftige gissing of een poëtische vinding geboren zijn.
Zie b. v. I D. blz. 262, 319 en 320, II D. blz. 68, 100, 118, 120.
2) Ziehier hoe die doozen toegesteld waren.
„Een doose, hoogh van fatsoen, daerin een Lantaeren stont, met een brandende
kaerse, aen dewelke veel vuur-werken respondeerden, die on der door den bodem van
de Lantaeren (die wat hoogh verheven was) tot op den bodem van de Doos strekte,
daer alderhande brandende stoffe, als Mos, Swavel, Pick, Pulver, Vlas, en meer andere
Krijghs-materialen op lagen."
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5° Geen gebouw bood tot de uitvoering van zulk een plan beter gelegenheid aan dan de Beurs, omdat er een doorvaart onder `A as, en de
booswichten dus gezegde schuit, met een doos tusschen de kruitvaatjes,
onder den grooten boog konden leggen.
6° Dat men in de confessie van Balthasar Paul niets van de Beurs
leest, levert geen bewijs er tegen ; want dit is slechts de bekentenis
van een handlanger, die een ondergeschikte rol vervulde. De voornaamste aanleggers, die meer wisten, waren 't ontloopen.
7° Bovendien kunnen de Heeren van den Geregte, om redenen, 't geen
zij omtrent de Beurs vernomen hadden, verzwegen hebben, 't Openbaar gerucht echter, minder bescheiden, gewaagde er luide van.
8° Vermits in de doos een brandende kaars stond, is 't zeer begrijpelijk, dat een jongen, die, naar zijn bal zoekende, door een gat keek,
't licht zag, en naar 't Schoutskantoor liep, om zijne ontdekking bekend
te maken, waardoor deze doos in handen van 't Geregt kwam.
90 Dat de ontdekking werkelijk op een zeer toevallige wijze is geschied, blijkt, als wij zagen, uit de sententie.
100 Dat er van de vlotschuit onder de Beurs, en den weesjongen, die
haar ontdekte, geen melding in de stukken is gemaakt, — is te verklaren uit het besluit tot geheimhouding der aanbrengers.
Maar wat de Heeren niet hebben willen zeggen, verhaalt de overlevering. Hoogstwaarschijnlijk zegt zij de waarheid ; en bij geruis van schriftelijk bewijs hebben wij een sprekend bewijs in het jaarlijkscli beursvermaak der Amsterdamsche jeugd.
Vijftig jaren lang bleef de vaart onder de Beurs, bij dag en buiten
beurstijd nog vrij ; maar in 1672 bevond Holland zich in nog veel benaauwder toestand dan in 1622, en Amsterdam had toen van geen Spanjaards, maar van de Franschen kwade aanslagen te vreezen. Toen werd
goedgevonden, »>dat door 't sluyten van de passage onder de Beursse
aen beyde de kanten, ende door 't inspecteeren van de kelders en d e
de woningen onder deselve staende, van tijt tot tijt, sorge mach werden
gedragen, ten eynde niets verraderlijcx omtrent deselve mack werden
voorgenomen" 1).
Toen hield alle vaart on der de Beurs op, en werden de boomen vervangen door dwarsbalken en staketsels, die wij er nog hebben gekend.

1) Resol. Vroedscicap, Lr. I, Fol. 37.
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VII.
TRALIëN.

De ijzeren traliën aan de vensters der heerenhuizen zijn al oud, want
zij dienden in de middeleeuwen voor de veiligheid. Maar in de 17e
eeuw waren ze voorwerpen van cieraad en pracht. Ja, al vroeg in die
eeuw waren ze de vensterpronk onzer »graftpalleizen." Vondel laat in
zijnen »Lofzangh van de Christelijcke ridder" (1620) »de Weereld" roemen op
haar »Rijckdom, Eere en Staet," en ook hare woning beschrijven, waarin
wij een Amsterdamsch heerenhuis herkennen uit den tijd, toen de Heerenen Keizersgracht pas nieuw verrezen.
Met witte marmorsteen mijn hof ten woleken rijst;
Inwendigh 't bont tapijt de wanden houd ghescholen.
't Vertreck der zalen doet mijn hofghezin verdolen.
Mij vierd der Joffren Reije, een wonderlijcke pracht,
Die door de tralien k jckt, en in de watergracht
Om tijdverlies zomtijds zijn schaduwe laet spelen.

De heeren en dames, voor 't open venster gezeten, en toch achter
hunne traliën verscholen, vermaakten zich met, door die traliën heen.
de voorbijgangers in oogenschouw te nemen, en --- wat ons minder fraai
dunkt, maar Vondel toch zegt — die soms uit te lachen en te beschimpen. Immers toen hij, in het midden der 17e eeuw, de Heeren- en
Keizersgracht beschreef, heette het,
Dat de rijckdom vol ontzagh

Door een ysre trali lach',
En beschimpe een' kermiskinckel,
Die hier kraem en poppewinckel
Komt bekijcken uit het groen;
En, verbaest om 't nieuw fatsoen,
Stockstijf staet en gaept daer buiten,
En vergeet zijn' mont te sluiten 1).

Bij begrafenissen gaven de rijke lui aalmoezen door de traliën. Zoo
laat Breêro een oude patriot van Wabbetje Klonters zeggen:
Sy weetje op een prick hoeveel volex datter meê te groef gaat,
Hoeveel rouwmantels, hoeveel korten, hoeveel huycken, hoeveel falyën,
En hoeveel wittebroots de Rijcke-luy geven door de tralyën 2).

1) Leeuwendalers, Voorrede.
2) Sp. Brab. I Bedr. 4e Toon.

PUTTEN.

'k Heb, wandelende langs de Oude Kerk, alleen op den muur van 't
Hoogekoor gewezen, doch zal 't hier Isaac Commelin wat naauwkeuriger
laten zeggen; ))Het noordoostergedeelte der Oude Kerk, te weten : het
Hooge- en Ons Lieve Vrouwe-Choor en d' ingank ten noorden, zoude
zijn gegrondtvest op een zandtplaat, zijnde een staart van s Muyderzandt" 1 ). Vóór eene halve eeuw was deze overlevering nog zeen bekend, en wist men bepaald te zeggen, dat die staart van 't Aluiderzand
onder de stad doorloopt van den Schreijershoek met eert kromming in
de rigting van den Dam en de Kalverstraat naar de lilaauwbrng. Die
aanduiding was gegrond op 't bestaan van zoetwaterputten.
't Huis in de Warmoesstraat, op den hoek der Enge-kerksteeg, staat
er nog ; 't is een trapjesgevel van 1625. De diepe kelder en de gemetselde put zijn er ook nog, maar 't water wordt niet meer gedronken.
Het heeft zijnen ouden roem sints lang verloren, en toen ik (nu ach t
jaren geleden) er eens naar vroeg, wisten de bewoners zelfs niet hoe
voortreffelijk 't eenmaal geweest was. Trouwens die put deelt hetzelfde
lot met andere zoetwaterputten in onze stad, niet alleen in de Warmoesstraat, maar ook op den Nieuwendijk, in de Kalverstraat en in de
Amstelstraat; — welligt ook nog elders, maar in de genoemde straten
heb ik ze gekend. Zij werden door onze voorouders in hooge waarde
gehouden, en waren vooral bij lange en strenge winters Ck herinner
mij die van 1823) een benijdenswaardige zegen voor een huis ; maar
nu zijn ze verwaarloosd en vergeten, omdat men ze niet meer noodig
heeft! --- De overvloed van duinwater te Amsterdam heeft de putten in
vergetelheid gedompeld.
Op den 7 n Julij 1745 werd op den Binnen-Amstel bij de Amstelstraat
een zonderlinge ontdekking gedaan. Vddr de brouwerij de Roskain, op
't midden der straat, zakte een paard tot den buik toe in den grond:
Natuurlijk kostte 't vrij wat moeite, het dier uit die verzakking weèr
op te werken, en toen dit eindelijk gelukt was, ontdekte men daar een
gemetselden put, die meer dan vijftig voet diep en met »heel drinkbaar
zoetwater" gevuld was. Was dit in de middeleeuwen gebeurd, dan had
men mirakel! geroepen, den put heilig verklaard, en op de 1)lek een
kapel gebouwd 2 ) ; --r nu echter verklaarden de burgervaders, dat die pui
zeer gevaarlijk was, en lieten hem terstond met puin dempen 3).
1) Do ➢ISELAER, IV B. blz. 47.

2) Als b. v. te Dockum A°. 755.

:3) Uit de Jaarboeken van JAKOB BIChER RAYE, in handschrift op

't Archief hcrustenale
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Hoe kwam die put daar ?
Ik heb van die verrassende ontdekking alleen in het handschrift van
Jakob Bicker Raye, maar bij geen stadsbeschrijver, en zelfs niet in de
Amsterdamsche Jaarboeken van Jacobus Kok eenig narigt gevonden.
Ik moet dus zelf de verklaring zoeken ; maar ik vertrouw, dat zij u vrij
aannemelijk zal voorkomen. Vddr de nieuwe rooijing bij de laatste vergrooting van Amsterdam (dat is : vóór 1662) vormde de Binnen-Amstel
ten noorden van de Blaauwbrug niet, gelijk tegenwoordig, een elleboog,
maar de rigtingslijn liep, van de Wagenstraat tot aan de genoemde
brug, regtdoor, zoodat de Blaauwbrug toen ook zooveel korter was. De
plek vóór de brouwerij de Roskam, die in 1745 de openbare straat was
(en dit ook nog is), was dus in de eerste helft der 17e eeuw met huizen
betimmerd. Er heeft destijds een breed gebouw gestaan, vermoedelijk
een herberg met eene stalling, en denkelijk heeft de put op de binnenplaats van die herberg gelegen.
Wat ons echter billijk verwonderen mag, is de achteloosheid, waarmeê
hier, bij 't sloopen der gebouwen en 't aanleggen der straat, is te werk
gegaan. 't Schijnt, dat men slechts eenige planken over dien put geworpen, en daar de bestrating op gelegd heeft.

IX.
HET WIJNVAT.

Ik wil de plaats, waar 't Groote Rijnsche Wijnvat gelegen heeft; nog
wat duidelijker trachten aan te wijzen.
Vondel gewaagde er van in een brief aan Hooft, waarin hij over den
wijn kwam te redeneeren, en aan hun vrolijken vriend Mostert en zijne
grappen dacht. »Weinige maenden voor zijn overlijden", zoo schreef
Vondel, »noodighde hij den Joodschen Docter noch, om met hem te gaen
bij den patient met den grooten buick. Zij gingen hene, en vonden
geenen waterzuchtigen, maar het Rijnsche Wijnvat, en oordeelden stracks
het laten geraden, om dien krancken van overtollige vochtigheit t' ontlasten. Onze Mecenaten smilten vast : Reael leit in de Westerkerck,
Plemp, Baeck, Blaeuw, Victorijn en Mostert leggen in de Nieuwe Kerck
onder de zercken gekropen, een teken, dat wij volgen zullen."
Vondel duidde de plaats, waar 't Wijnvat lag, in dezen brief niet aan,
en natuurlijk, want dat was voor Hooft niet noodig ; die wist het zelf wel.
Melchior Fokkens duidde de plaats ook niet naauwkeurig aan ; hij
schreef alleen, dat »het Groote Wijnvat" in een pakhuis op den Oude-
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zijds - achterburgwal lag. Naauwkeuriger aanduiding kun hij onnioodig
achten, daar 't in zijnen tijd bekend genoeg was.
Filip von Zesen evenwel gaf ons duidelijker aanwijzing. »Da:, c,, onzes
Weinfas" vond men in een pak- en wijnhuis, aan 't uiterst van
den Oudezijds-achterburgwal bij 't Zoutkooperssteegjc.
't Was dus op (lat achterste gedeelte van dien .lchterbur g w:i,l, dat
gelegen is tusschen den Korten—niezel en 't Vredenburssteegje, en hetwelk tegenwoordig grootendeels door de kuipers eis bruine vaten in
beslag is genomen.
Maar nu het juiste gebouw? Dit moeten wij zoeken. Wanneer men,
't Vredenburgssteegje uitkomende, den hoek omslaat, ziet men. nalist het
hoekhuis, een laag en breed, zeer oud pakhuis; maai . oen blik in dit
gebouw is genoeg, om ons te overtuigen, dat daar zulk een reusachtig
vat niet kan hebben gelegen. Ik meen integendeel in dit oude gebouw,
dat gewis wel drie eeuwen heugt, de brouwerij van Kornelis Jakobszoon
van 1565 te herkennen 1 ); het hoekhuis zal de woning van den brouwer
zijn geweest. En in ditzelfde gebouw zal honderd jaren later (li, zoutkooperij gevestigd zijn geweest, waarnaar toen de steeg deZoutki.opersof Zoutsteeg heette.
En nu, één voetstap slechts verder, en onze blik rust op een hoog
en breed huis, waar De Leupart voor staat; 't is het grootste huis van
dit grachtje, en vermoedelijk heeft, dti<ir eenmaal het monstervat gelegen.
't Gebouw staat er evenwel niet meer in zijne oude gestalte do gevel
is vernieuwd, en draagt het jaartal 1858.
Zoo had men dus in 1662, van het steegje afgerekend: 1° het hoekhuis, 2° de zoutkooperij, vroeger brouwerij, en 3° liet Groote Wijnvat,
Maar dat Wijnvat was in dat jaar ook al niet nieuw meer : 't Deugde
toen al verscheidene jaren. De zooeven genoemde brief van Vondel aan
Hooft is van Julij 1646, en zijne herinneringen uit het vat dagteekenden
van nog eenige jaren vroeger.
Wanneer het gesloopt is, heb ik nergens aangeteekend gevonden. Ili
gis, dat dit niet lang na 1678 zal geschied zijn, toen de Latijnsche school
in de Koestraat werd opgeheven, en in een wijnhuis veranderde, dat
den naam van »t Groot School" droeg 2 ). Vermoedelijk heeft toeli d e concurrentie van het Groot School het Groot Wijnvat in duigen doen spatten.
1) Zie I D. blz. 219.
2) „Iet laatste der oude Schoolen heeft gestaan in de Koestraat; en als zodaanig
tot in 't jaar 1678 gebruikt : zijnde zeedert verandert in een aanzienlijke Herberg,
als noch met de naam van 't Groot School best bekent."
lreywzjzer van TEN HOORN, 1 726, bl. 316. Vergl. WAGENAAI 1I D. 1,1. 374.
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X.
KAROSSEN.

De lieden, die in 1662 profeteerden, dat er binnen 't jaar alweér een
keur tegen 't rijden zou afgekondigd worden, vergisten zich niet. Die
keur kwam reeds den 7n April 1663.
Mijne Heeren van den Geregte oordeelden de straten en stegen dezer
stad, »mits haer engte, onbequaem om bereden te worden" althans,
met »karossen en kalessen," en er waren ook reeds »eenige ongelucken
geschiet." Daarom verboden zij -- »tot voor-kominge van meerder ongelucken" -- aan alle inwoners en vreemdelingen in of door de stad in
karossen of kalessen te rijden. Alleen wilden zij toestaan, dat, wie van
buiten kwam, regtuit doorreed tot aan zijn huis of Iogement, of ook
omgekeerd, van zijn huis of logement naar buiten, --- mits altijd langs
den kortsten weg, en met vermijding zooveel mogelijk van naauwe straten en stegen. En op de overtreding dezer keur werd eene boete van
niet minder dan honderd gulden gezet.
Toch werd de keur »soo nu en dan" overtreden, en daarom werd zij
den 5n Julij 1669 vernieuwd; met deze bijvoeging nog, dat de boete
van honderd gulden niet alleen gevorderd zou worden van den gebruiker van 't rijtuig, maar ook van den eigenaar, onverschillig of deze 't
aan anderen geleend of verhuurd had.
Dat schijnt eenigen tijd geholpen te hebben ; -- maar negen jaren
later hadden de liefhebbers van rijden er wat op gevonden. Zij hadden
rijtuigen laten maken van een anderen vorm, koetsjes op lage wielen
en slechts met één paard bespannen, of wel rijtuigen op twee wielen,
waaraan zij nieuwe namen gaven. Dit waren nu geen karossen of
kalessen, en dus was 't verbod er niet toepasselijk op ; en met alle gerustheid lieten de heeren en dames zich daarin door de stad rijden.
Maar den 14n Januarij 1679 verboden Mijne Heeren van den Geregte
ook deze nieuwe rijtuigen op gelijke boete. Evenwel met weinig vrucht;
want de Heerera ondervonden niet alleen, dat de keur werd overtreden,
maar ook dat er »irreparabele ongemakken" uit voortkwamen. Daarom
vernieuwden zij dan hun verbod den 7n Mei 1681 andermaal, en bepaalden tevens, dat niemand, wie ook, binnen de stad, »met karossen,
kalessen, wagens, karren, cheses, of eenig ander rijtuig, met vier of
twee wielen, of ook met Benige sleden" mogt draven, maar zoover ze
rijden mogten, altijd stapvoets ; -- alweder op eene nieuwe boete van
vijf en twintig gulden. Alleen de postwagens en dokterskoetsjes mogten
in een draf rijden mits met de noodige voorzigtigheid. En wie dan rennen en draven wilde, kon 't buiten de stad doen, langs den Amstel of
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den Zeeburg, langs Overtoomsche- en Haarlemmerweg. Daar zag men (le
liefhebbers dan ook rossen en jagen, (lat een wandelaar er zi j n lij f niet
zeker was. In vergulde koetsen, iriet vier paarden lespannen. vlogen
ze over den weg, dat de stof uit den grond en de poeijer uit de pruiken stoof. En dan een zwerm paardrijders er achter, die , a , , , (l esli laat
Jan de Regt het ons vertellen:
Ruim op, daar komt een zwerm van paarderijers aan.
De meeste zijn zo vol als een karton gelaên;
Altoos zij hebben 't niet alleen van hooren zeggen,
Wanneer ze er, elken stond, de Franse slag op leggen.
Die heeft een wedloop met zijn makker, die hem tracht
Voorbij te rennen, dat hij echter hem met kracht
Beletten wil, terwijl hij zijnen armen draver
Wat onweêrswoorden schenkt, gemengd met langen haver.
Zoo stelden zij zich buiten de poort schadeloos voor 't geen daar
binnen verboden was.
Eindelijk, in 't begin van 1736, wilden de Heeren wel eenige meerdere
vrijheid van rijden verleenen, maar niet zonder betaling. 't Bleek toen,
dat zij 't rijden verboden handeis, minder uit vrees voer ongelukken, dan
wel uit vrees (lat (le straat te veel slijten zou, en te veel reparatie zou
vorderen »tot groot bezwaar van stads financiën." Nu begrepen de
Heeren, dat slet tijd was »om de commoditeyt van (le ingezetenen in
redelijkheid te gemoet te komen", --- te weten : van die ingezetenen,
»Houdende karossen, slalessen, barlijnen, swemmers of andere overdekte

Hoe
naauwkeurig waren die oude Heerei» in alle dingen; zij vergaten zelfs
niet te zeggen, dat een knecht zitten moest, en dat de bok 'v(6rop en

toe-rijtuigen, hebbende een bok voorop tot zitting van een knecht."

niet achterop behoorde geplaatst te zijn!
Maar tevens begrepen zij, slat zij die »commoditeyt" toch niet voor
niemendal behoefden te geven, vooral niet, omdat de straat er van slijten
zou. En daarom werd dan aan elk, olie er jaarlijks vijf en twintig gulden
voor wilde betalen, permissie gegeven, om in zijn karos, kales, berlijn
of swemmer te rijden, zooveel hij verkoos ; maar voor de niet-betalenden
zouden alle vroe g ere keuren van kracht blijven. Aan de dokters van 45
jaren en daarboven werd het bijzonder voorregt gegund, ors zonder betaling te mogen rijden in een koetsje met ('én paard maar de dokters
onder de 45 jaren rnogten niet rijden, of ze moesten betalen als ieder
ander.

En sedert is die som van vijf en twintig gulden jaarlijks onder den
naam van »rijtuigengeld" ingevorderd.

2i ^
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XI.
EEN OUD DEUNTJE.

Op blz. 264 heb ik, met een enkel woord, een oud Amsterdamsch
deuntje herinnerd, dat vóór omtrent een halve eeuw nog algemeen bekend was, en zeker nog niet geheel vergeten is. Bilderdijk heeft in 't
jaar 1808 er iets over geschreven in de Vaderlandsche Letteroefeningen,
maar eene lezing gegeven, die niet volkomen naauwkeurig is. Ziehier
de twee koeplatten :
Heer Heinderik kapteinderik!
De boeren binnen gram,
Ze hebben lange neuzen,
Ze zitten op den Dam.

Jij moet niet meer van Heinderik praten,
Of jij zou in de boeijen raken,
En van de boeijen op 't schavot,
En dan kreeg jij het hoogste lot.

Dit hoogste lot is de galg, maar deze regel werd, in onze eeuw althans,
bij het toezingen van dit deuntje aan een knaap, die Hendrik heette,
veranderd, b. v. »Hendrik die is een groote zot!" of: »Hendrikkie is een
kleine zot!"
Bilderdijk verzekerde, op 't gezag van zijn overgrootmoeders-overgrootvader, dat het rijmpje een trommeldeun was uit het begin van 1567,
toen Hendrik van Brederode te Amsterdam had post gevat. Wij behoeven 't gezag van gezegden ouden heer niet, om die verzekering aan te
nemen, want wij kennen geen anderen Hendrik, die kapitein (opperbevelhebber) van Amsterdam is geweest, en 't geheele rijmpje past
volkomen op den toestand dier dagen, terwijl de vorm, althans van 't
eerste koeplet, juist die van een trommeldeun is.
Bilderdijk wilde er echter nog een regel bij hebben, natuurlijk omdat
hij een poëet was, en dus een rijm op »neuzen" onmisbaar achtte;
maar dit hoeft niet : zoo'n ongepaarde regel is in een trommeldeun niet
zeldzaam, waarvan ge nog een voorbeeld vinden kunt in het Eerste
Deel op blz. 424.
De drie laatste regels van het eerste koeplet teekenen den wrevel
en de verlegenheid der burgemeesters, die tegen hun wil, in de benoeming
van Brederode tot »Over-kapitein" hadden moeten toestemmen. Maar
waarom werden die burgemeesters »boeren" genoemd ?
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Bilderdijk zeide, dat dit het gewone sobriquet was, waarmee, de Adel
de Stedelijke Overheden aanduidde, en dat de geuzen dit napraatten,
omdat zij 't met den Adel hielden, terwijl de stadhuizen S paanschgezind waren.
't Is mogelijk, maar wel wat gezocht. Natuurlijker is 't, hier aan
de boeren van 't kaartspel te denken, want bijnamen, aan het troeven
ontleend, waren in dien tijd al zeer populair. Toen Mr. Hendrik Dirksz.
in 1539 burgemeester was geworden, en spoedig toonde alles op zijne
horens te willen nemen, noemde men hem : »'t Aasje van der troeve" ;
en zoo geloof ik, dat de vier burgemeesters te zamen, om hun overheerschend gezag, de vier boeren genoemd werden.
Maar -- wat Bilderdijk niet opgemerkt heeft — de beide koepletten
zijn niet gelijktijdig. Het eerste teekent den toestand tijdens Brederodes
verblijf te Amsterdam ; het tweede dien na zin vertrek, toen zijne
vrienden en aanhangers werden vervolgd en met de galg bedreigd.
't Eerste koeplet schijnt dus een deun op den geuzen-trommelslag
geweest te zij p , maar het tweede is er later, op een anderen deun, bij
gerijmd.

XII.
NOG EENS OVER EEN WEÊRSPROKEN SPREUKJE.

De vertooning van Maximiliaan, waarvan op blz. 270 in den 13n-16n
regel gesproken is, levert (bij de vroegere, zie blz. 166 in de noot)
nog een nieuw en afdoend bewijs tegen Vondels spreukje van »ridder
Boelens gout."
»Vondels spreukje" zeg ik, omdat buiten hem niemand er ooit van
gerept heeft. Hij staat er alleen meê.
Ware er in 16388 iets van hekend geweest, dan zou 't hier de plaats
geweest zijn, om Andries Boelen Dirksz. in ridderlijk kostuum, met »de
goude keten om den hals," en »'t geweer den Helt op zij gehangen,"
ten tooneele te voeren ; immers er waren toen zoowel afstammelingen
van hem in de regeering als eenige jaren later 1). Maar hij was er niet.
Niemand had om hem gedacht, omdat niemand de sage kende.
Men zag op het tooneel Maximiliaan op eenen troon gezeten, en de
Amsterdamsche Maagd geknield voor den troon. Zij hield het stadswapen
1) Mr. J. van Lennep wilde zelfs, dat Andries Boelen Dirksz. de grootvader van
ALLE deftige Amsterdamsche familiën zijn zou. Zie Navorsc/ier XI D. blz. 260, XII

1). blz. 4 en 129.

20*

308

vast, en hij ' zette er de kroon op. Achter zijnen stoel stonden zijne
lijfwachten, en op den voorgrond waren de zeven keurvorsten in twee
rijen geschaard, — ofschoon deze laatsten hier eigentlijk geen rol te
vervullen hadden, maar slechts als figuranten verschenen om het tooneel
te stoffeeren. Had men toen de sage van den ridder en zijn goud gekend, hoe goed ware die hier te pas gekomen, daar men aan personagiën gebrek had. Maar hij was er niet. Niemand had om hem gedacht,
omdat niemand de sage kende.
In 1638 kende Vondel het spreukje van »ridder Boelens gout" nog
niet ; -- dit blijkt klaar uit zijne verzen op deze vertooning, die gij
lezen kunt in het Derde Deel zijner Werken op blz. 453. En Barlaeus
kende 't ook niet, als uit zijne verzen blijkt, die gij lezen kunt in zijn
Medicea ,Hospes op blz. 46.
Mostert, Coster en Victorijn kenden het spreukje evenmin ; -- dat
blijkt klaar uit de vertooning. En Hooft kende 't ook niet, als blijkt
uit zijn brief aan Barlaeus van den 29n Augustus 1638.
Ja, de Bickers en de Graven zelven kenden toen die zoogenaamde
oude familie-overlevering nog niet, want hadden zij die gekend, zij zouden
er niet van gezwegen hebben ; en 't had hun maar één woord behoeven
te kosten, om »den Ridder" in de vertooning en in de verzen blinkend
te doen pralen, want 't was bij dit feest juist om blinkenden praal
en om niets anders te doen.
De »oude familie-overlevering" van »ridder Boelens gout" is dus eerst
tusschen 1638 en 1655 uitgevonden. Zij werd 't eerst bekend gemaakt
door Vondel bij de inwijding van 't stadhuis, maar vond geen geloof bij
de Amsterdammers, wien 't echter weinig schelen kon, of de Dichter
er meê speelde in de »huiselijke" poëzij voor »de Heeren", die er meê
gediend waren. Maar nadat Dr. Olfert Dapper, in een werk, dat hij
aan burgemeester Witsen opdroeg, opentlijk had gevraagd, uit wat hoek
dat spreukje gehaald was, daar 't regelregt streed met het privilegie
van Maximiliaan 1), heeft Vondel er niet meer van gerept.
1) Hist. Beschr. v. Amst. blz. 48h.

7 EVENDE J3OEK,

Am sterdalilsehe

KLEINIGHEDEk

Acht geen kleinigheid te nietig;
Valt het lot u zoet of straf,
Zijt gij vrolijk of verdrietig,
't Hangt van kleinigheden af.

S IN TE RKJJAAS.

I.
Uw komste is soet, en lieflijck uw verschijnen!

[k geloof niet, dat één Amsterdammer 't zal willen tegenspreken : wie
is er zoeter en lieflijker dan Sinterklaas? Zoo groot is immers de aangename geur zijner lieflijkheid, dat hij, lang vddr hij er zelf nog is,
het heele groote Amsterdam hult in een atmosfeer van al wat zoet is
en lieflijk ! Eiken koek- en banketwinkel metamorfoseert hij in een' hoorn
van overvloed, waar een stroom van zoetigheid van uitgaat, die de
gantsche stad vervult met al wat lieflijk is en wel smaakt, en vloeit
in de kelders en de achterkamers zoowel als in de zalen der grooten, --ja zelfs, beter dan de stroom van lucht- en waterverversching, doordringt
tot in de verste achterhoeken van de Jordaan!
Laat zeggen wie wil, dat de Amsterdammers der 17e eeuw toch heel
andere mannen waren dan wij, -- 't is mogelijk ; — en een ander moge
beweren, dat de Amsterdammers der 15e eeuw alweèr heel andere
knapen geweest zijn dan die van de 17e, — 't is zeker; -- en even
zeker is het, dat de Amsterdammers der 21e eeuw weèr heel anders,
en wij, in hun oog, ware antiquiteiten zullen zijn ; — in één punt toch
komen wij en zij altijd overeen, dat we Sinterklaas vieren en in eere
houden! En wel hebben we regt hem te vieren, eeuw uit eeuw in,
gelijk onze voorouders 't deden van ouds, en gelijk onze nakomelingen
't doen zullen nog lang na dezen. Sinterklaas is de heilige baud tusschen
het heden en 't verleden, en een heilige band niet alleen, maar ook
de zoetste en lieflijkste band, die er immer te bedenken is. En wat
zijn we altijd hartelijk en vertrouwelijk met dien echten, ouden Amsterdammer geweest, al plagt hij ons ook wel eens te foppen, met »een
wackere roede van wilgentacke" te stoppen in den schoen, dien we in
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de zoete hoop op beter gave onder den schoorsteen hadden gezet ; —
dat behoort tot onzen kwa jongenstijd, dien we nu al lang vergeten zijn,
en we tilden er dan toch ook zoo heel zwaar niet aan ! Toch bleef hij
ons en allen Amsterdamschen jongens een »goet heylighman".
Ja, ik weet het wel, dat is hij anderen ook ; men kent en eert hem
ook elders ; men heeft hem ook hier en daar, in compagnieschap met
den witten olifant, het patronaat der koekwinkels opgedragen; men plagt
ook in andere steden »den scoelnaers tot hoere hoechtijt van St. Nyclaes"
geschenken te geven om zich vrolijk te maken, of »coeck en taert aen
die kynders op hunne patroen St. Nyclaes;" -- maar toch weten alle
Amsterdammers, dat hij bij uitnemendheid onze Klaas is. Nergens wordt
hij zoo hartelijk en volop, zoo rijkelijk en algemeen gevierd als bij ons;
en dat het al van ouds zoo was, getuigt onze eeuwenoude titel van
»Amsterdamsche koeketens.'' Nergens ook is men steeds zoo familjaar
met hem geweest als wij ; overal elders was hij : »de Heilige Nicolaus,"
»Sinte Nyclaes ende hoere biscop," en hij bewaarde er zijn deftigheid; —
hier was hij te huis en onder zijne intieme vrienden, en heette eenvoudig : »Claesjen." Alle liefde en vertrouwen, alle vriendhoudende hartelijkheid ligt er in dien zachten verkleiningsuitgang.
Ik hoop niet, dat iemand mij hier -de al te wijsgeerige tegenwerping
zou willen maken, dat Sinterklaas evenwel geen Amsterdammer was,
maar dat hij een bisschop in Klein-Azië geweest is, — want dat zou
getuigen van een zeer bekrompen opvatting onzer Amsterdamsche overleveringen. Voor de oude Amsterdammers toch leverde een afstand als
van hier tot Klein-Azië geen de minste zwarigheid op. Met evenveel
gemak als zij hun waarden heer Gijsbrecht verplaatsten van hier naar
het vette land van Pruissen, -- dat hij nooit gezien heeft, en zeker niet
eens op de kaart zou hebben weten te vinden ! — met evenveel gemak
ook hebben zij hun braven Sinterklaas uit Myra herwaarts overgeplant
en genaturaliseerd. Dat lag zoo in hun karakter als schippers en zeevaarders en reizende kooplieden, die al vroeg naar de afgelegenste gewesten ten handel gingen en vreemdelingen meébragten: zelf bezochten
zij alle landen, en ontvingen (als de geleerde Barlandus schreef) ook
jaar in jaar uit vreemdelingen bij zich te huis. Amsterdam nam
alle natiën der wereld in zich op, en als men ons naar onze voorouders
vraagt, dan zeggen we eenvoudig: »de heele wereld !" — Wij gunnen
aan anderen de eer in regie lijn af te stammen van Friezen en Batavieren, maar wij-zelven zijn met zulk een schralen stamboom niet
tevreden. Onze stamboom schiet zijn wortels in alle vier de werelddeelen, -- en zoo ge eens naauwkeurig weten wilt, wie onze voorouders
waren, dan moet gij 't aan een oud Amsterdammer vragen. »Zij zijn,"
zegt Cornelius Plaucius, »uit alle volckeren als vergadert : Nederlanders,
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Hoochduitschen, Engelschen, Francoisen, Spaengiaerts, Italianen, Portugesen, 1 ) ja Indianen, Africanen, Americanen ende diergelijcke !" -- Of
wij ook verscheidenheid van voorouders hebben!! en waarom zouden we
dan een man uit Klein-Azië moeten buitensluiten `? (zei
men van ouds) heeft het Westen, (le Portugees het Oosten, naar
Aemstelredamrne en heeft geene palen !"
Zoo droeg Amsterdam met volle regt den naam van »wereldstad",
en 't was geen grootspraak noch versiering maar de eenvoudige waarheid, toen Antonides zong :
De werreld in een stad, die geene weêrga kent.

II.
Maar in welke betrekking is Sinterklaas clan 't eerst te Amsterdam
gekomen ? Eerst als gildepatroon ; en vervolgens is hij, bij promotie,
opgeklommen tot schutspatroon van de gantsche stad en burgerij.
Doch dit moet ik ii eens duidelijker vertellen.
Nikolaas was in zijn tijd een groot man. Eens sleed hij, eer hij nog
bisschop van Myra was, ('t was in de eerste helft der 4e eeuw) een
zeereisje naar het Heiligland, en toen ontstond er zulk een geweldige
storm, dat al de schepelingen van angst in een hoek Dropen, -- alleen
Nikolaas bleef bedaard. Ilij bezwoer den storm, en gebood de zee stil
te zijn. Storm en zee gehoorzaarnden, Hij deed nog sneer. Een matroos
viel over boord en verdronk. Nikolaas liet hem opvisschen, eis zette
hem weder levend op zijne voeten. Door zulke treffende mirakelen werd
Nikolaas niet alleen waardig gekeurd tot bisschop verheven, maar ook
na zijn dood heilig verklaard te worden. Hij werd uitgeroepen tot patroon
en beschermheilig van alle zeevaarders, en stond in alle havens en zeeplaatsen in zeer hooge eer.
Ook hier te lande werden hem ter eere kerken en kapellen gesticht;
men vond ze er denkelijk al vroeg, maar zeker in de 10e en 1 l eeuw.
En wanneer onze zeevarende voorouders schipbreuk hadden geleden, dan
hingen ze, uit dankbaarheid voor hunne redding, de van zeewater doorweekte kleederen als een offer aan Sinterklaas in zijne kerk te pronk.
Toen nu, in 't begin der 13e eeuw, aan den Aanstel bij het I zich
een Comannegilde vestigde, — dat den grond heeft gelegd tot ontstaan
van onze vaderstad, daar de lage houten huizen van de eerste A.msterdamsche schippers en kooplieden bij het »Daminerack," aangroeiden tot
eerre » Straete," (die nog lieden ten dage onze -Warmoesstraat is,^ , wijl
wij de

HU had er wel „Nooren, Zweden en Denen" bij mogen noemen.
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bevolking al spoedig vermeerderde door de gunstige ligging, en de bescherming, die heer Gijsbrecht aan de handeldrijvende buurschap verleende, -- toen koos het gilde zich een beschermheilig; en wien zouden
de kooplieden en schippers daartoe anders hebben kunnen kiezen dan
den grooten patroon van alle zeevaarders — den heiligen Nikolaas ? die
immers ook in de wijdvermaarde koopstad Stavoren als schutsheilig
geëerd werd.
Ziedaar Sinterklaas al voor meer dan zes eeuwen te Amsterdam, en
hij is er gebleven tot heden toe. De buurte had te dien tijde zelfs
nog geen kerk : -- maar de eerste houten kapel, die men hier bouwde,
werd aan dien heiligen patroon toegewijd. En van toen af waren de
Amsterdammers Sint-Niklaasmannen , zoo goed als de Utrechtenaars
Sint-Maartensmannen en de Leidenaars Sint-Pietersmannen waren.
De Amsterdammers, 't moet tot hun lof gezegd worden, deden hun'
patroon alle eer aan. Want zij voeren met hun schepen niet alleen
door heel Holland en het Sticht, naar Friesland en de steden aan den
IJsel, hun koggen zeilden niet slechts naar Hamburg, om het Hamburger
bier te halen, dat toen niet weinig liefhebbers vond, maar zelfs al naar
Lubek en verder de Oostzee op.
Als ge eens, omstreeks 1274, aan ons »Dammerack" had gestaan, ge
zoudt u wis hebben vermaakt met dat vrolijk gezigt aan die Haven,
waar schippers en sjouwers in woelige bedrijvigheid werkzaam waren,
en ge zoudt de welgeladen koggen hebben gezien, die van Oosten en
Noorden, en van Stavoren en Harderwijk en Deventer onze haven
kwamen binnenloopen, om hun vrachten te lossen aan »den Darnme."
En mogelijk zou menigeen 't niet hebben vermoed, dat het dorp Amestelledamme in de 13 e eeuw al zoo levendig en handeldrijvend was. Ja,
gij moogt ze weleens goed aankijken, die oude Amsterdammers, onze
eerste voorzaten, die wakkere Sint-Niklaasmannen ! Dat zijn de knappe
kerels, die de eerste palen in den grond hebben geslagen voor dat
»Tweemael Venetiën," waarop wij nog roem dragen.
Ge ziet ze daar woelen en krielen langs datzelfde »Dammerack", waar
't nu nog alle dagen woelt en krielt, schoon er toen geen dikke beurskolommen, maar slechts graauwe rietedaken en bruine varkenshokken
te zien waren. Toch is er de ijver, om zaken te doen, niet te minder
om : kooplieden en schippers loopen en draven er reeds, terwijl het
werkvolk hijscht en zeult, en laadt en lost; en ze spreken er van vrachten en van winsten, en ze hooren er al zeetijdingen verkondigen, en reikhalzen naar het nieuws uit verre landen. Ze gaan jaar aan jaar
vooruit; en ze zouden nog meer kunnen doen, zoo ze vrijheid van tollen
mogten verwerven, in Holland vooral. Ja wie weet, hoe menigeen er
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onder die kooplieden is, die er al aan durft denken, dat Amestelledamme
't haast zoo ver zal brengen niet alleen, maar ook weleens, zoo goed
als de poorte van Haarlem, stads-vrijheid en privilegiën zal verwerven,
en kleppen een eigen klok, en verheffen een eigen banier. Maai mogen
ze voor 't eerste al hoop koesteren, voor 't laatste mogen ze Vrij nog
wat geduld oefenen, die goede Sint-Niklaasmannen !
Toch ziet ge daar het torenspitsje van het Sinterklaas-kerkje, ter
regterhand, reeds boven de lage en breede, welgepikte en geteerde houten huizen van »de Kerckstraete" vriendelijk uitsteken, — hoewel niemand.
nog kan gissen, dat dit houten spitsje eenmaal een deftige OudekerksEn daar, links van de Haven, steekt Gijsbrechts
toren worden zal.
burg, het hooge Huis te Amestelle, zijne torens met de blinkende windvanen boven 't geboomte uit, en beslaat met zijne grachten en zijn
boomgaard de gantsche ruimte, waar wij thans den Nieuwendijk kennen
tusschen de Gravenstraat en de Kolk.
Heer Gijsbrecht — liet is »de vierde," van wien ik spreek, de beroemde
en ongelukkige, — de Gijsbrecht van liet treurspel ! — weet zijne onderzaten te begunstigen en te beschermen. Als er een wilde hoop Kennemers komt aanstormen, om slot en dorp te plunderen en te vernielen,
dan weet hij, met schrander beleid, den woesten stroom af te leiden,
en dien zijnen vijanden in 't Sticht op 't lijf te jagen. IN weet den
handel der Utrechtenaren op de Vecht te belemmeren, oni dien van
zijn geliefd Amestelledama-, te bevoordeelen. En intschen weten de
Amsterdammers van den Hollandschen graaf het gewenschte privilegie
te verkrijgen ; — voor hun goede penningen, natuurlijk ! want wie
meent, dat onze goede graven hunne gunsten om niet geven, bedriegt
zich. Maar de kooplieden getroosten zich dit offer gaarne ; want nu
zullen ze, met al hun goed, mits hun eigen zijnde, vrij van alle tollen,
door gantsch Holland mogen varen.
Nog bewaren

wij

dit handvest als een reliquie in onze IJzeren Ka-

pel, — niet omdat we er ook nog profijt van hopen te genieten, maar
omdat dit strookje perkament het oudste gedenkstuk is van onze lieve
vaderstad, — een gedenkstuk uit den tijd, toen het groote ,Nmsterclam

nog maar een klein dorp was, -- een gedenkstuk uit den tijd, toen
het jeugdig Amsterdam' bloeide en krachtig vooruitstreefde onder de
bescherming van Sinterklaas en Gijsbrecht, onze twee oudste autoriteach in het geestelijk en het wereldlijk.

Maar was nu die heilige Nikolaas de patroon der zeevaarders, — wat
heeft hem dan tot den kinderheilig gemaakt ? —
Hij was geboren te Panthera in Klein-Azië, uit rijke christen-ouders,
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die hij beiden vroeg verloor, zoodat hij reeds op jeugdigen leeftijd bezitter was van een zeer aanzienlijk vermogen, dat hij gebruikte om wel
te doen. En daar de edele jongeling er behagen in vond, onbekend te
blijven, zoo bezorgde hij doorgaans zijne liefdegiften in alle stilte bij
nacht, en wierp ze door een venster naar binnen ; of, als hij geen venster open vond, klom hij als een kat op het dak, en liet zijne gaven door
de schoorsteenpijp glijden. Nu woonde er in die stad een man van edele
afkomst, die drie schoone dochters, maar tevens een ongeluk had, en
wel dat van doodarm te wezen, zoodat hij honger leed, en al meer
dan eens in verzoeking was gebragt, om de eer zijner kinderen op te
offeren. Gelukkig kwam dit Nikolaas ter ooren. Hij gaat, den eersten
nacht den besten, er op uit, met een zak vol goud onder den arm,
ziet een venster open en werpt den zak naar binnen. De vader besteedde
dit goud om zijne oudste dochter uit te huwelijken. Toen herhaalde
Nikolaas zijn nachtelijk bezoek, en wierp ook voor de tweede dochter
een' bruidschat door het venster. Maar toen hij het eindelijk, ten derden male, ook voor de jongste dochter wilde doen, kwam 't geheim uit.
Want te gelijkertijd dat hij 't venster, dat op een kiertje stond, verder
openduwde, om 't goud naar binnen te werpen, opende de vader de
deur, greep hem bij 't kleed, en wierp zich voor zijne voeten met den
uitroep : »o Nicolaus, dienaar Gods ! waarom verbergt gij uwe weldaden?"
Van toen af wist de gantsche bevolking, dat het Nikolaas was, die in
den nacht geschenken bragt.
Zoo verhaalt de overlevering, en zij maakte Sint-Nikolaas tot den
algemeenen kindervriend, die in den nacht zijne gaven kwam brengen.
Maar had hij aan huwbare juffers geschonken, wat haar het meest bekoort, -- goud ; aan de kinderen schonk hij, wat dezen 't meest welkom
is -- koek ! En om nu toch war de herinnering van het goud te bewaren, werd de koek van Sint Nikolaas met goud overplakt.
En zoo hebben dan ook de Amsterdammers, als goede Sint•Niklaasmannen, van de vroegste tijden af, in den nacht tuschen den Seri en
ben December, de schoenen en korfjes hunner kinderen met vergulden
koek gevuld : -- waarbij natuurlijk de overlevering, dat Sinterklaas het
door venster of schoorsteen bragt, getrouw bewaard bleef. En dat daarbij
ook de Heilig zelf voor 't oog der kinderen verscheen, was geheel in
den geest der middeleeuwen, die zelfs in de kerken, bij hare mysteriespelen, heiligen en engelen voor liet volk ten tooneele lieten optreden.
Maar al zijn nu die koekjes voor de jeugd metterdaad niets anders
dan een snoeperij, en voor de ouders een aardigheid om de kinderen
te verheugen, -- oorspronkelijk hadden ze toch een diepzinnige beteekenis, die wel den kinderen weinig schelen kon, en waar de ouders niet
altijd om dachten, maar die de koekebakkers wel wisten. De Sinterklaas-
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koek was eigentlijk eene offergave, den heiligen patroon gewijd. De Sinterklaas-koekjes waren oorspronkelijk offerkoekjes ; en daarow nioesten
zij dan ook de beeltenis van den Heilig zelven voortellen, het zij te
,i
voet of te paard. Dit was naar overoud gebruik, — ouder clan christendom zelfs; 't klimt bij onze voorouders tot de tijden van rh Wodansdienst op, doch hierover wil ik nu niet uitweiden, omdat dit een
al te diepzinnig onderwerp is.
De koekbeeldjes van Sinterklaas werden dan ook natuurlijk naar hem
genoemd, en daar, als wij reeds zagen, zijn populaire naam hier ,,Klaasje"
was, zoo heetten zijne »degelijke" imagoos en imagunculaas : Y Klaasjes" ;
._ een naam, die tot heden in de volkstaal voortleeft, al zij 't dan ook,
dat tegenwoordig de lui van hooger beschaving, die in eierlijken krantenstijl spreken, lie ver »Sint-Nikolaas-gebak" zeggen.
In goed Arnsterdamsch zijn en blijven 't : Klaasjes. Al heeft ook in
latere tijden de vindingrijke geest van het Sint-Obertsgild allerlei vormen
uitgedacht en zelfs katten en honden en alle . mogelijke figuren gel^al^ken,
toch heeft de oude en echte naam zich gehandhaafd, en, of' 't do .l honden en katten, melkboeren of geitebokjes, wiegen or a-b-b o r d j es zijn,
die uit den koekebakkers oven te voorschijn komen, 't lieeten toch en
blijven nog op zijn oud-Amsterdamsch : Klaasjes!
Iv.

Maar — de vrijsters en vrijers dan? en vooral, — de irzarsepeinen
hartjes?

Die vormen nog een tweede rubriek, en leeren ons Sinterklaas weêr
van eene andere zijde kennen. Dat die vrijsters en vrijers iets beteekenen, en dat die hartjes van marsepein (dat zoete Italiaansche suikergebak!) een (liepen en teederen zin hebben, behoeft betoog noch
verklaring. Maar waarom die juist ook op Sinterklaas --- Om een zeer
gewigtige reden, die hare verklaring echter vindt in vroeger eeuw, niet
in onzen tijd! Nu zweert men bij letters en cijfers, en de schoolsche
tijdgeest heeft het met al zijn letteroefeningen en lettervruchten,
letterkundigen en letterlievenden reeds zoover gebragt, dat zelfs de
heilige Klaas ons ook al met die eeuwig-vervelende letters aankomt,
Zulke letterknechten waren onze voorouders niet. Zinrijker en poëtischer
dan wij, hadden zij geen A B C noodig, om hun innigste zielsgedachte
door een liefelijk beeld aanschouwelijk te maken.
Sinterklaas was de kinderheilig, maar uit deze betrekking vloeide nog
een andere voort. Want daar van ouds ieder goed patroon zijn vak
voorstond, met al wat er toe behoorde, en zijne taak zdd ruim opvatte,
dat hij tevens al datgene behartigde, wat aan den bloei van zijn patro-
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nage bevorderlijk was, -- zoo kon 't ook wel niet anders, of de heilige
Klaas moest weldra de vriend en de vertrouweling zijn van alle minnende harten.
Zoo werd Sinterklaas de »Hylikmaker". Let wel: het is geen heilignaker,
zoo als men later, toen men 't woord niet meer begreep, 't verbasterd
heeft, maar hylikmaker, dat is : huwelijkmaker; want dit was hij metterdaad, en 't stond immers met zijn ambt van kinderheilig in onmiddelijk
verband.
Hiertoe nu had hij die zoete marsepeinen hartjes uitgevonden. En
wanneer 't gebeurde, dat Hein Willemszoon aan zijn mooi buurmeisje
Griete Jansdochter op Sinterklaasavond zulk een marsepeinen hartje
met een kloeken vrijer te huis zond, en zij 't dankelijk aannam, — dan
kon men zich verzekerd houden, dat Sinterklaas al wist, waar hij, na
verloop van tijd, kleine schoentjes zou hebben te vullen.
En wat dunkt u ? Was hij in dat ambt van »hylikmaker" niet in zijn
vol regt. Hadden niet reeds (lie jongedochters te Panthera in hem haar
huwelijkmaker vereerd ? Juist daarom schildert de Dichter ons op Sinterklaasavond :
De kindren vol respekt, de meisjes vol verlangen !

Ge vindt het ook in uw oud Sinterklaasliedje terug, als ge zingt van :
Hansje, die wil trouwen.

En wie twijfelen mogt, of in onze prozaische en letterlievende eeuw
Sinterklaas de rol van hylikmaker nog speelt, en of ook nog wel soms
een minnaar 't wagen durft, zich in 't gewaad van den Heilig te vermommen,
die mag 't bewijs gaan zoeken in De Génestets Sint-Nikolaasavond.
V.

Doch 't was de jeugd alleen niet, die 't genot van Sinterklaas'n gaven smaakte, — ook de oudjes deden wakker meê, om het feest van
hun lieven schutspatroon waardig te vieren. En zij hadden er dan toch
ook alle reden toe. 't Ging den Sint-Niklaasmannen zoo goed onder hun'
weldadiger beschermheilig ! Amsterdam werd al rijker en rijker, en de
handel bragt schatten aan ; --- de Amsterdamsche schepen bedekten de
Oostzee en de Noordzee, en voeren al naar Spanje ; — de stad werd
telkens uitgebreid, en drong zich al dieper in de gunst der graven. Wat
die graven altijd 't meest noodig hadden — geld 1 -•— dat verschafte
hun Amsterdam; en wat Amsterdam 't meest noodig had — vrijheden en
voorregten, — dat verleenden 't die graven : gunst voor goud ; -- en
weldra waren de Amsterdamsche kooplieden de rijkste en magtig-
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ste poorters in geheel Holland, die 't zich aan geen weelde of lekkernij
behoefden te laten ontbreken, en ook hart genoeg hadden voor hun
schutspatroon, om hem volop te vieren en te vereeren. zona lustig
vierden ze feest, dat ze vermaard werden door 't gantsche land, en deel
naijver wekten van andere steden, die van toen af de Amsterdammers
met den naam van »Koeck-eters" betitelden.
En, als 't meer gegaan is de bijnaam verdrong den editen naam s
de naam van Sint-Niklaasmannen is lang vergeten, die van Koeketers
is nog in leven.
Nu was Amsterdam in het begin der 15e eeuw al zoo groot en
welbevoikt geworden, dat de Sinterklaaskerk de talrijk opkomende
parochianen, vooral bij plegtige gelegenheden, niet meer bevatten
kon ; daarom gaf de bisschop van Utrecht verlof tot het bouwen van
een nieuwe kerk aan de Maagd Maria gewijd, en die wij ook nog
altijd, trouwe navolgers onzer vaderen als we zijn, de Nieuini , Kerk
blijven noemen. Zdó was Amsterdam toen in twee parochiën verdeeld,
gescheiden door 't Damrak en 't Rok-in. De Oude Zijde alleen behield
den naam van Sint-Nikolaas-parochie, -- de Nieuwe Zijde bekwam dien
van Onze-Lieve-Vrouwenparochie.
Maar nu klonk het ach ! en wee ! onder de Amsterdammers van de
Nieuwe Zij ; 't was al gejammer en klaagtoonen wat men hoorde. En
waarom? Omdat ze van hun goeden ouden Sinterklaas gescheiden waren ! Dat denkbeeld was hun onverdragelijk ; mogten ze ook ai geen
Sinterklaaskerk meer hebben, hun lieven Heer Klaas willen ze niet
verlaten, — en om daarvan een opentlijk blijk te geven, plaatsten ze,
op den Nieuwendijk aan den hoek van de tweede straat. -- dus
nagenoeg regttegenover de Sint-Nikolaaskerk — een Sinterklaas in
een casse ofte huysken," -- en 't is daarvan dat die straat nog lieden
de Sint-Nikolaasstraat heet.
Als nu het feest van den Schutsheilig aan de Oude Zij gevierd
werd in de kerk, — dan vierde men 't aan de Nieuwe Zij op de straat
even hartelijk meé; -- de gemeente vergaderde aan den hoek van de
Sint-Nikolaasstraat, en de kapelaan van de Nieuwe Kerk met den zangmeester en de scholieren, »hebbende alle haer choorcleederen aen, schoncken hem een deuntghen, ende de capellaen song liet Oremus."
Maar dit wekte weer een nieuwen naijver bij de Amsterdammers van
de Oude Zij, die zich alleen als de echte Sint-Nihlaasmannen beschouwden, en de bovenhand wilden behouden. En om nu die van de Nieuwe
Zij eens voor goed den loef af te winnen, rigtten zij in hun kerk een
standbeeld van Sint Nikolaas op van klinkklaar zilver, dat bijna duizend
^>

guldens kostte, -- - geen kleine som in dien tijd!
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Waar dat zilveren beeld gebleven is, weten we ; er is in 1578 geld
van geslagen. Waar liet Nieuwezijds-Sinterklaasje gebleven is, weten
we niet; waarschijnlijk is 't in 1566 weggenomen.
Maar mogen die beiden ook al sedert drie eeuwen verdwenen zijn,
toch was er nog een derde, die tot heden voor ons is bewaard gebleven. Hij staat, van steen gehouwen, op den Dam in den zijmuur
van het hoekhuis aan het Damrak. Wij zien er Sint Nikolaas in zijn
bisschoppelijk gewaad, met den kromstaf in de hand, en naast hem een
tobbe met drie naakte kinderen, terwijl het onderschrift luidt : SINTERCLAES.

VI.

Die oude steen met zijn onderschrift geeft mij aanleiding tot een
tweetal opmerkingen ; -- de eene omtrent den naam Sinterclaes, -- de
andere omtrent die tobbe met naakte kinderen.
Sinterclaes of Sinter Nyklaes houden velen welligt voor plat-Amsterdamsch ; anderen zullen er welligt een eigenaardigheid in herkennen
van dat stedelijk soloecisme, dat onder de vijl der beschaving al meer
en meer te loor gaat; --- »mal-Hollandsch" zou Breêro zeggen, maar
wij ruilen voor zijn »mal-Hollandsch" graag heel veel »wijs-Hollandsch"
van onzen tijd !
Ons Sinterclaes is geen »Amsterdams" en geen »Haachs," geen »Delfs"
en geen »Layts," 't is geen »Updams" en geen »Munckedams," geen
»Broecx" en geen »Raarops" zelfs, -- 't is Hollandsch, goed en zuiver
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oud Hollandsch! — 't Is Sint her claes (zoo schreef men in de 14e eeuw),
en dit her is Heer, derhalve : Heilige Heer Klaas! Men gaf toen den
engelen en heiligen, even als den ridders en pastoors, den titel van
Heer vóór hun naam 1).
Ten tweede, de tobbe met naakte kinderen.
Dat men kinderen bij onzen heilig ziet, zal niemand bevreemden;
maar dat het naakte kinderen zijn, en dat ze juist in een tobbe staan,
mag eenige verwondering baren. Toch heeft het ook zijn grond in de
oude legende. Die tobbe heeft betrekking tot het grootste mirakel, dat
Sint Her Claes ooit gedaan heeft.
Toen. hij bisschop van Myra was, werd hem aangediend, dat er ergens
in zijn bisdom een waard was, die kinderen stal en slagtte, en er
vleeschpasteitjes van maakte, waarop hij zijne gasten trakteerde. Erger
kon het niet ! Dadelijk ging Nikolaas op reis, nam zijn intrek bij den
kannibaal, en stapte regtuit naar den kelder. 0 afgrijselijk schouwspel!
Daar ziet hij werkelijk eene tobbe, waarin drie onnoozele kindertjes
reeds in stukken gehakt en in het zout liggen. Terstond vliegt de
heilige man naar den waard, grijpt hem bij den kraag, sleept hem naar
den kelder tot voor de tobbe, en verwijt hem zijne onmenschelijke
wreedheid, waarvoor hij hem met de vreeselijkste straffen bedreigt ;
tegelijk maakt hij een kruis over de tobbe 2), en terstond herleven de
doode ledematen der kinderen. Vrolijk springen ze op, strekken de
handen naar hem uit, en beginnen meteen hun liedje te zingen
Sinterclaes bistop,
Bettie hooghe mutse op !

Dat door ditzelfde mirakel ook de waard op eens bekeerd werd, behoeft niet gezegd te worden; ieder begrijpt dat van zelf, want 't kon
niet anders. En ieder begrijpt nu ook klaar, dat we aan dit mirakel
de voorstelling te danken hebben van de tobbe met de drie naakte kindertjes ; en vindt daarin tevens het bewijs, dat wij in dien ouden steen
op den Dam werkelijk een echte afbeelding van onzen Sinterklaas bezitten.
Ja wel, zoo zagen wij hem dikwijls, niet alleen op steenen, maw ook

1) In een mysteriespel der 15e eeuw, de eerste bliscap van Maria, gespeeld door de
rederijkers te Brussel op het verlovingsfeest van Karel den Stoute, noemt Maria den
engel Gabriël: Her Inge!.
2) „De heilige man, diep ontroerd van dat ijselijk schouwspel, maekte er een kruis
over, en zie, de verhakkelde dooden herleefden, sprongen op" enz. — Volka-Almanak

voor Nederl. Katholieken,

1856, blz. 110.
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op schilderijen, hetzij tegen kerkmuren of op glasramen, en zelfs op
oude munten. Maar wij kennen toch ook andere voorstellingen van
Sinterklaas : een ruiter, met bisschopsmuts en mantel, op een wit paard
door de lucht rijdende, en noodra hij de stad bereikt heeft, van schoorsteen tot schoorsteen springende, met een knecht achter zich ; -- of de
»Zwarte Klaas," die langs straat rumoert en met kettingen rammelt, die
op de deuren bonst en in de gangen spookt en een bullebaksstem opzet,
om te vragen, of er ook stoute kinderen zijn.
Dit zijn de populaire voorstellingen van Sinterklaas, die hemelsbreed
van de legendarische verschillen.
Maar vanwaar dat verschil, niet minder groot dan zonderling ? In de
legende is toch evenmin sprake van een paard als van een knecht ; het
rammelen met kettingen en bulderen als de bullebak zijn dingen, die
eer een duivel dan een heilig passen, en ten slotte was onze goede
bisschop immers toch geen moriaan ? —
De reden van dit verschil is eenvoudig, dat beide voorstellingen een
verschillenden oorsprong hebben. De kerkelijke kunst vormde hare afbeelding naar de kerkelijke legende ; de volksvoorstelling is ouder dan deze,
en eene nalatenschap van het heidendom onzer Germaansche voorouders.
Wodan was hun voornaamste god. In zijn wonderdoenden maatel gehuld,
op zijn wit paard Kleipnir, met zijn speer Gungmir in de hand, en gevolgd door zijnen trouwen dienaar Eckart, reed deze in December door
de lucht, en bezocht de woningen der menschen, om te onderzoeken of
ze braaf en vroom waren en of ze belooning verdiend hadden of straf.
Toen 't Germaansch heidendom verwisseld werd tegen 't Frankisch
christendom, traden de heiligen in de plaats der goden. Maar 't volk
vergat deze laatsten niet geheel: te midden der christelijke namen' en
vormen, die aan de feestdagen gegeven waren, en bij alle christelijke
plegtigheden, waarmede ze werden opgeluisterd, bleven in alle Germaansche landen de oude Germaansche traditiën in den geest des volks
voortleven, en sommige leven nog. Wel maakten de geestelijken die
oude goden zwart en noemden ze duivels, maar toch bleven alle feestvieringen, na de invoering des christendoms, nog vermengd met elementen
uit den heidenschen voortijd.
Zoo is dan ook Sinterklaas in zijn populairen vorm niemand anders
als de oude Wodan 1).
Gelijk Wodan in December verscheen met den zoeten zegen in de
eene en de strenge straf in de andere hand, zoo doet Sinterklaas ook;
slechts is de wonderdoende mantel van den eersten in een bisschopsmantel en zijn geduchte speer in een bisschopsstaf veranderd, maar 't
1) Zie hierover Dr. EELCO VERWIJS,

Sinterklaas, 's

Gravenhage, 1863.
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witte paard en de knecht zijn gebleven. Liet de Germaansche landman
steeds op den akker iets achterblijven voor Wodans paard 1 ), evenzoo
wordt in de schoenen, die onder den schoorsteen gezet worden, een
handvol hooi gestopt voor Klaas'n paard. En liet luidruchtig getier
en ketengerammel, dat de verschijning van Sinterklaas op de straten
en aan de deuren, in de gangen en portalen vergezelt, gaat den christelijken heilig niet, maar den heidenschen afgod aan. De verschijning der
Germaansche goden ging doorgaans met een gruwelijk gedruisch gepaard, waar nog de spreekwijze : »een heidensch geweld maken", op
terugwijst.
VII.

Na deze uitweiding keergin wij op onzen Darn terug.
Hoe kwam die steen met Sinterklaas daar te staan ?
Op den Dam was onze oude Sinterklaasmarkt. Elke markt stond van
ouds onder bijzondere bescherming, liet zij van den keizer, het zij van
den patroon. Daar nu de keizer zich met onzen Dam niet bemoeide,
zoo had Sinterklaas die taak op zich genomen; en dus stond, als zigtbaar bewijs voor de gemeente, dat de heilige heer Klaas de beschermgeest der markt was, waar zijne zoete gaven verkocht werden, zijn beeld
aan den hoek. Wat hebben onze voorvaderen, in vervlogen eeuwen, daar
al genot gesmaakt, als er de kramen met vergulde koek en klaasjes
stonden, en liet feest duurde tot laat in den nacht !
Wij willen die markt en die pret eens zelf gaan zien, liefst in een der
laatste jaren van de 15e eeuw.
Dat ge u den Dam niet zoo groot en ruim moogt voorstellen, als wij
dien tegenwoordig kennen, behoeft wel geen herinnering. Gij weet, hoe
in onze middeleeuwsche steden alles eng en bekrompen was, en ook
de ruimte van ons marktveld was daarmeê in overeenstemming. Het
oude stadhuis sprong veel verder voorwaarts dan 't nieuwe, of 't zoogenaamde Paleis tegenwoordig ; vddr de Nieuwe Kerk bij den Nieuwendijk
stond nog een groot blok huizen, en daartegenover verrees een Waaggebouw. De huizen van Nieuwendijk en Damrak strekten toen een weinig
verder dan tegenwoordig ; bij de Vischmarkt en den Middeldam stonden
ook nog verscheidene huizen, die later weggebroken zijn, -- en ik zou
eenige straatjes of stegen kunnen opnoemen, die toen een gedeelte
besloegen van het terrein, dat tegenwoordig de Darn is '2 ). Maar hoe
1) „Hetzelfde gebruik vindt men nog bij den N e dersaksischen boer, die een schoof
koren op het veld laat staan fier bodes pferd." VERWIJS, t. a. p. blz. 40.
2) Vergl. I D. bl. 233.
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eng dan ook naar onze schatting, 't is den Amsterdammers van omstreeks 1480 een schoone markt, die ze reeds met zekeren hoogmoed
»den Damme" noemen.
Hier, tusschen de Waag en de Vischmarkt, van het Damrak tot het
Rokin, staan de koekkramen in een dubbele rij, en een stroom van
poorters en poorteressen golft er vrolijk tusschendoor. En bijna
geen kraam, of gij ziet er een goede petemoei of een rijke bestemoêr
voor staan, die uitzoekt, proeft, en haar korfje volpakt met »Sinterclaeskoeck," »amandelbroot," »honinctaert" en »masse-peyn".
Die deftige vrouw, met haar ronden achteroverslaanden hoed, en
haar ruimen kostbaren mantel, rijk met gouden bloemen geborduurd en
met bont gevoerd, die we daar bij »Peter-Jansz.-huus" den hoek om
zien komen, is een poorteres van aanzien. 't Is Trijn Klaasdochter Sillemoer, de zuster van onzen schepen Dirck Klaasz. Sillemoer, een eerbare vrijster van vier kruisjes, maar die 't volstrekt niet kwalijk nemen
zal, zoo ge haar één minder geeft. Haar kleeding zou er u wel toe
kunnen verleiden. Zij heeft haar prachtigen mantel wijd genoeg opengeslagen, om haar eng om 't lijf sluitend jakje van hemelsblaauw satijn
te doen uitkomen, dat van den hals af, over de borst, tot beneden toe,
met diamanten bezet is, — en haar kostelijk geborduurde zijden rok is
zdd lang, dat ze dien onder 't gaan bestendig met de eene hand moet
ophouden. Dat gouden bandje voor 't voorhoofd, waarop ook al een rij
juweeltjes fonkelt, staat haar zeker heel rijk, — en verder verleenen
blanketsel, pomades en welriekende zeepen en zalven haar een onweêrstaanbare bevalligheid, die ge mogelijk in de 15e eeuw zoo niet verwacht zoudt hebben. Haar dienstmaagd gaat achter haar met een grooten
mand aan den arm, en nog een doos onder den arm, want de familie
is groot : Trijn Sillemoer heeft wel twintig neefjes en nichtjes te bedenken,
en zal zeker mijnheer den schepen en zijn vrouw ook niet vergeten.
Dáár, langs de huizen tusschen den Middeldam en 't Roóleeuwssteegje,
staan de kruiwagens, waar de minderman ook voor zijn kroost de noodige »slickerdemickjes" opdoet.
Aan vrolijke zingende kinderen is er geen gebrek. In troepen trekken
ze rond met papieren vaantjes, waarop gekleurde afbeeldingen van Sinterklaas geplakt zijn, die ze bij den hondeslager van de Oude Kerk gekocht hebben. En ook de schippers en varensgasten van het »Dammerack" en de »Nyewe brugghe" en de »burchwall op Tye" willen hun
deel aan het feest niet missen ; en ze hebben er regt op : Sint Nikolaas
is hun patroon in 't bijzonder, en natuurlijk is dus in alle zeeplaatsen
dat »varend volck" 't luidruchtigst. Maar nu zitten ze nog in de bierkroeg, — eerst later komen zij op de proppen, om Dam en Kalverstraat
van hun zeemansliedjes te doen weêrgalmen.
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Ziet ge dien deftigen poorter daar, met dien gebloemd damasten tabbaard aan en een kaproen op 't hoofd ? Een oogenblik stond hij aan
den ingang der krarnenrij in gedachten, maar schijnt nu zijn besluit genomen te hebben, want hij gaat met fikschen stap den Middeldam op.
't Is Jakob van Huessen, een man, die zijn' tijd al vooruit is, want
hij koopt voor zijn zoon Joost geen snoepgoed meer, maar slaat den
hoek om, de »Oudezijds-Kerckstraet" in, gaat in een lakenwinkel, en
laat zich een paar el goed Amsterdamsch laken afsnijden. En als hij
te huis komt, zal hij het netjes toebinden met een Sint-Niklaasbeeldje
er op, en hechten er een strookje perkament aan, waarop hij schrijft:
»Dit Laecken gheeft St. Nicolaus aen Joost Jakobszoen van Huessen,
tot een Mantel ofte Cap, omdat hij cloick leeren sal, ende niet broetdroncken wesen" 1).
Doch laat ons zien, wat er al verder op de Markt te kijken is.
Bij den Middeldam, tegen het Rokin, was toen een open pleintje, dat
den Amsterdammers van dien tijd «tot een vermaeckelijke wandelinge
aan den Aemstels zijde" strekte, maar dat in 't begin der 170 eeuw,
tijdens het bouwen der oude Beurs, ook met huizen betimmerd is.
Op dat pleintje staat thans een ruime loods van ruwe planken los opgeslagen, en daarheen rigten velen hunne schreden. Daar is te zien, wat
in Amsterdam, ja in gantsch Holland nog nooit is te zien geweest, —
een levende olifant ! Al de Amsterdammers staan verwonderd op dit
Sinterklaasfeest zulk een reusachtigen koeketer in de stad te zien. Zij
stroomen er bij honderden heen, en men zegt, dat de eigenaar met dien
olifant veel gelds verdient 2).
Uwe aandacht, zie ik, is alweér op een ander punt gevestigd. Trekt
uw hart ook al naar dien doedelzakblazer, die daar tusschen de Kalverstraat en 't Rodleeuwssteegje op een ledige ton staat, en de vrolijke
jeugd tot een rondedans lokt? -- Och, hij wordt bijna van zijn voetstuk afgedrongen door de woelende menigte, die van den olifant komt,
en zich nu hier zarnenpakt, om getuige te zijn van de tooneelvertooning,
die daar gegeven zal worden. Ter zijde van de Vierschaar, bij het SintElisabethstrapje hebben reizende Sprooksprekers hun stellage van palen en planken opgeslagen, en zullen er Benige aardige »cluyten" of
1) Dit strookje perkament bewaarde Isaak Le Long in zijn kabinet van oudheden.
Zie Ref. V. Amst. blz. 516.
2) 't Was echter een korte vreugd. Van Amsterdam zou het dier naar Utrecht
vervoerd worden ; doch toen men hem te Muiden wilde inschepen, ging men daarbij
7 nn

nnhmnd;f to werk, flat (11 olifant in 't, water viel en verdronk.
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»sotterniën" vertoonen. En als ge nu een oogenblik geduld hebt, kunt
ge er de klucht van »Juliane de tooverheks" zien.
Daar komt de bode (of heraut, zoo ge wilt) al naar buiten, Hij vermaant het volk tot stilte, en kondigt het stuk aan. »Kendi se niet ?"
zegt hij,
Kendi se niet ? pets Juliane,
Die ginder woont opten hoec,
Si heeft eenen tooverenboec
Daer si mit te tooveren pleghet....

Maar de goede man wordt eensklaps gestoord door den nar, die als
een wilde komt aanstuiven. Wat is hij mooi in zijn rok van bonte
lappen, met zijn rinkelbellen aan den arm, en met zijn lange naauwe
kousen van verschillende kleur aan elk been, en met zijn groote kap
met ezelsooren ! Hij zwaait een stok, aan welks boveneind een blaas
met erten zit, en waarmeê hij den heraut naar binnen ranselt, terwijl
hij zwetst :
Tapt in, tapt uut al van den biere !
Ic sal hier drincken bi den viere,
Ic sal drincken sonder sorghen,
Levic nu, ic sterve morghen!

Maar de nar heeft het eigentlijk met het publiek te doen. »Ziet", roept
hij uit, »wat staan die Amsterdammers mij aan te gapen !"
Siet hoe dit vole nu staet ende gaept!
Saechdi noyt liede ? wilde mi copen ?
Mi dunct, ic hoeve nyet verre te lopen
Om gecken te vangen al sonder nette!

Natuurlijk wordt zulk een vleijend kompliment door de toeschouwers
niet onbeantwoord gelaten, en als gij nu lust hebt, naar die wederzijdsche wisseling van beleefdheden te luisteren, en dan straks eens te
zien, hoe de tooverheks wordt afgerost door een paar boerewijven, die
ze bedrogen heeft, -- blijf dan staan: -- ik wil liever eens gaan zien,
wat voor een vertooning daar ginds, aan de andere zijde van 't stadhuis, bij de Vogelsteeg, gemaakt wordt. Boven op een groote tafel, —
die echter zeer eenvoudig van constructie en voortdurend in een schommeling is, want het zijn maar wat planken op schragen gelegd — zit
Meester Kakadoris, de beroemde kwakzalver, met zijn heelen winkel
van »salven, oliën, wateren, wormkruyd ofte andere speciën ofte cornpositiën, om verscheyde qualen ende accidenten te konnen genesen," en
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speelt den doctoor. Zelf doet hij geen mond open, daar is hij te (leftig
toe; maar zijn knecht of potsenmaker houdt een cierlijke oratie. waarbij
zijn handen wakker meèdoen, en, onder honderd kwinkslagen, (le potje
en fleschjes van zijns meesters tafel laten verhuizen in de hroekzakkea
van onze goede poorters.
En wilt ge ook weten, wat daar midden voor 't stadhuis te doen mag
zijn ? In een ovalen kring staat een digte drom meest van mannen en
jongens. Daar wordt een hondengevecht geleverd. Een bulhond eis een
steendog scheuren elkaar de lappen van 't lijf, tot groot vermaak der
toeschouwers, die niet ophouden de arme dieren aan te laser), en `t
spel niet geëindigd achten, voor dat één der strijders er dood hij nef , rligt. En zoo 't nog maar bij hondengevechten blijft, maar niet zelden
zijn er Voorvechters, met een mes door de muts gestoi,en. cel een
haneveêr er hoven, die elkander uitdagen tot een ;anijspel.
Onder al dit gewoel ontbreekt het ook aan geen bedelaars . daaraan
heeft het in A msterdam nooit ontbroken, want
H et volck is hier goet-glwfs, 't blijckt aen haer karitaten !

^ '^

nu maar goedgeefs, dan hebt gij nooit vragers gebrek. Maar
vooral op een' feestdag komen ze van alle kanten toevloeijen, zoo vuil
en afzigtelijk mogelijk en met allerlei walgelijkheden toegetakeld ; - - d
een, over 't gantsche lijf met kaarsvet en roggemeel be,,treken out
melaatsch te schijnen; de ander, aan hoofd en hals en heenen met
vuil bebloede en beëtterde doeken omwonden ; ze denken el niet eens
aan, welk een misselijk kontrast dat maakt bij onze mooije hoekkramen,
maar ze weten, dat die dingen het meest de barmhartigheid cli karitate
van de »goetgeefse" burgerij opwekken. Ja, dat volk reist op zijn ambacht
kreupel
met geveinsde kwalen en gebreken! Stom en lnaanziichti ,
Wees

zich,

trekken ze rond, son g s met opzettelijk verminkte kinderen

een
plankje, dat aan een langen stok gespijkerd is, en als een hedelbaniei
baiie
ten toon gedragen wordt, terwijl ze in naam van dien
maar nooit zonder een heiligbeeldje op de borst, of -,=schilderid o l

hartigheid inroepen en een godsloon belooven.

die
hebben

Aan zulk uitvaagsel werpt iaen zijne aalmoezen weg ! Er zijn van
bedelaars geweest, die, door den schout gevangen en verhoord

bekend, dat het bederen hun dagelijks vier, zes of acht

dukaten (plererde !

Doch wij wenden ons van dat walgelijk gespuis af, en daar de avond
reeds gevallen is, wilt ge mogelijk weleens de Kalverstaat e ^ f dee Wind1) BREÉRO, Sp . Í3rp.b.
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molenstraat, de Kerkstraat en de Warmoesstraat doorwandelen ? Maar
verwacht niet, dat ge vercierde winkels zult zien ; zoover heeft men het
in de 15e eeuw nog niet gebragt, -- en de bekrompen en sombere
voorhuizen, verscholen onder luifels en achter pothuizen, zijn er ook
in 't geheel niet op berekend, om parade te maken. 't Eenigst wat
ge zien zult, is mogelijk hier en daar een Sint-Nikolaasbeeld met een
waskaars er voor. Maar daarom is er toch vrolijkheid genoeg. Langs
de straat is het woelig en jolig -- daar rinkinkt de Sinterklaasvreugd,
en dreunt het feestgezang. 't Zijn nu geen kinderen meer, die zingend
rondtrekken, -- 't is de volwassen jeugd. 't Zijn »de jonge vuysers,"
die, met hun liefjes aan den arm, en muziek vooruit, het feest van hun
goeden heilig verheerlijken. Tusschen die vrolijke troepen door rumoeren
de »Zwarte Klazen" en maken met hun schoorsteenkettingen over de
straatkeijen en hun bullebaksstemmen een afgrijselijk geluid. En ook
het schippersvolk en de varensgezellen hebben de bierkroegen nu verlaten,
en helpen wakker meê, om den patroon der zeevaarders, op zeemans
wijze, een luidruchtige hulde te brengen. Met hun bont opgeschikte,
in groene of blaauwe jakken en roode wollen bouwen gehulde, en met
roode kroplappen en gele neusdoeken pronkende, vrijsters of vrouwen
aan den arm, zingen ze hun hoogsten deun uit
Wij sullen ons scheepken wel stieren,
Al over die wilde see,
Al op Sinterklaas manieren,
Soo gaet' er ons soetelief meê.

Meen niet, dat de vrolijkheid vóór middernacht eindigt, — integendeel, dat duurt zoo den gantschen nacht. Als gij, deftig burger, reeds
lang onder de dekens ligt, dan hoort ge nog daarbuiten de lustige
feestvierders, met tamboerijnen en trommelen voorbijgaan, en ze zullen
u den slaap wel uit de oogen houden. Al mogen Mijne Heeren van
den Geregte soms zeggen, dat dit zijn »groote onregeltheden ende wangelaet bij nacht ende ontijden," -- het jonge volk wil zijn Sint Nikolaas
alle eer geven, die hem toekomt, en feest vieren naar hartelust. En
daar de bisschop den gantschen nacht van schoorsteen tot schoorsteen
rijdt, willen zij hem den moeijelijken togt met muziek wat vervrolijken.
VIII.

Na den tijd der Reformatie had Sinterklaas een geweldige oppositie
uit te staan. Schrijvers en predikers ijverden om strijd tegen het vieren
van zijn feest, dat ze dwaas en bijgeloovig noemden, »een sotte en
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ongefondeerde manier", »een sonderlinge ceremonie", ja menigmaal met
nog veel erger namen betitelden 1 ). En met hoeveel vrucht ? »Zijn
feestdag was een dag van blijdschap voor de jeugd geworden, die door
geene godsdienstige geschillen in vergetelheid geraakte," zegt prof. Van
Hengel 2 ). »De kleinen bleven aan hem denken; en hoe kon hij dan
door de volwassenen, hoe kon hij door de ouders vergeten worden '?
Neen, zoo verre werd het Protestantisme, ten minste in sommige oorden,
niet gedreven. Als Heilige werd hij niet langer vereerd, maar hij behield zijne waarde als Patroon der kinderen.'"
Ook de Amsterdammers begrepen, dat het een zeer onschuldige liefhebberij was, zijnen kinderen wat lekkers Le koopen ; -- zij lieten de
ijveraars ijveren en de predikers prediken, en ze vierden Sinterklaas
als in de dagen van ouds. En onze vrolijke Breêro had nog pret van
de herinnering, als hij een oude baker liet keuvelen :
Asset Sinter Claes was, so sette men seun tot jouwent de schoen,
Wat pleger jou moer, Griet Jans, daer en hiele hoop goet in te doen !
Iliele peper-huysjes met suyker-erreten, met kabbeljaus-oogen en kapittel-stocken,
Dat pleegh onze Arent voor klock-spijs met huyd en met hayr in te schocken.
Wat ! onse jonghen en kondt nyet uytstameren soo veul hadt hy te wauwelen,
An sen vijgen, an sen neuten, an sen boekendeflensies en sulck gebras.
Seker, 't kijnt sag er uyt so begrobbelt, dattet mier as wonder was.
Wat stacker een geit in d'appelen ? een platbeck, een stooter, een rijer,
Een klimmer, vijf state stuyvers; dat stack hij in sijn spaerpot as een vrijer.

Nog in de tweede helft der l eeuw was hier de Sint-Niklaasmarkt
in volle fleur. Domselaer beschrijft ze ons in 1665, en zegt, dat de
markt »wel tot middernacht is duerende met grooten toeloop van mensen." -- En die toeloop moet inderdaad al zeer groot zijn geweest,
zoodat de Regeering bij herhaling daartegen keuren heeft gepubliceerd.
Op den Dam en op andere plaatsen in de stad stonden de kramen en
kruiwagens (zoo zegt een keur van 1663); in de stoepen en voor de
deuren stond het vol met poppegoed en snoeperij ; groote menigte van
volk vloeide uit alle hoeken van de stad naar die plaat s en toe, en
vermits de Sint-Niklaasmarkt tot middernacht duurde, zoo ontstonden
daaruit »groote disordren, confusiën ende ongeregeltheden", --- hetgeen
in een stad, die toen al ongeveer 200,000 zielen telde, en waar bovendien altijd eenige duizende vreemdelingen van alle slach ornzwierven,
1) Toen ik deze kleinigheid schreef, had ik 't oog alleen op de Sinterklaasvreugd,
en daarom weidde ik niet uit over 't ijveren der Calvinisten tegen den ouden kinderheilig, maar liet het bij deze korte opmerking. Mijn vriend Rossing echter heeft, daar
onlangs een apart stukje over geschreven in den Ouden Tijd, 1874, blz. 1 7--19.
2)

KIST en ROYAARDS, Archief voor .kerk. Gesch. III D. blz. 771.
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ook wel niet te verwonderen was. Maar wat erger was, door de duisternis van den avond begunstigd (want de toenmalige lantarens gaven
juist zooveel licht als noodig was om te zien, waar ze stonden), mengden
zich ook vele dieven in 't gedrang, zoodat vaak menigeen beurs of
beugeltasch al kwijt was, eer ze nog iets in de kramen gekocht hadden.
En om die »confusie" te voorkomen, werd »gestatueert en gewillekeurt", dat de markt niet langer zou mogen duren dan tot het luiden
van de poortklok.
Maar de keur hielp niet vee], en was spoedig vergeten. Niettegenstaande de telkens herhaalde afkondiging der keuren had men »disordren,
confusiën ende ongeregeltheden ;" en werd dan 't verbod nog eens hernieuwd, zoo geschiedde 't met evenveel vrucht als te voren. Het volk
»celebreerde" het Sint-Niklaasfeest zoo »tumultueus," dat Jan de Regt
uitriep :
Dat Sinterklaas,
Die oude baas,
Moet loopen voor Sint Felten,
Hij helpt maar, met een groot geraas,
De heele stad op stelten!

Toch schijnt in 't begin der 'Se eeuw de Sint-Niklaasmarkt allengs
te zijn verminderd; niet tengevolge der keuren, maar om een andere
reden. De »fatsoenlijke lui" gingen er niet meer heen. De koekebakkers
begonnen hunne winkels van binnen te vercieren ; het werd dus onder
de gezegde »fatsoenlijke lui" mode, dáárheen te gaan om hun klaasjes
en marsepein te koopen, en zij lieten de markt over aan de »geringer
menschen". Echter verdween deze niet geheel, en wij hebben er nog
in onze eeuw de laatste overblijfselen van gezien. Nog altijd kwam van
jaar tot jaar een rij kraampjes hare oude plaats innemen, al was 't
dan ook slechts voor 't gemeen en niet meer »met grooten toeloop van
menschen," -- totdat zij eindelijk, nu 24 jaren geleden, onherroepelijk
werden verdreven. 't Was, toen we op den Dam dat ontzettend houten
gevaarte zagen verrijzen, 't welk onder den naam van »Hulpbeurs" het
plein zulk een uitstekenden luister bijzette, toen daar het huldigingsfeest
van Neêrlands tweeden Koning gevierd werd. Toen die Beurs,
in aanleg zoo bijzonder,
Van zooveel houts omhoog, op zooveel steens van onder!

den halven Dam innam, was 't met de oude Sint-Niklaasmarkt voor
goed afgedaan, en thans is er niets meer van overgebleven dan 't beeldje
aan den muur van 't hoekhuis.
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Mogt eenmaal ook die muur -- als zoo menig andere in Amsterdam -worden neérgeworpen, om in moderner gestalte te herrijzen, -- dan
hoop ik, dat die steen met SINTERCLAES, als een historisch gedenkstuk
zal worden vereerd aan 't Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, om
in zijn Museum ten eeuwigen dage de herinnering te bewaren van Amsterdams aloude Sint-Niklaasmarkt.
Maar — is de markt nu verdwenen, het feest is er nog' En wie
't ook dwaas moge vinden, of »sot en ongefondeerd", — wij zullen 't
blijven vieren.
Al wordt onzen jongen spruiten het nu ook al op den schoot van de
baker geëxpliceerd, dat er geen Sinterklaas is, -- toa,h zullen zij, trots
alle wijsgeerige ophelderingen, 't met ons vieren ; want olie »c oet heylighman" blijft hier in eere, zoo lang Amsterdam Amsterdam blijft.
En, als goede Sint-Niklaasmannen, wenschen wij elkaár ook heden,
gelijk onze voorvaderen v(;6r vier en vijf honderd jaar al leden : een
mooijen Sinterklaas !
4 December 1860.

BLADVULLING.

De twee kompagniën Landssoldaten, die tiidens de Republiek het
garnizoen van Amsterdam uitmaakten, droegen in de eerste helft der
18 e eeuw 'witte rokken met roode opslagen en poode kamizoolen, doch
deze uniform werd den 20n Mei 1750 veranderd. Zij kregen toen l ^ laaucwe
rokken met horde opslagen, maar behielden de 1'1m le ka ^ rl:zoolen en
droegen er hooge, witte slobkousen bij, zoodat elk man de kleuren der
prinsenvlag vertoonde. Als hoofdcieraad werden hun grenadiersmutsen
opgezet, die den vorm van suikerbrooclen hadden. Ook werd liet muzikaal
verbeterd. Vroeger hadden die kompagniën alleen troriirnelslagers; thans
werden er pijpers bijgevoegd.

S1NT PIETER EN DE VJSOIIMARKT.

I.
Een Vischmarkt --- een mooije Vischmarkt was van ouds een gewigtig
artikel in een Hollandsche stad ! -- Zie maar rond in welke groote stad
van ons lieve Holland ge wilt, -- ge zult er altijd de Vischmarkt een
eervolle plaats zien innemen. Hebt ge er de Groote Markt en het Stadhuis in 't oog, ge zult dan ook wel de Vischmarkt ergens in den omtrek
vinden. En hoe kon 't ook anders? -- 't Visschersgild had een' al te
goeden schutsheilig, dan dat men het in een achterhoek zou hebben
durven wegmoffelen, -- Sint Pieter, »de Prins der Apostelen !" -- Daarom
stonden de Vischmarkten hoog in eer en aanzien, omdat ze zulk een
hoogen heilig tot patroon hadden.
Maar daarom toch niet alleen. Daar kwamen ook meer materiëele
motieven bij in 't spel : die »overvloed van waterlekkernij !" -- Ja, die
deed niet weinig af, want bij alle andere loffelijke en nooit volprezen
eigenschappen, waardoor onze groote voorvaderen uitblonken, behoorde
ook deze, dat ze »goede slockers waeren, die haer natgen ende haer
droochgen wel mochten !" En vooral waren ze verzot op »dat dartele
banket",
Die Geltekarpers, en den Eraessem, geel van kuit,
De kostelijke Griet, die fiere waterbruit,
De Snoek, die vijverwolf! de Zeelten, Barm en Vooren,
Van menig als het puik der Visschen uitverkooren!

En dan nog:
De Heilbot, blank van visch, de Roch en Plaet en Tongen,
En vette Zalmen, in het bruischend nat besprongen,
Daer zich de stroomkruik van de Maes in zee ontlaet.
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En nog zooveel heerlijkheden meer, die ze met een kanneken Delftsch,
»dat doen een seer excellenten dronck biers was", wel wisten te gebruiken,
en waarin »man ende vrou, out ende jongh een seer goet welbehaghen
hadden."
Ja, zooveel respekt hadden onze wakkere vaderen voor de Vischmarkt,
dat ze hun kabinet van schilderijen niet volledig zouden geacht hebben,
zoo er geen Vischmarkt van Dusart of Van der Poel, of ten minste een
stilleventje met visschen van Albert van Beijeren of eenigen anderen
kunstrijken broeder van Sint Lukas hadden aan te wijzen.
Een Vischmarkt, — een mooije Vischmarkt was een allergewigtigst
bestanddeel in het oude Hollandsche volksleven! En onder alle Vischmarkten was onze Amsterdamsche Groote Vischmarkt nummer én ! Ja,
zoo beroemd, dat als andere steden van hare Vischmarkt eens een
luisterrijke beschrijving wilden geven, zij de trekken van onze Amsterdamsche ontleenden. Wilt ge? sla dan maar even een beschrijving van
Delft op ; 1 ) -- het prinselijk Delft, dat er op roemen durfde, »dat de De]venaren in beleeftheit en andere goede manieren de andere steden te
boven gingen", -_- dat met fierheid zich verhief op het oude rijmpje:
Delft is statigh,
Utrecht prelatigh!

dat statige Delft wist zijn Vischmarkt niet beter te verheerlijken, dan
door alles uit te schrijven, wat Antonides van de Amsterdamsche Vischmarkt gezongen had.
II,
Gij, niet al te jeugdige lezer ! kunt u onze Vischmarkt op de Damsluis nog wel herinneren. — Ach ! vervult die herinnering u met
weemoed ? — Vindt gij 't jammer, dat we dien naam ook al niet meer
kunnen uitspreken, zonder een gevoel van treurigheid te ontwaren ? —
Duidt ge het onze eeuw euvel, dat ze er behagen in vindt, aan alle
dingen andere namen, andere plaatsen, andere gedaanten te geven ? —
dat ze al het oude verschopt of omverwerpt, -- dat ze zelfs onze vaneeuwen-her beroemde Vischmarkt onmeêdoogend uit haar plaats heeft
gejaagd, en den ouden grooten schutsheilig Sint Pieter — den oudsten
heilig van Amsterdam ! -- heeft gedwongen zijn erf te ruimen, en een
wijkplaats te zoeken onder de vleugelen van zijn goeden kollega Sint
Teunis? — Uw smart heeft reden en uw ergernis is billijk. Maar :
Hier is vergancklyckheit, geslagh van kloek en uren ! 2)

1) BOITET, bl. 579.

2) VONDEL.
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En halt gij dan onze oude Groote Vischmarkt alleen boven die wet verheven gewaand? Zij heeft het waarlijk op hare Damsluis lang uitgehouden,
en een mooijen ouderdom bereikt. Troost u dus, en matig uwen archaeologischen weemoed.
Gij kunt het waarlijk onze eeuw niet ten kwade duiden, dat ze zoo
hier en daar eens een weinig opruiming houdt. En bovendien heeft de
Amsterdamsche Maagd, zal ze haar Rijkskroon waardig blijven dragen,
ook wel noodig, dat men haar eens een nieuwen mantel om de schouders
hangt. Meent ge welligt, als de meeste hedendaagsche lui, dat het een
splinternieuw denkbeeld van onzen tijd is, te klagen over sloopzucht en
te ijveren voor 't behoud van alle oude poorten en muren? Och neen!
alle geslachten, die vóór ons waren, hebben 'tzelfde liedje gezongen.
Sla er Bilderdijk maar eens op na ; die riep vóór bijna 60 jaren uit :
Ja, dat 's een oude klacht, dat muur- en stedensloopen!

De heeren, die over Wandalisme schreeuwen 1), zoodra er maar een oude
poort, die »geen model van stedebouwkunst was", wordt weggebroken,
mogten ons wel eens eene duidelijke beschrijving geven, hoe, volgens
»hunne aesthetische theoriën", volgens hun »krachtig en aangenaam
stedebouwdenkbeeld" -- 't woord wil er haast niet uit, maar daarin ligt
juist »de sterkste expressie der schoonheid !" -- hoe dan, — want men
zou er schier den draad bij verliezen, — hoe, volgens hun »krachtig en
aangenaam stedebouwdenkbeeld," een mooije negentiende-eeuwsche hoofdstad er wel behoort uit te zien.
Wat nu onze Vischmarkt betreft, — zij zal, zoo ge slechts een weinig
geduld wilt hebben, elders in een nieuwe gestalte herrijzen. En Sint
Pieter zal, zoo men hoopt, er tevreden over zijn, want, volgens de verzekering van een geloofwaardig schrijver 2), zal het »hulpgebouw," waarmeê hij zich, »in de onzekerheid of de Vischmarkt wel te dier plaatse
gevestigd zou blijven," twintig jaren heeft beholpen, nu »weldra door
een beter en hechter gebouw vervangen worden."
En eindelijk -- voor zoover ik eenige kennis van Amsterdamsche
heiligen heb, durf ik u gerust de verzekering geven, dat ge zoo min van
Sint Pieter als van Sint Teunis een onvertogen woord zult hooren, al
heeft dan ook de een zijn voet komen zetten op des anderen territoir. De eerste heeft toch al een twintigjarige proeve van geduld gegeven ;
de laatste is reeds sedert lang gewoon geweest, zich in alle lijdzaamheid te oefenen. De tijden zijn voorbij, dat heiligen krakeelen. 't Is nu
niet meer, als in die harrewarrende middeleeuwen, toen zelfs geen Sint
1) Zie Dietsche Warande, VI D. bl. 272.
2) Dr. P. SCHELTEMA, Aemstels Oudheid, IV D. bl. 194.
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Barbera en Sint Maria Magdalena in vrede naast elkander konden wonen,
en de een Met hooren kon, dat de ander wat vertimmeren liet, of er
ontstond een buurkrakeel ; gelijk onze naauwkeurige Wagenaai zelf in
oude stukken gelezen heeft 1). In onze gelukzalige dagen kent men zulk
armzalig gekribbel niet meer !
Wij hebben dus alle reden, om de toekomst vrolijk te gemoet te zien , —
en terwijl we vol blijde verwachting zijn van de nieuwe Vischmarkt, die
komen zal, mogen we ons ook nog weleens met de herinnering • der oude
verlustigen 2).
IlL
't Was een lust om die Vischmarkt op de Damsluis te zien, met die
groote »bancken onder verdeksels" vol met visch, — en die handige
vischwijven, — en die opsleepers, die den zeevisch in den steenen ring
sleepten, — en dien afslager 3), die ze in den ring aan de hoogstmijnenden
verkocht, — en die vischdragers met »het kopere visken op haer borst!" —
En dan die Overlieden van Sinte-Pieters-gilde, die de orde handhaafden,
en »alle kijvers ende qualick-sprekers, 't zij mannen oft vrouwen", besloegen in een boete van twaalf stuivers »voor yder reyse, dat sij sullen
gekeven of qualick gesproken hebben ;" — en die Schout van de \Tischmarkt, die met den degen op zij', het hoog gezag representeerde, en
tevens als keurmeester ageerde! — En dan al die vrolijke Amsterdamsche meiden met den vischemmer aan den arm, — en zoo menig heerschap daartusschen, die er pleizier in vond, zelf visch te gaan koopen! —
't Was een lust om ze te hooren, al die gildebrohs van Sint Pieter, —
en vooral die zusters van 't gilde, waar Jannetje Vrancken Aaltje van
Schagen overschreeuwde, terwijl Griete Jan Dicken een stem opzette,
dat zelfs Fy het aalwijf het er niet bij kon uithouden ! —
Hoe luidruchtig woelden daar die knechts van »den vis-slagher" rond,
die den visch droegen »na de zeevischbancken"
die brandewijn-drinckers, die 't mutsjen droncken om twee blancken

1) Amst. I D., N. 20.
2) Die blijde verwachting is niet vervuld. Sint Pieter is in zijn nieuw vischhuis
dezelfde niet meer, die hij op zijn oude Vischmarkt was. Of het hem, die altijd de
frissche lucht gewoon is geweest, onder dak te bedompt is ? Of dat het aan de jaren
ligt ? Men ziet het toch wel meer, dat oudelui, als ze verhuizen moeten, van streek
raken en niet weêr op hun verhaal kunnen komen. Wij hebben er nu (A°. 1873) al
elf jaren naar uitgezien, maar aan de Gelderschekaai nog nooit een zweem ontdekt
van 't oude vrolijke leven op de Damsluis !
3) Eigentlijk was dit de substituut van den afslager. Den afslager zelven zag
men hier niet; hij was een voornaam heer, die 't werk door een ander liet doen.
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Maar ze hadden wel te zorgen, om niet »de vischwijven ofte oock de
burgerije op 't lijf te loopen ende vuyl te maken," want de Schout stond
gereed, om ze te beboeten met »tien stuyvers t'elckens." En, of ze het
den Schout in deftigheid hadden afgezien, zoo stapten daar ook die
gekortwiekte ooijevaars rond, in hun »Delftsche levreijen 1) om op 't grom,
d'ingewanden en den afval der vis te asen." Want de Hollandsche zindelijkheid verloochende zich ook op de Vischmarkt niet, en wat de gekortwiekte langbeenen niet wegruimden, dat haalden de »reynigers van de
vischmarckt" weg met hun lange kruiwagens.
Ach ! wat is er nu van dat woelig leven, van dat echt Amsterdamsch
marktgenot overgebleven ? Een leêg pleintje! -- En in plaats van die
dikke vischwijven met haar dikke kabeljaauwen en blanke schelvisschen,
hebben we nu — een kwadraat van magere houten paaltjes! —
Alweêr die verdrietige luim ? —•- Wel, Mijnheer de Oudheidminnaar !
ik zou durven wedden, dat ge diezelfde magere paaltjes, als ze er maar
eerst lang genoeg gestaan hebben, ook nog wel lief zult krijgen, -- en
mogelijk zelfs nog weleens weêr een artikel over Wandalisme schrijft,
wanneer ge ze dan te eeniger tijd mogt zien wegnemen ! 2)
IV,

Maar hoe was Sint Pieter daar op de Damsluis gekomen ? -- Dit wil
ik u graag eens verhalen. 'k Heb u vroeger verteld, hoe oud Sinterklaas
te Amsterdam al is, -- Sint Pieter is hier eigentlijk nog ouder ;

1) Delft was er trotsch op ! -- „Dewijl men wil, dat dit gevogelte al van oude
tijden hier te Delft, meer als wel in andere plaatsen, zou genesteld hebben, schijnen zij
ook, in teeken van eigenschap, te dragen de koleur van de levreijen dezer stad."
BOITET, Beschr. van Delft, blz. 580. Men weet, dat de kleuren van Delft zijn, even
als die van den ooijevaar: wit en zwart; en dat Den Haag een ooijevaar in 't wapen
voert, waarop gedoeld wordt in de uitdrukking andere plaatsen. Waar kon men niet
al soms over kibbelen ?
2) Die paaltjes hebben jaren lang gestaan op het pleintje achter het zoogenaamde
Kommandantshuis, maar zijn toevallig zeer kort nadat dit geschreven werd (d. i. in
April 1862) weggenomen, en vervangen door het „drumpeltje", dat er thans ligt.
De eenigste herinneringen van de Groote Vischmarkt zijn thans (1873) nog aan
dit Kommandantshuis te vinden :
1° Aan den voorgevel in 't frontispies kabeljaauwen bij 't stadswapen in plaats
van leeuwen.
0 Aan den achtermuur een overblijfsel van 't afslagerskantoor, en de steen met
het jaartal 1599 er boven.
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want was Sinterklaas de patroon van schippers en kooplieden, Sint Pieter
was de patroon der visschers, of, als Vondel zei :

Van 't Galileesch geslacht, dat 's waters vruchten vingh.

En daar dit geslacht onzen geboortegrond reeds bewoonde lang vd(ir
dat er nog een enkele koopman gevonden werd, zoo was Sint Pieter
hier ook al lang vddr Sinterklaas bekend.
Ja, de laatste was hier wel al vddr meer dan 600 jaren in eer en
aanzien, zoodra er een handeldrijvend dorp aan den Damme begon op

dam

te rijzen, maar Sint Pieter was er reeds, eer hier nog dorp of

te

zien was.
Toen de gantsche plek, waar nu ons magtig Amsterdam verrijst, nog
een platte wildernis was, — achtehalve eeuw

en

langer geleden; --

toen de breede Amstel, stil en eenzaam, tusschen riet en kreupelhout,
door de veehen Ywaarts vloeide, en meer wilde eenden en ganzen dan
menschen aan zijne boorden zag; — toen de wilde zwermende meeuwen,
als echte vrijbuiters, rondschuimden langs den wijdeel riviermond, en
over de in 't veen verspreide

kolken

en braken, terwijl van achter

't hoog opgeschoten riet en lis der poelen en moerassen sores de kop
van een reiger of ooijevaar te voorschijn kwam, en met filosolischen
ernst, ja met profetische voorbeduiding, over 't eenzaam landschap
scheen rond te staren, even als eenmaal die reiger aan de boorden van
de Mersey, die de plek aanwees, waar Liverpool gebouwd moest woorden; -- toen woonde hier, aan dezen onbezochten uithoek van het
gouw Amestelle, reeds een visschersbevolking, die Sint Pieter vereerde
als haar schutsheilig, en hem »'s Hemels zegeningh" afsmeekte

over

»'t

uitgeworpen net."
Daar, in een inham van het Y,

waar

thans nog onze Oudezijds-kolk

is, lagen hun ranke en ruwe schuiten of scheepjes, hoe gij ze noemen
wilt; en van dien inham af tot aan de moerassige Liesdelle stonden
langs den »dijc t' Aemstel" hun ellendige driekantige hutj es van Fret en
verdroogd gras. En daar, meer landwaarts in, aan de Ne 5se, lagen
andere schuiten aan den lagen Amsteloever, en verrezen andere rieten
hutten op den natten, drassigen

grond. --

\Vie achtte toen dezen uitboek

eenige aandacht waardig ? De bisschop van Utrecht niet, omdat (lie hem
toch niets opbragt, en zijn Scultetus evenmin, die er meer op uit

AN as,

om aan den Vechtkant zijn gezag en bezittingen uit te breiden; de
graaf van Holland allerminst, want die wildernis

lag

buiten zijn gebied,

en er was niets te vinden, dat zijne begeerlijkheid kon opwekken ; —
ja, zelfs Sinterklaas nog niet eens ! Alleen Sint Pieter waakte

ten

over

(lit eenzaam moeras aan Y en Amstel, en breidde er de handen zegenend
2
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over uit, en werd van zijne visschers, in eenvoudigheid des harten, geeerd en gediend ; en de goede heilig zag er in liefde op neêr, al was
't dan ook, dat ze in hun armelijke bekrompenheid zelfs nog de weelde
van kapel of altaar niet kenden, maar zich slechts met een houten kruis
op 't kerkhof behielpen.
Toen de koopman zich hier kwam neêrzetten, en de Buurte t' Aemstel
ontstond, waar thans de Warmoesstraat is, en eerlang ook de heer van
Aemstel zijn zetel van Ouderkerk herwaarts overbragt, en de trotsche
Nye Aemstel zijn spitse torens verhief,
Waar thans de Nieuwendijk met keur van winkels schittert; —

maar vooral, toen heer Gijsbrecht III, omstreeks 1240, een voor dien tijd
zeer schoone haven deed aanleggen, en den Dam in den Amstel wierp,
met twee sluizen, waardoor heel Amstelland kon uitwateren, en met
dien Dam ook de naam van Amestelledamrne in 't leven trad, die, weldra
tot het krachtiger Amstelredamme verspeld, tot aan de verste kusten
weêrklinken zou, -- toen raakten onze visschers in tweeën gescheiden.
't Eene deel, dat de netten uitwierp in Y en Zuiderzee, en dus de
zeevisch leverde, vormde de Visschersbuurt aan den Zeedijk; — 't ander
deel, dat den Amstel bleef bevisschen, en dus riviervisch ter markt
bragt, vormde de Visschersbuurt in de Nes ; -- terwijl daartusschen
het dorp Amestelledamme zich uitbreidde langs »de Straete", dat is :
de tegenwoordige Warmoesstraat van de Oude Kerk tot den Vijgendam.
Toch knoopten de visschers der beide buurten den broederband niet
los, maar bleven immer, onder hun ouden Sint Pieter in één gilde vereenigd. Trouwens, zij leden er ook geen nadeel bij, dat ze den magtigen
heer van Aemstel met zijn stamhuis en ridderrijken stoet in hun nabijheid gekregen hadden ; en 't bragt hun geen klein voordeel aan, dat
er een handelsdorp aan hunne zijde verrezen was. Zij hoefden nu met
hun visch niet meer naar Ouderkerk of Myedrecht, naar Apekewoude
of Londersloethe te trekken, -- zij vonden aan den Damme een ruim
vertier, en genoten van nu af aan een welvaart, als hunne arme voorvaderen nooit gekend hadden.
En toen de schippers en kooplieden te Amestelledamme hunnen Sinterklaas een kerkje hadden gewijd (waar thans de Oude Kerk staat),
toen duurde 't niet heel lang, of de visschers hadden ook hun SintPieterskerkje in de Nes gebouwd, en 't houten torenspitsje van Sint
Pieter stak even vrolijk boven de »ryen- of stroedaken" in Gansoirde
uit, als dat van Sinterklaas boven de welgepikte en geteerde houten
huizen van »die Kerckstraete."
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V.

Kan 't nu nog raadselachtig schijnen, hoe de Vischmarkt daar juist

op de Damsluis gekomen is ? De visschers van den Zeedijk voeren ter
havene in, en landden met hun vracht aan de noordzijde van den Middeldam ; evenzoo kwamen de visschers van de Nes aan de zuidzijde
aan. Ziedaar dus de Vischmarkt ter wederzijde van de Damsluis, juist
zoo als wij het nog in later eeuwen terugvinden. Isaac Cowman
schreef in het midden van de 17e eeuw : »Zij is in dryen verdeelt,
als in de Zee-, Rivier- en Boeren-vischmarkt ; de twee eersten gelegen
ten noorden den Vijgendam, aan het Damrnerak, op de Damsluys ; de
derde bezuyden den Vijgendam aan den opgangh van de sluys bij de
Beurs, daar niet markten als boeren met haar gevanghen viseb den
Amstel inkomende."
Gij hebt bij geschiedschrijvers wel gelezen, dat ze in keuren van
't laatst der 14e eeuw liet vroegste gewag vonden van de Oude Vischmarkt, maar dat ze vermoedden, dat die markt er al vroeger kan geweest
zijn. Die geschiedschrijvers meenden, dat er geen markt komen kon,
of er moest eerst een keur zijn ! Och neen, daar vergisten zij zich in.
De Oude Vischmarkt was ouder dan alle keuren ; zij was er al, eer
Amsterdam nog »Scoute ende Scepenen" had om »wilcore" te maken.
Zoodra de Dam gelegd was, en de eerste woningen in de nabijheid van
dien Dam verrezen, kwamen daar reeds de visschers van wederzijden niet
hun vischschuiten aanleggen. En nu moge die Vischmarkt in later tijd
ook met keuren en ordonnantiën zijn voorzien, — haar oorsprong had
ze aan geen keur of ordonnantie, maar aan 't volksgebruik te danken.
En 't ging Sint Pieter en zijn gilde op die Damsluis bij uitstek goed.
't Sint-Pieterskerkje stond niet lang op zijn kerkhof alleen, want weldra
verrees er ook een gasthuis tegenover, — het Sint-Pietersgasthuis in
de Nes, dat eerlang zd6 beroemd werd, dat liet »het vermaertste hospitael van heel Hollant" genoemd werd, en dat zei nog al iets tegenover
steden als Dordrecht en Haarlem, Delft en Leiden ! Nog bewaart de
oude Sint-Pieterspoort met haar sleutel er de herinnering van.
De Provisors van 't Sint-Pietersgasthuis voerden 't gezag ook over
de Vischmarkt, en de markt mogt niet beginnen, vm;rdat de mis in
het Gasthuis afgeloopen was. Nog in lateien tijd beweerden zij, tegenover de stadsregeering, dat Sint Pieter een oud legt op de Damsluis
bezat, en de Stad erkende dit met een halven nobel jaarlijks aan 't
Gasthuis,
Inmiddels werd Sint Pieter toch door Sinterklaas, toen deze tot patroon
der stad verheven was, allengs meer en meer op zij gedrongen. En geen
22*
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wonder ! Sinterklaas was de geldman, die al in zijne aardsche loopbaan,

te Panthera, de zakken met goud maar voor 't wegwerpen had, en die
nu ook te Amsterdam, als patroon van handel en zeevaart, de magt van
't klinkend metaal deed gevoelen.
Eerst moest Sint Pieter zijn kerkje ruimen en in een vleeschhal zien
herscheppen ; -- toen zijn gasthuis verplaatsen, --- en eindelijk, toen de
eerste koopmansbeurs gebouwd werd, een goed deel van zijn erf aan de
zuidzijde van den Middeldam afstaan. Maar op de Damsluis bleef hij zich
in zijn oud regt handhaven.
V I.

»Geen plaats ter wereld is rijker dan deze voorzien van keurigen
visch", zei een Engelschman in 't laatst der 16e eeuw ; en gij rnoogt
het vrij gelooven, want als een Engelschman iets goeds zegt van Holland
of de Hollanders, dan moet het wel dubbel en dwars de waarheid zijn.
En waart gij nu eens nog een honderd jaren vroeger op de Vischmarkt geweest, -- gij zoudt er de proeven hebben gezien, dat niets
veranderlijker is dan de smaak der menschen; ge zoudt daar in grooten
overvloed hebben gevonden : de zeehonden, de meerzwijnen en de bruinvisschen. Ja, ge moogt er over glimlachen, gij kunt zelfs ongeloovig het
hoofd schudden, 't is niettemin de waarheid : dat was toen een lekkernij,
vooral op de tafels der grooten ! De graaf van Holland liet er soms
aanzienlijke partijtjes van bestellen voor zich en zijn hof, vooral wanneer
er eens een bijzonder plegtig feestmaal op handen was, of wel als 't in
de vasten ging, wanneer men ook weleens graag een extra-versnapering
mogt. Albrecht van Beijeren liet eens voor zijne tafel vijf tonnetjes
zeehondenspek, een ton meerzwijn en acht bruinvisschen koopen,
waarvoor zijn tresaurier Gerbrand te zamen 23 schellingen en 9 grooten
betaalde. Maar wij behoeven niet eens zoo ver terug te gaan, -- nog in
de tweede helft der 16e eeuw vond men de bruinvisschen en robben op
onze Vischmarkt, en ze werden op prijs gesteld, -- een keur van 't jaar
1569 bewijst het.
Twintig jaren later evenwel had er reeds een verbazende omkeering
plaats gehad in den smaak, den geest en de denkwijze, in de begrippen,
de zeden en de gewoonten, ja, in 't gantsche leven onzer voorouders, --y
een verandering, die overal haar invloed deed voelen, ook in huis en haard
en op de tafel. Niemand kon zich aan dien alles veranderenden invloed
onttrekken, en wie in 't laatst der 16e eeuw nog de oude zeden
bijhielden, waren toen reeds antiquiteiten geworden. Die groote omkeering ontwikkelde zich in de volgende twintig jaren meer en meer, —
en zoo ligt er een minder afstand tusschen ons en onze voorouders van
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wicir ruim tweehonderd jaren, clan tusschen hen en hunne voorouders
van slechts honderd jaren vroeger.
VII.

Herinnert ge ii nog, hoe, tot in onze eeuw toe, de Groote Vischmarkt haren heraut met zijn koperen Bekken door de stad zond, om,
met luiden kreet
Loop, loop!
Op de Groote Vischmarkt is te koop !
enz.

der burgerij aan te kondigen, wat heerlijkheden daar op de Damsluis
voorhanden waren ?
Herinnert ge u nog, hoe »de lamme koning" Lodewijk zooveel behagen in onze Vischmarkt vond, dat hij cie Waag op den Dam liet wegbreken, alleen orn een vrij uitzigt op cie Vischmarkt te hebben r)
Zoo pleizierig en aantrekkelijk was de oude Groote Vischinarkt, tot
zelfs nog in onze koude en prozaische eeuw ! i\Iaar haar' schoonsten
tijd, haar' grootsten luister had zij in de 170 en 180 eeuwen'
Toen waren de Amsterdammers zulke hartstogtelijke visch-minnaars,
dat ze zelfs in licn ))Erven Stichters Comptoir Almanach" de aanteekening hadden, Welke visch, op eiken tijd van 't jaar, de beste was. Ik
wil nu mijn verhandeling met die vischkronijk niet opcieren ; -- wanneer ge
welligt een exemplaar van zoo'n almanak mogt bezitten in uwe collectie van antiquiteiten, dan kunt ge 't zelf nazien, en clan belt ge het
bijzonder voorregt van nog naauwkeurig te kunnen weten, wat uwe voorouders het geheele jaar door op schotel hadden. Wat hadden diezelfile
voorouders er niet regt slag van, om zich alle dingen gemakkelijk te
maken ! Mevrouw had haar keukenmeid slechts naar den almanak te
verwijzen, — en Mijnheer had op 't kantoor maar even zijn »Erven
Stichters" op te slaan, om terstond te weten, of het een baarsje of een
tongetje zou wezen, dat hem dien dag zijne zorgen verzoeten zou.
Geen poëten konden hun hart en dichtgeest bedwingen, als ze de
Vischmarkt in 't oog kregen. Hoor vader Vondel maar eens : hij verliet den Parnas voor den burgerdisch, en zijne Muze vergat gantsch en al,
dat ze een zanggodin was, en dacht aan niets dan --- visch eten
De Vischmerkt woelt vooruit, en leeft van spartelvissehen,
Schaft stroom- en zeevisch; en bezorght de burgerdisschen
Met allerhande teelt van 't vochtige element.

En de Muze van Antonides begeerde er zelfs nog wat te drinken bij :
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Dan zal de Kabeljau, een watervorst geboren,
Met lieflijk voedsel weêr uw oog en mond bekoren,
En leeren, als hij wort in mooten afgedeelt,
En d' afgesnede moot in putten krimpt en speelt,
Dat elke holte u tot een beker moet verstrekken,
Om onder zooveel wijn zijn ligchaem te bedekken,
Als hem weleer een plas van zeenat heeft bevloeit.

De Vischmarkt was een stad in de stad, die zelfs hare eigen poorten
had, met wachthuizen er bij, en schildwachten er voor. Oude Amsterdammers gewaagden er met ophef van. Ze stond daar, zeiden ze, of ze
niet in de stad was, en toch midden in de stad ; uit het gewoel der
menschen, en nogtans te midden van 't gewoel ; in 't beste der stad,
en toch als buiten de stad !
Professor Pontanus verklaarde, dat het hem niet mogelijk was, »alle
de delicatessen van dese merckt" te verhalen ; en als zelfs een professor
dat niet kon, dan moet het toch wel zeer buitengemeen geweest zijn ! —
Daarom ook vond Antonides den naam van vischmarkt te alledaagsch,
en maakte er een »vischperk" en een »vischpriëel" van.
't Was een priëel, dat alle Amsterdammers deed watertanden. Niet alleen
van die heerlijke kabeljaauw, —W een visch, die in Holland historische vermaardheid heeft ! — of van die schelvisschen, waarvoor de poëtische geest
van onze vischvrouwen de liefelijkste metaphoren wist uit te vinden :
Dat syn Meysjes met blancke borsjes! meuge se jou niet behaghen?

maar ook van die »Leckerkerkse salm," en die »blaeuwe braetspiering,"
en die »rootschilde braessem," en die »leckere gelt-snoeckjes," en die
))purmer-pos," en die »melck-baersjes," die, volgens plakkaat der Heeren
Staten, met kop en staart precies 5-1-- duim moesten meten, en anders
permissie hadden, van weêr te water te gaan, om nog wat te groeijen ! —
Maar vooral : bot ! Y-bot, hoeck-bot ! allerlei soort van bot ! Want »in
gantsch Hollandt" kwam »in gheen steden de bot in sulken menichte als
hier t' Amsterdam", en, wat niet het minst afdeed, »om sulken gheringhen
prils . —
Ach, waar is thans al die heerlijkheid gebleven ? Waarom mogen
onze oogen ze niet meer aanschouwen ? — Daar moeten we nu niet
over jammeren ; we zouden er naar van worden. Laat ons liever van
vrolijke dingen spreken.
VIII.
De Vischmarkt had ook hare eigene feesten.

Immers

't Is al te slechten dorp waer 't noyt gheen kermis is ! 1)
1) Slechten is een zamentrekking van slecht een.
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En zou dan de Amsterdamsche Groote Vischmarkt ook niet haar
kermisdag gehad hebben ? Dat hadt ge maar eens moeten zien in de
eerste helft van de 16e eeuw, toen die soort van gildepret hier nog in
volle fleur was : de Sint-Pietersdag werd met een luister gevierd, den
grooten schutsheilig waardig. Dan was het kermis op de lamsluis, en
de Vischmarkt letterlijk in een priëel herschapen : de heele markt en al de
banken, en al de verdeksels met groen en bloemen vercierd ! Dan waren
er koorden gespannen van 't eene einde tot het andere, en de groene
kroonen daaraan gehangen. De groote banier van het gild, waarop
Sint Pieter in goud en kleuren was voorgesteld, met een gouden sleutel
in de regterhand, en een zilveren kabeljaauw in de linkerhand, werd
in volle staatsie en plegtigen optogt rondgedragen : de Overlieden aan
't hoofd, en de Schout, met den degen op zij, vooruit, en al de gildebroérs en gildezusters er achter, wel meer dan honderd in getal, en
allen in hun besten pronk.
Wat haalden ze na den optogt hun hart op met eten en drinken ! Geen
vischwijf zoo oud, dat ze den gildemaaltijd zou verzuimen, want, zei
de keur van 1514, »zoo wie niet komt eten, zal evenwel schuldig wezen
te geven zijn volle geit." En »natuurlijk", zei Lijsbet Le gers tegen haar
buurman Klaes Os, »als ik toch betalen moet, wil ik er ook liet mijne
van hebben".
En dan ten slotte, de danspartij, -- zingen en springen, dat het een
lust was, en men zich bijna verwonderde, dat die oude Damsluis zulk
een vreeselijk gedreun kon uithouden. En de brandewijn met suiker
werd er niet bij vergeten, evenmin als de »mangelen" en de »garsijnen."
En menig deftig Amsterdammer wandelde op dien dag eens naar de
Vischmarkt, om de vischwijven hand aan hand in de rondte te zien
springen.

Dit was 't groote jaarlijksche feest, dat na de »veranderinge van de
Regeringe" in 1578 werd afgeschaft 1 ) ; maar er waren er van tijd tot
tijd nog een aantal kleinere, die niet afgeschaft werden, maar nog in
de vorige eeuw in bloei waren.
Was er een nieuwe afslager benoemd, waartoe altijd (daar 't een zeer

1) De Keur van 21 Junij 1578, betreffende de gilden in 't algemeen, bepaalde :
.,dat -- alle de penningen -- in een algemeene Busse of Beurse van igelick Gild
sullen gebragt werden, omme --- niet als voor-tijds in onnutte superstitiën, dronckenschap ende onbehoorlicke brasserijen, maer tot sustentatic ende onderhoud van oude,
verarmde of gebreckelicke ende behoeftige gildebroeders ende susters -- gebruyckt te
werden." --
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voordeelig baantje was) een voornaam heer werd gekozen, die 't dan
door een substituut en een paar knechts liet waarnemen, — zoo deed
die nieuwe autoriteit met groote plegtigheid zijne intrede door de Groote
Vischpoort en werd even juichend ingehaald als Gijsbrecht op het tooneel.
De jonge vischwijfjes vervulden daarbij de rol van Amsterdamsche
Maagden, terwijl de markt met groen en bloemen behangen was. De
vischwijven zongen : »Lang zel 'ie leven!" Mijnheer de Afslager sloeg
één schuit visch af, en gaf daarop een volle beurs ten beste om »op
zijn gezondheid vrolijk te zijn," en — 't was den gantschen dag en
avond kermis op de markt.
Was er een nieuwe penningmeester benoemd, dan was de plegtigheid
wel zód groot niet, maar toch moest hij trakteeren. Hij gaf dan aan
alle vischwijven en knechts een vrolijke partij in een pleiziertuin, als 't
zomer was, anders binnenshuis in een goede herberg.
Was Mijnheer de Afslager jarig, dan kwamen de lieden van »zijne
markt" hem feliciteeren, en hij gaf hun — wel 150 in getal, maar voor
vijfzesdedeel vrouwen -- een feestmaal in den Garnalendoelen, waarbij
den gantschen nacht volgehouden werd. En hadden de vischwijven een
vetje onderling, dan werd Mijnheer de Afslager er ook bij gevraagd.
Jakob Bicker Raye, die dezen post vddr ruim een eeuw bekleedde, zei,
dat hij zich in dat vischwijvengezelschap »zeer zoet en vriendelijk, maar
met alle ordentelijkheid, diverteerde,"
IX.
Ik zal u nog heerlijker dingen van de Vischmarkt verhalen. Zij had
ook zelfs hare letterkundige verdienste. Hoe zonderling 't velen in
de ooren moge klinken, — de Vischmarkt was weleer de leerschool voor
taalkenners en poëten.
Dádr was oude taal, pittig Amsterdamsch op te sporen, — eer nog de
vijl der beschaving alles glad en plat had geslepen, en, met de scherpe
hoeken, er ook de puntjes waren afgegaan, -- eer nog de taalgeleerden
waren opgestaan, om onze lieve schoone moedertaal te prangen in het
enge keurslijf van stijve regelmaat.
Toen de Hollandsche taal nog vrij en krachtig was, als het volk, dat
haar sprak, — een taal vol kracht, vol kleur, vol karakter ! — toen nog
een onbeteugelde kracht van luim die schatrijke taal doortintelde ; —
toen de individualiteit van spreken, met al haar aardige en geestige
wendingen, nog niet was te loor gegaan; — toen men nog geen

taalprofessors en taaldoctors had, om de taal te verknutselen volgens
wetenschap! maar 't volk schepper was van de taal, en zelfs een
Muider-Drost dat volk erkende als de »spraakmakende gemeente"; —

DE
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toen was er voor poëten als Gerbrand Breêro op de Vischmarkt wel
iets meer en iets beters te loeren, clan de kieskeurige en jufferachtige
beoordeelaars van later tijd, die »de rijrnknutselaartjens der achttiende
eeuw" beter dan hem verstonden, konden begrijpen of ook 'Haar gissen
Breêro, de oorspronkelijkste en geniaalste, de meest komische

en

incest plastische van alle Nederlandsche blijspeldiel ^ tei s, verklaarde 't
immers zelf, dat het lieni »alleens" was, of hij »van een machti( Ii koning
of van een arm beclelaer" de kennis zijner moedertaal leerde, en dat.
»liet de beste schilders sijs, olie 't leven naest komen."
Moet het blijspel zedenschildering bevatten, en wel liefst zedenschildering van 's dichters eigen leeftijd, -- dáár, op cie Groote Vischmarkt,
kon de poëet 't bonte en woelige Amsterdamsche volksleven in I ^ onderde
nuances gadeslaan. Dáár, in de studie der natuur, ontleende hij die
levendigheid van voorstelling, die frischheid van koloriet en komische
kracht, waarin onze klassieken onnavolgbaar zijn.
Maar 't waren geen feesten en geen letterkundige verdienste alleen,
die de Vischmarkt belangrijk maakten, — daar hadden nog andere
plegtigheden plaats. Mijne Fleeren van enen Geregte wisten haar zelfas
dienstbaar te maken ter zedelijke verbetering van wie soms Benige
correctie van noode had ; en hier wil ik u thans een voorbeeld van
verhalen.

^^.

Verplaats u in de maand December van het jaar 1.679 en wandel
naar enen Haarlemmerdijk ; dan zal men u daar een huis aanwijzen, waar
't alle nachten verschrikkelijk spookt.
Wilt ge nu deelnemen aan het vrouwen- en meiden-kongres, liieir
vóór den kelder van Maike de groenvrouw op den hoek van de Oranjestraat, -- ge zult er hooren, wat er al in dat spookhuis omgaat. Als
de bewoners te bed liggen, worden de gordijnen heen en weêr geslingerd, stoelen en tafels regts en links gesmeten, en men hoort een
gezucht en gekreun, alsof al de dooden van 't Noorderkerkhof sloor de
kamer rondsukkelden. Gaat ge bij den bakker of bij den slager, ge
zult er »voor toonbank" hooren vertellen, hoe de spoken liet brood en
het vleesch uit de kast halen, en 't verbrokkeld langs den vloer strooijen.
Treedt ge bij den ouden Teunis den vettewarier den winkel in, ge zult
er vernemen, hoe gisteren nacht het rekje met aardewerk van den muur
is gerukt, en aan scherven tegen den grond gesmeten; -- ,j a, hoe de
spoken zelfs belang schijnen te stellen in huisvrouws beugeltasch, en er
de schellinkjes uit meênemen. Met één woord — het is een afgrijselijke
spokerij, die al de Haarlemmerdijkers in angst en ontsteltenis gebragt
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heeft. Maar niemand, die er den mond voller van heeft, dan de meid,
die in dat huis dient, Trijntje Abrams,
Nog pas een jonge blom van even sestien jaeren!

Zooveel schrik en zooveel angst, als zij daar heeft uit te staan, is
niet langer vol te houden : en liet ze 't niet, om de goede menschen
in den nood niet alleen te laten, ze was al 'lang weggeloopen ! —
En wist men dan in 1679 geen raad tegen zulk nachtgespuis ?
Wel zeker ! al hadden de Heeren ook Balthazar Bekkers Betoverde
Wereld nog niet gelezen, toch durfden »die van den Geregte" Zijne Zwarte
Majesteit in zijn nachtelijk gebied wel aan.
Mijnheer de Schout liet in alle stilte een paar kloeke wakers in 't
huis verbergen, om 't spook te overrompelen. En 't spook werd overrompeld ; en 't werd in de kast gebragt; en raad eens, wie 't was !
Niemand anders dan Trijntje Abrams zelf, »de jonge blom van sestien
jaeren!" Ze had dat kunstje maar uitgevonden, om haar meester en
vrouw wat schrik aan te jagen, en intusschen »eenigh geit uyt haer
vrouws tas te nemen."
Nu, die meid had correctie van noode ! Den 24n Januarij 1680 werd
zij door de Heeren gecondemneerd, om eerst »veertien dagen te water
en broot te sitten", -- opdat ze zooveel te beter op een geest zou
lijken, -- en dan, zoo bleek als ze was van haar water en brood, in
volle staatsie »de Vismarct om geleyt te werden."
Maar waarom juist over de Vischmarkt? —
De

Vischmarkt was de vergaderplaats van half Amsterdam, — het

forum der vrouwen. 't Was hier dus eigentlijk om een »Schouburgh"
te doen ; want vader Vondel had geleerd :
De Schouburgh plant en stampt de zeden in de jeught!

en zoo begrepen het ook
de Wet en wijze burgerheeren,
Die met hun achtbaerheit 't gestoelte hier vereeren,

Trij p zou er worden rondgeleid tot hare zedelijke verbetering, of,
gelijk men 't oudtijds uitdrukte, »tot heure meerdere beschaemtheyt", —
of, als wij 't bij zijn regten naam willen noemen, om van alle vrouwen
en meiden uitgelachen te worden.
En daaraan ontbrak het dan ook niet. Het spook van den Haarlemmerdijk werd met algemeene belangstelling ingewacht. Niets ontbrak,
wat den indruk der plegtigheid kon versterken. Toen Trijn, tusschen
schouten-dienders, ten tooneele werd gevoerd, daverde de Vischmarkt
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van gejuich en handgeklap En onder 't schaterend la cheii van al de
toeschouwers klonk het aanhoudend gekrijsch van `vijven ene ilieiden :
»Spoek! spoek !"
Of Trijn nu, na die solemnele promenade ook zedelijk-verbeterd was,
meldt de historie niet ; maar wel mogen we ons verzekerd houden, dat
liet haar levenslang heeft moeten heugen. Want zij, aan wie eenmaal
zulk een straf'gerigt ten deel viel, heeft zeker tot aars haar dood nooit
anders geheeten dan : Spoeketrijntje.
En dit moet u volstrekt niet vreemd dunken. Daar klonken wel wat
raarder namen in den ouden tijd. Blader de Historiën, de oude registers,
brieven en keuren maar eens door. Hier treedt u een Luite,rt(e( Leepoog tegen, en daar een makelaar, die Laurens liet hoetei? eeieje;iyt heette.
Hier ontmoet gij een deftig poorter, dien ge als Jong() ,lei Doe( er niet
toe hoort aanspreken ; elders is het de eerzame Dirk Dirk sz., die, om
hem van een anderen dubbelen Dirk te onderscheiden, den eierlijken
toenaam draagt : Zoon van bezeten .Lsje!

Wandelt ge nu, na dat zedelijk-verbeterend schouwtooneel op de
Vischmarkt, de Kalverstraat in, of stapt ge den Nieuwendijk op, -- 't
is om 't even ; 'k weet toch, dat ge er weêr een schrik op 't lijf zult
krijgen. Met hoeveel angstige blikken ziet ge die zwaar geladen wagens,
wel gedekt, en onder militair geleide, u voorbijrollen ! 't Is wel tot
vijf of zesmalen, ja, als 't een drukke dag mogt zijn, ligt tot twaalf
malen toe, dat u die onheilspellende ontmoeting, telkens met grootei
schrik, vernieuwd wordt.

(zucht ge) weêr oorlog? Zal de beurs van den armen
burger weêr moeten bloeden ? 't Zijn immers wagens »met bosse-kruyt
ende koegels !" Wat zal er nu van de negocie worden, daar toch de
Hollander bij leven moet? Gants bloed ! daar komt er nog al een aanrollen met een soldaat er naast ! — 't Hart krimpt u van vrees, als ge
denkt aan al die extra-ordinaire lasten en aan alle cessatie van iiegociatieii,
en aan verbod hier en verbod daar, die 't oorlogvoeren met zich sleept ! —
Welnu, mijn oude, trouwe poorter, die als een goed Hollander den
vrede bemint om der negocie wille! stel u volkomen gerust, en ban de
vrees van 't hart; — die wagens voeren geen »bosse-kruyt" en geen
);koegels," noch eenig ander krijgsmateriaal ; maar alweêr viseb, niets
dan visch ! 't Zijn » wagens van buyten met vis komende, om hier ter
stede te verkoopen," en ze mogen de poort niet doorrijden of »sullen
alvorens een soldaet moeten bij haer hebben, die haer directelyck naer
d' ordinaire Lootplaets aen de Nieuwe-brug leyde."
Lieve hemel!
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Treffend bewijs van de »sonderlinge ordre", en de »goede intentie van
Haar Ed. Agtb. Mijne Heeren van den Gerechte der Stad Amsterdam,
de Vischmarkten concernerende !"
Ja, in geen stad is zooveel geordonneerd en gewillekeurd »tegens de
sluykers en contraventeurs", en »tegens het omloopen met en verkoopen
van visch bij de huysen en langs de straaten." En 't heeft zijn drievoudig nut. Vooreerst »tot weeringe van d' onvermijdelijke ruïne en
ondergang deser stede vis-banken" ; -- ten tweede, omdat »miserie en
armoede van de viswijven staat te verwachten, indien Haar Ed. Agtb.
daar niet inne quamen te voorsien"; — en eindelijk, om de gezondheid
der goê gemeente te bewaren, »als veeltijds quade en ondeugende vis
bij de omloopsters werdende te koop aan de luyden gebracht." Daarom
wordt geen visch in Amsterdam toegelaten, of hij moet den wettigen
weg bewandelen, en deelnemen aan de loting, »die 's morgens aan de
Nieuwebrug gedaan werd", en zich laten keuren, en in den ring
liggen, »om afgeslagen te werden." — En wie zou zich ook met »ondeugende vis" van de omloopsters willen behelpen, daar men op de Vischmarkt altijd teregt kan, van den vroegen morgen tot den laten avond.
Hebt ge de Vischmarkt weleens bij kaarslicht gezien ? Dat is een
schilderachtig schouwspel ! Dat tooverachtig geflikker van honderde
vlammetjes, ieder oogenblik geëklipseerd door de woelende menigte ; —
die groepen vischwijven en kerels, en koopers en koopsters, met een
halfdozijn kwá jongens er tusschendoor, al te zamen rondom een flikkerende vetkaars, die een fantastisch schijnsel werpt op die scherpgeteekende en hooggekleurde troniën; — dat lachen en schateren, als
de kaars soms plotseling een buiging maakt en in de vischtobbe duikt,
en de gantsche groep in 't donker laat ! en dat schreeuwen van
Scheele Jans en Zwarte Mie en Manke Kee om gaauw een andere kaars
te langen, eer soms een handjegaauw naar zalm of kabeljaauwsstaart
tast, wat natuurlijk geen schout in 't donker beletten kan !
Maar .... daar valt mijn oog we Or op het boek van Pontanus : »Soo
ick wilde alle de delicatessen van dese merckt verhalen, het soude al
te langh vallen."
Ja, goede oude Professor ! maar hoe lang iets vallen moge, er komt
ten laatste toch een eind aan. En dat kwam er ook aan onze Groote
Vischmarkt, ondanks al hare delicatessen!
Was het stichten van de eerste koopmansbeurs in 1608 onzen Sint
Pieter al op een goed deel van zijn erf aan de zuidzijde van den
Middeldam te staan gekomen, toch had men hem toen nog zijn Damsluis
gelaten; — maar in 1841 moest het de tweede koopmansbeurs zijn, die
hem ook van dáár wegdrong.
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En zoo u de 13e April 1841 nog heugt, kunt gij getuigenis afleggen van
de hartelijke belangstelling der Amsterdammers in him Sint Pieter en
zijn Vischmarkt; want gij hebt er duizen,len bij duizenden zien zamenstroomen, om den ouden beroemden visschers-patroon, wiens gild in
Amsterdam de oudste traditie heeft, plegtig uitgeleide te doen, toen
hij de plaats moest verlaten, waar hij eeuwen lang gezeteld had, en
vanwaar hij An-isterdaln had zien beginnen en opkonnn en

grolt

worden.

t was een groote err gewigtige dag, maar cell treurige, of liever
een tragische plegtigheid, waaraan geen goed Amsterdammer anders dan
met weemoed kan terugdenken, -- 't was de laatste dag der Oude
Groote Vischmarkt !

1 April 1862.

I3I,ADVULLING.

'ddr omtrent een halve eeuw zag men, in een potliuis op derf Darn
aan den hoek der Kromelleboogsteeg (waar nu de paaltjes vast Zeemanshoop staan), de lezende schoenpoetssters. 't waren twee vrouwen, de eene
oud, de ander jong, maar beiden even leefijk. Hadden zij anderhalve
eeuw vroeger geleefd, zij waren goede modellen voor Jan Steelt geweest.
Achter hare uitstalling van schoensrneerpotjes zaten ze, als weleer de
groote Vossius, »beschanst met boeken en reet blaren ;" reu beiden stil
en stom, in de studie verdiept; dan de eene de andere een belangrijke
plaats voorlezende. Niets kon die vrouwen in Bare wetenschappelijke
aandacht storen, dan de verschijning van een klant, oin een potje te
koopen, of laarzen te laten poetsen ; maar zoodra dit gedaan en het
geld uit de vuile hand in den nog vuiler zijzak gegleden was, vielen
beiden weer niet den deus in de boeken. Welk vak van wetenschap ze
eigentlijk beoefenden, is nimmer gebleken ; sommigen zeiden, dat ze li^llrdelden in scheurpapier, maar geen blad verkochten, zonder 't eerst gelezen te hebben.

SWAENFJNB1IJRQ.

I,
Ge komt toch, als elk goed Amsterdarnmer, meê ieder jaar uwe hulde
bewijzen aan onzen eeuwenouden Gijsbrecht, en u verlustigen in het
eenigst overblijfsel, dat ons op het tooneel nog Neêrlands grootsten dichter
en de eenmaal zoo beroemde Amsterdamsche dichtschool herinnert ? —
Ja, gewis! al zij 't dan ook, dat ge soms medelijden hebt met de
arme opzegkunst onzer dagen, als zij zich wagen moet aan Vondeliaansche verzen ! Ge neemt het toch voor lief, en zoudt niet gaarne ook den
laatsten band verbroken willen zien, die ons, op 't gebied der dramatische
kunst, nog aan zulk een roemvol verleden hecht.
Wanneer we dan »in 't heilig koor" stil en aandachtig zijn neêrgezeten, hooren we, in gespannen verwachting van de levendiger tooneelen,
die komen zullen, de lange alleenspraak aan, die de Heer van Aemstel
daar, in de open lucht, in 't hartje van den winter, buiten de muren
van zijn stad, houden moet, eenig en alleen om zijne geschiedenis eens
te vertellen. 't Is waar, de groote Dichter heeft er eer van : -- 't is
een ;keurige alleenspraak ;" 't is een »meesterstuk van versifikatie;" al
duidt hij ze zelf slechts onder den bescheiden naam van »voorrede"
aan. En zeker was de Dichter hier ook in zijn volste regt om te gebieden : »Gijsbrecht van Aemstel doet de voorrede ;" — maar toch zou
ik durven twijfelen, of hij 't van den wezentlijken, den levendigen
Gijsbrecht ooit gedaan gekregen zou hebben, om daar zoo, op een besneeuwd buitencingeltje, zulk eene lange oratie te gaan houden. Doch
die kleine bedenking (zoo 't er een is !) zetten we ter zijde, en oefenen ons
geduld. »Gijsbrecht van Aemstel doet de voorrede," en wij luisteren.
En dan hooren wij, wat daden hij al gedaan, en wat rampen hij al
geleden heeft, -- gevangenschap zelfs en verlies van bezittingen:
'k Heb 's Graeven vangenis wel seven jaeren lang
Besuurt, en Swaenenburg noch afgestaen door dwang.
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En hoe aandachtig ge tot nu toe ook geluisterd hebt, hier dwaalt
ge een weinig af, en den weg op naar Haarlem. Want onwillekeurig
roept die naam u het huis Zwanenburg voor den geest, dat (laar zoo
deftig te Halfweg pronkt, en dat al van ouds ieder Amsterdammer, die
ooit een reistogt met de Haarlemmer-trekschuit ondernomen had, een
pleizierige herinnering was. En toch, ge zijt er meê op een dwaalweg
want Vondels Swaenenburg stelt een kasteel in 't land v tin Aernstel
voor, dat toen in de raagt van Gijsbrechts vijanden was, (lie er op
lagen tot zijn verderf.
Wij zullen er meer van hoor gin. Als het tweede bedrijf is aangevangen, en we zien daar dat nachtelijk landschap, met het Kartuizersklooster
op den achtergrond, waar de veldheer Willem van Egmond zijne hoplieden om zich heeft geschaard, en hun zijne planteen ontvouwt, en
vertelt, met welk eene krijgslist hij Amsterdam in dien nacht wil overrompelen, clan komt ook Swaenenburg weér ter sprake:
Soo dat er niets en fielt,
Dan nu te nacht, soo ras sij poort en sloten breccken,
En Swaenenburregh vyert, te letten op dat teecken,
En voort met alle maght te volgen op het licht
Des schrickelijcken brandts, dien Vosmeer binnen sticht.

De Hollandsche krijgslieden, die op Swaenenburg lagen, zouden dus een
vuur ontsteken tot een teeken voor hunne naakkers, die aalt de andere
zijde lier stad in 't Kartuizersklooster lagen, om van dien kant den aanval
te beginnen.
En als het spel eindelijk tot bet laatste bedrijf genaderd is, en we
aanschouwen »dien zoo aandoenlijken twist" tusschen Gijsbrehldt en zijne
trouwe Dadelocli, die noch door smeekingee, nooit door bedreigingen,
noch door vermaningen zich bewegen laat om haar' man te verlaten, —
clan hooren we nog eenmaal den naam van Swaenenburg noemen. Gijsbrecht begeert, dat zijne vrouw met hare kinderen en den slotkapelaan
zich scheep begeve, en de wijk neme over 't Y en de Zuiderzee; maar
Tadeloch roept uit :
tlelaes ! wat ga ick aen ? wat koomt mij weder over
Waer send ghe mij, mijn lief ? Persijn, den grooten mover,
Uw vijand in den mor el, die op ons vlamt en loert
Uyt Swaenenburg, Baer hij des Grad en vlagge

voert

't Verdriet hem, sulck een slot en vasten burg te eerven,
Die ongereghte gift !

Swaenenburg was dus een sterk slot, dat bezet was door Jan Persijn,
den lieer van Waterland, die den graaf van Ilolland diende, en dit
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slot weleer, uit de bezittingen van Gijsbrecht (destijds gevangen) ten
geschenke gekregen had. Het lag aan de oostzijde van Amsterdam,
nabij het Y; immers Badeloch moest, als zij het slot te Aemstel verliet
en zeewaarts voer, Swaenenburg voorbij.
Vraagt gij nu of 't geen wij hier vernemen, in alle bijzonderheden historisch
waar is? Neen ; maar dit doet thans niets ter zake ; — wij hebben hier
alleen met Vondels treurspel en met zijne dichterlijke voorstelling te doen.
Wij onderzoeken dus niet, of er ooit in 't land van Aemstel, en zoo digtbij
't slot te Amsterdam, een slot Swaenenburg bestaan heeft; — wij vragen
alleen, waar het, naar 's dichters voorstelling, moet geplaatst worden.
II,

Dat velen, in vroeger en later tijd, op 't hooren van den naam Swaenenburg gedacht hebben aan het bekende huis Zwanenburg te HalfwegHaarlem is vrij natuurlijk. Maar niettemin is er slechts een weinig
nadenken noodig om zich te overtuigen, dat dit huis hier met geen
mogelijkheid kan bedoeld zijn.
Niet zoozeer, omdat Zwanenburg te Halfweg niet vóór de tweede helft
der 17e eeuw onder dien naam bekend zou zijn geweest zijn, want er
is wel eenige reden voor 't gevoelen, dat die naam daar ter plaatse
reeds in de 13e eeuw bekend was 1), — maar omdat Willem van Egmond,
die bij de Kartuizers lag, dan dit slot, in plaats van vóór zich aan de
tegenovergestelde zijde der stad, integendeel achter en wel zeer ver
achter den rug zou hebben gehad : van daar kon hem geen teeken
tot den aanval gegeven worden.
Bovendien gaf Vondel duidelijk genoeg te kennen, dat hij aan een
kasteel in Amstelland gedacht wilde hebben, dat niet ver van het stedeken Amestelledamme, en wel bepaald ten oosten daarvan gelegen
was, digtbij het Y, zoodat (le Vrouwe van Aemstel, bij hare vlugt
langs het Y naar de Zuiderzee, gevaar kon loopen daaruit overvallen
te worden. En dit past in 't geheel niet op Zwanenburg te Halfweg,
daar dit ten westen lag, in Kennemerland, en Badeloch het op hare
vlugt niet eens zou zien, veel minder voorbijvaren.
Sommigen hebben Vondels Swaenenburg in Waterland meenen te
vinden. Werkelijk heeft daar ook een slot Zwanenburg of Swaensborch
gestaan, dat den Persijnen behoorde, maar reeds vóór 1275 verwoest

1) In brieven van Willem II (1255) en van Floris V (1286) wordt gesproken van
Swadenburgerdam, Swadenburchdam of Zwaendenborgherdam, dat in de nabijheid van Sparendam lag. Bij de zachtheid der d is Swaden – Swaen en dus Swadenbturg = Zwanenburg.

^^^^)
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was r 't Kan echter dit Swaenenburg niet geweest zijn, dat Vondel
bedoelde. Want vooreerst was dit slot het eigendom van Persijn ; 't
behoefde hem dus noch gegeven noch afgestaan te worden i --- met het
oog op dit slot had Gijsbrecht nimmer kunnen spreken van een afstand
door dwang, en Badeloch had evenmin dit slot een ongeregte gift kunnen noemen. En bovendien beantwoordt de ligging van (lit slot al(nede
niet aan 's Dichters woorden. Moest dan het sein tot eden aanval, dat
gegeven zou worden aan het krijgsvolk, dat bij de Kartuizers lag, van
heel over het Y komen? Dan bevond toch waarlijk Willem van Egmond
zelf zich veel digter bij de stad, en hij kon dus eer en beter weten
wat er omging, dan zij, die daar aan den overkant van 't Y lagen en
veeleer liet sein van hem zouden hebben moeten ontvangen.

hebben we Vondels Swaenenburg dan te zoeken?
zagen bet reeds -- aan de oostzijde van Amsterdam, niet ver
van 't Y. Maar om de plaats naauwkeuriger te bepalen, is liet noodig,
dat we ons een duidelijk begrip vormen van den omvang der stad,
zooals de dichter zich die heeft verbeeld en in zijn Treurspel voorgesteld.
Het stuk speelt in 1304, en toen was Amsterdam nog een zeer klein
en onaanzienlijk stedeke. 't Mogt dus, door den toovcrstaf der poëzij
wel een weinig worden uitgebreid en opgeluisterd. Zou in Amsterdam
»'t aeloude Troje worden herboren," zou 't betamelijk kunnen verschijnen op een zeventiende-eeuwsch tooneel, -- dan had het de versierende
hand des dichters dringend noodig. Vondel lei daarom de groote kaart
van Kornelis Antoniszoon i) voor zich, omdat dit de oudste was, die hij
vinden kon, ofschoon ze toch niet ouder dan van 1514 is. [lij maakte
Amsterdam in 1304 juist zoo groot als liet ruim twee eeuwen later
was, en voegde er toen, tot verdere opluistering, nog hij, wat hij goedvond! een beurs en wat heerenhuizen zelfs ; alles »neer de goude vrijheit der edele poëzije," — (lie nu eenmaal liet privilegie heeft om waar
en onwaar ondereen te mengen, onder de voorwaarde slechts, dat ze
het met kranst en smaak wete te doen.
Willen wij nu den omtrek van Amsterdam kennen, zooals de poëtische
vrijheid ons dien in (lit Treurspel voorstelt, (lan hebben we slechts eerre
lijn te trekken door 't Cingel, den Kloveniersburgwal en de Gelderschekaai ; al wat daar binnen valt, verbeeldt Gijsbrechts stad in 1304. waar
thans de Nieuwe-Haarlemmersluis ligt, verbeeldt »de Haerelemmerpoort"
te staan, (lie u in liet eerste bedrijf vertoond wordt, en een eind weegs
Waar
Wij

1)

Van die kaart is gesproken I D. bl. 275
•3
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daar buiten moet gij 't Kartuizersklooster zoeken, waarin »Diedrick van
Haerlem" met zijn manschap zich legerde.
Het slot te Aemstel plaatste Vondel (niet uit onkunde, denk ik, maar
omdat het hem zoo te pas kwam) aan den Schreijershoek ; hij maakte
zelfs den Schreijerstoren tot een' der torens van dit slot, om dien door
Gijsbrecht te doen beklimmen, als de alarmkreet opgaat, en de Heer
van Aemstel zich met eigen oog gin van den staat van zaken wil overtuigen. De straat, die wij nu kennen onder de namen van Sint-Antonisen Jodenbreêstraat, was toen, aan de oostelijke zijde buiten Amsterdam,
de Zeedijk, en werd eerst later de Sint-Antonisdijk genoemd.
En hieromtrent moet Vondels Swaenenburg gezocht worden, — dat
is, naar de tegenwoordige gedaante der stad, ergens tusschen den Klo4
veniersburgwal en de Jodenbreêstraat.
Nu hebben sommige uitleggers dit Swaenenburg gezocht op den Kloveniersburgwal zelven. Daar stond tot aan het begin der 17 e eeuw de
oude stadsmuur ; en die muur was, naar de oude versterkingskunst, van
afstand tot afstand bezet met grooter en kleiner muurtorens en rondeelen,
die meestal een eigen naam hadden. Een van die torens staat er nog;
en, al is hij nu ook geheel van zijne oorspronkelijke bestemming afgeweken en ingelijfd bij 't logement »de Doelen," hij heeft althans uitwendig nog wel zooveel van zijne oude gedaante mogen behouden, dat
wij hem kunnen herkennen voor 't geen hij eenmaal was : de toren »Swycht
Utrecht" aan den hoek van den Amstel. Nevens dezen toren, zoo hebben
gezegde uitleggers verondersteld, zou er een gestaan hebben, die de
Zwanenburg heette 1 ), en 't kasteel zou geweest zijn, dat Vondel bedoelde.
Neen, dit is zoo niet geweest, en Vondel heeft zich dat zdd ook niet
voorgesteld: die veronderstelling is dus even willekeurig als onjuist. De
toren, die op Swycht Utrecht volgde, heette Uylenburgh, en stond tusschen de Oudmanhuispoort en 't Rusland. Halverwege tusschen 't Rusland
en de Hoogstraat stond een derde toren, die Sint-Sebastiaanstoren genoemd werd, en verder, waar nu de Bethaniënstraat uitkomt, »de toorn
after de Bekeerden." Op de naamlijst der torens komt in 't geheel geen
Swaenenburg voor, en Vondel heeft dit dáár ook niet gepoëtiseerd. Een
wachttoren op den muur der stad, en dus met de stad verbonden, beantwoordde niet aan zijn oogmerk ; hij spreekt van een kasteel, dat buiten
1) Mr. W. J. C. VAN HASSELT schreef, naar aanleiding eener aanteekening op het

Ilaarlemrnermeerboek, in de Gids van 1842 een verhandeling met een naschrift over Zwenenbury, waarbij hij van de eens dwaling in de andere verviel; en in een ongelukkig
oogenblik nam Mr. J. VAN LENNEP die over in het III D. van Vondels Werken, blz.
413--415.
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het toenmalig Amsterdam lag, en dat Gijsbrecht had moeten afstaan.
Hoe kon men Swaenenburg op den stadsmuur zoeken ? Zou dan Vrouw
Badeloch bij hare vlugt langs het Y uit zulk een toren op den stadsmuur
een overval te duchten hebben gehad ? — Neen, hier is Vondels Swaenenburg niet.
Wij moeten ons van den Kloveniersburgwal verwijderen, en wel in de
rigting van de Jodenbreêstraat. En ongetwijfeld vestigt ge titans uwe
aandacht op den Zwanenburgwal juist, dien heeft Vondel zeker wel
in 't oog gehad, toen hij van Swaenenburg sprak. De ligging van dezen burgwal komt volkomen overeen met de plaats, waar de dichter zich
dat kasteel heeft voorgesteld. Deze plaats lag ver genoeg buiten de oude
stad, en toch ook digt genoeg er bij, om den Heer van Aemstel te kwellen, en zij lag tevens digt genoeg aan 't Y om dit te bestrijken.
Meen daarom echter niet, dat de Zwanenburgwal zijn naam van een
kasteel ontleent : -- d iàr heen nooit een kasteel gestaan, maar wel een
zwanenhok. Er is een tijd geweest, dat Amsterdam, gelijk andere steden,
blanke zwanen in hare grachten onderhield, en die zwanen moesten toen
ook een hok hebben. Dit stads-zwanenhok was in 't begin der 17e eeuw
geplaatst aan den hoek van den Amstel en dezen burgwal, waar thans
het Diakenieweeslluis staat, en daarvan kreeg deze burgwal den naam
van Zwanenburgwal, d. i. de burgwal der zwanen. Van de Zwanenburgerstraat spreek ik niet die is er eerst eenige jaren later bijgekomen,
en heeft haren naam van den Zwanenburgwal overgenomen.
IV.

Wij hebben nu wel (le plek gevonden, waar Vondel met zijne gedachten verwijlde, toen hij een Swaenenburg in het leven riep, maar
wij hebben 't kasteel nog niet gezien. Wij zullen 't echter spoedig y inden ; wandel slechts de Staalstraat in, dan zult ge daar, tusschen den
Zwanenburgwal en de Verversstraat, een gevel van 1640 zien, en daarin
een gevelsteen, die u mogelijk op den eersten aanblik al tamelijk oud
en afgesleten zal voorkomen, doch zoo ge hem wat nader wilt beschouwen, dan zult gij ontwaren, dat hij oorspronkelijk neet veel zorg en
smaak bewerkt was. Ge zult op dien steen nog vrij duidelijk een kasteel
herkennen met brug, poort en torens, en op de twee hoofdtorens ook
zwanen 1 ), terwijl het onderschrift u te lezen geeft : SwANEN-BURCIH.
1) De Gids gaf in

W. 9 voor 1842 Bene afbeelding van dezen steen, en finger

gaf in het Derde Deel van Vondels ]Verken (1857) er nog eens eerre afbeelding van,
maar beiden zijn niet naauwkeurig. Zelfs de zwanen op de torens zijn vergeten : en
toch zijn deze zwaantjes iiumers 't voornaamste kenteeken, — zij maken den burg
eerst tot een Zwanenburg.
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Op dezen steen nu ziet ge Vondels Swaenenburg. Maar meen niet
dat dit kasteel hier weleer gestaan heeft; o neen ! Vondel heeft liet
slechts omstreeks deze plek willen vooronderstellen. Dit Swaenenburg
is evenzeer een dichterlijke vrijheid, als »de Beurs, te water uytgebout",
en een aantal andere gebouwen in 1304.
De dichter had het huis te Aemstel aan den Schreijershoek geplaatst,
omdat hij zijnen Amsterdamschen Eneas over zee moest laten vertrekken. Maar nu had hij buiten Amsterdam nog een kasteel noodig, vanwaar met vuren het teeken gegeven moest worden, waarop de Kennemers, die in 't Kartuizersklooster lagen, den aanval op de stad
hadden te beginnen, — even als van Agamemnons koningsschip het
sein gegeven werd, waarop de Grieken van achter Tenedos te voorschijn
kwamen. En daar hij zulk een kasteel niet vond, schiep hij er een.
Dit kasteel, zoo ligt bij de stad geplaatst, kwam tevens goed te pas,
om, bij gemis van juister kennis, »die gifte van Aemstelredamme, die
gegeven was heren Janne Parsijne", te vertegenwoordigen. Wel was
Jan Persijn op het tijdstip, waarin het stuk speelt, reeds lang dood,
maar daar vraagt de dichter niet naar ; als hij Persijn evenwel noodig
heeft, laat hij hem uit liet doodenrijk opkomen, en benoemt hem zelfs
tot admiraal van Holland. En daar er nu een naam voor dat kasteel
gevonden moest worden, was er geen gereeder dan Swaenenburg ; een
naam, die zich terstond aan dien van Jan Persijn verbond ; een naam,
onder de Nederlandsche kasteelen even gewoon, als die van Jan onder
de Hollandsche jongens ; een naam bovendien, waartoe de Zwanenburgwal van zelf uitlokte, om er een zweem van historischen oorsprong
aan te leenen, -- iets, waar dichters en romanschrijvers beiden nog al veel
van houden, en waardoor lezers en hoorders dikwijls worden gefopt.
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V.

Maar hoe komt nu die steen in dezen gevel te staan ? —
Een paar jaren na de eerste opvoering van den Gijsbrecht werd dit
huis gebouwd. De bouwheer was zeker een bewonderaar van Vondels
meesterstuk, en daar dit huis nu ongeveer op of bij de plek stond,
waar de Dichter zijn Swaenenburg had gedacht, zoo deed hij een Swaenenburg in steen uithouwen en in zijnen gevel plaatsen ; — en opdat
niemand ooit twijfelen zou, of het wel werkelijk een Zwanenburg was,
deed hij de zwaantjes op de torens pronken. Nog naauwkeuriger ware
hij geweest, indien hij ook »'s Graven vlagge" 1 ) van den trans had laten
wapperen.
En dunkt u nu dit oude gevelsteentje niet in waarheid een belang,.
wekkend monumentje te zijn ?
Belangwekkend is het om zijn dichterlijken oorsprong en zijne betrek
king tot onze beroemdste Tragedie, die allen Amsterdammers, ja allen
Nederlanders dierbaar is als het meesterstuk van Neérlands grootsten
Zanger ! Eene Tragedie, die door hare jaarlijksche opvoering sedert meer
clan twee eeuwen een voorbeeld oplevert, dat eenig is in de jaarhoeken
van het schouwtooneel!
Dit gevelsteentje behoort bij den Gijsbrecht, — en zou het dan niet
jammer zijn, zoo men het welligt te eeniger tijd achteloos liet verloren
gaan? Wij hebben al meer steenen uit oude gevels, die eenig histori self
of oudheidkundig belang hadden, soms onverwacht en spoorloos zien
verdwijnen, en moesten het te laat betreuren, wanneer zij reeds in den
biksteenkelder der vernietiging prijs waren gegeven. Voor zulk een
treurig uiteinde moge dit steentje met Vondels Swaenenburg bewaard
blijven. En zoo 't eenmaal ook, bij vernieuwing of verbouwing in den
smaak van onzen tijd, den gevel moet verlaten, waarin 't nu reeds
eeuwen oud geworden is, dat men het dan ten minste, als een historisch
gedenkstuk, eene plaats vergunne in een oudheidkundig museum,
1862.
••■••••••■•••.

I.) „s Graven vlagge" was de gele vlag met den rood gin leeuw, — eene vlag, die
nog gedurende geheel liet tijdperk der Republiek bekend is geweest; ja, waarvan wij
nog tijdens koning Willem I, zoo dikwijls er gevlagd werd, een aantal oude exemplaren uit de vensters zagen hangen. Men zag weleer veel meer verscheidenheid van
vlaggen dan tegenwoordig: alles wordt in wizen tijd rogelmatiger en eentooniger,

PENE OUDHEIDKUNDI(3P VERHANDELING.

Een deftige titel, die hierboven staat! —
Juist, omdat ik eens een deftig onderwerp behandelen wil, -- het
deftigste, dat ik vinden kan.
En nu -- kent ge in onze hedendaagsche maatschappij deftiger wezen
dan een Amsterdamschen Aanspreker ? En tevens geen, die meer de
algemeene belangstelling wekt, en dus houd ik mij verzekerd, dat ik
ook op uwe belangstelling rekenen mag.
L

Een Amsterdamsche Aanspreker ! — Beschouw hem hoe en waar
ge wilt, --- van voren en van achteren, van boven en van onderen, zijn
gelaat en zijn kostuum, zijne houding en zijne manieren, — alles is
zonderling maar toch in onderlinge harmonie : de toon zijner stem zelfs
past precies bij zijn bordpapieren steek en katoenen kuiten! Ilij verloochent zich nooit; hij blijft immer het echte type der statige deftigheid
en fiere statigheid. Ik weet niet, tot hoeveel beschouwingen en benamingen, schetsen en studiën, gedichten en gedachten, de deftige en
eerwaardige aansprekersstand al aanleiding gegeven heeft, maar wel,
dat hij zich in dit opzigt niet te beklagen heeft. Werden er »Nederlanders geschetst", de Amsterdamsche Aanspreker mogt er niet bij
ontbreken, zoo min als de Schoolmatres en de Ratelwacht ! Was 't een
poëet om een »humoristisch element" te doen, of wel om een prachtige
antithese, zoo als : »de hansworsterij bij de tragedie van het overlijden" 1),
de Aanspreker genoot de- eer er de hoofdrol bij te vervullen. -- Gold
het soms de weelde eener schilderachtige titulatuur, de Amsterdamsche
Aanspreker mogt zich ook daarin ruimschoots verheugen; en wat wij
daar straks van dien kwak hoorden, en wat we nu weêr, in 't voorbij1) Holland, 1849, blz. 89.
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gaan, van dien Bierkaaijer opvangen, dat willen we in gedachten houden:
we zullen straks nog wel gelegenheid vinden er op terug te komen. —
Moest er eens een Vaderlandsch Magazijn worden ge'illustreerd, terstond
was de Aanspreker bij de hand, behoorlijk verzelschapt van een vlugt
kraaijen, en niet zonder paraplu onder den arm 1 ); — en werd er een
dienstmeid uitgeteekend, die met haar vrijer om een hoekje tond, begluurd door een dwarskijker, dan was deze laatste alweér een lanspre!er,
ditmaal wel zonder een vlugt kraaijen, maar niet zonder paraplit onder
den arm 2 ). - En toen Mr. Jakob van Lennep, met Sinterklaas van 't
rtunoerjaar 1848, voor 't eerst zijn »Pracht-almanak Holland" uitgaf,
op Hollandsch papier gedrukt en met een Hollandscheu Lui (\vaat uit
de leeuwen de Maagd hadden verjaagd) op den titel, met 11 ollandsche
muziek achter- en Hollandsche opcenten vooraan ; met Amsterdamsche
prentjes bij elke maand en een vaderlandsche historie in miniatuurtjes,
met een Hollandsche Statenvergadering zelfs en nog veel meer andere
Hollandsche dingen; toen had hij ook wel gezorgd er Amsterdaiusche
Aansprekers bij te hebben. Zonder Aansprekers kon zelfs geen prachtalmanak met Sinterklaas behoorlijk in 't licht verschijnen ; — krachtig
bewijs voor hun gewigt en hunne waarde! Aansprekers, ornstraliki floor
den dubbelen aureool der historie en der poëzij! Aansprekers ill stag
van oproer, gierend en schreeuwend als een zwerm wilde kraaijen ! en
te zamen, met een honderd of wat heerlijke knittelverzen, d ‘ or den
dichter opgedragen aan zijn vriend Cpaeyvanyer 3).
Komen onze filozofen met hunne aansprekerologisch-kritische opmerkingen te voorschijn, dan is er vooreerst geen einde aan. Filozoof
oordeelt, dat onze lijkbezorgers met hun anomalisch kostuuri- i onzen
tijd een wonderlijk figuur maken, en dat, daar wonderen niet nicer aan
de eischen van onzen wetenschappelijken tijd voldoen, die figuren ook
niet meer op 's Heeren straten geduld moesten worden.
Filozoof B beschouwt ze als levende antiquiteiten, en gelooft, dat ze,
met hun driekantig hoofddekseltje en hun rok »met loos - en eigenpanden", ontsnapt zijn uit een of ander museum van een oudheidkundig
genootschap ; wat op nieuw bewijst, dat lilozofen zich erg kunnen vergissen, aangezien ten eerste, nog nimmer in een oudheidkundig genootschap een aanspreker in vol kostuum is toegelaten, en -tcn m ndere,
1) Ned. Mag. 1863, blz. 61.
2) Idem 1864, blz. 105. — De paraplu is sedert een halve eeuw zoo onmisbaar
bij 't aansprekerskostuum, dat zelfs op de Ilollandsche dorpen, waar

men

de steed-

sehe manieren nabootst, bij de „bekendmaking " ook de paraplu overgenomen
Vergl. Ozede Tija 1874, blz. 298.
Tin gamd 1 R4 O

Fit;
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de oudheidkundigen geen levende sujetten, die graag eten en nog liever
drinken, in hun museum opnemen, vermits dat de kas ruïneeren zou.
Filozoof C verklaart, dat ze hardnekkige opposanten zijn, die allée'n
zich durven verzetten tegen den alles overweldigenden geest der eeuw, —
een eeuw, die alles moderniseert, theologie en loterijzaal zelfs 1), maar
geen Amsterdamschen Aanspreker !
Terwijl filozoof D, met somberen ernst, ze ware tirannen noemt;
tirannen, die spijt allen vooruitgang, zich stijf bij 't oude houden, en
aan wier leiding toch elk, ja ook de magtigsten dezer wereld, zich ten
laatste moeten onderwerpen, om gedwee te volgen, waar zij voorgaan.
Gelukkig komt er, om ons van dat filozofisch gezanik te verlossen,
een taalgeleerde opdagen met de vraag, waarom ze hier dan toch wel
Aansprekers mogen heeten, daar immers van redenaarstalent tot heden
toe bij geen hunner nog immer blijk is geweest. Men heeft nog in
geen onzer letterkundige maatschappijen ooit een Aanspreker op den
katheder gezien !
Juist, dat is zeer opmerkelijk. En, vraagt alweêr een ander, klinkt
het dan toch ook niet ruim zoo deftig en plegtig en stichtelijk, wanneer
men ze elders met den eerwaardigen naam van Bidders hoort betitelen ?
Bidden toch kan elk, maar een aanspraak houden is niet ieders zaak ;
waarom moest het dan bij ons, eeuw in eeuw uit, altijd Aansprekers
zijn 9
Die naam is Amsterdamsch, en laat ons dien in 's hemels naam maar
behouden ! Dat »bidder" is verschrikkelijk om zijn dubbelzinnigheid.
Daar maakte reeds vóór twee eeuwen de Rotterdamsche poëet Adriaan
Steyn een epigram op, toen zijne vrouw overleden was
Dees bidden op hetgeen dat ick zogt af te smeeken,

Sy bidden op de doot van haer, die 'k biddend won,
En biddende verloor, hoe dat ik bidden kon:
Dees bidden op mijn schae, en winnen 't wijl zij spreken.

De naam Aanspreker is Amsterdamsch, en hij moet een bepaalden
oorsprong hebben. Maar hij zou welligt, even als zoo menig andere
naam, den taalkundige tot eenige doolhof fantaziën, den oudheidkundige
tot een geestkwellend navorschen aanleiding kunnen geven ; daarom
achten wij ons gelukkig de oude gildekeuren te hebben, om ons op den
weg te helpen.
1) Nu (1874) al verouderd en vergeten. 'k Laat het echter staan, omdat het tot
de historie behoort. Er is sedert dien tijd al veel meer gemoderniseerd, maar toch

nog geen enkelen Aanspreker.
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I1.

Ziet ge daar dien somberen stoet met afgemeten tred den burgwal
langs gaan? -- 't Is de lijkstaatsie van een gildebroeder. niet gantsche
gilde geleidt den gestorven vrijmeester ter laatste rustplaatse.
Voor de lijkbaar uit gaat statig de gildeknecht met de zilveren plaat
op de borst, 't met zilver beslagen doornestokje in de hand, en den
rouwmantel om, die van de schouders tot op de voeten afhangt. Een
groot zwart laken, aan de vier hoeken met zilveren schilden belegd, is
over de kist gespreid ; -- dit is de pelt of pelle van het gild, en die
zilveren schilden zijn de blazoenen van 't gild, die bij de uitvaart van
een gildebroeder met evenveel fierheid ten toon gedragen worden, als
de wapenschilden bij den lijkstoet eens edelmans. Acht gildebroeder,
dragen de baar, terwijl de overigen, twee aan twee, allen in `t zwart
gekleed, althans met zwarte mantels omhangen, in plegtstatigea optogt
volgen. Straks gaat de ]ijkstoet het kerkhof over en ter kerkdeure in,
om oenigen tijd later den terugweg aan te nemen, andermaal met den
gildeknecht voorop, twee aan twee, weèr naar liet sterfhuis terug., om
het troostelbier te drinken.
Hoe komen nu al die gildebroeders uit de gantsche stad, van de Oude
Zijde en de Nieuwe Zijde, bijeen ? —
De gildeknecht heeft het gild aangesproken volgens de keuren.
Geen gildebroeder of zuster mag worden begraven, »ten zij liet gild
door den gildeknecht sal aengesproken sijn."
»Des sal de gildeknecht brengen liet laken op de kist, ende de gildebroeders aenspreken, waervan hij hebben sal drie stuyvers."
»Ende sullen alle gildebroeders, geso p t ende aengesproken, welende,
hen voegen te staen achter de baer, ende allen mitten doode ter kercke
gaen ende eens offeren."
De gildeknecht ging dus de stad rond, om de broeders van zijn gild
aan te spreken, en de begrafenispenningen af te geven 1 ) ; en bij de
lijkstaatsie ging hij, als de leider van den optogt, aan 't hoofd van den stoet.
1) Deze begrafenispenningen, die slechts van koper waren, moet men niet verwarren met de zilveren, en soms ook wel gouden begrafenispenningen, die in de 17e en
18e eeuw, als gedenkpenningen, ter eervolle nagedachtenis van overledenen, geslagen
of gegraveerd en onder de vrienden rondgedeeld werden.
De koperen penningen, die de gildeknecht afgaf, hadden een ander doel. 't Afgeven
en aannemen van dien penning was 't bewijs, dat het aanspreken had plaats gevonden,
en dus de gildebroeder verpligt was, zich achter de baar te vervoegde Als de
broeders na de begrafenis in 't sterfhuis terugkeerden, hadden ze min gildepligt
vollaan en gaven flen pennin g, aan den gildeknecht terug,
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Zoo was ieder gildeknecht de Aanspreker van zijn gild, en dus is die
titel van de gilden afkomstig.
Meen ook niet, dat het komen ter begrafenisse, wanneer zij aangesproken waren, voor de gildebroeders een vrijwillige liefdedienst was, neen
't was een gildepligt. Wilt ge hoorera, wat de oude keuren daaromtrent
voorschreven?
»Als een gildebroeder ofte gildesuster sterft, sullen alle de gildebroeders,
als sij aengesproken werden bij (le dienaren, mede komen, als de doode
te kercke gebrogt wort, op de pene van een half pont wasch tot behoef
van Sint-Annen-outaer."
»Alle Meesters, die ter begraeffenisse aengesproken sullen sijn ende
niet en compareeren, sullen t' elcken reyse verbeuren drie stuyvers."
»Alle gildebroeders sullen gehouden wesen ter begrafenisse te komen
van alle de gildebroeders ende hare huysgesinnen, die in 't gilde versterven, op de boete van twee stuyvers."
En daarom nu ook, vermits de aanzegging die aan de gildebroeders
gedaan werd, niet was een verzoek, maar een gebod, daarom heette het
in onze keuren niet bidden, maar aanspreken; en hij, die de aanzegging
deed, was hier geen bidder, maar een aanspreker.
Later -- dat wil zeggen : sedert het laatst der 16e eeuw, of als de
oude Amsterdammers 't plagten uit te drukken : »van Lecesters tyen," —
veranderde de toestand.
De bevolking nam toe; de stad werd uitgebreid; een groot aantal
ingezetenen, van hooger en lager stand, behoorde tot geen gilden meer,
en (lezen konden dus ook geen gildeknecht tot Aanspreker hebben.
Bovendien werd het onder velen, die wel tot een gild behoorden, in de
17e eeuw al de mode, het gild voorbij te gaan ; zij achtten het fatsoenlijker door huurlingen dan door zijne gildegenooten begraven te worden,
en wilden liever de boete betalen dan het gild laten aanspreken. Toen
waren er andere personen noodig om het werk te verrigten, dat ter
begrafenis noodig was ; en hoewel dit nu eigentlijk geen aanspreken
meer was, maar slechts een »uitnoodigen", of zelfs niet meer dan een
»bekend maken", toch bleef, naar vaderlandsch gebruik, de eenmaal
geijkte term bestendig behouden.
Zoo maakte dan toen ieder, die niets beters te doen, en mond en
beenen tot zijnen wil had, van het aanspreken eene broodwinning, en eene
keur van 1655 bepaalde (welligt ten gevolge van klagten, door sommige
gilden ingebragt), dat ieder burger vrijheid had, dit beroep uit te oefenen 1).

l) Keur van 20 November 1655:

„Mijne Heeren van den Gerechte ordonneren ende statuëren, dat eenen igelijck,
sijnde poorter deser stede, sig voortaen tot Aenspreker ter Begrafenissen, ende
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Toen zag men in alle buurten de houten bordjes uitsteken met het
opschrift : AANSPREKER VAN DE DOOIEN, met of zonder een toepasselijk
rijm. Daar dit opschrift echter den spotvogels somtijds aanleiding gaf
tot grappen en snakerijen 1 ), en daar de geleerden betoogden, ,lat er
in dien titel »eerre tegenstrijdigheid" gelegen was z ), ---- zoo zijn de
Arie laatste woorden afgeschaft en de rijmen allengs ook uit de mode
geraakt, en dus leest men nu, al sints lang, op gezegde bord j es niets
ander, dan 't enkele : AANSPREKER.
Eens — 't was veertig jaren na de bovengenoemde keur, waarbij
hunne v rijheid afgekondigd was, — hebben onze Aansprekers zich eene
historische vermaardheid verworven ééns slechts, en gelukkig dat het
maar ééns was ! want zij deden het op eene wijze, waarvan niemand
een tweede voorstelling verlangde : zij rigtten een vreeselijk oproer aan,
toen de Regeering de verleende vrijheid weer wilde intrekken. Dit was
het beruchte Aansprekersoproer van 1696, een oproer, zoo geweldig, dat
Mijne Meeren van den Geregte niet konden gelooven, dat de Aansprekers 't gedaan hadden, -- maar meenden, »dat de vijanden van 't vaderland er de principaalste aanleiders van waren, om de Stad overhoop
te werpen en bij gevolge den Staat te verzwakken" $). Het begon. op
den Dam met het slaan van den stormmarsch op biertonnen en botervaatjes, en werd voortgezet met het plunderen van burgemeester Boreel
en kapitein Spaaroog en den Engelschen koesul Kerby en den rijken
jood Pinto, en eindigde ten laatste ook weêr op den Dam met het »uit
de Wang steken" van eenige ..... Aansprekers, meent ge ?
o Neen, van eenige arme wevers en dronken matrozen, die 't gelag
betaalden, terwijl intusschen de Aansprekers er hun glas op dronken,

en elkaar geluk wenscllten met de behaalde overwinning, daar de gehate
keur ingetrokken en de vrijheid van hun beroep gehandhaafd was 4).
Alweér naar oude zeden, waarbij dikwijls de een 't gelag betaalde,
waarvan de ander 't genot had.
het doen van de diensten, die daeraen dependeren, sal mogen laten gebruy cker ^
ende employeren.". Maar bij dezelfde keur werd tevens bepaald, hoeveel loon
een Aanspreker voor zijne diensten genieten mogt, namelijk, ten hoogste zeven
gulden en tien stuivers, — wel minder, maar niet meer.
1) Men kart er een voorbeeld van vinden in de Uithanyleekevs, I D. blz. 121.
2) Dr. J. LE FRANCQ VAN BERKIIEY, Sat. Mist. Zeen Holland, Ijl D. blz. 1856.

3) 1Vaar,cc/touwing van den 4n Febr. 1696.
4) De Keur, die het tumult verwekte, zou in werking treden op den 31n Januanj
1696, maar in plaats daarvan brak 't oproer los, en de Meeren, die daar zeeml
schrikten, haastten zich te laten aflezen, dat de Keur zes weken zou worden uitgest2a
Dat hielp niet ; die zwakheid der Regeering maakte de Aansprekers cr!. 't graam' te
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Wat hoorden we nu zooeven van dien kwak?
»Achilles !" riep hij den- Aanspreker na, en zijn makker voegde er
nog het epitheton : »podas okus" bij. Ja wel, dat is nog uit de 17 e eeuw,
toen 't klassicisme in de lucht zat, en de geleerden, als ze hardop
droomden, Cicero of Homerus opzeiden, en de kwakken, als ze op 't
Koningsplein kastie speelden, Grieksch spraken. Sommige Aansprekers,
denkelijk die, welke de groote lui bedienden, waren op dezen klassieken
titel nog al trotsch, ofschoon ze nooit Homerus gelezen hadden en niet
eens wisten wat podas okus beteekende, maar toch van den schoolmeester in hun buurt hadden vernomen, dat Achilles een dapper held
was geweest ; en om te toonen, dat ze zich al even knap achtten als
hij was, pronkten ze er me 'è op hun uithangbord. Ziehier een voorbeeld, waarin gij tevens een zonderlinge zarnenkoppeling van 't aanspreken
en 't bidden vindt:
Al was Achilles een stout flidder,
Nogtans woont hier een Aanspreek-bidder,
Die hem ook niet ontziet om stoutelijk en zeer zaan
In alle sterfhuizen uit en in te gaan I).

Zeker! 't verschil tusschen Achilles en den Aanspreker is maar, dat
de eerste de levenden aandurfde, terwijl de laatste een held bij de dooden
is. 't Punt van overeenkomst, dat de zeventiende-eeuwsche geleerden aan
beiden opmerkten, lag dan ook geenszins in de stoutheid en dapperheid,
maar in het bovengenoemde epitheton ; — snelvoetig was de een, en
rap ter been is de ander. Achilles draafde Troje rond, de Aanspreker
draaft Amsterdam door; -- maar wat de laatste doet en de eerste niet
deê : hij bewaart, hoe snel ter gang, er altijd zijn deftigheid bij, en
zijne voeten bezondigen zich nooit door onaansprekerlijke mispassen.
Maar wat beteekende dat roemen op zijne onbevreesdheid om de
sterfhuizen in te gaan?
Een overschotje van oud bijgeloof, dat er bij onze zeventiende-eeuwers
nog diep inzat : de vrees voor booze geesten, die om de lijken waarden
stouter, zoodat de Heeren, vol angst, nog dienzelfden dag bekend maakten, dat
zij de Keur geheel vernietigden en introkken. Toen waren de Aansprekers wel te
vreden en kropen in hun schulp, maar 't opgeruide graauw bleef plunderen, totdat
het door de schutterij met geweld bedwongen werd.
1) JEROEN JEROENSE, I D. blz. 72.
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Daarom gingen velen niet gaarne in een huis, waar een lijk boven aarde
stond, en daarom waren de menschen zoo bang (en velen zijn 't nog)
OM in duister langs een kerkloof te gaan. Boven die bijgeloovige vrees
moesten de Aansprekers verheven zijn, en daarom noemden zij zich
»onbevreesd", ja sommigen schreven 't op hun uithangbord, b ‘,
Hier woont Jan Jakobsera Onbevreest,
Die zevenmaal in Oost-Indië is geweest ')

en bij een ander
Bier woont Jan Gerritsz Onbevreest,
Die agtmaal in Oost-Indië is geweest 2).

waaruit tevens blijkt, dat de zeventiende-eeuwsche aansprekers niet
zelden oude zeelui waren, die van 't varen hun bekomst hadden

Iv .
Maar waren de geleerden klassiek, 't volk was vernuftig in 't geven
van bijnamen; en we konden daarvan weêr een blijk opmerken, toen
we zooeven dien Bierkaaijer onzen deftigen Aanspreker voor »zwarte
kraai" hoorden schelden.
Laat die naam u niet ergeren ; er steekt meer in, dan gij vermoedt.
Men zou er een heel boek over kunnen schrijven; maar wij willen 't
nu maar met een paar kleine hoofdstukjes afdoen.
Oude zeden schuilen 't langst in de achterbuurten, en oude taal en
spreekwijzen leven nog in den mond van 't gemeen, wanneer ze in
hooger kringen reeds lang onder de vijl der beschaving ;-iju te loer
gegaan. Van 't stedelijk soloecisme met zijne eigenaardige spreekwijzen,
dat bij al zijne platheid toch ook zijne aardigheid had, zagen we, vooral
in onze eeuw, tot zelfs de lat`tste sporen uitwisschen. En von dat oud
en pittig Arnsterdamsch, dat eenmaal onze eenige en onovertroffen
Gerbrand Breêro op visch- en groenmarkten ging bcstudeeren, is al
sedert lang weinig meer overgebleven dan hier en daar nog een spoor
in spreekwoorden, waarvan wij dikwijls den zin niet bieer vatten,
en waarvan zelfs taalgeleerden geen verklaring meer weten, omdat zij
den sleutel niet hebben; of wel losse fragmenten in de volksspraak
der achterbuurten, waarin men soms, ten onregte, slechts scheldwoorden
erkent.
1) JEROEN JEROENSE, I D. blz, 15. — 21 ill. blz. 63.
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Ook die bijnaam »zwarte kraai" zal terstond een weinig meer beteekenis voor ons krijgen, als we ons herinneren, dat we daarvan nog
een eierlijken tegenhanger vinden in den naam »bonte kraaijen," die
onze voorouders aan hunne in tweekleurige palluren gedoste schutters
en gewapende poorters gaven.
Die voorouders hadden bijzonder veel attentie voor kraaijen. Ongetwijfeld dagteekende die belangstelling nog uit de oude Germaansche
heidenwereld, toen de kraaijen, zoowel als de raven, geacht werden in
de bijzondere dienst van Wodan te staan. Doch zód hoog willen wij
nu niet opklimmen. Want die belangwekkende vogel speelde ook nog
in de middeleeuwen een voorname rol in de denkbeelden en de zegswijzen onzer vaderen. De spreekwoorden-schat, die ons van hen is
aangeërfd, kan daarvan getuigenis afleggen. Ja, ik zou uw geduld
mogelijk aan een al te zware beproeving onderwerpen, zoo ik bier al de
spreekwoorden wilde optellen en uitleggen, waar de kraai een personage
in is; --- ik zal er maar eens ééntje uitnemen, en dit eene mag dan
voor allen volstaan.
V.

Was er iemand, die geen enkele dierbare betrekking ter wereld had,
dan heette het: »hij heeft kind noch kraai." En dit spreekwoord is
al eeuwen oud, — zóó oud, dat onze spreekwoorden-uitleggers 't zelf
niet meer begrijpen.
Bilderdijk maakte er van : »kind noch kraat," en leidde dat kraat
(als ge zeker reeds vermoedt) af van 't Latijn, die groote schatkamer om explicatiën te zoeken voor alles, wat men niet te verklaren
weet ! Hij verklaarde kraat als curatus, en verzekerde, dat het spreekwoord dus moest beteekenen : iemand, die noch eigen noch aangenomen
kind had.
Neen, zei Wiselius, hier slaat Bildeidijk den bal mis. ik zal 't u
zeggen; 't moet zijn : »kind noch kraal." En hij verdwaalde heel naar
Oostinje en Afrika, om een kraal een »dorp" te laten beteekenen, en
in het spreekwoord iemand te vinden, die een zwerveling is zonder
gezin en zelfs zonder dorp, waar hij t' huis behoort.
Neen, riep weêr een ander ('k weet inderdaad niet meer wie, maar
't was ook een geleerde kop), 't moet wezen : »hij heeft kind noch
kraam; en 't beteekent natuurlijk niets anders, dan dat hij geen kind
heeft en er ook geen te wachten is.
En nog menig ander poogde er zijne meening over te zeggen, maar
leverde onwillekeurig, even als de drie genoemden, ook op zijn beurt,

3 67

het bewijs, dat er, om eeuwenoude spreekwoorden uit te leggen,

iets

meer noodig is dan taalkennis en vernuft.

Wanneer onze voorvaderen het aangehaalde spreekwoord gebruikten,
dan dachten ze aan geen Latijn en geen Oostinje, aan geen curatus
noch krates, aan geen kraal noch kraam; maar wel degelijk aan dien
gezelligen vogel, dien ze, te morgen en te avond, altijd in gezelschap
van eelt aantal makkers, heen zagen vliegen naart open veld, om zich
daar te verlustigen, of al krassende, in wijde kringen zagen rua?dzwieren,
als een troep zingende kermishouders, om de toppen van 't geboomte,
waar de kraaijennesten gebouwd waren.
De genootschappelijke zin, die 't kraaijengeslacht eigen is, wekte bij
onze oude poorters 't eerste denkbeeld van overeenkomst up. En die
overeenkomst was dan ook duidelijk en treffend genoeg. waar een
paar kraaijen nestelt, daar ziet ge, zoo gij ze niet verstoort, weldra een
halfdozijn anderen eromheen verzamelen, en ge hebt de gacts( he

woe-

lige en luidruchtige kraaijenrnaatschappij in rustelooze bewegelijklleid
voor u. Volkomen 't beeld onzer oude poorterijen.
Had een man ergens aan een dijk of vaart zijn houten hut met
rieten dak opgeslagen, om er te leven van vischvangst of handel of'
handwerk, en werd hij er met rust gelaten, spoedig schaarden zmlk
anderen naast en om hem, en zij maakten te zalven een gild, Ontiook
de armelijke buurt tot welvaart, dan lokte deze telkens nieuwe genooten,
die als kraaijen kwamen aanvliegen, tot de zarnenwolring nit. 'rí( ^ zijn
dorpen ontstaan, die voor hun geld privilegiën kochten van eigen en
naburige Heeren, en eindelijk steden werden, als de gunst of, en veel
meer nog, liet eigenbelang der Landsvorsten hen met voor'regten

en

vrijheden beschonk.
Ja, onze voorvaderen dachten werkelijk aan dien gezelligen vogel,
die zijn nest liefst in hunne steden, in de boomerf hummer burgwallen,
in hunne torens of oude muren bouwde, en dus ongemeFkt en ongemoeid.
zonder poortergeld te betalen en poortereeal te doen, ijl de poorterïj
werd ingelijfd. En 't lrrogt hunnen medepoorteren friet env ( . 1 donken,
wanneer ze weldra hen-zelven mede als kraaijen hetitelden. Want
onze oude poorters — woelig en luidruchtig als ze waren, en dikwijls
wild genoeg en sclrerpgebekt! — hadden wel iets van de kraaijennatuur,
en ze toonden 't in daden en woorden. Even als (lie zw 'rm vogels,
vlogen ze ook soms met zwermen ter poorte uit om te pikken op hunne
naburen. Daarbij was

oproer-ki'a ei jeo. aan

om de winst te kampen was
heette »een

pik

de orde van den dag ; --

crueybecheo ; ---

een veete te en iemand

op hem" hebben. Hadden ze een (link schip gebouwd,

»een zeestip, dat buyten (luynell voer ', (lat

was een

-- vonitei
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ze 't ergens bekrompen en toch vol gewoels, dan heette 't er een
kraaijennest. Zelfs de trotsche adeldom kraaide even wakker rneé, en
had zijn Kraaijenburgen en Kraaijensteinen, zijn Kraaijenhorsten en
Kraaijenhoven 1).
VI.

Maar tusschen onze poorters en de kraaijen was de betrekking al
zeer innig.
Z iet ge daar dien ouden Amsterdammer in zijn »kookens-kookentje" z)
onder de breede schouw gezeten? • De huismoeder zit op haar strooijen
stoel 3 ) aan de witgeschuurde tafel tegenover hem; de jongens, een
1) Mr. J. van Lennep schreef mij, den 13n April 1864, na de lezing van dit stuk,
dat ik hem gezonden had voor zijn pracht-almanak Holland:
„Mag ik u nog op een paar kleine bijzonderheden wijzen, daar gij al of niet gebruik
van kunt maken ?
Wat de oud-Germaansche, of beter, oud-Saksische voorliefde voor kraaien betreft,
in Engeland bestaat die nog in volle kracht. Geen landgoed, zelfs geen buitenverblijf
van eenig belang, dat niet, behalve zijn duivenhok, zijn rookery moet hebben, -- een
onvertaalbaar woord ; want de rooks of kraaien komen op geen hok, maar zwermen
in de boomen. Zonder zoodanigen bepaalden kraaienzwerm zou de eigenaar zich doodongelukkig achten : blijft die weg, dan spelt het ramp aan 't huisgezin.
Zonderling is het, dat aan 't vrolijke geluid van den haan, dat de zuidelijken

zinyen heeten, door de noordelijke volkeren een naam is gegeven, afgeleid van dien
eens anderen vogels. De haan kraait, en de kraai, wat vreemd mag heeten, kraait
niet, maar krijscht, krast of schreeuwt."
2) Kookens-kooleentje. Dit woord heeft in zijne zamenstelling iets pleonastisch, en
vereischt daarom eene aanteekening.
't Leefde nog in de 17 e eeuw in de dagelijksche spreektaal. Bernagie laat, in zijn
kluchtspel : de Goê Vrouw, eene Amsterdamsche „Juffrouw" (in hedendaagschen stijl:
„Mevrouw") tegen haren Man, die, „op de groote zaal" met een vriend een pijpje
wil rooken, en beweert, dat „de huizen en kamers zijn getimmert om te gebruiken,"
zeggen : „Gaat eens door de stad ; je zult huizen genoeg vinden, daar een man het
hart niet heeft, om in het bovenhuis eens te komen ruiken. Ze gaan altijd onder in.
Al hebben ze noch zo veel kamers en hoflijke zaalen, zo eeten ze, omdat het haar
vrouwtje zo verstaat, in een kookens lcookentje." — 't Beteekende dus : den maaltijd gebruiken in de keuken, waar 't eten gekookt was.
In hun ouden vorm hebben zulke woorden iets aardigs, maar men moet ze niet

moderniseeren, want dan worden ze leelijk; gelijk b. v. als Dr. Schotel van dit
woord : „kookkeuken" maakt ; Ned. Volks-alm. 1 860, blz. 70 : „Het noenmaal wordt
precies te middag en meestal in de kookkeuken gebruikt."

3)

Strooijen stoel. Oudtijds was de zitting van een gewonen stoel voor huiselijk

gebruik van stroo gemaakt. Nog in de 17 8 eeuw kende men „stoelstroijers," en zij
behoorden tot het Sint-Jozefsgild. Ja, zelfs in een keur van 1719 vond ik 't woord
nog, maar toch reeds met de bijvoeging : „anders gemeenlijk genaamt stoelematters."
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half dozijn, staan om hen heen, en nog een kleine kraaijer ligt in de
wieg. Honderd tegen één, dat hun gesprek loopt over den duren tijd
en de kinderzorg.
Daar komt eensklaps de kraai op de schoorsteenplank zitten, en laat
zijn ernstig : »spaar ! spaar !" hooren. En 't klinkt onzen oudjes als eelt
heilige stern van boven, -- een profetische vermaning van de geheimzinnige geesten in de lucht !
Geen negentiende-eeuwsche verbeelding --- hoe rijk die bij sommige
»boeijende" romanschrijvers en »hoogdravende" poëten, ja, zelfs bij
»schilderachtige" historieschrijvers thans ook zij ! — geen negentiendeeeuwsche verbeelding kan 't zich meer voorstellen, wat hooge beteekenis
van ouds een stern door den schoorsteen had.
De schoorsteen was de heiligste plaats van 't huis. 't Was de koker
der gemeenschap met de bovenwereld, die de kinderlijk-levendige verbeelding der middeleeu we rs met allerlei geesten bevolkte. Door den
schoorsteen vernamen ze dikwijls de wonderbaarste stemmen en geluiden,
want elfen en molikken en bullebakken zwierden er in rond. Door den
schoorsteen kwam goed en kwaad. Door den schoorsteen daalde de
boldergeest neér, om onheil en plagen in 't huis te brengen ; -- door
den schoorsteen kwamen de kaboutermannetjes binnen, als ze dien gelukskinderen 's nachts een zak vol geld bragten, wat een der liefelijkste
droomen van de oude Amsterdammers was ! Door den schoorsteen vlogen
de heksen uit op den bezemsteel, wanneer ze 's nachts aan den Volewijk,
onder 't gezang van de raven en kraaijen, met den duivel gingen dansen; -- door den schoorsteen vlogen soms minnebriefjes in, als er geen
andere gelegenheid bestond, om ze een lieve maagd in handen te spelen,
omdat op straat Moeder er altijd bij was 1 ). Door den schoorsteen deed
de goede Sinterklaas zijnen intogt, wanneer het zijn nacht was, om
»slickerdemickjes" uit te deelen ; — door den schoorsteen kwam eiken
avond ook Klaas Vaak binnen, en drukte de oogen der kleinera toe 2).
1) Ook voor gevangenen kon de schoorsteen een middel tot correspondentie met
de buitenwereld zijn. Zoo werd aan Hugo de Groot bij eon der verhooren gevraagd
„Off hij geduyrende zijn gevangenisse, van boven in de schoorsteen ingeworpen, geen
brieven en heeft ontfangen, ende weder deur den schoorsteen uytgesonden,"
Zijn antwoord luidde: „neon."
Zie 1! 'erhooren enz. zaan 11. de Givol, uitgegeven door het Historisch Genootschap
te Utrecht, blz. 145.
2) En dan begon Moeder te zingen :
Klaas Vaak die komt,
Klaas Vaak die komt !
IIij kont den schoorsteen in,
Hij komt op Jantjes oogles,
En drukt ze zoetjes ligt.

370

De schoorsteen was de heiligste plaats van 't huis. De oude herinneringen uit den tijd der voorvaderen, -- uit vóór-christelijke tijden
zelfs, toen die goede voorvaderen nog maar blinde heidenen waren ! —
bleven nog lang in 's volks denkbeelden voortschemeren ; ook de herinnering van dien gewijden steen, waarop de offervlam flikkerde, en van
dien heiligen haard, aan de geheimzinnige Herda gewijd, die geluk en
vrede schonk. Daarom was »eigen haard goud waard"; daarom ook
was : »voor haardsteê en altaar !" een heilige leus ; en daarom werden
afgevallen broodkruimels en zoutkorrels, ja, uitwerpselen zelfs ! 1) eerbiedig op den vuurhaard geworpen.
Onder den schoorsteen was de zetel van het huiselijk geluk, de wijkplaats van vrede en rust na strijd en arbeid. Onder den schoorsteen
school 't gezin bijeen, als 't onweêr woedde, om zich te stellen onder
hooger bescherming. Tegen den schoorsteen stond of hing het beeld
van den schutsheilig, aan wien 't gezin zijne devotie bewees, en wat
men fraais en kostbaars had, werd er nevens geplaatst, -- waarvan onze
gewoonte, om de schoorsteenlijsten met cieraden op te pronken nog
een overblijfsel is. Onder den schoorsteen brandde het heilig vuur,
dat de vrome huismoeder, op den zaturdag vddr Paschen, bij den hondeslager van de Oude Kerk, in 't portaal van de torendeur, ging koopen,
en zorgvuldig het gantsche jaar onderhield. Door dien schoorsteen steeg
de rook ten hemel, en er was in de middeleeuwen nog genoeg van de
Germaansche traditiën overgebleven, om aan dien rook van den huiselijken haard nog altijd eenig denkbeeld van offerande te verbinden. En
eindelijk zette ook de gezellige kraai zich op den schoorsteen neêr, als
zij den nijveren poorter haar : »spaar ! spaar !" wilde doen hooren.
Geen les, olie een Amsterdammer meer ter harte ging ; geen woord,
dat hem treffender in de ooren klonk, dan die hooge vermaning tot
zuinigheid. Kon 't anders, of een vogel, die zulke wijze lessen gaf,
moest den poorter waard en dierbaar zijn ?
Zoo werd dan de kraai hem niet slechts een medepoorter, maar ook
een vriend, ja zelfs een zedemeester ; nog meer : een huisgenoot, een
lieveling aan den huiselijken haard. En zoo zei men dan ook zeer
eigenaardig van iemand, die geen kind noch huisvriend had : »hij heeft
kind noch kraai." Erger kon het niet, dan zdd eenzaam te zijn, dat
men zelfs geen kraai bij zich kreeg. Geen kind te hebben, --- hoe
treurig het ook was, -- kon menigeen gebeuren ; maar zelfs geen kraai
op zijn schoorsteen te hooren, --- dit was het toppunt van eenzaamheid
en verlatenheid.
1) Uitwerpselen zelfs ! Ziehier een voorbeeld. „De ziekte veroorzaakte den lij der
eene braking. De vrouwen, die den zieken man oppasten, namen het uitwerpsel en
wierpen het in een groot vuur." Prof. PLUYM, het H. Sacrament van Mirakel, blz. 7.
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VII,

speelden dan ook de kraaijennamen een groote rol m de dage
lijksche spreektaal van onze voorouders.
Ging daar een grijsaard, die nog vlug en kloek was voor zijne jaren,
't was »een oude kraai." Een dartele knaap was »een wilde kraai,"
en een zonderling werd als »een rare kraai" aangeduid.
Was men om een naam verlegen, en kon of wilde men iemand
niet noemen, dan was 't maar »Jan Kraai", als Writsart in Breêroos
Moortje zei: »Soo ontmoet mij Jan Kray". -- Maar ontmoette men iemand,
die van zich af wist te bijten, dan was 't »een scherpe kraai'', en zulk
een woonde in de 150 eeuw hier aan den Middeldarm, die zoo algemeen
bij dien naam bekend was, dat men in ofliciëele stukken zijne woning
vindt aangeduid als »scarpe krayen huys" 1).
Zag men de gemonsterde poorters uittrekken onder der stede banier,
gedost in hunne »pallure ende wapenrok half root ende half wit", — of
wel de schuttersgilden in hunne bonte livreije met veelkleurige tabberds,
vliegers en kaproenen, -- men gaf hun den naam van »bonte kraaijen"
na. En werd een meester van eenig ambachtsgilde ten grave gedragen, met den gildeknaap v(iór en den gantschen langen sleep van
gildebroeders achter de baar, allen in zwarte mantels gehuld, dan
waren het de »zwarte kraaijen", die men zag.
Pus

Moge nu al die verscheidenheid van kraaijennamen reeds sedert lang
vergeten zijn, toch is die van »zwarte kraai" tot heden toe aan onzen
Aanspreker blijven kleven. Een nieuw bewijs, dat hij in allen deele,
zelfs in zijn bijnaam, een antiquiteit is.
En gij weet nu tevens, dat u daarin juist geen smadelijke schimpnaam, maar wel eene eeuwenoude herinnering van voorvaderlijke spreektaal tegenklinkt; terwijl 't mij een genoegen is, met deze wending op
eens weêr teruggekomen te zijn, chiAr, waar wij begonnen, en u cllis,
na dezen kleinen oudheidkundigen zwerftogt, weêr aan wal te kunnen
zetten op hetzelfde punt, van waar wij afgestoken waren.
1 April

1864.

1) „Die suytsyde van die middeldam, begynnende op scarpe krayen huys", leest
men in een „Ordinancye van die waeck", te vinden bij WAGENAAR,

III

D. blz. 190

DE PELT OF PELLE.

L

Op den 25n Januarij 1579 waren te Amsterdam in den Vergulden
Engel, ten huize van Jan Aertsz., acht gildemeesters en een notaris
vergaderd. Een dier gildemeesters was de beroemde beeldsnijder Joost
Jansz., de anderen waren onvermaarde personen, en wel : twee glazemakers, een schilder en vier metselaars, terwijl de notaris Frans Antonisz.
Bruyningh heette ; -- de eenigste van allen, die reeds in 't bezit van
een familienaam was.
Wat was het doel dier bijeenkomst ? --- Tot nog toe hadden de broeders
van Sint-Lukas of van de Kunst en die van het metselaarsambacht te
zamen één gild uitgemaakt, doch de overlieden der beide ambachten
hadden het thans wenschelijk geacht in der minne te scheiden en elk
een afzonderlijk gild uit te maken, waartoe zij verlof van Burgerneesteren
en Raad verworven hadden, en van wie zij ook eerlang elk een nieuwen
gildebrief ontvangen zouden. Daarom waren hier thans van elk ambacht
twee overlieden en twee bosmeesters bijeengekomen, en na de noodige
voorafgaande deliberatie zijn zij »ten overstaen ende bijwezen" van
genoemden notaris, »in vrundtschappe veraccordeert, geschift ende gescheyden." De bezittingen van 't gemeenschappelijk gild werden bij
loting verdeeld; maar er was één stuk, dat niet verdeeld kon worden,
omdat het jammer zou zijn liet door te scheuren. Dit stuk, dat ook na
de scheiding in twee afzonderlijke gilden gemeenschappelijk eigendom
bleef, was »die pelt, dienende tot begravinge der dooden" 1).
Wat was die pelt ? -- Het zwarte lijkkleed met de zilveren schilden,
dat over de kist gespreid lag, wanneer een gildebroeder ten grave
werd gedragen.
1) De scheidingsbrief is medegedeeld in de Iiietsche Warande, V D. blz. 37.
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Waar zooveel oude zaken gebleven
Waar is die pelt gebleven
zijn — vergaan en vernietigd !
Gelukkig nog, wanneer we van verdwenen stukken hier of daar eene
afbeelding kunnen vinden. En van die pelt bestaat werkelijk nog eene
groote en goede afbeelding. En zonderling genoeg, — (lat symbool des
doods vinden we te midden van het woeligste en luidruchtigste leven.

Op de Sint-Antonisbreêstraat tusschen de Hoogstraat en de Sluis,
waar »de geheele vergaderinge der kinderen Israels" vroeg en laat op
de been is, — waar 't eeuwig krioelt en ieder schreeuwt, — waar 't
eeuwig rommelt en roesemoest en Merkuur zelf verstomd zou staan van
zoovelerlei negocie, — waar de gevels en muren zijn behangen, en de
stoepen overdekt, en de pothuizen en kelders volgestapeld, waar de straat
tot uitstalkast dient voor porselein en glaswerk, zoowel als voor oude
hoeden en geverfde japonnetjes, — waar een digtopeengepakte menigte
er voorzigtig langsheen schommelt, voortgestuwd door een half dozijn
kruiwagens, vol allerlei zoet en zuur, eijeren en augurken met rijstetaart
en gebakken visch, of vijgen en limoenen met dadelen en kokosnoten ! —
en regts en links gedrongen door bolderwagens, vigilantes en karren
van alle soort, of tegen 't lijf geloopen door houten koekjes- en schoensmeerbakken, — en dit alles onder 't oorverdoovend snateren en krijschen
van 't afschuwelijkste dialekt, dat uit de Babelsche spraakverwarring
nog overgebleven is !
op die Sint-Antonisbreêstraat, te midden van
al dat rumoer, staat stil en ernstig, — als een Memento tegenover de krachtigste en vaak overspannen uitingen van 't zinnelijk leven, —
mogelijk half of heel verborgen achter een magazijn van oude, maar
gisteren weêr nieuw geworden jassen en gelapte pantalons, van versleten vrouwenrokken en gestopte vloerkleedjes .! maar toch staat zij er, —
een oude kerkhofpoort!
Niemand zou die dáár zoeken. 't Is de poort van 't Zuiderkerkhof;
en boven die poort nu ziet ge de pelt of het lijkkleed, liggende op de
doodbaar en vercierd met de wapens der beide gilden, waarvan wij
spraken, — alles in hardsteen uitgehouwen.
Wagenaar zei »konstiglijk", -- maar bewees daardoor juist, dat hij
't niet goed gezien heeft ; want vooreerst munt de »konst" hier niet
zoo bijzonder in uit, en ten andere heeft hij den tijd niet eens genomen,
om wel gade te slaan, wat er te zien was 1 ). Zeker was liet volksleven hier den deftigen stads-historieschrijver wat al te gemeen, dam
1) Amst. II D. blz. 131n
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dat hij 't er lang bij kon uithouden. En ook Domselaer, die 't »zeer
eierlijk" noemde, schijnt er toch ook, hoewel hij geen stads-historieschrijver en dus minder deftig was, niet lang bij stilgestaan, althans niet
opgemerkt te hebben, welk »doodtkleet" het was 1). Of hadden zulke
dingen vroeger, toen de gilden nog bestonden, zoo weinig waarde, dat
men ze te onbeduidend achtte, om er de aandacht op te vestigen,
en zijn ze eerst voor ons belangwekkend geworden sedert de gilden
verdwenen zijn ? Daar is wel iets, of liever veel van aan ; en zoo zullen
ook vele zaken, die wij nu weinig achten, omdat ze nieuw en alom te
krijgen zijn, ook eens merkwaardig worden, wanneer ze oud en zeldzaam zijn. Intusschen is de afbeelding uit de eerste jaren der 17e eeuw
en vertoont dus zeker wel dezelfde pelt, waarvan in den brief sprake is.
Maar deze afbeelding is nog in een ander opzigt merkwaardig. Toen
de Zuiderkerk gebouwd werd, hebben vele gilden bijgedragen tot den
opbouw en de verciering der kerk, en ook de Schilders en Metselaars.
De blijken daarvan zag men in de geschilderde glasramen en aan de
vercierde poorten. Achttien geschilderde vensters waren er, door de
gilden gegeven, »daer sy met haer handtwerck syn uytgebeeld," zegt
Melchior Fokkens in 1662, en Domselaer verhaalt een paar jaren later
hetzelfde, even als ook Dapper ; -- en zij waren toen al eene halve
eeuw oud, want Pontanus sprak ook al van de zeer schoone en kunstige
glasvensters der Zuiderkerk. 2).
Hoe jammer dat die niet zijn bewaard gebleven, -- achttien ramen,
beschilderd met afbeeldingen der gilden ! — Behalve het zwart op wit
van boeken en brieven is ons toch waarlijk van onze Amsterdamsche
gilden niet al te veel overgebleven, en wat er is, is tamelijk verstrooid.
En hier waren achttien beschilderde kerkramen ; wat moet daarop al
niet te zien zijn geweest! — Hier de bakker op zijn hoorn blazende;
dáár Sint Lukas met zijn' ossekop; -- hier de snijder met al de attributen van zijn menschenveredelend ambacht ; dáár de timmerman in de
gestalte van Sint Jozef naast den ezel, -- en zooveel meer nog, dat
zeker heel mooi zou zijn, zoo wij 't nog eens zien konden. Maar — gij
moogt het onbegrijpelijk vinden, gij moogt u boos maken, zoo ge wilt,
en de Kerkmeesters van vandalisme beschuldigen, -- 't helpt alles niet.
Noch deze gildetafereelen, noch het raam, door de Admiraliteit geschonken, waarin de slag van Gibraltar was geschilderd, vonden genade in
de oogen dier Kerkmeesteren. Omdat die geschilderde glazen de kerk
»geweldiglijk verdonkerden", werden ze -- weggenomen!!!
't Eenigst wat er overbleef van 't geen toen door de gilden is bijgeragt, is deze doodbaar met de pelt van Sint Lukas en de Metselaars
1) IV B. blz. 79. — 2) Pag. 230.
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boven de Kerkhofpoort op de Sint-Antonisbreêstraat. Gelukkig dat die
poort daar nog niemand heeft in den weg gestaan, anders ware zij
mogelijk ook al weggenomen, even als olie andere Kerkhofpoort, die
weleer aan de Zandstraat stond.

De naam »pelt," voor het lijkkleed gebruikt, heeft u zeker reeds doen
denken aan een pels, aan peltiers en aan pelterijen, en teregt, want
pelt en pels zijn niet alleen naauw verwant, maar beteekenen eigentlijk
hetzelfde, gelijk reeds uit de aangehaalde woorden blijkt. De t en s)
wisselen meermalen : nat en nes, at en aas, Weet en wis, talmen en
sammelen, temen en senielen leveren er u voorbeelden van. En de wortel
is eigentlijk pel, gelijk het werkwoord »afpellen" bewijst, dat beteekent
»iets van zijn omkleedsel ontdoen." Menige huismoeder hoort men nog
in het dagelijksch leven van afpellen spreken, wanneer 't avonds tijd
is om de kinderen uit te kleedes.
Pelt is dan hetzelfde als pels, en een pels is een warme mantel. Daar
wij nu hier de pelt vinden aangeduid, als »dienende tot begravinge der
dooden", zoo vinden wij daarin tevens de eigentlijke beteekenis aangegeven van het lijkkleed. 't Is niet bloot een staatsiekleed, (lat over de
kist geworpen wordt, om die voor 't oog te bedekken ; -- neen, 't is do
mantel van den doode ; 't is zijn kleed, zijn pelt, waarin of waaronder
hij eerlijk ten grave gebragt wordt.
De mantel was bij onze voorouders zulk een gewoon en geacht kleedingstuk, dat de mantel vaak genoemd werd, om de geheele hleeding
te vertegenwoordigen; — ja, de mantel beteekende figuurlijk den mensch
zelf: iemand den mantel afborstelen, beteekent nog, hem zelven eens,
borsteling te doen ondergaan.
De vorsten en edelen, en in navolging van dezen ook de goede stedenL
gaven mantels aan hunne ambtenaren. De graaf van Holland kleedde
zoowel den priester zijner hofkapel als zijnen secretaris of zijnen bode
in een' mantel, en de steden gaven mantels, doorgaans van Lweederlcr
kleur van laken, aan hunne stads-boden en marktmeesters, aan hunnen
stads-timmerman en hun metselaar en hun smid. Als de godshuizen
hunnen »belleman" door de stad zonden, om aalsnoezen in te zamelen,
dan gaven zij hem een' mantel om, gelijk wij nog in onze eeuw le
Amsterdam den belleman van 't Burgerweeshuis hebben gekend, in zijn
half rooden, half zwarten mantel. Als de bode der Maten van Holland
met de Heeren afgevaardigden van 't gewest naar Brussel moest reizen,
dan kon hij dit niet behoorlijk doen, of hij moest eerst (441(41 nieuwer,
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mantel hebben, met den Hollandschen Tuin daarop geborduurd. Ja, zelfs
de burgemeesters van Amsterdam genoten hun mantelgeld.
De mantel was het teeken van deftigheid en achtbaarheid, en ontmanteld te zijn eene schande. Ook in den krijgsmansstand had de mantel
zijne waarde, -- de soldaat had slechts zijn kapotjas, de officier zijn'
mantel. En nog onlangs zagen we, hoe de stad ook aan hare policieagenten mantels gaf, hetgeen het aanzien en de achtbaarheid niet weinig
verhoogde.
Van den mensch werd de mantel weêr overgebragt op zijne woonplaats. De haardstede, -- de dierbaarste, de liefste, ja, in zekeren zin
de heiligste plek van 't huis, moest ook een mantel hebben, — den
schoorsteenmantel. De stad zelve, waarin de wakkere poorters hunne
regten en vrijheden genoten en handhaafden, was gemanteld, en als de
muren van eene stad werden afgebroken, dan heette zij ontmanteld.
En dit is nog niet verouderd; elke huismoeder verciert nog gaarne
haren schoorsteenmantel, en nog laat de Minister van Oorlog soms
eene vesting ontmantelen.
En daar dan nu de mantel bij onze voorouders zulk een gewigtig en
onmisbaar, zulk een gewoon en algemeen kleedingstuk was, niet slechts
voor mannen maar ook voor vrouwen, -- zoo is niets natuurlijker, dan
dat ook de overledene dien niet ontberen mogt, maar, als fatsoenlijk
man, gemanteld grafwaarts ging. En daarom onderhield dan ook het
gild »die pelt, tot begravinge der dooden," met de zilveren schillen er
op. Maar hoe aanzienlijker de doode, hoe prachtiger gemanteld : de
Landkommandeur der Dalye van Utrecht werd in 1558 begraven »met
een guide pelt" 1).
IV.

Maar van waar nu die mantel, die pelt? Van waar die naam, en van
waar 't gebruik ?
Daartoe moeten we nog een weinig dieper in de oudheid doordringen.
Ziet ge daar dien rossen Germaan of dien ruigen Kelt, die met zijn'
zwaren knods zooeven een' beer heeft doodgeslagen en nu bezig is het
dier de huid af te stroopen ? Nog weinige oogenblikken, en ge zult
zien, hoe hij zich de afgestroopte huid om de schouders hangt en er
trotsch meê heenstapt. Die huid is zijn mantel, zijn pel, (Fr. peau,
Eng. pelt, Hoogd. pelt, Lat. pellis.)
De huid, tot een' mantel gebruikt, is de pelle, pelt of pels, en dit stemt

1) G.

VAN HASSELT,

Arnh. Oudh, I D. blz. 71,

377

volkomen overeen met onze pelsen en pelterijen, waaronder we immers
ook dierenhuiden verstaan.
En als nu de Germaan met de andere vrije mannen van zijn gouw
ter volksvergadering verschijnt, dan hangt die pelt, die huid, los om
zijne breede schouders, en fier draagt hij die ten toon als zijn staatsiekleed, zijn pronkgewaad. Trekt hij ten strijde, dan is de pelt zijn
wapenrok, die tevens bijzonder geschikt is, om reeds bij voorraad aan
zijn' vijand een' goeden dunk te geven van de kracht zijner vuisten.
En valt hij in den krijg, clan is de pelt zijn lijkkleed; dan wordt hij,
op zijn schild uitgestrekt en met zijn pelt gedekt, door zijne vier naaste
vrienden op de schouders ten plegtigen lijkbrand gedragen 1).
Wij vinden dus in »die pelt, dienende tot begravinge der dooden" in
't laatst der 16e eeuw, nog de pelle onzer halfwilde voorvaderen terug, en
wel is 't opmerkelijk, dat we zelfs den naam van dien mantel, zij 't dan
ook slechts als lijkkleed, na zooveel eeuwen nog wedervinden.
't Was nog bij de zeventiende-eeuwers een liefelijk denkbeeld onder
eene schoone en kostelijke pelle begraven te worden. Zoo zong Vondel:
Och, of na mijne dood
Napacae violet, wit, purper, blaeu en rood,
Levender, incarnaet en paers en geel schaeckierden,
En weefden tot een pel, en 's dichters uytvaert vierden
Met Floraes dierste draght. 2)

En later in den

lijkzang over Dionys Vos
Ghij, heeregraftgodinnen ! 3)
Ghij, burreghwals meerminnen !
Besluyt een treurverbond :
Bestroyt het lijck met reucken,
En weeft een pel van spreucken,
Gevloeyt uyt sijnen mond. 4)

1) Deze gewoonte, om den doode met zijn pelt te dekken, vond men niet enkel
hij onze voorouders, maar bij alle oude volken, zoo in gewijde als ongewijde bladen.
Toen Herkules den brandstapel beklommen had, bedekte hij zich met zijn leeuwenhuid,
eer hij aan Philoktetes bevel gaf, het vuur te ontsteken ; --m en toen Joab Amasa
gedood had, „wierp hij een kleed op hem".
2) Vondels (Perken, II D. bl. 548.
3) Vergl. hiervoor bl. 222.
411)

Vondels Werken, ill P. bl. 180.
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Onder een groot zwart lakensch kleed met een wit kruis er op
begraven te worden, was in de middeleeuwen een weelde der aanzienlijken en rijken, en de pelle werd, na de begraving, (in de kerk natuurlijk) over het graf gespreid. Zij bleef er liggen gedurende een bepaalden
tijd, en werd daarna opgenomen door den koster, maar niet aan de
familie terugbezorgd ; neen, dat kleed was in de kerk gelaten en behoorde der kerk toe. Natuurlijk wilden de kerkelijken, die op deze wijze
in 't bezit van lijkkleeden kwamen, daar ook voordeel van trekken, en
zij verhuurden die aan de burgers, zoodat deze ook een fatsoenlijke
begrafenis genieten konden, en wel onder dezelfde pelle, waaronder
vroeger »een groote" begraven was. De gilden echter hielden er hunne
eigene pellen op na. Maar zoover ging het winstbejag der kerkelijken,
dat zij, in sommige steden, ieder, ook de gilden, wilden dwingen van
hen de pelle te huren, en men vindt zelfs eene verordening van de
stadsregeering te Arnhem, waarbij zij de Kerk in hare aanmatiging
sterkte, en aan ieder, wie hij ware, ook den gilden, verbood, bij eene
begrafenis andere pellen te gebruiken dan »der Kercken pellen" 1).
Na de hervorming werden in vele steden de lijkkleeden door het
Weeshuis of de Armmeesters verhuurd 2). A anzienlijken echter huurden
niet, maar kochten als van ouds een nieuw lijkkleed, en lieten 't liggen
op het graf ten voordeele van 't Weeshuis of de Armen 3), die dus
gratis een nieuw exemplaar ontvingen om te verhuren.
Te Amsterdam werden de lijkkleeden, even als de rouwmantels en de
strikken, de schenkkannen, roemers en bierglazen, door de rouwwinkeliers
verhuurd, voor wie de Regeering, bij verordening van den 16n December
1667, een tarief vaststelde ; terwijl de baren en roeven door de doodgravers werden bezorgd, waarvoor dezen ,het baar- en roefgeld" vorderden, »volgens out gebruik vastgestelt."
Januarij 1861.

1) G. VAN HASSELT, A,•nh. Oud1. I D. blz. 70.
2)

LE FRANCQ VAN BERKHEY, Nat. llist. van holland, III D. blz. 1879.

Oude Tijd, 1874, blz. 165.
3)

LE FR. V. B. t. a. p. blz. 1881.

DE OMSTREKEN VAN A\IISTERDAM. l)

I.
De omstreken van Amsterdam ! --- Die hebben er in verschillende
tijden nog al zeer verschillend uitgezien. Er is een tijd geweest, dat
Leeghwater Amsterdam eene »konings-warande" noemde, en Melchior
Fokkens uitriep :
Waar zal men zulk een Stadt noch in de wereldt vinden ?

En er is ook een tijd geweest, dat men nergens grooter gevaar liep
van te verdrinken, dan juist in de omstreken van Amsterdam.
Wij kennen, helaas ! den tijd, dat het rondom die voormalige koningswarande zoo plat en eentoonig is, dat zelfs geen Zaankanter of Waterlander er pleizier kan vinden.
Maar ook blinken ons, uit een ver verleden, nog herinneringen tegen
van tijden, toen de omtrek van Amsterdam een prachtig lustoord, een
paradijs vol weelde was, En wanneer soms, te midden der stilte en

eentoonigheid, godin Verbeeldingskracht ons nog eens al die vervlogen
heerlijkheid weér terugtoovert, dan fluisteren zachte geestenstemmetjes
ons vaak we Or de liedjes van oude dagen in 't oor:
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1) Eet Bij- en Wandelpark, thans Vondelspark genoemd, bestond nog niet, toen
dit geschreven is. Het plan daartoe kwam eerst anderhalf jaar later aan 't licht.
(Zie Arst, Courant van 7 Januarij 1864). Men meene ook niet, dat dit opstel een gelegenheids-stukje is geweest; 't is niets anders dan een historisch overzigt van den
vroegeren en lateren toestand van Amsterdams omstreken, opgesteld na eene zomer-

sche wandeling in 1862.
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Och ! zweeft u ook al een spotachtige glimlach om de lippen ? en hoor
ik daar niet iemand neuriën op dezelfde maat :

Gras en sloo-ten! gras en

sloo-ten! Nog-maals sloo-ten, en weêr gras!

Welnu, dit klinkt ten minste goed Hollandsch !
Maar dat nu een negentiende-eeuwer, wiens blik niet verder reikt
dan den dag, dien hij beleeft, zich verwonderen of ergeren kan, zoo
vaak er nog eens een nagalm vernomen wordt van dien ouden loftoon
van Amsterdamschen roem en grootheid, luister en schoonheid, -- verwondert ons niet. En als hem dan daarbij haastig de vraag van de
lippen vliegt, of Europa geen honderd steden aanwijst schooner dan
deze ? -- verwondert het ons evenmin. Hij begrijpt niet, hoe ooit een
dichter roem heeft kunnen behalen, met een loflied op den Ystroom
te zingen, die nu toch eenmaal drooggemaakt moet worden ! Hij begrijpt
niet, hoe ooit die eentoonige Amsterdamsche buitencingel aan den vromen
Daniël Willink stof heeft kunnen leveren voor een lierzang van meer
dan 300 tienregelige strofen ! Hij weet niet, hoe iemand ooit Benige
schoonheid heeft kunnen ontdekken aan dien Amstel met zijne kale en
stille oevers, waar naauwelijks meer een wandelaar de schreden rigt, —
en aan die platte polders, waarvan hij, -- als hij dan op zijne wijze
ook eens rijmlustig wordt -- spottend aanheft:
Gras en slooten, gras en slooten,
Nogmaals slooten en weêr gras!
In het gras wat koeijenpooten,
In de sloot wat eendgeplas!

Die arme negentiende-eeuwer, wiens blik niet verder reikt dan den dag,
dien hij beleeft ! Hij weet niet, wat Amsterdam eens was in den
vollen luister der zeventiende-eeuwsche kracht en grootheid, in den glans
der achttiende-eeuwsche weelde en pracht ! — Wat waren toen nog
Europaas hoofdsteden in vergelijking met Amsterdam ? — Geen vreemdeling, die in dien tijd haar bezocht, die niet den indruk van verbazing
en opgetogenheid ondervond, dien eenmaal de geestigste Hagenaar van
zijn tijd een »schriklijk zwijgen" noemde.
Die arme negentiende-eeuwer! Wat staat hij op zijn Ystroom te turen
naar een vischschuit en een boot? I) - Toen zag dat Y vloten van

1) Hier gaf Greive een teekening van in het Nederlandsch Magazijn, 1863, bl. 45,
en ik schreef er het rijm onder, dat op de volgende bladzijde staat.
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honderde schepen tegelijk binnenvallen I ), en vraagt hij nog, waar een
Antonides stof vond in 't bezingen van dien stroom?
Toen was Amsterdam met zijn wijdberoemde grachten 2), door paleizen
bezoomd, door zwaar geboomte belommerd, en van sloepen en jagten
doorploegd, -- met zijn schoone, levendige straten, vol nieuwe gevels
van eierlijken bouwtrant, vol bloeijende winkels, opgevuld met de koopmanschap en zeldzaamheden der vier werelddeelen, zoo als die nergens
te vinden waren, -- met zijn Dam en zijn nieuw Kapitool, -- niet zijn
Waag en zijn Beurs en zijn wereldhandel, -- toen was Amsterdam in
waarheid: »de kroondraegster van Euroop !" -- »de eerkroot' aller
steden !" -- »tweemael \Tenetiën !" — »monster-bazaar der wereld!" —
En toen ook waren de omstreken van Amsterdam inderdaad een paradijs vol weelde, want buitenplaats aan buitenplaats strekten zich uit
van voor de poorten der stad tot uren wijd in 't ronde ; langs alle wegen
en vaarten, langs dijken en paden verrezen de lusthoven loet schilderachtige »hofgebouwen", met koepels en torentjes, met vergulde
beelden en ruischende waterwerken!
Wij, kinderen dezer eeuw, die, helaas! al te veel gewoon zijn, in de
herinnering van vervlogen grootheid te leven, — wij achten ons nog
Een lief gezigtje ! -- 't kabblend Y,
Een vischschuit en een boot,
En in 't verschiet de groote Stad!
Maar -- 't is zoo stil en dood.
Dan zag ik 't liever, zoo als 't was
In d'ouden goeden tijd,
Toen 't hier met vlooten binnenkwam
Op d'Ystroom, breed en wijd.
Of liever nog — als 't wezen zal,
In nieuwen glans en praal,
Als 't weêr met beele vlooten komt
Langs 't groot Noordzeekanaal !
Sedert zijn alweêr elf jaren voorbijgegaan, en wij zien nu wel het Y verdwijnen
maar nog geen vlooten komen.
1) Vergl. hiervoor bl. 196, 197.
2) Maria de Mcdicis „stond verbaest toen ze de Keizersgraft zagh, wiens weerga,
zoo men vreemdelingen gelooven magh, in geheel Europe niet te vinden is." hASPER
VAN BAERLE, Ned. vert. bl. 43.

Dit was in 1638 en dus vóór de vierde vergrooting. De Keizersgracht (tusschen de
Brouwersgracht en Huidenstraat) was toen de prachtigste der stad. Maar hij de
vierde vergrooting veranderde dit; toen werd de Heerengracht (tusschen (le Leidschegracht en den Arnstel ) de prachtigste.
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gelukkig, als we, voor een kaal weiland en een vuile sloot staande,
op het boersche hek nog eens een naam mogen lezen, welke ons
die vervlogen grootheid weêr voor een oogenblik, maar flaauw en
schemerachtig slechts, voor de zinnen brengt, en als we dan met
een deftigheid, die zich inbeeldt nog iets te gevoelen van zeventiendeeeuwsche indrukken, mogen uitroepen : Hier stond eens Ruyschenstein ! Daar lag weleer het schoone Tulpenburg ! .... Of zet er andere
namen voor, als ge wilt ; -- gij hebt ze in uwe Arkadiaas en Tempes
en Spiegels der Zomervreugd en Vermakelijke Landgezigten en Verheerlijkte Lustoorden slechts voor 't uitzoeken !

II.
Konden onze voorvaderen nog eens opzien, hoe zouden ze zich verwonderen, als ze hun »schoone Amstellandsche dreven" nog eens weêr
te aanschouwen kregen ! — Hoe zouden ze zich verbazen over dat vliegen
en jagen naar den vreemde, terwijl men eigen bodem der platheid en
eentoonigheid prijs geeft !
Wij, moderne Amsterdammers, kennen geen grooter genot meer dan
ons in rommelende bolderwagens zoo ver mogelijk van huis te laten
slepen, — terwijl we den vreemdeling, die onze stad bezoekt, in haren
omtrek waarlijk niet veel anders dan gras en slooten te zien geven.
Zij, de oude poorters, daarentegen, vonden er juist genoegen in, het
landvermaak te genieten in den omtrek hunner eigene stad, welker roem
de hunne was. Wat ging hun Maas en Rijn aan, zoolang ze zelf nog
een Amstel hadden ? Hun was 't een genot zich te vermeijen onder den
rook hunner stad, en een »uythof" te hebben in 't gezigt harer muren
en torens.
En hebt gij hier welligt de aanmerking gereed, dat dit nog een overblijfsel was van de middeleeuwsche bekrompenheid, die noode zich scheiden
kon van den huiselijken zetel en 't hoekje van den haard ? — pas die
dan toe op wien ge wilt, maar niet op de oude Amsterdammers, —
want, waarlijk ! die hebben, van den vroegsten tijd af, wel van reizen
geweten, en zelfs van verre reizen, immers reeds in de 13e eeuw; en
zij waren al in de 14e eeuw in Oostland en in 't Noorden, in Dantzig
en in Drontheim even goed te huis als in Amsterdam.
Neen, 't was eene warme liefde voor hunne vaderstad, als waarvan
vele hedendaagsche lui geen begrip meer hebben, die er een eer in stellen,
meê te praten over Keulen en Parijs, waar ze vlugtig eens een paar
dagen hebben rondgekeken ; — 't was de liefde voor hunne vaderlijke
stad, die gloeide in hun hart, en die hen aandreef haar op te luisteren,
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en haren omtrek tot een lustoord te maken, en 't natuurschoon op eigen
grond te waardeeren, en te verhoogen door de kunst.
Die liefhebberij der Amsterdammers, om hunne stad te omringen met
een groenen krans van lusthoven en speeltuinen, dagteekende al van
vroegen tijd. Reeds in de 15e eeuw hadden de burgers rondom de stad,
»veel schoone lustighe tuynen" met groote kosten aangelegd ; -- en de
wegen en paden, waar langs die tuinen lagen, vormden toen reeds bevallige voorsteden met houten poorten en staketsels behoorlijk omheind
en afgesloten.
Zoo was Amsterdam al vóór vierhonderd jaren eene bloeijende en
schoon gelegen stad. En de Amstel was een schoone landstroom, die
met frissche wateren onze stadsgrachten doorspoelde, zoodat zelfs de
Voor- en Achterburgwallen toen zoete, stroomende, vischrijhe wateren
waren, waarvan de visscherij jaarlijks ten voordeele der Schutterij verpacht werd. Ter wederzijden van dien helderen, stroomenden Amstel
lagen de uithoven en landhuizen der vijftiende-eeuwsche Amsterdammers, en de Amstelboorden waren reeds toen eene lustwarande vol
schoonheid en leven, vol weelde en genot, waarop Hollands eerste koopstad roem droeg.

Maar nu komt de 16e eeuw, en opent ons een geheel ander tooneel.
Een echt waterpartijtje, — zoo zelfs, dat Amsterdam langen tijd in
twijfel verkeerde, of 't niet een eiland worden zou, -- en Auistelland
geene andere toekomst scheen te hebben dan die van in een meer te
veranderen.
Vraagt ge wat daarvan de oorzaak was? -- Al van 't midden der 15e
eeuw af had men den waterstand der Zuiderzee gedurig hooger en (le
zeegaten van Tessel en 't Flie al wijder en wijder zien worden, en zoo
had men ook al telkens hooger vloeden vóór en in de stad gekregen.
Schipper en koopman juichten er om, want de scheepvaart wo n er hij, --maar de Arnstel verloor allengs zijne afstrooming, en de omtrek van
Amsterdam werd één moeras.
De stad zelf liep groot gevaar van onder te loopen, en al in 't begin
der 16e eeuw moest men er de straten om verhoogen en de huizen
»oprijsen," »Alsoe de vloeden alle jaere meerderen, sal men d e stede
allomme wel een tonne moeten hoogen", verklaarde de Regeering in
1514, en in 1516 hief zij luide klagten aan over den last i dien de stad
leed van doorbraken en overstroomingen, en de zware onkosten, dien zij
had van waterkeeringen en verhooging der straten en oprij zing der
huizen, voor welk een en ander zij »groote sommen van penningen de-
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bourseren ende betalen moest, meer dan eenige andere steden van Hollant."
Al zeven jaren vroeger had Maximiliaan nieuwe orders moeten stellen
op den dijkschouw tusschen Amsterdam en Muiden, omdat, als de keizer
verklaarde, bij den gedurigen aanwas van 't water, zoowel van binnen
als van buiten, het platteland groot gevaar liep.
De Utrechtenaars, die toch onze vrienden niet waren, en wien het
bijzonder weinig schelen kon, of Amstelland in een meer en Amsterdam
in een eiland veranderde, verergerden den toestand, en deden al wat ze
konden om ons te laten verdrinken. Zij namen de dammen weg, en
maalden met kracht van molens hun water over Amstelland heen, waardoor wij 't met volle stroomen kregen, en 't niet lang meer zou behoeven te duren, of we lagen er geheel onder. En bij dit alles (wij lezen
het in een brief van keizer Karel van den 3111 December 1520) werd de
stand der Zuiderzee nog altijd hooger, en was er eene geheele overstrooming dezer landstreek te vreezen.
De wakkere »Jan Benninck, raidt in Hollandt," deed groote moeite en
besteedde veel geld, om Amstelland van die waterplaag te verlossen,
maar alles vruchteloos. Die van de stad Utrecht en het Neder-Sticht
zorgden wel, dat we geen water gebrek hadden, en loosden al hun overvloed op ons land ; en zulks (als Marguerite, Eirtshertoghinne van Oistenrijcke" in 1526 schreef) uit moedwil, zonder verlof van den keizer en
zonder vergunning der Amstellanders. Ja, weinig jaren later was het
al zoo erg geworden, dat de landvoogdes Maria er den tijd van de vernieuwing der Wet te Amsterdam om verzetten moest van Januarij op Mei,
omdat geen stadhouder af zijn gekommitteerde meer in staat was, in
Januarij een reisje naar Amsterdam te maken, daar al de wegen dan
waren overstroomd. En ook van elders weten wij, dat in 't midden der
16e eeuw des winters rondom Amsterdam geen plek te vinden was, die
niet onder water stond.
Men plagt weleer, toen 't Haarlemmermeer nog van achteren tegen
't huis Zwanenburg spoelde, dikwijls en met eenige bevreemding te
vragen : Waardoor toch heeft in de 16e eeuw die vreeselijke plas zich
zoo ontzettend uitgebreid ? -- Gij begrijpt nu ligt, dat dit geschied is
door dezelfde oorzaken, waardoor ook Amstelland toen groot gevaar van
verdrinken geloopen heeft.

I V.
Hoe pleizierig toen het buitenleven rondom Amsterdam moet geweest
zijn, -- en welk genot de Amsterdamsche heeren toen van hunne buitenplaatsen langs den Amstel hadden, kunnen we ons wel een weinig
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voorstellen. Maar de Amsterdammers van die eeuw mogten wel wat water,
en ze zongen er vrolijk hun deuntje bij:
De son beschijnt het aerde-rijek,
En Amsterdam is water-rijck.

En Spieghel zei :
Maar in dit bolle-Hollands water-rijcke kust
Verkeren, ja to wonen, is ons hertsen lust.

En dat terwijl zijn buitenplaats Meerhuizen ieder jaar acht maanden
lang onder water lag!!
Wat men toen den Amsteldijk noemde, was niet meer dan een zomerkade, die 't winterwater niet schutten kon, en die zoo krom en ongelijk
en hobbelig was, dat Spieghel dien met den eierlijken naam van Slan lJlrek-hobbeldk betitelde. Zoodra de Amsterdamsche kermis was uitgeluid, lief al liet land onder — lusthoven en weilanden --- alles dook
onder water, en kwam niet voor Mei weer boven. Spieghel beschreef
liet uitvoerig, hoe in »de zoete koele Mey" 1 ) het »natte veld" weèr voor
den dag begon te komen, nadat liet maanden lang »een water-rijk
meer" was geweest, en de visschen er hoogtijd hadden gevierd.
Taal-leye leid ons uyt, langs d'Amsterlandse stromen,
t' Anschouwen 't nieuwe kleed van 't natte veld en bomen,
Diens vrolik-bleke-lof drong plotselijken uyt
(Met swanger knoppen bol) der takken dorre huyd;
En 't gras, dat onder 't ijs in d' herrefst was gbeweken,
Begon zijn spichtich hoofd door 't water op te steken :
Het veld, dat korts nog scheen een water-rijke meer,
De ruighe kanten toond', en krecgh zijn verwe weer:
Daar lang de spertel-vis na lust had ghaan vermeijen,
Daar zou men alle daagh melkrijke beesten weijen.

Een heel pleizierig buitenleven voor die zestiende-eeuwers! En dat
duurde zoo tot 1634, toen eindelijk de Buitenvelder-polder in beter staat
gebragt werd. Toch hadden onze rijke Amsterdammers hunne lusthoven langs den Auistel, en ze lieten zich door geen achttnaandsche overstrooming afschrikken.
Spieghels Meerhuizen was een zeer groote buitenplaats, die zich uit1) Koele liley. Gij ziet dat een Hollandsche Meimaand zich in driehonderd jaren
al zoo tamelijk gelijk gebleven is, en zij zal, zeer waarschijnlijk, in de dagen van
Claudius Civilis wel even frisch geweest zijn, als ze nog doorgaans is.
2 '^
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strekte van den later zoo vertnaarden Paauwentuin tot tegenover den
Omval. En hij had er Ruyschenstein tot gebuur, waar hij somwijlen
eens, als de »wander-lust" hem »lokte," een wandeling heen deed langs
den »Slang-trek-hobbeldijk." En ook langs dien dijk was 't in de zomermaanden lang niet stil en eenzaam ; daar waren herbergen in menigte,
waar poorters en »diversche natiën van den vreemden luyden" in menigte verkeerden, »omme daer te drincken ende goede chiere te maken."
En 't was er zoo woelig en joelig, dat ze den weg versperden, — «drinckende", lezen we, »sult droncken, dat de coopman den weck niet gebruycken en mach." -- En dit mag u ergeren, 't bewijst ten minste,
dat het er niet stil en eentoonig was. Ieder genoot toen zijn zomervreugd in de omstreken van Amsterdam : de rijke koopman op zijn Buiten;
de minderman en de vreemdeling in de herbergen.
V.

Wilt ge nu ook eens weten, wat er op zoo'n zestiende-eeuwsche
buitenplaats al te genieten viel? Zien we dan wat Spieghel op zijn
Meerhuizen had.
Vruchten in overvloed ; — de inundatie deed er goed aan, want alles
groeide er heerlijk. Vooreerst lekkere aardbeijen, waar Spieghel veel
van hield, en die hij zijn »amper-zoete vruchtteelt" noemde ; en kersen,
De dorst-lesschende kers treft juist de hete tijd.

De goede kersen kwamen dus toen al niet vroeger dan tegenwoordig,
en van het llvroeg-gewas", of de Meikersen, hield Spieghel evenmin als
Cats 1). Peren had hij van alle soort :
De tijdpeer enkel-zop, wijn-rijker keyzerinnen,
Bospeer en kaniewiel.

1) Cats zei:
De Meysche kersen in 't gemeen
En sin macr vel en enckel been.

(Weghwijser ten Ilouwelijck, II D. Vrijster),
Van Wijn heeft uit oude rekeningen bewezen, dat de graaf van Holland in de 14e
eeuw op Meidag kersen op tafel kreeg (luist. Avondstonden, II D. bl. 95); maar dit
bewijst niet, dat alleman ze toen krijgen kon. Evenwel legden de tuiniers er zich
op toe, meer en meer vroegelingen te kweeken voor ieder, die ze goed betalen
wilde, en dus waren er in den tijd van Cats werkelijk op Meidag kersen te koop,
die hij echter niet lekker en sappig vond. Dit nu waren de eigentlijke Meikersen;
maar de kooplui hebben dien naam later aan 't geheele gewas gegeven, en 't kersenetend publiek daarmeê in den waan gebragt, dat de kersentijd zich in den loop der
eeuwen verlaat heeft.
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Dit waren de vroege soorten ; later had het Meerhuizen; hofgezin nog
heerlijke langhalzen en bargemotten en smouten en butterperetr, en eindelijk, om 't saizoen te sluiten : »'t basterd-zoete kermispeerken." Vraag
Item eens naar zijn pruim- en besseboomen :
De zuyker-zoete pruyrn, ghesprenkelt, blauw en wit,
't Aalbezyken koraligh, en zwert als een ghit.

En dan nog zijti »mispelen en queden." Och, zei Spieghel, men weet
niet half hoe'n heerlijk land het hier is :
Een mensch hem zelf vergheet, en dit aards-paradijs
Gheeft boven bosch en beek van Griekenland den prijs!

Heel Griekenland had zooveel bekoorlijkheden niet als hier een zestiende-eeuwsche buitenplaats, die acht maanden onder water lag! !
Wilt gij hem ook in zijn bloemtuin volgen, hij zal u zijn schoone
violetten toonen, waar Meerhuizen om beroemd is.
Elx Vyoletten ódgh-schódn verwe-scheel-gheslachten,
Door lucht en schouw-sucht, 't hert veel herte-vruegd toebrachten 11.

En daarnaast »lavenders droef-blaaw bloem," en »d'eel loof-smal
rosmarein," -- de rosmar ij n, waar de verciersters uit de Rosrnarijnsteeg alle dagen om komen loopen, om er hare kunstwerken voor doopen trouw- en liegrafenisplegtigheden van te maken. En dan zijn liefelijke
rozenboschjes, die hij zijn »rode-róósken ruek-lief" noemt; -- en zijn
witte en gele leliën en damastbloernen en tijloozen,
Fyool ruex-zoete lucht, Tyloos, Mey-bloemkens eel,
Damastbloem, Anjers pluymkens, Lely wit en gheel,
Door ruck-loos onkruyd hier niet waren wegh-geschoven:
Zo nieuw-ghier kostbaar pronkt in praal-kruid-lievers hoven.
1) Dunken u zulke verzen welligt niet zeer zoetvloeijend en niet gemakkelijk ? —
Even zoo dacht men er ook vóór twee eeuwen reeds over. „Iedereen weet, dat de
duysterheid van dit schrift veelen heeft afgeschrikt om hetzelve te lezen ;' zegt de
voorrede der uitgave bij Hendrik Wetstein in 1694.
Toch heeft Spieghel op welluidendheid en maat nog beter gelet dan Coornhert en
Visscher, en moet men hem vereeren als een der eerste en voornaamste opbouwers
en handhavers van onze letterkunde in het algemeen, en van een verbeterden dichttrant in het bijzonder. (Mr. JERONInIO DE VRIES, in de Werken der Iaat. Maatsen,

van Taal- en Dichtkunde, III Deel blz. 67.)
En wat de hardheid van Spieghels verzen betreft, Hooft maakte het in dit opzigt
dikwijls nog niet beter. 't Was Vondel, die (later) 't Hollandsch alexandrijn op bevalliger leest schoeide.
2^
i^
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Wes walght gemeenheid ons ? maakt vreemdheid goed of schóón ?
Wat haalt bij ruekrijk Lely hun stinkkeizers-kroon?
Dees koopt men graag om 't geen zijn heer een jaar kan voeden:
Die krijght men licht te gheef: zo doet verwaantheit woeden.
Wij achten 't ding na waard : geen inlands nulbaar spruyt
Verzetten wij om turx onnutte bloem of kruyd.

Maar hij wijst u reeds op zijn prachtig boschgewelf, op zijn olmen,
en »ruyk-blad-rijke nuet," zijn »steile ypenmantels" en uitgestrekte linden,
en zijn »wijnrank-overwelfsel."
In een' dier lindeboomen -- natuurlijk de kleinste niet -- heeft hij
boven in den top een luchtkasteel gebouwd, dat hij »Muzen-toren-hof"
noemt. Een gezelschap van wel twintig personen wandelt den wenteltrap
op, en zit er hoog en droog, en althans even ruim en gemakkelijk als
op een Rotterdamsch bovenhuis 1).
Op een anderen tijd weêr noodigt hij zijne gasten in het »Tempelken der Muzen," een paviljoen op een heuveltje, met drie verdiepingen:
de onderste vierkant, de middelste achtkant, de bovenste rond. En boven
op dat paviljoen is de cingeltrans, van waar men 't heerlijkst vergezigt
geniet. Daar, in het noorden, over de stad heen, het Y, waar men van
louter schepen geen water ziet; in 't noordoosten de Zuiderzee, en
't hooge Gooijerbosch in 't oosten ; in het zuidoosten de bruisende Diemerzee (waar wij ook geen water meer zien) ; en in 't zuiden de kronkelende Amstelstroom. Eindelijk in het westen de zwarte Haarlemmermeer, en, als 't helder weêr is, de Blinkert in 't verschiet, dien hij,
met een goede Hollandsche verbeelding, eenvoudig tot een Kaukasus
maakt:
De Blenk ver-blikkigh hier een Kaukasus verstrekt.

YI.

Maar op die bruisende Diemerzee moeten we nog een oogenblik onze
aandacht vestigen. Dat op dit zeetje in den Spaanschen tijd ook wakker
met oorlogschepen gemanoeuvreerd is, wil ik u thans niet eens herinneren, want het was er ook zonder vechten gevaarlijk genoeg. Dat
Diemermeer was een booze nabuur voor Amsterdam. 't Had door een
wijden mond met den Amstel gemeenschap, en 't kon daar, als er een
togtje uit het oosten of noorden blies, geweldig spoken. 't Water stond
er dan zoo hol, dat de scheepvaart op den Amstel niet zonder gevaar was.
1) 't Rotterdamsche bovenhuis was weleer te Amsterdam spreekwoordelijk, als een
symbool van bekrompenheid.
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Al van 1569 af waren er plannen beraamd, om daarin te voorzien ;
maar 't ging toen ook niet altijd zoo vlug als men wel wenschte. De
Wijze Raad 1) besloot, dat er een kanaal gegraven zou worden, binnen
langs den zeedijk, om het meer heen, tot in den Amstel. Het werd
uitgeteekend en mooi gevonden, maar -- niet uitgevoerd. Veertien
jaren lang hing het aan den spijker ; toen werd het eens weêr ter
tafel gebragt, en er werd over de kosten gesproken, en 't werd, ter
nadere overweging, andermaal aan den spijker gehangen. Eindelijk,
na weêr achttien jaren rustens, kwam er iemand met een gewijzigd
plan voor den dag, dat ook heel mooi gevonden, en hij 't eerste aan
den spijker gehangen werd. De Raad was nog immer raadplegende
en overleggende, nacijferende en geldzoekende, totdat er, vier ,jaren
later, weêr een ander gewijzigd plan ter tafel werd gelegd ; -- dit werd
andermaal mooi gevonden, maar -- niet uitgevoerd. Er kwam geen
kanaal. De Diemerzee bruiste als te voren, en de Meeren overlegden
als te voren ; de Heeren overlegden nog twintig jaren lang, -- zoodat,
toen men eindelijk aan 't werk ging, het wijs overleg en rijp beraad in
't geheel zestig jaren geduurd had.
Maar toen deed men dan ook het beste, dat er gedaan kon worden.
Het meer werd bedijkt en drooggemalen, --- en zoo veranderde in 162,E
die bruisende Diemerzee in vruchtbaar land. En datzelfde nicer, dal
eenmaal zulk een gevaarlijke nabuur geweest was, werd eerlang het
lustoord en de uitspanningsplaats der Amsterdammers. Reeds in 'I
midden der 17e eeuw vinden wij (le Diemerrneer beschreven als een
»heel vermaaklijke landtsdouwe, daar veel kooplieden van dose stadt
haar hof-steden en groote lust-hoven hebben, daar sij dagelijx met hare
koets-wagens konnen na toe rijden."
Hier een guide koets vol zegen
Rolt ter Amstels stads-poorte uit,

Die bedrupt met gouden regen
Diemers lusthof als zijn bruit.

VII.

Hiermeê zijn wij juist weêr teruggekomen tot dat tijdperk, van waar
we straks zijn uitgegaan, liet tijdperk der zeventiende-eeuwsche kracht
en grootheid, der achttiende-eeuwsche weelde en pracht.
Verbeeld u den gantschen Amstelkant — van Aistcl/wek vóór de
Utrechtschepoort af (waar Johanna Boerten Blok haar beroemde knipsels
1) De Vroedschap ; -- vroed is wijs, en Vroedschap beteekent „de Vergadering dier
Wijzen", of als men in de 14" eeuw schreef : dir' ibis/feit -r an d,'n Louie .
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tot aan Amstelmond bij den Uithoorn, en langs de Holendrecht
en den Krommen Angstel tot aan 't Slot van Loenersloot -- eene aaneenschakeling van lustplaatsen en heerenhuizen, waartusschen de bevallige, rood en groen geschilderde boerewoningen, en hier en daar een
ruimzigt over een kamp weiland, begrensd door 't hoog geboomte der
omliggende buitenplaatsen, slechts aangelegd schenen om aan 't landschap een aangename afwisseling bij te zetten.
Verbeeld u dat oude Zeeburg en 't verder gelegen Pampuszigt nog
eens weêr als de lievelingsplekjes van Amsterdamsche wandelaars, immer
wemelende van bezoekers, die er dat heerlijk vergezigt kwamen genieten
over de Zuiderzee, — niet die ledige, graauwe watervlakte, waar de
dobberende visscher nu en dan eens omziet naar een beurtman of een
stoomboot, — maar de Zuiderzee met zeilen overdekt bij honderden
te tellen! Amstels handelsvloten : Oostinjevaarders en Oostzeeschepen,
Levantsche vloten en Groenlandsvaarders, Noordsche hout- en Amerikaansche zilvervloten, met één woord: al de rijkgeladen kielen uit alle oorden
der wereld, die met volle zeilen, met vlag en wimpel, over Pampus
glippen, om weldra, Kattenburg voorbij, onder klank van trommen en
scheepstrompetten, bij 't lossen van 't geschut, Amstels Stedemaagd
te verkondigen, dat ze haren rijkdom weêr met nieuwe schatten komen
vergrooten.
Verbeeld u die Diemermeer, als een lusthof vol weelde, besloten in
haar hoogen ringdijk, een »landjuweel",
maakte),

Bemind om al zijn lieflijkheden!

Die Maliebaan, waar 't immer vol leven en vrolijkheid was, terwijl
»Amstels frisse jeugd zijn kragt en kunst deed blijken" in 't lustig slaan
van den bal. En Middel- en Kruislanen onder 't hoog geboomte, altijd
vol rijtuigen en paardrijders, en weêrzijds bezoomd door heerenhuizen
en bosschaadje, bloemperken en watervalletjes.
Weelde-velden, Vorsten-tuinen,
Bogaerden met roem op roem,
Die te lucht heft hals en kruinen,
Hoe is 't best, dat ik u noem ?

vroeg

de

poëet

Van Born, en

hij noemde ze

Amstelia Tempe.

Verbeeld u nog eens de Wetering — vergeten moddersloot thans
toen een Amstelstroom in 't klein, met mooije landhuizen aan den oever,
die zich spiegelden in den helderen vischrijken vliet. De Wetering met
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haar Hoogebrug en haar Stadlander, wier namen den Amsterdammers
alle genot en genoegen vertegenwoordigden ! Wie 's zomers niet op de
Wetering geroeid, en 's winters er geen schaatsen gereden had, wist
niet wat pleizier was. Theedrinken in Stadlander en kijken naar de
palingtrekkers aan de Hoogebrug was een ouweluidjes-pleizier.
Verbeeld u den Overtoom, waar vrolijkheid en smulzucht wedijverden
tot dartelheid en uitspatting toe. Ge herinnert u immers 't oude deuntje
Varen we na den Overtoom, enz?

varen in de volgepropte volkschuit, waarbij nog altijd, naar 't oud
gebruik, de schipper op den kant van den wal ging en de schuit met
een boom voortduwde ; --- varen hoe men wilde, met zeil of riem ; want
wie liever »onder eigen" bleef, huurde een roeischuitje af, en zat met
de zijnen onder het tentje met een tafeltje in 't midden. la, ook om
te rijden naar den Overtoom was gelegenheid genoeg, rijden in een
soort van pleizierwagens, die veel van een traliekast hadden, overdekt
met een zeil, dat ter wederzijden opgerold we rd.
Verbeeld u den Amstelveenschen-, den Sloter- en den Haarlemmerweg
bezoomd met buitenplaatsen en speeltuinen, en alle wegen overdekt
met wandelaars en dravende kleppers en koetsen met vier paarden
bespannen, die stuiven over den weg, zoodat Jan de liegt ii toeroept;
Maak ruimte! laten wij wat aan een zijde treden,
Om niet van deze koets te worden overreden;
Hoe vaardig snort ze, met vier rossen, ons voorbij !
Haar raders dreigen elk, de lappen uit de pij
Te draaijen, of een vlerk van 't ligehaam af te scheiden!

Toen waren de omstreken van Amsterdam in waarheid schoon en
vol leven en genot : -- en wij kunnen er ons naauwelijks meer een
begrip van vormen, hoe toen Amstel en vaarten en weteringen wemelden
van de rijkvercierde jagten en boeijers en tentschuitjes, met zijden
vlaggen en wimpels, waarin de deftige bewoners dier lusthoven het
landvermaak gingen afwisselen met liet watervermaak ; — want zonder
water geen genot voor een Amsterdammer van den ouden tijd.
En daarom ook langs alle oeverkanten van stroomeis en vaarten die
vergulde koepeltjes en luchthuizen, en die groengesehilderde steigertjes
met een wit tentje overdekt, waaronder de »Hofheer" met zijn »Hofgezin" den gantschen namiddag zat thee te drinken. De een met een
liengelrot in (le hand ; dry

ander, als de rijke koopman Van \Vintel
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wat poëtiseerende, om een stroomdicht aan te leggen, en zijn fantaziën
kittelende om op die mooije blanke zwanen te rijmen, die hier

duiken, dartlen;
Daar in 't spieglend stroomkristal,
Zacht beroerd in duizend kringen,
Schaduwtegenvoetelingen
Haar verzellen overal.

Een derde war, gelijk de oude heer Van Nult op zijn Amstelvreugd,
zich verlustigende met de trekschuiten na te kijken, die tienmaal in
een uur hem voorbijvliegen.
Gij moogt er om glimlachen, Hollanders der negentiende eeuw ! die
geen grooter genoegen kent, dan met een krant in eiken zak u te
laten inpakken in een groote kast op wielen, om, in den kortst mogelijken tijd, zonder op- of om- of uitzien, maar in een uwer kranten
turende, in een rookwolk, die u schier stikken doet, van de eene stad
naar de andere voortgerammeid te worden ! -- Dat genoegen is u gegund, maar uwe voorvaderen zouden daarin geen den minsten smaak
gevonden hebben. Op 't water was hun lust en leven; en in een mooi
geschilderd trekschuitje op den helderen vliet voelden zij zich vrij wat
behagelijker. Daar konden ze nog rondzien, en een lange pijp rooken,
en frissche lucht inademen, en luisteren naar 't zachte murmelen van
't stroomnat. En wie, als de oude heer Van Nult, in zijn japonschen
rok op zijn steigertje zat, kon zich een gantschen achtermiddag verlustigen in het tellen der voorbijvarenden. Niemand had toen nog een
trekschuit voor luiaard gescholden. De snelle trekschuit heette het
toen:

De snelle trekschuit vliegt langs zijnen groenen zoom,
Dat 't water bruist, en schijnt een echo weêr te geven.

Toen was de Amsterdamsche Berebijt nog beroemd door 't gantsche
land, als de plek, waar alle reizigers van zuiden en oosten elkander
ontmoetten, — waar aankomenden en afreizenden elkander verdrongen
in eeuwig gewoel. Toen was nog de Paauwentuin, met zijn hoog geboomte en nog hooger toren, de verzamelplaats van Amstels deftige
burgerij, en die toren was het Amsterdamsche Belvedère, van waar men
het heerlijkst uitzigt genoot over al de hofsteden van den omtrek.
Toen zag nog de Amstel de wandelaars bij duizenden aan zijne oevers.
De lui gingen zich verlustigen aan de Schulp of in Rozendael, en een
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gantsche vloot van overhaalschuitjes bij de Schulpsbrug 1 ) bleek soms
een schrijver van dien tijd zegt van de wandelaars :
nog onvoldoende ;
't getal is vaak zoo groot,
Dat al de schuiten naauw de menschen kunnen voeren!

En dan dat heerlijke Admiraalzeilen 2) en die wimpelpartijen op den
Amstel — met scheepsmuziek en kanongebulder, juist zoo als 't behoorde!
Hoe sprong den Amsterdammers er 't hart van op, als ze (lat vrolijk
Wilhelmus over 't water hoorden klinken, en bij 't wapperen der prinsenvlaggen de metalen monden een muziek hoorden aanheffen, waartegen toen nog de zenuwen volkomen bestand waren, d- een muziek,
waar velen nu van schrikken zouden, maar waarmet\ weleer »de vroome
en dappere Hollanders haar Lant hebben gewonnen !" --- Hoe vrolijk
was het daar ginder aan
het Molentje, aan den oostkant van den stroom,
Een herberg zo vermaard, als sierelijk gelegen ;

waar Pourgonje en Champanje hunne eêlste gaven stortten bij 't f lollandsch waterbanket, waarop de admiraal zijne wakkere vlotelingen
trakteerde. Hoe joelde en juichte het volk aan Weesper- en Utrechtschezijde, dat van Zandhoek en Bierkaai, uit Jordaan en Jonkers en Riddersstraatjes hier te hoop gestroomd was, en den gantschen waterkant met
tafels en banken bezet hield, waar Haarlemmer scharretjes zwommen in
een oceaan van Delftsch bier ! En al de open vensters van de Jan d lruzen waren volgepropt met hoofden en uitgerekte halzen, of; als een
negentiende-eeuwer dat met zijne afgemeten deftigheid zou uitdrukken, — met de bloem der beide seksen !
0, 't was een bekoorlijk en hartverrukkend schouwspel — die Amstelvreugd in de 17e en 18e eeuwen ! Maar eenzaam en stil, vreugdeloos en
verlaten, als onze Amstel daar thans 3) ligt, heeft hij nu zelfs geen
herinnering meer van 't geen hij eenmaal was ! !
1) Later verbasterd tot Schulpbruq, Schullebruq, Schollebrug. De eerste naam werd
verklaard, als afgeleid van de schelpen, waarmeê deze brug bestrooid zou zijn ge
weest ; de laatste van de schollen, die er verkocht werden. Maar 't Gene is even onwaar
als 't andere. De naam is Schulpsbrug, gelijk men op de groote kaart van de I)iemerneer van 1719 leest, en die naam is ontleend van de eertijds vermaarde uitspannings•
plaats de Schulp, die hier, juist voor deze brug, binnen de meer aan den hoek van
den Amstel gelegen was. De tuin Rozendael lag een weinig verder aan den ringdijk.
2) Hierbij zou ik een noot ter verklaring moeten voegen ; maar omdat die uitvoeriger zou moeten worden dan de ruimte toelaat, zal ik er liever een Eipart stuk over
schrijven, dat hierna volgt.
:3)

Theps beteekent bier; vddr twaalf jaren,
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VIII.

Helaas ! onder al de groote poëten van onzen tijd is er niet één, die
nog eens den Amstelstroom bezingt ; --- geen tweede Antonides, om nog
eenmaal vier boeken alexandrijnen aan den Ystroom te wijden, éér hij
afgedamd en drooggemaakt wordt ! Niemand, die meer van een Amstellandsch Arkadia droomt, of kans ziet, om een boek van driehonderd
bladzijden te schrijven over onzen doodstillen buitencingel !
Konden onze groote vaderen, die zooveel schatten hebben veil gehad
voor den luister en den roem van hunne stad en haar »landjuweel" 1),
—kondezijnogespzien,hozudenijzcherg n!-Ikanmij
voorstellen, hoe burgemeester Jan Six naar zijn liefelijk Meermond zou
uitzien, en hoe Gillis Valckenier in toorn zou ontvlammen, als hij
zijn Hogermeer weêr opzocht; --- hoe de admiraal Tromp zijn forsche
zeemansstem verheffen zou, en vragen, of men dan zelfs zijn Trompenburg niet gespaard had ? -- en hoe de beroemde Witsen ... Maar wij
wagen 't niet, de geesten dier vaderen op te roepen, om een oordeel
te vellen over onze regtlijnige gladheid en effene platheid. Hoorde ik
niet onlangs -- en 't voer mij door de leden als Bene koude rilling —
dat lede kale vlakte de sterkste expressie der schoonheid is ? 2) -- Voor
dat verheven ideaal buige zich wie wil; maar wij willen, dat de negentiende eeuw ons niet van ondankbaarheid beschuldige, als we -- hulde
brengende aan 't licht, dat ze verspreidt, en de kracht, die ze ontwikkelt, en al het nuttige, dat ze schept, en ons zelfs zeer verheugende in de snelheid, waarmeê ze ons voortdrijft ! -- er toch vaak genoegen in vinden, ons nu en dan aan hare ijzeren armen te ontrukken,
en er lust in scheppen, die sterkste expressie der schoonheid van het
heden prijs te geven voor de liefelijke herinneringen van een bekoorlijker en schilderachtiger verleden.
Julij 1862.
1) Dit woord had oorspronkelijk Bene andere beteekenis dan waarin het hier gea
bruikt wordt.
Een „landjuweel" was van ouds een schuttersfeest, b. v. „een groot loffelijck
lantsjuweel van schietspelen van den edelen voetboge"; en later gaven ook de
Rederijkers aan hunne feesten, waarbij een aantal Kamers kwam meêdoen, dienzelfden naam. Maar in de 17e en 18e eeuw noemden de poëten een schoon
landgoed of een bekoorlijke landstreek een landjuweel. Ook VONDEL, X D, bl. 531.
2) Zie Dietsche Warande, VI D. bl. 272.

AD12IR,AAL ZEILEN.

I,
De zeilpartijen zijn in ons vaderland zeker even oud als onze historie.
Immers in een waterland, als wij bewonen, en dat in vroeger eeuwen
nog veel waterrijker was dan 't tegenwoordig is, moet het zeilen wel
van den vroegsten tijd dagteekenen; en daar 't vermaak uit zijnen aard
gezellig is, ja te gezelliger naarmate de weelde op lager trap staat, zoo
gaf het zeilen van zelf tot zeilpartijen aanleiding.
Zeilpartijen hebben dus ongetwijfeld reeds tot de vermaken onzer
Friesche voorouders 1 ) behoord, gelijk door al de middeleeuwen heen tot
die hunner nakomelingen, totdat zij in de 17e eeuw te Amsterdam
haren boogsten luister bereikten ; en aan 't hoofd dief watervermaken
blonk toen, als 't juweel, het jaarlijksch feest van 't Admiraalzeilen uit.
))Eens 's jaars, doch twee dagen na elkander, op zaturdag en zondag
in de maand Julij, doen de aagten en boeijers van ieder der Arie Jap .tde Kattenburger-, en de Amstel-jagthaven een
havenen [t. w. de
speeltogt langs het Y en langs den Amstel, onder een verkooren .tclmiraal, Vice-admiraal en Schout-bij-aagt. Zij zijn dan op 't sierlijkst
uitgestreeken met vlaggen en wimpels, en de vlagofficieren en andere;
voeren Benige kleine stukjes geschut, die van tijd tot tijd gelost worden,
terwijl de trompetten en andere speeltuigen klinken. Men noemt dit
vermaak het zeilen van 't Aliniraalschap, en 't is al zo oud hier tei
stede, dat er de digter Cornelis Gijsbertsz. Plemp, in een weerk,je, welk
in 't jaar 1616 in 't licht kwam, reeds gewag van maakt.beschreef Wagenaar het Admiraalzeilen, ' 2) maar wie herkent
dit dor geraamte het levendig en vrolijk waterfeest, waar we vroeger
Oude-,

I

Zoo

ij Ik bedoel de Friezen tusschen Flie en Maas, wier nakomelingen de Hollanders
zijn, Zie Mr. L. Ph. C. VAN DEN BER4M in NIJIIOFFs .Bijdi. X D. blz 14-21.

?) Amst. II D, blz. 67,

396

van spraken ? 1) Dan maakte zelfs Klaas Bruin, — de leermeester van
den »grooten" Feitama ! 2) -- 't in zijn Zuidhollandsche Arkadia nog beter,
ofschoon zijne alexandrijnen van taai-taai zijn.
Als d'achtste maand is op haar beurt in 't licht verschenen,
Die haren naam van vorst Augustus schijnt te ontleenen,
Wanneer men van geen vorst, maar heete dagen weet,
Maakt elk, die op deez' stroom een Jagt houd, zich gereed. 3)
Men bootst een scheepsstrijd na, men noemt het Spiegelvegten.
Men kiest een Opper- en een Onder-Admiraal;
Men maakt een Schout bij Nacht, op dat aan deze praal
In alle deelen niets mag tot hun wit ontbreeken.
Hier word een Prinsevlag van achtren opgesteeken;
Elk plant een haneveêr op 't toppunt van de mast,
En daagt zijn vijand uit, die op zijn voordeel past,
En tracht, door vlijt, de loef te winnen onder 't gieren.
Wat ziet men van de nok al lange wimpels zwieren!
Elk haalt het zeil in top. -

Nu zeilt de gansche vloot met blijdschap naar de stad.
Elk bied den winnaar heil met zijn gewonnen schat,
Die in geen Wisselbank voor hem word aangeschreven,
Maar in 't gelag betaald. --

Dat wil zeggen : er wordt gegeten en gedronken ; wat trouwens ook
't best is, wat men na een zeilpartij doen kan, want de wind maakt
de keel droog en 't water geeft een grage maag.
Slaan wij nu Plemp, wien Wagenaar aanhaalde, er eens op na, dan
vinden we een dozijn Latijnsche verzen, 4) waarin de dichterlijke advokaat verhaalt, dat het een zeilend volksfeest was, regt zooals het Amsterdammers voegde, hetwelk gevierd werd op den helderen waterspiegel voor de stad met fraaije boeijers, en hij verzekerde, dat het een lust
was om te hoor gin, zooveel muziek er bij gemaakt werd : de trompetten
schetterden, de trommen roffelden, de bekkens kletterden. Hij vond het
een geestverheffende en heilvoorspellende liefhebberij ; ja, riep hij uit
Dit spel voorspelt wat goeds ! Laat vrij de vreugde schateren
Dit spel spelt Amsterdam de heerschappij der wateren.

1) Vergl. hiervoor blz. 393.
2) Dr. W. J. A. JONCKBLOET, Gesch. der Ned. Lett. H D. blz. 325.
3) In zijn tijd was 't in Augustus, in Wagenaars tijd in Julij, in onzen tijd weêr
in Augustus.
4) Amst. monogrammon, p. 12.
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En »eindelijk," zei hij, »als de vrolijke zeilers den steven weer stedewaarts wenden, dan davert de hemel en rolt de donder langs de golven."
Dat er bekers gestort werden, spreekt van zelf, want zonder deze mist
een feest zijne behoorlijke staatsie.
De woorden van Plemp geven den indruk, dat dit waterfeest toen
iets nieuws was, en dit komt ook met de historie wel overeen. Zoo
er in 1616 reeds een jagthaven bestond, was die nog splinternieuw,
want de Oude-stadsherberg, waar de Oude jagthaven bij lag. was zelve
eerst in 1613 gebouwd, terwijl de eerste ordonnantie op (l( ,Jagthaven
van 1622 is 1). In 't midden der 170 eeuw, vódr de vierde o ergrooting,
waren er reeds drie Jagthavens: twee op 't Y en een op den Amstel.
De Nieuwe-jagtha ■- en op 't Y werd na gezegde vergrooting verplaatst
achter Rattenburg ; maar liet duurde tot 1718 eer de Amste!-jagthaven
(die weleer bij de Blaauwbrug gelegen had) op nieuw werd aangelegd
bij de Hoogesluis.
Iedere Jagthaven vormde een gild, -- een zeilersgild, dat, als elk
ander gild, zijne overlieden, zijne »bosse" en zijn »knecht' had, en
ook naar oud gildegebruik zijn jaarlijksch groot gildefeest vierde met
optogt en maaltijd. Natuurlijk moest die optogt hier een s eltogt te
water zijn, met vlag en wimpel, met kanon en trompet Distig gevierd,
en besloten met een maaltijd in de haven »onder 't stortei, van menig
frissen beker."
1I.
»In 't begin van den zomer," schreef zeven jaren na wagenaai een
Amsterdamsche Gids, »versenigen zich alle jagten op het h tot eend
vloot, die in eskaders verdeeld wordt. Elk eskader kiest een admiraal,
een vice-admiraal en een schout-bij-nacht, en schaart zich in slagorde.
Daarna wordt zeil gemaakt, en geschoten met kanonnetjes en musketten,
onder trompetgeschal en tromgeroffel en ook ander muziek. Na lang
genoeg zich zelven en de toeschouwers dus vermaakt te hebben, gaan
de scheepjes op de waterlandsche kust voor anker, doorgaans hij
Durgerdam of bij Zaandam, waar de schepelingen zich goed laters opschaffen. Tegen den avond keeren zij in slagorde naar de stad terug" 2 ),

1) Dandy . v. Raast. blz. 759. — Hoeveel jaren de Jagthaven toen reeds bestaan had,
blijkt uit de ordonnantie niet. Er wordt gezegd, dat de Burgemeesters „voor desen"
aan „de gemeene Lief hebbers van de Speeljachten", een zekere Maats verguisd hadden,
om de jagten te leggen, en dat die Lief hebbers reeds „verseheyde onkosten van
paelwerek ende anders daer op" hadden gedaan.
'2) Gunde d'4msterdam, 1772, p. 254, 255.
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»Te Amsterdam en te Rotterdam," zoo schreef Le Francq van Berkhey
vijf jaren later, »zijn aanzienlijke zeilspelen bekend onder den naam van
»Admiraalschap zeilen", die, vooral door de Amsterdammers, jaarlijks
met veel pragt en kosten gehouden worden. Men verdeelt een aanzienlijk
getal boeijers, jagten en sloepen, naar de wijze eener scheepsvloot,
onder den admiraal, vice-admiraal, schout-bij-nacht en verdere vloothoofden. Elk laat naar zijnen rang de vlag van commando van mast
en achtersteven waaijen, terwijl de overigen in de vereischte orde met
hen voortzeilen" 1).
En weêr vijf jaren later schreef Lieve van 011efen, dat het nog jaarlijks, doch met minder luister dan vroeger, plaats vond °). De Engelsche
oorlog had er reeds zijn invloed op doen gevoelen : de Patriotsche tijd,
de Bataafsche tijd en de Fransche tijd zouden dit in steeds klimmende
mate doen.
Opmerkelijk is 't, dat naauwkeurige schrijvers, als zij dit jaarlijks
zeilvermaak noemden, op allerlei wijzen om 't admiraalschap draaiden,
en 't geen »Admiraalzeilen" schenen te willen noemen. Wagenaar
schreef: »het zeilen van 't admiraalschap" ; anderen : »zeilen bij admiraalschap" 3), _ » zeilen in admiraalschap" 4), -- »zeilen in admiraalschappen" 5), - » zeilen onder admiraalschap" 6), - » admiraalschap
zeilen" 7). _ Vóór ruim een halve eeuw plagten de ouden uit de
achttiende eeuw, als de jeugd van admiraalzeilen sprak, te zeggen :
»Neen, 't is geen admiraalzeilen meer, 't is admiraalschap zeilen." En
zij hadden gelijk, want beide woorden beteekenden niet hetzelfde. Evenwel verklaarden de heeren De Vries en Te Winkel in de zesde aflevering
van het groote Woordenboek, »Admiraalschap zeilen" voor hetzelfde als
»Admiraalzeilen" 8), doch vergisten zich. Dat »admiraal" en »admiraalschap" woorden van eenerlei beteekenis zijn, beweren zij niet, maar
dan is 't ook vrij duidelijk, dat »Admiraalschap zeilen" en »Admiraalzeilen" niet precies hetzelfde kunnen zijn; -- en beiden verschillen
ook weêr van de zeilpartijen in 't algemeen. De laatsten werden overal
1) Nat. Hist. v. Holl. III D. blz. 1364.
2) Verkorte Beschr. v. Amst., 1782, blz. 15.
3) D. WILLINK, Amst. Arkadia, blz. 88.
4) COLLOT D 'ESCURY, Doll. Roem, VII D. Bijl. blz. 12. J. SCHELTEMA, Peter de
Groote, I D. blz. 140.
5) C. J. NIEUWENHUYS, Geneesk. Plaatsbeschr. I D. blz. 217.
6) J. SCHELTEMA, t. a. p. blz. 156.
7) LE FRANCQ VAN BERKIIEY, Nat. luist. v. Moll., III D. blz. 1363. -- GRABNER
Brieven over de Vereen. Ned., blz. 353. -- JAC. KOK, Amst. Jaarb., III D. blz. 70.
8) Blz. 8r8.
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gehouden, waar men zeillust, zeiltuig en zeilwater had, maar 't Admiraalzeilen en 't Zeilen in Admiraalschap behoorden bij de Jagthavens.
De zeilpartijen waren in voorgaande eeuwen in Holland veel algemeener dan in

de

onze; zij waren echt nationaal. Geen dorp zelfs, dat

aan een vaart of rivier lag, waar niet van tijd tot tijd een zeilpartij
werd aangerigt. De schippers en visschers alleen niet, ook de hoeren
waren er minnaars van. De zeilpartijen waren van tweeerlei soort
hardzeilerijen en spiegelgevechten. De eersten vonden 't incest
plaats en altijd gereede deelnemers ; de laatsten slechts bij oene bijzondere gelegenheid, b.v. een vorstelijk bezoek. De hardzeil+rijeer verschaften den zeilers hetzelfde genot als de harddraverijen den rijders,
en 't was, op de dorpen, gemeenlijk de herbergier, die ze aanrigtte
en een mooije vlag als prijs stelde. De beschrijving van zulk eer.e
zeilpartij aan den Schinkel bij den Overtoom heb ik gegeven in mijne
Volksvermaken, en er tevens bij aangeteekend, dat dit nationaal pleizier
ook al onder 't ellendig patriotismus in den Keezentijd in verval i s
geraakt 1).

't Zeilen in admiraalschap kennen wij sedert de 15 0 eeuw,
de aanitelydende
oorlogen, vooral met Frankrijk en Engeland, de zeevaart onveilig maakten.

hoewel niet als vermaak, maar als noodzaak, omdat

»Admiraalschap," zegt IIugo de Groot, »is 7naatscl;a1) c'to

aan verschillende eigenaars

,, è bc cri,

behoorende, tot onderlinge hulp verde-

diging. De zwarigheden van den oorlog en de zeerooverij hel ^ l,or ^ hij (Jri

die maatschap zeer gebruikelijk gemaakt ; ja, 't

is dikmaals hij wetten

geboden, dat de schepen, die uitzeilden, admiraalschap moesten waken" °).
De oudste ordonnantie van dien aard, welke wij kennen, is van den
1511 April 1475, en vastgesteld, niet door 's Lands IIeer, slaar

door

koopsteden zelve. Amsterdam beschreef de Watersteden ( hoorn,

de

Enk-

huizen, Monnikendam, en Edam), om te raadplegen over de bescherming
der zeevaart ; zij stelden gezamentlijk de bovengenoemde ordonnantie
vast, en vaardigden die nit op hun eigen naam.
»Alle die schepen, t'huys heltoerende onder voorsz. vijf vaste Steden
ende in die platte Landets en Dorpen onder ende omtrent
gelegen", moesten voortaan »alle gelijk en

met

den

wijt' steden

eene Vlote vaet°en," onder

't geleide van vier Admiraals, twee vóór en twee achter, en under 't

1) Blz. 604-607.
2) Iris. tut de Moll. Reylsgel. Ill B 22e D.
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oppergezag van een Admiraal en een Onder-admiraal. Geen schip mogt
zich aan dit zeilen in adriraalschap onttrekken. Zij moesten »na malkanderen wachten, en d'een den anderen nyet ontseylen," maar steeds
in elkanders gezelschap en onder 't geleide der admiraals blijven, om
elkander te »helpen ende beschudden tegens den vijanden" 1).
Tijdens den tachtigjarigen oorlog vinden wij dat stelsel nog meer ontwikkeld en werden de ordonnantiën op de admiraalschappen uitgevaardigd door de Staten-generaal. Er werden toen echter geen vier admiraals meer benoemd, maar een Admiraal, een Vice-admiraal en een Schoutbij-nacht.
Om de »groote schaden, bij ghevanckenissen, rantsoenementen ende
beroovingen, den goeden Ingesetenen deser Landen, ter zee varende,
bij de ghemeene vijanden van den welstant der • ereenighde Nederlanden overghekomen ende aanglledaen," vonden de Staten-generaal »dienstigh ende noodigh, deselve bij Adrniraalschappen te doen varen (onder
deselven te maken), ende daerover stellende de bequaemste tot een Admirael, Vice-admiraal ende Schout-bij-nacht" 2)
En dit nu vond men ook bij de Jagthavens. Doch hier gold voor
spel, wat ter zee ernst was ; hier bootste men tot vermaak, uit liefhebberij, na, wat op zee gedaan moest worden uit nood tot veiligheid.
Trou we ns zoo ging het ten allen tijde : wat men aanvankelijk deed uit
nood, deed men vervolgens tot spel en vermaak. De verpligting der
poorters om hunne stad te verdedigen en den Graaf te dienen in zijne
oorlogen, riep de schuttersfeesten in 't leven, en de noodzakelijkheid om
in admiraalschap te zeilen, bragt hetzelfde als liefhebberij in de Jagthavens over.
In de reeds aangehaalde ordonnantie op de Jagthaven werden de
leden genoemd »de Liefhebbers." Natuurlijk moet de liefhebberij vrij
zijn, en dus had elk dier liefhebbers het regt en de vrijheid, voor zijn
eigen liefhebberij, met zijn eigen speeljagt uit zeilen te gaan, zoo dikwijls hij wilde, en daar kwam geen admiraal bij te pas. Maar de Jagthaven was een gild, en 't gildewezen was gegrond op zamenwerking,
en dus moesten »de Liefhebbers van de Speel-Jachten" dan ook van
tijd tot tijd als gildebroeders te zamen zeilen, om de goede vriendschap
te onderhouden en tot beter oefening van de kunst. Dit was dan »zeilen
in admiraalschap," -- of bij, of onder admiraalschap, of van 't admiraalschap; welk voorzetsel men gebruiken wil, is 't zelfde. — Het moest
niet alleen in behoorlijke orde, maar ook met staatsie en zwier geschieden. De Jagten werden in drie eskaders verdeeld, onder aanvoering van
1) Men vindt de ordonnantie in haar geheel bij CASFARUS COMMELIN, blz. 915 en 916.
2) Zie Nederl. Flattact-boeck, I D. blz. 292, 322, 323, 429 ; II D. blz, 68.102,115,
132, 135, 142, 290.
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een Admiraal, een Vice-admiraal en een Schout-bij-nacht, en, ook in nabootsing van 't geen in vroegeren tijd bij 's Lands vloot in gebruik is
geweest, voerden zij »yder bizondere koleur van vlaggen", namelijk
't eerste eskader oranje, het tweede wit en het derde Blaauw; welke
vlag de bevelhebber van 't eskader voerde »boven d'ordinaris vlag,"
terwijl de jagten, onder zijn bevel behoorende, een langen wimpel van
dezelfde kleur lieten waaijen. Vlaggen en wimpels waren van zijde; er
werden kanonnetjes en trompetten meê aan boord genomen, om te
schieten en te schetteren ; en eindelijk werd naar vaderlandseli gebruik
de vrolijke speeltogt met een vrolijken maaltijd besloten.
Evenzoo geschiedde 't ook, als de hulp der Jagthavens werd ingeroepen
»tot inhaling en uytgeleydingh van Vorsten en groote Personagien".
In onze eeuw echter was de oude naam van 't admiraalschap bij vleze
zeilpartijen niet meer in gebruik ; vóór een halve eeuw herinnerden alleen
oude lieden zich dien nog. Het jonger geslacht noemde ze toen »wirnpelpartijen", naar de lange wimpels, die men er bij zwieren zag, maar
bleef ze steeds onderscheiden van het traditioneele Admiraalzeilen, dat
slechts éénmaal 's jaars plaats vond.
IV.

Wat is nu de beteekenis van »Admiraalzeilen" ?
Daar »admiraalschap" beteekent »eene maatschap van schepen", en
»admiraal" de titel is van den man, die den hoogsten rang te water
bekleedt, zoo volgt daaruit, dat adiniraalzeilen iets anders moet zijn
dan zeilen in admiraalschap of adiniiaalschap zeilen.
»Admiraalzeilen" is een woord van gelijke vorming en beteekenis als
»koningschieten" bij de schuttersgilden op 't papegaaifeest, en »koningtrekken" bij 't bonegild op Driekoningenavond. Wie de boon trok was
koning ; wie den papegaai schoot, was koning ; wie met zeilen de vlag
won, was admiraal ; -- en de eene waardigheid zoowel als de andere
gold voor den tijd van een jaar.
De wedstrijd der zeilers om den rang van admiraal was 't Adinimalm
zeilen; en daar het een kampen om den voorrang was, zoo stak ieder
mededinger op den top van den mast een haneveêr, -- van ouds het
teeken van den kampvechter.
Dit laatste kwam natuurlijk niet te pas bij het zeilen in admiraalschap;
en even natuurlijk was 't, dat --- terwijl het zeilen in adeiivaalscllap
zoo dikwijls kon plaats hebben als de liefhebbers goedvonden -- liet
Admiraalzeilen ieder jaar slechts éénmaal voorkwam, en wel op den
jaarlijkschen feestdag, dien 't zeilersgild in de Jagthaven zoowel vierde
als 't schuttersgild op den Doel en ieder ander gild op de Oildekamer.
26
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En daar dit feest een waterfeest was, waarvoor »de liefhebberij den
Amsterdammeren was aangeboren," zoo wekte dit Admiraalzeilen de
belangstelling der gantsche stad.
Wilt gij nu nog eens op 't rijmstuk van Klaas Bruin letten, dan zult gij
bespeuren, dat hij er twee waterspelen in heeft vereenigd. Eerst spreekt
hij van het spiegelgevecht; doch vervolgens (vs. 9 tot het eind) van
het Admiraalzeilen, waarna den overwinnaar, die Admiraal was geworden, »heil geboden", dat wil zeggen : geluk gewenscht werd, met
vaderlandsch hoezee niet alleen, maar, natuurlijk ! ook bij een goed gelag.
Vondel gewaagde in het »Voorspel van Gijsbreght van Aemstel", van
Amsterdams magt en grootheid, en verklaarde, dat aan onze stad den
eersten rang onder Europaas hoofdsteden toekwam, en om 't mooi te
zeggen, ontleende hij zijne beeldspraak aan 't Admiraalzeilen.
Soo eens de vreê ons scheeprijck Y bestrael',
En 't oorlooghs-onweêr rust van ruysschen,

Kiest gants Euroop lees stad tot Amirael.

Maar de traditie zei, -- niet : zegt, want zij is verstomd, toen 't geslacht uitstierf, dat het Admiraalzeilen nog in zijn ouden luister had
gekend ; -- de traditie zei, dat het al sedert langen tijd bij de »liefhebbers van de speeljagten" de gewoonte niet meer was, den admiraalsrang van een wedstrijd afhankelijk te maken, maar dat zij, bij onderling
goedvinden, tot Admiraal, Vice-admiraal en Schout-bij-nacht dezulken verkozen, die de middelen bezaten, om hun hoogen rang waardig op te
houden. 't Was echt achttiende-eeuwsch, voor den knapsten admiraal te
houden, niet hem, die 't best zeilen, maar hem, die 't best trakteeren
kon. Dientengevolge veranderde toen het Admiraalzeilen in een luisterrijken speeltogt, waaraan somtijds, door 't heen en weêr zeilen der eskaders, onder 't schieten met los kruit en 't steken der trompetten, den
vorm van een spiegelgevecht, -- of wel, met klinkend muziek en daverende eereschoten, dien van een trioinftogt te water gegeven werd. En
al ging daarmeê de beteekenis van 't jaarlijksch waterfeest te loor, 't was
er toch als volksvermaak niet minder vrolijk om ; terwijl de jaarlijksche
gildemaaltijd steeds door een mooi vuurwerk gevolgd werd, waarbij
alweer de gantsche stad deelgenoot vair de pret was. Ja, twee dagen
achtereen vond dat water- en havenfeest plaats : den eenen op 't Y, den
anderen op den Amstel. De vloot op 't Y rigtte haren koers naar een
der dorpen »aan de overzijde," gewoonlijk 't eene jaar naar Durgerdam,
't andere naar Zaandam, op welke plaatsen het dan een ware kermisdag
was. De Amstelvloot zeilde doorgaans naar het Molentje, — weleer een
vermaarde herberg voorbij den Omval, waar de oude Amsterdammers het
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»bij uitnemendheid vermakelijk" vonden , ofschoon de hedendaagsche
niet eens meer weten, waar olie gestaan beeft.
Maar hoe vrolijk dat waterfeest wezen mogt, 't was toch eigentlijk
geen Admiraalzeilen meer, en daarom was 't dan ook, (lat de straks gemelde naauwkeurige schrijvers 't zoo niet noemen w il den, maar steeds
van admiraalschap zeilen, met of zonder voorzetsel, spraken. Doch de
gemeente bleef den ouden naam handhaven, omdat zij 't zoo naauwkeurig niet onderscheidde, en het feest nog altijd naar ouder gewoonte
éénmaal 's jaars zag vieren, en, ook naar ouder gewoonte, het op hare
wijze hielp vieren,
't Raakte, als wij vroeger reeds opmerkten, in 't laatst der vorige
eeuw, onder de hatelijkheid der partijschappen en de bedruktheid der
tijden, al meer en meer in verval.
Onder de regeering van den »Lammen Koning" vinden wij het wel
nog vermeld, maar -- in den verkleiningsvorm : »Alsdan worden met
Jachten en Boeijers zeilpartijtjes gehouden, die onder den naam van het
Admiraalzeilen bekend zijn. 1) Toen wij bij 't Keizerrijk waren ingelijfd,
schijnt het stilgestaan te hebben ; de Maire van Amsterdam zweeg er van
in zijn verslag van de zeden en gebruiken der Arnsterdammers, dat hij
in 1812 voor 't Keizerlijk Gouvernement opstelde 2).
In 1810 wenschte Dr. Nieuwenhuys, »dat, bij de herleving onzer koopvaardij, dit bevallig waterfeest zijnen ouden luister hernemen mogt!" 3)
En die wensch werd althans eenigermate vervuld. Zoolang Willem I
de kroon gedragen heeft, was de Koningsverjaardag (21 Aug.) een
nationale feestdag, en te Amsterdam behoorde het Admiraalzeilen, naar
ouden trant, met Wilhelmus en kanongebulder, tot de vermaken van
dien dag. Ja, nog in 1845 gewaagde een stadsbeschrijver met grooten
ophef van 't Admiraalzeilen, als van een »volksfeest, hetwelk Amsterdam
alleen oplevert, en geen evenbeeld ter wereld vindt" 4).
Ach, dit was de laatste trompet, die er bij geblazen werd.
't Admiraalzeilen had zijn tijd gehad, en de wedstrijden der Zeil- en
Roeivereenigingen kwamen er voor in plaats.
1) Tegenw. Aast. 1809, blz. 81.
2) Aan vergeten valt hier niet te denken. De Maire was in zijn verslag zoo naauwkeurig, dat hij zelfs het lapjeskeeren en het palingtrekken niet vergat, en ook vermeldde
hij wel, dat sommige burgers zich met zeilen vermaakten, maar van 't Ádiiliraaleilr-rz
geen woord. IIad het toen plaats gevonden, hij zou 't niet verzwegen hekben.

3) Gezeesk. Plaatsbeschr. I D. blz. 217.
VAN DER VIJVER, Geschiedic. Beschr. der stad Amsterdam, II D. blz.

4)

98.
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BLAD VULLING.

In voorgaande eeuwen, en zelfs nog in de eerste dertig jaren dezer
eeuw, lag een gedeelte van Amsterdam buitendijks, en liep bij eiken
hoogen vloed onder. Natuurlijk moesten de winkeliers, wier voorhuizen
gelijkstraats lagen, naar een middel omzien, om zich tegen den »haastigen overval van 't water" te beschutten. Daartoe dienden leun de
»vloedplanken." Dit waren breede en dikke planken, die in groeven
geschoven werden, hetzij voor de deur of voor de stoep, terwijl de
reeten met klei werden digtgesmeerd, zoodat het water er voor staan
bleef. Ook voor de kelders werden die vloedplanken gemaakt, en zelfs
voor de ingangen van stegen en dwarsstraten, wilde men niet van ter
zijde overrompeld worden door den vijand, dien men van voren afkeerde.
Van die groeven voor vloedplanken, in blaauwen steen gehouwen,
kan men nog een voorbeeld vinden (voor zooveel ik weet, het eenigste
dat nog bestaat) voor een kelder aan den Zandhoek tusschen de Zoutkeetsgracht en de Taanstraat.

De verbeterde stads-lantarens van Jan van der Heyde, die in 1669
waren ingevoerd, stonden op houten palen, die, zoowel als de lantarens
zelven, rood geverfd waren.
In Mei 1751 kwam daar verandering in. Alleen de lantarens bleven
rood, maar de palen werden wit en de voetstukken blaauw geverfd,
zoodat de Amsterdammers toen, ook zonder dat er gevlagd werd, overal
de vaderlandsche driekleur voor oogen hadden.

.ACHTSTE J3OEK.

JAN KLAASSENX

Groot is mijn vrees , dat, even als andere groote mannen, ook zelfs Jan
Claeszen bij ons in 't vergeetboek dreigt te raken.
JAKOB VAN LENNEP,
Holland 1857, blz. 30.

Klaassen was
de beroemdste van allen. Zijn naam was wijd vermaard, bij groot en
klein, binnen en buiten Amsterdam, -- ja, is het nog, ofschoon niet
meer zdd als vroeger, want de moderne beschaving heeft op zijne populariteit ook al invloed geoefend. Maar toch is zijn naam nog beroemd
genoeg, om soms letterkundigen op te wekken over hem te schrijven, —
al zij 't ook, dat ze hem eigentlijk niet goed kennen; ja, buitenlanders
zelfs gedenken hem in hunne werken, al weten ze niet precies, wie
hij was ;
't bewijst althans, dat hij nog vermaard is.
Wat bij die beroemdheid van Jan Klaassen te verwonderlijker is, —
hij was geen rijk en voornaam man ; och neen, hij was maar een kerel
uit de achterbuurt, of, om het op zijn oud Amsterdamsch te zeggen :
»een Fransepatter."
Er zijn veel beroemde Amsterdammers geweest, maar Jan

Heeft hij misschien uitgemunt door stoute heldendaden? Was hij een

Onversaagd in 't veld, die alleen een heel vendel vijanden stond,
wegjoeg of opvrat? Of was hij een Janmaat, die een dozijn admiraalsvlaggen van 's vijands top had gehaald? — Geen van beiden. —

Hans
en

Was hij dan een held van nog edeler moed, die vijf-en-twintig oude

viermaal zooveel km4ljongens
burgwal had gered? — Ook niet.
Dan was hij zeker een duizendkunstenaar, waar meester Lam maar
een prul bij was, of een onbegrijpelijk groot geleerde, die zelfs den
schoorsteenveger Beronicius overtrof! — Niets van al wat gij vermoedt.
Jan Klaassen was noch de dapperste, noch de menschlievendste, noch
de geleerdste, noch de kunstrijkste, maar hij was de grappigste kerel
van Amsterdam. Hij dankte zijn roem aan de eigenaardige rol, die hij
speelde op 't meest-populaire tooneel. Hij was een pretmaker. En daar
hem dit een naam gaf boven alle namen, zoo bewijst zulks op nieuw,
dat bij 't publiek, zoo groot als klein, pret boven alles gaat en hooger
geacht wordt dan moed en deugd, wijsheid en kunst.

vrouwen uit brandende achterkamers, en

uit

den
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Over dezen beroemden Amsterdammer nu wil ik in de volgende hoofdstukken spreken 1 ). Om echter alle vergissing en misverstand te voorkomen, moet ik u vooraf duidelijk zeggen, welken Jan Klaassen ik
meen ; — immers de ervaring heeft geleerd, dat dit niet onnoodig is.
Er hebben in 't verloop der eeuwen te Amsterdam z d dveel mannen
geleefd, die zdd genaamd waren, dat men ligt in de war kan raken, —
gelijk letterkundigen werkelijk er al eens meê in de war geraakt zijn.
Geen namen kwamen, eeuwen lang, in onze stad, zoo veel voor als deze
twee : Jan en Klaas ; en zoo is 't getal der Jannen, die een Klaas tot
vader hadden, letterlijk ontelbaar. Duizende Jan-Klaassens hebben hier
geleefd, en wel van allen rang en stand: edel-achtbaren en eerwaarden,
kapiteins en janmaats, burgemeesters en achillessen, schuitevoerders
en azijnmakers, boekverkoopers en hondeslagers, te velerlei om nog
meer te noemen. Welnu, de man, van wien ik hier spreek, is Jan
Klaassen in de poppekast, wiens wijf Katrijntje Pieters heette, en die,
anderhalve eeuw lang, heel Amsterdam, en nog veel andere steden, en
ontelbare dorpen, om zijne kluchten heeft doen lachen.
Jan Klaassen met zijn wijf Katrijn,
Beroemd aan alle plaatsen;
Eheu! ach! dat ze niet meer zijn, —
Katrijntje met Jan Klaassen!

1) Dit „Achtste Boek" is geen herdruk ; het is nieuw.

EERSTE HOOFDSTUK.

OVER DE POPPEKAST.

Herinnert ge u de oude Amsterdamsche poppekast nog ? Let wel
van de nieuwe of gemoderniseerde spreek ik thans niet.
Die oude herinneren velen zich niet meer. Velen hebben die nooit gezien, en onder dezen vindt men zelfs letterkundigen, die er evenwel
over geschreven hebben. Eertijds zagen de Amsterdammers die alle
dagen ; de bewoners van andere steden en de boeren op de dorpen
hadden er zelden anders 't genot van dan als 't kermis was. Voor de
Amsterdammers was de poppekast de kleine komedie; en -- 't moge
niet vleijend voor »de kunst" zijn, 't is evenwel zoo, — (le menschen
verlieten haar, als in de groote niet steeds 't geval was, nooit anders
dan wel vermaakt en vervrolijkt en behoorlijk gerecreëerd.
Maar was 't spel vermakelijk, de poppekast zelve was fraai noch
eierlijk. Het was een hoog en smal figuur, regt op en neer, zonder
een enkele krul of kromme lijn ; 't was een fatsoen als een langwerpig
vierkante doos, op een harer kleinste zijden overeind gezet. Niets dan
regte lijnen en regte hoeken ; alleen 't frontispiesje, dat bovenop prijkte,
had twee scherpe en één stompen hoek. De kast mogt niet te zwaar
zijn, omdat de vertooner zelf haar droeg, waar hij haar hebben wilde:
en daarom bestond zij slechts uit een geraamte van dun latwerk, dat
met rood of blaauw geruit katoen overtrokken was, terwijl alleen boven
aan de voorzijde een vierkant vak open gelaten was om tot tooneel te
dienen. Wandelde de kast langs 's Heeren straten, (lan liep zij op twee
mansvoeten ; stond zij stil, dan rustte zij op vier houten pooten. De
breedte was niet meer, dan dat er de vertooner in staan en de armen
roeren kon, en het tooneel juist ruim genoeg, om er twee poppen in
heen en weêr te ronsebonsen ; als er een derde bijkwam, was 't vol,
en stond er één roerloos in een hoek.
de oude, --
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't Frontispiesje was maar een houten plankje ; toch had het, even
goed als 't hardsteenen frontispies van de groote komedie, een opschrift, — ofschoon niet van Vondel, en ook niet poëtisch, maar ruim
zoo praktisch. Twee figuurtjes, die Jan Klaassen en Katrijntje verbeeldden, hielden iets vast, dat naar een schild geleek, en waarop te lezen
stond : »Elk past op zijn zakke." Heilzame waarschuwing ! Geen akteur,
die zoo de aandacht der toeschouwers boeide als Jan Klaassen, en daar
zij digtopeengepakt voor de kast stonden, vonden de zakkerollers hier
schoone gelegenheid voor hunne industrie.
Een tooneelgordijn, dat opgetrokken werd, was aan de poppekast
niet, maar wel hing aan elke zijde een opgeschoven gordijntje, en dit
was nog volkomen zeventiende-eeuwsch ; immers toen werden in den
grooten schouwburg ook de gordijnen » naar beide zijden opengeschoven" 1). Achter deze gordijntjes kroop Jan Klaassen weg, zoo dikwijls
hij een guitenstreek had uitgevoerd. Had hij bij zijn buurman de krentebroodjes uit den oven gestolen en zat de bakker hem na, dan school
hij beurtelings achter 't eene en 't andere gordijntje, en of de jongens
al riepen : »hei, baas ! daar zit 'ie !" Jan Klaassen was nooit, waar de
bakker keek.
De schermen waren drie in getal (dus zoo eenvoudig mogelijk) en
altijd dezelfde. 't Eene zijscherm stelde de herberg 't Zwaantje voor,
waar Jan Klaassen zijn »kollezie" had, en 't andere een huis, dat beurtelings de woning van Jan Klaassen, van den bakker of een ander was.
Op 't schutscherm was een stadspoort geschilderd, die oudtijds bij geen
stads-tooneel ontbreken mogt.
De tooneelstukjes waren kleine kluchten, die in een kwartier afspeeIden, althans geen halfuur duurden. Zij droegen nog geheel het karakter
der oude »sotte-kluyt" ; 't waren tooneelen uit het lagere volksleven,
natuurlijk en frisch van koloriet, en uit hun aard komisch 2 ), maar
nooit zonder kijven en slaan. Dit laatste was in de klucht onmisbaar, —
niet enkel in de middeleeuwen, maar nog in Langendijks tijd ; en als
zelfs de »voorname Hooft", de »doorluchte Drost", zonder die hulpmiddelen geen »kluchtige komedie" op het tooneel kon brengen, hoe zou
de poppekast er dan buiten hebben gekonnen ? -- Jan Klaassen was
in ieder stuk de held, en bij elk gevecht overwinnaar, behalve tegenover
Katrijn. Ook de oude gemeenzaamheid tusschen spelers en toeschouwers,
naar middeleeuwsche gewoonte, waar de zeventiende-eeuwers nog niet geheel van afgewend waren, vond men bij de poppekast terug. Jan Klaassen

ij Zie Dr. JONCKBLOET, Gesch. der Ned. Lelt. II D. blz. 71.
2) Zie over de oude Klucht: Dr. JONCKBLOET, I D. blz. 248, 249 en 467.
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rigtte 't woord tot het publiek, en 't publiek gaf antwoord, en als Jan
Klaassen zong, zongen de jongens meé.
De poppen waren geen Fransche marionnetten, die tan touwtjes hingen ; 't waren ouderwetsche poppen op stokjes. Dit was de eeuwenoude
vorm. De gekskop, die 't wapen der narren was, stond op een stok ;
gij kent dien van oude afbeeldingen 1 ), en wij hebben er ook nog 't
spreekwoord van : »Alle gekken op een stokje" 2 ).

De poppen kwamen

voorschijn ; kopen zag
men ze niet 3 ), en van hunne ledematen bewogen zij nooit ineer dan
één arm of beide tegelijk, regt op en neh: alleen Jan Klaassen sloeg
soms een been over den rand der kast. Waarom? Zoo was hij gewoon
te paard te zitten, want hij was een ruiter geweest.
't Aantrekkelijke der poppekast zat niet in het fraaie, maar in het
grappige, en het vermaak kwam ruim zooveel door 't oor als door 't oog.
dan ook slechts met kop en romp uit de kast te

Klaassen en Katrijntje vervulden steeds de hoofdrollen, en zij
altijd ruzie. Hij was een goede kerel, maar zij een kwaad wijf.
Wilde hij haar eens kussen, dan schold en sloeg zij en hij, te vrolijk
om te pruilen, en te wijsgeerig om zijn goeden luim dooi een kwaad
wijf te laten verstoren, keerde zich om en zong een liedje. ,‘lleen sprak
hij tegen, als zij hem verweet, dat hij een dronkaard was en te veel
oog, dat
in 't Zwaantje liep ; hij bragt haar dan bescheiden onder
zij met de flesch in den zak liep.
Jan Klaassen was een bocheljoen met een grooten rooden neus, en
zijn kostuum een oud trompetterspak. Hij droeg een rood buis met
goud-galon en een gele broek. Hij had een hooge muts op, waar een
roode kwast aan hing, en als hij een been over den rand der kast sloeg,
Jan

hadden

zag men, dat hij er een klomp aan had.

Jovialité, insouciance, bonhomie,

karaktergenoemd ; zij waren 't ook
van den beroemden Jan Klaassen. Even als gene, zoo was ook deze
een filozoof op zijn eigen trant. Onze held verhief zich met vrolijken
humor boven alle wederwaardigheden, en wie 't hem te lastig maakte,
joeg hij weg met zijn stok en zijn klomp.
trekken

heeft men de heersehende

van den beroemden Jan Steen

1) Zie o. a. CATS, Spiegel van den Ouden en Nierwen

111 D. pi 5, 7, 9, 18.

2) Zoo b. v. bij LANGENDIJK, Bon Quichot, le Bedr. Ge
Ik loof warentig dat jelui wat kortswijl lust,
Maar alle gekken op een stokje, laet me wangdelen.
3) De afbeelding der poppekast in den Nutsalmanak 1873, blz.
't

figuur op blz. 151 is Jan Klaassen niet.
4) T. VAN WESTRHEENE, Einde Sur Part, p. 52.

onjuist, en

412

Een Amsterdammer was hij, daar valt niet aan te twijfelen. Zelfs
als hij zich in andere plaatsen vertoonde, en er gelijken bijval oogstte
als hier, verloochende hij zijn Amsterdammerschap niet. Men zei dan
ook, dat alle poppekastvertooners uit Amsterdam kwamen , en zei
waarschijnlijk wel de waarheid. De buurten, in welke ze hier woonden,
waren de drie, waar 't volksleven in zijne ruwste vormen 't krachtigst
ontwikkeld was : 't Franschepad, de Bierkaai en de Duivelshoek, 't Was
dus geen wonder, dat ze in hunne taal daar ook blijk van gaven : ze
hadden nog zoo iets van Nieuwenhaen en Kackerlack bij Breêro.
Van 't karakter van Katrijn, of, als ze voluit heette, Katrijntje Pieters,
valt niets goeds te zeggen; 't was al boos wat er aan was : kwaadaardig, brutaal en dronken ; haren man in 't geheim bedriegende, en hem
in 't openbaar ranselende.
Van de overige personages noem ik alleen Snikhals. Wanneer deze
sinjeur opkwam, had hij 't voorkomen van een zeventiende-eeuwer, in
een raadsheerskostuum. Hij droeg een zwarten vilthoed met een lagen
bol. en platten rand, een geplooiden kraag, en een zwart kleed, dat zoo
goed naar een tabbaard geleek als men dat in een poppekast verwachten mogt; en deze figuur was in alle poppekasten dezelfde. Dit kostuum
was traditioneel. Geen poppekasteman van Ao. 1820 kon dit uitgevonden
hebben ; integendeel : uit den mond van hen, die 't Ao. 1780 gezien
hebben, weet ik, dat het toen al evenzoo was ; maar 't behoorde tot
dien tijd ook niet. Snikhals was een figuur uit de 17e eeuw ; volgens
de traditie was hij de raadpensionaris Jan de Wit. Hij sprak nooit,
maar maakte een snikkend geluid. Of hij daar zijn naam in de poppekast naar gekregen heeft, dan wel of »Snikhals" een scheldnaam was,
die 't gemeen aan Jan de Wit gegeven had, weet ik niet : het laatste
is even mogelijk als het eerste, ofschoon ik er geen bewijsplaats voor
bijbrengen kan, want niet alle scheldnamen, die in omloop waren, zijn
in geschrifte vereeuwigd geworden. Als Jan Klaassen -- na Snikhals
van voren, van achteren, regts en links bekeken te hebben -- riep :
»Wat, duvel ! wat bin jij voor 'n vent ?" dan rees 't hoofd met hoed
en kraag boven den tabbaard op, steeds hooger, eindelijk buiten de kast,
en tot boven het frontispiesje, en men zag een lange, witte figuur,
die 't hoofd hoog opstak, ja zich boven alles verhief 1). Dan voer Jan
Klaassen geweldig tegen hem uit, en schold hem voor »lange Jan!" -1) Tot de grieven, die men tegen de gebroeders De Wit had, was geen van de
minste, dat zij 't hoofd zoo hoog opstaken en zich boven alles verhieven ; of als de
geleerden 't uitdrukten, „dat men de kiesche zorg, om zich zelven niet te veel op den
voorgrond te plaatsen, niet bij hen vond." In de pamfletten wordt daarom Jan de
Wit spottend „de' Landprins," en Kornelis „de Zeeprins" genoemd.
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»witte schelm!" --- »groote landsdief!" -- »uitgerekte verrader!" — en
ranselde er met den kletterenden mattestok op.
Toen ik onlangs een pamflet van 1672 in handen kreeg, de Hel in
roeren getiteld, vond ik er menige frase in, die mij de poppekast van
vóór een halve eeuw herinnerde 1); en men zou schier vragen, of de
poppekastvertooners, bij overlevering, brokken uit dat pamflet bewaard
hadden om ze J an Klaassen te laten uitslaan tegen Snikhals.
Hoe oud is de poppekast?
Niets is waarschijnlijker dan dat de" draagbare kast de oudste vorm
van het poppeil-tooneel was, maar de oudheid en historie van onze
poppekast ligt in het duister. Men kan gissen, dat zij in keizer Karels
tijd is te voorschijn getreden, als Bene nabootsing van het rederijkerstooneel, en die gissing is niet onwaarschijnlijk. Men kan echter evenzeer gissen, dat zij reeds in de 13e eeuw het aanzijn ontving, als eene
nabootsing van de mysteriespelen, en ook aan deze gissing kan geen
waarschijnlijkheid ontzegd worden. Ja, men kan zelfs gissen, dat zij nog
een paar eeuwen ouder is, en met geen minder zweem van waarschijnlij kheid beweren, dat de pelgrims, die uit het Heiligland teruggekomen
waren, haar uitgevonden hebben. Immers die goede lieden zwierven,
in hun pelgrimskostuum, reet Sint-Jakobsschelpen verrierd, en met den
staf in de hand en kalebas en rozenkrans aan den gordel, het land
rond, en sneden, in steden en dorpen, voor het nieuwsgierige volk, verhalen op van nooit gehoorde reisavonturen en wonderbare ontmoetingen,
natuurlijk om daarbij penningen in te zamelen. Men kan 't zeer waarschijnlijk achten, dat zij die verhalen met vertooningen illustreerden,
en daartoe er een draagbaar poppen-theatertje op nahielden ;
zelfs den Dood en den Duivel (zooals wij die nog in de poppekast
zagen, — altijd om door Jan Klaassen overwonnen te worden)

tot

zou men

dien ouden tijd terug kunnen brengen, als oorspronkelijk ingevoerd,

om door de vrome pelgrims overwonnen te worden.

wil, en er van gelooven, zooveel
is 't, dat de poppekast in den vorm, zooals wij

Men kan nog meer gissen, zoo men
men wil; maar zeker,

haar gekend hebben, met Jan Klaassen en Katrijn als hoofdpersonen,

eeuw. Van haar vroeger bestaan
is ons niets bekend, hoe waarschijnlijk het zij, dat zij een vroeger bestaan had. Zeker althans is 't, dat men al lang vdur 't midden der lie
eeuw op de kermissen marionnetten-spellen zag, en denkelijk waren liet
Keulenaars, die daarrne0 rondreisden, en heeft het van ouds vermaarde

dagteekent uit de tweede helft der 17 e

1) Ene enkele uitdrukking, die juist op Snikhals past, tot voorbeeld: „Lange
Jan, die noch langer wierdt gcreckt", blz. 15.
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kermisspel van de Drie Kroonen aan hen zijn oorsprong te danken,
want dat uithangteeken schijnt uit het Keulsche wapen ontleend 1).
Later kreeg dit de Vier Kroonen tot konkurrent ; maar was het drietal
Keulsch, het viertal was Amsterdamsch, en welligt ontleend van de
vier kroonen op de vier hoeken van 't nieuwe stadhuis. Menigeen zal
zich nog kunnen herinneren, de Oude zoowel dls de Nieuwe Amsterdamsche
Vier Kroonen op de Botermarkt te hebben zien pronken. In den laatsten
tijd van hun bestaan waren ze ook al zeer gemoderniseerd, maar van
ouds (en nog vd(ir een halve eeuw) noemde 't volk ze : »de Jan-Klaassenspullen". Want toen eenmaal Jan Klaassen in de poppekast beroemd
was geworden (en dit was in 't laatst der 17e eeuw), voerden ook de
»spullebazen", die op (le kermissen marionnetten vertoonden, dezen held
op hun tooneel in, en lieten op hunne zeilen de geliefkoosde kluchten
uit de poppekast schilderen, als 't beste middel om veel kijkers te
lokken.
Thans bestaat de oude Jan Klaassen niet meer.
Vóór veertig jaren heeft de poppekast eene hervorming ondergaan,
en Jan Klaassen is verdrongen door een vreemdeling, die zich zijn beroemden naam heeft toegeëigend.
't Was in denzelfden tijd, toen de Fransche Variétés hier werden
ingevoerd ; de poppekast werd in den maalstroom der mode meêgesleept,
en moest zich ook laten variëeren. Zij werd verbreed en verruimd, en
op twee wielen gezet als een handkar. Het tooneel werd vergroot, en
met meer en bonter dekoratief opgeschikt. 't Oude kluchtspel werd verscheurd, en 't pikante frontispiesje aan den haard gelegd, om er koffijwater op te koken.
In een nieuwen schouwburg wil men nieuwe akteurs zien, en in de
»nieuwe poppekasten" (zoo werden ze destijds genoemd) had men die
ook noodig. De oude Amsterdamsche poppen op stokjes werden vervangen door nieuwe Fransche marionnetten, die zich ten voeten uit lieten
zien, en met draden in beweging werden gebragt, -- en met dit nieuwe
1) De oorsprong van het uithangteeken : de Drie Kroonei wordt door den Engelschen
oudheidkundige Bagford aldus verhaald :
„The mercers trading with Collen set up ther singes over the dores of ther
houses, the three kinges of Collen with the armes of that citye, which was the
three crouens of the former kinges." Hist. of Signboards, p, 102.
Aan logementen voor kermisvolk, orgeldraaijers, kunstenmakers, enz. hing ook
dikwijls de Drie Kroonen uit, — niet alleen hier in den Duivelshoek, maar ook
elders. Zie een voorbeeld uit Den Briel in den Navorscher XIX D. blz. 373. Te
Londen nestelde omstreeks 1660 een beruchte bedelaarsklub in een logement, waar

de Drie Kroonen uithing. Ilist. of Signb. p. 98.
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personeel en dekoratief werden, zoo goed of kwaad 't ging, de vertooningen nageaapt van de Fransche The(itres des Variétés en de Thé(Ures

des Metccmorpiioses; maar kluchtig was het te zien, hoe (le poppekastelui

die

woorden radbraakten, als zij die schreven op den wapperenden

lap, welke voor tooneelscherm diende. Ja, dat kan neen tegenwoordig,
spijt allen vooruitgang en ondanks alle onderwijs, nog evenzoo zien.
Dezer (lagen 1 ) las ik boven zulk een kast op wielen, die in de V+ ^ ndelsstraat
stond, en dus voor den fatsoenlijken stand speelde : T[IEATER MET DE
MARRAVOUZE IN VERBINDING MET DE VERMAKELIJKE JAN hLAAZEN.

Zoo is de oude Amsterdamsche Jan Klaassen vddr veertig jaren denzelfden weg gegaan als »der Kunsten God" omstreeks denzelfden tijd 2),
en een Fransche Polichinelle werd zijn opvolger, aan wien ook de

naam

van zijn beroemden voorganger gegeven werd. Maar ach'. deze

nieuwe (zoogenaamde) Jan Klaassen lijkt op den ouden (echten) niemendal. 't Is een flaauwe vent, zonder geest of luim, die danst aan een
touwtje en »tirallala" zingt, maar van wien men, al staat men een
kwartier naar hem te luisteren, geen enkele grap meer hoort. Ja, ik
geloof, dat een Franschman zelf hem vervelend vinden, en in dien verhollandschten 1`olichinelle naauwelijks een flaauwe kopie
Franschen erkennen zou.

1)

In September 1874.

2) Vergl. Boek

(der Opsclar. bl.

140.

van

den echten

TWEEDE HOOFDSTUK.

OVER EENE OUDE AMSTERDAMSCHE OVERLEVERING.

Wat was onze oude Jan Klaassen toch voor een vent ?
Vanwaar die naam ? Vanwaar dat trompetterspak ?
Vanwaar dat echt komische karakter ? Was die Jan Klaassen een
schepsel van 't vernuft van een zeventiende-eeuwschen poppekasteman?
Of heeft er werkelijk zoo'n Jan in Amsterdam geleefd ? —
Wanneer gij deze vragen, vóór vijftig of meer jaren geleden, aan een
ouden Amsterdammer gedaan had, zou hij u ongeveer het volgende
verhaald hebben.
»Jan Klaassen is een trompetter bij de garde te paard van prins
Willem II geweest, die na 's Prinsen dood uit den dienst werd ontslagen.
Sommigen zeggen, dat hij weggejaagd werd, en wel op 't aandringen
der Heeren van Amsterdam, omdat hij de man was, die op dien beruchten zaturdag in 1650 voor de Regulierspoort Wilhelmus geblazen
had 1). Anderen echter meenen, dat hij zijn ontslag gevraagd heeft,
toen de garde van den Prins tot garde der Staten van Holland werd
verdoopt, omdat hij te veel oranje-hart in 't lijf had, dan dat hij de
trompet zou hebben willen blazen voor de Loevensteinsche factie. Dat
zij zoo 't wil, Jan Klaassen was trompetter af, trok naar Amsterdam
(zijne geboorteplaats), woonde op 't Franschepad, en won den kost met
het vertoonen van de poppekast. Hij gaf daar een geheel nieuwe rigting
aan. Hij maakte zich zelven in zijn rood trompetterspak en zijn vrouw
Katrijntje Pieters tot de hoofdpersonen, en bragt er Snikhals bij, om Jan
de Wit te verbeelden. In 't begin deed hij duchtig in de politiek, en stak

allerlei schimpscheuten af op de stadhouderlooze regeering en de witte
1) Vergelijk I

D.

blz. 367.
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partij, waar 't volk, dat den Prins liefhad, pleizier in vond ; maar later,
toen hij veel te lijden had van zijn kwaad wijf, maakte hij zijn eigen
huishouden tot het hoofdonderwerp zijner vertooningen."
Zoo luidde de oude Amsterdamsche traditie. Ik geef haar in haren
volledigsten vorm, maar voeg er bij, dat het met haar ging al p riet alle
verhalen, die slechts mondeling overgeleverd worden : de een liet er
wat af, en de ander deed er wat hij. haar vorm was dus niet vast,
maar wel had zij een vaste kern : »Jan Klaassen had als trompetter bij
de ruiterij onder den Prins gediend, en, na 't verlaten van den dienst,
op 't F ranschepad gewoond en de poppekast vertoond, waarin hij zich
zelven en zijne vrouw Katrijntje Pieters tot de houfdpersonages had
gemaakt."
Deze traditie was vroeger algemeen bekend, en werd ook algemeen
geloofd. Zij is door onze voorouders, en ook in de poppekast zelve door
Jan Klaassen, van geslacht tot geslacht overgeleverd, en de heer Aem.
W. Wijbrands vergiste zich grootelijks, toen hij in den Nutsalmanak vaal
1873 schreef, dat die traditie eerst sedert Puim t'winctirj , jacte »bekend en
gangbaar is" 1).
Wij, die in 't eerste vierendeel dezer eeuw jong waren, hebben de
overlevering ontvangen van onze grootvaders uit de vorige eeuw ; -- dit
getuigde Van Lennep 2 ), en ik getuig hetzelfde op grond van eigen
ervarin g.
De adelijke romanschrijver P. de Wakker van Zon, al was hij niet
eens een Amsterdammer 3), kende toch de overlevering ook, als blijkt uit
zijn roman Willem, Hups, dien hij in den Haag in 1805 uitgaf 4 ). Hij
bragt ze te pas bij gelegenheid, dat hij van de DPie A1'oo p eIt wilde
spreken. »Nu in 1673j was liet spel van

de Drie .Keoo i j, aan

het

De beroemde Jan Klaassen, voorheen trompetter van Willem den
tweeden, dezelfde, die onder het opeischen van Amsterdam Wilhelmus
van Nassauwen aan de Utrechtschepoort geblazen had, en om dat
mooi blazen, na 's \T orsten dood aan den dijk gejaagd was, was de
oprichter van hetzelve."

dagen.

1) Blz. 154, noot 2.
2) In een brief aan den hoer Icing, die to vinden is in het Ned. Nag. 1864, blz. 95.
3) Zie over heul : VAN KAMPEN, Gesch. d e r Lett. en IPcteuisch III D. h L . 216 en
JONM (BLOEI, Gescli.

der i'ederl. Lett. II D. blz. 371.

4) De titel van dit boek is : lYillei;, Hups, ceee anecdot e, uit de 17e eeuw, ongelooflijk
zelfs in de onze, door B. D. dat is : Bruno Daalberg, het pseudoniem van den schrijver.
De overlevering van Jan Klaas,en komt er voor op blz. 130.

5) D.

Av.

z. de legulierspoort, die in 't midden der 17 e cum ook wel de Utrecht-

schepoort genoemd werd, omdat er de schuiten lagen, waar men mei. naar Utrecht
voer.

Zie DOMSELAER,

VI P. hlz se
r' ^
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't Is waar, hij noemt de poppekast niet, maar die kwam bij zijn
vertelling niet te pas; hij had een Jan-Klaassenspel noodig. En merk
wel op, dat hij dit laatste in 1673 laat opkomen, terwijl hij reeds meer
dan twintig jaren vroeger den trompetter aan den dijk heeft laten jagen.
Hij schijnt stilzwijgend verondersteld te hebben, dat ieder lezer wel begrijpen zou, dat er een geruime tijd verloopen moest, eer Jan Klaassen
in de poppekast 't zoover had kunnen brengen, dat hij in een spel kon
optreden. Doch hoe hij 't verhaalde, doet er eigentlijk niet toe; 't is
hier genoeg, dat hij 't verhaalde, en dus 't bewijs leverde, dat de traditie in zijn tijd ook buiten Amsterdam bekend was.
Mr. J. van Lennep zag in deze traditie eene aardige en belangwekkende
bijdrage tot de kennis van het volksleven, — aan welke soort van bijdragen onze vaderlandsche-geschiedenisboeken waarlijk niet al te rijk
zijn! en daarom nam hij deze in 't zijne op. Hij plaatste ze op 't jaar
1652, en schreef: »Onder hen, die omtrent dezen tijd zich toelegden om
de Regeering der Staten in een ongunstig daglicht te stellen, was er
een, wiens naam, in Holland althands, later een vermaardheid verwierf,
algemeener dan die van eenig Prins of Regent. Deze was een gewezen
Trompetter van 's Prinsen lijfwacht en Jan Klaaszoon genaamd. Uit zijn
betrekking ontslagen bij gelegenheid, dat de garde van den Prins in garde
der Staten van Holland herschapen was, had hij zich te Amsterdam
nedergezet, en won er zijn brood met het vertoonen langs de straten
van de poppekast ; waarbij hij zijn personaadjen aardigheden en kwinkslagen in den mond lei, alles behalve vleiend voor het toenmalig Bewind,
doch zeer naar den smaak der smalle gemeente. Zoovee] opgang maakte
hij, dat de naam van Hansworst of Polichinel, die zijn hoofdpersonaadje
droeg, eerlang voor zijn eigen naam moest plaats maken, en ook heden
ten dage nog bij een iegelijk als Jan Klaassen bekend en vermaard is" 1).
In den laatsten volzin zei Van Lennep iets te veel : hij dwaalde toen
hij hier van Hansworst of Polichinel sprak. '2 ) Die twee personages waren vooreerst niet één en dezelfde, en ten andere was noch de een noch
de ander familie van Jan Klaassen. Zij waren vreemdelingen ; hij was
een Amsterdammer. Wie de voorzaa g van Jan Klaassen in de poppekast
geweest is, -- verondersteld, dat er vóór hem een poppekast heeft bestaan, -- is met geen oude brieven te bewijzen en de overlevering
zwijgt er ook van ; maar zeker was Jan Klaassen een oorspronkelijke
Amsterdamsche figuur.
1) De Voorn. Gesch. van Noord-Nederland door Mr. J.

VAN

LENNEP aan zijne kinderen

verhaald. Uitg. 1848, III Afd. le St. blz. 54. -- Uitg, 1865, III D. blz. 29.
2) In den Holland 1857 verviel Van Lennep in dezelfde dwaling.
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Alle Amsterdammers kenden vroeger de traditie van Jan Klaassen, en
zij geloofden die. Om uit die allen slechts één te noemen: ook mijn
oude vriend Karel Wijbrands kende en geloofde die. Ziehier 't bewijs.
Hij heeft, toen Van Lennep zijn »Voornaamste Geschiedenissen" ititgaf,
de drukproeven nagezien, waartoe hij zich zelven aangeboden had, —
'Ic herinner mij nog klaar naar welke aanleiding, die echter lier niets
ter zake doet. Karel Wijbrands was een man met een schrander hoofd;
hij bezat een rijken schat van kennis op 't gebied van vaderlandsche
taal-, letter- en geschiedkunde, en was daarbij een scherpzinnig en streng
criticus 1). Had hij (in 1848) den minsten twijfel gekoesterd aan de echtheld dezer overlevering, hij, aan wiens kritischen blik niet ligt iets ontsnapte, zou er wel tegen opgekomen zijn, en getracht hebben Van Lennep
te overtuigen, dat zij weggelaten moest worden. Maar dit deed hij niet,
want deze traditie was een oude kennis, die hij niet wantrouwde
Alle Amsterdammers kenden haar en geloofden haar, — ik ook :
daarom liet ik, toen ik (in 1849) mijne »Wandeling . ' schreef, Jan Klaassen
in 1662 op den Dam de poppekast vertoonen 2).

Dat nu de genoemde en alle andere oude Amsterdammers, en ook
sommigen, die geen Amsterdammers waren, deze overlevering kenden
en geloofden, bewijst, zeker! niet, dat zij waarheid behelsde, maar wel, -en dit is 't eenigste, wat ik hier betoogen wil, dat zij werkelijk oud
en algemeen bekend was, en niet eerst vddr ruim twintig jaren in omloop
gebragt is. Wij geloofden die overlevering; — mogelijk dwaalden wij
daarin, — maar dat wij haar geloofden, kan niemand ongerijmd achten,
want er was niets ongeloollijks in.
Kon een trompetter geen Jan Klaassen heeten? Dat die trompetter,
na zijn paspoort gekregen te hebben, de poppekast vertoonde, was !net
zonderlinger, dan dat een ander, na bij de ruiterij uitgetrompet te hebben,
lid werd van een orkest voor een koordedanserstent. En dat hij zijn
eigen persoon in poppevorm vertoonde, was juist in de manier van de
grappige snaken van dien tijd. Wilt ge er nog een voorbeeld van zien9
Ga dan in het Trippenhuis en bekijk de schilderij van Pieter Gijsels
eens. Daar ziet ge een dansenden potsenmaker, die aan ijzerdraden
boven zijn hoofd zijn evenbeeld draagt in den vorm van een dansende pop 3).
Maar (zegt mogelijk een hedendaagsche fijne-opmerkingniaker) zoo al
niet in de overlevering, dan was er toch aan Jan Klaassen in de pop-

1) Zie over h em : VAN LENNEP, rondels Werken, 11 D. blz. 8 en 9.
2) Zie: Wandeling in Amst. ze 't midden de, 17 e eeuw, le druk, blz. ti6 ot 87.
3) Vergl. Oude TO 1872, blz. 134.
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pekast zelven iets, dat aan geen trompetter past, en dit was zijn bochel.
Een grooten, rooden neus, -- ja wel, dien kan een trompetter hebben ;
maar een bochel? — Wie heeft ooit bij onze ruiterij een bocheljoen gezien? —
Volkomen juist, en toch bewijst het hier niets. De bochel behoort den
grappenmaker, niet den trompetter. Als trompetter was Jan Klaassen
regt van lijf en leden ; maar toen hij zijn eigen figuurtje als grappenmaker in de poppekast vertoonde, moest dit gebocheld en roodgeneusd zijn.
Van oudsher en overal waren de groote, roode neus en de bochel
karakteristiek of liever symboliek bij den comicus. Gezegde neus beteekende
vrolijkheid, de bult geestigheid ; daarom ook : Aesopus met den bult ! —
Een grappenmaker moest altijd een bochel hebben ; had hij er geen van
nature, dan maakte hij er een van oude lappen 1 ). Bij alle vrolijke optogten, hetzij te Vastelavond of te Kermis, moest de grappenmaker een
grooten neus en een bochel hebben, en de mallewagen zat vol bochels.
Ja, deze traditie leeft nog onder 't volk, en zelfs bij de Meifeesten in
1874 hebben wij in de dagbladen gelezen, dat ergens bij den optogt
een wagen vol bochels gezien is.
Maar genoeg thans van de oude overlevering. Ik zal er straks op
terugkomen. Laten wij nu eens zien, wat in onzen tijd de letterkundigen
over Jan Klaassen geschreven hebben.
1) Vergl. CH. MAGNIN, Ilistoire des illarionnettes en Europe, depuis l'antiquité jusqu'à

nos fours. 2e Ed. p. 121.
Volgens 't oude spreekwoord kon men ook, van louter pret, zich een bochel
lachen.

DERDE HOOFDSTUK.

OVER EENIGE AUTEURS.

De roem van onzen poppekast-held is zoo groot, dat letterkundigen
hem soms hunne pen hebben gewijd, — ja, zijn roem klinkt wijd genoeg,
om zelfs den buitenlanders ter oore te komen. 'k Spreek 't eerst van de
laatsten.
Vóór eenige jaren gaf Charles Magnin te Parijs eene Geschiedenis van
't Poppenspel in Europa uit ; ik heb 't boek zooeven reeds aangehaald.
Hij heeft zijn onderwerp breed behandeld, voor zooveel zijn eigen en eenige
andere landen betreft, maar ons vaderland komt er schraal bij hem af,
niettegenstaande hij nog Wel verzekerde, dat in 't begin der 18 eeuw
den Hollanders in dit kunstvak den eersten rang toekwam.
Wat Magnin aangaande ons land geeft is weinig en dat weinige nog
niet geheel juist 1). Wat hij van Jan Klaassen zegt, is verward en onwaar.
Als hij van den Hoogduitschen Hansworst spreekt, stapt hij even naar
Holland over, en vertelt, dat Hansworst hier sedert langen tijd niets
anders was dan een potsenmaker voor de kermistent, die de Turksche
trom sloeg en schreeuwde om 't volk te lokken, maar als »acteur" en
»marionnette" door Hans Pekelharing verdrongen is, die op zijne beurt
we6r voor Jan Klaassen heeft moeten wijken 2). En hierop geeft hij over
dezen twee volzinnen.
P. Jan Klaassen is de held van 't Hollandsche poppenspel geworden,
omdat hij zich met goed gevolg de snaaksche manieren cii vrolijke
1) Wat hij van het Doolhof vertelt, is kurieus !!
2) Die opvolging : IIansworst, Pekelharing, — Jan Klaassen, hangt aaneen als

droog zand, doch daar kan ik hier niet over uitweiden. Alleen wil ik oproerken, dat
de tweede altijd voorkwam als de „witbemeelde Pekelharing", zoodat hij evenmin
overeenkomst met, als betrekking tot Jan Klaassen had, Bovendien was Pekelharing
geen pop, maar een levende theatergek
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streken van den Engelschen Punch en den Franschen Polichinelle heeft
eigengemaakt ; en
2°. Jan Klaassen is in 't laatst der 17 e eeuw ook op het Amsterdamsche tooneel verschenen, en wel in .een blijspel, waarin hij de rol van
een belachelijker minnaar vervulde.
De eerste dezer twee volzinnen doelt op de poppekast ; doch door Punch
en Polichinelle kunnen wij de pen halen, want evenmin als Breêro zijn
»mal Amsterdamsch" van de Latijnsche geleerden, kon Jan Klaassen
zijn »Amsterdamsch mal" van Engelschen en Franschen leeren.
Den tweeden volzin kunnen wij geheel schrappen. Deze heeft met
Jan Klaassen in de poppekast niets te maken, maar doelt op een anderen
held van denzelfden naam in de kluchten van Asselijn. Magnin beging
een fout door deze twee te verwarren, en vergiste zich bovendien in de
rol, welke hij den laatsten toekende.
Gij ziet het : in het boek van Magnin is niets voor ons te vinden, en
toch heeft het sommigen tot bron, anderen tot leiddraad gestrekt, wat
alleen te verklaren is uit een heerschende zucht bij velen onzer letterkundigen om vreemde auteurs aan te halen en op te hemelen.
Op den Franschman laat ik een Hoogduitscher volgen.
Carl Engel schrijft ook een boek over 't Poppenspel 1), en in het
l e stuk op bl. 35 spreekt hij over Hansworst en noemt tevens Jan Klaassen. Hansworst (zegt hij) is een echt Duitsche figuur, en komt reeds
in het midden der zestiende eeuw voor. 't Volk noemde zijn oppergrappenmaker altijd naar zijn lievelingskost. Daarom hebben de Duitschers
Hans Worst, enz. en de Hollanders hadden hun Pekelharing, maar deze
werd van 't poppentheater verdrongen door Jan Klaassen, een tweeslachtig
figuur, uit den Engelschen Punch, den Franschen Polichinelle en den
Duitschen Hansworst gevormd.
Neen, als dit waar was, zou hij immers geen twee- maar een drieslachtige figuur geweest zijn ! En bovendien is 't opmerkelijk, dat
Jan Klaassen niet naar een lievelingskost van 't volk gedoopt is. Blijkbaar heeft Engel uit Magnin geput, en meer geeft zijn boek ons niet.
Achter een »Berigt omtrent het Stedelijk Gymnasium te Deventer voor
den cursus 1861-62" vindt men eene verhandeling over Jan Klaassen
door S. Susan, waaruit wij echter bijzonder weinig aangaande onzen
poppekast-held leeren. De heer Susan verdwaalde onder de vreemden,
en toen hij eindelijk tot Jan Klaassen terugkeerde, vergenoegde hij zich
met het overnemen van Van Lenneps lezing van de oude Amsterdam1) CARL ENGEL, Deutsche Puppenkomodien,

Oldenburg, 1874.
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sche overlevering, en eindigde met de verzuchting, dat het jammer la,
dat de zin voor het grotesk-komische in de laatste eeuw geheel schijnt
uitgestorven te zijn.
De heer A. Ising, te 's Gravenhage, beloofde in het Nederlandsch Magazijn van 1864 ons eens »wat nieuws" over »Jan Klaassen uit de
poppekast" 1), doch begon met het boek van Magnin z ), wal al terstond
weinig nieuws kon doen verwachten. Ten aanzien van Jan hlaassen
vergiste hij zich, gelijk Magnin, door twee personen van dien naam te
verwarren : dien uit de poppekast en dien uit het Tel van Asselijn,
Gelijkheid van naam bewijst de identiteit der personen niet, plaat die
van Jan Klaassen te Amsterdam al zeer talrijk voorkwam, heli ik reeds
opgemerkt. Uit het betoog van den heer Ising zelf, blijkt dan sok, dat
er in 't laatst der 17 e eeuw, behalve de Asselijnsche Jan Klaas-en, olie
met Saartje Jans gepaard was, nog een andere Jan Klasassen bekend
was, wiens vrouw Katrijn heette. Men moet die twee personages keet
dooreenhaspelen. Jan Klaassen en Katrijn zijn in de poppekast t'latlis
hij is de man der Amsterdamsche overlevering, de gewezen trompetter.
Jan Klaassen en Saartje Jans behooren in de Asselijnsche kliirhten; en
toen die kluchten allang van het tooneel verdwenen waren, (terwijl Jan
Klaassen en Katrijn nog dagelijks in de poppekast gezien werden), bleef
toch de herinnering van Jan Klaassen en Saartje Jans ook nijg bewaard
in een oud-models kinderprent, die ik sints 48 jaren niet meen gezien
heb, en waarvan ik mij nog slechts één rijns herinneren kan
Jan Klaassen zit hier droog en stijf,
En lacht om Saartje Jans zijn wijf.

Men herkent in dat droog en stijf terstond den familietrek der puntteinen, die door Asselijn aan de kaak worden gesteld. Een heel ander
karakter vertoonde de pretmaker in de poppekast, wiens lijfdeuntje was
En gistere was ik dronke 3),
Vandaag bin ik niet nuchtere !

Beiden verschillen hemelsbreed in stand, karakter en voorkomen. De
1) Blz. 73.

2) Blz. 94 en volgg.

3) 't Woord clron1c n behoeft geen afschuw bij u te verwekken, ykant ,, Gareerst 4MS
Jan Klaassen geen dronkaard (als ons later blijken zal), en ten andere was dit woord
in de 17e eeuw zoo onfatsoenlijk niet. Hooft en Vondel gebruikten 't ,vel
dichtmaat. De eerste schreef in een berijmden brief fan zijne vrow,
LEENDERTZ, I D. blz. 338)
k Zoop mij dezen avont dronken
In de

straelen v an u w lonken

deftige
vaz
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Asselijnsche Jan Klaassen behoort tot den welvarenden burgerstand ; hij
heet zelfs rijk 1 ); die der poppekast is een kerel uit de achterbuurt. De
eerste is een huichelaar, die zich bij de vromen houdt, maar een deugniet in zijn hart is ; de tweede is een pretmaker, wien 't hart op den
tong ligt, wel soms wat ruw, maar geen huichelaar. De eerste is een
fijn en weelderig heer ; de tweede een grove bocheljoen.
Eindelijk was de eerste slechts een schepsel van Asselijns dichtgeest 2),
terwijl de gewezen trompetter een man van vleesch en been was. De
laatste was iemand, de eerste niemand ; en iemand en niemand te vereenzelvigen, -- gaat niet op.
In den Nutsalmanak van 1873 heeft de heer Aem. W. Wijbrands, te
Hoorn, ook iets over Jan Klaassen gegeven 3 ). Hij gaat, aan de hand
van Magnin, »de lotgevallen van de marionnetten" na, en zeker heeft
zijne bevallige schets hier vrij wat meer lezers gevonden dan 't boek
van den Franschman ; maar ten aanzien van Jan Klaassen leidt hij hen
op een dwaalweg. Hij verwart den ouden met den nieuwen.
Den echten ouden Amsterdamschen Jan Klaassen schijnt hij niet te
kennen ; hij heeft bestendig den gemoderniseerden voor den geest, —
dien nagebootsten Polichinelle, waarvan ik op bl. 415 gesproken heb. Hij
zelf zegt het uitdrukkelijk : »Onze Jan Klaassen is juist dezelfde figuur
als de oude Fransche Polichinelle" 4). Onze fan Klaassen -- ja wel, de
nieuwerwetsche Fransche, die in zoo'n moderne kast speelt, als in den
almanak staat afgedrukt ; maar dat is de echte oude Amsterdamsche
niet. Het is dan ook niet waar, dat »de directeur van het beweegbaar
theater [met de marravouze!!] op de pleinen der hoofdstad nog altijd
dezelfde kluchten vertoont, waardoor onze bet-overgrootouders, toen ze
nog kinderen waren, in verrukking werden gebracht" 5 ). Neen, had de
heer Wijbrands de poppekast op die pleinen zien vertoonen vóór eerre
halve eeuw, dan zou hij andere dingen gezien hebben dan de hedenEn Vondel riep, in een gedicht aan Laurens Read (Uitg. van VAN LENNEP, II D.
blz. 172), bij 't gezigt der prachtige schepen, die rijk met beeldwerk vercierd waren ;
Hoe Christen reeders, hoe ? wat mannen, zijt ge droncken ?
Hetgeen de Nood bedoctet misbruyckt ge om meê te pronckenl
Jan Klaassen zong dat liedje om zijn vrolijkheid lucht te geven, want een zingende
dronkebol was in de 17e eeuw 't symbool der vrolijkheid. Of dat symbool ons behaagt, doet er niet toe, — maar toen werd het zeer vermakelijk gevonden.

1) Jan Klaassen of Gew. Diensim. I Bedr. 6 e Toon.
2) Volgens Asselijns eigen verzekering had hij met zijn Jan Klaassen niemand
in 't bijzonder bedoeld, en was die figuur cen puur verdichtsel.

3) Vriendjes uit onze jeowl, bl. 145-157.
4) Aid. bl. 150.
5) Ald. bi. 155,
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daagsche. Dan zou hij soms ook uit den mond van Jan Klaassen zelven
hebben kunnen hooren »ik bin'n ouwe trompetter van de Prins, motje
wete!" En hij zou dan ook niet tot de zonderlinge veronderstelling gekomen zijn, dat het verhaal aangaande JAN KLAASSEN eene fail/die-over-levering

van VAN LENNEP was ! !

Wijbrands meent in den naam »Poesjenelle" nog een bewijs
te vinden, dat Jan Klaassen oorspronkelijk Polichinelle was ; maar ook
met dit bewijs staat hij voor de «nieuwe poppekast", liet ilifwier. 'met
de maiiravou:e. De waarheid is, dat Poesjenelle hier van ouds een kattenaam is 3 ;, en dat, toen in de gemoderniseerde poppekast een Polichinelle moest optreden, de vertooners daar hun mond niet naar zetten
konden, en er »Poesinel" van maakten.
De heer

Wie meenen, dat liet

Fransche Polichinelle was, die herwaart,
overgekomen en tot Jan Klaassen verdoopt is, vergissen zich. Magnin
betoogt, dat de Fransche Polichinelle een echt Fransch figuur is, en met
den Italiaansclien Pulcinella niets meer dan den naam gemeen heeft 4);
en wij gelooven, dat hij hier met kennis van zaken oordeelt, en dus
vertrouwen verdient Maar met gelijk, ja grooter regt nog, mogen wij
volhouden, dat onze oude Jan Klaassen een echt Amsterdamsch figuur
was, die met Polichinelle zelfs niet eens den naam gemeen had.
Veel licht hebben de genoemde auteurs over Jan Klaassen niet verpreid. 't Is ook hier, als de Génestet zei :
de

Ik heb van geleerden, och , weinig geleerd.

daarentegen gaven mij drie stukken, welke ik aan de mededeeling van mijn geachten vriend J. H. 116ssing te danken heb, die ze
vond op eene plaats, waar men naar Jan Klaassen niet gezocht zou
hebben, — in de archieven der Nieuwe Kerk.
Meer licht

1) T. a. p. blz. 154, noot 2.
2) Md. blz. 152.
;3) Zie Dr. J. VAN VLOTEN, Baker- en Kinderrijmen, blz. 26

4)

.11;s1. des Marionn. p. 121, 122.

VIERDE HOOFDSTUK.

OVER JAN KLAASSEN EN KATRIJNTJE PIETERS.

'k Heb straks gezegd, waarom ik, in de vroegere uitgaven mijner
»Wandeling" Jan Klaassen op den Dam de poppekast vertoonen liet; —
ik moet nu ook zeggen, waarom hij in dezen derden druk niet meer
voorkomt.
'k Heb onlangs ontdekt, dat Jan Klaassen in 1662 een anachronisme
is. Hij was toen nog niet geboren. Hij vertoonde zelfs in 1686 de
poppekast nog niet, maar schijnt toch kort daarna er me begonnen te
zijn, want in 1690 was hij reeds vermaard. —
blijkt het nu toch, dat de oude Amsterdamsche overlevering het
mis
Niet ten volle ; maar wel blijkt het, dat zij, die Jan Klaassen voor geen
Amsterdammer maar voor een Franschen Polichinelle hielden, en zij,
die hem vereenzelvigden met den Asselijnschen Jan Klaassen, het ten
eenenmale mis hebben. Het gaat met onze Amsterdamsche overlevering
als met vele anderen. In de hoofdzaak wordt zij bevestigd; in bijzonderheden blijkt zij onnaauwkeurig te zijn. Wat ik vroeger »de kern dezer
traditie" genoemd heb, te weten : dat Jan Klaassen als trompetter bij
de ruiterij onder den Prins had gediend, en later de poppekast heeft
vertoond; en dat hij hierin zich zelven en zijn wijf tot de hoofdpersonages
heeft gemaakt ; — blijft ongekrenkt. Dat hij een Amsterdammer was,
en op 't Franschepad gewoond heeft, en dat zijn vrouw Katrijntje Pieters
heette, wordt, als wij zien zullen, door echte stukken bevestigd. Alleen
dit verandert : Jan Klaassen heeft niet onder Willem II, maar onder
/6

Dan

had! —
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Willem III gediend, en 't is onze poppekast-held dan ook niet geweest,
die in 1650 vóór de Regulierspoort Wilhelmus geblazen heeft? 1 ) --Onze oude Amsterdamsche overlevering had dus slechts eene chronologische fout; en dit is juist een gebrek, dat bij de overleveringen in 't
algemeen niet zeldzaam is. De Muze der traditie heeft altijd meer met
feiten dan met cijfers opgehad, en 't is een oud zwak van haar, dat
zij met de oudheid dweept, en daarom dan ook de feiten weleens wat
ouder maken wil dan ze zijn.

In

de Vol geestige Werken

van Dr. Salomon van Rusting, een boek,

dat in 1692 gedrukt is z ), vindt men een »Poespasje, vermengt in een
Olipodrigo van 264 vaersen", en daaronder is N°. 5 het volgende :
Mijn Paard is droezig (zey Jan Claassen) wat is dit ?
Ja, 't heeft de droes (zey Trijn) als jij er maar op zit.
Daar 't niet te gelooven is, dat deze dokter, hoe »volgeestig" hij was,
al die rijmpjes in 't zelfde jaar gemaakt heeft, waarin 't boek gedrukt
is, zoo kan dit rijmpje, te meer daar 't onder de eersten voorkomt,
wel eenige jaren ouder dan 1692 zijn. Maar hoe kwam hij er aan ? —
Dit is vrij duidelijk : 't was eene aardigheid uit de poppekast, die hij
kijkende opgevangen en op rijra gezet had. Verwonder u niet, dat een
dokter bij de poppekast stond ; dit hebben wel deftiger poëten dan hij
was, en zelfs in veel later tijd nog, gedaan 3).

En 't maken van

een

rijmpje op iets, dat zij bij eene publieke vermakelijkheid opvingen, hebben
ook wel grooter poëten gedaan dan deze volgeestige dokter; ja, de groote
Vondel zelf, die anders geen grappenmaker was, heeft weleens zoon
grilletje geschreven, als hij met een vriend naar het Doolhof was gewoest 4 ). Bovendien was van ouds de poppekast geen »belachlijk kinder1) Nu kan men vragen: FIoe kwamen de Amsterdammers dan aan dit verhaal ? —
Dit is een raadsel, dat ik hier niet behoef op te lossen, vermits het blijkt, dat het
dien Jan Klaassen, over wien ik spreek, niet aangaat. Verlangt men echter een
gissing, dan geef ik deze. De trompetter voor de poort in 1650 kan toevallig ook
Jan Blaassen geheeten hebben ; -- daar die naam zoo dikwijls voorkwam, is dit niet
onmogelijk, en zoo kan het tweetal tot êén zaamgesmolten, en tevens de chronologische
fout in de traditie ontstaan zijn. Zoo iets is niet zonder voorbeeld. Overigcns wil ik
deze gissing gaarne ruilen voor eene betere, zoo iemand die heeft,
2)

Den eersten druk van dit werk heb ik niet gezien. De beide exemplaren, die

ik in handen gehad heb, waren derde drukken van 1699; maar omdat er een „prog•
nosticatie op het jaar 1693" in voorkomt, en prognosticatiën altijd gegeven werden
voor het toekomende jaar, zoo maak ik daaruit op, dat de eerste druk van 1692 was.
3) Mr. J. VAN LENNEP, in den Holland 1857, blz. 30: „Onlangs stond ik bij avond
op 't Koningsplein gedurende tien minuten naar een zoodanige vertooning te kijken,"
4) Zie hiervoor 1,13, 250, in de noot.
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spel," maar een volksvermaak, waar oud en jong en alle standen naar
keken en pleizier in hadden.
Rustings rijmpje is in twee opzigten merkwaardig : 't bewijst, dat Jan
Klaassen een ruiter is geweest, wat hij ons ook herinnerde, zoo vaak
hij zijn eene been over den rand der kast sloeg 1). Dit bevestigt de
oude Amsterdamsche overlevering. Van de drie bewijsstukken voor het
trompetterschap hebben wij er twee : 't paard en 't trompetterspak; de
trompet kwam hier in 't rijm niet te pas. Evenzeer is 't opmerkelijk,
dat wij, in dit rijmpje, dat tot den eersten tijd van Jan Klaassens optreden behoort, reeds een trek van de kwaadaardigheid van Katrijn
vinden.
In 1697 gaven Daniël van den Dalen en Andries van Damme, boekverkoopers bij de Beurs, een boek uit vol rijmpjes van allerlei aard, en
bestemd om op bruiloften en andere partijen de vrolijkheid gaande te
houden. De titel was: »de Vrolijke Bruidlofs Gast", en de rijmer een
zekere J. Jonker. In dit boek komen op bladz. 162, onder N°. 651 en
652, twee rijmpjes voor op twee Jan-Klaassens, waarbij vrij duidelijk
de onderscheiding tusschen dien van de poppekast en den Asselijnschen
op te merken is 2). Hier hebt ge ze beiden:
652.

651.
Zoo, zoo, dat is Jan Klazens woort.

Jan Klazen, zegt in 't spel :

Katrijntje heb ik heel verstoort,

Wel, dat is goet, wel, wel!

Want die speelt zoo, zoo, met haar hand,

Speelnoot, ik speel goet, goet,

En met een zoo-zoo's onverstand,

Wanneer je niet misdoet.

Dat ik, met zoo, zoo, op te staan,

Wilt gij mijn dan goot zien,

Zoo, zoo, van haar meen weg te gaan;

Dan moet wel, wel geschien.

Want zoo, zoo, zoo, van haar gebruit,

Houd u dan, wel, wel, stil,

Boent zoo, zoo, zoo, de liefde uit.

Dat is, wel, wel, mijn wil,
Dan zal 't met ons na dezen,
Wel, wel, en goet, goet wezen.

N°. 652 heeft tot de poppekast geen betrekking. Daar spreekt de
Asselijnsche Jan Klaassen, de schijnheilige huichelaar uit het kluchtspel,
die met zijn : »Wel, wel, dat is goed, dat is goed !" zoo temen kon, dat
zelfs zijne vrome schoonmoeder hem toevoegde: »jou temerij komt hier
niet te pas." En als de dichter zijn Jan Klaassen door twee schoutendienders liet pakken en in de boeijen brengen, liet hij 't volk, dat er
achter liep, hem tergend naschreeuwen : »Wel, wel, dat is goed, dat
1) Vergl. hiervoor blz. 411. 2) Vergl. hiervoor blz. 423.
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s goed !" 1 )

Bovendien heeft Jonker zelf in den eersten regel duidelijk

gezegd, dat hij hier, in onderscheiding van den vorigen, den Jein

Maas-

sen in 't spel (d. i, in het tooneelstuk N ) bedoelde, en wij hebben dus
met dit rijm verder niet te maken.
In N°. 651 daarentegen hebben wij Jan klaassen in de poppekast

met

Natrijntje 't booze 8vijf. 't

Zoo, zoo,

dat hein in tien in(:,nd gelegd

wordt, vordert eenige toelichting. »Zoo, zoo !"

was

niet het woord van

den Asselijnschen Jan Klaassen, die, als gezegd is, altijd : ^}\Vel, wel !"
teemde ; maar »zoo, zoo!'' was 't geteem der fijne kwezek. e,i 't werd
tevens hun 8° 1M iquet, want iedereen dreef er den spul Een
fijnman heette : »een so, so, so." Geestdrijvers waren »so, -^ u- (luanten en zwart werd »de egge so, so- p leur" genoemd, omdat de fijnen doorgaans in 't zwart gekleed gingen 3).

Zou, zoo,

werd op alle mogelijke

wijzen gebruikt : als tusschenwerpsel en als bij woord, als zelfstaiidi:
naamwoord en als

werkwoord.

Natuurlijk ging onze Jan KL eissea inee

zoozooën ; want hij heeft steeds, zelfs

nog

in onze eeuw, zich van alle

zegjes, alle praatjes, alle nieuwtjes, alle deuntjes meester „: , emaakt, om
er zijne grappen meê te doorspekken. En hoe hij onlAreeks 1610 al
zijne redenen

niet

»zoo, zoo . ' doorspekte, daar geeft Junkiers rijmpje

ons een voorbeeld van, en ik vond liet ook elders.
Uit een pamflet van 1690 blijkt ; dat Jan Klaassen in cie poppekast
toen reeds vermaard was, en met zijn »zoo, zoo ' al tot een spreekwoord werd. De titel van dat blaauwboekje is : »Spiegel der waarheyd,
oft t' Samensprekinge tusschen een Arniiniaan ende Vruoiil Patriot,
waarinne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade
directie ende toeleg van eenige Heerschende Regenten tot Amsterdam,
ons Land in den voorgaanden en delen Oorlog is ii- ;ewickelt met
Vrankrijk. Gedrukt in 't Jaar 1690 " . Op blz. 10 zegt de Arininiaan

»Zoo, zoo, zoo, seyde Jan Claasz. Dan kan ik de sake verstaan."
Heeft het rijmpje N°. 652 zijne toepassing op de bruiloft, daar het
woord tot de speelnoot gerigt wordt, N°. 651 mist die toelassing ten
eenenmale ; 't is niets dan een berijmde alleenspraak van Jan Klaassen
in de poppekast. Dit rijmpje van Jonker is, even als dat van Rusting,
uit de poppekast opgevangen, en 't bewijst almede, dat het kijven en
slaan van Katri, jn toen al schering en inslag was, juist gelijk wij 't ook

11 Echtscheiding van J. Kl. en Saartje Jans, II Bedr. 3e Tooit.
2) Zie b. v. LANGENDIJK, Klelis Louwen, I Bedr. 5c Toon.
Gij weet, ik heb een Spel gemaakt,
Dat op den Schouwburg is geraakt.

3) De Geestdrijoende So, So, of de klucht van 't Nicke l' s praetjen
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nog in de oude poppekast hebben zien vertoonen. In onzen tijd was
dat louter spel ; maar de vraag rijst : was dit toen ook zoo ? of was 't
welligt de trouwe afspiegeling van 't huwelijkslot des gewezen trompetters? De indruk, dien Jonkers rijmpje ons geeft, doet ons inderdaad
het laatste vermoeden. De toon, hier aangeslagen, is niet komisch ; de
toestand, hier geteekend, is zoo tragisch, dat wij meenee, hier achter
't spel een droeve werkelijkheid te bespeuren, en den vertooner zijn
eigen leed te hooren klagen. Wij weten, dat grappenmakers wel meer
hun »zieleleed" in hunne spelen »uitgegoten" hebben, -- Breêro bij voorbeeld 1 ), — en vragen dus, of Jan Klaassen dit hier ook deed.
Moeijelijk zou 't zijn, die vraag te beantwoorden, doch hier komen
ons de stukken te stade, die mijn vriend Rossing mij, uit het Kerkeraadsprotocol, heeft medegedeeld. Ja, de toestand, in Jonkers rijm geteekend, was de treurige werkelijkheid.
En nu zullen wij dien »echten wijsgeer", die [op zijn tooneel] zich
boven alle wederwaardigheden des levens verhief; -- wien geen kijvende
Katrijn noch haar bezem [op zijn tooneel] zijn goeden luim konden
doen verliezen ; — dien grappenmaker, die [op zijn tooneel] elk beet
nam ; — dien held, die [op zijn tooneel] voor dood noch duivel vreesde ; —
eens in 't werkelijk leven, en dus in een ander licht zien.
Katrijntje Pieters was werkelijk zulk een kwaadaardig wijf, als zij
in de poppekast vertoond werd ; zij verliep zich in dronkenschap, en
mishandelde haar man. Jan Klaassen, die een goedhartige kerel was,
en zijne vrouw liefhad, heeft hare boosheid lang verdragen ; maar eindelijk hoe kon 't anders ? -- heeft zij met hare vuisten de liefde
uitgeboend. Ten laatste, en dit was Ao. 1705, heeft Katrijn haar man
verlaten, en daarop is Jan Klaassen met eene andere vrouw gaan leven,
die hem beter behandelde, want hij verlangde Katrijn niet terug.
't Geval kwam eerlang den Kerkeraad ter ooren, die Jan Klaassen
en Katrijn beiden ontbood. Ziehier de stukken.
Vergadering 21 Januarij 1706.
Catrijn Pieters, haer in dronekensehap verloopende, en in seperate huyshoudinge
leevende, sal ontbooden worden : woont op de Baengraff in de Anne-Joostenganek.
Jan Claassen op Franse pad in de Moddermanssteeg, over seperate huyshoudinge,
sal ontbooden worden 2).
Vergadering 26 Januarij 1706.
Catrijn Pieters heeft de koster op die woonplaets niet kunnen vinden, dewijl elders
is gaen woonen: sij sal ontbooden worden; woont nu aen 't eyndt van de Angeliers-

1) Zie Dr. JONCKBLOET, Gesch. der Ned. Lett. I D. blz. 454.
2) Protocol, dat is : Een kqrte beschrijvinghe der verneemste Saecken ende Verhandelingen deser onser Christelijeker Ghemeente binnen tlmsterdam. XVII, fol. 333.
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straet bij de Baengraft; de man Jan Claasen, hier verschenen, seght, van de vrou
verlaeten en qualyck gehandelt te sijn, dogh is ongenegen met hacr te versoenen ;
heeft aengenoomen heeden over 8 d. weederom voor deze vergaderinge te komen I),
Vergadering 4 Februarij 1706,
Jan Claasen en Catrijn Pieters beyde binnen, gestaen sijnde, en dick apart en te
samen tegens elkanderen gehoort sijnde, hebben haer soodanigh verbitterd getoont,
en elkanderen soo veel booze stucken ten laste gelegt, en insonderhe t de man
bekent, dat sig, na dat van sijn vrou in seperate huyshoudinge ;nvv etst is, in
overspel 2 )

verloopen heeft, en van de vrou is ingekomen, door (.1, pretsikant van

't quartier, dat haer in dronekensehap verloopen heeft ; dat de Eerw. Kcrckeraedt
geconcludeerd heeft, dat haer beyde de censure sal aengeseght worden, hetwelcke
ook gedaen is 3).

Het Franschepad was de noordzijde van de Goudsbloeinsgracht, en
de Moddermansgang 4) was de vierde gang, van de Lijnhaansgraclit
af geteld. Men behoeft dien gang echter thans in de Willenisstraat niet
te gaan zoeken ; zij is bij het bouwen van nieuwe huizen verdwenen 5).
Merk wel op, dat het Katrijn en niet Jan Klaassen was, die v a n dronkenschap werd beschuldigd; en wat het leven met eene a:,dere vrouw
betreft, dit heeft Jan Klaassen eerst gedaan, nadat Ilatrijn hem verlaten had.
't Is waar : in deze aanteekeningen is niet, als liet beroep van Jan
Klaassen, »poppekastman" vermeld; maar dit bewijst niet, dat hij liet
niet was, want er is geen beroep genoemd. Natuurlijk. De poppekast
rnogt in den kerkeraad niet genoemd worden. De groote schouwburg
zelfs was den Eerwaarden Heeren een verfoeilijke school der wlilpsche,
dartele ijdelheid ! -- en dan de kleine, -- de kleinste ! de poppekast ! !
het schouwtooneel der ijdele verfoeiselen in zijn triviaalsten vorm ! ! ! -Hoe durft ge verwachten, dat de woorden: »vertooner van de poppekast"
uit de pen van een kerkeraads-scriba zouden hebben kunnen x loeijeii ?
Hoe, dat die woorden in de Eerwaarde Vergadering uitgesproken mogteri
worden? ! — De groote schouwburg was ten minste nog scheldwoorden
waard, maar de poppekast was niet waard genoemd te worden.
Evenwel behoeft ge geen oogenblik te twijfelen, of hij, olie bier voor
de Eerwaarde Heeren geroepen werd, dezelfde Jan was, die de poppe1) Prot. XVII, fol. 334.
2) Dit doelt op zijne zamenleving met eene andere vrouw. In kerkstijl heette dit
„overspel"; in de volkstaal: „zamen houden."
3) .Prot. XVII, fol. 335.
4)

De Scriba schreef Moddermanssteeg; maar gang en steeg werden dikwijls ver-

wisseld ; men kende soms zelfs geen stegen voor straten. Zie I D. blz. 41.
5) Zeer groot was vroeger 't getal gangen op de Goudsbloemsgracht : 25 op de
noord- en 32 op de zuidzijde.
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kast vertoonde. Geen hedendaagsche fotografie kan beter op 't origineel
lijken dan dit kerkeraads-dokument, niet enkel op Jonkers rijmpje, maar
ook op het poppekastdrama van Jan Klaasseri en Katrijntje Pieters zelf!
Elk, die dit laatste nog gezien en gehoord heeft, en 't zich klaar genoeg
herinneren kan, zal 't getuigen.
Of 't ongelukkig echtpaar ook kinderen had ? In de poppekast ja, en
in de Vier Kroonen ook ; als wij ze ten tooneele zagen verschijnen,
waren er vier : twee jongens en twee meisjes ; maar of dit historisch
was, dan wel naar de gulden vrijheid der tooneelkunst, weet ik niet. De
Kerkeraad maakte van geen kinderen gewag ; wat echter geen afdoend
bewijs oplevert voor de kinderloosheid van Jan en Katrijn. De Kerkeraad
liet zich met gemeene lui nooit verder in dan noodig was, maar heeft zich
van dezen spoedig afgemaakt met de aanzegging van »de censure". 1)
Jan en Katrijn waren, toen zij voor den Kerkeraad geroepen werden,
al meer dan 19 jaren getrouwd. Zij hebben juist vóór Amsterdamsche
kermis A°. 1686 hun bruiloft gevierd. Ziehier hunne aanteekening voor
Kommissarissen op den 7 " September 1686:
JAN CLAASZ van Amsterdam, Trekwerker, oud 22 jaaren, in de Anjeliersstraat, geassisteert met sin Moeder Kniertje Wouters, en
CATARINA PIETERS van Amsterdam, oud 23 jaaren, in de Tuynstraat,
geassisteert 'met haar Moeder Pretangie Clement 2).
Beiden hebben geteekend met een kruisje, en konden dus niet schrijven, hetgeen bewijst, dat zij tot de geringste volksklasse behoorden.
Stads-armenscholen waren er toen nog niet. De meeste kinderen der
gemeene lui in de achterbuurt liepen, zoolang ze te klein waren om te
werken, op straat. Lezen leerden ze zonder schoolgaan we], namelijk
,op de uithangborden 3); rekenen leerden ze ook, met de duiten in de
hand, volgens den regel : »nul, ik hou er één" ; en in 't schrijven oefenden ze zich met krijt op muren en schuttingen, op deuren en luiken,
maar met de pen leerden zij 't nooit, en daarom krasten Jan en zijn
bruid beiden maar een kruisje. Tien dagen later zijn ze getrouwd in
de Nieuwe Kerk ; in het Trouwboek vond ik ze op den 17" September, als :
Jan Claesz
en Catrintje Pieters.
Maar Jan Klaassen gaf bij de aanteekening voor Kommissarissen, als

1) De heer Rossing heeft, op mijn verzoek, het Protocol nog verder doorgezocht,
maar niets meer van Jan Klaassen en Katrijn Pieters gevonden.
2) Inteekenboek No. 115, fo. 94, -- Ik heb de boeken doorgezocht van 1680-1696,
en wel veel Jan•Klaassens maar geen anderen als dezen gevonden, die met een Katrijntje
Pieters is getrouwd.
3) Vergl. de Uithanyteekens, I D. blz. 167.

zijn beroep op : »trekwerker". Slaat dit de traditie, die zegt, dat hij een
trompetter was, niet dood ? —
Volstrekt niet ; 't bewijst alleen, dat Jan Klaassen, toen hij trouwde,
reeds uit den dienst ontslagen was, en de trompet neêrgelegd had, om
een andere broodwinning te zoeken.
Een trekwerker was een werkman in de weverij. Trekwerk was het
vervaardigen van weefsels met patronen, waartoe de kettingdraden opwaarts getrokken moesten worden, hetgeen geschiedde door middel van
treksnoeren, die van houten knoppen voorzien waren 1). Dit werk
vereischte geen leerjaren ; wien 't soldaatje spelen verveelde, kon dadelijk
aan den trek komen. Een oud-fabrikant 2) verzekerde mij, dat iemand,
die niet al te onhandig was, het trekwerk in zeer korten tijd leeren kon.
Beschouwen wij nu traditie en historie in onderling verband, dan kunnen wij de volgende schets ontwerpen.
Jan Klaassen is in 1664 te Amsterdam geboren, en in 't eerste tijdperk van zijn leven een straatjongen geweest. De straatjongens in de
Alnsterdamsche achterbuurten genoten toen nog een gelijke opvoeding
als (volgens de historieschrijvers) het kroost der Friezen en Batavieren
zij leerden zwemmen, te paard rijden en vechten, maar van lezen en
schrijven niet veel. Gezegde jongens drongen zich al spoedig als volontair op aan de stallen van sleepers en wagenaars, en hielpen de paarden
naar 't wed of naar den hoefsmid brengen; zoo konden ze doorgaans
eer paardrijden dan lezen. Dit duurde totdat zij de jaren en den groei
hadden, om als soldaten-jongen bij een vendel of een kornet te worden
aangenomen, en dan werden ze later trommelslager, pijper of trompetter.
't Laatste was 't geval met Jan Klaassen. Maar 't krijgsrnansleven schijnt
hem op den duur niet aangestaan te hebben, want nadat hij eenige
jaren de trompet voor de prinsen-ruiters geblazen had, nam hij zijn ontslag, en keerde te Amsterdam in zijne oude buurt terug. Geen ambacht
kunnende, kwam hij aan eene weverij als trekwerker teregt; maar zijn
dagelijksch brood niet alleen willende eten, besloot hij in 't huwelijksbootje te stappen, en hij trouwde den 17n September 1656 met Katrijntje
Pieters.

't eentoonige trekwerk kon een man als Jan Klaassen het niet
lang uithouden ; veel weekgeld gaf 't niet, en Katrijntje zal hem ook al
spoedig hebben beduid, dat hij meer verdienen moest. Weg dus met het
Bij

1) Vergl. het Boek der Uitvindingen, II D.

le Afd. blz. 212. Zie ook LAMB. TEN KATE,

II D. blz. 459.

2) De heer J. DE GRAAFF te Sommelsdijk. Toen Ds. BOERS zijne Beschrijving van
het eiland Goedereede en Ove7fakhee uitgaf, d. i. in 1843, was de heer De Graaff eigenaar
eciier li^incii-, servet- en damastweverij. Zie aldaar blz. 230.
28
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trekwerk. Poppenspel en grappenmaken strookten beter met zijnen aard,
en hij begreep, dat hem dit ook vrij wat meer zou kunnen opbrengen;
ja, ik durf vermoeden, dat hij den grondslag voor zijnen roem in die
kunst reeds gelegd heeft, toen hij nog trompetter was, want het krijgsvolk mogt dat vermaak wel, om op de wacht of in het kwartier de
verveling te verdrijven.
Jan Klaassen praktizeerde dus een poppekast, en ging er de straat
meê op ; hij stond er 's maandags meê op de Botermarkt, en verder
dagelijks op den Darn of op de Nieuwebrug. Zijn spel trok aller
aandacht; vooral ook om de eigenaardige manier, waarop hij zijn eigen
persoonlijkheid in zijn theatertje opvoerde. Hij vond terstond bijval bij
't publiek, en 't publiek vond vermaak bij hem ; hij kreeg veel toeloop,
en Katrijntje veel geld in de bus. Dit zal denkelijk al spoedig na zijn
huwelijk geweest zijn. Immers een der »stukjes" bewaarde daar nog
de herinnering van, Als Jan Klaassen zingende opkwam:
En gistere was ik dronke
Vandaag bin ik niet nuchtere !

riepen de kijkers : »Hé, Jan Klaassen ! wat bin je weêr vrolijk !"
JAN KLAASSEN: Jongesjonges, ik bin zoo prettig! Weet jelui 't nog
niet? 'k Bin gistere getrouwd, en we hebbe de broiloft gehouwe, en ik
heb een half okshoofd wijn gedronke!
De Kijkers: Wel Jan Klaassen! bin jij getrouwd? Waar is je vrouw clan?
JAN KLAASSEN: Die zel 'k'reis roepe. Hei ! Katrijntje, Jakomijntje ! mijn
broitje, mijn goitje ! mijn schatje, mijn katje! hoe hietje? mijn soikerrietje!
kom 'reis boove ! —
Daar dus Jan Klaassen met de poppekast niet vóór 1686
den, zoo

is 't

is

opgetre-

ook natuurlijk, dat men in de »Boerekermis" van Rotgans

te vergeefs naar hem gezocht heeft; want al moge men geen ouder
druk van dit gedicht gezien hebben dan van 1708 1), het is zeker
veel ouder en draagt alle blijken, dat Rotgans het in zijne jongelingsjaren geschreven heeft.
Een Engelsch letterkundige beweert, dat het jaar 1688 zich in Engeland door twee onvergetelijke gebeurtenissen gekenmerkt heeft : de
intogt van Willem van Oranje en de intogt van Jan Klaassen, die daar
tot Punch herdoopt werd 2). Indien men aan dit beweren waarde wil

1) Vergl. Ned. May. 1864, blz. 96.
2) PAYNE COLLIER, aangehaald door WIJBRANDS in den Nutsalmanak blz. 150. Zie
ook blz. 151 en 152. -- Maar of de naam Punch Bene verbastering is van Polichinelle,
als daar beweerd wordt, mogen de Engelsche taalgeleerden uitmaken. Mogelijk zou 't
hun niet moeijelijk vallen te bewijzen, dat Punch e

en oorspronkelijk Engelsch woord is.
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hechten, -- en

ik weet geen reden, om 't niet te doen, ---

zoo kan men

aannemen (wat ook geenszins onaannemelijk is) dat een Amsterdammer,
die Jan Klaassen de kunst had afgezien, en zich knap genoeg achtte,
om 't hem na te doen, en bovendien hoopte, er in Engeland opgang
rneê te maken en een goeden stuiver te winnen, onder de zoetelaars
met het leger van Willem

HI

naar Engeland is overgestoken, en op de

pleinen van Londen de poppekast is gaan vertoonen.

Onze Jan Klaassen was slier in 100 reeds vermaard,

en zijn popula-

riteit nam steeds toe, zoodat hij een roem verwierf, die hem zelven lang
heeft overleefd. Jammer maar, dal. hij 't met Katrijntje zoo slecht getroffen had ; immers jammer voor hem, maar het lachend publiek

deerde

dit niet.
Bij 't schatren der gemeente om boerterij en klucht 1)

vraagt zij niet, hoe dichter of speler liet t'huis heeft. Als de lui in den
schouwburg lachten bij Langendijks

Xantippe,

ging 't hun niet aan, of hij

»die comedie" in zijn eigen huis »voor niet" zag; en evenmin dachten
de kijkers bij de poppekast op Darn en Botermarkt aan Jan Klaassens
lot in den Moddermansgang. Maar deed zijn boos wijf al wat zij kon
om hem 't leven zuur te maken en gedroeg zij zich als Xantippe, hij
gedroeg zich als een wijsgeer, en liet zijn vrolijken luim zich niet ontrooven; integendeel, hij wist zelfs aan zijn dagelijksch leed en verdriet
een komische zijde te vinden, en het dienstbaar te maken aan zijne
kunst. In dit opzigt kwamen Jan Klaassen en Langendijk overeen : beiden
hadden een kwaad wijf, en beiden waren er vrolijk tegen in.

Van

Lan-

gendijk is gezegd, dat »zijn vrolijke luim en philosophische onverschilligheid" hem lachen deden onder

»wederwaardigheden,

waaronder menig-

een zou bezweken zijn" 2) ; -- juist zoo was Jan Klaassen hein voorgegaan. 't Was of in beiden de huisplaag zelf den vrolijken luim aanprikkelde en opkwispelde. Maar bij Jan Klaassen was de komische kracht
zooveel sterker dan bij Langendijk, omdat hij zooveel nader stond bij
de oude »sotte-kluyt'', die hij zonder studie, bij intuïtie, kende, en omdat
hij nog van 't zelfde vleesch en bloed was als Breiaroos personagiën.
Jan Klaassen was ook origineeler dan Langendijk, omdat hij, als een
man uit de

heffe

des volks, de komische origineelen dagelijk om zich

had ; en tevens was hij vrijer dan Langendijk, omdat hij biet schreef,
maar sprak, en omdat zijn tooneel op de straat stond, waai geen criticus zich aan een platheid ergerde. Zijne vertooningen in dc poppekast
1) VONDEL.
Z) Vercl. WiT q FN C°*FVArIE,rtr. Riot».

Anti?.

CJi + 'r?l.

11',orrl,Jii1i I

I).

1^1r. 1(12
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Waren

geheel leven en natuur, omdat hij ze uit zijn eigen leven ontleende.

Dat hij er nu en dan iets uit de politiek en de historie van den dag
onderdoor mengde, en die, op zijne wijze en naar den smaak van 't publiek, populair behandelde, is natuurlijk; dit hebben wij Jan Klaassen
nog wel in 1830 hooren doen, toen hij, niet minder dan de poëten en
de courantiers, schold op »de muiters." Maar wie twijfelen mogt, of 't
afranselen van Jan de Wit (Snikhals) omstreeks 1690 nog wel te pas
kwam, behoeft slechts de pamfletten van dien tijd eens in te zien ; telkens is er nog sprake van De Witten en de Loevensteinsche factie, ja, zelfs
ook nog van Oldenbarneveld 1).

Dat Katrijntje zich aan den drank te buiten ging, en haar man mishandelde, ja ten laatste hem verlaten heeft; en dat Jan Klaassen voor
den Kerkeraad verklaarde, haar niet terug te verlangen, — hebben wij
reeds vernomen. Maar welk een vertooning moet dat geweest zijn, toen
die kluchtspeler, die grappenmaker, die poppekasteman met zijn guitig
bakkes daar tegenover de weleerwaarde en welgepruikte Heeren stond ! —
Eens heeft een geestig dichter, die zich verbeeldde, dat Vondel in Burgemeesterskarp er stond, Rembrandt (almede in verbeelding) willen
roepen om er een schilderij van te maken ; -- ik wenschte, (lat er in
1706 nog een Jan Steen ware geweest, om Jan Klaassen voor den Kerkenraad te schilderen, met Katrijntje Pieters er bij, »soodanigh verbittert",
als de Heeren het beschreven hebben. Maar verheugen mogen wij ons,
dat wij, bij gemis van schilderij, ten minste de authentieke beschrijving
hebben.

Wanneer Jan Klaassen en Katrijntje Pieters overleden zijn, heb ik met
geen zekerheid kunnen ontdekken. Waarschijnlijk vóór 1732, want waren
zij, of was een van beiden, eerst na dat jaar komen te sterven, dan zou
zeker Jakob Bicker Raye het wel in zijne jaarboeken aangeteekend hebben 2).

Vermoedelijk zijn ze op het Kartuizerskerkhof begraven, en ik

heb de begrafenisboeken over een aantal jaren nagezien, maar zooveel
Jan-Klaassens, en zooveel maal den naam van Trijntje Pieters gevonden,
dat het gezochte paar er niet met ontwijfelbare klaarheid uit te kennen
was, vermits in die boeken bij den naam geen andere aanwijzing voorkomt als van de straat, waar 't lijk uitgedragen is.
Op den 27 n April 1706 vond ik :

fan Klaasz, aan Ent

van

t frans.

1) Ten voorbeelde een paar woorden uit ven Postwagen-praet^en van 1690: „of kapot
als Barneveld en De Witten."
2) Die jaarboeken zijn reeds aangehaald hiervoor op blz. 301. Zij loopen van
1732 tot 1772.
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padt bij de Baangrart. Ook de Moddermansgang, waar onze Jan Klaassen
woonde, lag aan 't eind van het Franschepad bij de Baangracht, en indien
hij 't was, die toen begraven werd, dan heeft hij 't al zeer kort, nadat.
hem fide censure" getroffen had, afgelegd, en slechts den ouderdom van
42 jaren bereikt; maar dan verklaart het zich ook zeer natuurlijk, dat
er in het Kerkeraads•protocol verder niets meer van hem te vinden is.
Bij een der vele Trijntje-Pietersen vond ik eene bijzonderheid, die ik
niet onopgemerkt wil laten, zonder er veel gewigt aan te hechten. De
doodgraver schreef bestendig : Trijntje Pieters, en zoo ook op den
22 11 November 1711: Trijntje Pieters op de Braak bij Raapen,hof, laat
4 kinderen 'na.' Maar later is hier vddr Trijntje nog Ka gezet 1 ). Waarom
deze onderscheiding? — Men zou kunnen vermoeden, dat dit het beruchte
wijf uit de poppekast was, die steeds Katrijntje genoemd werd, en dat
de doodgraver, toen hem dit ter oore kwam, naauwkeurigheidshalve de
twee letters heeft bijgevoegd.

Vondel zei : ))ik zal in de kunst twee zonen achterlaten" 2). Jan Klaassen overtrof in dit opzigt zelfs onzen grootsten poëet, want hij heeft
een onnoemelijk aantal zonen in de kunst nagelaten, en zij zijn zijne
trouwe navolgers geweest. Inderdaad is 't opmerkelijk, hoe de poppekastvertooners, van geslacht tot geslacht, meer dan een eeuw lang, het
karakter, het kostuum en de traditie van hun voorganger naauwkeurig
hebben bewaard, totdat zij eindelijk, omstreeks den aanvang van het twee.
de derdedeel onzer eeuw, die ten offer bragten aan den tijdgeest, die alles
moderniseert !
elders groote namen noem',
En hoe de Faam moog' blazen,
Wij hadden eens, tot onzen roem,
Den aardigen Jan Klaassen.

Wie

Jan Klaassen in de poppekast,
Het puik der eêlebazen!
Een volbloed Amsterdammer was 't,
Die grappige Jan Klaassen !
1) Dat Ka er later voorgezet is, blijkt duidelijk : 't is ook met anderen inkt
gedaan, want ,Trijntje is zwart gebleven, Ka is verbleekt.
2) Namelijk ° Vollenhove en Antonides. Zie VAN LENNEP, rondels Werken, XII D,

blz. 63.
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Jan Klaassen -- niet van Asselijn,
Wat andren viezevazen, —
Jan Klaassen met zijn wijf Katrijn,
De levende Jan Klaassen.
Jan Klaassen van het Franschepad,
Die nog trompet kon blazen,
Als toen hij in het zadel zat:
Ret-tret-tra-ret Jan Klaassen!
Jan Klaassen in de poppekast,
Vermaard aan alle plaatsen;
Wie was er ooit als kermisgast
Zoo welkom als Jan Klaassen?
zijn booze wijf
steeds
en 't razen,
vechten
Aan
Die Dood en Duivel dorst te lijf,
Die dappere Jan Klaassen !

Jan Klaassen, met
't

Jan Klaassen, die Wilhelmus zong
Bij 't klinken met de glazen,
Maar Snikhals als de droes besprong,
De oranjeklant Jan Klaassen!
Jan Klaassen,

eens grootmeester

van

De grappenmakersbazen;

Wat

een Amsterdamsche Jan,
vrolijke Jan Klaassen!

was 't

Die

Jan Klaassen met zijn wijf Katrijn,
Beroemd aan alle plaatsen;
Eheu ! ach! dat ze niet meer zijn,
Katrijntje met Jan Klaassen!

NAREDE.

Vermits de Boeken, waaruit dit werk is zarnengesteld (immers
de

acht)

ieder in 't bijzonder hunne

't geheel eerre

Aarede

Voorrede

:es van

hebben, zoo laat ik achter

volgen. Trouwens de meeste voorreden en voor-

berigten zijn eigentlijk nareden en naberigten, want ze worden doorgaans
geschreven, als 't werk voltooid is.
Maar juist omdat elk Boek hier zijn eigen voorrede heeft, zoo heb
ik in deze narede bijzonder weinig te zeggen, en niet meer dan ééne
opmerking te maken over 't zelfde woord, dat ik hier noem, en dat
achtmaal op een titelblad verschenen is, -- 't woord BOEK.
In andere werken, o. a. ook in de

maken,

Uithangteekens

en de

Volksver-

zijn de Boeken zoovele onderdeelen van één geheel ; — hier niet

hier is ieder Boek een geheel. Dit werk is niet in acht Boeken
maar 't is een

za7nenstel

verdeeld,

van boeken, die vroeger afzonderlijk zijn ver-

schenen, — met uitzondering echter van 't laatste, dat niets v
Mijne

Amstelodarrcia-na

waren zeven boekjes in post-octavo, op ver-

schillende tijden uitgegeven ; haarar nu mijn vriend Brinkman er een
nieuwen druk van wilde geven, vond )lij goed, ze in twee handen te

de Uitloe ejfeeliens 1),
4).
en de oude T

vereenigen, en wel in hetzelfde formaat als dat van

het Boek der Opschriften, 2 ), de Volksvermaken

3)

O

Ik heb ze herzien en omgewerkt, -- veel meer zelfs dan ik aanvankelijk van meening was, zoodat het werk eigentlijk voor een good deel
nieuw is geworden. Maar wat niet veranderd is :

de

zelfstandigheid der

stukken. Ieder L'ock in dit werk staat rep zich zelf; en twee dier . Koehen
(III en VII) bestaan zelfs uit verhalen en andere opstellen,

die wederom

ieder geheel op zich zelf staan, vermits ze weleer elk afzonderlijk, in
pracht-alr— kken of tijdschriften,

het

dit een en ander volgt dan ook, dat

I) 2

D u . 1868. —

eerste licht hebben gezien. Uit

soms

een punt onzer stadshistorie,

2) I D. 1869. -- 3) I D. 1871. -- 4) 4 D n . 1871-- 7 ^.
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dat reeds in 't eene Boek besproken was, in een ander mede aangeroerd
moest worden. Dit geheel weg te nemen, was, zonder verminking, niet
mogelijk ; maar ik heb het zooveel doenlijk besnoeid, om herhalingen
te vermijden.
Elk der Boeken van dit werk heeft dus met de overigen niets gemeen
als de betrekking tot Amsterdam, waarom ze dan ook onder den algemeenen titel AMSTELODAMIANA zijn te zamen gevat.
Ten slotte nog eene korte
NALEZING OP HET EERSTE DEEL.

Bl. 88. »Preekloods en steenloods naast elkander."
Zoo was 't, toen dat blad werd afgedrukt, maar acht maanden later is
de steenloods weggeruimd.
Bl. 157. »'t- Moet dus vroeger een vrolijk steegje geweest zijn"
Dat het dit werkelijk was, blijkt o. a. uit het »Graf-schrift van Koert
Eycken, Oly-koeck-backer in de Servet-steegh," door GANSNEB TENGNAGEL
gemaakt, en te vinden in zijn Afgeslagen Bloemsel van de Amsterdamsche Linde-bladen. Deze Koert had dertig jaren lang die nering daar gedaan, en »de domme jeugd van het pad der deugd gelokt", ja zelfs »menig
kwant door 't spelen naar 't warme land geholpen". (Vergl. hiervoor
blz. 261). Tengnagel was er wel bekend, want hij had ook »zijn zondagsgeld en spaarpot bij Koert gebragt."
Dat in dien tijd de Oliekoekshuizen zeer verleidelijk waren voor de
losse jeugd, leert ons BREêRO ook in zijne Lucelle (2e Bedr. 4e Uitk.),
waar hij Leckerbeetje aan Pannetjevet laat verwijten, dat hij »met de
jonge maets veeltijts loopt in 't Olykoeckshuys." En dat nog vele jaren
later de »mooije meiden uit de Servetsteeg" berucht waren, blijkt uit
een blijspel van WILLEM VAN DER HOEVEN, de Belachlijke Loterij, 1719.
Ik wil de plaats niet afschrijven ; men kan ze bij hem vinden op bl. 52.
Bl. 300. »Passervormige Andrieskade."
Zoo was 't, toen dat blad werd afgedrukt. Vergl. Gemeenteblad
1872, le Afd. bl. 1043, en de kaart van A. J. van der Stok Jr. 1873.
Later is de punt van 't oude bolwerk met een ijzeren hek afgesloten,
zoodat Andries nu, in plaats van een passervormige kade een regter- en
een linker-elleboog heeft.
Bl. 435, 442, 441. Ongelukkig hebben op drie plaatsen in de Alfabetische
Lijst, onder het afdrukken, de cijfers eene verkeerde wending gemaakt.
Bij »Haarlemmer-houttuinen" moet 251 zijn : 152; — bij »Raamgracht"
en het getal bij »Slagerslaan" is : 29.
moet 824 zijn : 248 ;

EEN AANVAL AFGEWEERD.

Alles was afgedrukt en de laatste aflevering ter uitgave gereed, toen mij een
exemplaar gezonden werd der 2e Afl. van een tijdschrift, dat decoratieve kunst en

volksvlijt op den titel voert, en daarin ontmoette ik den heer Alberdingk Thijm, wel
geharnast, te velde trekkende tegen een paar zinnetjes in mijn boek, ja zelfs tegen
den titel!
„1-16!" vraagt men, „hoe dáár zoo verzeild?"
Het opstel voert tot titel : HERALDIEKE ALLEGORIE DER AFSTAMMING VAN KONING
WILLEM III EN KONINGIN SOPHIA UIT KEIZER KAREL DEN GROOTE. Als dit nu tot
de decoratieve kunst behoort, kan men zeggen, dat de vlag de lading dekt, want niets
is duidelijker, dan dat het heele sermoen tegen mij gerigt is ; ja, de heer Alberdingk
Thijm zegt uitdrukkelijk, dat het doel van zijn schrijven is : aan te toonen, dat ik niet
in mijn regt ben, waar ik zijne opvatting der wapenkunde veroordeel.
Om dat aan te toonen, is meer betoogkracht noodig, dan de heer Alberdingk
Thijm bezit. Hij houde zich verzekerd, dat ik mij volkomen in mijn regt gevoel,
als ik eene opvatting, die de zijne is, welke ook ! veroordeel, — en dat hij verkeerd
doet, als hij daarom het harnas aantrekt, en roept, dat aan zijn gezag als beoefenaar

der wapenkunde eenti wonde geslagen is!
Och, hij berge zijn gezag en zijn harnas te zamen in een kast bij 't Oudheidkundig
Genootschap, en leere liever lachend de waarheid zeggen.
Ik wil het aangenaamste opzoeken, dat er in het opstel te vinden is, en betuig den
heer Alberdingk Thijm mijnen dank voor 't gunstig oordeel, dat hij over mijn boek
velt. Hij noemt het „een pikant en leerrijk boek, met niet meer anti-papistischen onz;n
dan in vele andere boeken te vinden is." Ook dit laatste neem ik aan als een vermakelijke lofspraak, gelijk ieder begrijpt, die „de tale Alberdingk-Thijms" verstaat.
Maar .... maar .... ik geloofde mijne oogen niet, zoo verbaasd zagen ze op ! De
heer Alberdingk Thijm keurt den titel van mijn boek af. Hij noemt dien zonderling,
en tracht dit uit de Dictionnaire de l'Académie te bewijzen.
Helaas ! hoe kan ook den vernuftigsten geest soms zijn eigen vernuft een poets
spelen !
Niet mij, maar zich zelven geeft de heer Alberdingk Thijm een knip voor den
neus. Zonderling genoeg! Zonderlinger zelfs dan de zonderlingste titel.
Neem eens het Vijfde Deel der Dietsche Warande voor u, sla bladz. 443 op, en
lees noot 1.
„Sedert de uitgaven der belangrijke Amsteltedamiana van Joannes Aurelius is de

wetenschap" -- en wat er verder volgt. Dit schreef de heer Alberdingk Thijm in 't
voorjaar van 1860 Er bestonden toen nog slechts twee mijner boekjes, die echter
geen van beiden den genoemden, maar ieder een eigen Hollandschen titel droegen.
De heer Alberdingk Thijm vatte beiden onder den gemeenschappelijken titel : AMSTELADAMIANA zamen. Hij heeft dit

het eerst gedaan; hem heb ik dien titel te dan-

ken; en hij kan niet eens zeggen, dat ik dien te spoedig heb overgenomen, want ik
heb daarmeê wel vijf jaren gewacht. Maar toen ik dien gebruiken wilde, heb ik
eene kleine verandering in de spelling gemaakt ; ik heb de o in plaats der te gezet.
Wilde nu de heer Alberdingk Thijm tegen die o te velde te trekken, 't had een
schijn van reden; maar een titel te berispen, dien hij zelf uitgevonden heeft, is -zonderling in den hoogsten graad.

Van de zoogenaamde allegorische heraldiek, wil ik nu niets meer zeggen, dan dat
de lezing van het decoratieve-kunstbetoog mijne overtuiging volkomen bevestigd
heeft, dat deze uitvinding een ijdel spel is. Men zie slechts, wat de heer Alberdingk Thijm er al bijhaalt, om het op te schikken, — van den zondvloed af tot
Siegenbeek toe! i-- Neen, wie de eenvoudige waarheid voor zich heeft, behoeft zooveel omhaal niet. En die waarheid is, dat het blazoen, eens gevormd, tot de historie
behoort, en historisch blijven moet.
Dit is zoo klaar als de dag, en 's Heeren A.T.'s allegorische heraldiek is de
vrucht eener verwarring van begrippen: hij haspelt wapen en zegel dooreen, — ziedaar de bron.
Aan gezegd betoog hangt onderaan nog een nootje, waarin weêr van Persijn
gerept wordt. Ik heb bewezen, dat ' Jan Persijn geen heer van Amsterdam is geweest.
Ik daag -- dit woord is een warklank -- ik daag den heer Alberdingk Thijm
uit, het tegendeel te bewijzen ; -- te weten: bewijzen met echte stukken, zonder
allegorische heraldiek !
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