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Toen Dr. Schott' de pen opnam, um op zumi besehrilving van
het Oud-Hollandseh Hoisgezin in de Zeventiende Eeuw ook die van
het Maatschappelijk Leven in zijn geheelen omvang to laten volgen,
stelde hij zich voor, uit den grooten schat zijner aanteekeningen,
bileengebracht bij het doorlezen van de belangrijkste historisehe
werken en andere geschriften nit chen tijd, van ontelbare predikaben, ]iedeboekjes, tooneel- en kluchtspelen, van tamiliepapieren
en

andere handschriftelijke bescheiden, een boek saam to stellen

over het maatsehappelnk en godsdienstig level] Dozer vaderen, op
zoo breede solo-Lai aangelegd, dot het missiluen wel zes of meer
deelen zoo vullen. Tegen

(1,3

intgave van zulk eon omvangrijk work.

waarvoor in die dagen slechts eon beperkt aantal lezers was to
vmden, rezen echter gewiehtige bedenkingen. De aantrekkelijkheid
zoo door of beeldingen floor oorspronkelijke voorstellingen kunnen
verhoogd worden, maar Your zulk eerie veilueliting op min kostbore wiize ontbraken nog de hulpmiddelen. noel al tiniest de
sehruver zieh beperken, tech heeft Inj gotraeht de voiehten van
timing onderzoek voor de vergetelheid to bewaren; vandaar dot zip'
IVIoatsehappelijk Leven meer of min tutgebreide monograpIneen
bevat, die men Kier oogensehijnlijk met zoeken zou. Omtrent het
rooken en de pijpenfabrikage bilv., de periodieke literatuur in
vroeger eeuwen, de geschiedenis van het kaart-, schaak- en andere
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spelen; over het post- en muntwezen, het handelsverkeer en de
tuinbouwkunde, deelt Schotel ens bijzonderheden mede, waarvoor
men hem dankbaar mag blkiven. Wat de hoogleeraar Froin gezegd
heeft van hel Oud-Hollandsch Huisge,zin, kan bijna in nog meerder
mate van d t werk gelden, namelijk „dat Schotel zich geen stof
had kunnen uitkiezen, die hid beter berekencl was to behandelen
dan doze, daar niemand van ooze letterkundigen daartoe zoo
bevoegd was als hij. Onderwerp en schrijver zijn voor elkander
geschapen. Hij heeft met de meest bekcnde mannen van de zeventiende eeuw, met staat- on letterkundigen, dichters en kunstenaars,
geleerden en predikanten, dagelijks verkeerd. Hij heeft de geheele
literatuur, de hlauwhoekjes en de lang vergeten gedichten, verhandelingen en preeken evengoed ale de meesterstukken der nog altijd
levende auteurs, doorgelezen en in zich opgenomen. Hij heeft met
voorliefde de oudheden van allerlei aard bestudeerd en tot opheldering der geschreven bescheiden doen dienen. Kortom, hij is in den
bloeitijd der Republiek evenzeer to huis als in zijn eigen leeftijd.
Een boek van hem verdient derhalve reeds op den titel af, de
aandacht van alien, die in de zaak belangstellen".
Overigens kan ik bier slechts herhalen, wat ik bij de uitgave
van Het Oud-Hollund3ch fittisgezln gezegd heb. Ook Het Maatschappcli9k Leven is geheel het werk van Schotel gebleven, ik heb er
alleen de verbeteringen, de bekortingen en wijzigingen in aangebracht, die ik noodig achtte. Behalve het viertal teekeningen van
D. van der Kellen, zOn de prenten alle ontleend aan schilderijen,
teekeningen en gravures van J. Luyken, Ostade, Van de Venne en
zoovele andere kunstenaars van dies tijd, enkele ook naar voorwerpen of afbeeldingen in andere werken. De aanteekeningen zijn
in lioofdzaak verwijzingen naar de bronnen of geschriften, die
verder over het medegedeelde geraadpleegd kunnen worden. Ook
in dit opzicht blijven de boeken van Schotel hun waarde behouden.
1k twijfel niet of dit book zal in zijn nieuwe gedaante naast het
vorige eene niet onwaardige plaats innemen, en met Met minder
ingenomenheid door one publiek ontvangen worden.
H. C. ROGGE.
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Eerste Hoofdstuk.

De Taverne.
ie geen vreemdeling is in het maatschappelijk leven van
de 17 de eeuw, zal gemakkehjk begrijpen, waarom wij
allereerst onze lezers en lezeressen de herberg binnen
leiden. Het was oudtijds in stad en land de plaats voor de
gezellige samenkomst van burgers uit alle standen, waar men de
belangrijkste aangelegenheden van den dag besprak, en zeker kon
zijn goede bekenden to ontmoeten. Doch voor wij de taverne,
zooals de herberg teen heette, kunnen binnentreden, dienen wij
de stad in to gaan, want buiten hare poorten be yond men zich in
het open veld.
Wanneer wij een blik slaan op de stadsgezichten, door bekende
en onbekende meesters in den loop der 17 de eeuw op doek of
papier gebracht, dan herkennen wij, in weerwil der groote veranderingen, dio sedert hare uiterlijke gedaanten ondergingen, de
steden die wij thans bewonen of bezochten. Meest alle waren toen
omringd met hooge steenen muren of aarden wallen, met vooruitspringende bolwerken en spitse torentjes, vol kijk- en schietgaten, door breede en diepe grachten van de singels gescheiden.
Deze muren en wallen werden echter sedert de afschaffing der steenboeten niet altijd zorgvuldig onderhouden, waren aan weerszijden
met boomen beplant en verstrekten den vreedzamen burgers tot
.aangename en lommerrijke wandeldreven. Tusschen de wallen ont•dekte men hier en daar kleine poortjes, die naar de grachten
1-
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leidden, terwijl de vier of meerdere hoofdpoorten door val- of
ophaalbruggen met de buitensingels of de landwegen gemeenschap
hadden. Hier en daar vond men nog wei eene oude poort tusschen
zware ronde torens, doch reeds in de 17 de eeuw waren de meeste
verdwenen en door andere vervangen, die meer tot versiering dan
tot versterking der stad dienden. Meest alle waren van blauw arduin
opgetrokken, hadden vierkante of ronde torentjes met slaande klok

De Groote Hoofd-poort to Dordrecht.

en uurwerk, en twee of drie verdiepingen. Op de bovenste vergaderden sommige gilden, ook wel de rederijkers en de schilders;
de benedenste diende deels tot wachthuis, deels tot woning van
den portier, een beeedigd stadsdienaar, die verplicht was de poort
op bepaalde uren, in den stadsalmanak voorgeschreven, to openen,
to sluiten en de sleutels naar den regeerenden burgemeester of
het stadhuis to brengen en wederom of to halen. Boven de lijsten
prijkte, zoo buiten- als binnenwaarts, het wapen der stad, en in
de lijsten waren vaak tijdverzen of Latijnsche en Hollandsche kreupel-
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verzen op merkwaardige gebeurtenissen, bij of in den omtrek der
poort voorgevallen, of wel het jaar der stichting en de namen der
stichters met vergulde letters gehouwen, terwijl overal met kunstige
hand beeldhouwwerk was aangebracht.
Nog ziet men dat bee]dwerk op sommige poorten, die door hamer
en moker gespaard bleven, zooals aan de Groote Hoofd-poort te
Dordrecht, in 1619 hernieuwd en voorzien van een ronden met
koper bekleedden koepel, waarboven zich een torentje verheft 1 ). Aan
de buitenzijde is afgebeeld de Dortsche stedemaagd met het wapen
der stad in hare handen, omringd door de wapens der verschillende
steden en gemeenten, die in vroeger tijden verplicht waren in de
grafelijke oorlogen de banieren der stad te volgen, en dit onderschrift: „Flos nobilium urbium — Semper te bona pax amet —
Et to semper amantibus — Cedant omnia recto. — Pax civium et
concordia — Tutissime urbem muniunt." Vroeger was daze poort
aan St.-Christoffel gewijd en las men onder zijn beeld een ander
Latijnsch opschrift, dat op den heilige betrekking had.
Boven de in 1609 gestichte Spoei- of Spuipoort aldaar las men
daze opschriften:
In 't jaer 1418 belegerde hier dese stad fier
Hertog Jan van Brabant magtig,
Maer wiert verdreven door Gods hand krachtich.
Soli Deo gloria.

en :
't Land en water dat men hier ziet,
Waren 72 parochyen, na kronijks hediet:
Geinnundeert door '1 water kraehtig,
In 't jaar 1421 waarachtig.

Onder de voornaamste poorten van Rotterdam muntte vooral de
Hoofdpoort uit. Zij was voor het grootste gedeelte van blauw arduinsteen opgehaald en pronkte, zoo aan de binnen- als buitenzijde,
met het wapen der stad tusschen twee groote leeuwen. Boven het
wapen aan de binnenzijde stond het volgende tijdvers uitgehouwen:
Den 9 Juny, 't werd u klaar voorgestelt,
Heeft Arent Ysbrands, and zijnde zes jaren,
Den eersten grandsteen aan deez Nieuw poort gestelt,
Als: U. V. Beest en S. Bouwaal Fabrijkwerkers waren.

4

DE TAVERNE.

en onder het wapen : „Est Leo cunctipotens, pulchrae qui moenia
portae — Servabit, qua Rotta fluit, qua terra virescit." Aan den

Het Oude Hoofd to Rotterdam.

Maaskant of buitenzijde las men: „Nisi Dominus custodierit Civi•
tatem, frustra vigilat, qui custodit earn."
Te Delft .... doch genoeg. Wij ineenen met deze proeven to
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kunnen volstaan en verwijzen den lezer naar de stedebeschrijvingen
en de platen van Rochman en Rademaker. Liever treden wij een
der poorten, bijv. van Dordrecht, binnen, en nemen een kijkje in
deze oude stad, die nog in het begin der vorige eeuw in uiterlijke
gedaante weinig van hare vroegere in de 17 dv verschilde. Al aanstonds vallen ons de menigte huizen met luifels en uithangborden
in het oog. De laatste zijn, gelijk ook het beeldwerk op de eerste,
doorgaans zeer goed geschilderd. Dordrecht was reeds in de 17 de eeuw
om hare uithangborden en schoone vrouwen beroemd. „Wilt gij,"
dus luidde het oude rijmpje, „een schoon wijf of een erg, Zoo gaat
naar Gorkum of den Berg, En komt ge er een te kort, Zoo gaat en
zoek te Dort" 2).
Vooral muntten de herbergen of tavernen, die men in de nabijheid
van ale poorten vond,
in dit opzicht nit 3).
Op sommige stonden
in de 17 de eeuw flapkannen, kroesen, pimpels , fluiten en vaatwerk ; op andere vorstelijke en hooggeplaatste personen, die
er in gelogeerd hadden , ook wel dobbelsteenen en kaartspe-

ttovelsteeu te Vlisiugen: Het oude Hort.

len, soms spelende en
drinkende gezelschappen afgebeeld, met de volgende onderschriften,
die echter veel minder de Dortsche dichter- dan het schilderwerk
hare schilderschool tot eere verstrekten.
Die lustigh op den prins wil drincken,
Sal ick de Neste wijnen schincken.
Die hyer in lyefd is aengeseten,
Can als een prins drincken en eeten.
Wilt hyer nyet langhe resolveren,
De waert schenckt yeller na syn begeeren.
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Tot de zeer geliefde uithangborden of gevelsteenen voor herbergen
behoorde natuurlijk „het dorstige hert" of eenvoudig het hert. In
Vlissingen vond men „het oude hert", welke steen tevens een
aandenken was aan dominee Vrolikhert, wrens vader gewoond had
in „'t Vrolik Bert", en die zelf met zijne ambtgenooten, blijkens de
rekeningen hunner verteringen, geen vreemdeling in de herberg was.
Doch niet altijd beantwoordde het innerlidke aan het uiterlijke,
en op vele herbergen was het woord van „Tiisken van der Schilden"
(1611) toepasselijk:
De geachtste huysen hanghen de beste teeckens uyt om prys;
Sy doen, gelyck een deel, die met een schoonen schyn
Uiterlick toonen dat se inwendich niet en syn.

Algemeen toch was de klacht over de bedriegerijen der waarden 4).
Zij stopten servetten in de bierkan , vervalschten de wijnen en
„artificeerden ze rood met torne-sol", „gaven menghsels van allerley
wonderlycke, ja duyvelsche inventies" en rekenden met dubbel krijt.
Baerdt gewaagt in zijn „Deughdenspoor" van zulke waarden:
Geen guychelaer kan halff so ras,
Doen openen sijn guyeheltas,
Geen Eacus noch Rhadamant,
Noch selffs de duyvel in sijn landt,
Is halff so vaerdich met sijn crijt,
Geen vogel-net strijckt half so gaeu.
Als 't lose crijt van dees rabbaeu.
Men steeckt servetten in de kan,
En taptse dan noch hallef wan,
Noch daer-en-boven lapt de guyt
Den eersten romer in sijn huyt,
En crijg-je dan een dronck, drie, vier,
Of van u wijn, off van u bier,
Met reden is dat al genoech,
Flucx past de waerdt weer op sijn ploech,
En wederom is met een snap,
De halff-geleegde kan to tap.

Zulk een waard wordt ook door Godewyck aldus ingevoerd 5).
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Beij, hola! waer ist krijt, bijlo! 'k moest niet vergeten
Te schrijven: dat is twee, dat 's vier, dats ses, dats acht,
Dats thien, dats voor de wijn, die ick daer binnen bracht,
En dat is voor de kost, 't bier laet ick loopen binnen,
Ick scheer 't schaep om de wol, soo doende kan men winnen.
In Van Santen's „Licht° Wigger" beveelt deze de waardin de
rekening to maken. Zij antwoordt :
'k Sal doen, elf kannen wijn en vier voor de romers, dats vijffthien,
Dat is effen lagh — hoe veel is dat de man? laet sien:
Drie guldens — want 't is elck vijf kan wijn.
Telkens lezen wij van „waarden die twee schrijven voor een,
en met de halve kan ten tap loopen." In vorige eeuwen werden
er hier en daar wel tavernen aangetroffen, loch zij waren niet
ingericht om edellieden en mannen van aanzien to herbergen, en
doorgaans verstrekten zij slechts tot tijdelijke verblijfplaatsen voor
hun gevolg, terwiji zij zelve in kloosters en kasteelen hun intrek
namen, gelijk bijv. to Rijnsburg en op Leeuwenhorst, op het slot
Teylingen en dat van Brederode.
De stedelijke rogeeringen, die vroeger in den reventer van het een
of ander klooster bijeenkwamen en door den kloosterkok lieten
opdisschen, hielden sedert de Hervorming hare bijeenkomsten in
de herbergen, en lieten zich dan op stadskosten door den waard
trakteeren r ). Kwam er een puns, ambassadeur of hooggeplaatst
persoon in de stad, dan nam hij in de Paeu, in den Engel, in
't Varken, in den Gulden Roemer of in eene andere stadsherberg
zijn intrek, waar horn de eerewijn aangeboden , hij door de stad
vrijgehouden, of in gezelschap van eenigen uit de vroedschap ont•
haald werd. ZOO werden Willem I, Maurits, Frederik Hendrik ,
Leycester, Bossu, Van der Marck , Entens , Almonde, de graaf en
de gravin van Cuylenborgh , Van der Myle, Oldonbarnevelt, Cornelis
de Wit en honderden anderen to Dordrecht onthaald en de gemaakte
onkosten door den thesaurier betaald. Ook hielden de rederijkers en
gilden in de tavernen hun gelag, de aanzienlijkste burgers, to Leiden
bijv. de hoogleeraren , zag men dagelijks de herbergen bezoeken ,
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en er hun vaantje bier of wijn gebruiken. Vulcanius, Baudius,
Bredius, Bertius, Lipsius ontmoette men doorgaans na den noen
in de eene of andere taverne, en van Simon Abbes Gabbema wordt
gemeld, dat hij to Leeuwarden zijn ttjd verdeelde tusschen zijn
studeerkamer en de herberg in de Schuttersdoelen, zoowel des
voor- als namiddags en des avonds.
Er waren ook tavernen voor scharrebiers-volck, dat den geheelen
dag door „slampampte", eon volkje, dat men in de meeste kluchtspelen ontmoet en waartoe „Stijve Piet" in het kluchtspel van dien
naam behoorde. Van zulk een kroegloopor gewaagt ook van Santen:

't Mannetje was altijd bij de vocht, 't dronck gaerne een kannetje,
Pharo volgde hij, maer Israel niet, 't hart riep: brant! brant! de keel:
[geef, geef!
In zulke herbergen vond men niet zelden waarden, die later op
het houten paard reden of ten minste „in den block liepen"; maar
't was toch in hun herberg altijd net. De waardin zorgde dat „et
blonck als een git, van 't quylbaecske tot de punt van 't spit,"
en „dat de stienen waren als 't teljoor, soo droevigh schoon, en
de (dobbel) stienen door 't wrijven ingecrompen tot een boon."
Er waren echter, vooral ten platten lande, herbergen, die to dien
aanzien wel wat to wenschen overlieten. In Van Santen's „Lichte
Wigger" wordt gesproken van eene plaats „daer 't wel tienmael
kouwelycker was, alst daer noch is, daer d' een op een water
emmer sat en d' ander op een turffmandt. Een klompe aerde was
de kandelaer, daer stondt de kaers in. Ende 't is noch al een
herbergh daer men 't nyet op sou vermoen, Datter een blindt paert
in huys quam ten souder gheen schade doen."
Wij zullen later van 's yolks verslaafdheid aan den drank gewagen.
Thans slechts dit: or is schier niet een kluchtspel onder de bonderden, die de 17 de eeuw opleverde, of er komen de walgelijkste
tooneelen van dronkenschap en wellust in voor.

Doorsie eens die kroegen, haer ydel gewoel,
Ghij suit er verbaest staen...
Ghij siet'er niet als dat de hel uytbraeckt.
't Is daer dat Circe met haer tover-wijn,
Maeckt dat een mensch verandert in een swijn.
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Zoo zong een dichter uit die dagen (1663).
„Waarlijk, wanneer men in dien drek roert" zeggen wij met
dominee Simonides, „ons komt een reuk des doods ten doode
tegen." Zij, die de vorige eeuwen zoo boven de 20 ste verheffen,
hebben siechts de oude kluchten en liedeboeken to doorbladeren, die
bijna geheel aan Bacchus en Venus gewijd zijn, en vooral de klep-,
paey- en diergelijke boeken, waarin de kleine boeten en gevangenisstraffen werden opgeteekend, en zij zullen volkomen overtuigd
worden, dat, hoeveel goeds men ook in vroeger dagen vond, het
y olk, ja zelfs de burgerstand, niet slechts in een nacht van onkunde
en bijgeloof rondtastte, maar, zoo a]s dezelfde Simonides en honderden in zijn geest getuigden, „in eon poele van zedelijk verderf
rondspartelde." Eerbied voor onze lezers gebiedt ons thans het
zwijgen. Aileen nog dit: zoowel vrouwen als mannen bezochten
de herbergen, en in de genoemde kluchtspelen komt menig afschuwelijk tooneel voor, waarin de vrouw eene hoofdrol vervult. Wijs
was de raad van Angnietje in Bredero's „Moortje":
Kindt, mijdt u voor den dranck, wat doe g'er me in 't Iijf,
Staet lelyck voor een man, noch lelycker voor 't wijf.
Gewoonlijk dronken onze bezadigde, deftige burgers, zoo zij des
avonds wijn gebruikten, drie glaasjes. Zulks raadde ook Bernagie
in zijn „Huwelijksluiter" (1685) aan. „Het eerste glaesje," zeide hij,
„is een glaesje voor de gezondheid, het tweede voor de smaeck,
Het derde een slaapdrank, de rest kan niet dienen voor vermaek."
Wij zouden verre de ons voorgestelde grenzen to buiten gain,
indien wij den lezer wilden bepalen bij al de wijn- en biersoorten
en zoogenoemde „heete dronken", die in de 17 de eeuw in ons vaderland getapt werden; doch geheel mogen wij er niet van zwijgen.
In Godewycks „Wittebroodskinderen" komt een jonge lichtmis voor,
aan wiens alleenspraak wij het volgende ontleenen:
Doen ick quam in de Leeuw, de waerdin riep; hod Roel!
Loop ras en langh mijnheer een kussen met een stoel.
Wat wil mijnheer voor dranck? wij hebben goede wijnen.
Die helder staen in 't glas, en lieffelijcke schijnen.
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Lust mijnheer yin d'Anjou? of goeden Bacherach?
Of Neuren? vin de Court? of lusje Manebach?
Kom ick dan in het Paert, 't is, heer, gaet in de kamer,
Wij hebben Dele-wijn, daer is geen aengenamer.
Of lust mijnheer yin d'Ay? of scboone yin Muscat?
'k Sal in de kelder gaen ontsteken een vol vat.
Wij hebben Mentser wijn, Elsater en Rinchouwers,
Sij sijn seer silver schoon. veel beter als Pictouwers,
Lust u yin de Bordeaux of goeden d'Orleans...
Soo breng ick door den tijt, en ick drinck sonder maet,
Van dat de son begint en 'savonts ondergaet.
Godewijck was blijkbaar goed onderricht van de soorten van
wijn in de kelders der Dortsche wijnkoopers en herbergiers.
Dordrecht was toen ook de stapel der wijnen, en had schier den
alleenhandel in dit vak. Er komen echter nog veel meer soorten
van wijn op de nude accijnslijsten en in de kluchtspelen voor. Zoo
gewagen zij van yin de muscadel, canarisek, cocquil, de chally,
alicant, candije, en vooral van deelwijn 7). Huygens spreekt in
zijn „Korenbleemen" van een „kruyck met wijn gelaeden, van de
Moesel of de Deel". Hieruit zou men opmaken, dat de Deel, schoon
onbekend, een wijnvoortbrengend oord moet geweest zijn, en deelof dele-wijn niet. gelijk Kiliaan wil, dalwijn, vin de Vall6es
beteekent. Eij moet eene uitnemende soort zijn geweest en werd
door de steclen ten geschenke gezonden of vereord. Revius stelde
hem echter beneden den moeselwijn. Bredero noemt hem „excellent",
Van Beaumont „vercoelend", en Frontignac daarentegen „de borst
verwarmend". Sevecote hield het met den Bacheracher:
Fransehe wijn is to heet,
En Spaensche veel to wreet,
Hij aert naer zijne landen,
En doet haer hersens branden.
Ick sou naer mijnen sin,
Een vaetjen leggen in
Van Baccheraensche rancken.
Daer waer ick me gedient.
Als met mij eenig vrient,
In 't groene quame bancken.
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De wijn werd reeds
in de 17de eeuw met
ijs verkoeld en, behalve
in vaten , in steenen
kruiken en lederen flesschen bewaard. In de
herbergen tapte de waard
den wijn in kannen, die
van een halve tot drie
stoopen inhielden , en de
gasten dronken ze uit roemers en fluiten. Het bier
werd in kannen van een
of twee vanen (twee of
vier pinten) op tafel gebracht. Men dronk het uit
tinnen kroezen en bekers
of uit flapkannen, in dorpstavernen uit houten kitten:
Drinekt uyt de houten kit,
ick heb geen silvre beker.
en tut de kan zelve.
In het „Oud Hollandsch
Huisgezin" gewaagden wij
over het gebruik van bier
bij den maaltijd; wij voegen er thans bij dat in
de geringe herbergen de
waard of waardin „scharrebieren, kleyne- dunne- ,
gemeene bieren" tapte.

Een flapkan.

Jan prees mij sijn klein bier, en seid, all was 't niet swaer,
Als Antwerpsch of Bredaesch, 't was koeltjens en 't was klaer.
Ja, docht ik, koel en klaer, 't is recht sijn lof gegeven:
't Smaeckt of 't een heelen nacht in 't water had gedreven.
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In meer aanzienlijke herbergen werden „Dortsch, Delfsch, Lon's
(Londen's), Engels-wit, Greuninger-cluyn, Hamburger•mentsel, Ipswichs• en Lubecks-brouwsel, Zerbster-, keunings-" en andere zware
bieren gedronken. Van bier werd vooral in de 16 de eeuw veel werk
gemaakt; en geen wonder, het was voor den geringen burger schier
de eenige drank 8).
Bier is dranck van alle man,
Bier drinckt dat maer drincken kan.
Die geen bier had moest zich met water of melk behelpen ,
zooals Aeltje klaagde in Bredero's „Meulenaer". Wijn werd in de
17 de eeuw hier to lande nog slechts in de apotheek verkocht,
gelijk hierna uit eene afbeelding blijken zal, en van likeuren was
nog geen spraak. In de 16 de eeuw begon men allengs ook
heete dranken to tappen. De jenever, door Robbert Hennebo
hezongen doch door den hoogleeraar Van Geuns eon drinkbaar
vuur genoemd , werd slechts door lagere standen gedronken en
heette nog in 1667 jeneverwater. Wij ontmoeten dien drank het
eerst onder den naam van „klaren" en „genever" bij Godewyck (1640).
In de eerste helft der 17 de eeuw maakten de jenever-stokerijen
geen hoofdtak van bestaan uit en nog minder van uitvoer. In 1672
was de jenever nog niet algemeen, doch werd toen in het leger
voor Alphen gedronken. Johan van Vliedt, commissaris der vivres,
ontving van Louwysz van Delft „'/, oxhooft brandewijn , oxhooft
genever, I /2 aem annys , '/2 aem lemoenwater en twee anckers
resolus". In het begin der volgende eeuw nam echter het gebruik meer en meer toe en vermeerderde vooral ten tijde van
den actie-handel. Nog in het laatst dier eeuw dronken hem slechts
de lagere standen 's avonds en de bejaarden voor den middag.
Een student, die zorg voor zijn goeden naam droeg, zou zich toen
wel gewacht hebben openlijk een glas jenever to vragen. Een glas
Spaansche wijn met brandewijn 's winters en een glas witte wijn
met spiritus citri in den zomer was de sterkste likeur, die men
gebruikte. Doch reeds in 1804 waren to 's-Gravenhage, Scheveningen
en Eikenduinen 1802 huizen , waarin , met medeweten der daartoe
gestelde ambtenaren, jenever to koop was, en in 1828 werden
alleen to Leyden 700 patenten aan tappers uitgereikt 9).
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De brandewijn zou omtrent het jaar 1000 n. Chr. in Arabie uitgevonden zijn 10). In de 15de eeuw verkocht men hem nog in de
apotheek, doch in de lo de in Frankrijk en ons vaderland reeds in
de taverne. Gedurende den dertigjarigen oorlog kwam hij in Duitschland algemeen in gebruik. In Holland werd hij in de wandeling
brandoetje, of zooals door Bredero „brandemoris" genoemd. In Van
Meekeren's „Bedroge mening" lezen wij:
'k Agt jouw so veel, gelijk een pimpel brandemoris.
Baron noemt hem eveneens:
Sij hebben nu alle morgen , wil ik je seggen, haer optogt tot Geertje

(Florin
En daer sitten se dan dick tot middag toe met den anderen in de
[brandemoris.
Men dronk hem int pimpels, en sprak, gelijk nog heden, van een
musje brandewijn. Doorgaans werd hij met suiker gebruikt, gelijk
men leest bij Starter:
Hier heb ick brandewijn met snyker en muscaet.
Cupido! dat 's een dranck! die zich wel drinker laet.
De brandewijn is warm, die gloeyt in onze Borst
En reynight onse maegh.
In de tavernen gebruikte men ook reeds arak, alsmede „Oranje-,
Prins- en Quinjaetswater." Ook kende men reeds de ratafia").
„Had men goed van de St.-Laurent en van de Bourgogne gedronken,
dan nam men een klokje ratafia, dat de maag deed hocken." Nog
in het laatst der vorige eeuw was zij en Van der Veen's elixer
het geliefde likeurtje, dat o. a. professor Schultens aan Van der
Palm na zijn dispuut schonk. Bernagie gewaagt in zijn „Arminius"
(1687) van een „sekje en mennist bientje", en in zijn „Ontrouwe
kantoorknecht" leest men: „als de wijn op een staert loopt, heeft
ze geen kracht meer, niemand wil er an. Valt de lucht zo wat
koud, dan was 't heete wijn of een zoepje, een sekje, een Spaansch
wijntje of een memste bientje." In Friesland gebruikte men nog
lang daarna bij kraammalen „meniste borstlap" Ovate wijn met
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suiker). In Bredero's „Moortje" en in Fokken's „Dronke Hansje"
leest men van een beniste boortje, een glas tot den boord of den
rand vol. Nog in den aanvang der 17 de eeuw stelde men de Mennisten met de wederdoopers en dus bijna met de hoidens gelijk,
zoodat ze aan menigen schimpscheut, zoo in blijspelen als in
andere gedichten, blootstonden. Geen wonder, dat men een tot
aan den rand gevuld glas, een met krenten en rozijnen overladen
gebak, en andere voorwerpen van smullerij, ja zelfs de oploop der
wederdoopers, die in 1534 Amsterdam in rep en roer stelde,
benist noemde. Philosooph, Jaapje sta stil, Capucijner, Jufiertjes
in 't groen, parfait amour, persico, guldewater en andere likeuren
zijn van lateren tijd.
Het was in do 17 de eeuw niet gebruikelijk, dat de taverneloopers of de biergangers alleen hun vaantje, kanneke of pimpeltjo
ledigden. Zij hielden van „selschop", en meestal kwam ook de
waard „in 't lach", en dan werd er gedobbeld, geroemsteekt,
getroefd, gelanterluid, getrukt, getiktakt of eenig ander spel
(waarover later) gespeeld, of men dronk een „kloske", een „troijke",
„een stuyvertje rond", een klaverblaadje, rondeeltje of een ander
„poyke". De rondedronk of het rondeelke komt ook voor in
Bredero's „Moortje" 12). Het troijke, volgens Bilderdijk een drieling,
meenen sommigen dat hetzelfde is als het klaverblaadje, doch
anderen onderscheiden het er van. Bij Godewijck zijn het drie
glaasjes achter elkander; Le Francq van Berkhey noemt het een
driedronk. „Het is," dus laat hij er op volgen, „een echt oudHollandsch woord. Alle goede dingen bestaan in drieön: drie bevalligheden, drie hoofddeugden, drie vriendenkusjes, drie raadsels
uitdeelen, driemaal hoezee en het geschut lossen, driemaal de
kerk- en raadhuisklok kleppen, en ontallijke meer, maar bovenal
het driemaal drinken en klinken met een volgeschonken beker
met wijn, welk gebruik bij de wereldvolken en, volgens overlevering, bij Grieken en Romeinen in zwang was. Althans Petronius
meldt dat zij uit drie bekers, of ook driemaal drie, als een oneven
getal, dronken, waarvan de laatste besloten werd met het poculum
bonae valetudinis." Hij herinnert vervolgens aan een drinklied der
vrijmetselaren in zijn tijd, beginnende:
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Par trois fois trois, mes fréres
Buvons avec apas....
en aan het Hollandsche drie drinklied:
Laat ons zamen vriendschap drinken,
Ongeveinsd uit 's harten grond,
Driemaal, driemaal samenklinken ,
Driemaal, driemaal in het rond:
Overbrengen aan elkand'ren ,
De emie rechterhand in de andren;
Is het driemaal rondgegaan,
Laat het onderst boven staan.
De drie dronken hadden verschillende beteekenissen. Zoo leest
men in een lied uit het laatst der 16 de eeuw in een album der
famine Van Zuylen van Nyeveld voorkomende:
Die wijs en zedig is, die wil ik driemael schinken.
Het eerste mogen zij om haer gezondheid drinken,
Het tweede mag wel mee, want dat is om te minnen
En vroyelyck te zijn, het derde doet de zinnen
Bevangen van den slaap. Met deze drie gelazen ,
Laet al de lieden gaen, die niet en willen razen.
In deftige tavernon, daar alles 7.66 was ingericht dat er de regeering en de gilden , heemraden en polderbesturen en corps konden
banketteeren en gastreeren , ontbrak het in de porseleinkas niet aan
allerlei soorten van zilveren en tinnen kroesen , glazen flesschen en
roemers , bokalen, koppen , schalen in allerlei vormen; sommige eenvoudig, andere kunstig besneden en gestipt, voor allerlei dranken
bestemd. Zoo vond men er de handhouders of Frankforter volhouders
de zoo algemeen bekende groote glazen rijn ichewijnroemers , altijd
van groen glas, rond en ruim geblazen , die soms een stoop rijnwijn
konden bevatten en zoo zwaar waren, dat men ze slechts met twee
handen aan den mond kon brengen. Volgens Van Mander werd
zulk een glas door den schilder Frank Floras zestig maal tegen
anderen dertig maal geledigd. Voorts had men berkemeijers, een
dikke tak van den beuk of berk gedraaid en gedreven, van buiten
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in plaats van met beeldwerk, met de ruwe schors bedekt, van
binnen bekleed met hars van pijnboomen, en daaraan schijfjes van
notenmuskaat, foelie, kaneel en nagelen gehecht; bokalen in den

Een boerenhelberg.
vorm van scheepjes, of met schepen en wat tot de navigatie en
de visscherij in betrekking stond, bestipt; het molentje, het klaverblaadje met het steeltje, en vele andere, ook in het „Oud-Hollandsch
Huisgezin" beschreven. Bij Le Frank van Berkhey, Alkemade en
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Schinkel vindt men er afgebeeld en uitvoerig beschreven. Schier in
alle voorname woningen en meest altijd in de groote tavernen
waren zij aanwezig, want er werd geen maaltijd gegeven, waarop
daze of gene niet geêischt werd en onder het zingen van toepasselijke liedekens rondging.
Reeds meermalen werd het opgemerkt, dat onze vaderen van een
stevigen dronk hielden en scherpzinnig waren in het uitvinden
van allerlei kunstgrepen om de gasten tot drinken op to wekken.
Van het laatste kunnen de genoemde bekers en de honderden
drinkliederen, van het eerste de thesoriers-rekeningen van die dagen
getuigenis geven. Een maaltijd aan prins Maurits en zijn gevo]g
gegeven kostte aan de stad Dordrecht f 700 aan wijn. In 1605
werd op de bruiloft van den predikant Johannes Servatius een half
aam deelwijn gedronken, en in 1606 een gelijk half aam door de
laden der Waalsche synode. In 1612 dronken de genoodigden ter
bruiloft van mr. Pieter van Hinosa, president van den Provincialen
raad van Holland, anderhalf aam deelwijn. Voor burgemeesters- en
gildenmaaltijden werd de wijn bij eaten besteld ' 3). Doch keeren
wij tot de herbergen terug en vestigen wij nog eenige oogenblikken
onze aandacht op het klaverblad met het steeltje , dat zoo vaak in
onze kluchtspelen voorkomt en ook in geen taverne van eenig
aanzien mocht ontbreken. In Roemer Visscher's „Genoeg Bocalen'
lezen wij :
Op u tafel sijn silveren kroesen geset
Om to drineken een elaverbladt met een staert
en in den „Hymnus op Bacchus" van Daniel Heinsius:
Bet meeste dat ik wensch dat is een klaverblat,
Het eerste voor de maag, het ander om de sinnen
Te brengen tot geneugt, tot lachen en tot minnen,
Het derde mag wel met; want dat is om gerust
Te vallen in den slaap, die alle sorgen sust."
Burchoorn , in de aanteekeningen op zijne „Weerelt vol Gekken",
van dit klaverblad sprekende, voegt er bij: ,,De wijnstok brengt
drieerlei druiven voort, witte, groene en roode, zinnebeelden van
2*
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matigheid, vrolijkheid en dolligheid", en Huydecoper teekende op
de bovengemelde plaats bij Visscher aan: „Dog die steert bederft
dikwijls het feest, voornamelijk als
hij wat lang wordt uitgerekt." Bij
Alkemade en Le Franck van Berkhey
vindt men den beker zelven afgebeeld, en de laatste geeft er de volgende beschrjjving van: „Van boven
ziet men drie rondo kelkjes bij wijze
van eon driebladig klaverblad. Elk
kelkje heeft zijn steeltje, dat tot den
vereenigd is op een stam als een
wortelbol. Elk steeltje is inwendig
hol, en wanneer de drie bekertjes
vol wijn zijn, loopt de wijn ook door
de holte dozer steeltjes in den bol,
zoodat wanneer de drinker uit het
eene klaverblad drinkt of liever slorpt,
ook de twee andere, naar mate van
den dronk, ledig worden ; want anders
was het onmogelijk zonder overstorten to drinken. Daar nu de drinker
met zekere handigheid, nu uit het
eerste, vervolgens nit het tweeds
drihkende, eindelijk het derde geheel
ledigt, en aldus den wijn, die in den
wortelbol nog overig is, uitdrinkt,
zoo is dit, naar mijn gevoelen, eigentlijk de staart of de
steel van het klaverblad.
Voorts hangst aan elk
steeltje een wapen, gelijk
Dobbelsteenbeker.

op een klaverblad, dat aan
de familie Wassenaar toe-

behoorde." Nog voegt hij er bij: „Doze klaverbladkelken waren
rustende op een grooten ronden bol, van binnen geheel uitgehold,
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met doorgesneden openingen, waardoor men zien kon een vierkanten
dobbelsteen of teerling, die los daarin kon wentelen, en naar het
getal der oogen, die de steen, na het schudden, in den bol rolde,
moest men drinken. Voorts rustte de geheele kelk op een rond
voetstuk, en was van fijn gebakken aardenwerk, overal met gouden
randjes." Onder het drinken van dezen kelk hief de drinker dan
een lied aan, aldus eindigende:
Drie glaasjes zijn drie tenger],
Drie maakt een klaverblad.
Waarop het gezelschap inviel:
Hey dat 's een borst,
Die is onbemorst,
Die geen klaverblaadje weet te legen,
Die is nog zonder dorst.
Waarna hij het klaverblad aan znn buurman zingende overgaf.
Reeds maakten wU melding van de maaltijden in de tavernen,
op last van burgemeesteren, gilden en ander° collegien aangericht. Daze waren doorgaans zeer overvloedig, blijkens de nog
voorhanden zijnde rekeningen, en bestonden hoofdzakelijk uit vleesch,
pastijen en gesuikerd ooft. Zoo ward in 1668 bij de installatie van
den nieuwen burgemeester to Dordrecht opgedischt: „10 tellers
schaeps-, rund- en kallefsvleijsch, 2 tellers met verkenskoppen,
10 tellers conijnen, cippen, duyven, • acht tellers pasteijen van
hase, verckensvleijsch en cappoenen, voorts potagien, salaet, rabauwen, crakelingen, coeck, wafels, vlaes en gekieremierde marsepijnen." Op de maaltijden, die op „rekeningsdagh der thesoriers"
werden aangericht, verschenen ook schaapscoppen, visch, erwten,
boonen, Westphaalsche harnmen en tongen, granaten, fijne Fransche
confituren en pannekoeken. Graaf' Floris I van Pallant trakteerde
zijne gasten meest altijd in de herbergen, en toen zijn zoon
te Leiden studeerde, onthaalde hij daarin de curatoren en professoren 14).
Ook de reetorale maaltijden warden in de herbergen gegeven,
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en de hoogleeraren bij hunne aankomst en inauguratie door curatoren
er in vergast 15). Dikwerf bleek de tevredenheid over het onthaal
uit de „goede tier", die de waard of zijne maagd ontving, doch ook
niet zelden hoorde men bitters klachten over de gierigheid en
inhaligheid der waarden, die „stanck voor vis" en ,,rotte cool
voor warmoes opdischten". Toen Samuel Pepys te 's-Gravenhage was
om Karel I of to halen, nam hij zijn intrek in eene taverne. De
stad beviel hem bij uitstek, hij vond haar „a most neat place in
all respects. The houses so neat in all places and things as is
possible." Hij verwonderde zich over de menigte „may-poles (hij
was er in Mei 1660), which he saw there standing at every great
man's door of different greatness, according to the quality of the
person." Oak ontmoette hij den prins en vond „his attendance very
inconsiderable as for a prince, but yet handsome, and his tutor
a fine man and him self a very pretty boy"; doch over den maaltijd in de herberg was hij zeer ontevreden. „We went to a place,
we had taken to sup in, where a sallet and two or three bones
of mutton were provided for a matter of ten of us, which was
very strange. The judge and I lay in one press bed, there
being two more in the same room, my boy sleeping on a bench
by me" IC).
Hoe meesterlijk ook gepenseeld, kunnen wij echter menig tafereel
uit het dagelijksch leven, vooral van den burger en landman, niet
zonder walging aanschouwen, noch het ons voorstellen hoe mannen
van fijnen smaak — en onder deze Lodewijk XIV — diergelijke
stukken uit de Vlaamsche school der 17 de eeuw, al waren ztj ook
van een eersten meester, in hunne kabinetten eene plaats gaven.
Men dacht en voelde teen anders dan thans. Doch nog walgelliker
zijn die, welke wij in de kluchtspelen en liedeboeken zien opgehangen, en somtijds zoo, dat wij, indien ook de leerredenen en
andere stichtelijke geschriften van dien tijd er niet van gewaagden, ze voor to sterk gekleurd, to overdreven zouden houden.
Vooral was de dag des Heeren bij die standen aan de grootste
buitensporigheden gewijd. „Ick verdubbele mijn klaght," zoo sprak
een evangeliedienaar van die dagen 17 ), „over de grouwelicke antheyliginge des christelicken rustdagh, ja ick magh seggen duyvel-
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dienst op deselve. Siet eens uyt de vensters van u huys, en merckt

Rene Taverne.

eens op den gang van den moesten hoop. Eylaes! ick kander niet
als met ontzettinge van Win tael van spreken 'Vat is er al
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menigen eon, die liever in 't taphuys als in de kerck sit! Och hij
kent dat geestelick wijn•huys niet, die dranck is hem to schrael;
hij is liever daer men de beste wijn en 't verste bier verkoopt;
hij hoort liever de fioel in de herbergh als de harpe Davids, de
vuyle hoeren-liederen als de lofsangen Israels, het gesnater van
die spotachtige tafel-broers als de stem van den predikant. Wanneer
vindt men doelen, herbergen en andere scholen des duyvels voller
als op de sondagh? Dan krie]en se als een kodw vol gevogelte,
als of 't eon lichte saecke waer. Zoo vindt men 't in steden en
dorpen. 0 mijn vaderplaats! mij staen noch te voren uw straten
vol gewoels, de herbergen soo opgepropt, de jeucht soo lichtveerdigh, de bier-bancken soo omset, en daerdoor de sabbatten soo
schandelick ontheyligt. T heeft Godt uyt den hemel verdroten, sun
dagh tot een buyck- en drinckdagh misbruyckt te sien ...." —
„Hoort eens, dronckaerts, seght mij, soo gij gaende naer de herbergh
wist dat uw wedervaren soude, na wel gedroncken to hebben, niet
water of melck alleen maar bier en wijn, na uw lust, 't geen de
overste van 't heyrleger des konincks Jabins gebeurde van Ja61,
dat de duyvel u een doodelicke nagel door het hooft sonde boren,
soudt gij niet van soo een gelagh schouw zijn, daer gij sulck een
dreygend onheyl voorsaeght? Soo gij wist dat de dood in de pot
was, soudt gij se met sulcken smaeck, als leckende na den laetsten
druppel, kunnen uytdrincken?"
„Zij timmeren huysen," sprak eon ander 18 ), „als paleysen, stel]en
se toe en stoffeeren se naer de wijse van de grooten van dese
werelt: men doet voorraedt van quantiteit van sware bieren, ende
dat voor vele jaeren, men houdt kostelycke maeltijden, selver de
doodt-maelen worden gehouden als vreugde-maeltijden, ende dat
dagen langh; ende dan maecken sij haer vroeg op in de morgenstondt ende suigen stercken dranck ende vertoeven tot in de
schemeringh, tot dat het bier ende den wijn haer verhitten ende
sij niet meer laden en kunnen. Hier siet men de helden om sware
bieren ende wijn te suypen, en krijgers om vollen pinten uyt to
drincken, ende drincken vele van dese geavanceerde dronckaerts
soo sterck, of daer prijs mede to winnen is, soo dat niet weynigh
haer gesontheyt ende leven verdrincken." „Zij houden den dagh
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des Heeren ende andere verordonneerde preeckdagen, gelyck de
heydenen de feestdagen van het vuylste gespuys van hare goden.
Men gaat 's morgens in de kercke, onder de namiddaegsche predicatie begeven sij haer tot kaetsen, balslaen, klootwerpen, kaertspelen, ende tot diergelycke ydele en quads exercitie, ende 's avonts
in de herberge. Daer gaet 't veeltje, daer sprinck men ende danst
men als wilds ende woeste menschen, daer hoort men gesangen
uyt Sodom ende niet uyt Zion, vleeschelyck ende niet geestelyck,
ter eere van Bacchus ende Venus, tot vermaeck van het vleesch,
de werelt ende den duyvel, ende maecken alzoo een vreugde, waerdoor dat God wordt vertoornt ende waerop dat de duyvel danst.
Achterklap, eerschendingen, kijven, vechten ende doods]aen stjn
veeltijdts de effecten, vruchten ende werckingen van dese goddeloose
to samenkomsten. Daer wordt het bloedt vergoten, daer het landt
mede wordt verontreynight, daer wordt het gelt verdroncken, dat
de ouders dickmaels wel gebreck souden gehadt hebben om huys
to houden ende broodt to koopen, daer waeckt men als het tijdt
is om to slapen, ende als de vreese van eenig ongemack de ouders
den vaeck uyt de oogen drijft, daer is men vrolyck als de ouders
in huys vol droefheydt zitten."
Om ook een predikant als dichter to laten spreken 19):
sabbat-sehenden schelden,
Sal ick
Dat men onder u vernam,
En u sonde-dagen melden?
God is daerom billik gram.
Vele kercken waren kroegen,
Deer men speelde, daer men at,
Daer de vuyle spotters loegen,
Deer men God, den Heer, vergat.
Veler psalmen waren digten
En gesangen. die de lust
Van het vlees niet deden swigten
Voor den geest, nn uytgeblust,
Caerte-bladers syn gekomen,
Voor de Bijbels, in de hand,
En veel graeger aengenomen.
't Dobbelspel was veler sant.
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En een ander zong "):
De sondagh, 's Heeren dagh, wordt meest geschent,
Tot sondendagh gewendt,
Tot prongk, gebras, gedans ende vleesches vreught,
End' tot de meeste ondeught,
Alsof hij waer een duyvels dagh veel meer,
Tot Christi meest on-eer,
Oft tot het reysen, neeringh het geriefst,
End' 't vleesche doet het liefst.
End' onderwijl met heydensch-paepsche meest,
Steeds houdt men Bacchus feest.
Op velen was toepasselijk :
Hy drinckt tot dat de nacht aenbreeckt,
En 's morghens weer van drincken spreeckt.

Tweede Hoofdstuk.

De Tabagie.
k geloof niet dat er over eene plant meer geschreven
is dan over de tabak, door ooze vaderen, even gelijk
de thee, „cruut-thee", „cruut-taback" genoemd '). Wij
hebbon elders eene vrij breede 'list van schritten or over
gegeven , en toch bevat zij nog niet de heeft van die er over
bestaan. Het werelddeel, waarin de tabak ontdekt ward, is bekend,
doch over de plaats waar en het jaar waarin die ontdekkmg plaats
vond, zijn het de geleerden evenmin eens als over de geboorteplaats van Homerus. Zij weifelen vooral tusschen Tabago, Cuba
en Haiti, en noemen verschillende jaartallen. Hierin stemmen echter
de meesten overeen, dat een Spaansche monnik, Romano Pane, hem
het eerst, in 1496, heeft beschreven, gelijk ook de oude dichter tuigt:
„'t Cruydt is een waerdigh plant als Panaeus beschryft,
„Die 't allereerst daervan den graegh van weten gryft (gerijft)."
Gansch onzeker is het ook wie de plant het eerst naar de oude
wereld heeft overgebracht. Uit den catalogus van namen vermelden
wij slechts die van Pane en Hernandez de Toledo. Doze laatste,
die op last van Philips II eene wetenschappelijke reis naar
Amerika ondernam, zou haar in 1560, in het laatst van zijn verblijf
in Mexico, gezien, afgeteekend en naar Spanje verzonden hebben.
Hier bewonderde men hare schoonheid, doch wist men nog niets
van de voortreffelijke eigenschappen, die men haar later toekende.
Het zou Monardes zijn geweest, die zijne landgenooten er mede
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bekend maakte. Daze begonnen sedert allengskens te rooken, en
in het midden der 17 de eeuw was het in Spanje vrij algemeen.
Schoon noch de grandes, noch de geestelijkheid, nog al talrijk in
Spanje, zich or aan overgaven, bracht de tabakspacht in 1750 de
schatkist een voordeel van 1,350,933 rijksdaalders aan, terwijl zij
Portugal ruim 2 1 /2 millioen van dezelfde specie verschafte.
Toen Jean Nicot, Fransch gezant aan het Portugeesche hof, eons
de koninklijke lusthoven te Lissabon bezocht, gaf hem de hortulanus de pas uit Amerika ontvangen plant ten geschenke; doch
volgens anderen kocht hij haar van een Nederlandsch koopman.
Hoe het zij, hij verplantte haar in zijn eigen hof, waar zij bloeide
en voortteelde, doch zonder dat men jets meer dan hare schoonheid bewonderde. Toen echter een zijner pages eene neuswond door
haar uitgeperst sap had genezen en deze genezing door andere
was gevolgd, stroomden lijders van allerlei kwalen haar de hoofdstad om door „het wonderkruid van den gezant" genezen to worden.
Nicot gaf haar aan den grootprior van Frankrijk ten geschenke,
en zoodra deze in zijn vaderland was weergekeerd, plantte hij haar
in zijne tuinen en legde zich op den tabaksbouw too. Naar hem
werd de tabak „herbe du grand prieur" genoemd. Ook aan Francois I,
de koninginne-moeder en een aantal Fransche grooten werd dat
kruid door Nicot geschonken. Allen die, zooa]s Maria de Medicis,
zijne genezende kracht ondervonden, hielden het kruid in hooge
waarde en noemden het „herba medicea, herbe k la refine"; doch
bij de geleerden bleef het onder den naam van „herba nicotiana"
bekend. „II parvint A un si haut degre de favour, qua chacun a
voulu lui donner son nom". Nicot was echter niet de eerste, die
Frankrijk met de tabak bekend maakte. Reeds had Andre Thivot,
die zich in 1553 in Braziliè be y ond, hem in een kort daarna uitgegeven werk onder den naam van „petum" beschreven „als eon
slaapverwekkend kruid, 't geen de hersenen zoo ontstelde, waarvan
men werd als dronken, wanneer men er s]echts den rook van had
opgezwolgen," terwijI hij voor een ander work de plant zelve liet
afbeelden.
Onder Karel IX, Hendrik III en Hendrik IV werd de tabak in
Frankrijk alleen als geneesmiddel gebruikt; eerst onder Lodewijk XIII
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begon men haar te rooken, en spoedig werd dit onder de burgeren geringere standen zoo algemeen, dat de staat het oirbaar achtte

Een tabakswinkel.

eene belasting op den invoer er van te leggen. Niet lang daarna
voerden de doctoren en literatoren een hevigen strijd over de voor-
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of nadeelen, de ware en toegedichte eigenschappen van de tabak.
Het regende brochures, spot-, schimp- en hekelschriften, apologieOn
en gedichten, en terwijl eenigen het wonderkruid vergoodden,
verachtten het anderen, ja spraken den vloek er over uit. De
burgerij bleef onder dezen strijd rustig en lustig voortrooken, de
tabakshandel nam van dag tot dag toe; in weerwil van zijn lijfarts
het de koning tabak onder ziju krijgsvolk uitdeelen. Lodewijk XIV,
die in 1674 den tabakshandel aan zich trok, beval gedurende den
oorlog met Holland, dat elk soldaat van tabaksgereedsehap moest
voorzien worden.
„Que faire en un bivac a moins que l'on ne fume."
Ook onder hoogere standen werd het mode snuif- en rooktabak
to gebruiken, of, gelijk Nisch° schreef, „sich mit von Tabak geschwarzter Nase and mit Tabaksrauch erfUlltem Munde zu zeigen."
De 17 de eeuw is de rijkste voor de literatuur van de tabak,
doch ook in de 18 de en 19 de ontbrak het in Frankrijk niet aan
wetenschappelijke-, geschied- en letterkundige geschriften, lof- en
hekeldichten ; ja nog in later dagen waren er van deze plant voorstanders en vijanden, die elkander met mond en pen bestreden 2).
Men is het niet eens over den tijd en de wijze waarop de tabak
in Engeland werd ingevoerd. De meesten stemmen echter overeen,
dat Drake haar wel in Engeland bekend gemaakt, maar Ralph Lane,
zaakgelastigde van sir Walter Raleigh, haar op bevel van zijn
meester, die er in Frankrijk de krachten van had leeren kennen,
uit Virginia had medegebracht, en dat sir Walter het eerst
Engeland heeft gerookt. Volgens eene overlevering zat deze eens
in zijne studeerkamer in wolken van tabakrook gehuld, toen zijne
dienstmaagd met een pot met ale en notenmuscaat het vertrek
binnentrad. Nauwelijks zag zij den rook, die uit den mond van
Raleigh oprees, of zij wierp ter blussching van de vlam hem den drank
in het gezicht en snelde, schreeuwende dat haar meester welhaast
een aschhoop zou worden, naar beneden. Eens (luidt eene andere
legende) zou Raleigh Elisabeth, na een gesprek over de heerlijke
hoedanigheden van het geliefd kruld, verzekerd hebben, dat hij het
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juiste gewicht van den uitgeblazen rook kon bepalen. De koningin
wedde dat zulks onmogelijk was. Nu woog Walter de tabak,
vervolgens de overgebleven asch, en beweerde teen dat hetgeen
de laatste minder woog dan de eerste, noodwendig het gewicht
van den vervlogen rook zijn moest. Elisabeth gaf het hem gewonnen,
betaalde de goudstukken, er bijvoegende: „dat ze wel gehoord
had van menschen die uit goud rook maakten, maar dat hij de
eerste was die nit rook goud maakte." Vrij spoedig werd het
rooken in Engeland algemeen, en terwijl de doctoren het als
eene panacee voorschreven, rookte zoowel de burger als de edelman,
en de laatste wel Did sterk, dat hij het niet alleen in zijne woning,
maar zelfs in den schouwburg en andere openbare plaatsen deed.
Men wil dat ook Old Bess geen vijandin van de tabak was. Zulks
was in den hoogsten graad wel haar opvolger Jacobus ). In den
waan dat het een ziel en lichaam verdervend venijn was, verbood
hij niet alleen de cultuur, maar legde eene belasting van 6 sch.
8 pen. op het pond, ten einde zijne onderdanen to dwingen zich
van het rooken to onthouden. Te gelijker tijd schreef hij zijn
„Misocapnos", en later gaf hij „A counter blast to tobacco" in het
Licht. Hierin sprak hij zijne onderdanen aldus aan: „O mijne onderdanen! zoo gij nog de minste schaamte hebt, onthoudt u toch van
dat onbezonnen gebruik des tabaks, waarvan de oorsprong verachtelijk is en waarvan men zich onkel nit dwaasheid en schandelijke heidensehe navolging bedient, waardoor men zich den toorn
Gods op den hals haalt, zijne gezondheid bederft, zijne huishouding
in wanorde brengt en den roem zijns vaderlands bezwalkt. Wacht
u voor het gebruik van iets wat schandelijk is aan to zien, leelijk
riekt, hersens en tong henadeelt, en waarvan de rook inderdaad
de ijselijke vlam van het helsche vuur verbeeldt." ZOO diep was
zijn afkeer van het kwaad, dat hij placht to zeggen: zoo hij den
duivel to Bast had, hij hem een speenvarken, tabak en een labberdaankop, met mosterd tot spijsverteering zou voorzetten; dat
de duivel, gelijk hij door den stank van den visch van Tobias
verdreven was, ook door dien van de tabak kon verjaagd
worden.
Edoch, in weerwil van 's konings verklaarden afkeer, lieten zijne
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onderdanen het rooken niet na; ja een anti-misocapnos waagde het
zelfs het loffelijke maagdenkruid, zooals men het naar „the virgin
queen" noemde, in zijne bescherming to nemen en voor onschadelijk
to verklaren. Karel de eerste was de tabak even vijandig als zijn
vader, doch nimmer waren de Engelschen grooter liefhebbers van
de pijp dan in zijn tijd. Zij bleven zulks onder Cromwell, die zelf
rookte, en een Hollander, die in 1680 Engeland bezocht , schreef
in zijn Dagboek : „Dat de Engelschen groote tabakrookers zijn,
behoef ik niet to schrijven, dewtil het to veal bekend is. Een van
daze sinjeurs deed eenmael seer klaerlyk sien hoe seer het hem
ter harte ging, want sittende to paert met een lange pijp in sijn
mont , en meer gedachten hebbende over de delices, die hij in het
roocken van den taback
vond , wet to bedencken ,
als om sijn paert to bestieren , vial met sijn paert
van boven neer in een
put en brak sijn been.
Maer do vreugde, die hij
had van naer het vallen
sijn pijp nog to sien, deed
Uithangteeken van een tabakswinkel.

hem de pijn van sijn gebroocken been vergeten en

met een excuus van vreugde tegen sijne mackers in dese woorden
uytbarsten: daer is niet aen gelegen, mijn pijp is nog heel!" Volgens Hamilton was het rooken in de eerste helft der 17" eeuw
in Engeland zOO algemeen, dat men noch in de stad noch op het
land eene woning kon binnen treden, die niet met tabakslucht vervuld was. Ten slotte vermelden wij nog, dat aan Thomas Clarke
to Edinburgh de ear toekomt de lederen tabaksdoozen to hebben
uitgevonden (1757).
Het zijn de Engelschen, die onze voorvaderen met de tabak
bekend hebben gemaakt, volgens sommigon in 1570, volgens anderen
nog vroeger. De Antwerpsche geneesheer Aegidius Everart on de
beroemde kruidkundige Dodonaeus waren de eersten, die er in
hunne werken van gewaagden. Beiden schreven haar groote krachten
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toe, „krachten om te ontdoen en to verteren, alle vervuilde wonden
te reinigen, den buik week to maken, ja schrikkelijk te beroeren,
om tegen vergif en ale schadelijke dingen, die men mocht Ingenomen hebben, to strijden, eene bijzonder verdoovende en het
gevoel benemende macht en eigenheid; macht om waterzucht,
klieren, kropgezwellen, stooten of andere kwetsuren te verdrijven,
de smarten der nieren te benemen, wonden en zweren te genezen."
De syroop er van „zou de kortigheid op de borst, het moeijelijk
ademhalen en den hoest wegnemen; de met suiker bereidde sap
de wormen verdrijven." Het lust ons niet de breeds lijst van
ziekten en kwalen to vervolgen, die voor het balsemkruid van
Peru, zooals Dodonaeus de tabak noemde, moesten zwichten;
met 66n woord: in hunne schatting was het een „wondercruyt", een waar „panacea". Niet alle hunne tijdgenooten oordeelden echter zoo. Er waren or die het zelfs gevaarlijk achtten,
„wijl alle gebrande dampen rook maken en alle rook zoet
maakt en zoet in het hoofd en de hersenen niets goads kan
voortbrengen."
Het zaad of wel de plant zelve ward in „cruythoven" als iets
zeldzaams bewaard. „De geleerden onderhielden er elkander over
in hunne epistolae, doch wisten niet recht wat er van to denken.
Wel beproefde daze of gene het „cruyt", in navolging der Westof Oost-indie-vaarders en der Fransche en Engelsche studenten, to
rooken, doch zij wierpen spoedig de pijp weg en het „cruyd
taback" bleef slechts een medicament in de apotheek. Hoe zeldzaam in het laatst der 16 de eeuw het rooken hier to lands was,
blijkt uit de volgende beschrijving, die Emanuel van Meteren in
zijn bekend historisch werk vlechtte. „Door de togten van verschillende scheepvaarders is er uit West-Indian, van Brasilien en
de kusten van Peru gebragt een gedroogd kruid, dat men bij ons
nicotiana, in Indian tabacco noemt, gedroogd in den rook. Dit is
nu in Europa eerst bekend geworden binnen 26 of 28 jaren en
komt in menigerlei fatsoen, opgewonden en gerold. Dit gebruiken
zij, wat gedroogd tot poeder, met een zilver of steenen pijpje,
daartoe eigenlijk gebakken of gemaakt, van een vinger lang, en
waaraan een bakje, een halve hazelnoot groot, dat zij met het
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poeder vullen en steken daar het vuur in met een kool of kaars,
en zuigen aan 't ander einde door het hol pijpje den rook daarvan
in ltjf en mond, en dien vol rook hebbende, blazen die wederom
de neusgaten uit, en dat zoo lang totdat het alles uitgebrand is,
en doen dat zoo dikwijls hun goeddunkt, en dat noemen zij
elkander een pijp tabak toedrinken, en hebben aldus daartoe vooral
in Engeland huizen en lieden, die leven alleen van tabakherberg
to houden. Vele gebruiken dat alle uren van den dag, voor en na
den eten, 's morgens vroeg en 's avonds laat, en deze menschen
verlekkeren zoo daaraan en kunnen zich dat met ontwennen. Hij
was in 't eerst goedkoop geweest en verkocht voor een gulden
't pond, dat nu (1598)
tot zes, tien, twaalf
guldens en moor, naar
zijn deugd en soort,
verkocht wordt. Eenigen zijn er zoo lekker
op, dat zij voor eenige
soorten wel zes, acht
of tien gulden voor
een ons geven, naar
den smack, dien zij er
in vinden."
Ondertusschen werd
Tabakblasers.

in ons vaderland
tabak slechts in den

apotheek gevonden, en de geneesheeren, die dagelijks meer en meer
met het wonderkruid werden ingenomen, spraken en schreven er
over en verhieven, als uit eenen mond, zijn zonderlinge krachten
en groote deugden, noemden het een „krachtig cruyt, zelfs beter
dan de geslachten panax, immers het gaat de waelwortel verre
to boven", doch het rooken zelf achtten zij „schadelijck, pernicious,
verdroogend, onnut, barbaarsch". Dat blijkt ook nit de volgende
regels in „Tiisken van der Schilden"4)
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(De tabak) staet (lock niet seer in 't doetoren lof,
Zy spreekender als een deel plompe daer of.
Wat verstant hebben zy er of? ick sea dat bet gesont is
Voor pijn in 't !moil en voor taatsweer, die doot me terstont.
„Debauchant, dronkaard, plevier, tabakzuiger", waren woorden
van dezelfde beteekenis. „Tabakken was geen eerlijck tijdverdrijf.
Evenwel was hij alle mergens met zijn neus in den brandewijn,
dan om een tobackje", zei „Snappende Sijtge" 5 ) van haar man.
Doorbrengers en lichtmissen werden op doek en tooneel met den
hoed op een haartje en de tabakspijp in den mond voorgesteld.
Hij is een haentje.
Hij loopt in 't haentje,
Zwierebollen met een pijp taback.
zei „Spijtig Claesje". „Zou ik mijn dochter aan zoo eon plug,

aan

zoo een plevier, zoo een toebakszuiper, geven!" zei een vader in
den „Huwelijkssluyter".
Zeer ongunstig was, ie den aanvang der 17 de eeuw het oordeel
der kerk over het tabakrooken. „Zij achtte het een teeken van
zedeverval, naaperij zelfs van wilde volckeren", een „afgodisch
roocken ter eere van den god Petum". De consistorin verboden
het „tabacksuigen" met buitongewone gestrengheid, lieten hen,
die zich tot de gemeente begaven, plechtig beleven „'t fenijnigh
cruyt toeback, een werck ende inventie des satans, to vlieden als
een pestlocht", en censureerden de „toebackers". De Remonstrantsche predikanten dachten er echter anders over, en het verstrekte
tot geen geringe ergernis dat zu to Waalwijk tabak zogen, ja
soms een gulden of een daalder in de week aan „toeback" verteerden. Hot rooken besmette welhaast 's lands hoogeschool; curatoren konden het niet weeren, en op de platen, die het studentenleven in die eeuw voorstellen, ziet men de zonen van Minerva
met kleine pijpjes in den mond en door gebroken pijpjes omringd,
achteloos gekleed op hunne karners zitten, terwijl die uit de volgende eeuw in staatsierokken, gebeft en gepruikt, of in den
sitschen japon, met lange gouwenaars in den mond werden voor-
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gesteld. Aan de bursalen in het Collegium theologicum werd het
rooken, doch alleen op het atrium, toegestaan. Bij geringere
Standen was het rooken ook algemeen, en de tabak werd met
zulk eene menigte uit West-Indio gebracht, dat er jaarlijks meer
dan honderdduizend gulden in verhandeld werd. Men begon zich
allengskens op de inlandsche tabakteelt toe to leggen. Petrus
Hondius vorhaalt, dat in zijn tijd, het begin der 17 de eeuw, in
Zeeland bij Veere een koopman jaarlijks omtrent vijf gemeten
met groote kosten met tabak bezaaide. Eenige jaren later begonnen
ook de Amersfoorters zich op het planten en teelen er van toe
to leggen en vervolgens de tabak aan grossiers en kooplieden
in groote hoeveelheid to verkoopen. Overal verrezen, evenals in
Frankrijk en Engeland, tabakshuizen of tabagien, waarin doorgaans
eene vrouw „toebackster" het kruid bij bladen verkocht. De lief'
hebbers gingen derwaarts ,,taback drincken", „op een soopje
taback", „op een overhaaltje", „een bootsgeselletje", „op iemands
gezondheid smoocken". Men kocht dan eenige bladen, plaatste zich
op een scabelleke bij den haard of op eene bank aan de tafel in
het middon der tabagie, kerfde de toeback met zijn kerfmes,
vulde de zilveren, tinnen of aarden bonkes, stak hem aan eene
kaars of aan „solfarpoeder", dat men door een vuurslag deed branden, aan en begon to „toebacken, een soopje to doen", en liet de
pijp, gelijk nog heden bij de wilde volken, en later het glas rondgaan. Zulk eene tabagie uit dien tijd vindt men bij J. van Beverwijk en op eene menigte andere platen en schilderijen voorgesteld.
Ook dichters gewagen er van.
Al in de tabagien
Daer is het een costelyck sijn;
Daer can men lecker drincken,
Al drinckt men geen bier of wijn.
en elders:
Tabacken is een edle saeck,
Sij geeft de mannen groot vermaeck,
Soms gaen wij tahagieren
En zwierelde twierelde-lieren
Een soopje bij Mie-Ca.
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Evenals andere winkels hadden de tabagien hare uithangborden,
die later de tabaksverkoopers hebben overgenornen. Ztj stelden
rookende boeren, zeelui en gezelschappen, soms dezen of genen
beroemden zeeman of admiraal met de pijp in de hand voor en
hadden allerlei onderschriften, bijv. de rookende tamboer, de rookende seeman, of, zooals to Leiden :
De Admiraal Tromp heeft noyt de vlag voor sijn vyant willen strijeken
Soo heeft oock mijn toehaek voor geen andere to wijcken.
Later begon men de tabak , doch onder zekere bepalingen, ook
in de gewone herbergen en wijnhuizen to verkoopen. Nog in het
midden der 17 de eeuw werd de tabakswinkel in het klein steeds
door vrouwen gedreven. Zoo zong Jan Zoet:
Die zijn tong to gast wil nooden
Op het hoofdgebak der goden,
Op een lekker pijpje smook,
Eel van smaak en zoet van rook,
Die voegt zich in Ydes woning,
Daar den dapp'ren Francen Koning
Op den luif in 't harnas staat.
Reeds in de eerste helft der 17 de eeuw had er eene omwenteling
in onze voorvaderlijke woningen plaats. Onze nette zindelijke huismoeders, die weleer het „stinckend cruydt" om meer dan eene
reden vijandig waren, gedoogden met slechts dat het keurig huisraad
en gewand door den damp bezoedeld werden, maar begonnen zelve,
„eon soopje to drincken". net slechts de werkman , maar zelfs de
kruidenier, comenijsman en kleine koopman mocht nu de uren
van verpoozing aan den huiselijken haard, of op de stoep onder de
luifel zijner woning doorbrengen. Er waren nog wel burgervrouwen,
die afkeerig van „die vremde vuyle stancken", ..de vuyligheden
van taback" in hare reme woning niet gehengden , en hover hare
mannen in de tabagi6n en tabackshuizen lieten tabacken; maar
tech de meesten wilden Bever hare woning laten verontreinigen,
dan hare mannen in de gelegenheid stellen „op ticktackberden en
andere zwieren hun geld to verdobbelen en to verdrinken."
Hoe algemeen toen het rooken was, getuigden Joost van Rave-
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linghen en Petrus Scriverius. De eerste, een deftig geneesheer
en vermaard kruidkenner, uitgever van het Cruydtboeck van
Dodonaeus to Leiden, in zijn „Tabaksloff en lasteringh". Petrus
Scriverius, een beroemd letterkundige, wijdde een werk aan de
tabak (1620), dat door Samuel Ampzing uit het Latijn vertolkt en
onder den titel van „Saturnalia. ofte Patisch vastenavondspel, vervattende het gebruyk en misbruyk van den taback" (1630) in het licht
werd gegeven. Doch de walgelijke tooneelen, zooals er hier en
in sommige kluchtspelen beschreven worden,
zullen wij onzen lezers
en lezeressen maar besparen.
De Generale en Provinciale Staten trachtten het misbruik van
de tabak door scherpe
plakkaten en zware
belastingen to keeren;
de stedelnke regeerinToebackdrinkers.

gen maakten keuren
tegen

het „taback

drincken"; regenten van arm-, weeshuizen en andere gestichten
verboden het, op straffe van uitzetting, blok en kerker; zoo ook
Maurits aan zijn leger, Piet Hein aan zijne vloot. Synoden, classen,
consistorien spraken er het anathema over nit en censureerden
rookers; leeraren predikten tegen het „pestigh cruydt toeback";
doch tevergeefs: men ging er mede voort. Men schreef schimpen spotschriften en apologien. De een noemde den verachter van
het tabakzuigen zinneloos, een ander achtte dat de apotheek nu
wel kon gesloten worden; „'t cruydt taback voldeed alle behoeften,
genas alle sieckten, maakte de studio der geneeskunst onnut". De
geneesheer Hendrik van Delmanhorst dichtte een „Threnodia Nicotiana"; Joh. Is. Pontanus schreef eene verhandeling over de tabak en
dichtte een „Paralipomenon de usu et abusu Tabaci"; Boxhornius
word het slachtoffer zijner hartstochtelijke liefde voor de tabak;
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Jan Jansz. Starter vergoodde haar zelfs in een uitvoerig gedicht,
waarvan wij slechts de laatste regels mededeelen:
In 't kort, al die u kond bij den taback gheneeren,
Verbreyd haer groote deught, en doet haer lof vermeeren,
En seght, taback baerd vreught en ryckdom en gemack,
Daer is seen nutter cruydt als d' edele taback."
Cats, die, evenals Huygens, menig gedicht aan de tabak wijdde,
laat een „Tabacksblaser" dus spreken:
Wat mash er eenigh volck speck, vlees of hammen wenschen,
Al dat maeckt drabbigh bloedt en onvermeuge menschen;
Voor mij ick weet een spijs, die irk al beter hou,
Die draegh ick in mijn sack of in mijn wijde mou.
Kom let op mijn bedrijf, 't en sijn geen slechte saken,
De kcal dien ick gebruyck, dat sijn mijn eigen kaken,
Mijn keuken is een pijp, een doos mijn schapperae,
Die draeg irk even staegh, waer dat irk henen gae;
Een blat is mijn gebraet: van iner, o grage monden!
De schoorsteen is mijn neus, is dat niet wel gevonden?
En roock dat is mijn dranck; wat pas ik op de wijn,
Irk kan oock sonder hem gerust en vrolick sijn,
'K en hoef aen geen serve! mijn handen of to vegen,
Een kleyntjen, wel gebruyekt, dat is een groten zegen.
Wel, laek mij dien het lust: het is een rustig man,
Die met de minste kost zich vrolick waken kan.
De dichter J. van Elslandt zong "):
Hoe lietlijk is uw geurtje, voor 't vochtige humeurtje.
its juffer of sinjeurtje uw bloem van 't echte bed,
In tie plaets van koek of wafel,
Naa den eeten op de tafel,
Op een fijn teljoortje zet,
Voor een deftig naabanket.
Met al wat den apotheeker
Uit de pot en kroes of beker
Inner in zijn vijzel stiet
Hebben bij uw kraehten niet.
Gij doet de dampen ruimen,
Een pijpje doet ons luimen
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In het hoekje van den haart.
Proponent en predikheeren
Doe'je neerstig mediteeren :
Geen memoriekruid zo waard
Dat de zinne zo vergaart.
De Antwerpsche priester van der Elst daarentegen was de
tabak vijandig; zelfs achtte hij, „dat hij, die does onbekende waar
in doze landen heeft gebragt, zijn geheele leven door een schoone
fieltenkroon op zijn hoofd verdiende to dragon." Adriaan Poorters,
de Brabantsche Cats, was hem met gunstiger. „Van den taback",
schreef hij, „sterven de verkens, en de menschen vaerender niet
veel beter af." Ook Adriaan van der Venne toonde in zijn „Sinnighe
Neepkluytic op den tabak", zijn „Tafereel van Sinnemal" en zijne
„Vindinghe van toebacks wondersmoock", ook Been vriend ervan
to zijn. Roomer Visscher en zijne begaafde dochter Anna erkenden
wel, „dat hij good en medicinael was om velerlei kranckheden to
genezen, maer dat hij smaekelijk was, geloofclen zij noch de paep
nimmermeer." Petrus Scriverius en Samuel Ampzingh wedijverden
in het bestrijden van het kruid, zoo in hunne Latijnsche als
Nederduitsche gedichten. Er was bier te lande in de 17 de eeuw
bijna goon zanger, die de tabak in zijne gedichten niet hemelhoog
verhief, of diep verachtte. Wij noemen slechts Ravelinghen, Kinschot, Huygens, Barlaeus, Steyn, Rustingh, Smids, Focquenborgh,
die de brandende tabakspijp met de min vergeleek, Zoet, die hem „het
hoofdbanket der Goden", Jonker, die hem „het edel koningskruidt"
noemde, Six van Chandelier, Verstege en anderen. De een roemde
hem „als eon krachtig middel om den mensch uit de tavernen aen
den haert te houden, als geschikt voor broeken en doeken", een
ander „als een verstand ophelderend en zoete vreugde gevend
banket," een derde dichte een „Studentenpraetje over den lof
van den tabak en de praktijk der ganwdieven." Jan van Bergen,
een vurig beminnaar van het „lieffelijcke en soete cruydt", noemde
zich „antis fumatoriae doctor". Geen vroolijke bijeenkonist, waarop
de tabakspot niet rondging. Rederijkers, komedianten, gezellen
gildebroers, confraters rookten in de kamers of herbergen, waarin
zij vergaderden. Geen liedeboekje waaruit in gezelschappen werd
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gezongen, of het bevatte een of meer liederen tot lof van de
tabak.
Nog talrijker zijn de artsen en botamsten , die over het nut of

bet schadelijke van de tabak schreven. Dezen gaven hare geschiedenis,
genen bestreden hare voorgewende krachten, anderen vervaardigden
overzettingen der werken van buitenlandsche geleerden , met aan-

40

DE TABAGIE.

prijzende voorredenen en brommende lofverzen. Beverwijck en
Van Someren schreven hem groote krachten toe. „Hij trekt", dus
lezen wij in den „Schat der gezondheid" van den eersten, „alle
vochtigheid en slaperigheid uit het hoofd, heeft een verdroogende
eigenheid, werpt de maag om, maakt den buik los met groote
ontroering van het geheele ligchaam en is wondergoed tegen
pestilentiaal fenijn". Volgens zijn advies „moet hij des morgens
gedronken worden en niet als de maag ledig is, niet van kinders
of die zwak van hersenen zijn, of die een drooge complexie hebben,
maar van hen, die sterk, koud en vochtig zijn." De beroemde
Amsterdamsche doctor Tulp was de eerste, die zijnen gasten tabak
op porseleinen borden liet voordienen. Groote voorstanders er van
waren ook de Heurniussen, Pauw, Van Helmont, Beintema win
Peyma, schrijver eener „tabacologia", en Dr. IJsbrand van Diemerbroek, zwager van burgemeester Cincq te Gouda, die haar gedurende de pest to Nijmegen als voorbehoedmiddel voorschreef en
eene verhandeling in het licht gaf, waarin hij beweerde dat pijpen
met lange stelen minder nadeelig voor de gezondheid zijn dan die
met korte. Volgens anderen scherpt de tabak het verstand. „De
morale philosophen meenen veel licht te kunnen halen uyt een
brandende gevult met dezen edelen nicotianum. Als men in
eenigheydt sit en een pijpje smookt met 't een been over 't ander,
vertrekt eenigsins het chagrijn, en de hersenen worden soodanigh
gesuyvert, dat men hoe langer hoe meer begint to sien en te
oordeelen." Stephanus Blankaart en v ooral Cornelis Bontekoe
schreven „het alleruitstekend kruid tabak," gelijk zij het noemden,
grooter kracht toe dan nimmer een geneesheer voor of na hen.
Zij achtten liet rooken noodig voor de gezondheid, een geneesmiddel voor bijna alle ziekten en al wat men er tegen geschreven
had vooroordeel. Ook wenschten zij dat de tijd mocht aanbreken„
„dat aanzienlijke vrouwen, 't mogt dan onder welk voorwendsel
ook wezen, de hardiesse hadden om in 't openbaar to doen 't geen
wel te smuig geschiedde, de rest zou wel volgen; dan zou de
tabak, dien de vrouwelijke satire thans haatte, ten hemel toe
worden verheven." Hun wensch werd niet verhoord. Onze Hollandsche rnatronen konden niet besluiten, gelijk de Engelsche
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ladies, den god des rooks offers to brengen en sommige stelden
zelfs als huwelijksvoorwaarde: „dat men was overeengekomen
sich in het huwelijk van den tabak te onthouden." Men vindt
dan ook geen puntdichten op jonkvrouwen, maar wel op burgerjuffrouwen, boerinnen en dienstmaagden die tabak dronken. In
Bontekoe's tijd was het rooken bij de vrouwen in den burger- en
boerenstand zelfs zeer algemeen. Hlj zelt verhaalt, ,,dat de Gouwlandsche en Noordhollandsche vrouwen dampten dat het een card
had, en vuurslagen en tondeldoozen bij zich droegen." Reeds veel
vroeger rookten de Zuidhollandsche vrouwen. Het zoet gezelschap
van herders en herderinnetjes, zoo geestig door Heemskerk beschreven, zag op zijn tocht naar Katwijk aan het huis den Deijl
eene walgelijke waardin, die met eene tabakspijp in den mond en
eene kan in de hand, al slingerend naar den wagen trad, en met
eene schorre stem en pinkend oog de vrienden tot eene pijp smook
en een soopje zoenwater noodigde. Lambert van den Bos gewaagt
in zijn Dordrechtsche Arcadia van eene burgervrouw, „die in de
achterkoocken bij den haert zich met een pijp taback te suygen
bezig Meld," en van eene hofmeesterin met eene tabakspijp in den
mond. In de herbergen bood men vrijers en vrijsters tabak aan.
Wij zouden hier tal van voorbeelden uit oude liedeboekjes en blijspeldichters kunnen aanhalen; doch het blijkt met dat het rooken
bij aanzienlijke vrouwen immer hier te laude in de mode kwam,
gelijk in het begin der 18 de eeuw in Duitschland, noch dat de
kruiden-tabak naar het voorschrift van Dr. Cohausen, lijfmedicus
van den bisschop van Munster, hier in den smaak viel. Dat het
rooken der vrouwen nog in de 18 de eeuw in zwang was, blijkt
uit het volgende verhaal van den Hollandschen Spectator. „Then
ik," zoo luiden zljne woorden, „voor eemge jaren een aangenaam
gedeelte van ons vaderland met een gezelschap goede vrienden
doorreisde, zagen wij dat de vrouwen, in haar zondagsgewaad
zijnde, een zwaar zilver tuig op zijde hadden, waara.an, behalve
een partij sleutelen, die men niet gebruikte, ook een groote tabaksdoes van hetzelfde metaal hing, welke iemand van ons oordeelde
tot hetzelfde, dat is tot geen gebruik, even als de sleutels, to
dienen. Maar wij bevonden welhaast hierin gedwaald to hebben,
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want toen wij, na de geeindigde dienst, den leeraar, welken de
meesten van ons op de akademie gekend hadden, bezochten,
vonden wij daar een geheel gezelschap mannen en vrouwen, waarmode onze vriend, die op zijn dorp uitstekend bemind was,
waarlijk gulhartig verkeerde. Na het theedrinken werden de pijpen

Tabaksdoos met toespelingen op den windhandel van John Law.

gepresenteerd, die elk aannam en uit zijn eigen doos ook stopte,
niemand uitgezonderd, behalve de vrouw van den leeraar, die, in
de stad opgevoed zijnde, nog niet had leeren rooken, en ik, die
toen in de kunst nog onbedreven, de ketel van mijn pijp met mijn
vingers in plaats van met tabak vulde, om wat handgebaar to
hebben." Het ontbrak evenwel niet aan berispers van dit gebruik
die de tabakrooksters „verweende toebacksters" noemden, haar
voor „manwijven" scholden en ernstig raadden, het voor de gezondheid en reinheid zoo nadeelige rooken na to laten. Een fatsoenlijk
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man weigerde soms zijne dochter aan een „tabacksman." Zeer aanzienlijk is de lijst van allerlei schrijvers, die in het laatst der
17 de en in het begin der 18d1' eeuw ook het rooken der mannen
afkeurden. Hiertoe behoorde Everard Meyster, die, onder den
naam van Jean Pleyn de Couragie, het beruchte „NicotianumSatyricum, of de Quintaessentia van den Taback" uitgaf; voorts
David van Hoogstraten, die den „Tabacksvloek" nit de „Euphormio"
van Barclay in het Nederduitsch vertolkte. Robert Keuchenius en
anderen ontboezernden bun afkeer van de tabak in de taal van
het oude Rome.
Consistorien en classen gingen steeds voort met het anathema
over tabacksuypers en suygers uit to spreken, ze to banners en to
eischen dat zij, die zich tot de gemeente begaven, de plechtige
gelofte zouden afleggen geen taback to drincken. Predikanten
vermaanden steeds tegen het „dronkenmakend, verderfelijk en
stinkend fenijn", en schreven Neerlands rampen ook aan het offeren
aan dezen Moloch toe. Ruyl, Oudenhoven, Streso, Laurentius,
Dibbets, Wassenburg en zeer velen met hen donderden niet alleen
van den kansel tegen het n incruypende kwaed", maar wierpen in
hunne gedrukte leerredenen de herhergloopers, spelers en tabaksmannen de hevigste scheldnamen naar het hoofd. Hondius achtte
het „drincken van taback onpassehjk voor eerlijke en deftige
mannen en vrouwen"; „ia," schrijft hij, „het heeft zoo quaden
naem van oudts, dat sommigen van de tabackdrinckers zelfs haer
dus schamen, alse van deftige christenen daer in betrapt worden."
Vooral echter keurde hij het ten strengste of dat predikanten zich
aan het rooken overgaven. In dien geest spraken en schreven
Borstius, De Ridder, Oom, Jac. Lydius, d'Outrein, Van Brake] en
Van Til. Zij, die verlichter dachten, of to verlekkerd waren op eene
pijp, deden het in het geheim, in een verborgen bovenkamertje,
onder of in den schoorsteen. Bezochten zij leden hunner gemeente,
die hun pijpje rookten, dan wisten deze niet hoe spoedig zij het
zoo verschrikkelijk voorwerp — kaartspel en tabak toch waren
duivelsch speelgoed — to verbergen. Langzamerhand begonnen echter
ook de geesteliiken zich aan het rooken over to geven, en niet
alleen was de studeerkamer „een hel van fenijnige dampen, maar
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zelfs de lucht, die ze mademden was zwanger van rook." „In de
keuken, het salet, in consistoriOn en classen , zelfs op de wandeling,
gebeft, gepruikt en gemanteld , in kamerjapon
en preekrok zag men ze
met de Lange pijp." Zonder

Uithangteeken.

pijp konden zij niet studeeren , en hoe meer pijpen er gerookt werden, hoe beter de
studie viotte.

Oude pupjes.

In de 18" eenw zag men schier geen Hollander zonder pijp.
Men droeg er room op een aantal pijpen to kunnen rooken. Kinderen

Oude pupjes.

van 6 of 7 jaren tabakten in fabrieken en spinnerijen; men zag
ze met pijpjes in den mond in den tafelstoel zitten; Martinet verzekert zelfs, „dat kinderen, die de moederlijke borst nog laafde, reeds
begonnen to rooken." „Daglooners lieten vrouw en kinderen ver-
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armen, terwijl zij zich met rook verzaadden." Hier gaf de pijp
aanleiding tot huiskrakeel, daar tot oproer, gelijk in 1699 te
Haarlem. „Toeback was een huiscruis, dat velen beroerden, miserie
voor den burgerman, oorzaak van dagdieverij, rinkelrooijen en
velerhande debauche." Ook Le Francq van Berkhey schreef, dat
het rooken in zijn tijd zoo algemeen was, dat het volstrekt nationaal
genoemd kon worden, en de burggraaf d'Arlingcourt: „een Hollander
zonder pijp te Amsterdam zou een nationals onmogelijkheid zijn,
een stad zonder huis, een tooneel zonder acteur, een lente zonder
bloemen, een land zonder mark, en de Hollander zou zonder een
pijp tabak in den hemel niet zahg kunnen zijn." Rijk, zeer rijk,
is onze literatuur van later tijd aan geschriften over de nicotiana.
Geen dichter, die ten minste niet eenmaal zijne snaren to harer
eere spande. Wn noemen alleen een Barbaz en Christiaan Frederik
Hoffham, den zanger van het geestige „de rooktabak". Deze laatste
was editor geen vnend van de tabak; nog minder Bilderdijk,
wiens uitvallen er tegen in zijne „Aanteekeningen op Huygens", zijn „Nicotiaasch kruid", en in zijn „Ziekte der geleerden"
bekend zijn. Tollens en Rijswijck wijdden mede hunne zangen
aan de tabak, en zoowel in de „Boekzalen van Europa" en der
„Geleerden", als in de „Vaderlandsche Letteroefeningen", de hoofdorganen der beschaafde en letterkundige wereld, is menig blad aan
zijne geschiedenis en letterkunde gewijd.
Algemeen houdt men het er voor, dat de Hollanders ook de
Duitschers hebben leeren rooken. Bekend is het tabak-collegie van
Frederik Willem I, den koning van Pruisen , die zoo vaak den
ambassadeur Ginckel verzekerde: „ich habe ein gut hollandisches
Herz." Het collegie vergaderde in een vertrek, geheel gelijk eerie
aanzienlijke Hollandsche keuken ingericht (Prachtkilche mit einem
hohen Gestell blauen Tellerrn); de gasten zaten in prachtige
uniformen met ridderkruisen bedekt. leder had eene kruik met
„Ducksteiner Bier uit KOnigslutter" voor zich en rookte uit eene
lange Hollandsche pijp. „Der Konig war ein passionirter Rancher."
Hij rookte des avonds 20 a 30 pijpen achtereen.

Derde Hoofdstuk.

Koffiehuizen en Collegian.
e koffiehuizen zijn van Oosterschen oorsprong. In 1554,
dertig jaren nadat de koffie in Turkije was ingevoerd ,
stichtten twee kooplieden, Lehemp of Schem nit Damascus en Hekem uit Aleppo het eerste; Hekem zou reeds
drie jaren later met eene winst van vijfduizend dukaten naar
zijne vaderstad zijn teruggekeerd. Sommigen waren van oordeel,
dat de koffie door den Koran verboden was, anderen hielden het
tegendeel staande. Ook de geneesheeren waren het oneens over
het voor- of nadeelige der koffie; de een prees ze aan , de ander
veroordeelde haar. De laatsten wisten to bewerken dat zij verboden
ward. Eindelijk gaf Abd-el-kader Ben Muhamed een geschrift uit,
waarin hij bewees dat daze drank niet door den Koran was verboden, en Fakhreddin Abu Jezid een ander, dat hij de Zegepraal
der koffie noemde. Het gebruik der koffie ward nu toegestaan, en
de geneesheeren, die het gebruik ervan hadden afgeraden, op
bevel van den sultan ter dood gebracht. Van dien tijd of werden
er dagelijks nieuwe koffiehuizen to Constantinopel gesticht, en „de
geloovigen bezochten de moskeeen niet meer, maar de kofliehuizen."
Welhaast werden daze nu de verzamelplaatsen van ontevredenen
met het gouvernement; tooneelen van tweedracht en oproer. Men
twistte er over staatszaken en vormde er partijschappen. Nu
werden zij op bevel van den sultan niet slechts gesloten , maar
met den grond gelijk gemaakt. Het gebruik van den wijn ward toege-

KOFFIEHUIZEN EN COLLEGIEN.

47

staan, doch dat der koffie verboden. De Turken waren er echter
reeds to zeer aan verslaafd om ze te kunnen derven en zonderden
zich nu in andere plaatsen of om het geliefde vocht to slurpen.
Later werden de koffiehuizen weder geopend en in alle oorden van
het Turksche rijk gesticht. Niebuhr heeft ons in zijne „Beschrijving
van Arable" de volgende teekening van een Turksch koffiehuis
nagelaten: „Men vindt te Kahira, Damascus, Mosul, Bagdad
en Basra eenige zeer groote koffiehuizen, die 's avonds somtijds
met eene menigte lampen verlicht worden. Anders ziet men er geen
sieraad dan stroornatten op den vloer of opgemetselde verhevenheden, en op den haard groote en kleine, in- en uitwendig fraai
vertinde koperen koffiepotten met eene menigte kotliekoppen.
Men kan in deze Oostersche drinkhuizen geen andere ververschingen krijgen dan eene Persische of Turksche pup tabak, en koffie
zonder melk en suiker. In de koffiehuizen brengen de Arabieren
hunne avonden door. Zelden spelen zij, en daarenboven nooit om
geld. Bij honderden vergaderen zij sours in deze koffiehuizen, en
zitten op de plaats, die zij eenmaal hebben ingenomen, geheele
uren, zonder een woord te spreken tegen hen, die naast hen zitten".
Volgens Bjornstahl werden in zijn tijd jaarlijks sheen to Constantinopel 2000 tot 3000 oka koffie door 420,000 koffiedrinkers
genuttigd. Uit Turkije werd de koffie naar Italic en Frankrijk
overgebracht en stichtte men ook (Mar, kort na de invoering er
van, koffiehuizen."
In Frankrijk werd twee jaren na de komst van Soliman Aga,
gezant van Mohammed IV, to Parijs het eerste koffiehuis to
Marseille geopend (1671), en in 1672 bood de Armenier Pascal op
de kermis van St. Germain koffie to koop ann. Vervolgens stichtte
hij een koffiehuis op de Quai de to Parijs. Dan noch dit,
noch het koffiehuis van zijn landgenoot Maliban, werden door den
adel (daarvoor waren zij nog niet ingericht) bezocht, en de oosterlingen, die met gereedgemaakte koffie tegen twee sous den kop
Tangs de straat liepen, deden hun veel afbreuk. Eerst eene halve
eeuw later werden de koffiehuizen opgericht, die zoo vermaard
zijn in de letterkundige geschiedenis van Frankrijk. Hier was de
verzamelplaats der beroemdste dichters en geleerden van then tijd.
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Zij lazen er hunne werken elkander voor, en spraken over onderwerpen van geleerdheid en smaak. Ook le cafe Procope, dus naar

Een koffiehuis in de l8de eeuw.

den stichter Procopius van Florence genoemd, door Roger de
Beauvoir beschreven, was in de eerste helft der 18 de eeuw de
verzamelplaats van allen die op smaak, beschaafdheid en geleerd-
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heid aanspraak maakten. Het was in het café de la veuve Laurent.
dat Saurin, de la Motto, Dauchet, Bourdin, Rousseau en Houdant
elkander ontmoetten: „J'ai", schreef Saurin, „ate depuis ce temps
toujours au Gaffe de la veuve Laurent '): c'est un lieu ou depuis
vingt ans it ne s'est gueres habitué quo des gens de lettres.
Attires les uns par les autres, ils s'y viennent Masser de leurs
differens travaux, par quelques heures d'une conversation utile memo
pour les plus habiles. Histoire, physique, geographie, jurisprudence,
poesie, voila les matieres qu'on y agite. D'ordinaire on s'y est
trouve quelquefois jusqu'a douze personnes de differentes academies". Hier begon ook de hevige twist tusschen Rousseau en
Saurin, ten gevolge van het schrijven van eenige satyren door
den laalste, die al zijne rampen en verbanning ten gevolge hadden
(1702). De ridder J. Aude en Carriere Doesin hebben in hun „Cafe
politique", „Café d'une petite ville" en „Cafe litteraire" doze letteren staatkundige clubs naar het leven geteekend. Vroeger dan
Frankrijk mocht Engeland zich beroemen koffiehuizen bezeten to
hebben. Reeds in 1651 stichtte de koopman Ratall er een to Londen.
Een jaar later stelde Daniel Edwards, uit Smirna to London wedergekeerd , den door hem medegevoerden Griek Pasqua-Rose in staat
een tweede to St. Michael Cornhil] op to richten. Pasqua's voorbeeld ward spoedig door anderen gevolgd overal zag men koffiehuizen openen, en welhaast was er in Engeland geen dorp, waar
men er ten minste niet ()en vond; ja men had weldra zooveel
koffiehuizen te London als te Cairo. In 1693 telde men er 3000
met groote vertrekken, waarin een aanzienlijk getal koffiedrinkers
bijeenkwamen en tot ]aat in den nacht dronken. Zijn de Parijsche
koffiehuizen in de geschiedenis der letteren vermaard, de Londensche
hebben in die der staatkunde geen minderen naam gemaakt. Reeds
onder Karel II waren zij de verzamelplaatsen van mannen, die
zich het recht aanmatigden om de handelingen van den koning en
zijn parlement to veroordeelen of geed to keuren. In partijschappen
verdeeld, kwamen zij in verschillende koffiehuizen bijeen, totdat
de koning, „vermits", schreef de Hollandsche Mercurius, „veel
quaets van de regering in deselve gesproken word, in 1670 het
verkoopen van koflie, chocolaad en sorbet verbood" 2).

Onder
4'
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koningin Anna werden ae koffiehuizen wederom de „scholen der
politiquen " , de verzamelplaatsen der Whigs en Tories. Elk koffiehubs had zijn voorzitter en vaste bezoekers. Men sprak er over
politiek en literatuur, las er de „Craftsmen", de „Postboy", de
„British Apollo" en andere weekblaadjes, ook de „Rambler", de
„Tatter" en meerdere geschriften van Addison en Steele. De
„Spectator" vooral viel zoo in den smaak, dat men evenmin zonder
hem als zonder koffie of thee kon ontbijten. Men zag hem dagelijks
bij twintigduizendtallen verkoopen, en zoowel in handen van
schuitenvoerders, als van lords.
Hij werd in de meeste talen
overgezet, nagevolgd en de
vader van alto Spectators en
dergelijke geschriften, die men
sedert in Engeland en op het
Uithangteekon.

Vitsteland aantrol.
In Duitschland was de koffie

reeds in het midden der 17 de eeuw bekend. In Brandenburg werd
de kroonprins in 1680 met eon kop koffie vergeven. Toen waren
er nog geen koffiehuizen to Berlijn, doch onder Frederik Wilhelm I,
ontstonden ze door het geheele rijk. Frederik I legde niet alleen
eene belasting op pruiken, fontanges, kousen, schoenen, laarzen en
pantoffels, maar die koffie, thee of chocolaad wilde drinken moest
jaarlijks 2 Thaler betalen. Ook in ons vaderland was eene diergelijke
belasting. Den 3 den Juli 1692 beklaagden zich de koffiescbenkers
van Dort, Haarlem, Leiden, Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage
bij de Staten van Holland, dat zij belast waren geworden met eene
jaarlijksche taxe van 9 oxhoofden wijn, die zij niet langer konden
opbrengen, „omdat leder wegens de koffie getaxeerd zijnde, die
de lieden thans zelve in hun eigen huis klaar maakten en
gebruikten, waardoor zij niets to doen hadden". En zoo was het.
„Het koffiedrincken", schreef Juffer van Beveren in 1697, „wort
bijna, algemeen"; en Jan van Elsland zegt omtrent denzelfden tijd
in zijn „Dronke Brechtje":
Dat theetje en dat koffijdrinken,
Heeft menig wijf aan 't nat gebracht.
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In 1766 nam Frederik, landgraaf van Hessen, een besluit, waardoor het „landverdervend kwaad, dat de onderdanen met verzwakking hunner gezondheid in eon merkelijk verval van hunne nering
bragt", het drinken van koffie namelijk , moest worden tegengegaan,
en bepaalde: 1. dat er ten platten lande goon koffiewinkels of
koffieschenkerijen meer zouden mogen gehouden worden ; 2. dat
het verder gebruik van koffie op de dorpen en hofsteden aan de
boeren, daglooners en dienstboden geheel verboden was; 3. dat
de landslieden zich binnen zes weken van alle koffietuig moesten
ontdoen ; 4. dat in steden zulke burgers, van welke men wist ,
dat zij zich, voor het ingeslopen misbruik , van koffie bediend
hadden, dezelve matig mochten gebruiken ; 5. dat de commissarissenpolitiek editor do goring° en nietvermogende burgers van het
koffiedrinken nadrukkehjk moesten afmanen ; 6. dat handswerksgezellen , daglooners en dienstboden zich voortaan van dien drank
hadden to onthouden, terwijl bij art. 7 alle huisvaders of huismoeders en arbeidvolkhoudende lieden, die aan hunne onderhoorigen
koffie toestonden , straffen zouden beloopen. Frederik de Groote
gunde zijnen onderdanen de koffie. Hij maakte slechts op het
branden ervan en op den verkoop der gebrande koffie als monopolie aanspraak. Het koffiebranden was eene misdaad ; die door
den reuk als verkooper van gebrande koffie verraden werd , kwam
voor drie jaren op de vesting. „Ik zelf", placht de oude Frits to
zeggen , „heb in inijn jeugd biersoep gegeten. Dat moesten de
arme lieden ook doen, dan bleef het geld in het land". In Saksen
was in 1720 de koffie nog zeldzaam, zoo ook in Polon. In Hannover
word in 1780 den boeren het koffiedrinken bij kabinetsorder verboden. De thee word echter al zeer spoedig in huis gebruikt. Men
noodigde gasten en richtte dan een zoogenaamd theebanket aan. Melk
dronk men in den beginne altijd afzonderlijk en eerst later schijnt het
gewoonte geworden to zijn haar ook in thee en koffie to gebruiken.
In ons vaderland word de koffie, evenals later thee en chocolade,
eerst in winkels gezet of geschonken. De aanzienhjkste matronen
gingen derwaarts om ze to proeven en inkoop to doen van een
of meerder soorten. Zulke schenkhuizen vond men alleen in steden.
De boeren kenden de koffie nog niet; ten platten lande vond men
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alleen tap- of bierhuizen. Toon in het begin der 18 de eeuw een
boor in eon koffiehuis kwam, vroeg hij aan de koffieschenkster,
op de koffie die zij voor een klant had ingeschonken wijzende:
Wat goed heb jij hem daar gegeven?
Dat had een wonderlijke naam.
Dat goed (was het antwoord) beet coffi, 1 is bequaem
Om alle ziektens to verjagen,
Al had je de allernaerste plagen,
Van tlereceijn, van podegra,
Van jigt.... van alles, 't helpt u dra,
En - iemand, die niet veel kan werken,
Het zal terstond zijn zwakheid sterken.
Men gebruikte in dezo koffiehuizen „geroete coil", zonder melk,
en er werd in de schenkhuizen niet gerookt. In het laatst der
17 de eeuw begonnen in de groote steden, gelijk in Engeland en
Frankrijk, eigenlijke koffiehuizen gesticht to worden. Zij waren in
den aanvang zeer eenvoudig. In de koffie- en collegiekamer stond
nog geen buffet, maar eene tafel, waarop de koffie- en chocoladekannen met hetgeen er toe behoorde stonden uitgestald. Eerst later
werd het buffet ingericht. Hier en daar stond eene tafel, waaraan
de gasten zich neerzetten om de nieuwsbladen to lezen en hunne
koffie of chocolade, want ook die werd geschonken, to drinken.
Midden in het vertrek hing eene koperen of glazen kroon, waarop
vet- of smeerkaarsen walmden. Zu]k eene koffiekamer vindt men
o. a. voor van der Hoeven's „Koffijbuis" afgebeeld. Men had nog
geen andere dan vrouwelijke bedienden; de kop koffie kostte een
stuiver en eene gestopte pijp vier duiten. Het was niet fatsoenlijk
pijpen of tabak made to brengen. Wijn of bier werd teen in deftige
Amsterdamsche koffiehuizen niet getapt. Allengskens voegde men
bij de koffie likeuren, zooals „magorum", „rosolis", „arratafi"
(ratafia), enz.
Het gewone koffiehuis word des morgens tusschen tien en elf
uren geopend, en dan stroomden de collegianten or heen om,
„onder het rooken van vier of vijf pijpen", eenige koppen koffie to
drinken en de couranten en mercuriussen to lezen. Deftige burgers
en kooplieden verschenen in het laatst der 17de eeuw bier nog niet.
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Fy, 't is een heerlijk werk de koffijhuizen of te loopen,
Men kan de koffij in huis wel uitdrinken en koopen.
't Staat niet deftigh : 't Is geen fatsoen
Dat Amsterdamsehe koopluy dat dagelijks doen.

Eerst bezocht men de koffiehuizen slechts des voormiddags. Sommigen, „wie geen tijdgebrek hadden, en vooral jonge snoeshanen ,
bleven er trantelen en zaten er tot na den noen, als oude wijven
op hour testen, to klappen."
Nadat in de „Theezieke juffers" (1.701) een echtgenoot zijne
vrouw haar buitensporig theedrinken had verweten — zij was op
dat oogenblik aan haar twintigste kopje a ) — vatte zij het woord op
en verweet hem zijn koffiehuis-loopen.

Maar zeg mij eens, waarom men de mannen alle dagen met hoopen,
Zoo ras de klok tien of elf urea heeft geslagen, na de koffijhuizen ziet loopen?
Daar men zoo een stuiver voor een kopje geeft, dat men thuis, op zijn gemak,
Voor een oortje kan drinken ; en dan nog een halve stuiver tabak ?
lk vraag jou often wel grooter klapschoolen zijn, vol zotternij,
Als de koffijhuizen? Zie, dat meet gij evenwel met mij
Bekennen, dat ze de zaletten ver overtreffen met praaten en klappen,
En onder 't dampen van een
niet waters dan als van yders
[gebreken of staatszaaken te snappen.
In 't kort, daar geschied niets in deze stad of men hoord
Het in de koffijhuizen aanstonds voor wat nieuws vertellen".
Allengs liep men ook 's avonds naar het koffiehuis en bracht
dan den geheelen avond, ja sours den nacht, met koffie en wijndrinken en spelen door.
Geen wonder dat men, zoo van het preekgestoelte als in geschriften, tegen het koffiehuis-loopen begon to ijveren en het
nadeelige er van op het tooneel aanschouwelijk voorstelde. Een
koffiehuislooper werd gelijk gesteld met een lichtmis.
Die gaet naer 't koffijhuis en speelt er met de kaert ,
En triektaekt em swaer gelt, hij loopt van eigen haert
En teert er van zijn wijf haer swaer gewonne schijven.
Die zijn fatsoen hemint zal er wel huyten blijven.
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Walgelijk is het tafereel, dat Jan de Regt in zijn „Slechten tijd"
van een toenmalig koffiehuisgezelschap schetst. Wel achtte men
het geen schande de koffiehuizen to bezoeken, mits men er zich
behoorlijk gedroeg. „leder heeft zijn liefhebberi3, een bezoek in
>t koffijhuis is niet quaad, mits bij tij6n en betamelyck." Men
behoefde in de 18de eeuw zich niet to kleeden voor het koffiehuis,
men ging er heen in de japon met de slaapmuts, zonder pruik,
doch ook wel gepruikt en gebeft.
Daar gaat hij met zijn pluimmuts en zijn kamerjapon parlevinken!
Wat al opgepronkte sinjeuren, gekraagd en gepruikt, loopen er naar
[de plaats royaal op 't koffijuurtje.
Gaandeweg kon men in de koffiehuizen ook allerlei drank krijgen
en begon men er „ligt en zwaar" „bitter en zoet" to schenken.
Voor een glas magorum en drie pijpen gaf men een zesdehalf. De
liefhebbers van de n collocentie" konden er ook hunne doozen laten
vullen met Brasiliaansche•, Italiaansche-, Spaansche-, blomnietjes-,
juffer-, Amsterdamsche-, Kattenburger snuif en bonfleur de roose.
Men verkocht ze echter ook in de parfumeriewinkels, die er wel
bij voeren.
In de 18de eeuw stichtten Willem Jacob van 's-Gravesande en
Justus van Effen, die in Engeland de door Addison zoo keurig geschilderde -Will's- en St. James'-koffiehuizen hadden bezocht, waar
zij de edelste vernuften van Engeland ontmoetten, een dergelijk
koffiehuis to 's-Gravenhage in het korte Voorhout, over den tegenwoordigen schouwburg. Monsieur Benachi volgde spoedig hun
voorbeeld en opende het Fransche koffiehuis op het plein. Men
gevoelde weldra het aangename, dat een ieder in zulke huizen en
kringen kon vinden, en begon, evenals in die to Londen, door
tijdschriften op den geest des yolks to werken en het genoegen
der tijdgenooten to bevorderen. Het was in een diergelijk of een
ander koffiehuis, dat de diepdenkende natuurkundige 's-Gravesande,
de boekenkenner Marchand, de geleerde de Sallengre, de vernuftige
en spotachtige Saint Hyacinthe, Justus van Effen en nog een
paar anderen, wekelijks op vrijdagavond bijeenkwamen. Doorgaans
werd dan ook de geesel of vossestaart der satyre opgenomen, en
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men heeft verscheidene zeer belangrijke meestal in het Fransch
geschreven werken aan die vereeniging van Haagsche geleerden to
danken. Spoedig werden in andere steden in ons vaderland, in
navolging der Haagsche, dergelijke koffiehuizen gesticht. Scheltema
kende eene koffie- of collegiekamer te Amsterdam, waar men voor
den schoorsteen, onder het jaartal 1707, las:
Die in deez broedren-kring met gratie wil verkeeren,
Die foppe of worth gefopt en moet bet foppen leeren.
Zulke koffiehuizen had men ook te Rotterdam, Maastricht en
elders. De edelman Lucio Roselli verzocht in 1717 te Utrecht Of
een leerstoel in de theologie, Of verlof tot het oprichten van een
koffiehuis. De regeering stelde hem tot de stichting van het laatste
in staat en de toeloop naar het „caffe italien" was buitengewoon.
De straat er voor was gestadig bezet met koetsen en rijtuigen,
zelfs van vorstelijke personen uit den Haag en elders. Waarschijnlijk hielp daartoe mede, dat hij voorlezingen hield over de cabala
en andere geheimzinnige onderwerpen, afgewisseld door het laten
verschijnen van geesten. Gelijk elders had Roselli te Utrecht zich
zelven ten vijand; hij wikkelde zich in allerlei twisten en moeielijkheden, zoodat hij naar Amsterdam moest verhuizen. Hij stierf den
loden Febr. 1719 te 's-Gravenhage, in den ouderdom van 62 jaren
en werd te Eikenduinen begraven. Gedurende de tweede helft der
18de eeuw speelden de koffiehuizen eene gewichtige rol in de ge-

schiedenis des vaderlands. DdOr hield men in onrustige tijden
bijeenkomsten, waarin politieke vraagstukken van den dag verhandeld werden; nooit echter steeg hun bloei hooger dan in de
dagen van den actiehandel. Van Effen maakte reeds in zijn tijd
van zulke staatkundige koffiehuizen gewag en schildert een bezoeker aldus in een zijner vertoogen: „Wanneer ik een koffiehuis
binnetrede, ken ik aanstonds zoo een staatkundige, zonder dat hij
een woord behoeft te uiten, aan zijn woorden en gebaarden. 'T is
voor 't minst een man van 36 of 40 jaren. Jonger luiden zijn te
zeer door driften vervoerd om in die hoogzwevende bespiegelingen
zich in te laten. Hij schtjnt in de diepste gedagten als verzonken;
zijn oogen zijn onbeweeglijk en schijnen op eon en 't zelfde voor-
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werp een ruimen tijd gevestigd. Zoo hij bezig is met de nieuwspapieren to lezen: hij breekt of bij ieder artikel, om den gewigtigen inhoud wel rijpelijk to overwegen. Heeft hij eindelijk met
lezen gedaan, zijne bespiegelingen schijnen nog to duren, zijn
wezen blijft even statig. Hij rookt zijn pijp met lanrame trekken,
en de rook zagtjes tegen het kooltje van den brandenden tabak
uitblazende, schijnt hij in de verscheidene gedaantens van die
dampen nieuwe hersenschimmen te zoeken. Wanneer hij eindelijk
gelegenheid vindt om zijne hoogdravende gedagten voor den dag
to brengen, spreekt hij met de deftigste traagheid, ieder woord
gevolgd van eenige uitblazingen naar zijn makker. "1' is ook behoorlijk dat 's mans wijsheid, zoo kostbaar en dierbaar, niet dan
met geringe druppelen van zijne lippen nederdale, en de toehoorders allengskens verlichte en verrijke." — Hierop volgt het politiek
gesprek, waarna het vertoog aldus eindigt: „'T was beurstijd, de
politique pijpen werden uitgeblazen, en de heeien vertrokken,
ieder over zich zelve wonder wel voldaan." leder scheen in de
openbare koffiehuizen of gezelschappen een schrander staatsman.
Elk wikte en woog de plannen tot allerlei ondernemingen, hetzij
van oorlog of vrede in Europa, drukte er zich met ernst en
vuur over uit en bracht soms, naar zijne wijze van denken,
gegronde redeneeringen tot staving van zijne gevoelens te berde.
Reeds merkten wij op, dat het kotliehms ook collegiekamer ward
genoemd, doch dan alleen wanneer het tot verzamelplaats van het
een of ander gesloten gezelschap diende. De collegies of afzonderlijke bijeenkomsten bestonden voor de koftiehuizen, en werden
toen zoo van mannen als van vrouwen in de herbergen gehouden
en, naar wij gissen, in 1637 tijdens den tulpenhandel gestichti).
In de „Ontdeckingh der dwaesheydt der Floristen" zegt Flora: „Siet
ghij d'eerternpels niet, d' opgerechte collegien, die haer eertempel
hebben in de herbergen, zoo hier en daar in 't landt?
Siet men haer bijemnst niet, op soo ghezette tijden,
Al waer men niet en doet dan mijnen naem belijden?
De collegien werden ook comparitién genoemd, „waar niemand
mocht komen, tenzij dat hij Flora met eenige opveylingh vereerde."
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Ook de vrouwen begonnen toen collegian te houden. „Siet gij dat
ick soveel etens over hoop hebben ? Dat is op sondagh, doen gij
uyt waert, hadde ick seven of acht vrouwtjes, ende maeckten een

collegie. Sij waeren soo vrolyck, sij mochten onse wijn soo, sij
begonnen op haer kousvoetelingen al te danssen, en doen verkocht
ick wel bij de vier duysent guldens (aan tulpen); daerof is does
kost noch overgebleven." Toen de tulpenhandel to Met was gegaan,
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bleven echter de collegien als afzonderlijke vergaderingen , waarin
gerookt, gespeeld en gepraat word, bestaan.
Gaon wij naer 't collegie, 't volck is na sesse vergaert, en
't Licht is op.
't College is nog niet vol; wij wachten nog tabackgasten uit
't coffijhuis.
In vele steden richtten zij, die denzelfden handel clreven , of wel
van gelijken stand
en jaren waren , collegi a n op, die, doorgaans des avonds,
Bens of hoogstens
tweemaal in de
week bijeenkwamen.
Zij noemden elkander confrater en hadden wetten, waaraan elk ]id zich
moest onderwei pen.
Deze bijeenkomsten
hadden slechts des
Een apothekerswinkel met verkoop van thee en \\Tun.

winters plaats ; des
zomers zocht men

zijne uitspanning in de tuinen of tuintjes. Zoodra de poortklok
luidde, sloot men de tuindeur en ging naar huis.
Hier en daar vindt men melding gemaakt van kerkcollegin of
bijeenkomsten , hetzij van mannen hetzij van vrouwen of van beide
kunne, am over de gehoorde predikatien en de predikanten te
spreken, of ook wel elkander uit den bijbel of eon ander geestelijk
boek te stichten. Doch over doze „oefeningen" spreken wij later.
Hetgeen bij burgervrouwen collegio beette, werd bij meer deftige
partijtje of salet genoemd. Men hield die doorgaans 's maandags
of diosdags. Er werd dan veel gepraat, doch men speelde geen kaart.
Menige plaat uit de 17 de eeuw verplaatst ons in de collegiekamer
onzer vaderen. Doze kamers zijn, tenzij het collegie in de gewone
koffiehuizen vergaderde, van de laatste niet onderscheiden. Aileen
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vond men er geen buffet, en zoo het een speelcollege was,
kaarten en dobbelsteenen op de tafels verpreid liggen. De confraters zaten gepruikt, gebeft en mot wambuizen aan, terwijl de
mantels, die men des zomers en des winters droeg, aan kapstokken
hingen. Reeds in het begin der 18de eeuw kwamen allengskens de
japonnen in den smaak, en omtrent de helft dier eeuw zitten alien
in de japon te spelen en te rooken.
In eene reisbeschrijving, omtrent 1730 in het licht gegeven,
zagen de reizigers een jonker, die zich zoo bevallig op wist to
tooien alsof hij een juffer was. Hij had een hoed op het hoofd,
zijn hoofdhaar was in boekels gepakt, zijne kousen waren van
zwarte wol, in plants van schoenen droeg hij gekleurde muiltjes —
eene Engelsche uitvinding; — zijne stem was fijn , zijn lichaam tear
en al zijne manieren waren als die eener juffer. „Hij droeg geen
broek, maar een bloemeranten satijnen vrouwenjapon, van voren
slechts toe, zoodat men geen mansdas noch vrouwen neusdoek
aan den hals zag. Die japon was om den middel vast toegeregen
als een keurslijf en hing als een vrouwenrok rondom hem, zoo
laag op de voeten, dat men nauwelijks de muilen kon zien." Zij
noemden daze kleeding „laffe en weeks jonkersjaponnen", en die
ze droegen „samaardragers en melkmuilen". De Utrechtsche en
Leidsche studenten volgden weldra die mode na en droegen geen
ander kleed dan de japon. Niet alleen vertoonden zij er zich
mede op straat en in de auditorien, maar ze gingen er mede ter
kerke. Men zegt dat zulks algemeene verontwaardiging wekte en
zij dit kleedingstuk niet in het openbaar aflegden, voordat er een
stoep in gegeeseld was. Uit Utrecht en Leiden verspreidde zich
daze mode over geheel Holland, en in de helft der 18 de eeuw zag
men bijna geen heer op straat of op de wandeling zonder de japon
en werd men op een avondpraatje gevraagd, dan werd er bijge:
voegd: „in of zonder de japon."
Doch keeren wij tot de koffiehuizen terug, die wij niet mogen
verlaten, zonder nog een blik to hebben geworpen op het ijs
waarin de wijn verkoeld weird, en de pijp, die wij eerst gestopt,
en later ongestopt, door de kasteleines den bezoekers op hun verzoek zien overhandigen 5). Buiten Italie en de naastgelegen landen
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schijnt de verkoeling der dranken op de tafels der aanzienlijken
niet voor het einde der 18 de eeuw in gebruik te zijn geweest. In
het midden dier eeuw waren in Frankrijk nog geen ijskelders.
Bellon wekte toch in zijne reisbeschnjving (1553) zijne landlieden
op, in navolging der Turken te Constantinopel, die den ganschen
zomer sneeuw en ijs bewaarden om hun sorbet te verkoelen,
ijskelders to laten metselen. In de oudste woordenboeken, ja niet
eens in dat van Monet van 1635, is het woord „glaciere" to vinden.
Eerst in den Dictionnaire van Richelieu, Geneve 1680, komt het
voor. De geneesheer Champier, die tot het gevolg behoorde van
Frans I, toen deze met Karel V en Paulus III to Nizza een mondgesprek Meld, zag met verwondering aldaar, dat de Spanjaarden en
Italianen de sneeuw van de nabnrige bergen heten halen om den
wijn to verkoelen en hield zulks voor ongezond 6). De Dauphin,
zoon van Frans I, dronk, ook wanneer hij zeer verhit was, over
tafel slecht water. De hofdame Donna Agnes Beatrix Pacheo achtte
zulks ongezond en liet voor hem vaten van roode bolus uit Portugal komen, van binnen verglaasd en van buiten wat glinsterende, die te Estremoz, in het landschap Alentejo, gebakken
werden en waarin het water gezonder en koeler werd. Eerst aan
het einde der 16 de eeuw verkoelde men den wijn aan het Fransche
hof in sneeuw; het puhliek spotte er mede, en in eene geestige
doch scherpe satyre op de wellustige levenswijs van Hendrik III
vindt men een gebod, dat er altoos een groote voorraad sneeuw
en ijs bewaard moest worden om den wijn en ander° dranken daarmede to verkoelen. Tegen het einde der l'i de eeuw was deze luxe
zeer algemeen in Frankrijk en werd er handel in gedreven. Ook in
ons vaderland begonnen toen de grooten op hunne buitenverblijven
ijskelders to metselen, en werd ijs en sneeuw tot verkoeling van
wijn en op het nagerecht gebruikt. Welhaast vond men beide
ook in aanzienlijke koffiehuizen, waar het op de lljsten der dranken en likeuren voorkomt.
Wat de pijp betreft, kunnen wij hier in geen geleerd onderzoek
treden naar den oorsprong en het gebruik der pijpjes, die men in
menigte opgedolven heeft, en die van veel oudere dagteekening zijn
dan die der 16 de eeuw, toen de tabak in Europa bekend werd 7).

KOFFIEHUIZEN EN COLLEGIEN.

61

WIj bepalen ons thans slechts tot die, welke met de tabak in
gebruik kwamen. Dodonaeus meldt in zijn „Cruydtboeck", dat men
de droge bladen van de tabak meest gebruikto om to branden,
,,mits dezelve in een horenken oft pijpke, aen d' eyndt uitstekende,
ende den damp oft roock door het ander eyndt in den mondt

Etiquet van eene pupenfabtiek, met het oudste gedeponeerde pupenmerk.

.ontfangende." Er waren er echter nog in zijn tijd, die „gedroochde
bladers op heete colon legden, en den root door een trechter
in den mont, 't hoofd wel ghedect zijnde, ontvingen." In de
„Landwinninghe ende Hoeve" van Baerle Stevens en Jan Liebaut
(1682) wordt gesproken „van het tabak rooken _door middel
van eenich fatsoen van hoorne," en Van Meteren gewaagt van
.een „zilver of steenen gebakken pijpje," zooa]s men die nog op
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de schilderijen en etsen uit het begin der 17 de eeuw kan zien.
Waar die pijpjes gebakken werden, is onbekend, doch zeker is
het, dat er in het begin deer eeuw te Amsterdam, Haarlem,
Schoonhoven, Gorinchem, Utrecht, Groningen en Alfen pijpenfabrieken waren. Doch geen stad had er meer dan Gouda, nergens
wist men betere pijpen te maken en werd die kunst langer bewaard
dan dadr. Reeds in 1630 fabriceerde er Willem Stevens de Jonge,
volgens het oudste wettig gedeponeerde merk , korte pijpjes met
kleine kopjes en dunne stelen. Uit de 17 de eeuw dagteekenen andere
merken o. a. dat „van het Lam onder den Boom". Een etiquet van
de 18 de eeuw geeft een getrouw beeld van een ouderwetsche pijpenmakerswinkel. In 1640 waren de koppen reeds grooter en de stelen
dunner, maar de pijpen bleven kort, blukens de prenten bij Van der
Venne, Visscher, Cats en vOOr den „Hymnus Tabaci" van Raphael
Thorius. Een bekende pijpenmaker to Gouda was omstreeks 1645 Jan
Jacobsz. Verka. De eerste groote pijpenfabriek schijnt er tusschen
1650 – 1660 zoo niet door, ten minste op uitnoodiging van mr.
Govert Cincq opgericht te zijn, en nog lang daarna werd ter godachtenis van dezen het getalmerk 5 (cincq) op het hieltje der
lange Goudsche pijpen geplaatst. Tusschen 1720 en 1751 bereikten
deze fabrieken haren hoogsten bloei. Negen en twintig bakkende
ovens waren er bestendig aan den gang, en door de betrekking,
welke zij met andere ambachten hadden, Iron men berekenen, dat
in dien tijd to Gouda alleen 15 tot 16000 menschen, zoo mannen,
vrouwen als kinderen, aan en door deze hun bestaan vonden.
Sommige pijpen werden met bloemen en beeldwerk gebakken,
evenals de latere bruigomspijpen. De boerenheden bewaarden ze
in hunne porseleinkasten en gebruikten ze weder op hun zilveren
en gouden bruiloftsfeest. Ook had men porseleinen pijpjes, die de
dames op hare theegezelschappen, naar Engelsch gebruik, met
varinas stopten en elkand€r aanboden, en kleine zilveren doosjes,
waarin tabaksasch werd verzameld om de tanden schoon to maken.
De plaats, waar de zoogenoemde pijpaarde gevonden wordt,
waaruit de Hollandsche, inzonderheid de Goudsche pijpen vervaardigd werden, is Rouaan. Die van Gouda zouden het eerst de geschiktheid er van tot het fabriceeren van pijpen ontdekt en langen tijd
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dat geheim bewaard hebben. Later werd de pijpaarde niet slechts
uit Rouaan, maar ook uit Keulen, Luikerland en Brabant aangevoerd.

Eene pupenfabria to Gouda.

Tot het tabaksgereedschap behoorde het komfoor. Voor dit in
gebruik kwam, werd de pijp aan „,bosse kruyt en lout", tondel of
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de kaars aangestoken, doch reeds vroeg komt het komfoor voor.
„Is 't vuur in 't komfoorken ? Zijn de pijpen gestopt, is alles
klaer ?" vroeg eene kasteleines aan hare dienstmaagd, voor het
koffiehuis geopend was. Doch men schijnt nog lang de tabak zelf
gekerfd te hebben , want in hetze]fde koffiehuis vroeg een klant :
„Willen wij zamen eens rooken? Geef een mes met een paar
pijpen, ik heb een mooi endje (tabak) in mijn zak."
In het begin der 18 de eeuw gebruikte men ook fidibussen , en
er is nog eene schilderij van Leygebe, voorstellende het tabaks.
gezeischap van den koning van Pruisen, vvaarop koningin Charlotte
Sophie een brandenden fidibus in de hand houdt, waarmede zij de
pijp van baron gemaal aansteekt. Of men in Pruisen als bij ons
tabak rookte en koffie dronk op iemands gezondheid, betwijfel
De boerenlieden spraken van „een pijpje kraeken", en hadden de
gewoonte hunne pijpen in zoogenoemde pijpensleden , die soms
allerkunstigst gesneden of allerkeurigst met koper en ivoor ingelegd waren, te bewaren. De tafel- en zaktabaksdoozen en potten
waren evenzoo verschffiend van gedaante. Men had ze rond , ovaal,
vier- en achtkant; van zilver met een bolvormig deksel; met parelmoeren schilden , in den vorm van een schoen , book, dier of monster,
en met beeldjes, lofwerk, portretten, zee- en veldslagen, geschiedenissen , fabelen , allegorieen , tafereelen uit het huis- en landleven ,
naar schilderijen en teekeningen van beroemde meesters er op
gegraveerd of gedreven. Sommige waren met goud en ivoor
ingelegd of geemailleerd , vele met allerlei spreuken of verzen er
in gesneden. Zoo was er op de tentoonstelling van oudheden te
Utrecht (1.857) eene roodkoperen tabaksdoos met de wapenen der
voormalige Vereenigde Provincien en eenige daarop betrekking
hebbende inscriptien ; eene andere door den keizer van Japan, bij
een officieel bezoek in 1738 aan den opperkoopman Visscher
geschonken , met een in goud gemonteerd pootje eener volwassen
roe; eene rood- en geelkoperen , boven, onder en van binnen met
schuiven met mythologische voorstellingen er op gegraveerd ; eene
roodkoperen uit het einde der XVI de eeuw, met de wapens der
provincien en voorstellingen uit de kerkhervorming. Op de tentoonstelling to Delft zag men eene menigte gedrevene en gegraveerde zilveren
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en koperen tabaksdoozen, o. a. een van rood en geel koper, met
graveerwerk en een schuifje in het deksel, waarachter op groen
fluweel vijf tafereeltjes in koper uitgesneden ; eene achtkante, samengesteld uit geel en rood koper en zilver, welks deksel en achterznde met figuren van dezelfde metalen waren ingelegd ; een met
gekleurde koralen ingelegd; eene zilveren, waarop het oproer te
Amsterdam van den 24 sten tot den 28sten Juni 1748; eene koperen
met eene allegorie op den moord der gebroeders de Witt en toepassehjke verzen; een dito met de Hollandsche maagd , een patriot
en keeshond , en een opschrift in verzen 81.
In sommige kabinetten bewaarde men ook in Schotland uitgevondene lederen , papieren, steenen en houten doozen van allerlei
zonderlinge vormen, de laatste soms kunstig besneden en van
verschillende soorten van zeldzaam hout, die vooral te Krommenie
werden vervaardigd. Tot de rookgereedschappen behoorden ook
zilveren, koperen en houten, soms fraai bewerkte pijpen-sluiven
of doozen en sleden, sommige van de zonderlingste vormen, kon_
foorten in allerlei grillige gedaanten , zelfs muziekinstrumenten,
dieren, vooral gevogelte, draken en scorpioenen voorstellende. Op
een inventaris uit de l7 de eeuw komt er een voor „gefabriceerd
als een molen." De Hollanders zijn „fantastyck in hunne gereedschappen ; maer simpel in hun gebruick."

Vierde Ho ofdstuk.

Nieuwspapieren.
anneer wij de oude ridderromans doorloopen, ontmoeten
wij niet alleen troubadours of menestreelen, die de ridders
in hunne eenzame kasteelen op spel en gezang onthaalden , maar ook kruisvaarders en reizigers, die, uit
het Heilige land of een vreemd gewest naar hunne haardsteden
wederkeerende, er nachtverblijf zochten en vonden. Tot loon voor
de hun bewezen gastvrijheid deelden zij des avonds aan den gezelligen haard het adellijk gezelschap hunne ontmoetingen made, en
verhaalden wat zij in de door hen bezochte vreemde oorden hadden
gezien en gehoord. Daar nu in die dagen alle huisgenooten zich
rondom denzelfden haard vereenigden , deelden ook zij in hetzelfde
voorrecht, en welhaast ging het gehoorde van mond tot mond en.
werd het eindelijk overal verspreid , doch, gelijk Van Someren
zong : „verminckt, verbastaerd en geheel vervormt van wezen."
Was er een „clerc" op het slot, dan teekende daze niet zelden
het gehoorde op, en legde alzoo den grond tot eene kroniek , die
later vervolgd, afgeschreven en wel eens omgewerkt werd. Nu en
dan verschenen er ook boden met nieuwstijdingen uit verschillende
landen en steden, en sommige vorsten hadden in de voornaamste
buitenlandsche steden agenten, die hen op de hoogte hielden van
hetgeen er voorviel. Het medegedeelde meuws bleef doorgaans
binnen de grenzen van het hof en het slot, werd later uit het
stof opgedolven en aan de geschiedenis dienstbaar gemaakt. De
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poorter bleet echter volkomen onbekend met hetgeen er elders
omging, tenzij het hem door den een of anderen koopman, die
vreemde oorden bezocht had, werd medegedeeld.
Voor zoover ons bekend is, was Venetie het eerste rijk, waar,
onder strong toezicht der regeering, reeds vOdr de uitvinding der
boekdrukkunst, maandelijks een nieuwsblad verscheen 1 ). George
Chalmers deelt het volgende nopens daze Venetiaansche „Gazetta" 2)
mode: „A jealous government did not allow a printed newspaper, and
the venetian gazetta continued long after the invention of printing
to the cloSe of the sixteenth century and even to our own days
to be distributed in manuscript." In de Bibliotheca Magliabechiana
to Florence berusten 30 folianten met Venetiaansche couranten,
alle in handschrift. Volgens Vossius werden zij, die in Italie het
eerst couranten schreven, „menanti" genoemd, naar een bul van
Gregorius XIII, onder den naam van „menantes" bekend, waarbij
in Italie, om de schandelijke artikelen die ze bevatten, de nieuwspapieren verboden werden. Evenwel kon eerst na de uitvinding van
de boekdrukkunst werkelijk sprake zijn van op gezette tijden verschijnende nieuwsbladen. toen ook de papierfabricage, ten gevolge
van de toenemende behoefte aan dit materiaal, grooter uitbreiding
had ontvangen. Reeds vOOr het jaar 1516 werd er in Duitschland
nu en dan, wanneer er iets bijzonders was voorgevallen, eene
„Newe Zeitung" gedrukt, die wellicht, gelijk de „Zeitung, Neue
Zeitung aus Niederlandt, aus Antorff, aus Brussel, frankforter
Blatlein", de „historische Relationen" van Michael Aitzinger, het
„News, Strange News from Flanders, from Spain" enz., in het
Nederduitsch vertolkt werd. Volgens d'Israeli zouden sedert 1566
de eerste gedrukte nieuwstijdingen ten tijde der Spaansche armada
zijn verschenen, doch er bestaan er van vroegere dagteekening.
De oudste echter, die het Britsch Museum bezit, zijn werkelijk
gedrukt terwijl de Engelsche vloot zich in het kanaal ophield, met
den titel: „The English Mercurie — by authority at London by
her highnesses printed 1588." Deze „Mercurius" was echter slechts
een buitengewoon nieuwsblad, dat nu en dan verscheen. Het oudste
periodieke blad, dat het genoemde Museum bezit, voert het nommer
50, en bevat, gelijk de „London gazette" van doze dagen,

68

NIEUIVSPAPIEREN.

gewone nieuwstijdingen. In Frankrijk was het de .geneesheer
ThOophraste Renaudot, die in 1631 de eerste wekelijksche couranten
uitgaf en den eersten jaargang aan Lodewijk XIII opdroeg, en de
kardinaal de Richelieu had de hand in de uitgave van dit eerste
nieuwspapier. De schrijver, die iulks vermeldt, voegt er bij: „II
en eut le privilege, qui a etè longtemps un patrimoine de la famine.

Papierfabriek.
Le privilege est devenu un objet important dans Amsterdam, et
la plupart des gazettes des Provinces-Unies sont encore un revenu
pour plusieurs families de magistrats, qui payent les Ocrivains."
De schrijver noemde zijne courant „gazette," maar zijne landslieden
„fagots", wijl, zoo vaak de courantendrager gazettes aanhief, de
houtverkooper onmiddellijk zijne fagots veilde.
In ons vaderland ontvingen de stede]ijke regeeringen in de 15de
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en een gedeelte der 16 de eeuw de nieuwstijdingen door boden, die
hen nit het leger of de residentie gezonden en daarvoor rijkelijk
beloond werden. Zoo vinden wij o. a. in de thesoriers-rekening van
Dordrecht 1576-- 1577 opgeteekend: „Jacob Anthonisz., bode van
den Hove van Hollant over 't boombroodt, van dat hi de tidinghe
gebrocht heeft van 't overgaen der stede van Amsterdam XI S.
8 gr." „Aen die bode die de tidinghe brocht dat de stede van
Grave bij onse soldaten inghenomen was 5 S." Er bestonden echter
reeds sedert 1566 legerberichten, nieuws- en loopmaren, onder den
titel van copiên van brieven, missiven, corte verhalen. Zij verechenen
in verschillend formaat, waren meest uit vreemde talen overgezet
en ook wel geschreven, en bevatten bijzonderheden van een bloedigen veldslag, langdurige belegering, niet het minst van de gruwelijke plundering en slachting, die op de verovering volgde. Zoo
verscheen in 1565 „Twederley Nieuwe tydingen. In wat manieren
het slot Daggay, in Ungaryen gelegen, door des Machtigen tegenwoordigen Ke. Ma. Crijchsvolck , den Torck, des Christelijcke Naems
Erfvyant, wederom in dit LXV iaer afghewonnen ende vercreghen
heeft. — Item einen Ridderlijcken Camp ende Tornoy van twee
Campengoens, dien een Torcksche Hooftman , ende omen eingen
Ungelschen Crijchsman om sgeloofs wille om lijf ende leuen bi
Bottscha in Ungaryen in dit iaer LXV den XXXI January mit
malkanderen ghestreden hebben, ende hoe dat hen vergaen is.
Gheprint t'Hhantwerpen in de Cammerstrate in de Cammerpoorte
ofte gulden Voet by Jan Mollyns, ghesworen Boecdruckere" in 8°. —
In 1588 kwam o. a. to Amsterdam in 4°. in 't licht : „Sekere verclaringhe uit Yrland, aangaande het verlies ende benaauwtheden
der Spaansche Armada, toeghevallen op de Westcusten van Yrland
ende haar voorghenomene votjage van the Noortsche Eylanden over
geene syde van Schotland naer Spaengjen, met sekere examinatie
van verscheydene personen, aldaar ghesalveert ende ghevangen
ghenomen." De titel van een ander luidt dus : „Copie van eenige
Nieumaren, gheschreven bij den Heere van Caron, Agent in
Enghelandt, aen d' Heeren Staeten van Zeelandt, in datum den
XIIIJ Novembres M.D.X.C., nae den nieuwen stip enz. Tot Haerlem,
bij Gilles Rooman, woonende in de Jacobijne-strate in de vergulden
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Parsse. Anno M.D.X.C. 4°." — Nog worden or vele dozer nieuwsbladen, o. a. onder de pamfletten, bewaard.
In het laatst der 16 de eeuw begonnen de aanzienlijke steden en
hare regeeringen meer en moor behoefte to gevoelen, de politieke
gebeurtenissen, die middellijk of onmiddellijk op haren handel
en nijverheid invloed hadden, tijdig to vernemen. Zij hadden dus
in de voornaamste steden hare agenten, die haar de belangrijkste
nieuwstijdingen per postboden overzonden , of bezoldigden sommige
personen, die de Italiaansche, Duitsche en Engelsche nieuwstijdingen
vertolkten en afschreven. Zulks deed o. a. voor de regeering to Leiden
en to Dordt, in het laatst der I6 de en in den aanvang der 17 de eeuw,
de notaris Cornelis Cools, Dirck Cools, kastelein van 't Hof van
Holland, en Petronella-Cornelis-dochter Cools, to 's-Gravenhage.
Waarschijnlijk waren er hier en daar nog anderen met wie de
steden zich abonneerden, en wellicht zijn hier en daar, gelijk bijvte Leiden, nog zulke afschriften van „couranten, 't welck sijn
loopende tydingen van Rome, Venegien ende Coelen", „nouvelles",
„loopmaren", zooals ze in tresoriersrekeningen worden genoemd. In
doze correspondenti6n wordt echter van goon staatszaken melding
gemaakt. Daarvan ontvingen de stedelijke regeeringen tijding van
hunne gedeputeerden ter Statenvergadering. Soms zonden zij tweemaal daags boden af. Ook hadden niet alleen de regeeringen, maar
zelfs particulieren hunne agenten, of hover „correspondants confldentiels", to 's•Gravenhage, die hun bericht gaven van hetgeen er in
de hooge vergaderingen en aan het hof plaats had. Eene menigte
van zulke brieven berustten weleer in het archief van Develstein,
waaruit o. a. bleek, dat die agenten soms de gedeputeerden „controleerden". De meeste dozer berichten doen denken aan de regels van
la Fontaine:
Quand on le sait s'est peu de chose,

Quand on l'ignore ce n'est rien,
en aan het gezegde van Mme. de Sevignê aan graaf Bussy-Rabutin:
„Il faut convenir, mon cousin, quo nous avons le plus grand roi du
monde! parce quo Louis XIV avait danse un menuet avec elle."
Ondertusschen begonnen reeds hier en daar geoctroijeerde cou-
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rantiers de legerberichten en merkwaardige voorvallen mode to
-deelen; zooals Abraham Verhoeven, boekdrukker to Antwerpen,
Broer Jansz. to Amsterdam, welke laatste op den titel van zijn
„Dach-register van 't belegh van Sluis" den titel voerde van
„Courantier in het leger van S. Princ. Exc."; terwijl de eerstgenoemde sedert 1620 zijn „Nieuwe Tydingen" periodiek begon uit
to geven. Nathanael Butter, to Londen, die evenals Verhoeven,
zich reeds lang op het uitgeven van legerberichten had toegelegd,
volgde in 1622 diens voorbeeld, en begon eene reeks van nieumaren
to drukken onder den titel van „News from most parts of Christendom."
In den „Warenar" van Hooft, die in 1617 het licht zag, komt
-de volgende plaats voor sprekende van dames-bijeenkomsten to
Amsterdam:
Tweemael ter week leest m' er van blat tot blat,
De couranten nouvelles uit de vier hoeken van de stat,
Getrouwelijk vergadert door secretaris Snap-al.
Ofschoon doze plaats niet bewijst, gelijk sommigen willen, dat
er teen to Amsterdam reeds couranten bestonden, en Fruin terecht
deed opmerken, dat de couranten-nouvelles van secretaris Snap-al
niet anders dan buurpraatjes en commerages waren, is het echter,
volgens dien geleerde hoogst waarschijnlijk, dat reeds toen een
periodiek blad in de hoofdstad bestaan heeft, door den gemelden
Broer Jansz, in het licht gegeven. Er zijn echter geen oudere dan
-die van 1626 bekend. Zij verschenen geregeld elken zaterdag en,
wanneer het nieuws buitengewoon belangrijk was, „de buitengewone nommers" 's maandags. Zij bestonden uit een half blad
folio, klein formaat, voerden sedert 1629 een doorloopend nommer
en den titel: „Tydinghe uyt verscheyde Quartieren", welke in 1630
in „Tydinghen uit vele Quartieren" veranderd word, terwijl in 1635
het woordeke „vele" weder met „verscheyden" word verwisseld.
Bredero gewaagt van deze bladen In zijnen „Jerolimo":
Gij bent des morgens vroech voor dach al op de brugh,
Dan neem jij de tijngjes uyt de nest eer sij sijn vlugh.
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Doch ook bij hem komt de „courangt" reeds voor, gelijk later
bij J. Lemmers in „Den blinden Gaauoog": „Beget dat is een stuk
om in de courant to zetten", en bij H. van Bulderen in de „De
bedroge dienstmaegd" (1651): „hij gaet so soet of hij in de coerant
ging lezen."
Te gelijker tijd dat Broer Jansz. op de „Nienzijds-achter-Borchwal,

Eene boekdrukkenj in de 17de eeuw.

in de Silvere Kan, bij de brouwerij van de Hoy•berch", zijne
tijdingen uitgaf, werd terzelfder plaatse bij de weduwe van Joris
Veseler, „woonende aan de Zuyder Kerck in de Hope voor Jan van
Hilten, in de Beursstraet in de twee vergulde Wapenringhen," een
ander periodiek blad gedrukt, getiteld: „Courante uyt Italien en
Duytsch-landt". Van beide wordt meermalen door Hooft in zijne
brieven melding gemaakt, doch hij achtte de „loopmaeren" van
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Broer Jansz. minder „zinlijk" dan die van Veselaer. Zij handelen
bijna uitsluitend over buitenlandsche zaken en bestaan grootendeels
uit brieven, door vaste correspondenten uit de voornaamste steden
van Europa geschreven. Het nieuws dat zij meedeelen is niet
belangrijker dan dat der geschreven maren, en ongeveer even oud
als het wordt opgedischt; de brieven van Venetie, bijv., hebben nog
altijd drie weken noodig om de Hollandsche lezers to bereiken; en
wij deelen in de verwondering van Hooft, „dat de heeren van
Amsterdam niet maekten stipt ende zekerlijk verkondschapt to zijn
van 't geene dat er omging." „Zulke kosten zouden, zijns bedunkens,
niet ijdel geweest zijn, nochte alleenlijk tot verzaeding van nieuwsgierigheid gediend hebben."
Zelfs den oppervlakkigsten lezer moot het in het oog vallen, hoe
in doze bladen de stadhouder bijna als de vorst des lands voorkomt
en hooger staat aangeschreven dan de Staten. Alle gewichtige
gebeurtenissen in het huis van Oranje worden breedvoerig vermeld,
doch nooit wordt van staatszaken gerept. De Amsterdamsche
regeering offerde niet alleen niets op tot verbetering der couranten,
in het belang van handel en nijverheid, maar sloeg ze voortdurend
met argwaan gade, en zorgde dat zij niet veel gewichtigs vermeldden; van hier dat de redacteurs „dickmaels beuselingen moesten
debiteeren om de couranten to helpen vullen." Aldus schreef Pieter
de Groot in 1668 aan den raa,dpensionaris De Witt; en met
dezelfde minachting spraken bijna alle de staatslieden in dien tijd
over de nieuwsbladen; Boreal schreef ergens: „'t is eon sleght
bewijs, eene courant " Nimmer kwam het bij de Staten of de
regeering der steden op, om, gelijk Richelieu, door middel van het
dagblad op de publieke opinie to werken. De courantiers waren
destijds, schreef een geleerde, „niets anders dan berichtgevers van
nieuwsberichten, waarin wel-is-waar we] eons op behendige wijze
de politieke zienswijze der schrijvers werd ingeschoven en merkbaar werd. Bovendien moesten ze zich genoeg in acht nemen voor
hunne plaatselijke regeeringen , die telkens lastig werden gevallen
over het opnemen van berichten, die niet altijd in den smaak vielen
van andere plaatselijke besturen of buitenlandsc,he regeeringen. 1k
geloof niet dat er bij onze couranten van eigenlijke politieke kleur
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sprake kan zijn voor het uitbreken van den laatsten Engelschen
oorlog in 1780." Camusat oordeelde echter anders over de Hollandsche couranten. „Les Hollandais", schreef hij, „ont affects autrefois
une grande liberte d'dcrire, et en cola ils suivirent les vues d'une
politique saine et eclairs: mais qu'en est it aussi arrivee? c'est
Tie le gazettier s'etant emportó a parlor de Louis XIV, déjà irrite
des libelles insultans et des módailles frappees contra lui, ce Prince
s'en grit a ses maitres et lour fit payer cherement lour condoscendance. M. de la Fare attribue en partie la guerre de 1672 a cette
cause. Dans la suite it s'est trouvó d'autres auteurs, qui ont ports
si loin leurs invectives contra les totes couronnees et en si peu
de management pour les puissances, quo les Etats . Generaux ont
ate dans l'obligation de mettre ordre oux mèmes a tant d'exces.
C'est ce qu'ils ont fait par exemple a l'egard des Nouvelles des
tours de l'Europe publiëes par Geudeville."
Was er geen buiten- of binnenlandsch nieuws genoeg, dan drukte
de courantier zijn blad slechts gedeeltelijk vol en zette aan het
einde eene waarschuwing, zooals in de „courante" van Jan van
Hilten van 21 Januari 1634: „Dewijle dese wake geen posten noch
brieven van Neurenbergh, Augsburgh, Frankfoort, Ceulen enz. zijn
aengekomen, isser weynich t' adviseren voorghevallen."
De hartader van het tegenwoordige journalisme, de annonce,
verscheen met zeer kleine letter, aan het einde der bladen, en
betrof schier uitsluitend nieuw uitgegeven boekwerken of onderwerpen met de wetenschap in verband staande. De eerste advertentie komt voor in de verzameling van Broer Jansz. van 23 Mei
1626, en ztj kondigt de uitgave aan van het tiende deel van
Wassenaers „Historisch Verhael." Verscheiden daarop volgende
nommers bevatten geene aankondigingen, en eerst in 1632, 1633
en 1631 bevat elk nommer advertenti6n, doch geen enkele maal
moor dan drie in eons.
Behalve de genoemde, verschenon er to Amsterdam wekelijks
verscheiden couranten bij onderscheidene drukkers, die dat work
in 't eerst op eigen gezag ondernamen, doch later daarin van
burgemeesteren verlof verzochten en verkregen. Zoo verkreeg in
1655 do boekdrukker Otto Barents Salient vrijheid om de „Satur-
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dagse courante" om de veertien dagen, en de „Fransche courante"
wekelijks des maandags to mogen drukken, in plaats van Jan van
Hilten en zijne erfgenamen. Men gaf aan daze drukkers den naam
van „courantiers". Zoo ward Joannes van Ravesteyn in 1661,
in plaats van de weduwe Pieter Broersz., tot courantier aangesteld.
De Fransche courante van Smient was de eerste van eene lange
reeks van Fransche nieuwsbladen, die hier to lande zijn uitgegeven,
en die zich door gansch Europa beroemd gemaakt hebben. Boreel
bedoelde daze couranten, toen hij in 1656 schreef: „d' amsterdamsche couranten stofferen veeltijts les Gazettes du Louvre." Zij
worden in 1683 verboden, doch het teed niet lang of het uitgeven
ervan was wederom toegelaten.
Het is hier de plaats niet, de geschiedenis der Amsterdamsche
nieuwsbladen, waartoe in 1668 ook eene Italiaansche courant
behoorde, to vervolgen. Wij weten dat er meermalen in onze oade
Amsterdamsche kluchten van gesproken wordt. Simonides achtte
„de bijbelsche uitspraken veal vaster dan de couranten of Engelsche
brieven konnen geven," en Hondius „hield het voor groote zonde
het lezen van den bijbel om de couranten to verzuimen." Deze
warden in de koffiehuizen gelezen.
„Ey lengh my de courant, 'k ben naer het nyeus verlangend." —
„Annaatje waar zijn de couranten? Laat zien wat ze melden,"
zeide een klant tegen de koffiehuishoudster in Van der Hoeven's
„Koffijhuis". In den aanvang der 18 de eeuw vond men, behalve de
Hollandsche Mercurius, waarvan sedert Januari 1650-1690 mandelijks een nummer verscheen, en de Europische Mercurius. die
in 1690 begon to verschijnen, de Amsterdamsche Mercurius van
Jan van Gysen, behelzende in kreupelrijm al het courantennieuws
en de voorvallen uit de achterstraat. „Goeyen avond Annaatje,"
zegt Jasje de bode tot de koffiehuishoudster, „daar is de Mercurius
van Jan van Gysen."
Onder al de bladen, welke wekelijks of om de drie of twee dagen
in ons land verschenen, bekleedde den eersten rang de „Opregte
Haerlemsche courant" van Abraham Casteleyn, die den 8 sten Januari
1656 onder den titel van „Weeckelycke courante van Europa" het
eerst verscheen. Dat dit blad voorgangers moat gehad hebben
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blijkt uit de circulaire, door Casteleyn bij het vestigen van zijne
„courante" rondgezonden, waarin hij zegt: „dat hij de nouvelles,
die hij met groote opofferingen uit de voornaamste plaalsen van

Titelblad van de ,.Europische Mercurius"

Europa liet komen, reeds vroeger gedeeltOjk aan Jan van Hilten
zal. had afgestaan." Na diens dood begon hij zelf voor eigen
rekening het publiek van nieuws to voorzien, en gal zijne couranten
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evenals de Amsterdamsche, in klein folio, op een half vel, in twee
kolommen gedrukt, in het licht. Van deze zijn er nog bij den heer
Enschede to Haarlem voorhanden. De collectie vangt aan met het nommer van den 19 den 1V1ei 1665. In
1659 veranderde de titel in „Haerlemse Dingsdaeghse Courant"
en in 1678 in „Oprechte Haerlemse Din gsdaegse
Courant", welke
woorden toen gescheiden waren door
nevensgaand teeken,
waarop de bovenste
schildjes het drukkersmerk en de Am-

Vignetten boven de oudere nummers van de
Oprechte Haarlemmer Courant.

sterdamsche poort
voorstellen. Eerst in 1743 verscheen dit blad met het stadswapen
aan het hoofd. De courant bleef regelmatig en onafgebroken als
nieuws- en advertentieblad bestaan tot December 1811. Toen werd
ook dit nieuwsblad verboden ; het Weld zich echter tot 18 November
1813 als advertentieblad staande. De advertentien waren niet in
aard , eenigszins in vorm, van de tegenwoordige onderscheiden ,
doch eerst in 1794 werd een aanvang gemaakt met het opnemen
van geboorte-, huwelijks- en sterfgevallen. Dat gedeelte, waarin
essentiOn , tincturen, spiritussen , aqua's en diergelijke werden
aangekondigd, noemde men „den bier- en broodpot." Als nieuwsblad had deze courant veel krediet. Zij werd in het laatst der
17 de eeuw in Engeland overgezet; de Fransche papieren deelden
er steeds uittreksels uit mede. Boreel schreef aan Kinschot:
„Schrijft mij eens van alles , want wij hooren van veele sacken ,
doch met weynich sekerheyt, ende ik houde de Haarlemse courant
voor de beste."
Reeds in 1634 had Delft een periodiek dagblad. Het verscheen
bij de weduwe van Jan Andriesz. Cloeting, boeckverkoper aen 't
Marct-velt in 't Gulden A. B. C., en heette „Courante uyt Italian,
Duytschland ende Nederlant". No. 51 van dit blad is gedrukt op
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een half vel schrijf-formaat en behelst berichten uit Ulm, Neurenbergh, Duringen, Kissingen, Leipzig, Keulen en Luik van den
26sten November tot den 9 den December. De laatste kolom is aan
Nederland ingeruimd.
Van nieuwsbladen, die vroeger dan de 18 de eenw te Rotterdam
het licht zagen, is niets bekend. Men weet alleen dat Johannes
Naeranus in 1666 eene „Rotterdamsche zee- en posttijding" uitgaf.
MM bekend is het, dat dit blad door zekeren Pieter de Groot word
nagedrukt, en wel zoo alsof het to Rotterdam was uitgegeven.
Eerst in 1717 verscheen de Rotterdamsche courant, met het stedelijk
wapen voorzien, uitgegeven „voor L. Baltz, bij Christiaan Petzold
op de Nieuwe-haven." Zij besloeg toen twee compres gedrukte
bladzijden in klein folio. In een der weinige advertentien van het
nommer van 22 December 1717 verwittigen de „auteurs" het
publiek, dat zij den l sten Januari 1718 met speciaal octrooi eene
Engelsche-Rotterdamsche courant zullen uitgeven en alsdan bekend
maken op wat tijd eene „Fransche-Rotterdamsche courant" insgelijks
uit zou komen. Deze couranten schijnen het licht niet to hebben
gezien. Er moot echter reeds voor 1689 eene Fransche courant to
Rotterdam gedrukt zijn, doch de uitgever het aldra niet kunnende
volhouden, begaf zich naar 's-Gravenhage, in de hoop aldaar beter
to zullen slagen. Ofschoon de naam van dozen courantier niet
genoemd wordt, kan hij wel dezelfde S. F. du Tour zijn, die in
1690 te 's , Gravenhage verlof ontving aldaar de posttijdingen in het
Fransch te mogen uitgeven.
De Leidsche regeering had zich, gelijk andere stadsbesturen, op
de couranten, die zoo to Amsterdam als elders verschenen, geabonneerd; er zou echter reeds aldaar in 1633 een periodiek blad verschenen zijn. In het archief is daarvan geen spoor te vinden,
evenmin als van de Latijnsche couranten, waarop zich de regeering
tusschen 1680 en 1690 voor

1 8 's jaars zou geabonneerd hebben.

Zeker is het, dat er in 1719 eene Leidsche courant door Felix de
Clopper, koflieschenker to Leiden, werd uitgegeven. VOOr of omtrent
1680 begon een Franschman Jean Alexandre de la Fond, boekdrukker to Leiden, eerie Fransche courant to drukken. Zijn zoon
Antonio de la Fond verkreeg daartoe in 1691 van de Staten van.
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Holland voor 15 jaar octrooi, hetwelk in 1708, 1721 en 1736
hernieuwd werd. Na zijn dood (19 Februan 1738) werd deze courant
het eigendom van zijne dochter Maria Aletta de la Fond, gehuwd
met Mr. Jan de Graef. Etienne Luzac, die tot 1738 schrijver dezer
courant was, werd er in dat jaar eigenaar van, mits aan Mr. Jan
de Graef of zijne vrouw jaarlijks eene som van f 1500 uitkeerende
en bovendien f 300 aan de stad betalende.
's-Gravenhage bezat hoogstwaarschijnlijk in 1630 nog geen periodiek nieuwsblad, en de regeering was gelijk die van andere steden
slechts geabonneerd op de loopmaren, die haar, door middel van
de kantoren to Amsterdam, door don notaris C. Cools, na zijn
overlijden door zijne dochter, en later (1638) door den boekverkooper
Aert Meurs geleverd werden. Do eerste courantier, die men er
ontmoet, was een Gentenaar, Gerard Lodewijk de Macht, die op
het huis Westerbeek in de nabijheid der stad woonde en aldaar
in 1657 „nieuwmaren en couranten" drukte. „Hij was een zeer
indiscreet man, voor wien het woord „geheim" niet bestond
die de trouw der beeedigde ambtenaren op eene zware proef stelde,.
wanneer zij belangrijke staatsstukken onder handen hadder. Het
kon wel niet anders of hij kwam in onaangename aanraking met
de justitie, werd „inhabil" verklaard om verder nouvelles to drukken,
en het land uitgezet. In 1667 ontmoet men Chrispijn Hoeckwater,
boekverkooper, wonende in de Poten in de Groene Tent, als
uitgever van een dagblad, op een half vel in klein folio formaat
gedrukt, met het stedelijk wapen voorzien en getiteld: „Haegse
posttijdingen". Het verscheen wekelijks, dinsdag en zaterdags, was
omtrent als de hedendaagsche bladen ingericht, doch nam, mogelijk
wegens de geringe ruimte, slechts zeldzaam advertentien op. Noch
van horn, noch van zijne opvolgers, Johan Rammazeyn, Johan
van Velt en Daniel Gezelle, den 26 sten Juni 1600 tot „leverancier
der courant" aangesteld, noch van den genoemden du Tour, die
in 1690 verlof ontving de posttijdingen in het Fransch to mogen
drukken, is iets meldings\ aardig opgeteekend. Waarschijnlijk verscheen sedert 1708 de „'s-Gravenhaegse courant" bij Antonie Pauw
op het Spuy over de Veerkaye, wordende uitgegeven bij de weduwe
van M. Uytwerff, boecverkooper in de Spuystraat". Doch deze
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nieuwsbladen behooren niet tot de eeuw Welke wij thans behandelen.
Behalve deze verscheen in 1654 bij Adriaen Vlack het „Wekelycke
nieus uit Franckrijck, Engelant ende andere p]aetsen", en de
„Wekelycke Mercurius van het gedenckwaerdigste dat door Europa
passeert" 4°. Deze werd gevolgd door den „Haegsche Mercurius,
behelzende vermakelijke, satyrique, galante, stigtelijke, politieke,
akademische, emblematieke en andere reflexien, gemaakt op de
voorvallen van dezen tijd door H. Doedyns, „van den 7 den Augustus
1697 tot den 9den September 1699, te zamen 115 nummers 4°,
herdrukt te Amsterdam 1735, 2 d. 2 stukken 8°. Van Effen noemde
den schrijver „een der luiden van 't gansche land, die den meesten
geest gehad en dien treffelijken geest het meest misbruikt hebben".
Na dezen verschenen de „Nieuwe Haegsche Mercurius, behelzende
satyrieke, politieke en akademische reflexien, door Mr. Cornelis
Bijnkershoek, loopende van den 25 sten Mei tot den 4 den September
1699, herdrukt in 1745 8°; de „Haegse Mercurius" van den jare
1708, „behelzende een romantische beschrijving van de aanzienlijkste
voorvallen derzelver tijd, mitsgaders op dezelve eenige historische,
politieke, juridieke, philosophische, morele, emblematique en galante
reflexien", 's-Gravenhage 1708, 4°. Deze en andere Mercuriussen
waren, schoon zij bij nummers verschenen, minder eigenlijk gezegde
nieuwsbladen. Zij werden echter, even gelijk de „Mercure Galant",
de „Europesche staatssecretaris" en andere, in de voornaamste
koffiehuizen gelezen.
Te Dordrecht zijn ons in den loop der 17 ae eeuw geen couranten
voorgekomen. Uit tresoriers rekeningen blijkt, dat de regeering nog
altijd op andere geabonneerd was. Zoo leverde haar in 1673 de
weduwe van Abraham Andriesz. de couranten. Deze bezorgde ook
afschriften zoo van sommige couranten als van de zeetijdingen,
voor eene kleine vergoeding, aan de burgers, die de gedrukte
nieuwsbladen niet konden of wilden betalen.
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arcing appears to be a universally passion," schreef
d' Israeli, en voegde hij er bij: „dice and that little pugnacious animal, the cock, are the chief instruments,
employed by the numerous nations of the world to

agitate their mind and ruin their fortunes." Het is thans onze
tank niet de geschiedenis van het dobbelspel, van zijn oorsprong
af, mode to deelen, noch bet pleit to beslissen tusschen Palamedes
en de Lydibrs, die zich beiden de uitvinding van dit spel toeeigenen.
Wie lust heeft de gronden door hen aangevoerd te toetsen, of over
het dobbelen der oude volkeren in bet algomeen, en der Grieken
en Romeinen in het hijzonder, te lezen, verwijzen wlj naar de
ouden zelve, hunne commentatoren en de monographieen van
Bulenger, Calcagnius, Meursius, Senflebius, de Pauw 1 ),

en zoo

vele anderen. Er is geen tijdvak in de geschiedenis der latere
volkeren, waarin wij ze niet aan dit spel verslaafd zien. Op de
straten en markten, in de hutten en kasteelen, aan de hoven en
in het leger, overal werd gespeeld. Slaven en welgeborenen, ridders
en knapen, baronnen en vorsten , koningen en priesters, zelfs de
kruisvaarders hanteerden de dobbelsteenen. Wereldlijke en kerkelijke
schrijvers, kronieken en canons, ridderromans en liedeboeken
gewagen herhaaldelijk van hun hartstocht voor dit spel, en hetgeen een schrnver der vorige eeuw nopens de Hollanders der
6'
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18de eeuw getuigde, „dat de dobbel- en speelzucht bij hen genoegzaam tot denzelfden trap van misbruik was geklommen, dion zij
ten tijde van Tacitus bereikt had", is volkomen op onze voorouders
uit de 17 de eeuw toepasselijk. „Zij maakten ," schreef Hugo de Groot 2),
„deze ondeugd bijna tot eene deugd; zij behandelden den dobbelsteen
als eene ernstige zaak, met zulk eene roekeloosheid in winst en
verlies, dat wanneer zij zich reeds van alles ontbloot zagen , zij
bij den uitersten en laatsten worp our de vrijheid en hunne eigene
personen speelden."
Aan het hof onzer graven en hertogen en op de kasteelen onzer
edelen en ridders ward de avond met spelen doorgebracht en souls
eene belangrijke som verloren. In de rekeningen der eerster, ontmoet
men niet zelden posten van met de kaart en dobbelsteenen op het
tafel- en quaeckbord verlorene penningen. Albrecht van Beijeren
zien wij, zoo te Parijs als te Valenciennes, en den hertog van
Brabant te Oisterwijk met Jan van Blois dobbelen, worptafelen of
verkeeren. Maria van Brabant, de vrouw van graaf Willem I, was
eene groote speelster bij dag en nacht. Zulks was ook Karel VIII
van Frankrijk en Hendrik VII van Engeland, en niet minder zune
dochter Margaretha, die met Jacobus IV van Schotland huwde.
Aan haar hof to Edinburg „was no play but carts and dyce".
Waar zich Jan van Blois be y ond, was het steeds zijne grootste
uitspanning met edelen en ridders to dobbelen, en wel met drie
dobbelsteenen. Vooral deed hij zulks op hooge feestdagen, zooals
„op hoechtijt van kersmis." De graven van Holland en hertogen
van Gelderland hielden dan open hof. Burggraven, amptmannen,
rechters, rentmeesters, tollenaars, moesten dan „spoelgelt" opbrengen hetwelk verquaert, verquaeckt en met teerlingen op de
worptafelen verspeeld ward. In de steden werden dobbelscholen
gesticht, die, nu Bens door de graven verpacht, dan weer aan de
steden afgestaan werden, en deze verhuurden ze dan wederom aan
burgers. Sorns werden die scholen of de worptafelen en quaec-, dat
zijn tiktak- of verkeerborden, verboden, wanneer men tegen de
keure of met „quade teerlingen", d. valsche dobbelsteenen, sreelde.
Zulks deed o. a. in 1374 hertog Albrecht to Haarlem, doch hij liet
de ingezetenen vrijheid „in herberghen zedelike to dobbelen."
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Ook in andere steden sloot men nu en dan op hoog bevel de
dobbelscholen , of bepaalde de som die men mocht verspelen. Zoo
leest men in eene Zeeuwsche keur : „Ne gheen dobbelaere noch andere
speelcaere en sal meer verliesen dan hij bringet te spuele of te
berde." In Engeland werd meertnalen , o. a. in 1464, het dobbelen
en het invoeren van .,dyces, tenys , balles , cards for playing"
verboden, en in Frankrijk in 1364 „tout jeux de dez , de tables,
de palmes, de bailles , de quilles , de palet, de soules " In de
15 de en 16 de eeuw was het dobbelen bij alle standen in twang.
Burgemeesteren en schepenen speelden op teerdagen met elkander,
en de burgerij gaf zich 7,615 aan het spel over, dat het „speelen
om ghelt ofte quitinc to daghe en te nagte" hier, elders „'t quaecen dobbelspul" „op nieus en op sware boeten" moest verboden
worden , hetwelk tot hevige twisten , ja zelfs tot „ opentlike schennis
en moort" aanleiding gaf. In 1569 gaf Eckeloo, een Vlaming, die
Frankrijk, Italie en Spanje bezocht had, onder den pseudoniem
Pascasius Justus, eene verhandeling over het dobbelspel in het
Licht. Hij zelf was een hartstochtelijk speler en had dit werk
geschreven om zich zelf van de dwaasheid van het spel te overtuigen ; doch in weerwil zijner plechtige geloften , de smeekingen
zijner vrienden en zijn eigen boek , dat hij steeds bij zich droeg,
bleef hij dezelfde speler van voorheen. Ook sir John Denham gaf
een werkje tegen het spel uit, doch bleef zelf een speler. In Frankrijk
deden zulks Daneau en Lambert, later Barbeyrac, en Moore in
Engeland, „All these works," schreef d'Israeli, „are excellent
sermons ; but a sermon to a gambler, a duellist or a suicide!
A dice box, a sword and pistol are the only things that seem to
have any power over these unhappy men, for ever lost in a
labyrinth of their own destruction." Hetgeen Eckeloo nopens de
speelwoede in Spanje mededeelt, wordt bevestigd door hetgeen
onze voorouders nopens de Spanjaarden gedurende hun verblijf in
deze landen aanteekenden. Wat men dienaangaande in de werken
der rederijkers leest, ziet men bovendien door penseel en teekenpen
afgebeeld.
In de 17 de eeuw raakte echter het dobbelen bij aanzienlijken
meer en meer in onbruik , doch werd des to meer door geringeren
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gedaan, hoezeer de geestelijkheid er tegen ijverde en Staten en
steden het meermalen verboden. De eerste bedreigde het yolk met
den toorn des A1]erhoogsten over dit „gruwelyk heydensch spel"; zij
noemde de dobbelsteenen „takkebosschen voor de hel", en dreigde
den dobbelaar „met gloende dobbelsteenen in de helle te zullen
moeten dobbelen." „Dobbelaar, herberg-looper, batament-speler,
commedie-ganger" waren woorden van dezelfde beteekenis. „Isser
hier en daar," schreef de predikant H. de Frein 3), „een voor het
lotspel, 't is een papist of een wereldsch mensch, die met den
bijbel niet to doen heeft." Hoe pater Poirters ') over het dobbelen
dacht, blijkt nit zijn „Teirlinck-kaertjen":
Pillen, en den teerlinck steen,
Die hebhen 't saemen dit gemeen
Dat zij purgeren beurs en maegh,
En dit bevindt men alle daegh.
Hoe menigh vrouw waer heden ryck,
En hadde qualyck haers gelyck.
Maer mits de man een tuysscher was,
En die verspeelde heel den bra§,
En hinck alleen aen eenen worp
De schoonste hoeven van het dorp,
Soo gaet sijn vrouw nu sonder ceurs,
En hij sit met een platte beurs.
Wie dickwels naer het ticktack loopt,
Weet dat die selden renten koopt.
Het spel magi' wel of qualyck gaen,
Het gasthuys hanght de tuysschen aen.
„Er zijn dry A. A. A., Astronomia, Alchimia, Alea, dat is:
Sterre-kyckerye, alghemisterye en den teerlinck. Van 't leste, seycle
Franciscus Borgias, vice-roy van Cathalonien, naderhandt religieus
van de Societyt Jesu, dat men met den teerlinck vier dingen verloor, den tijdt, het geldt, de godtvruchtigheyt en de conscientie."
„Er is," schreef de Vries, „groote reden om zijne dochter niet te
willen geven aan eenen die genegen is tot 't vervloeklijk spel.
Schoon hoe rijck yemand oock sijn moght, hij sou mijn schoonsoon
niet worden, indien hij met kaert of dobbelsteenen omgingh.
't Geen men met dit spel verliest is men quyt. 't Geen men er
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mee wint is een vervloekte winst; en dit onregtvaerdigh goed
bij 't regtvaerdige geleght zijnde, sal 't selve zijnen vloeck
meedeelen en doen verdwijnen. Ongheluckig sijn de vrouwen,
ongheluckigh de kinderen, welcke eenen ten man of vader hebben,
die een speeler is. Haar huys kan niet bestendigh blijven, haer
bedrijf sal niet geseegend zijn."
Op verschillende wijzen word er met de dobbelsteenen gespeeld.

Het bikkelspel.

Bij maaltijden of eigenlijk drinkgelagen lediende men er zich
van om uit to maken, hoeveel glazen wijn ieder to drinken had.
Landlieden en gemeene burgers, die zich zelden met ingewikkelde
worpen bemoeiden, was het om het dobbelen zelf to doen; zij
gooiden met twee, drie, vier of meer steenen naar de hoogste
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oogen. Anderen, die naar een vette koe, paard, sjees, karre of
wagen gooiden, wierpen de steenen door een trechter in een
ketel, met een houten of hoornen bekertje, of wel met een bierglas. Hij die in 66n, twee of drie worpen de hoogste oogen
wierp, had bijv. de koe. Meermalen maken de dichters der
17 de eeuw melding van een dobbelspel, door de Franschen uitgevonden en eigenlijk passe-dix geheeten. Zoo leest men in Bredero's
Moortje:
Ick weet men tijd niet beter door te brengen (dan)
Met een pasdijsje, een tricentje, een ticktackje en een verkeertje.
En in Bernagie's kluchtspel „de Mode" (1898):
Willen we spelen een verkeertje,

zal op een passedis uitdraaijen.

Godewijck gewaagt van ticktacken, verkeeren en van eene
mommenkans. Met dit ]aatste bedoelde men de hachelijke kans
van het dobbelen met mommen, vermomde personen, die men
niet kende, en waarop men dus niet vertrouwen kon. Dezelfde
dichter voert een spelend gezelschap in. Elk kiest een makker en
dan gaan zij aan het dobbelen met de steenen, waarna het spel
dus eindigt :
Heysa! ick ben te vree, 'k heb noch een ducaton,
Set bij, mijn cammeraet, misschien of ick et won. —
Kl. V. Wel wilje al jou gelt verdobb'len en verspelen?
Indien 't u soo gevalt, 't en sal mij niet vervelen.
Dat's ses. - SI. W. En dat is thien, siet daer nu ben je kael,
R.
Ist nu niet wel gemaeckt? wij strijeken 't altemael. —

Fr.

In de 16de en 17 de eeuw behoorde tot de zoogenoemde tafelspelen ook „de beker met de dobbelsteenen." Deze beker, van een
bijzonder maaksel, was van metaa] of van geblazen glas, met een
of twee beweeglijke dobbelsteenen in den voet. Wanneer hij aan
den disch of in het gezelschap rondging, moest de gast, die hem
aannam, zoo sterk schudden, dat de dobbelsteenen omrolden en
hem y ervolgens neerzetten. Dan telde men de oogen, en hij die
den beker geschud had, moest zoo veel bekers ledigen als er oogen
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boven lagen, en, waren er vrouwen in het gezelschap, zoo veel
kussen geven; een gebruik, waarvan men in de „Kusjes" en
„Vryconst" van Westerbaen en bij andere oude dichters melding
vindt gemaakt. Ook het ganzenbord bekleedt eene plaats in de
geschiedenis van den dobbelsteen. Het was reeds even gelijk het
uilenbord in de 16 de eeuw bekend en zoowel in Duitschland als in
de Nederlanden in gebruik. Meermalen wordt er bij oude dichters
van gesproken. Zoo leest men bij Heemskerk:
Indien het gansenbord u streekt tot een vermaken,
Soeckt dan met gaeuwigheyd voorbij de put to raken,
Of telt er een to veel uyt vreeze van de dood,
Siet dat glnj u niet stoort, noch u daer aen en stoot.
Ook bij Blasius in „Fidamants kusjes" (1683) komt het onzer
den naam van „Ganse-spel" voor. Sommigen gissen dat dit spel het
oude bikkelspel ten grondsiag heeft. De goede en kwade gooien
toch worden op het ganzenbord insgelijks door beelden uitgedrukt,
zooals de dood, de gevangenis, de put, en het doolhof voor de
kwade, en het gansje, hei leven en andere, voor de goede gooien.
Le Francq van Berkhey noemt het „een oud nationaal spel onzer
voorouders", hetwelk tot de uitvinding van soortgelijke spelen, als
het slangen- en uilenbord, het bokje of schaapje, en, om geen
anderen to noemen. dat der penningen of geschiedenissen aanleiding gaf. Wij noemden daareven het bikkelspel, dat oudtijds
door bejaarden gepeeld werd en veel overeenkomst met het dobbelspel had, doch met dit onderscheid, dat de rondo kanten der
bikkels niet telden, terwijl hare vorm niet gedoogde dat ze op die
zijden bleven liggen. Er waren dus slechts vier zijden die telden
en waarvan elk haar getal had, die gemeenlijk niet door stippen
maar door beelden onderscheiden werden. De een, de hondegooi,
naar den hond (canis of canicula), in de holle en breedste zijde
van den bikkel geteekend, word voor den ongelukkigsten, en de
tegenovergestelde ronde of bolle zijde, met het beeld van Venus
versierd, voor den gelukkigsten worp gehouden. Deze zijde telde
zes, de twee overage smalste zijden van den bikkel, chius en senio
geheeten, drie en vier; de twee en vijf kwamen niet voor. Speelde
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men met zulke geteekende bikkels, dan zetten de spelers eenige
penningen in ; men wierp en trok die, naar de cijfers der bikkels,
op soortgelijke wijze als nog heden in het pachterspol geschiedt. Dit
spel — aldus genoemd omdat men de penningen, bij wijze van
verpachting, in bezit neemt en ze bij de spelers op intrest of

Een ganzenspel van 1624.

kans van winst of verlies uitzet — is hoogst waarschijnlijk een
overblijfsel van het oude bikkelspel. Men speelde met dobbelsteenen,
maar aan eene zijde met getalstippen geteekend, terwijt men op
de eigenlijke tesserae of dobbelsteenen de nummers van een tot

zes op de zes zijden vindt.
Behalve het gew one dobbelspel, was van de oudste tuden of
het tiktakken, quaecken of verkeeren, bij onze vaderen, in zwang ').
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Het is een flier spelen, die ons van de Romeinen zijn overgebleven,
en bij hen onder den naam van lineae of lijnen bekend waren. Men
teekende namelijk op eene zekere vlakte lijnen met doorsnijdingen,
die in driehoekige punten uitliepen. Hierop stelde men dan pen-

ningen, die men naar de worpen, welke men met de dobbelsteenen
gooide, verplaatste, totdat eindelijk de een of ander, al de verp]aatsingen, die er op de worpen konden vallen en door de spelers
op de punten der driehoeken gezet werken, ingenomen zijnde, het
spel verloren had. Onder deze lijnen was ook de sacra linea of
heilige lijn, waarschijnlijk de dwarslijn op het dambord, waarop
de speler zich tracht to houden, wijl de kracht van het spel
genoegzaam daarin bestaat. Voorts heeft men ook de kansworpen
in dit spel, naar het getal der oogen genoemd bijv. „Cinque six,
Quater Troy, Deux Aas, Deux Cinquen, Sixen, Troyen." Hieraan
is ontleend het bekende versje, dat men, bij wijze van aanteekening,
in sommige oude uitgaven onzer Nederduitsohe bijbels vindt, die
om deze reden den naam voeren van Bijbels van Deux Aas. Men
leest namelijk in de aanteekening op Neh.

5:

De amen moeten het cruyee dragen, de rycke en geven niet.
Deux Aas en heeft niet, Six Cinque en geeft niet,
Quater dry, die helpen vrij.
Het laatste wordt ook dus uitgedrukt :
Quater Troy moet geven,
Daar Deux Aas en Cinque Six van leeven.
Men vindt het quaeck- of tiktackspel reeds in de rekeningen der
14de en 15 de eeuw vermeld; ook komt het in ridderromans en in
de werken der rederijkers van de I6 de eeuw voor. In de kluchtspelen der 17 de eeuw wordt er telkens gewag van gemaakt.
Zoo leest men in H. Verbiest ,,Klucht van 't wijnvaatje" (1651):
Als ze in de kroege dorsten om zes of zeven schellingen speelen een
[verkeertje of een triktak,
Dat de ouwers allemet selver om sulcke guyts banckroet moeten speelen
Of na Vyanen gaen, of na Kuylenburg, om een ongeluck to heelen.
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Het blijkt uit schrijvers der 17 de eeuw, dat men toen, bij het
gewone dobbel- en tiktakspel, de dobbelsteenen door een dobbeltrechter wierp en men onderscheidene soorten van dobbelsteen
gebruikte, waarvan eenige exemplaren op de tentoonstellingen van
oudheden voorkwamen. Vroeger had men bijzondere tafels voor
het dobbelen en tiktakken, die soms zeer kostbaar waren. Evenals
de lof van den ezel, den uil, de jenever, zoo is door een Fransch
schrijver die van den dobbelsteen bezongen.

Zesde Hoofdstuk.

Kaartspel.
et was in de 17 de eeuw in Holland het gebriiik, den
oorsprong van steden en familien van de oudste tijden
op to halen, en zich to verheffen op de afkomst van
bijbelsche en Trojaansche helden; doch wie ook op hooge
afkomst boge, goon stamboom is zoo oud als die van het kaartspel,
waarvan sommigen de uitvinding aan den satan toeschreven. „Het
kaartspel," schreef De Frein, „heeft zijn oorsprong van den duivel
en van de Heidenen." Sommigen zeggen „dat de god Mercurius
het heeft ingezet, en daarom zich zelven op de kaart heeft laten
afschilderen." Daniel Souterius en Lambertus Danaeus waren van
hetzelfde gevoelen, doch de laatste voegde er bij: „dat de namen
van Karel den Groote, Lancelotus en anderen, in plaats van die
der afgoden waren gekomeu." Joh. Taffinus giste, „dat het eon
oude oostersche afgoderU was, en de beelden die der oude afgoden
waren. „Mercurius was," ook volgens hem, „de beschermgod van
het spel, wien men plengde of dankoffers bragt." Anderen zochten
er den oorsprong van bij de Egyptenaren, Aethiopiers, Chineezen
en Indiers, doch zoowel zij als de overigen gaven geene critische
gronden voor hunne overtuiging op, en deelden slechts mode,
hetgeen zij bij anderen gelezen hadden. Met moor grond betoogde
Singer, dat het kaart-, evenals het schaakspel, door de Gipsies of
Zigeuners uit Indio naar Arable, voorts naar het noorden van
Aziê en Afrika en van daar naar Europa word overgebracht, en
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dat het oorspronkelijk niet tot tijdverdrijf maar tot waarzeggerij
zou gediend hebben '). Volgens sommigen zouden de Arabieren en
Mooren de Spanjaarden, lang voor de Italianen het bestaan er van
vermoedden, met het kaartspel hebben bekend gemaakt; doch
anderen willen dat de Spanjaarden zelve er de uitvinders van
waren, en de abt Rive betoogt, dat het reeds in 1330 in Spanje
bekend was. Er zijn echter geen Spaansche kaarten, die zulks
bevestigen , en het eerste zekere bericht nopens dit spel komt
voor in eene ordonnantie van koning Jan I van Castilie, van 1383,
waarin hij het aan zijne onderdanen verbood. Dat verbod werd
sedert door koningen en bisschoppen herhaald. Ook verdedigen
sommigen het gevoelen, dat de Europeanen de kennis er van aan
de kruisvaarders of de reizigers naar het Oosten to danken hebben.
Zeker is het, dat het spel zeer langzaam in ons werelddeel bekend
werd, en noch in de canons der synoden, noch in de koninklijke
ordonnantien, waarin hazardspelen worden opgesomd, voorkomt2).
Eerst in 1299 zou in een Italiaansch handschrilt van het kaartspel
melding worden gemaakt, doch in een ander uit de 14 de eeuw
vindt men opgeteekend, dat het in 1379 uit het land der Saracenen,
die het naib (hoofdman) noemden, to Viterbo werd ingevoerd. Welk
een spel dit was, een oorspronkelijk Arabisch of een uit Indie naar
Arable overgebracht, meldt de kroniekschrijver niet, doch zoker is
het, dat het welhaast over geheel Europa werd verspreid, en
sedert in de meeste statuten, decreten en ordonnantien, de hazardspelen betreffende, voorkomt. Het laat zich begrijpen, dat vroegere
en latere schrijvers de Italianen zelve voor de uitvinders hielden.
Het spel behield in Italie tech zijn oorspronkelijken Arabisehen
naam naIb, die doet vermoeden, dat het in den aanvang gelijk het
schaak- een krijgsspel is geweest; doch in de 14 de eeuw ontmoet
men het ook als kinderspel. Morelli raadde in zijne kroniek, in
1393 to Florence geschreven, een jongeling aan, zich aan geen
hazard- of dobbelspelen over to geven, maar stond hem toe zich
met kinderspelen, onder welke de naibi, to vermaken. Philippus
Maria Visconti, sedert 1430 hertog van Milaan, beminde dit spel
in zijne jeugd en stelde het boven alle overige kinderspelen. Het
was echter geen kinderspel, zooals men het gewoonlijk verstaat,
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maar werd door alle standen in elken leeftijd gespeeld. Zoo stelt
een fresco-schilderij to Bologna van 1440 eenige soldaten voor, die
zich met dit spel vermaken, en gewis zou St. Bernard van Siena
het niet zoo streng hebben verboden, indien het slechts een gewoon
kinderspel ware geweest. Men weet dat deze den 5 den Mei 1423,
van de trappen der St. Petronius-kerk to Siena voor eene talrijke

Speelkaarten uit de lade eeuw.

volksvergadering zOO hevig tegen hazardspelen en -spelers uitvoer,
dat de menigte zich naar hare woningen spoedde, hare dobbelsteenen, schaak- en kaartspelen haalde en ze in de tegenwoordigheid van den volksprediker in het vuur wierp. Verschrikt over
dit auto-da-fe, sprak een dezer hem met tranen in de oogen dus
aan: „Vader! ik ben een kaartenschilder en heb geen ander middel
van bestaan; door mij to beletten mijn handwerk uit to oefenen,
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veroordeelt gij mij tot een wissen hongerdood." „Indien gij," was
het antwoord van Sint Bernard, „slechts kunt schilderen, zoo
schilder deze beeltenis," en men gaf hem eene stralende zon met
het monogram van Christus. I. H. S. in het midden. De schilder
volgde dien raad en werd welhaast rijk. Zoo gaven de speelkaarten
aanleiding tot het vervaardigen der afbeeldingen van Heiligen, die
eerst van dezelfde grootte waren, zonder eenige letters, doch weldra
van ruimer omvang, met bijvoeging van eenigen naam, bijschrift
of omschrijving. In weerwil van het prediken der geestelijkheid ,
vermeerderde van jaar tot jaar het getal makers en verkoopers
van speelkaarten; doch de handel er in nam af, sedert men
houtsneekaarten uit Duitschland en Holland begon in to voeren,
hetgeen de kaartenmakers van Venetie drong de Republiek to
verzoeken, den invoer op zware boeten to verbieden (1440). Later
begonnen ook de Italianen zich toe to leggen op het maken van
in bout gegraveerde kaarten, hetgeen Antonius, bisschop van
Florence, trachtte to beletten door den banvloek over makers en
verkoopers van kaarten uit to spreken. Welke kaarten bier met
die chartae bedoeld worden is onzeker. Mogelijk wel de trappolakaarten of naibi, die de tarocco-kaarten (tarochi), door den vorst
van Pisa, Francisco Tibia, to Bologna in ballingschap gestorven,
in het begin der 15 de eeuw uitgevonden, vervingen.
Behalve het tarocco-spel, was ook in Spanje het primero, triunfo
en omber-spel in zwang. Dit laatste (El hombre) werd volgens
Bullet dus genoemd: „on account of the deep thought and reflection
it requires, which render it a game, worthy the attention of man."
„The Complete Gamester" noemt verschillende soorten van omberspelen, waarvan het voornaamste renegade heette, en zegt verder,
dat het spel zeer in de mode was en door Catharina van Portugal,
vrouw van Karel II, in Engeland werd ingevoerd. Waller vervaardigde een gedicht „On a card turn at ombre by the queen." De
Spanjaarden noemen dit spel ook „manilla", naar de matadores
(doodslagersi dus geheeten, „because they are killing the cards."
Ook quadrille, een soort van omber-spel, is, ofschoon van Franschen
oorsprong, een Spaansch spel. Eenigen hebben beweerd, dat het
spel reeds in 1300 in Duitschland bekend was, in 1321 door den
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bisschop van Wurtzburg en in 1491 door het concilie van Bamberg 31
verboden werd. Algemeen is echter het gevoelen, dat de Italianen
het in Duitschland hebben gebracht. Bekend is het, dat de Duitschers
tusschen 1350 en 1369 de kunst om kaarten door middel van
houtsneden of to drukken uitvonden, en hoogstwaarschijnlijk waren
het deze kaartspellen , die in het gemelde concilie verboden en in
balen gepakt naar Italie verzonden werden, om er specerijen en
andere handelswaren voor in te ruilen. De fabrikanten te Neurenberg
plachten toen het teeken des kruises op hunne kaarten to plaatsen,
doch in 1518 werd zulks door het stedelijk bestuur verboden en
gelast het kruis te veranderen in eene X, Welk teeken men nog
op de meeste Duitsche kaarten ziet. Tot de oudste spdlen behoorden
„Martsch, Rumpfen, Trumpfen, Ein und dreysig, Hundert und
eins, Schang, Krumme noun, Bausch, Sequens, Doctern, Holle
fahren en Piketten ," die zoowel aan het hof als in de herbergen
werden gespeeld. Keurvorst Frederik van de Paltz speelde met
den bisschop van Eichstad en zette een kreutzer op elke kaart.
De bisschop vond het eene gewetenszaak zoo hoog to spelen en
zei: „dat is to veel! op die wijze zou men wel een gulden kunnen
verliezen." Evenals vroeger de bisschoppen, ijverden de Hervormers
tegen het kaartspel. Te Zurich, waar men vroeger toestond om
een „Augster," een vierde van een kreutzer, te spelen, werd het
spel in 1530 geheel verboden.
In Engeland zou het kaartspel reeds zeer vroeg — volgens
sommigen zelfs in 1277 — bekend zijn geweest, doch volgens
anderen ontmoet men het er eerst in het laatst der 15 de eeuw.
Hendrik VII en VIII, Elisabeth, Jacobus I, Karel I en II beminden
het. In weerwil van het verbod der geestelijken en het ijveren der
Puriteinen, die de spelers voor hellewichten en duivelskinderen
uitkreten, bracht de groote wereld er echter hare avondstonden
mede door. Men speelde, behalve het omber-spel, Gay of J'6, uit
Normandie afkomstig, Loadan, Noddy, Macke, Mawe (ons roomsteken), Gleck, Gluck of Luck, stellig van Duitsche herkomst — in
„The complete Gamester" „a noble and delightful game of recreation"
genoemd — Post and Pair, Bankrout (Banck a falet), All fours,
Reversis, aan het hof van Frans I het eerst gespeeld, Bassett — to
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VenetiO uitgevonden en op het eind der 15 de eeuw in een gediclit
van Lorenzo de Medici vermeld — Cent of Mount Sant, in het
Spaansch Cientos, hetwelk in een oud spel, The dumb knight,
voorkomt, Trump, — Triunfo bij de Italianen en Spanjaarden,
Triomphe bij de Franschen — dat eenige overeenkomst had met
het Whist of Whisk, een oud Engelsch spel, de grond van alle
overige kaartspelen.
Eene reeks van schrijvers beweert, dat de Franschen het kaartspel
hebben uitgedacht Een der jongste schrijvers wil dat het reeds
in de 13 de eeuw onder den naam van „jeu des rois et des reines"
bekend was, en dat er eene ordonnantie van Lodewijk IX van
1254 bestaat, waarin dit spel en het vloeken verboden werd.
Volgens Antoine Firmien was het, blijkens de volgende regels uit
den ouden roman „Renard Contrefait", in 1328 (volgens anderen
in 1341) in gebruik:
Si come fols et folles sont
Que pour gaignier au bordel vont,
Jouent aux des, aux cartes, aux tables,
Qui a Dieu ne sont detestables.
Doch la Croix meent, dat de derde regel door een overschrijver
is vervalscht en dus moet worden gelezen:
Jouent it jeux de dez ou de tables.
Hoe het zij, zeker is dat het kaartspel vroeg in Frankrijk bekend
is geworden en er geen grond bestaat voor de overlevering, dat
het door eon hoveling van Karel VI, om hem in zijne zwaarmoedigheid eenige afleiding to geven, werd uitgevonden. Jaquemin
Grigonneur, wien men voor den uitvinder houdt, was slechts een
kaartenschilder, die uit handen van Charles Poupart, tresorier van
koning Karel VI, in 1392, 56 Parijsche stuivers voor het schilderen
van drie spellen kaarten ontving. Soortgelijke kaarten (cartes de
Charles VI) worden in de Bibliotheque Nationale bewaard en
behooren tot de tarokko-spellen. Werd het kaartspel al niet onder
Karel VI uitgevonden, zoo dagteekent echter het piket- of zoogenaamde Fransche spel uit die dagen. Volgens sommigen was de
dappere Etienne Vignoles, gezegd la Hire, volgens anderen zijn
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tijdgenoot Etienne Chevalier, secretaris en tresorier van Karel VII,
een bekend vervaardiger van allegorieen en devisen, er de uitvinder
van, terwijl wederom anderen zeggen, dat Jacques Coeur het uit
Indie en Perzie gebracht en Chevalier bet, gelijk men meende,
gemoraliseerd zou hebben. In Frankrijk zou men het in den aanyang, gelijk in het Oosten, voor een ridderspe] hebben gehouden.
En wel op deze wijze:
De h a r ten zouden het zinnebeeld der dapperheid, de s ch o pp en — eigenlijk de speerpunten, waarvoor de Spanjaarden degens
stellen — de zwaarden, de ruit en — eigenlijk de schilden —
de wapenen, en de k la v er en de krijgsbehoeften beteekenen.
Volgens anderen beduiden de h a rten den moed der ridders en
soldaten, de schoppen en ruiten de wapenen, de klaveren
de magazijnen van levensmiddelen, terwijl Bullet wil dat klaveren
en schoppen de aanvallende, ruiten de verdedigingswapenen
zijn. Menistrier daarentegen hield de h ar t en voor het symbool
der geestelijkheid, schoppen der krilgslieden, kl a v er en der
akkerlieden, r u it e n der burgers. Het aas, ofschoon er slechts
een figuur op wordt gevonden, in de meeste kaartspelen het
hoogste in waarde, zou op de geldmiddelen, de zenuw van den
oorlog, zien, en zijn naam aan het woord assis, zeker geldstuk
bij de Romeinen, ontleend hebben. Sommigen hielden het echter
voor een oorlogsteeken, wiji op oude kaarten de asen op de
vaandels voorkomen, terwijl wederom anderen den naam van de
Asen, de goden van het oude Noorden, afleiden. „Zoo bekleeden
bij ons en elders," schreef Buddingh 5 ), „ook de Asen nog den
hoogsten rang in het kaartspel, dat misschien daarom ook als
godenspel hooger opklimt dan men gemeend heeft." Niet minder
is er verschil over de beteekenis der figuren. De vier heer en of
koningen zouden de vier hoofden der vier monarchieen — David
van de Oostersche, Ale y ander van de Grieksche, Caesar van de
Romeinsche, Karel de Groote van de Duitsche monarchie — voorstollen, terwijl onder schoppen he er bedektelijk Karel VII, die
evenals David door Saul was vervolgd geworden en zich tegen een
weerspannigen zoon verdedigen moest, zou zijn aangeduid. Van de

v rouw on zouden de koningin Maria van Anjou, Karel's gemalin,
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door Argine — een anagram van regina, — zijne maitresse,
Agnes Sorel, door Rachel, — Jeanne d'Arc, de maagd van Orleans,
door Pallas, — Isabeau van Beijeren, wegens de gelijkvormigheid
van haar Leven met Judith, de gemalin van Louis den Vromen
door Judith aangeduid zijn; Argine de macht, Rachel de liefde,
Judith de dapperheid en Pallas de vvijsheid beteekenen. De boer en
zijn de schildknapon of wapenknechten (varlets) : Stephan de Vignoles ,
toegenaamd de la Hire, en Hector de Galand, beroemde kapiteinen
van Karel VII, Lancelot en Ogier de Deen, twee helden uit den
tijd van Karel den Groote.
Die namen vindt men evenwel Met op de oude Fransche of
piketkaarten. La Croix geeft eene beschrijving van zulk een spel,
waarop klaverenheer Sans-Souci, klaverenvrouw Tromperie, klaverenhoer Roland, ruitenheer Coursube wordt genoemd. Bij hartenvrouw
staat het devies: „La foy est perdue," bij ruitenvrouw: „En toy
to fie," bij schoppenheer : „Apollin," bij schoppenvrouw: „Beautó
doit" of „Je aute dul," bij schoppenboer: „Emider" of „[n] e tarde."
Gelijk op onze spellen, voeren heeren of liever koningen schepters,
de koninginnen bloemen. Op de door J. Goyrand ten tijde van
Lodewijk XII vervaardigde kaarten is Karel harten-, Caesar ruiten ,
Arthur klaveren-, David schoppenheer; Helena harten-, Judith
ruiten-, Rachel klaveren-, Persabee (Bethsabee?) schoppenvrouw of
koningin. Op de omstreeks dienzelfden tijd door Jan Hemas of
Emas to Epinal vervaardigde kaarten staan geen namen, maar
verschillende wapenschilden bij de figuren, en de asen op de
banieren. Op die van R. Lecornu, uit den aanvang der regeering
van Frans I, is Alexander klaverenheer, Karel hartenheer, Hector
de Trois ruitenboer, Judie hartenvrouw, La Hire hartenboer; maar
klaverenboer heeft geen naam dan dien van den kaartenmaker,
met zijn wapen en anagram. Op de door Ch. Dubois, ten tijde van
den slag bij Pavia, vervaardigde kaarten, bemerkt men den invloed
der Italiaansche en Spaansche spellen. Onder schoppenboer, die
eenige gelijkenis met Karel heeft, leest men den naam van den
kaartenmaker, de drie andere boeren hebben vreemde namen. De
heeren zijn Julius Caesar, Charles, Hector en David. Helena is
harten-, Lucretia ruiten-, Pentaxlee (Pentasilee) klaveren- en Beciabee
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(Bethsabee) schoppenvrouw. Meer overeenkomst met de onze hebben
de kaarten onder Hendrik II. Onder Hendrik III had er, zoo in de
namen als in d3 kleeding der figuren, eene groote omwenteling
pIaats , en onder Hendrik IV, Maria de Medicis, Lodewijk XIII,
Anna van Oostenrijk en Lodew(jk XtV veranderden de figuren naar
de luimen van hct hot en de verbeelding der vervaardigers. Op
sommige vindt men de kleeding van het hof.
Ten tijde van Karel VII waren de kaarten zeer dour. Charles
Poupart betaalde aan Jacquemin Grigonneur 56 sols parisis (170 fr.)
voor het schilderen van drie spellen. Een door Mazziano, geheimschrijver van den hertog van Milaan , omtrent 1415 geschilderd
tarokkospel kostte 1500 gouden kronen, omtrent 1500 fr.; eenige
jaren later (1453) betaalde men vijf stuivers tournoisch voor een
spel voor den dauphin vervaardigd. Men had intusschen de kunst
om goedkoope kaarten to schilderen uitgevonden. Sedert word het
kaart- een nationaal spel, dat men overal aantrof, en zoowel aan
het hof als in de tavernen , door pages, schoolknapen en geestelijken word gespeeld. Het word echter met het dobbel- en tiktakspel door de synode van Langres verboden (1404), en Antoine de
la Sale verwijt in zijn „Histoire du petit Jehan de Saintre", in 1459
tot onderricht van zijn kweekeling Jan van Anjou, hertog van
Calabrie en Loraine, geschreven , aan de pages van koning Jan :
„vous qui estois
oyseux joueurs de
cartes et de dez et
suivez des honnestes
gens." In het
„Mystere de la passion" van Arnoul
Grebam, secretaris
van Karel van Anjou,
Uithangtooken van Hilarides to Dokkum.

graaf van Maine,
spelen de beulen van

den Helfand in eon krot met kaarten en dobbelsteenen, en Villon
die zijn leven in herbergen en publieke huizen doorbracht en het
aan de gaig to Montfaucon eindigde, vergat In zijn „Grand-Testament"

100

KAARTSPEL.

(1464) de kaarten en dobbelsteenen niet. Het spelen met de kaart
werd streng 14 koninklijke ordonnantien verboden, en niet alleen
deden zulks de geestelijkheid in de synode te Parijs (1512) en to
Orleans (1525), maar zij verboden haar zelfs om er naar te zien;
een verbod dat door die van Lyon (1577), Bourdeaux (1583),
Bourges (1584), Aix (1585), Orleans (1587) en Avignon (1594) werd
bevestigd. Wierpen de Italianen op de prediking van den H. Bernard
hunne kaart- en andere hazardspelen in het vuur, de Parijzenaars
deden zulks op die van den Franciscaner monnik Richard. Volgens
de kronieken werden er toen wel honderd auto-da-fes in de straten
van Parijs aangericht; doch niet lang daarna gaf men zich, in
weerwil van koninklijke en synodale verboden, met nieuwe drift
aan dit spel over.
Tot de oadste spelen behoorde de „glic", een spel dat aan het
hof van Karel VI zeer in zwang was. Lodewijk XII het in
tegenwoordigheid het spel „flux" spelen, waarop later Gringenbach een satyre dichtte. Aan het kleine doch galante en geestige
hof van Margaretha van Navarre speelde men „la condemnata" of
„la condemnade", een spel dat door drie personen werd gespeeld.
Onder Frans I waren „la vole, la prime, la pille, la triomphe,
la picarde, le cent (piket), la picardie, le malcontent, le cocu, le
lansquenet, la carte virade, la sequence, pharaon, le jeu de la guerre"
en andere spelen in zwang. Het lansquenet, een soort van basset
of pharaon, werd met andere hazardspelen in Frankrijk, Duitschland en Italie verboden. Pharaon was ook een der meest geliefde
spelen aan het hof van Lodewijk XIV.
Men vergeve ons deze uitweiding over de geschiedenis van het
kaartspel, dat nog altijd zulk eene belangrijke plaats inneemt in
onze samenleving. Bepalen wij ons thans tot ons eigen land. Er
zijn er geweest, die de uitvinding van het kaartspel aan den
Haarlemmer Laurens Koster hebben toegeschreven, doch reeds
meer dan eene halve eeuw vroeger speelde men „quairtte of
quaertte" (een spel van vieren) aan de grafelijke en hertogelijke
hoven en op de sloten der edelen. De eerste sporen, die H. van
Wijn van dit, spel ontdekte, waren van 1390 6), doch in de rekeningen
van Jan van Blois komt het in 1362 en ook vroeger voor. Luisterde
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men niet naar de „trouveres, contours en jongleurs", vertoonden
de „apertisen . speelders en tume]aers" hunne kunsten niet 7 ), was
er geen gelegenheid om to „mommedansen of banquetteren", dan
greep men naar de „taerlingen", naar het „schaakbert" of „cortavendde" met de „quaerten". Deze waren toen zeer duur en kostten
sours elf schellingen het spel, zoodat het zelfs aan de hoven van
Albrecht van Beijeren en Jan van Blois slechts zeldzaam vernieuwd
werd. Doorgaans speelde men op een kostbaar „quaertcleed", of wel
op een „yvoren tafelkijn". Tot de meest geliefde spelen behoorde
het poteroyen of zeilen, en dikwerf „verzeilde" men veel geld en
betaalde men met kleederen hetgeen men had verloren. Was het
spel geeindigd, dan werden de „quaerten" in lederen zakjes gedaan
en opgehangen (gehemeld). In de beide volgende eeuwen nam de
zucht voor het kaartspel moor en meer toe, het verdrong welhaast
de meeste hazardspelen aan het hof en in de groote wereld. Onder
Karel V en Philips II kwam bet onder alle standen voor en werd
het, evenals de dobbelsteenen, in de tavernen en campementen
aangetroffen. Evenals in Spanje, werden de kaarten een tak van
handel, en in verschillende steden zag men zich kaartenmakers
vestigen en kaartenfabrieken oprichten. In de werken der roderijkers en kluchtspelen der 16' 1 " en 17 ,tu eeuw wordt herhaaldelijk
van het kaartspel gewag gemaakt, en wel van roemsteken, flikken,
sc,heepje zeilen, lanterluwen, lansknechten, schrevenselen, bellebruiden, frans- en boerenjassen, troeven, piketten, negenstukken,
pharao-, omber- en quadrille-spel, basseten, enz.
Het roemsteken zoo, volgens de meeste schrijvers, een oorspronkehjk Hollandsch spel zijn. „Le romestecq", Iezen wij o. a. in „l'Academi° UniverseIle des Jeux": „un jeu assez difficile, tire l'etymologie
de son nom de rome, qui est un terme de jeu, et de stecq qui est
un autre." Men houdc het voor hetzelfde met het „mawe" in
Engeland, en het wordt in het „Maison Acad. des Jeux" beschreven.
Bredero gewaagt er van in zijne „Klucht van de Koe":
Hij legde zoo garen cell bladje, en geftempje, een roemsteeekje.
In zijne „Klucht van een Huysman" en zijn „Schijnheyligh"
lezen wij:
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Speel je wel met de kaert?
Daer ben ick op eslepen.
Dat troeven is een geneucht!
Ja, werd m'er niet kael van,
Roemsteken en lansknegten.
Dat is het beste dat ick ken."
Constantijn Huygens vervaardigde er het volgende sneldicht op:
Roemsteken beet het spel; 't en magh geen roemsteeck heeten;
Roomsteken in goet Duytsch is, vette boter eten.
Ook van het troeven en van het lansknechten gewagen dus
onze schrijvers. Bredero ook in zijn „Jerolimo" en „Schijnheiligh",
en Godewijck in zijn „Wittebroodskinderen":
Hoe menigh ducaton heb je na u gestreken,
Met troeven en lantsknecht! je kond seer braef roemsteken:
Ghij keert en went de kaert, je benter meester van,
En niemant is so gaeu, die u list merken kan.
Beaumont berispt hen, „die haeren tyt onnut verdrijven met dobbelsteenen ende schijven, haer gelt vertuysschen en vertroeven." —
Heemskerck raadt in zijn „Minnekunst" de vrijers aan:
Indien ghij troeft so geeft haer staegh de beste blaen;
Of kondt ghij dat niet doen, so wilt u selfs verraen,
En willens uwe kans versuymen en verkijcken,
De meysjes worden suet, wanneer se moghen strijcken.
Onze voorouders speelden ook volgens Blasius in zijn „Fidamantskusjes" : „lanterluen" en „harten mariage, piekketten, flikken", of
„kriewelkaarten, tritsen of penteren." Het laatste spel bestond uit
twee-en dertig prentjes, die verscheiden standen verbeeldden, waarvan de dood, het leven en de koning, die de jongens flint, bul en
tris noemden, de voornaamste waren. „Alle dingen zou wel gaen ,
konje dat flikken met de kaert laten," leest men in Asselijns'
„Melchior" (1698). Nog een ander kaartspel was het „bokslaen".
In Kl. van den Huysman wordt gesproken van „negen blaetjes,
een Gelders troefje of langsknechten of bokslaen." Het is jammer
dat wij van vele dier spelen niet juist moor weten hoe zij gespeeld
werden.
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Niet alleen speelde men in herbergen en op de straat, maar ook
in aanzienlijke kringen en aan het hof; doch deftige burgers, vooral
eenvoudige en kerksche lieden, hadden een afkeer van het spel in

Kaarb3pelers in eene boerenherberg.

het algemeen en van het kaartspel in het bijzonder. Met zwarte
verven werd het dan ook op den predikstoel afgeschilderd. Ridderus,
Oom, Streso en vele anderen, achtten het een „afschuwelijk,
God en mensch onteerend. roekeloos, duivelsch tijdverdrijf." Ouden-
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hoven klaagde, „dat men 's morgens in de kercke ging, en men
zich onder de namiddaeghse predicatie begaf tot kaetsen, klootwerpen, kaertspelen ende tot dtergelijcke ijdele en quade exercitien."
Simonides waarschuwde tegen de „vileyne, vuyle, stinckende sonde
van 't kaertspel." Anderen noemden het „een Godonteerend, duyvelsch en hemeltergend kwaed." Johannes d'Outrein dichtte „een
afmaning van het kaertspelen, verkeeren en ander tijdverdrijf,"
waarvan het slot Iuidt:
God sal u wijsen naa de duyvel in de hel,
Dat sal de loon sijn voor uw kaert- en tiktak-spel.
Een der hevigste vijanden van het spel was vooral Henricus de
Frein, predikant to Middelburg 8). „Dit spelen," schreef hij, „geschied
niet onder de burgers van Zion maar van de wereld, van mannen,
vrouwen en kinderen, in hare huizen, tuinen, hofjes, ook wel,
hoewel meer bedekt, op burgerwachten. Het kaartspel is een bedrijf
van de jonkers en juffers, in haar gesette tijden en plaatzen, die
daartoe haar beklede lanterlui-tafeltjes en andere gereedschappen
hebben, daar de juffers, opgetooit als wereldsche poppen, met
opgecierde hoofden, ontblote halzen, ruggen en boezems, zich
vinden laten, en de jonkers zien het gene het heil verijdelt, en
dat maar dienen kan om haar to doen wandelen in de wegen van
haar hert en de aanschouwinge van haar ogen, tot ontsteking van
vuile lusten, niet denkende nog gelovende dat zij zullen komen
voor het gerigte. Dijcir ziet men de koetsen vermenigvuldigt in een
meerder getal als voor de kerkdeuren; dadr hoort de voorbijgaande
man het knorren, kijven en vloeken van de koetzieren en lijfknegten, wegens het mceten toeven. Aan deze zonde zijn verslaaft
de rneeste grote en aanzienlijke van de ]ande, onder dewelke deze
bijbel des duivels van 32, 36 en 40 bladen meer verhandelt
hoger geschat word dan het woord van God. Hare huizen, zaletten,
hare hoven en buitenplaatsen, zijn aan het kaartspel toegewijt. In
jagten en to scheep zijnde, deed men veel ligt vergeefs work, zo
men na eon bijbel zoude willen vragen; maar een kaarteboek word
zelden vergeten of de reise werd beklaagt." Hij noemt het „grouwelijk
en verfoeilijk, strijdig met alle geboden Gods, een verzoeken der
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Heilige Majesteit en beproeving zijner hijzondere bestiering en een
joksgewijs misbruik, een schendigh tijdverdrijf, een vuyl en zondig
werk. Maar wat kaertspeler is er, die om een zegen over zijn spel
God zou durven smeken? en wie kan optellen alle de grouwelen,
die dit spel versellen en volgen: tijdverlies, geldquestien, onregtveerdigen handel, gekijf, vloeken, lasteren, droefheid, ongenoegen,
onverzadelijke verhitting en zotte verslaeftheid aan het spel, twisten,
kijvagien, doodslagen?" Zijn boeksken wend door velen met graagte
gelezen en tot driemaal toe herdrukt "), doch gaf aanleiding tot
twisten over het al of niet geoorloofde van het spel. Het
regende gedichten, vlugschriften, spotprenten en satyren.
Tot de bitterste vuanden van het spel behoorden ook Andriessen,
predikant to Veere, en vooral Petrus de -Witte, predikant to Leiden,
die het ongeoorloofd achtte, „wijl het lot, een zigtbaar teeken van
Gods voorzienigheid, daarin mishruikt en de sabbath daardoor
ge--zchonden, het beroep verzuimd wordt; wijl men op het spelen
verduiveld is, en twisten, vechtpartijen, doodslagen er uit ontstaan; wijl het geen eerhjke winst is, een oorzaak van liegen,
vloeken en lasteren." Ook Voetius en ztjne navolgers, en inzonderheid Cornelis van Pouderoyen , predikant to Cr€LWecoeur, maakten zich
door het ijveren tegen het „verdoemelijke kaertspel" bekend. De
Coccejaansche predikanten, die meer in de groote wereld verkeerden,
waren veel toegeeflijker op dit punt. Ook Leenhof, de beruchte
schrijver van den „Hemel op aarde", beweerde dat het dansen en
kaartspelen niet zondig waren. Zoo ook Gosuinus Buytenclijck, die
op eene reis van Dordrecht naar Goes met de kaart speelde, hetgeen
ten gevolge had, dat de klassis van Zuid-Beveland zijn beroep naar
Shore en Vlake weigerde to approbeeren. Zoo algemeen thans het
kaartspelen onder de protestantsche en roomsche geestelnkheid is,
was het vroeger zeldzaam, en de laatste ijverde er niet minder tegen
dan de eerste. Men herinnere zich slechts de volgende woorden
van pater Poirters: „Wat belangt het kaert-spel, den boeck van
52 bladeren, als die anders als tot recreatie en dat bij wijlen alleen
gebruyckt wort, soo is sij schadelijek, namentlijck voor de jonck.
heyt, die het geld soude stelen om bij to setten. Dat is verwonderensweirdigh in dit spel, dat Baer alle boecken maer in een tael ver-
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staen en worden, desen wort begrepen in alle taelen, van alle nation.
Het beginsel hier van en is niet „cruysken leert wel," maer, „cruys
en count verkeert snel." „Eerder," seght Daurdamus , „sal men huysen
vinden daer een gebedtboeck sal ontbreken als eenen caert-boeck."
De Staten stelden een zwaren impost op den invoer van kaarten.
In 1699 ward „het ombertje, poentje, la bassette, pharaon" in de
vertrekken van het hof, in 1749 het „passedix, pharon, berlan,
quinsetrente et quarante, eincq et nove, rafel, bassette, pochen,
banco fallato, trichaijne, en generalijck alle and're soorten van
spellen, die om grof en excessyf werden gespeeld, in herbergen,
koffijhuizen en andere publycke plaetsen" verboden.
Zoo weinig stoorde men zich echter aan de predikanten, dat de
boekverkooper Joh. Hilarides to Dokkum in 1695 de ondeugendheid had
een bord uit te hangen, waarop aan de eene zijde een bijbel geschilderd was, en aan de keerzijde „een schoone" hand met een kaartspel er in, en nog wel een vierde van het aas met de nel uit het
jas-spel. Die naar de kerk gingen zagen alleen den Bijbel, maar
als zij er uit kwamen, moest hun de hand met de vijf kaarten in
het oog vallen. Toen de regeering er aanmerking op maakte, verantwoordde hij zich eenvoudig met te zeggen, dat hij op zijn bord
eenvoudig had laten schilderen wat hij in zijn winkel verkocht.

Zevende Hoofdstuk.

Schaken en Dammen.
e oorsprong ook van het schaken ligt geheel in het
duister 1). Sommigen beweren dat het eene oostersche
uitvinding is, en dat de Grieken het in de E de eeuw,
onder de regeering van den grooten Chorroes, van de
Persen ontvingen, die het aan de Indiers to danken hadden. Zij
bevestigen hun gevoelen door het woord zelve. „Schaak," zeggen
ze, „komt van het Persische „chah" (koning) of van het Arabische
„scha, schach", zoodat schaakspel eigenlijk koningspel beteekent,
en de spreekwijze „schaak den koning" eigenlijk niet kan gezegd
worden. Ook het woord „mat" is, volgens hen, oostersch en
beteekent „dood". „Schaakmat" wil dus zeggen: de koning is dood.
Anderen willen dat „mat" vermoeid en „schaak" roof beteekent,
vandaar „schaken, ontschaken, berooven" 2 ). Er zijn er ook die
willen, dat de Duitschers den naarn aan het spel hebben gegeven 3),
zij zeggen dat „Schackspiel" even zoo veel als „Sachsspiel", d. i.
„Mortspiel" is. Geleerden van vroegeren tijd oordee]den dat de oorsprong van dit spel in Griekenland moet gezocht worden '), en
houden Chilo, een der zeven wijzen, of koning Pyrrhus, of Attalus,
koning van Pergamus, of -wel een krijgsknecht uit het leger van
Xerxes voor den uitvinder er van. De meesten echter schrijven
aan Palamedes de eer der uitvinding toe, en zelfs Sophocles
beweerde, dat deze het gedurende het beleg van Troje tot tijd-
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korting en vermaak zijner krijgsknechten uitgedacht had. Volgens
Euripides speelde hij met Protesilaos 5); ook speelden het Ajax met
Achilles en de vrijers van Penelope aan het hof van Ulysses ").
Of echter de „pitteira" der Grieken ten tijde van Homerus wel ons
tegenwoordig schaakspel is, wordt tereoht door philologenbetwijfeld

71.

Zeer uiteenloopende zijn ook de gevoelens der geleerden omtrent
de overeenkomst tusschen den „Indus latrunculorum" of „latronum",
het rooverspel der oude Romeinen en ons schaakspel Sommigen
beweerden, dat er volstrekt geen overeenkomst is tusschen doze,
anderen dat beide spelen dezelfde zijn. Marcus Hieronymus Vida
van Cremona wil in zijn gedicht „Schacchiae ludus" 5), dat eene
Italiaansche vrouw, Schacheis, de uitvindster van het schaakspel
zou zijn, en Demsterus leidt uit het Poémation ad Pisonem, door
den een aan Ovidius, door den ander aan Lucanus toegesdhreven, af,
dat de „schacchiae ludus" en de „Indus latrunculorum" op dezelfde
wijze gespeeld werden, met uitzondering dat de Romeinen die
stukken „imperatores" noemden. Wij vergenoegen ons met enkel de
verschillende meeningen op to geven, het aan anderen overlatende
dit vraagstuk op to lossen, zoo het al voor oplossing vatbaar is.
In Engeland was het schaakspel reeds vroeg bekend. Volgens
sommige wetten moest de koning van Wales aan zijn bard of
hofdichter, wanneer hij met zijn ambt word bekleed, een harp of
schaakbord, en de koningin hem een gouden ring geven ook
mocht hij die harp of dat schaakbord nimmer wegschenken. Toen
koning Arthur eons in zijn hof to Carlice met zijne heeren aan
tafel zat, kwam er onverhoeds door het venster een zeer kostelijk
schaakspelbord van elpenbeen met good, zilver en edelgesteenten.
Eensklaps verdween het weder, en nu wekte de komng zijne ridders
op, het achter na to rijden. Niemand had er trek in. Toen sprak de
koning 10): „Ik zal het schaakbord halen, of ik blijve dood in de
begeerte. Ik zal het halen, of de dood moest mij verhinderen mime
begeerte to volbrengen." — In de oude Engelsche ridderromans '')
en dichtwerken wordt, evenals in de Fransche, Duitsche en Nederlandsche, ontelbare 'mien van het schaakspel melding gemaakt als
de geliefkoosde uitspanning der vorsten en edelen, en een „Treatise
of the game of the cies", door Caxton uit het Fransch overgezet '2),
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was het eerste boek dat in Engeland gedrukt werd. Het behoorde
tot de dertien kostbaarheden van Brittanje, die Merlyn met zich
in het graf nam. ,,Het was de lievelingsuitspanning van den adel,

Middeleeuwsche schaakspelers.

een der zeven probitates, de hemel en troost in de eenzaamheid
op de kasteelen," en zOO was men er mede ingenomen, dat Petrus
Damianus terecht sprak van de ,,scachorum furiae."
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De schaakborden en spelen waren dan ook uitnemend prachtig,
soms van goud en zilver en met edelgesteenten ingelegd, gelijk wij
reeds opmerkten. De verhalen uit de oudste tijden hullen het in
fantastische nevelen, en eene menigte schrij vers gewagen van schaakspelen , die zich over het bord bewogen. Zulk een tooverbord komt
o. a. in den roman van Lancelot voor. Zeker toovenaar maakte er
een van goud en zilver, dat wel duizend mark waard was. De
meeste Engelsche koningen en koninginnen vermaakten zich met
dit spel; (loch Jacobus I verbood zijn zoon zich er zOO aan over
to geven, dat hij zijne overige bezigheden verzuimde. Groot misnoegen toonde deze koning over het boek van Thomas Middleton,
„A game of chess 1624". Gedurende de kruistochten was het
schaakspel eene geliefkoosde uitspanning der ridders in hunne
tenten en op hunne sloten. De „Dude van den Berg" zond den
Heiligen Lodewijk , als symbool zijner vriendschap, een hemd en
een schaakbord van kristal met barnsteenen knopjes, in goud gevat.
Hugo van Trumberg bezong het in zijn „Renner". Kort na den
„Renner" verscheen „die Schachzabel, em Gedicht vom Schachspiel"
van Conrad von Ammenhausen. Terwijl de overige hazardspelen
door Engelsche, Fransche en Duitsche concilien en bisschoppelijke
mandementen verboden werden, was dit spel geoorloofd. Geleerden
verpoosden zich door dit spel; zelfs was Luther gewoon zich er
des namiddags met Melanchton mede to vermaken. Toen Karel V
aan Johan Frederik den Grootmoedige het doodvonnis liet voorlezen,
tervvijl hij met den hertog van Lunenburg schaakte, zei de keurvorst, na bedaard de lezing to hebben aangehoord, tot den hertog
„nu speel voort." Onder de latere Duitschers , die zich met het
schaakspel verpoosden, behoorden Frederik de Groote en prins
Frederik Frans van Mecklenburg-Schwerin, en als eene bijzonderheid wordt vermeld, dat de bewoners van het dorpje StrObitz bij
Halberstad sedert onheuglijke tijden zich door hun ijver veer en
hunne bekwaamheid in dit spel hebben onderscheiden.
Evenals in Engeland en Duitschland, was in Frankrijk in vroege
tijden dit spel de geliefdste uitspanning. Reeds in de ridderromans
uit de tijden van Karel den Groote kornt het herhaaldelijk veer.
Menig prachtig schaakbord wordt er in beschreven en herhaaldelijk
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melding gemaakt van een redder, die On makker met het bord
doodde. Zoo kwam de Noordsche vorst Albertus, de eenige zoon
van Okarus, aan het hof van Pepijn om "). Teen koning Karel zijn
hof te Mont-Loon hield, zaten Charloot en Ogiers zoon Boudewijn
am het schaakbord. Eoudewijn zette zijne partij mat. Deze schold
hem voor bastaard, nam met beide handen het schaakbord op, en
sloeg hem daarmede op het hoofd, zoo dat de hersens door de zaal
spatten en de ongelukkige dood ter neder stortte "). Na Karel den
Groote bleef het schaakspel denzelfden hoogen rang onder de tafelspelen bekleeden en het vermaak van het hof, der baronnen en
edelen. In de 14(1. ' eeuw vertaalde Johan de Vignay, monnik van
St. Jan van Jeruzalom, op verzoek van Jan, hertog van Normandiê
en zoon van Philippus, koning van Frankrijk, een work over het
schaakspel uit het Latijn ' 5). Dezelfde schreef eene „Moralitë du jeu
des Echecs" en droeg haar op aan Bertrand Aubery de Tarascon.
Tot de Fransche koningen, Wien het tot uitspanning diende, behoorde
Karel IX; even voor het aanbreken van den St. Bartholomeusnacht speelde hij het met den graaf Frans van Larochefoucauld.
De geschiedenis noemt in lateren tijd Voltaire, Rousseau, Adams
en Napoleon onder de hartstochtelijke beminnaars van dit spel '").
Senebier zegt, dat reeds in de 13( 1 ' eeuw te Geneve het schaken
algemeen werd: ook in Italic was het gelierd. Volgens de kronieken
speelde de Genuees Migolo Lescaro met een hoveling van den keizer
van Trebisonde schaak, en ontstond er bij die gelegenheid een
hevige twist, die door Baudart en Verdier uitvoerig is beschreven '7).
Tot de beroemde Italiaansche schaakspelers behoorde Boi, bijgenaamd „il seracusano", zeer gezien bij Philips II van Spanje, die,
gelijk ook paus Urbanus VIII, hem met geschenken overlaadde.
Door zeeroovers gevangen genomen, eischten doze van hem dat
hij, in plaats van rantsoen, hun eenige maanden les in het schaken
zou geven. Philips speelde zelf, en Marnix meldt van Philips Willem
van Oranje, dat hij zijn treurig verblijf aan het hof van Spanje
door het schaakspel trachtte op to vroolijken. Waren worptafelen
en quaeck, d. tiktak of verkeerborden, het kaatsen, kegelen,
klossen en quaerten bij onze vaderen geacht, niet minder het
schaken, dat zelfs een Teel der opvoeding onzer echelon en ridders
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uitmaakte"). Wjj verstaan meestal onder het schaakspel het bord

Sohaaksrolers. Naar d so -1111(1(20 vah Adr. y in dor WorTh

en de stukken, zij noemden het „scaecspel" de stukken en het
bord waarop men speelde het „bort" of de ,,stake". „Philometor,"
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leest men in een handschrift „maeckte dat schaecspel in de
stadt van Babylonien ends dat tafelbort na der forme des stats
(te weten Babylonien), dat recht vierkant was, voorsz." Zooals wij
reeds zagen, komt het in den Walewein en andere oude ridderromans herhaaldelijk voor. In don Ferguut leest men:
Die coninc was van messe comen,
Een scaecbert haddi genomen
Ende souden scaec hebben gaen spelen.
In de 14 1e eeuw ontmoeten wij Jan van Blois dikwijls met zijne
ridders aan het schaakbord. Hij schaakte bij voorkeur na het
middag- of avondmaai. Spellen en borden waren doorgaans zeer
kostbaar; de laatste hing men met ringen aan den wand, en de
eerste bergde men in eene „borse". Op den inventaris van Viglius
van Zuichem komt voor: „een ouden fiuwelen borse, daer inne
sijn alle die stucken, daermede men spelt het spel van Morniffie
of schaecke." In de 15 de eeuw schaakte de hertog van Golre te
'Gelre tegen „mijn joncker van Gnemen", en daarna to Buren tegen
Hennes. Ook onze Hollandsche graven, vooral uit het Bourgondische
huis, speelden schaak, en van dien tijd zijn het „Boeck der Schaeckspelen des Graven van Hollandt", waarvan Boxhorn een uittreksel
geeft, het „Boec van den tijdverdrijf edelre heren en vrouwen als
van den scaecspul (ter Gouda 1479 en Delft 1483) van Jacobus de
Cessolis en „Tractaet van den scakspel" (1555). Evenals „Dat
caertspeele gemoraliseert" (Delft 1498) had men ook „Het scaecspel
gemoraliseert". Sommige edelen voerden een schaakbord in hun
wapen, de heeren van Mon tfoort reeds in den aanvang der 13

de

eeuw

een van zilver en sabel. Evenals in vroegere eeuwen, vermaakten
zich in de 16 do en

17 d °

eeuw vorsten en edelen met schaken. Van

Viglius, Hopperus, Hesse] en Willem I weten wij het. Hooft meldt,
dat daze laatste met den graaf van Egmond aan het schaakspel
zat, teen een aanzienlijk Spaansch hoveling hun vroeg: of zij tijd
om to spelen hadden en niet meer dachten aan het verzoekschrift
betreffende het Spaansche krijgsvolk, dat zij overgegeven hadden?
Zij hielden die vraag voor boert, en speelden het spel bedaard uit.
Wagenaar schrijft van prins Maurits, dat het schaakspel een zijner
8*

114

SCHAKEN EN DAMMEN.

meest geliefde uitspanningen was, waarmede hij zich, voorat
gedurende het Bestand, dikwerf met zekeren Franschen kapitein
de la Case vermaakte. Ook Frederik Hendrik en Willem III wijdden
hunne uren van uitspanning aan dit spel, hetgeen wij ook van de
grootste veldheeren van dezen en van vroegeren en lateren tijd in
hunne levensgeschiedenissen vinden opgeteekend 2°). In gewone
herbergen en kroegen werd niet geschaakt, ook wordt er niet van
gesproken in onze oude kluchtspelen, doch in het laatst der 17 do
do eeuw begon het onder den deftigen -enidavgr18
stand en in fatsoenlijke koffiehuizen meer algemeen in gebruik to
komen. D. P. Pers leidt zijne dichterlijke beschrijving in met in
proza uiteen to zetten, „hoe het schaekspel seer aerdigh bij des
menschen leven wordt vergeleken" 21 ). Weldra vindt men gewag
gemaakt van met ivoor ingelegde tafeltjes voor schaak-, dam-,
toccadille en andere spelen, waarbij houten of ivoren stukken
behoorden. Uitgenomen Blasius en Huygens, zijn mij geen dichters
bekend, die dit spel tot onderwerp hunner zanglust hebben gekozen,
Een sneldicht van Huygens luidt dus :
Piet scheidde midden uyt het schaecken
En seid': hij was het spelen sat:
Maer 't was de minste van twee saecken,
Hij was het spelen moe, en mat.
Fraai is de beschrijving, die Bilderdijk in zijn „Buitenleven" van
dat spel geeft:
Wat verder, statig, stil, van aandacht opgetogen,
Geleidt een ernstig paar, aan 't mijmrend spel verpacht,
Dat Palamedes 't eerst op 't Trooische strand bedacht,
Op 't bonte ruitenveld , zijn zwarte en witte benden
Ten oorlog, zonder bloed, met kunst- en geestrijk wenden.
Lang houdt der strijdbren macht elkaer in evenwicht:
In 't eind verschijnt nogthands 't noodlottig tijdgewricht,
En 's overwinnaars stem roept, juichende in den zegen ,
't Verplettrend s c h a a k en mat aan d'overwonnen tegen.
De schaakborden waren, sedert ze in gebruik kwamen, van verschillende grootte en gedaante. In een handschrift der Cottoniaansche
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bibliotheek is een vierkant en rond bord afgebeeld. De borden waren
meest van tin, koper, hout, ivoor, glas, zelfs van zilver en goud;
de stukken van hout, glas, zilver of goud, soms met edelgesteenten
ingelegd. Mellin verhaalt, dat er in de nationale bibliotheek van
Frankrijk buitengewoon groote in Constantinopel vervaardigde
stukken waren. In het aangehaalde handschrift komen zes stukken

Tiktak-spolers.

voor, de koning, de koningin, het kasteel (roc), de raadsheer (miles,
chevalier), de gek (fou, alphinus) en de pion (pedinus). In een handschrift op de bibliotheek to Londen van denzelfden tijd, wordt van
niet minder dan vier-en-veertig stukken, die alle verschillende namen
hebben, melding gemaakt, met bijvoeging, dat men dit spel op
een-en-vijftig verschillende wtjzen kon spelen, waarvan voorbeelden
worden gegeven. In het Latijnsche gedicht van Vida komen de
kasteelen voor als olifanten met welbemande torens op den rug.
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Under Filips van Bourgondie waren de torens „ridders, sittende
op enen goeden bonxt, an hebbende enen bonten mantel ende een
caproen in de rechte hant." Zij werden editor torens of rocs genoemd.
Even rijk als de literatuur van het schaak-, zoo arm is die van
het damspel. Eenige geleerden houden het voor hetzelfde als den
„Indus latrunculorum" der Romeinen, die het aan de Germanen
zouden geleerd hebben, en dewijl deze dikwerf de woordeii damno,
damnum, damnare hoorden bezigen door de spelers, zouden zij den
naam darn, dien de Franschen later in dame verbasterden, aan dit
spel gegeven hebben. Anderen leiden den naam of „van de openingen
toedammen of toestoppen door 't inschuiven der stukken." Bilderdijk
wil dat het darn- oorspronkelijk uit het schaakspel ontstaan is.
Het werd dan ook volgens hem vanouds op het schaakbord gespeeld
met slechts twaalf schijven voor ieder speler. Eerst in de 17" eeuw
is op het dambord het getal ruiten en schijven vermeerderd, en
het spel daardoor kunstiger geworden. De Duitschers noemden het
ook voorheen den „ZwOlfstein".
Voor zoover ons bekend is, komt het woord „dammen of met
dammen spelen (jouer aux dames)", „dammen of damstecken"
(des dames a jouer)" en dambord (damier) eerst in de 16" eeuw
voor, en word het vroeger „scyfspel" genoemd. Zoo wordt in eene
keur van nertog Albrecht van 1395 to Amsterdam „quaekborden,
dobbelscholen," en in eene latere keur het „craeybecken", doch niet
het „schaken, scyfspelen en quaerten" verboden. Ook het damspel
was alleen bij hoogere klassen in gebruik. Op inventarissen van
aanzienlijke boedels komen „houten, yvoren, met paerlemoer ingelegde damborden", en „houten , bronzen en glazen schijven" voor.
Men had een Fransch en Poolsch damspel. Tot het eerste behoorden
twaalf, tot het laatste twintig schijven. Had het schaakspel zijn
Philidor, het damspel bezat zijn Ephraim van Embden, een beroemd
Amsterdamsch damspeler, die in het laatst der 18 de eeuw eene
„Verhandeling over dammen of damspelen, deszelfs grondregels en
tweehonderd deszelfs positien en slagen" in het licht gaf. Eerst in
den aanvang der 18 de eeuw trof men het damspel in de kotliehuizen
aan. Damborden werden, evenals het reeds meermalen genoemde
tictac-spel, evenzeer in de boerenherbergen als in deftige koffie-
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huizen aangetroffen. Het biljart, schoon in de 16 de eeuw uitgevonden en een der geliefde spelen van Lodewijk XVI, vond men
er in die eeuw nog niet, wel truktafels of zoogenoemde boerenbiljarten. Daze bestonden uit met taken bekleede tafeis, waarop men
met ivoren ballen speelde, die met de punt van een langen stok
of klik door eene ijzeren poort gestooten werden.
Men zou zich een gansch verkeerd denkbeeld van de zeden onzer
vaderen vormen, indien men meende dat de deftige burgers dagelijks collegian en koffiehuizen bezochten en er uren in doorbrachten
met couranten-]ezen, spelen en drinken. Enkelen mogen zulks
hebben gedaan en er zelfs drinkcollegiên in hebben gesticht: in
het algemeen was het, vooral in den burgerstand , niet gebruikelijk.
Eenmaal of tweemaal per week „was het collegie of koffiehuis ," en
dan gingen zij er den Mercurius of de Posttijdingen lezen. Wilden zij
zich wat ontspannen, dan wandelden zij naar buiten en vermaakten
zich, vooral des zomers , met spelen, die eene gezonde lichaamsbeweging verschaften, gelijk het mallet'', klossen , kegelen en
anderen,
Die 't liehaam, van de lust en 't wercken afgemat,
Weer maeckten hel en vlug en uytermate rat.

Aehtste Hoofdstuk.

Volksspelen.
et bal- of kaatsspel was reeds aan de Romeinen bekend.
en btj de Ouden komen verschillende soorten van balspelen
voor De Germanen brachten het uit Italie in hun vaderland
over 1). In Frankrijk was het in de vroegste tijden algemeen,
en diende in de middeleeuwen niet slechts voor prinsen en ridders,
maar ook voor het y olk tot uitspanning. Zelfs richtte men daar
luisterrijke feesten aan, waarop met den bal gespeeld werd, die
drie dagen duurden, van 's morgens tot 's avonds, waarna de
overwinnaars bloemenkransen, versierde handschoenen en eereraketten ontvingen. In vervolg van tijd stichtte men bijzondere
gebouwen, waarin men zich in „le noble jeu de courte paume", wel
to onderscheiden van „le jeu de longue paume", oefende. Diergelijke
inrichtingen bestonden ook in verscheidene Duitsche en Engelsche
steden (tenniscourts). Nog in de 17" eeuw werd het aan het hof
van Engeland gespeeld, blijkens het volgend bericht in den Hallandschen Mercurius van September 1650: „Den 18 deser stied op
't eiland Wight de jonge prinses Elisabeth, alwaer se haer met
speelen van den bal, daer se groot vermaeck in hadde, to seer
verhit heeft , en door een reghen nat en schielyck koudt wordende,
is eerst Yle koortze en na veertien daghen de dood gevolght."
„In de middeleeuwen", schreef H. van Wijri, „minden vrouwen
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2oowel ads mannen spelen, die sterke beweging vereischten, zooals
kaetzen, klossen, kegelen." Het woord „kaetzen" leidt Burman
af van het Fransche chassor: „le joueur de longue paume chasse
une bale de grande roideur" 2). De plek, daar de bal viol en bleef
liggen, die bij ons „kaats" werd genoemd, heetten de Franschen
la chasse, en dat wij noemden de „kaets teekenen'': marquer la
chasse. Comenius gaf de volgende beschrijving van dit spel: „Het
ballespel geschiedt uytslaende en herkaetzende in de kaetsbaen of
elders, wanneer d' eene de bal uytslaet en den anderen opvanght
en wederom slaet: 't zij dat et is een gemeene bal met hayr
gestopt on moetende met een plack geslagen worden , ofte een
palmasie- (rincket) of groote handt-bal, moetende herslagen worden
met een palm-slagh of rincket, ofte eon windtbal zijnde met locht
ends moetende herslaeghen worden met de vuyst". In de 14 de eeuw
komt het in de grafelijke en hertogelijke rekeningen als een ridderlijk spel voor. Jan van Blois „vercaeste ieghens hertoghe Aelbregt
:50 mott," en met Jan van Heemvliet tegen denzelfden hertog 16
mott 3 ).

In 1364 vermaakte hij zich to Dreischor en Goes met

„caetzen", en list to Kesnoit (Quesnoy) „twee foletten om mede to
caetsen" koopen. Ook „vercaeste hij geld jegens hoer Vranke van
Borsseie, Janne van den Oostende en ander," to Haarlem. Willem VI
verspeelde of verpandde in de kaatsbaan zijn tuin, d. zijn
halssieraad. Doze kaatsbanen besloegen een vrij groot plein, en
werden voor des to beter gehouden, naarmate ze langer en ruimer
waren. Voor het spel begon, sprak men af tot welken boom,
heining, paal of huizing men werpen zou en hield den bal, die
verder dan de afgesproken ruimte vloog, voor „kwaad."
De hertogen van Bourgondie en hunne edelen kaatsten en klosten als hunne voorouders, en wonnen en verloren aanzienlijke
common, zelfs hunne kleederen. Van dien tijd dagteekenen ook de
„gemoraliseerde schaeck-, caert- en caetspelen." Ook de burgers
en boeren vermaakten zich met dat spel, doch mochten den bal op
kerkhoven en in kloosters niet werpen, daar zulks bij keuren strong
verboden was. Te Dordrecht, waar men eene stads•kaatsbaan had,
mocht men op den Rietdijk niet kaatsen, hetgeen met groote
letters op een houten bord word to kennen gegeven. Het ging er
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meestal luidruchtig bij toe, waarom dan ook dit spel vooral in de

De Kaatsbaan.

nabijheid van kerken bij keuren verboden werd. In den loop der
17 de eeuw, toen het kaatsen nationaal werd, begon men kaats-
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banen buiten de steden aan te leggen , in welker nabuurschap men
allengskens tavernen stichtte , die de banen kochten of huurden.
Men sloeg den bal met de vlakke hand, doch die teere handen
hadden trokken dikke dubbele handschoenen aan, „terwijl eenigen,
om nog sterker to kunnen slaan , die met touwen van binnen
versterkten." De vrouwen gebruikten een soort van netsgewijze
vervaardigde paletten met een zacht handvatsel aan het erode.
Cook vond men to haren behoove een zachte of lichte soort van
ballen, kunstig met allerlei soot t van vederen bestoken uit, die
men raquettes noemde. Du Cange wil dat men doze gedurende de
kruistochten reeds te Constantinopel gebruikte, en dat de prinsen
en groote heeren , to paard kaatsende , elkander de ballen met Lange
raketten toesloegen; doch Etienne Pasquier schreef, dat de raket
in zijn tijd dub in de 16 de eeuw word uitgevonden. Hoe het zij ,
men vindt nog menig schilderij uit de 17 de eeuw, voorstellende
het plein of een der lanen van een buitenverblijf, waarin prachtig
gekleede juffers zich met raket en volans vermaken. Menig vaderlandsch dichter heeft ter eere van dit spel de snaren gestemd ,
en onder dezen Hugo de Groot, Huygens, Bruno, Blasius, Luiken.
Cats gaf het stof tot een zinnebeeld :
Kaats nog min en heeft geen val
Zonder overslaanden bal.

Dat mannelijk spel was al in de tweede heeft der 18 de eeuw,
voornamelijk ten platten lande en wel meest op onze veendorpen en in
Rijn- en Delfland, in gebruik , doch had elders reeds plaats gemaakt
voor het kolven. In 1758 word te Nieuwpoort aan de Lek „het
kaatzen op het zandpad, hetzij van de zeef of uit de hand, het
smakken van den bal met den lepel en het werpen van tellooren"
nog verboden.
Van Wijn noemt onder de ridderlijke spelen ook het klossen of
werpen door een ring. In de grafelijke rekening van 1390 — 1396,
komt o. a. doze post voor : „Item aan mire vrouwe, tot velen
tiden VI s. 10 gr. op die cloetbaen made to cloten", en verder :
„Item van den huize, van den coeltuyn en van die cloetbaen to
doen maken." In de kluchtspelen der 17 de eeuw vindt men het
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alleen als een mannenspel vermeld, en sprak men van een „klosse
leggen, een klosje maken." De klos- of klootbaan was in de
middeleeuwen een spel, dat vorsten gewoon waren to spelen. In
de 17 de eeuw behoorde dit spel, althans buiten Holland, tot de
burgerspelen; later werd het alleen door de boeren gespeeld. De
inrichting bestond uit eene lange afgeperkte baan, in welke twee
boogswijze houten palen of ijzeren staven in dier voege geplaatst
waren, dat ze, aan het oppereinde in het midden verbonden,
eene poort uitmaakten. Door daze poort moest de speler met een
ronden kloot werpen, en zoo hij mis gooide, mocht hij geen
tweede worp door de poort doen, dan nadat hij hout, dat is de poort,
geraakt had, waarvoor hij den telde, Vervolgens door de poort
gooiende, telde hij twee, en men ging voort met tellen tot zoolang,
dat de een of ander het getal van twaalf of meer, naar men bepaald had, bereikte, waarmede het spel afliep. Men had ook zulke
banen op een onderstel, met een ijzeren poortje tegen het einde,
waardoor de kloot of bal moest worden geworpen. De minste had
niets, die het poortje raakte telde eon, die er door wierp twee.
Die de meeste cijfers had won natuurlijk het spe1 4 ). In een
schoolboek uit de 16 de eeuw worden twee knapen voorgesteld,
die zich met dit spel bezighielden.
Niet minder oud, maar vooral niet minder geliefd, was het
koning- of kegelspel, of „keglenrollen," bij de Franschen „jeu de
quille," welk woord volgens Du Cange van ons schel, lat. skilla,
scilla en squella, zou afkomen 5),

„wijl de kegels onder breed

gemaekt zijn nae het maeksel van een schel of klok," hetgeen door
Menage bevestigd wordt. Reeds in de oudste grafelijke rekeningen
wordt van dit mannelijk spel gewag gemaakt, en eene menigte
plaatsen uit de oude schrijvers bevestigen, dat onze ridders en
edelen er zich made bezighielden. In de 17 de eeuw was er nauweWks eene horberg hier to lan g e, waarin men geen houten of
steenen plekken had, die voor het kegelspel geschikt waren en
gebruikt werden. Hier en daar vond men ook overdekte kegelbanen,
en de negen kegelvormige palen, waarvan er den met een kroon
of gedraaiden knop (de koning) boven de andere uitstak, waren
vaak zeer zwaar en „het slaan van den kloot eischte een sterken
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arm." Het ward toen, gelijk heden, ook door de kinderen gespoeld.
Zulks was ook het geval met het „clootgen spelen," „werp."
-of „schietklooten," overigens een zeer geliefd spel bij burgers en

landlieden. Men nam eene plat-ronde schijf in de hand en wierp
haar zOO, dat zij op den platten rand voortliep. Wel geworpen,
rolde zij een geruimen tijd voort, eer zij op den platten kant
nederviel en stil bleef liggen. De grootste handigheid van den
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werper bestond in de kunst om de schijf met kracht vooruit tedoen snellen, en men won het spel, wanneer men met de minste
worpen eene zekere bepaalde lengte afgooide. „De werpers," schreef
Comenius , „werpen de werpschijven en ander werpgoedt voor
sich in de lenghte, of swancken het uyt in de locht, of mickende
nae een voor-opgestoocken doelwit. poogen sij 't to raken." Vooral
vermaakte men zich des winters op het ijs met dit spel; ook
was het zeer in trek bij onze strandbewoners, die er zich op het
vlakke en effen strand in oefenden. Op vele dorpen, vooral in
Rijnland, was men op Koppermaandag zeo gewoon zich met dit
spel te vermaken , dat, zoo er gedraaide werpschijven ontbraken,
men zich van steenen bediende. Het „steenen pleien" der jongens
schijnt nog een overblijfsel van dit spel te zijn.
Volgens sommigen zou het malien reeds eene geliefde uitspanning
der oude ridders en edelen, en algemeen hier to lande in zwang
zijn geweest, doch men vindt er nergens gewag van gemaakt.
Die lange lanon, met welige en lommerrijke boomen beplant,
onder den naam van maliebanen bekend, en de daarbij staande
maliehuizen of herbergen, komen eerst in de 17 de eeuw voor. Men
vond ze in de nabijheid van de aanzienlijkste steden ; te 's Gravenhage
was er een in het bosch , die bijna even zoolang was als die to
Londen; to Amsterdam een van 173 roeden lang , doch in het
Diemermeer, een uur gaans van de stad. In 1759 maakten baljuw
en schepenen van de Meer eene uitvoerige keur op het spelen in
deze baan, die echter maar weinig in den smaak der Amsterdammers viol';).
Wat dunckt u van de malibaen?
Zij staet mij maer zo paslijk aen.
Ze is als te naauw van wandelwegen,
En al te ver van stad gelegen.
De „Paille-maille-baan" te Leiden werd in 1637 en te gelijkertijd die to Utrecht, „ter recreatie voor de studenten," aangelegd.
De laatste had ongeveer eeno lengte van 1000 ellen. Men bediende
zich tot dit spel van een langen taaien zwiependen stok met een
fluweelen handvat, en aan het ondereinde een houten met ijzer
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beslagen hamerslag. Door middel van deze malie dreef men een
rollenden bal voort, en hij was overwinnaar, die hem met de
meeste kracht en handigheid en de minste slagen heen en weder
van en tot de afgeperkte palen wist to maliOn
Ofschoon er goon sporen bij onze nude dichters van hot kolven
voorkcmen, zoo blijkt het uit prenten uit de 17 de eeuw, dat het
kolven, en kolven door den ring, toen reeds bekend was. Ook gewaagt Bredero in zijn „Moortje" van den kolf: „noch kreeg hij
een kolf van Klaesje Buytenaer, songder quast en songder schuer."
En bij eene keur van 1624 word to Leiden „het mitter kolven den
bal slaan, het mitter hand, slinger of andere instrument, stienen
of yet quetselix werpen, op kerkhoven, in doelen, in de ramen,
aen de wallen" verboden. Ook leest men dat de rederijkers, na
het eindigen hunner bijeenkomsten, bleven kolven. In den aanvang
waren de kolfbanen slechts vierkante of langwerpig afgeschutte
perken, waar twee dunne kolfpaaltjes in stonden. De grond was
doorgaans slechts met schelpen bestrooid; een vierkante houten
klik, aan een stok gevoegd, de kolf, daar men een lichten haren
bal mode voortsloeg. Zuiks deed men slechts van paal tot paal
van een hoop zand, als eene tuit gemaakt, waarvan het spreekwoord: „het balletje op het tuitje zetten", d. een frisschen slag
wagon. Het kolven, zooals het nog thans gedaan wordt, op waterpasse, vaste en gladde banen, met zware, vaste, sfeerronde, uit
sajet saamgerolde ballen, koperen klikken aan de kolfsteelen en
zware rond gedraaide kolfpalen, dagteekent van de volgende eeuw.
Bedriegen wij ons niet, dan waren doze de voornaamste uitspanningen onzer vaderen in de 17 de eeuw. De dichters noemden ze
„kloecke krachtige en gezonde recreation", en van Someren zong:
De malie en de klos, de kloot die sij hantieren,
De bal, die sij de baen met kracht doen overswieren,
Sij maecken 't broose Iijf tot eenen vasten klomp,
Een Davids in 't gevecht.
Wij zwijgen van andere spelen, die in geschriften van dien tijd
voorkomen, zooals „den bal in 't emmertje, het kolven om eon
stoeltje, de tafelballen of prins Karel over den Rhijn, het balsnorren,
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het balkneppelen of het Amsterdamsch casti, het keilen , het werpbollen in 't lanck, het werpen met schijven of steenen naar den
staak , het spel van de baere to loopen , het horenbordspel, het
spelletje van de 10 heeren en 11 knechts , poesje of lutje leeft
nog," de drie Iaatste door Bilderdijk , en „het op eijeren dansen

Kolven.

en het Haagsche rad van avontuur" , door le Francq van Berkhey
beschreven. Zij komen niet algemeen, sommige alleen in enkele streken
voor. Doch onder die spelen zijn er, die meermalen op doek of in prent
werden gebracht, waarom wij er nog een oogenbhk bij stilstaan.
Tot de ruwe gewoonten van vroeger dagen behoort ook het
katkneppelen. Zulks geschiedde op feesttijden en voornamelijk op.
kermissen. Deze of gene waard noodigde dan de boeren uit tot het

VOLKSSPELEN.

127

winnen van een prijs met dit spel. Deze bestond meestal uit een
zilveren messenhecht, dat, aan linten en strikken gesnoerd en aan
een stok gehecht, uit het venster der herberg werd gestoken. Op
het plein voor de herberg of in de kaatsbaan stonden twee zware
in den grond geheide palen, aan welke een sterk touw overdwars
gespannen was. In het midden van dit touw hing een dicht gekuipte
ton, waarin eene levende kat zat. Op het bepaalde uur kwamen
alien, die male wilden werpen of kneppelen, gaven hunne namen
op en betaalden hun deel aan den prijs, verbonden zich om, indien
zij den prijs wonnen, drie of vier flesschen wijn in het gelag to
gaven, en ontvingen elk van den waard eene flesch. Wanneer het
gelag vol was, teekende men met een stuk knit op de schoe de
nummers van een of tot zoo veel er made gooiden. Voorts maakte
men op den grond eene groef, of legde een langen stok dwars op
den grond als de plek van waar men mocht gooien, terwijl de gooi
van hem, die over die grens trad, voor nul werd gehouden. Nu trad
nummer een op, met een kneppel in de vuist. Deze wierp hij met
groote kracht naar de ton, die, zoo hij wel trof, sours een goeden
krak kreeg. Had hij het vat zOO getroffen dat de kat er uitsprong,
dan viel hem de prijs ten deel. G-eschiedde zulks niet, dan volgde
nummer twee, en zoo ging men voort met gooien, tot dat er nu
een hoepel, dan een stuk van de duigen afviel, en eindelijk de ton
geheel in stukken spatte en de kat er uitsprong, hetgeen echter
niet voor op 't laatst geschiedde. De kat tech, door het slingeren
der ton bedwelmd en angstig van aard, bleef zoo lang mogelijk
in de slingerende ton. Soms gebeurde het dat zij den kneppel zoo
hevig voor de kol kreeg, dat ze voor dood bleef liggen of met de
nagels aan de ton bleef hangen. Hoe het ook ging, zij viel of
sprong eindelijk uit de ton, en de laatste gooier won den prijs.
Intusschen liepen de jongens naar de kat, en die haar greep kreeg
eene flesch tot loon. Nog in het laatst der 17 d0 eeuw was behalve het
kat- ook het pauwkneppelen zeer algemeen. De pauw werd echter
niet gelijk de kat in een vat gekuipt, maar met de pooten aan
een paaltje vastgehecht. Soms word de pauw, een kostbare vogel,
met eene gans verwisseld. Rotgans geeft in zijn „Boerenkermis"
eene beschrijving van dit spel.
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Tot de dorpsvermaken behoorde ook het ganstrekken. Men bond
aan een overdwars gespannen touw eene gans vast, wier kop met
vet of zeep besmeerd was, en de knapen, op een voorthollenden
wagon gezeten, moesten in den vollen ren den kop vatten, vasthouden en afrukken. Zoo spande men ook wel een touw over eene
vaart, sloot of rivier, en de rappe gast, die naar de gans wilde

Het ganstrekken op het water.

grijpen, stond met het bovenlijf naakt of in het onderhemd en de
onderbroek op de stuurplecht eener schuit, die door twee flinke
gasten word voortgeroeid en waarin ook de overigen, die aan den
wedstrijd deel namen, zaten. Die den vogel bij den kop greep,
doch niet kon afrukken, viel in het water, zwom weder naar boord
en herhaalde den greep, totdat hij of een zijner makkers den kop
afgerukt had. Op vele plaatsen ward dit spel door trom en fluit
begeleid, gelijk blijkt uit eene fraaie teekening van Ferdinand Bol,
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door Barth. de Momper in plaat gebracht, waarop dit spel uitvoerig
is voorgesteld. Niet minder geliefd was het vogelsnijden. Men hing een
haan of eendvogel met het hoofd benedenwaarts aan een lang dwars
gespannen touw, en blinddoekte hen die er naar wilden snijden. De
geblinddoekte snijders traden dan op een teltred naar den vogel
en sneden zoo lang, totdat een hunner hem in eens den kop afsneed.
Tot het papegaaischieten werd een houten vogel gebruikt. Dit schieten
was reeds in de 14 d0 eeuw een der moest geliefde oefeningen der
stedelijke schutterijen , hetzij in hunne Doelen, hetzij buiten in het
veld. Hij , die den vogel van den mast schoot, ontving een fraai
gemaakten zilveren vogel of een ander stuk zilver tot belooning,
werd koning en moest een of twee maaltijden aan het gild geven.
Het is bekend dat hertog Willem van Beijeren in den Doel to
's-Gravenhage met een voetboog naar den vogel schoot, en zijne
dochter Jacoba, die sulks to Goes met een kruisboog deed, tot koningin
van het schuttersgild verklaard en met geschenken overladen werd.
Op het stadhuis to Amsterdam was weleer eene schilderij van Jacob
Cornelisz van Oostzanen, voorstellende een bekransten os, in 1564
door een schutter gewonnen met het schieten naar den papegaai,
gelijk men in de lijst las. Te Brummen wordt bij een zilveren
vogel nog een oud reglement in handschrift bewaard 7).
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Negende Hoofdstuk.

Straatverlichting. Nachtwakers. Brand.
e net geschilderde huizen met hunne breede luifels, onder
welke de waren uitgestald hingen of lagen en zich het
gansch gezin vaak vereenigde; de onafzienbare reeks van
bont geschilderde uithangborden, en de menigte vergulde
beelden en gedrochtelijke figuren in den gevel; die geopende deuren,
waardoor men in het breede voorhuis de huismoeder hare dagelijksche bezigheden, den ambachtsman zijn ambacht uitoefenen, den
meester of de matres school houden zag; die drukte en dat gewoel
aan eene bloeiende koopstad eigen, die zwermen van spelende en
stoeiende kinderen op de straten, gaven onzen steden en inzonderheid het oude Dordrecht in den aanvang der 17 de oeuw iets vroolijks.
Ofschoon wij die stad wel niet als Margaretha Godewijck een
„paradijs" kunnen noemen, en met Van Nispen evenmin zullen
zeggen: „O glorierijke vest, niets dat u evenaard", stemmen wij
toch met Van Someren in, wanneer hij, Dordrecht met andere
steden vergelijkende, dus zingt:
Dordrecht, stat van soete room,
Siersel van de Merwe-strootn,
't Zy men let op dyn bejagh,
Grooter nu dan immer plagh,
Op dyn sierelijcke straten,
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Op dyn huisen en lantsaten,
Op dyn netheit, op dyn pronck,
Gy, de oudste, schijnt weer jonek.
Roem vrij op dyn Amstelstad,
Hollant! 'k ben op Dordrecht prat.
Wanneer echter het „ruumklocxke" had geluid, en patricier en
burger, jong en oud, als met een tooverslag van de stoepen en
straten verdwenen, daze van lieverlede in diepe duisternis gehuld
werden en men nergens eenig licht ontdekte dan dat van de
lantarens der nachtwachts en van de fakkels der dienaars, die diep
in den mantel of in de huik gedoken burgers en burgeressen
geleidden dan was het er, gelijk in de overige steden, recht
somber en doodsch, ja zelfs gevaarlijk.
Ick ken de stat nyet ineer. Zij is een graf gelijck.
Lek Last in 't duyster om, en plas door smeer en slijck.
0 Goden, waar ben ick!
In vroegere eeuwen was het er nog erger gesteld, en waren de
poorters verplicht hunne woningen als kasteelen to versterken, de
ijzeren deuren met bouten, dubbele sloten en zware ketenen, hunne
vensters met ijzeren trailer' to voorzien. Want men wist, dat er
rabauwen, dieven en moordenaars door de straten slopen, en de
ballingen hunne schuilhoeken in kerken en op kerkhoven zouden
verlaten, om in spijt van schout en rakkers „hun aes to soeken
en goe luy's huisen en werven to belaghen."
De weelde der straatverlichting kenden de ouden niet Wel
hebben enkelen het tegendeel beweerd, doch reeds lang zijn zij
door de philologen wederlegd. Men Het zich to Rome door slaven
met fakkels begeleiden, en nog ten tijde der Punische oor]ogen
ward zulks voor eene onderscheiding gehouden, die zich slechts
weinigen veroorloofden. Toen de consul Duilius de Carthaagsche
vloot had overwonnen, meende de republiek hem eene groote eer
to bewijzen door to bepalen, dat hij zijn leven lang alle avonden
door muziek en fakkellicht naar huis begeleid zou werden. De
Romeinen kenden echter de blinde- of dieven-lantarens, die slechts
door de zijden een dof licht lieten doorschijnen, en de blaeslantarens,

132

STRAATVERLICHTING. NACHTWAKERS. BRAND.

die in alle richtingen licht verspreidden. De hoornen lantarens
zouden in de 9 de eeuw in Engeland zijn uitgevonden en de houten
lantarens van de 11" eeuw dagteekenen 2). Wij ontmoeten ten
minste „een houtmakigge van lanternen" in den „Beinaert de Vos"3).
In deze en de volgende eeuw komen ze meermalen als voor huiselijk
gebruik bestemd op inventarissen voor 4).
Het was Louisa van Lorreinen, die het eerst op het denkbeeld
kwam eener algemeene straatverlichting, teen zij beval voor al de
kruisen, Heiligen- en Maria-beelden kaarsen te ontsteken, hetgeen
welhaast ook in de Nederlanden werd ingevoerd. In de eerste helft
der 16de eeuw zag men in alle onze steden de beelden bij kerken
en kapellen, op bruggen, aan de poorten en hoeken der straten
door kaarsen en lampen verlicht, ofschoon deze verlichting niet
genoegzaam was om den weg te kunnen vinden. Het was toen en
later, evenals bij de Romeinen, iemand groote eer bewijzen, indien
men hem met licht naar huis begeleidde. Albrecht Durer genoot die
eer, teen hij in 1520-1521 de Nederlanden bezocht b). Zoo werd
hij to Antwerpen, na door de schilders op hunne confreriekamer
kostelijk to zijn onthaald, door dezen „laet in den nacht met
fakkelen zeer heerlijk naar huis geleid," en to Brussel door het
geheele gezelschap van een goudsmid, bij Wien hij was to gast
geweest, „met lantarens naar zijn logement vergezeld" 6). Ook in
het laatst dier eeuw zien wij to Leiden sommige hoogleeraren,
o. a. Bonaventura Vulcanius en Scaliger, door studenten deze eer
bewijzen, en werden Willem I en Charlotte van Bourbon to
Dordrecht met fakkelen ingehaald. De stadsboden vergezelden de
burgemeesters met stoklantarens.
Ook van Parijs ging de verlichting der huizen uit. In 1524 werd
den burgers bevolen des avonds na negen uren licht voor hunne
vensters te branden, een bevel dat men in 1526 en 1553 herhaalde 7),
doch in October 1558 werden aan de hoeken der straten, en wanneer
deze to lang waren op drie plaatsen er in, stoklantarens of vetpotten,
n falots", gesteld, en daar Parijs teen 912 straten had, werden er
ongeveer 2736 aangestoken. Doch reeds in November van datzelfde
jaar werden deze „falots" door gewone lantarens vervangen 8). In
de verordening leest men: „que au lieu des fallots ardens seront
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mises lanternes ardentes et allumantes" 9). Intusschen was de verlichting nog zeer spaarzaam en onvolkomen, en kon die voorzorg
de vreedzame burgers niet tegen de aanvallen van nachtzwervers
beveiligen, zoodat onder Hendrik IV door de Parijsche politie bevel
werd gegeven, dat de tooneelspelen 's winters to halfvijf ure 's avonds
moesten eindigen, opdat elk toeschouwer voor den danker kon
to huis komen. Eindelijk kwam in 1662 de abt Laudati, uit het
huis Caraffa, op den inval, fakkels en lantarens to verhuren,
waartoe hij een privilegie voor twintig jaren ontving. Nu werden
niet slechts to Parijs, maar in het gansche koningrijk plaatsen
aangewezen, waar men ze kon huren of zich door iemand voor
geld op straat kon laten voorlichten, en bepaald dat men gedurende
een kwartier voor eene lantaren, „porte lanternes a louage", op eene
koets 5, en voor eene fakkel, „porte-flambeaux a louage", die men
den voetganger verhuurde, 8 sols moest ontvangen. Om zich in den
tijd niet to vergissen, was aan elke lantaren een geijkte zandlooper
gehecht. Eerst in 1667 word de verlichting der straten van Parijs op
een geregelden voet gebracht door don luitenant-generaal van politie
Gabriel Nicolas de la Roynie, die aan het einde en in het midden van
elke straat eene lantaren deed plaatsen, „lanternes a seau," later
„lanternes a cul de lampe." Daar daze lantarens slechts van
kaarsen voorzien waren, konden zij niet veel helderheid verspreiden.
Zij werden ook slechts gedurende de vier wintermaanden aangestoken, hetgeen de Parijzenaars, wegens de vele misdaden, die
wanneer ze niet brandden op straat werden gepleegd, deed
besluiten zooveel geld op to brengen als tot verlichting gedurende
den ganschen winter noodig was. Dientengevolge verordende men,
dat de lantarens van den 20 sten October tot den laatsten Maart,
ook dan wanneer het maanlicht was, zouden branden 10). De wijze
van verlichting onderging echter geene verbetering voor 1745, toen
Matherot de Preigney en Bourgeois de Chateaublanc de „lanternes
a reverberes" uitvonden.
Indien het waarheid is, hetgeen Maitland in zijne „History of
London" meldt 11), dat in 1417 in London bevolen word lantarens
tot verlichting der straten uit to hangen en dat bevel steeds werd
gehandhaafd, dan zal men moeten toestemmen dat London, ten
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aanzien der politieverordeningen betrekkelijk de straatverlichting,
Parijs verre overtrof. Maitland beroept zich op „The Survey of
London by J. Stow""), waarin men leest: 0417 Major, sir Henry
Barton, Skinner: This Henry Barton ordained lanthernos with
lights to be hanged out in the winter evenings betwixt hallontide
and candlermasse" (van Allerheiligen tot Lichtmis). Toen er in
1668 verscheidene bepalingen ter verbetering der straatverlichting
genomen werden 13),

beval men den inwoners van London, tot

veiiigheid der stad, de lantaarnen ook op den gewonen tijd uit to
hangen. In 1690 werd dit bevel hernieuwd. De bewoners van elk
huis moesten van Michaelis tot Maria-boodschap een licht of eene
lamp voor de glazen zetten of uithangen, en wel van den tijd dat
het donker werd tot 's nachts twaalf uren; alleen werden zij uitgezonderd, die mode de lampen bekostigden, welke men overal op
bepaalde afstanden zou plaatsen "). In 1716 word opnieuw bevolen,
dat elk huis in elken donkeren nacht, namelijk tusschen den
tweeden nacht na elke volle tot den zevenden na elke nieuwe
maan, van 's avonds zes tot 's nachts elf uren, eene brandende
lamp moest uithangen 15). Eerst in 1736 en 1737 word de straatverlichting op een beteren voet gebracht.
In Italie waren er on-Arent 1780 slechts een paar steden die
lantaarnen hadden ' 6). In 1771 was Palermo de eenigste wier
straten des nachts verlicht werden ' 7). De straten van Rome waren
in 1786 nog niet verlicht. Sixtus V wilde de verlichting invoeren,
doch vond onoverkomelijke zwarigheden. Hij vergenoegde zich
met het getal der lampen voor de Heiligen-beelden to vermeerderen.
In 1776 en 1778 was Madrid nog de minst verlichte residentie.
Omstreeks tien jaren later stond zij met London gelijk, doch was
Lissabon nog in het geheel niet van lantarens voorzien. Te
Kopenhagen werden den 25sten Juni , alzoo midden in den zomer,
in 1681 de lantaarns voor 't eerst aangestoken. Te Hamburg werd
in 1675 de straatverlichting ingevoerd, to Berlijn in 1679 bevolen,
dat uit het derde huis eene lantaren met brandend licht moest
worden uitgehangen. Doch in 1682 voerde keurvorst Frederik
Wilhelm de lantarenpalen in. In 1687 begon men to Weenen de
straten to verlichten. Men gaf met het brandklokje eon teeken,
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wanneer zij moesten aangestoken werden. Te Leipzig werd in
1702, to Dresden in 1705, te Frankfort a. M. in 1707, to Cassel
in 1721, to Halle in 1728, to Gottingen in 1735 de straatverlichting ingevoerd '8).
In de zuidelijke Nederlanden bleven de kaarsen en lampen voor
de beelden langen tijd de eenige verlichting, en alleen bij feesten
en hevige volksbewegingen werden de straten wezenlijk verlicht. De
burgers gingen des avonds met fakkels of lantarens uit, en gedurende de beroerten der 16 de eeuw werden die van Antwerpen en van
andere steden meermalen daartoe verplicht. Zoo word 20 Mei 1572
in de eerstgemelde stad „scherpelyck gebot gedaen, dat niemant
's avond achter do negen uren op straet soude gaen , sonder brandende
licht ende sonder geweer, op poene van hondert gulden elcke
reyse, ende noch to sitten to water en to brood, als 't geschiedde" 19). Van alle Belgisch° steden schijnt Brussel het eerst to zijn
verlicht geworden. „In September van 't selve jaer(1703)," lezen
wij in een manuscript kronijk 20),

„hebben de heeren van 't

magistraet doen maeken lanternen, om op alle straten van Brussel
to hangen. Deselve zijn voor de eerste reyse ontsteken geweest
den eersten October tot in de maent April 1704. Het ontsteken
van 1000 lanternen , seven maenden lanck, is publieckelijck aengenomen geweest voor 4300 guldens. Waeren daer meer lanternen,
pro rata wierd daer meer betaald."
Veel vroeger had de straatverlichting in de noordelijke Nederlanden plaats. In het midden der 16 de eeuw word Amsterdam nog
slechts door weinige lantarens, die liter en daar in het midden der
voornaamste straten en bij de bruggen stonden, verlicht 21 ). Zij
gaven echter z(56 weinig licht, dat in 1505 bevolen werd, dat
niemand na het luiden der boevenklok, hetwelk to negen uren een
aanvang nam, zonder lantaren op straat mocht gaan. Ook de
burger- en ratelwachts mochten niet zonder licht de rondo doen,
hetgeen tot in de 17 de eeuw voortduurde. In 1579 werd bevolen
de lantaarnen, die op de bruggen stonden, terstond met den donker
to ontsteken, en om de straten ook eenigszins to verlichton, werden
alle herbergiers en tappers belast tot tien uren licht to doen branden
in hunne voorhuizen. Daar deze keur niet onderhouden werd, ver-
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nieuwde het gerecht haar in 1587, en beval in de Iantaarnon op
de bruggen staande alle avonden, na het luiden der boomklok,
kaarsen te ontsteken. Daar men algemeen klaagde,
dat de stad te weinig werd verlicht, beval men bij
eene keur van 17 Nov. 1595, dat aan ieder twaalfde
huis door den bewoner bij avond en nacht eene
lantaren met eene brandende kaars zou gehangen
worden. Omdat de burgers ook deze keur verzuimden op te volgen, stelde men van stadswege
lieden aan, die voor het ontsteken dozer lantarens
zorg droegen (1597). De kosten werden gevonden
in eene belasting op de ingezetenen, die zeker
lantaarngeld moesten betalen, hetwelk door aangestelde collecteurs werd ingezameld. Op dien voet bleef
het tot 1668, toen de beroemde Jan van der Heyden,
weinige jaren voordat hij de slangbrandspuiten
uitvond, aan de regeering een middel voorsloeg
om de stad door lampen, in een bijzonder maaksel

Straatlantaarn,
van lantarens gehangen, op kleine afstanden van
17de eeuw.

elkander, te verlichten. Zijn voorslag werd aangenomen, en vOOr het einde van 1669 was Amsterdam reeds alom
voorzien van de nieuwelings uitgevonden lantarens, die sedert nog
merkelijk verbeterd werden. Men heeft tot gedachtenis aan deze

Gevelsteen uit het huis van J. van der Heyden in de
Koestraat to Amsterdam.

uitvinding en die der slangbrandspuiten eene zinnebeeldige vertooning, op beide staande, boven de deur van het huis van Van der
Heyden in de Koestraat, waar hij gewoond heeft, uitgehouwen 22).
Toen echter gebruikte men nog geen glazen- maar hoornen lantarens,
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want in de „Instructie der lantaarn-opstekers word dozen bevolen,
het root, dat van de traen of olie aen den horen van de lantaarn
komt, dagelijks aftewasschen."
Te Dordrecht warden in de 10 0 eeuw op het stadhuis en andere
stedelijke gebouwen, waaronder de wachthuizen, smeerkaarsen
gebrand. Zoo verbrandde men er in het laatst dier eeuw jaarlijks
4266 kaarsen en ruim 11000 ton turf. Men gebruikte toen echter
ook lantarens op de wachten, en er waren lantarenmakers in de
stad. Hier en daar zag men ook hoornlantarens met kaarsen en
lampen, die echter weinig licht verspreidden, zoodat, wilde men
des avonds of des nachts uitgaan, men zich door lantarens moest
laten voorlichten, en de kerken en gebouwen, waarin zich kostbaarheden bevonden, des nachts door wakers het bewaken tegen
dieven, die van de duisternis gebruik maakten en inbraken. Eerst
in 1679 word de Amsterdamsche straatverlichting ingevoerd. De
tresorier bracht in dit jaar hiervan de eerste rekening in 23). Ook
's-Gravenhage volgde omstreeks denzelfden tijd het voorbeeld van
Dordrecht 2 '). Aldaar was in 1553 bevolen, „dat eon yegelyck, als
het laet en duister zoude wesen, eon lantaarn met licht voor de
dear moest hangen." Later plaatste men op de hoeken der straten
steenen huisjes, waarin des nachts licht gebrand ward. Dat duurde
tot 1662, toen bevolen word voor elk huis eene lantaarn aan to
steken; doch in 1678 ward de nieuwe straatverlichting „gelijk to
Amsterdam, Dordrecht en andere plaatsen ingevoerd." Men ontstak
eerst 100 lantarens, doch welhaast klom dit getal tot 202.
Te Haarlem word den 9 don November 1648 den hoomans der
kwartieren gelast „te sorghen dat alle avonden, soo wel aan d' eene
als d' andere zijden van de straten, om het vierde buys, van yder
hoeckhuys of to reeckenen, eon brandende keersse voor de glasen
in 't voorhuys aen de straet word gestalt en dat voornamentlycken
elck hoeckhuys er een had," als ook „dat de kosten over yder
quarter zouden worden ommegeslaghen." In 1674 was Gouda des
nachts nog niet verlicht en ieder die des avonds of 's nachts over
straat ging verplicht, zich van eene lantaren to voorzien 25). Zulks
word zelfs 4 Febr. 1609 bij vernieuwde keur geboden en tevens
verboden een mantel om het hoofd to slaan, en zich alzoo to
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vermommen. Hoe het met de politie in die stad gesteld was, bfijkt
uit eene keur, waarbij op doodstraf het beschadigen der lantarens
werd verboden. Het was eerst in 1682 dat de regeering van Hoorn
het besluit nam des avonds en 's nachts de straten en burgwallen
to verlichten, en wel „van de duistere maan in September tot aan
de lichte maan in April" 26). Zij werden voor het eerst den 12den
September van dat jaar ontstoken. Om de kosten to vinden
bezwaarde men alle fatsoenlijke burgers en inwoners dozer stad
met lantarengeld; de hoogst gequalificeerden betaalden 50, de laagst
6 stuivers. In de overige, vooral in de kleinere steden, was de
straatverlichting voor de tweede helft der 17 de eeuw allerjammerlijkst, doch gaandeweg word ze ingevoerd, ofschoon in sommige
eerst in de volgende eeuw.
Met de lantarens en lantarenopstekers verschenen ook op kermis
en Nieuwjaar de gelukwenschingen der laatsten, in kreupelrijm met
eene plaat hun bedrijf voorstellende er boven. Bijna to gelijker tijd
volgden die der torenwachters, kleppers en trommelslagers. Nog
is eon enkel exemplaar van die wenschen, in piano gedrukt, uit
de 17 de eeuw aanwezig, doch het geeft geen hoogen dunk van de
poezie en houtsneekunst van dien tijd.
De verbetering der straatverlichting had ook in vele steden die
der nachtwacht ten gevolge. Reeds in het Oude Testament wordt
meermalen melding gemaakt van wachters, die de stad doorkruisten
en voor de veiligheid waakten, en later verdeelden de Israelieten,
gelijk de Grieken en Romeinen, den nacht in waken van ongeveer
gelijke lengte, wier duur door het wateruurwerk werd gemeten,
wier begin door trompetgeschal word aangekondigd, en na verloop
van welke de wachters van hunne posten afgelost en door anderen
vervangen werden. Te Parijs schijnt reeds in den aanvang der
monarchie de nachtwacht op den voet -der Romeinsche to zijn
ingericht. De oudste politieverordeningen hieromtrent zijn van
Clotarius II in 595 27), en van Karel den Grooten. De burgers
moesten beurtelings de nachtwacht waarnemen, en stonden onder
eon „miles gueti", die ook chevalier werd genoemd. De Fransche
schrijvers merken daarbij aan, dat het in de oudste verordeningen
voorkomend woord „guet", uit het Duitsche „Wache, Wacht"
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gevormd is, zooals er nog meer oud-Duitsche krijgswoorden, als
„bivouac, lansquenet" en andere in Frankrijk in gebruik zijn. Van
tijd tot tijd sloop, vooral bij algerneene rust, de gewoonte in,

Nachtwak, q's met jieken op den achtergtoiid.

zich aan die wacht to onttrekken, totdat eindelijk to Parijs, Lyon,
Orleans en andere steden vaste „compagnies de guet" werden
opgericht. Doch het was eerst onder den luitenant-generaal de la
Regnie, dat de nachtwacht op een beteren voet word gebracht.
Het aankondigen der uren schijnt het eerst in Duitschland plaats
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to hebben gehad. Montaigne gewaagde er van, toen hij in 1580
door Duitschland reisde 2R). „De wakers", schrijft hij, „gaan niet
zoo zeer om de dieven als om het vuur en oproer des nachts langs
de huizen. Wanneer de klokken slaan, moet de een den ander
toeroepen en vragon hoe laat het is, waarop de ander antwoordt
en hem tevons een „goeden nacht" toewenscht." Mabillon, die in
1683 Duitschland bezocht, schreef, dat het afroepen der uren alleen
in Duitschland plaats had. In den aanvang bliezen zij daarbij op
een horen, totdat eindelijk de „Schnarren" of „Schnurren," op
sommige plaatsen „Rate]." genaamd, ze verdrongen.
Ging de verbetering der straatverlichting to Parijs onder de la
Regnie met die der nachtwacht gepaard, zulks was ook in de
voornaamste steden van ons vaderland het geval. In de 13 de en
14de eeuw bestond deze niet en moest elk des nachts voor eigen
veiligheid zorgen, terwijl het stedelijk bestuur slechts kerken en
andere gestichten liet bewaken. Hier en daar schijnen er in den
loop der 15de eeuw nachtwachten to zijn aangesteld, en reeds bestond er in 1405 een van 25 man to Gouda 29). „Een bewijs,"
voegt de stedebeschrijver erbij, „van een vroeg welingericht
stedelijk bestuur en meerdere beschaving dan in Frankrijk en
Duitschland, waar zij Lang daarna in de voornaamste steden nog
niet werden gevonden." In 1437 en in de volgende jaren waren
er echter in die stad maar zeven wakers, aan wie voor iederen
nacht een nieuwe plak werd betaald. Ook elders, bijv. to Dordrecht,
ontmoet men nu en dan nachtwakers, die echter slechts tijdelijk
werden aangesteld, en hun wachthuis waarin zjj kaarsen brandden.
Zij ontvingen jaarlijks op hoogtijden mantellaken en nu en dan
een „goede tier". Men had ze in de 16 de eeuw ook to 's-Gravenhage
en Amsterdam. „Ende soe," leest men in do Haagsche keuren en
ordonnantiOn op de nachtwakers "), „wat persoonen de waekers
op de straeten sullen vinden zonder licht bij hem to hebben, die
zullen zij mogen aenvaerden en gevankelijk houden op 't stadhuys ,"
terwijl to Amsterdam, 14 hunne eerste aanstelling in 1585, werd
besloten, dat zij twee aan twee zonder licht door de stad zouden
gaan, hetgeen echter in de volgende eeuw werd veranderd. Zij
waren toen van lantarens voorzien, kregen hunne aanstelling van
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burgemeesteren in overleg met den krijgsraad, en maakten in
1620 eene bijzondere compagnie uit, die haren kapitein, luitenant,
sergeanten en mindere officieren had. Zoo bleef het tot in de
19de eeuw. In 1628 was de nachtwacht 158 man sterk, en in
1672 het getal manschappen zoo vermeerderd, dat zij twee cornpagnieen vormde en van dubbele hoofdofficieren voorzien werd. In
het volgend jaar werd het getal manschappen tot 280 man
gebracht, die in 70 wijken verdeeld werden. In 1685 verdubbelde
men het getal wachten en wijken. Men noemde hen ratelwachts,
naar den ratel, dien zij door de stad gaande, roerden, vOer het
uitroepen van het uur en het half uur, en vooral bij het ontstaan
van brand of onraad. Elders — zooals to Hoorn, waar men ze in
1691 voor het eerst aanstelde — heetten zij klapwakers, omdat zij
zich van eon klepper bedienden. Nu vindt men ze met honden
aan hunne zijden en met hellebaarden gewapend, dan met pieken
op de schouders en eene lantaren in de hand voorgesteld. Volgens
onze oude kluchten koos men ze uit de geringe volksklasse: ook
maakten zij geen gild uit, „waren zij ligt om to koopen, brutaal,
afzetters, gaven zich aan misbruik van sterken drank over, en
waren meer in de tavernen en krotten dan in hunne wachthuizen
to vinden." Zij wisten
Van 't geen er omging in bordeelen en sloppen,
En voelden wat men heur in de hant quam stoppen,
En waren seer courtois voor luyden van fatsoen,
Maer bijster grof soo sij met nietgevers hadden to doen.
Elders worden zij „loerende op de vangst als de kat op de muis"
genoemd. Dikwerf hadden er tusschen hen en de burgers, vooral
met de studenten, schermutselingen plaats, en niet zelden stroomde
er aan beide zijden bloed. In de oude kluchten spelen zij ook
doorgaans eene dubbelzinnige rol. Jan de Regt stelde ze in zijne
„Nachtwachts" op het tooneel ten toon. De meesten kondigden
het uur in rijm aan, bijv.:
Dry! de hei]ige dryvoldicheit wilt gedencken,
Die u gratie ende milde eere wil scheneken.
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Vijf! ey wil ontwaecken uyt uwen diepen slaep,
En uyt uw werck veul heyl en segen raep.
enz. Zij hadden wel geen eigen liedboek, doch in de liedboeken der
17 do eeuw ontmoet men verscheiden, die den titel van „Ratelwachts-liet" voeren. Een vangt dus aan :
Bewaer je vuur en keerse wel,
De klock het tien, laet sien,
Tien het de klok.
In Poirter's „Masker van de Wereld" verhaalt een nachtwaker to
Antwerpen, „Hannenuyt" genoemd, zijne nachtwaarnemingen aldus:
Als ider is in buys, en als de zon is slapen,
Dan ben ik op de been, dan ben ik in de wapen,
Als 't rondom is in rust, als 't overal is stil,
Dan ben ik op den toer, dan ben ik op den dril.
Dan roep ik, Hannenuyt: de klok is een geslaegen,
Mijn honden ley ik mee, want ziet ik moet gaen jaegen,
En met den hellehaerd stoot ik op iders deur,
En zie of daer het slot is met een grendel veur."
En to recht, want destijds „was het voor vreedzaem burger zijn
levers stollen , zich in den donker buiten 's huis to begeven. Na het
vallen toch van den avond begonnen de kwaeddoenders door de
steden to swerven, en nachtelijke moord, diefte en huisbraeke waren
geen seldsaemheden" 31).
Doch het waren de nachtwakers Met alleen die voor de veiligheid der stad zorgden, de meeste steden hadden ook torenwachters.
In de middeleeuvven moesten deze op de torens der steden en
ridclerlijke kasteeten dag en nacht de wacht houden, de komst van
vreemdelingen, maar vooral de aannadering van den vijand aankondigen. In de 15 de eeuw dienden zij ook om door trompetgeschal
de burgers to waarschuwen, wanneer er een uur was verloopen,
brand was ontstaan, en wanneer de poorten geopend en gesloten
werden. Op verschillende plaatsen hielden zij met vrouw en kinderen
hun bestendig verblijf in een vertrek op den toren. Behalve hunne
jaarwedden, ontvingen zij bijv. to Dordrecht nog hoogtijdgeld en
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eene bijzondere belooning, wanneer zij bij gelegenheid eener
behaalde overwinning of ter eere van een hoogen Bast een geruimen tijd de trompet hadden geblazen. Zij komen in de oude
rekeningen ook onder den naam stadstrompetters voor. In Duitschland hadden niet zelden al de stadstorens bijzondere torenwachters,
en werden voor hen woningen op de torens ingericht. Deze
mochten zij niet dan met toestemming der burgemeesters verlaten.
In Holland waren zij in de 17 de eeuw alleen bestemd om des
nachts elk uur door trompetgeschal aan to kondigen. Wanneer
zij brand ontdekten, brachten zij korte trompetstooten uit en
hingen eene lantaarn in de richting waar de vlammen uitsloegen.
Zoo bleef het to Amsterdam tot in de 19 de eeuw.
Wij mogen van straatverlichting en stadsbewaking niet gewagen,
zonder een woord over den toestand der straten zelve in het
midden to brengen. Vddr de christelijke ttjdrekening hadden vele
steden geplaveide straten, doch, uitgenomen Rome, hadden daarna
geen der aanzienlijke steden van Europa die voor de 12 de of 13de
eeuw. Gemeenlijk wordt Parijs voor de eerste stad gehouden die
ze had"), doch het is zeker dat de straten van Cordova in Spanje
reeds in het midden der 9 de eeuw, onder de regeering van
Abderrahman II, bepleisterd werden 3'). Volgens het verhaal van
Rigordus, arts en geschiedschrijver van koning Philips II van
Frankrijk , beval deze in 1184 zijne 'noofdstad to bestraten 3a). Het
schijnt dat Naar tot bestrijding der koston zekere inkomsten waren
aangewezen, want toen honderd jaren daarna (1285) verlangd
werd, dat het plaveien buiten de poort van St. Marcus werd
voortgezet, verontschuldigden zich de burgers, NON de daartoe
verstrekte inkomsten zulks niet toelieten. Zeker is het, dat in
1614 nog vele gedeelten van Parijs niet bestraat waren 35). Zulks
was met geheel Londen in het einde der 12 de eeuw nog eveneens het
geval. Wanneer men deze stad begon to bestraten, ligt in het duister.
Vele der voornaamste straten, die thans in het midden der stad
loopen, werden eerst in de 15 de en 16 de eeuw geplaveid, zooals
in 1417 de straat Holborn, andere onder Hendrik VIII, eenige
in de voorsteden in 1544, andere in 1571, 1605, en de groote
marktplaats Westsmithfield eerst in 1614. De voornaamste steden
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volgden het voorbeeld der hoofdplaatsen. Alleen Dyon, toenmaals
een der fraaiste steden, was reeds in 1391 bestraat, waartoe
Philips de Stoute en anderen 2000 livres gaven. Eerst in 1424
was •men inet , het bestraten gereed, en de geschiedschrijvers
teekenen aan, dat sedert verscheidene gevaarlijke ziekten , die
binnen hare muren plachten to wooden, verdwenen. In 1415
bekostigde een rijk koopman , Hans Schweklich, de bestrating van
Augsburg. Berlijn was in de eerste helft der 17 de eeuw nog niet
geheel bestraat. De nieuwe markt aldaar word zulks eerst in 1697
en de Koningstraat eerst in 1684.
In de noordeljjke Nederlanden waren in de 15 de eeuw de straten btj
regen en in den winter schier onbegaanbaar en geschikte verb]ijfplaatsen voor de St. Antonius' verkens, die vrij door de stad liepen
en door de inwoners onderhouden werden. Telkens moesten keuren
gegeven worden op de reiniging der straten, die nog geen riolen
bezaten, waardoor de onreinheid in de grachten en rivieren kon
worden afgevoerd. In het begin der 16 de eeuw begon men hier en daar
de voornaamste straten met keisteenen en „steenkens, die 14 carolusgulden het last kostten", to plaveien en met gruis van steenen to
bestrooien ; doch de achterstraten bleven nog „slyck- en zwabberpoelen." Het was eerst in het midden der ri de eeuw dat alle
steden geplaveide straten hadden, en de leeraars van het preekgestoelte den ban over de „prachtige huizen van kostbare steenen,
de welgeplaveide straten en de weelde in saletten en huishoudingen"
begonnen nit to spreken. Hoe verschilden toen onze nette en
zindelijke straten met die der voornaamste Duitsche steden 36).
In den loop der 15 de eeuw ontbrak het niet aan keuren op het
reinigen en schoonhouden der straten ; doch na de bestrating
werden zij slechts enkele malen hernieuwd. Kwam er onder de
regeering der graven een hunner in de stad, dan werden de straten
met zand opgehoogd, met planken belegd en daarover tapijten
gespreid, die btj die gelegenheid ook uit de vensters der huizen
werden gehangen. Het uitgieten van potten en het werden van
onreinigheid word dan op zware boeten verboden. Des avonds
werden er „teertonnen en vetpotten" gebrand, en mochten de
herbergen eenige uren later dan gewoonlijk geopend blijven. Het
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eerste geschiedde meestal voor het stadhuis of op de rivier, of
ook wel op den toren. Zoo werd in 1594, bij de inhaling van
aartshertog Ernst van Oostenrijk te Antwerpen, het stadhuis er
luisterrijk mede verlicht.
Het eerste spoor der verlichting van de gevels der huizen vinden
wij in 1409 to Parijs, bij gelegenheid van een oproer 37 ). Zulks
werd spoedig in de Nederlanden nagevolgd. Bij oproerige bewegingen
beval men den burgers voor alle ramen kaarsen to plaatsen en
lantarens voor de deur to hangen. Bij plechtige inkomsten of
andere feestelijke gelegenheden, zooals optochten van rederijkers,
hadden er zulke il]uminatien plaats. Bij de komst van Leycester
to Dordrecht, werd onder het bulderen van het geschut en
het geschal der trompetten, door eerepoorten met de wapens van
Elisabeth, Leycester, Holland, van de stad en graaf Maurits, de
oude vest binnengeleid en des middags aan een kostbaren maaltijd
onthaald. Des avonds begonnen de klokken to luiden, brandde men
„teertonnen en turken," stak men vuurwerken of en het men
brandende teertonnen op de rivier drijven. ZOO luisterrijk werden
de stadhouders niet ontvangen; slechts nu en dan liet men teertonnen branden, en werd er onder den maaltijd muziek gemaakt,
dat is getrompet en getrommeld; dull men gaf, bij hunne komst,
aanzienlijke sommen aan wijnen en maaltijden uit. Op beide onthaalde de stad alle aanzienlijken, die haar bezochten. Zelfs zij die
door deze of gene stad of eenig collegie gezonden waren om
predikanten en rectoren to beroepen, werden op die wijze getrakteerd, terwijI duizenden besteed werden voor geschenken aan
invloedrijke personen te 's-Gravenbage, aan advocaten, als de stad
in proces lag, aan opdrachten van boeken en verzen, aan pillegiften
en bruiloftsgeschenken. Was er eene overwinning behaald of een
stad veroverd, dan luidde men de klokken en stak men vreugdevuren aan, dat is, brandde men pek- of teertonnen en turken;
bij y . 416 pektonnen en 110 bossen turken bij gelegenheid der victorie
voor Schenkenschans in 1636. Geen dag werd echter in ons vaderland luisterrijker gevierd dan die, waarop de vrede te Munster
werd afgekondigd. Men doorbladere slechts de „Olijftak van den
vrede", met dichtstukken van de beste dichters van dien tijd. De
iu.
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kroniekschrijvers zelve schenen bezield, toen zij de vreugdebedrijven
mededeelden, die er toen plaats hadden; doch van eerepoorten en
verlichting van Bevels wordt geen melding gemaakt, wel van vlaggen
uithangen, trompetten, klokkon luiden, schieten met hand- en
donderbussen en geschut, maaltijden houden en op rijnwijn trakteeren. Het brengen van het geschut uit 's lands magazijn op de
wallen en bet afschieten er van, kwam Dordrecht op f 673 to staan.

Een brand.

Niet zelden veroorzaakten de teerworsten, pekkransen en teer.
tonnen brand in de stad, en het is to verwonderen dat, ofschoon
de vreugdevuren op St. Maarten, Driekoningen, St. Jan en andere
dagen herhaaldelijk werden verboden, men toch het branden er
van toestond. Deze branden hadden meestal in de achterstraten
en stegen plaats, waar toen nog houten huizen en schuren, soms
rieten daken gevonden werden, zoodat de vlammen zich spoedig
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verbreidden, bijna onbluschbaar waren en alles verteerden wat in de
windstreek lag. De middelen tot blussching waren zeer ontoereikend.
Men gebruikte toen alleen zeilen , die met water, door lederen emmers
aangevoerd, nat werden gemaakt, en groote mast- en brandladders,
elk met twee ijzeren haken aan de boveneinden, die de steden in
eigendom bezaten en moesten onderhouden. Zoo moest Leiden steeds
vier groote mastladderen , acht brandladderen, elk boven met een
haak om beide de sparren , vier blakers, vierhonderd toortsen, twee
zeilen, elk dertig ellen lang, en vierhonderd acht-en-dertig brandemmers, en daarenboven elk kwartier nog vier huisladders, twee
van revolaars gemaakt
met 30 sporten, en
twee van boomsche
kap-ravens, 23 sporten
lang, 8 brandladders
elk van 10 sporten,
van boven met twee
ijzeren haken, 4 brandhaken, 4 blakers, 400
torken en twee zeilen,
elk 30 ellen lang,
gereed hebben 38).

Op

Rene slangbrandspuit uit de 17de oeuw.

de jaarlijksche brandschouw moesten de verschillende kwartieren doze emmers vol water
en het overige gereedschap voor de deur plaatsen. Daarenboven
moesten de bewoners van kamers, waard omtrent f 30 en daar
beneden, een goed en bruikbaar oosvat, alle huizen waard tusschen
de 30 en 200 guldens, eene huisladder, alle huizen waardig
tusschen de 200 en 600 guldens, eene huisladder en eene brandladder, alle huizen boven de f 600 waard, eene huisladder, brandladder
en brandemmer, elke brouwerij 8, elke ververij, moutmakerij en
zoutkeet 4, elke bakkerij en zeepziederij 2 brandemmers onderhouden. „Alle brandgeweer moest van stuc tot stuc bescheidelyck
gemerct wesen, die der stad met het stadswapen, der bonnen met
het bonmerk, die der burgers met het bonmerk van hun kwartier
en hun huismerk. Goon brandgeweer mogt uitgeleend worden, en
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de bonmeester, die aan het hoofd der brandschouw stond, moest
jaerlijks voor de royeermeesters rekening en verantwoording doen."
De brandkeuren waren in de overige steden met Bering verschil
dezelfde, en daar er bij gelegenheid van brand onder voorwendsel
van goed to redden en to bewaren meestal gestolen werd, maakten
de vroedschappen strenge bepalingen tegen „brandroof". Alles veranderde echter na de uitvinding der slangbrandspuit door Jan en
Nicolaas van der Hoyden, die allengs in alle steden werd ingevoerd 39).

Brand van de Nieuwe Kerk te Amsterdam in 1645.

De in daze afdeeling behandelde onderwerpen geven ons aanleiding nog een enkel woord over onze schoorsteenen in het midden
to brengen "°). Hoe prachtig ook de huizen der oude beschaafde
volken waren, doze bleven hun geheel onbekend. De herhaalde
verordeningen het vuur op bepaalde uren uit to blusschen , de
klep to sluiten, naar bed te gaan, ten minste in huis te zijn,
bewijzen dat er in de middeleeuwen geen schoorsteenen bestonden.
Het vuur werd in een gat op eene hoogte, midden in de vertrekken,
onder een in het dak gemaakte opening, die gesloten word met
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eene houten klep, als het vuur uit was of de bewoner naar bed
ging, aangelegd. Het oudste bericht er van geeft een opschrift to
Venetie van 1347, waarin gemeld wordt, dat in dat jaar door eene
hevige aardbeving „molti camini" werden neergeworpen 4 '). Galeazzo
Gataro verhaalt in zijne geschiedenis van Padua, dat Francesco da
Carraro in 1368 in de herberg, waarin hij te Rome zijn intrek
nam, nog geen schoorsteen maar het vuur middon in de kamer
vond, en dat hij door metselaars en timmerlieden twee schoorsteenen liet vervaardigen
De eerste schoorsteenen waren in den aanvang aan een der zijden
van het vertrek en zeer breed, zoodat de bedienden des huizes ze
gemakkelijk met stroowisschen konden reinigen. Allengs werden ze
echter enger, en kwamen er schoorsteenvegers uit Savoye, die de
taak der dienstboden op zich namen. Men zag ze reeds in den aanyang der 17 de eeuw in Duitschland, en sedert dien tijd ontmoette
men ze niet alleen dadr, maar in alle beschaafde landen van Europa,
en in de vorige eeuw waren nog de eenigsten die dit ambacht uitoefenden „cos honnetes enfans , qui de Savoye arrivent tous les ans"43).
In den aanvang der 15 de eeuw begon men schoorsteenen in ons
land op te trekken en werden ze op bepaalde tijden „geschouwd".
In 1419 gingen to Arnhem „richter, schepenen en anderen van den
rade om den burgeren to gebieden, dat sy in der huse scharesteyn
maken souden," later „omme to besyen, oft die schairsteyn in der
stat gemaect werden," hetgeen ook in 1424 plaats had"). De meeste
schoorsteenen waren echter van hout, hetgeen niet zelden brand
veroorzaakte, en de regeering van verschillende steden bewoog de
burgerij te bevelen schoorsteenen te metselen. Zoo lezen wij in
eene Leidsche keur uit de 16 de eeuw : „men zal geen vuyr mogen
leggen of stoken dan in schoorsteenen, gemetst van steen of calc
of terrasse, ende uyt de daken hooch zijnde drie roede voeten boven
de vorst, of zes roede voeten boven het zadeldac, daer zi respectelic
uyt gemest zijn, telckens op verbeurte van drie guldens." In den
loop dier eeuw word doze keur meermalen vernieuwd en in 1631
merkelijk geamplieerd, „soo aengaende de schoorsteenen, die boven
de plaetsen sijn, daer men onder gaen mag, alsmede van geen
doorkomende balcken of ribben in de schoorsteenen te mogen
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maecken," en den 3lsten Jul' 1599 werd verboden eenige „houten
eesten to gebruycken." Nog in den aanvang der 17 de eeuw waren
de houten schoorsteenen Kier en daar in gebruik. Zoo gebood de
regeering van Enkhuizen in 1616, „dat van nu voortaan, in de
oude noch in de nieuwe stad, geen houte gevels, voor noch achter,
noch ook eenige houte zijdewanden, alwaert dat ze aen de hoeken
van de straten of stegen quamen, aen eon getimmer, daer inne
gevuurt word, zouden gemaekt worden. Dat men ook geen andere
dan steenen schoorsteenen, om er in to vuren, zou maken; dat
de schoorsteenen tot do hoogte van zeven voeten niet min dan
66nen steen dik zouden mogen wezen; dat men ook geen houten
schoorsteenen of pijpen zou maken." Ook werd het maken van
rieten daken verboden en het herstellen van die er toen waren
met riet en stroo bevolen.
Wanneer die prachtige rijk gebeeldhouwde en met wapens
behangen schoorsteenmantels het eerst in gebruik kwamen, is
onzeker. Zij beston den echter reeds in het laatst der 16 d8 eeuw,
ten tijde van Leycester; doch de meeste zijn van lateren tijd, van
welken tijd ook de breede randen, waarop groote porseleinen potten
en kommen werden uitgestald, dagteekenen.

Tiende Hooldstuk.

De Gilden.
ij kunnen ons moeilijk een recht denkbeeld vormen van
het maatschappelijk leven onzer vaderen, indien wij niet
eenigszins bekend zijn met de gilden, waartoe ieder
burger, die nering of koopmanschap dreef of een ambacht

ab,v,or
uitoefende, moest behooren. Hun oorsprong ligt in het duister,

doch reeds in de 9 de eeuw bestonden zij in Engeland, vervolgens
ontmoet men ze in Scandinavia, en in de 14 do eeuw door geheel
Europa. Wij mogen thans niet stilstaan bij hunne geschiedenis,
nog minder in beschouwingen treden over den invloed, dien zij al
of niet op de ontwikkeling der nijverheid en de uitbreiding van
kunstvlijt, over het voor- of nadeel dat zij op den bloei en de
welvaart der steden hebben uitgeoefend. Zulks zou meer dan elan
boekdeel eischen, en is eene taak, die reeds voor lang door kundige
mannen vervuld werd. De enge grenzen van dit werk veroorloven
ons slechts in luchtige trekken den aard dezer instellingen en
hun invloed op het stedelijk bestuur to schetsen ').
De gilden dan waren „vereenigingen van burgers van hetzelfde
of aanverwante burgerlijke bedrijf tot een lichaam, met eigen
maatschappelijken vorm, betrekkingen , regten , pligten en belangen."
Men ontmoet ze voor het eerst in ors vaderland in de 12 de eeuw,
en het wandsnijders- of lakenkoopers-gild to Dordrecht is het
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oudste dat bij name genoemd wordt. Han getal vermeerderde
hier, vorminderde daar, naarmate nieuwe neringen en ambachten
opkwamen of to niet gingen. Zoo werd in 1614 het linnenwevers•,
in 1615 het houtkoopers-gild te Enkhuizen, in 1631 het bombazijnworkers- en molenaars-, in 1634 het tappers-, in 1689 het
zijdereders-, ja nog in 1713 het wijnkoopers-gild te Amersfoort
opgericht. In verscheidene steden klom het aantal van jaar tot
jaar, zoodat er bijv. to Dordrecht reeds in 1367 vier-en-veertig
geteld werden, doch sedert daalde hun getal tot 32. Alle hadden
hunne eigene wetten of statuten, die hun of door de landsheeren,
of later door de plaatselijke overheden gegeven, of ten minste door
hen goedgekeurd waren. Deze laatste waren het ook, die de noodige
veranderingen maakten. Zelfs stond aan hen de geheele oprichting
van nieuwe en de splitsing van takken van oude tot bijzondere
gilden. Elders, en vooral in Frankrijk, werd het verleenen van
gildebrieven en de oprichting van gilden als een regaal of bijzonder
recht der oppermacht beschouwd, en dit tegen betaling van geld
verleend. Dus werden daze lichamen meer onalhankelijk van de
stedelijke regeeringen, hetgeen tot verscheidene botsingen en
ongeregeldheden aanleiding gaf.
Elk gild had zijn patroon of beschermheilige, naar wien het
werd genoemd. Zoo had bijv. dat der schilders St. Lucas, der
korenmolenaars St. Victor, der linnenwevers St. Severus, der
lakenkoopers St. Nicolaas, der smeden St. Eloys, dat der schoenmakers St. Crispijn, der timmerlieden St. Joseph, der kleermakers
St. Jan Baptist, der brouwers St. Joris, der pakdragers St. Christoffel, der wevers St. Rochus, der bakkers St. Hubertus, der
komans of kramers St. Maarten tot patroon. Ook had elk gild
zijn eigen hoofd, deken of olderman, die twee of drie hoofdmannen,
overmannen of gezworenen, soms ook hovelingen of vinders
geheeten, ook wel, gelijk bij het good- of zilversmid-gild, keur- of
proefmeesters, ter zijde stonden. Sommige gilden hadden twee,
drie of vier dekens, en het kleermakers-, lakenbereiders- en laken_
verkoopers-gild, gelijk ook dat der kramers to 's-Hertogenbosch,
28 gezworenen.
In vroegeren tijd benoemden de gilde-broeders zelve hunne
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overheid, doch later deed zulks de magistraat uit eene nominatie
van het gild, zoodat jaarlijks een gedeelte aftrad en vernieuwd
werd , terwjl anderen aanbleven. Zij moesten , wilden zij aan het
hoofd der gilden staan, geboren poorters zijn, of ten minste tien
jaren het poorterrecht
bezeten hebben ; doch vader en zoon , schoonvader
en schoonzoon , twee
broeders, twee zwagers,
oom en neef, mochten
niet to gelijk het overheidsambt bekleeden. Hunne
taak was de privilegien
en de keuren van het
gild to handhaven en ten
allen tijde de belangen
er van voor to staan; de
overtreders der wetten
in de boeten to slaan,
onder hooger beroep alleen
van de stedelijke regeering ; de geschillen tusschen de gildebroeders
en tusschen dezen en
hunne werklieden, of van
particulieren tegen een
lid van het gild trachten
bij to leggen of voorloopig
uitspraak to doen ; de

St. Eligius.

lijsten der gildebroeders to houden, de proeven af to nemen en
to beoordeelen , de invordering en uitdeeling der gilden to bezorgen ,
tenzij het gild een thesoner of fiscus had. De gewone zaken
deden zij zelve af op hunne meestal wekelijksche vergaderingen.
Over gewichtige zaken, gelijk over de benoeming van een deken
of overman, moesten zij het gild bijeenroepen of den magistraat
raadplegen. Voor moeite en tijdverlies genoten zij de emolumenten ,
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bijv. van de proeven , vrije verteering bij hunne vergadering en
jaarlijks een goeden maaltijd. Zij waren meest altijd invloedrijke
personen, oefenden niet zelden een groot gezag uit, en bekleedden
doorgaans aanzienlijke betrekkingen in de stad. Dat de keuze der
broeders meest altijd op de vermogendsten viel en op hen die een
uitgebreiden handel dreven, laat zich begrijpen.
De laden der gilden, gildebroeders, gezellen, en werklieden genoemd,
moesten, evenals hunne overheden, poorters zijn, en mochten,
hoewel niet als deken, tot laden van meer dan den gild behooren.
In de 15 d0 en 16de eeuw, toen de gilden ten toppunt van aanzien
waren gestegen, lioten zich edelen , ja zelfs vorsten op de rollen
der laden inschrijven. Men kon geen breeder worden, of men moest
zijne leerjaren voleindigd en zijne proef, naar de voorschriften van
het gild en ten genoegen der overheden, gedaan hebben. Alleen de
weduwen van overledene broeders hadden het recht met een gezel,
die geen proef had gedaan, de nering aan to houden. Zij mochten
hen, die buiten hot gild nering of handwerk uitoefenden (beunhazen), in de boeten slaan ; alleen op de vvekelijksche of jaarlijksche
markten hadden daze laatsten, tegen betaling van eene zekere som,
het recht om koopmanschap to drijven of eenig handwork to
verrichten. Zij zelve kozen hunne overheden, of hielpen de nominatie maken, waaruit de regeering de keuze deed. Te Amsterdam
benoemde sommige gilden in de

15"

eeuw op den jaarlijkschen

maaltijd hunne overluiden, hetwelk, volgens Wagenaar, geschiedde
door het zenden van een stuk der pastei, die op den maaltijd voorgediend was, zoodat de gildebroeder, die zulk een stuk to huis kreeg,
wist dat hij tot overman gekozen was. Werden zij behoeftig en oud,
dan ontvingen zij uit het gild waartoe zij behoorden de noodige ondersteuning, en na hun overlijden warden zij plechtstatig door de
gezamenlijke broeders in het gildegraf bijgezet. Daze begrafenissen
waren, vooral als er een deken of overman naar zijne laatste rustplaats ward gebracht, zeer prachtig, en de kist met een rouw]aken
met zilveren schilden, waarop het wapen van het gild gegraveerd
stond, bedekt. Vooruit ging dan de banierdrager, die de zijden,
rijk geborduurde banier droeg, en de gildebode met den zilveren
commando-staf.
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Vroeger had ieder gild, soms twee of meer to zamen, in een der
kerken een altaar aan den patroon toegewijd, waarop ten koste
van het gild op den patroonsdag en andere feesten dienst werd
gedaan en voor de gestorvene brooders missen werden gelezen. Bij
processien of andere optochten maakten de gilden een voornaam
deel van den stoet uit. In sommige kerken, zooals de Buurkerk
te Utrecht, hadden zij ook hunne eigene grafkelders.
Wilde men lid van het een of ander gild worden, dan moest men
twee, soms vier jaren, ofschoon niet bij denzelfden meester, gearbeid
hebben, en in staat wezen zijne proef te kunnen doen, naar
genoegen van zijn meester en van de overmannen. Zoo moest een
schoenmakersgezel een paar door hem zelven vervaardigde Schoenen, een kleermaker een kleedingstuk als proef kunnen aanbieden,
wilde hij worden aangenomen. Men betaalde dan eene bepaalde som
als entreegeld en ontving den gildebrief. Men kon zich ook voor
eene zekere som in het gild koopen, doch dan alleen, wanneer
het tot de comans of neringdoenden behoorde. Soms verlieten de
gezellen de stad, reisden door andere landen, vervaardigden
hun proefstuk en toonden het na hunne terugkomst aan de overheden, waarop zij in het gild werden opgenomen. Behalve bij hunne
inkomst, moesten zij, gelijk de overige laden, wekelijks, maandelijks of jaarlijks eene zekere som, jaarzang genoemd, tot stijving
der kast opbrengen. Elk gild had een gildeknecht. Bij sommige
gilden was het de jongst aangekomen breeder, anderen hadden
een vasten knecht, die de jaarzangen moest ophalen, de laden
bijeenroepen, de begrafenissen aanzeggen, de gildekamer in orde
houden en in de vergaderingen dienen. Hunne inkomsten bestonden
uit emolumenten, een deel der boeten, of wel uit een jaargeld,
dat in de 16 de eeuw soms vrij aanzienlijk was.
Elk gild had een stichtingsbrief, door den graaf, later door den
magistraat bezegeld. Zulk een brief werd meermalen hernieuwd en
bovestigd. Ook genoten vele gilden aanzienlijke voorrechten, waarvan zij bezegelde brieven hadden, die niet zelden aan de gemeene
gilden eener stad werden geschonken; doch alle hadden hunne
eigene statuten of wetten, die echter niet dan met toestemming
van den magistraat mochten veranderd of vermeerderd worden, en
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bij welke het getal der leden, die in het gild mochten opgenomen
worden, bepaald was. Ook had elk gild zijn eigen zegel, zijne
eigene banier, en zilveren of ebbenhouten rijk versierden staf van
commando, en houten bodestaf, die, gelijk ook de zilveren platen,
bij plechtige optochten werden gedragen; voorts zijn eigen „gilden-

Gevelsteen van het voormalige Smidsgilde to Hoorn.

huis," waarin men bijeenkwam. Dit was, naarmate van het aanzien
en vermogen van het gild, min of meer kostbaar gemeubeld. In
sommige hingen de vaak uitstekend geschilderde beeltenissen der
dekens en overheden, en werden de kleinoodien bewaard. Hiertoe
behoorden gildeteekens, die de leden op de borst droegen, meest
in den vorm van een der instrumenten, waarmede zij hun ambacht
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uitoefenden, of op zilveren schilden gesneden, zilveren keurig
bewerkte ringkragen, schakels van zilveren medailles of platen,
waarop aan de eene zijde het wapen, aan de andere de namen
der dekens en overheden gegraveerd waren. Elko deken was
verplicht bij de benoeming zulk eene medaille aan den schakel
to voegen , en die zware keten werd bij sommige gelegenheden in
breede kringen over de Borst van den regeerenden deken, en over zijne doodkist geslingerd. Ook
bezaten zij allerlei soorten van kroezen en bekers,
meest alle met kunstig drffwerk, wapens en
opschriften , vooral die, welker dekens verplicht
waren bij hunne benoeming een stuk zilver aan
de kamer ten geschenke to geven, of ze bij
plechtige gelegenheden, op kosten van het gild
]ieten vervaardigen.
Op deze bekers, bokalen, horens, koppen en
koppentassen , die meermalen beschreven zijn, en
waarvan men prachtige exemplaren op onze tentoonstellingen van oudheden ontmoette, waren
de wapens en namen der gildebroeders, die ze
aan de kamer vereerd hadden , gegraveerd, en
met gesneden bloemen en lofwerk versierd. Op
een gedreven zilveren gildebeker van het St. Maartens-gild to Haarlem, stond op het deksel het
beeld van St. Maarten to paard, zijn kleed met
een bedelaar deelende. Op de kelk vier voorstel-

zilveren beker
van het

lingen uit het leven van dien heilige, en onder Droogscheerdersgild
aan den voet las men 1604. Op den beker van

to Leiden.

het St. Jacobs-gild aldaar stond het beeld van St. Jacob van Compostella. Op de kelk waren de wapens van de broeders met hunne
namen er onder gegraveerd 2).
Aan den mond van een drinkhoorn met zilver vergulden rand
to Leeuwarden was gegraveerd: ,,Desen hoern hebben doen maken
de broders van Sint Antonis ghilde MCCCXCVII"; waaronder eene
voorstelling van St. Petrus en St. Antonius. Op een zilveren band
in het midden leest men „Sante Antonius". — Op het raadhuis to
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Leiden wordt de vergulde kop van het droogscheerders- en lakenbereidersgild bewaard. Om den kelk zijn de wapens der gilden, op
het deksel hunne attributen en de gekroonde sleutels van Leiden
tusschen sane scheerderschaar gedreven. Van binnen prijkt het
wapen van mr. Van Heemskerck met het onderschrift:
Eendragt maakt magt, 't oud spreekwoord zeit,
Men vind in mij het klaar bescheid ,
Die door de Eendragt was bevoegt het gild ter eeren ,
Doch Tweespalt stak een stok in 't wiel ,
Zulx ik daardoor in hechtenis viel,
En zie van hand tot hand mijn Erfrecht slings omkeeren.
Op een buitengemeen grooten drinkhoorn van het schippersgild
to Nijmegen, hangende aan een zilveren ketting, least men o. a.
om het mendstuk :
Met natte seylen ist goet laueere,
Die my veel drinckt salt oock wel leeren.
Om dezen boom zijn twaalf zilveren banden, waaraan schilden
hangen, om den ondersten acht, met de namen der gildebroeders
van 1646-1648. — Overigens waren op de meeste bekers de
attributen van het gild of tafereelen uit de geschiedenis van den
patroon gegraveerd, terwijl het beeld van dezen
op het deksel prijkte. Zoo
ziet men op een Koren
van het St. Huyberts•gild
de bekeering van St.Hubert
gedreven, en op het ingeGevelKeen van een smidswinkel.

voegde kristallen middenstuk Diana met Actaeon,

en Venus met Adonis geslepen; op het zilveren mondstuk gedreven voorstellingen uit de geschiedenis van David en Esau. Doch
niet slechts op kannen, koppen en horens, maar ook op de zilveren
lepels en andere voorwerpen, die de kamer bezat, bij v. den gildehamer, den inktkoker, de schel en kussens, waren de wapens van
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het gild gegraveerd, gesneden of geborduurd. Men kan de meeste
voorwerpen, die zoo bij de steden als bij particulieren bewaard
worden, niet aanschouwen, zonder zich over den rijkdom van de
meeste der gilden to verwonderen. Zij zijn echter tevens gedenkteekenen van de hoogte, waarop vooral de graveer- en drijfkunst
moot gestaan hebben in de steden, waarin die gilden bloeiden, want
die voorwerpen moesten door gildebroeders
zelve bewerkt worden.
Naarmate den rijkdom der gilden waren
ook hunne verteringen, en vele hadden,
behalve den gewonen jaarlijkschen maaltijd, nog vele ander° „eerlicke maaltijden
en collations," waaraan ook soms de
vrouwen deelnamen. Soms deden de
breeders in phaetons en chaisen of schuiten
met hunne echtgenooten eon uitstapje
naar buiten, en brachten er den dag ten
koste van het gild vroolijk door. Ook
werden er „extra-avondpartijtjes" op de
gildekamers zelve gegeven. Bij vele gilden

Gevelversiering

een

timmvan
e rinan.

werden de jaarlijksche of groote maaltijden
naar den meerderen of minderen rijkdom der kas ingericht, loch
bij sommige was de acrd en hoeveelheid der spijzen door keuren
bepaald. Zoo moest er in de 16 do eeuw voor de laden van het
comans-gild to Amsterdam op St. Maarten een maaltijd aangericht
worden, die twee dagen duurde. Des Zondags ward er 's middags,
koevoet en pens voor het eerste, hutspot voor het tweede,
gebraden vleesch, boter en kaas voor het derde gerecht opgedischt;
's avonds bracht men het geschotelde van 's middags, rijstenbrij,
gesprengd vleesch, boter en kaas op tafel. 's Maandags schafte men
des middags eerst al het overgeschotene van den vorigen dag,
daarna brei of erwten, voorts pasteien, gesprengd vleesch,
eindelijk boter en kaas, en des avonds, behalve het overschot van
's middags, hoenders en konijnen, vogels of ganzen. De schout
kreeg van elken jaarlijkschen maaltijd eene taart of eene pastei,
en den priester, die het gilde-altaar bediende, ward eene pastei
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van tien stuivers te huis gezonden. Het goudsmidsgild to Dordrecht
daarentegen word op pasteien, gevogelte, braadvarkens, hammen,
gebraad, suikergoed, koexkens, crakelingen, ossekop, rabauwen en
marsopein onthaald, en dronk er wijn van Ay, Fontenoy, Bourgondiö
en Cypre bij. Ook de leden van het St. Lucasgild to 's-Gravenhage
werden twee dagen achter elkander aan een prachtigen maaltijd
getrakteerd. Aan tafel zaten de gildebroeders naar rang en ouderdom,
doch alien waren met het teeken van het gild, aan een groen- of
oranje-lint op de borst gehecht, versierd, terwijl het vaandel van
het gild uit een der vensters of het dak van het gildehuis wapperde.

Gildelloorn van het Scbippersgild to Harlingen.

Ons bestek gedoogt niet verder uit te wijden over de plechtigheden, die bij de oprichting van een gild plaats grepen, de optochten
op den patroonsdag van het gild, vroeger naar de kerk waar zijn
altaar stond, en van daar naar het gildehuis, waar de maaltijd
bereid was. Ook van de gihle-zegels, teekens, penningen en gildeboekskens kunnen wij niet gewagen, evenmin als van de bijzondere
gebruiken en gewoonten, die bij de verschillende gilden plaats
hadden. Slechts nog den woord over den invloed dozer corporation
op het stedelijk bestuur. Doze was tot het midden der 18 de eeuw
niet goring. In sommige steden waren zij het, die het bestuur
benoemden, zooals to Utrecht de wethouders, en niemand kon
daar magistraatspersoon zijn, of hij moest tevens lid van de eene
of andere confrairie wezen. Te Dordrecht verkozen zij de Achten
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en de thesoriers, wier rekeningen zij moesten nazien en goedkeuren. Zij bewaarden de sleutels van de eikenhouten in den muur
gemetselde kast, waarin de stadsprivilegien werden bewaard, die
niet dan in hunne tegenwoordigheid mocht geopend worden.
Alkmaar kozen de dekens en hoofdlieden de burgemeesters en
schepenen, en het is bekend hoeveel klem de schutterijen en hai e
kapiteinen , hetzij gewapend of ongewapend, aan de raadplegingen
der regeering wisten bij to zetten, en hoe deze laatsten zich vaak
als burgerkoningen of tribuni plebis gedroegen. In vele steden
mocht geen belasting worden opgelegd, geen bede toegestaan ,
tenzij met hunne toestemming. Hevige on]usten waren hiervan
niet zelden het gevolg, die niet altijd ten voordeele der regeering
eindigden , tenzij deze de gewapende macht to barer beschikking
had. Trotsch op hunne privilegien , verdedigden zij die met vereenigde,
krachten, en hoezeer niet zelden met elkander in conflict, maakten
zij, wanneer het de voorrechten van een hunner gold, gemeene
zaak. Eóne stad zou er slechts geweest zijn, waarin zij geen invloed
op het stadsbestuur hadden, Gouda namolijk, toen zoo rijk aan
fabrieken en tafrieken.
De boekdrukkers vormden natuurlijk ook een gild, dat jaarlijks
in Januari zijn eigen feestdag had. Geen dag ward in de 1500,
16 00 , 17 ,1, eeuw, en waarschijnlijk reeds veel vroeger, in ons
vaderland vroolijker gevierd dan „versworen maendagh," „versworen
maendagh na vastedaglie," „maenda gh na dry coninghen," ook
Kopper-, Flora-, verkoren- en raes-maandag genoemd "). De stedelijke besturen gaven dan hunnen boogen en lagen beambten tabbardlaken, deelwijn, ganzen, of geld om deze laatste to koopen; de
aanzienlijken richtten festOnen aan, het y olk liep „rinkelrooyende
langs heerenwegen ," de gilden hielden plechtige optochten , de
retrosijns gaven referein-feesten of brachten hun spel uit van do
„geboorte, dry-coninghen, Herodes, de moort der onnooselen" en
speelden „sotto cluyten op de markten." Ook zong men langs de
straten liedekens, die nog in oude liedeboeken worden gevonden.
Goon wonder dat de kerkelijken tegen zulke „exorbitantien" en
„enorme dertelheden van wijn- on biergelaghen in de tavernen en
andersints" ijverden, als ,,zijnde een overblijfsel van de paepse
11*
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religye en niet te gehengen in een land, waerin de waere
gereformeerde religye wordt beleden," zoodat het vieren van
koppermaandag hier en daar, geltjk in het laatst der 17 (1e eeuw
nog to Dordrecht, bij klokkeslag werd verboden.
Wat den oorsprong van het feest betreft, dienaangaande bestaan
even zooveel gissingen als over het woord kopper- of koppelmaandag zelve. Er zijn er, die willen dat het feest een overblijfsel
is uit het heidendom, en wel van het geboortefeest van Flora, van
hier Flora-maandag; zij gronden hun gevoelen op de gewoonte
om bij christelijke feesten heidensche bacchanalien te onderhouden,
waarvan het dauwslaan op hemelvaartsdag, het vogelschieten op
den derden pinksterdag, de vastenavond voor den grooten vasten
enz., overblijfselen zijn. Anderen oordeelen, dat men niet koppermaar koppel- of koppeltjesomaandag moat schrijven, wijI er dan
huwelijken gesloten of gekoppeld werden, waartoe de gewoonte
om op den eersten maandag na het feest van drie-koningen in de
roomsche kerken uit het Evangelic van Johannes het verhaal van
de bruiloft to Kana to lezen, aanleiding gaf.
Anderen willen, dat „copperen" in het algemeen feestvieren
beteekent, en in dien zrn komt het bij Bredero voor '). Zij leiden
het of van „cope," een drinkbeker, in het oude piquetspel het
symbool der geestelijkheid, en noemden niet alleen koppermaandag,
naaar elk feest in het algemeen kopper. Het komt werkelijk
meerrnalen in dien zin voor, zooals in Noozernan's „Heroyde
Student," alsmede in Bredero's „Lucelle". Wij laten andere
onwaarschtinlijke gissingen daar en vermelden nog slechts het
gevoelen van Bilderdijk. Volgens hem „was het oudtijds in ons
vaderland gebruikelijk, zich eens in het jaar to laten coppen of
aderlaten. Daze operatic geschiedde bij het baden en werd verricht
door de barbiers, die daarom lang baders heetten, waarvan de
spreekwijze in Duitschland: „einen zum Bader schicken," voor:
iemand een gat in den kop slaan, Hun winkel wordt daarom ook
nog in Duitschland „eine Badstube" (d. badstoot) genoemd. De
vrouwen lreten zich hetzelfde doen door copsters, die daartoe ook
wel badstoven hadden, en den naam droegen van koppelaarsters
to zijn. Maar gelijk de oude almanakken eenige dagen aanwijzen,
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waarop de astrologie verbood bloed to vergieten, waren dan de
badstoven gesloten en de coppers hadden vierdag. Inzonderheid
Wilde men niet dat het jaar met bloedstorting beginnen zou,
en dan hadden de coppers en copsters of coppertjens op den
maandag na dertien-dag of drie-koningen hun feest, als zijnde die
maandag teen 't begin van het werkjaar. Toen de nieuwejaarsdag verzet word, bleef echter hot bijgeloof wegens bet coppen
op dien maandag. En dus bleef hij coppertjes vierdag of vacantie;
ook deden zij dan hunne nieuwejaarswenschen. En hierom begonnen dan ook de Hoven van justitie hunne zittingen nog in
onzen tijd. Maar waarom wenschen de boekdrukkersgezellen dan
nieuwjaar op dien dag? Zij traden in de plaats der vroegere
librarii en hadden vanouds de nauwste betrekking tot de kop- of
badstoven, want daar plachten zij voor de badende en niet badende
lediggangers hunne liedjes en romans voor to lezen, en de badstoof
was meer in trek, naarmate men er amusante voorlezingen hoorde
en opdeed." Tot dusverre Bilderdijk, wellicht meer vernuftig dan
waar. Doch lang voor er prenters waren ward die dag gevierd.
Zoo teekent Van de Wall op een brief van graaf Willem III, van
1 April 1315, aan: „Men plagt den verzwooren maandag to
Dordrecht met veel teekenen van vroolijkheid to vieren. Zelfs had
die gewoonte zulke diepe wortelen geschoten, dat, volgens Balen,
in zijn tijd nog jaarlijks het houden ervan bij openbare klokkeslag
verboden word 5)."
Van daze kopperdagen of koppertjesmaandag of dinsdag gewaagt
Bredero in zijn „Moortje," en volgens Le Long be y ond zich in
zijn tijd in het voorvertrek van het regentenkantoor in het
Lazarus-huis to Amsterdam eene schilderij, den plechtigen optocht
der Leprosen of Lazarussen op die dagen voorstellende 6). Zij reden
dan met sleden, pijpen en trommelen door de stad, om aan de
deuren en op straat van goede heden aalmoezen to ontvangen,
waarna zij den eersten dag in het gasthuis en den tweeden in
het weeshuis onthaald werden, walk gebruik tot in den jare 1604
geduurd heeft, toen het om den grooten oploop des y olks een
einde nam. Nog in de 19 d '' ecuw word de eerste dier dagen to
Dokkum plechtig gevierd 7 ). Het was een dag, schrijft een ooggetuige
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die aan de weelderigste en buitensporigste vermaken werd toegewijd en met niets beter dan met de oude bacchanalian van
Rome kon worden vergeleken. Voor elke buurt of wijk was dan
een bijzonder feest bestemd, bestaande in lekker eten en drinken
van den morgen tot den avond. Rijk en arm, jong en oud, zoo
hij maar tot eene buurt behoorde, deelde er in, al zouden dan ook
de kleederen naar de bank om de kosten goad to maken. Ook als
een bijzondere feestdag der boekdrukkersgezellen vinden wij den
koppermaandag vermeld, en er bestaat nog een lied dat op de wijze:
„wel Lyesken soet" gezongen werd, en welks eerste regels dus
luiden:
Wat is er een jolyt in daghen end' in nachten.
Voor haer die altijt hun debuoir betrachten.
Het schoenmakersgild in Noord-Brabant viert, naar wij meenen,
nog heden den kopperdag.

Elide Ho ofdstuk.

Apothekers. Chirurgijns.
a een blik in de algemeene geschiedenis der gilden
geworpen to hebben, doen wt) zulks in de bijzondere
van een paar der voornaamste, dat der apothekers en
chirurgijns, en bespieden ze eenige oogenblikken in
hunne werkplaatsen zelve '). Het is algemeen bekend, dat de
Grieksche en Romeinsche geneesheeren zelve hunne artsenijetii
bereidden. Zij lieten de kruiden die ze behoefden door anderen
verzamelen, of kochten ze van hen, die ze uit afgelegene gewesten
deden komen om er handel in to drijven. Deze kramers bepaalden
zich echter niet slechts tot den handel in geneeskundige kruiden,
maar strekten hem uit over die, welke tot bereiding van spijs,
verven, zalven en reukwerk, tot schilderen, blanketten en andere
doeleinden dienden. Allengskens met de krachten en eigen.
schappen er van bekend geworden, begonnen zij zelve de arts°•
nijen to bereiden en zich op het samenstellen van zoogenaamde
arcana toe to leggen, en alzoo den geneesheeren afbreuk to doen.
Deze handelaars hadden echter meer overeenkomst met onze
specerU-handelaars, drogisten en kwakzalvers, dan met onze apothekers, wier naam veel vroeger voorkomt danhun tegenwoordig
beroep; want apotheek beteekent een soort van voorraadschuur
of magazijn, en hij werd apothecarius genoeind, die of de
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eigenaar of de opzichter van dusdanige inrichting was. De artsen
in Afrika zouden in de ilde eeuw reeds begonnen zijn, de bereiding
der geneesmiddelen volgens hun voorschrift aan zekere kunstenaars
over to laten; en op deze wijze zou dus het eerst in dat werelddeel de scheiding der kruid- van de geneeskunde opgekomen zijn.
Arabische geneesheeren zouden de apotheken in Spanje en
Beneden-Italie ingevoerd hebben, en werkelijk treft men de oudste
apotheken in Beneden-Italie aan. Men noemde ze in de middeleeuwen „stationer," de apothekers „stationarii," en daarop hebben
de wetten betrekking, welke door koning Roger, die reeds in de
12 de

eeuw to Napels eene apotheek aanlegde, gegeven en door keizer

Frederik II uitgebreid en scherper gemaakt zijn. Het was deze
keizer, die ook het eerst den geneesheeren gebood zelve de
geneesmiddelen to bereiden en apotheken to
houden , of met de apothekers ten aanzien
van den prijs der geneesmiddelen overeen
to komen. Ook werd de eerste medicinaaltax door hem gegeven. Slechts hij, die eene
gunstige getuigenis van do geneeskundige
faculteit verkregen had, mocht zich als
apotheker vestigen. Van recepteeren wordt
Uithangteeken.

geen melding gemaakt, doch algemeen
gebruikte men het „Antidotarium," op last

der artsen to Salerno, door Nicolaas van Reggio uit de schriften
van Avicenna, Galenus, en anderen to zamen gesteld en in het
Latijn vertaald. In Dnitschland komen in de middeleeuwen wel
„apothecae" en „apothecarii" voor, maar als magazijnen en
magazijnhouders. Het woord apotheek was toen synoniem met
het italiaansche „boteca," het fransche „boutique" en het duitsche
„Bude," en beteekende eene plaats, waar niet slechts geneesmiddelen maar ook specerijen, verfwaren, confituren en eetwaren
verkocht werden.
ZOO was het ook in ons vaderland. Al wat tot bereiding van
spijzen, zooals peper, foelie, gember en suiker behoorde, alsmede
confituren, suiker- en banketwerk, parfumerieen, blanketsel en
balsem, werclen in de apotheek gehaald. Deze was zelfs de gewone
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herberg, waarin men elkander onthaalde, en de apothekers dreven
halide' in allerlei wijnen. In 1393 aten de burgemeesters van Arnhem met den apotheker, d. i. in de apotheek. Toen in 1401 de
burgemeesters van Hamburg te Arnhem waren, onthaalde hen de
magistraat op hypocras, dien ze in de apotheek lieten halen 2). Men
kon er ook malveseye en romaneye, rooden wijn, zelfs koek krijgen.

Eon apotheker.

Uit oude rekeningen blijkt, dat het ook in andere steden de gewoonte
was, lekkernijen en wijnen in het stadswijnhuis, want zoo noemde
men de apotheek, te koopen, doch voor de apothekers was de
hoofdtak van hun bestaan het bereiden en leveren van medicamenten. In de kloosters, zooals to Rijnsburg, hield zich de „apothecerse" of infirmerie-moeder alleen met het laatste bezig, en ontbood
de hofmeester do specerijen, confituren en wijnen uit eene apotheek
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te Leiden. Ofschoon de wijnhandel in vervolg van AO door een
btjzonder gild werd gedreven, zoo bleven de apothekers echter
gekruide wijnen voor doopmalen en bruiloften leveren, en verkochten nog in de 17 de eeuw suiker en gesuikerde ervvten voor de
strooijonkers en jonkvrouwen. Aan het hof van Karel van Bourgondié hadden zij als „cruideniers" eene gewichtigo betrekking.
„De Prince," lezen wij, „heeft twee crudeniers ende twee hulpers.
Ende sijn deselve crudeniers so vrij jeghen den Prince, dat sij
hem gheven al dat hij begheert aengaende medicijnen , sonder to
roupene yemants. Do crudenier brengt de tregie van den Prince
tot voor sijnen persoon, in wat feesten of state dat het sij. Deselve
crudeniers leveren alle de tregie ende confitueren. Sij doen leveren
den ypocras t'eenen geordonneerden prijse."
In Duitschland zouden er, voor in 1404 de apotheek te Neurenberg gesticht werd, reeds andere hebben bestaan. In 1409 werd
de „LOwen-Apotheke" to Leipzig geopend. Reeds lang voor 1558
bestond de apotheek van Glatz te Stutgard, en toen graaf Ulrich
meester Johann Kettner in 1456 tot zijn lijfarts had aangesteld,
gal hij hem het volgende jaar verlof aldaar eene apotheek to stichten,
onder belofte van geen andere in zijn graafschap toe to laten. De
apotheker ontving van den graaf jaarlijks rogge, spelt en wijn,
doch hij moest het hof zooveel confituren leveren als het behoefde,
tegen 12 schellingen het pond.
In Engeland bestonden de apotheken reeds in de eerste helft
der 14 de eeuw 3 ). In 1345 gaf koning Eduard aan Coursus de
Gangeland, apotheker te Londen, een dagelijksch inkomen van vier
stuivers voor zijne zorgvuldige verpleging, toen hij in Schotland
krank lag.
In 1472 had Frankfort aan den Main eene welingerichte apotheek ;
want in dit jaar deed de regeering van Constanz er onderzoek
naar de bepalingen ddar gemaakt nopens don prijs der geneesmiddelen. Op vele plaatsen werden de eerste apotheken op kosten
der steden gesticht, moest elk apotheker een eigen tuin hebben
om kruiden aan to kweeken, en werd hun de handel in sulkerwerk , confituren en andere delicatessen veroorloofd , waarvoor
zu, ten blijke van dankbaarheid, den magistraat op feestdagen
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geschenken van suiker, marsepein, „Magen-Marsselle" enz. toezonden.
Evensls in Duitschland, waren de eerste apothekers in Frankrijk
tevens handelaren in specerijen. In 1484 ontvingen zij van koning
Karel VIII hunne statuten. Anderen verkregen ze in 1514 onder
Lodewijk XI, in 1516 en 1520 onder Frans I, in 1571 en in 1583
onder Karel IX en in 1591 onder Hendrik IV; Lodewijk XIII
bevestigde ze in 1610, 1624 en 1638. Hun grootste vijand in de
17de eeuw was de beroemde geneesheer Guy Patin, „ennemi jurd
des auteurs arabes, des emperiques, des chymistes," die de laatsten
„les singes de la medicine," de apothekers „les cuisiniers arabesques" noemde ''). „Pour souffrir cela", schreef hij aan een zijner
vrienden, „il faut avoir une ame venale et aussi malfaité qu'un
apoticaire." „Nous avons," schreef hij elders, „ruin6 les apoticaires
do Paris. Faites leurs entendre, qu'il y a chez les Opiciers de la
casse, du senn6, de la, rhabarber et du syrop de roses pales,
avec lesquels rem6des nous nous passons d'eux et les avons rendus
si ridicules qu'on ne les vent point voir dans les maisons." „Les
apothicaires sont grands coupe-ill's de bourses et les medicins les
y aident." De oorzaken van zijn haat waren hunne pogingen zich
bij de zieken in to dringen en hun geneesmiddelen voor to schrijven;
pogingen, die ook elders hevige twisten tusschen hen en de doctoren
veroorzaakten.
Gelijk wij reeds opmerkten, dreven de apothekers in ons vaderland in de 15 de eeuw ook handel in wijnen en kramerijen, doch
in de 16de komen zij voor als suikerbakkers en medicijnhandelaars,
die hunne waren uit Italie lioten komen. In de 17 de eeuw zien wij
hen zelve de artsenijen bereiden, die door de geneesheeren werden
voorgeschreven, en in hunne bibliotheek vend men o. a. A. de Hud's
„Nieuw licht der Apothekers", waarvan in 1683 to Amsterdam
een vijfde druk verscheen, de „Pharmaceutica ofte drogh bereydende
geneeskunst", de „Pharmacie" van le Mort, Cordi's „Leydtsman
en onderwijzer der medicynen of ordentlicke uytdeyling en bereydinglook van de medicamenten", de „Pharmacopoea" van Foesins,
SchrOder's „Thesaurus pharmacologicus", Blankaarts „Nieuwe Nederlandsche Apothekerswinkel", het „Nyeuw Receptboexke", het „Confect-buch and Hausz-apoteck" van Gualtherus Rijff, de „Moutfeschans"
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van Hondius, Dodonaeus, Beverwijck, „pharmacopoeên, distilleerboeken" en diergelijken. In de oude kluchtspelen zooals in Alewijn's
„Philippijn de Koppelaar", in Bredero's „Jerolimo" en „Schijnheyligh"
komen apotheken en apothekers meermalen voor. In laatsigenoemd
spel wordt van eene „meesteresse", Mary Rompslomps genaamd,
gezegd:
Aen de lily geeft se voor de koorts, koeck, briefjes en raed,
En wiese Diet gebruyckt, daer tegen blijftse byster quaet.
Sij wijsi
Den Apteker en de kruijenier hoe dat sij sullen stampen haer kruyt,
En hoe sijt uyt de vijsel met een hasepoot sullen vegen uyt.
Bredero stelt in dit kluchtspel, gelijk ook Hooft in zijne navolging er van, de doctoren op het tooneel aan den spot van het
publiek bloot; doch Godewijck deed zulks de apothekers. Hij klaagt
over hunne trotschheid en onkunde:
Zij den cken doctors te sijn en hebben een deftighe wesen ,
Waerop efter grootsheid en onwetenheyt is te lesen.
Meermalen werd ook over hunne „slincxe manieren van de
doctoren uyt de practijck to helpen" geklaagd. De later zoo beroemde
Leidsche hoogleeraar Jacob le Mort haalde zich den haat der
geneesheeren op den hals, toen hij als apotheker door zieken
geraadpleegd werd en bijzonder onderwijs gaf in de chemie, pharmacie en theoretische en practische geneeskunst 5). Eerst toen hij
te Utrecht den doctoralen graad verworven had, Iieten zij hem met
rust. De stadsapothekers ontvingen jaarlijks tabberdlaken; op straat
zien wij ze dan ook, evenals de doctoren, getabberd, gemanteld
en gebeft. Men noomde ze, evenals de chirurgijns en barbiers,
„meesters". Van de 14 1e tot de 16 de eeuw behoorden zij tot het
kramers- of tot het kruideniersgild, later scheidden zij zich van
daze, vormden een collegium pharmaceuticum of broederschap en
hielden, bijv. te 's-Gravenhage, hunne vergaderingen in het bovenste
gedeelte der waag. In dit vertrek word het „vermaarde middel
theriaca of Veneetsche theriakel" door hen vervaardigd 6).

Hier

bey ond zich „een groote wel opgedischte tafel, voorzien met 80, zoo
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groote als kleine schotels, waarin de simplicia of droogerijen met de
verdere ingredienten, noodzakelijk tot deze compositie, zoodat die
het zag, eene tafel mat de aangenaamste spijzen waande te zien."
Tot deze confrerie werd niemand toegelaten, tenzij hij zijn examen
had afgelegd. VOOr hij zulks deed, moest het recht van de confrerie
aan de regeering betaald worden. Een vreemdeling gaf f 60, een
burger f 40, een apothekerszoon f 20. Hierop volgde het examen,
ten overstaan van gecommitteerden uit den magistraat, afgenomen
door de Haagsche doctoren, den professor anatomicus, den deken
en den hoofdman van het gild. Zooveel moest hij van het Latijn
verstaan, dat hij de pharmacopoea en de recepten kon lezen.
Ook to Amsterdam waren de doctoren en apothekers tot in de
17 de

eeuw met het kramersgild vereenigd, zonder aan eenige

stedelijke wetten of reglementen, behalve aan eenige keuren, die
in de 16 de eeuw gemaakt waren, verbonden to zijn. In deze werd
hun onder andere gelast, „zich in het stofferen hunner winkels to
schikken naar het Dispensatorium of Winkelboek van den proost
Nicolaas" 7 ). Het verzuim hiervan en de misbruiken die dit ten
gevolge had, gaven aanleiding tot het ontwerpen van een nieuw
Winkelboek. Toen de beroemde doctor Nicolaas Tulp den 18 den April
1635 vele voorname doctoren bij zich te gast had, sloeg hij hun
zulks voor. Het droeg hunne goedkeuring weg, en tot het vervaardigen er van werd eene commissie benoemd, aan Wier hoofd
Tulp stond. Het ontwerp werd aan drie apothekers getoond, door
hen en alle doctoren goedgekeurd, en in de lente van het volgond
jaar door het gerecht, bij rade der vroedschap, ingevoerd. Den
16den Januari 1637 stelde het gerecht twee doctoren en twee

apothekers met den titel van inspectores aan, om toe to zien dat
het stipt gevolgd werd. Deze hielden hunne vergadering in de Nes
boven de kleine vleeschhal, weleer de kerk van het St. Margarethaklooster. Den 15 den Januari 1638 werden de apothekers van het
kramersgild gescheiden en tot een bijzonder gild verklaard, waartoe
ook de doctoren zouden behooren en waarvan de inspectoren overluiden zouden zijn. Deze werden den 18 den September van hetzelfde
jaar gemachtigd om het Winkelboek to verbeteren. Het is onzeker
of zulks geschiedde, doch in 1726 werd het geheele boek op last
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van het gerecht, vernieuwd, met eenige scheikundige en andere
bijvoegsels vermeerderd en, onder den naam van „Pharmacopaea
Amstelodamensis renovata", in het Latijn en Nederduitsch herdrukt.
De apothekers mochten geen winkel openen, vddrdat zij bij het
collegium onderzocht en goedgekeurd waren, en moesten dan f 150
bij hunne intrede in het gild, f 100 tot onderhoud van den artsenijtuin, en voorts jaarlijks f 4.10 voor den laatsten en f 1.10 voor
jaarzangen betalen, doch werden niet tot het examen toegelaten
vddr zij drie jaren bij een erkend apotheker in de stad gediend,
of zes jaren buiten de stad winkel gedaan hadden. De apothekers
moesten ten alien tijde toelaten, dat hunne winkels door de
inspectoren onderzocht werden. De joodsche apothekers waren aan
dezelfde regels gebonden, doch mochten geen geneesmiddelen aan
de christenen verkoopen.
In de meeste steden waren, onder verschillende namen, dezelfde
inrichtingen. Zij hielden, evenals de overige gilden, hare bijeenkomsten en maaltijden, die, naarmate het gild meer of min rijk
was, prachtiger of eenvoudiger waren. De apotheken zelve zijn
meermalen op doek en in prent gebracht. Hier zien wij aan de
wanden potten, flesschen, helmen, alembakken, recipienten,
retorten, smeltkroezen, houten, tinnen, porseleinen bussen, doozen
en glazen. Midden in het vertrek hangt, boven aan den zolder,
een gedroogde on opgevulde krokodil. Boven eene tafel hangen
schalen, en de meester houdt zich bezig met in een grooten
koperen, met lofwerk versierden vijzel kruiden to stampen. Op
een ander tafereel zien wij, door de geopende deur, in den winkel.
Behalve flesschen, potten en andere tot het bewaren en bereiden
der geneesmiddelen bestemde voorwerpen, ontdekken wij een gedeelte van de toonbank, waarboven schalen hangen en waarop de
soms rijk besneden doos met gewichten staat. Nevens de krokodil
hangen nog gedroogde salamanders, een walvisch-kaak, haaientanden en allerlei gedrocbtelijke voorwerpen, zelfs zeemeerminnen,
tegen den zolder, terwijl eenige geraamten van apen en corns van
kinderen uit de hoeken de klanten aangrimmen en huiverend op
den drompel doen vertoeven. Onder de luifel of op de straat is de
meester, met eene nachtmuts op het hoofd, een door eene sjerp
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om het lijf gegorden tabberd, later japon, met eene losse bef om
den hals en slippers of stillegangers aan de voeten, bezig een drank
to koken. Boven de luifel leest men Medicijn-winckel, of wel
„Haagsche, Duitsche, Leidsche, Amsterdamsche medicijn-winckel",
hetgeen to kennen geeft dat in die apotheken er op word nagehouden, hetgeen in de steden, waarnaar de apotheek zich noemde,
werd voorgeschreven. De apothekers, die doorgaans stadsambtenaren
waren, hingen het stadswapen uit of voor het venster, doch onder
de luifel prijkte een houten salamander of wel een gaper met de
narrenmuts 8).

Toen de winkels der drogisten nevens die der

apothekers opkwamen, verlangden de eersten eenig aandeel in de
dagelijksche voordeelen en zetten derhalve dit kopstuk voor het
venster. Was de gaper vroeger den apothekers, drogisten en
chemisten gemeen, de eersten hingen nu den vijzel, de drogisten
den snuit van een zaagvisch, de hertshoorn en eene rist slaap
bollen, en de chemisten den salamander uit. Omtrent dit dier
waarvan verteld wordt, dat het in 't vuur leeft, dealt Halbertsma
het volgende mede: „Er waren twee eldorado's voor de gloeiende
verbeelding der middeleeuwsche volkeren, zelfs in de 1 7de eeuw
niet uitgestorven, de steen der wijzen om goud to maken en het
elixer vitae om den duur des menschelijken levens naar goedvinden
to verlengen. De padden en salamanders hadden dat beginsel in zich.
De chemisten kookten dan doze beestjes, nu eons in dit, dan weder
in dat vocht, nu Bens op doze, dan weder op gene wijze; nu
haalden zij de dampen door gene, dan door doze slangen, en de
nedergeplofte vochtdampen moesten het aqua vitae zijn. Welke
apotheek had dit niet? en hoe kon hij zuiks beter bekend maken,
dat hij het geheim ook begrepen had van het samenstellen, dan
door den salamander in zijn gavel to beitelen of op zijne stoop to
plaatsen, dat geheimzinnig schepsel, hetwelk de elementen van het
elixer vitae door alle aderen en laden stroomt."
Naast de apothekers spelen ook de chirur4ns in het maatschappelijk leven onzer vaderen eene belangrijke rol. „Het is,"

wij maken de woorden van den Haagschen chirurgijn Van Solingen
tot de onze, ,mijn voornemen niet om to bewijzen dat de chirurgie
of desselfs bepaelde handkonst, het oudste, edelste, sekerste,
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moeilijkste en noodsakelijkste deel der medicine is, of te verhalen
wie d' eerste vinder als patroon daarvan was en wat voor illustre
personen deselve soo voor haer vermaek of gewinshalven hebben
geexerceerd." Gaarne leggen wij ons neer bij de verklaring van
doctor Van Beverwijck, wanneer hij in zijn „Lof der Chirurgie"
schrijft: „dat de chirurgie ofte heelkonste, een voornamelijck deel
der medicine, onder alle konsten die met de hant uytgevoert werden
seer geacht en gepresen is geweest, ja dat selfs de naem van medicyn
bij de Romeynsche rechtsgeleerden aen de chirurgyns werd gegeven."
De dichter Baerdt zingt "):
Ons konst is veel meer tore waerdt.
Hippocrates is self geweest
Een surgjus, so men bij hem leest,
Galenus, Celsus en veel aer,
Doen 't olim in die tijden waer,
Oft schoon haer benen zijn in 't graf,
Nochtans sijn wijder spruiten af.
ZOO kon men in de

17"

eeuw spreken en zingen. Doch er was

eens een tijd, dat de beelkunst van de lijst der wetenschappen
was geschrapt, toen het concilie van Tours het banvonnis over
haar uitgesproken, en alle chirurgische operaties aan hare beoefenaars verboden had, omdat de kerk eene vijandin van bloedstorting
is. Van af dat oogenblik werd zij aan de hoogescholen niet meer
onderwezen en ontstond er eerie klove tusschen den genees- en
heelmeester. En terwijl de geneeskunst, met privilegien beschonken,
fier het hoofd verhief, wierp zich de chirurgie, van hare waardigheld beroofd, in de armen van lagere bedienden en barbiers, en
vereenigde zich met een gild, dat met de gilden der handwerkslieden gelijkstond. In dien toestand bleef zij, die zich eenmaal „de
koningin der konsten" noemde, langer clan een eeuw. Geen student
werd door de geneeskundige faculteit te Parijs aangenomen, zonder
haar plechtig to hebben afgezworen. Zelfs nam de facultas medica
aldaar de lagere chirurgijns en barbiers tegen de „chirurgiens de
longue robe" of „maitres chirurgiens" in hare bescherming, bij een
hevigen twist, die door laatstgenoemden tegen de kwakzalverij der
barbiers werd gevoerd.
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In de 16 de eeuw brat: er voor de heelkunde, verlicht door de
fakkel der anatomie, eon nieuw tijdperk aan. De uitstekendste
geneesheeren in Frankrijk begonnen haar to beoefenen, en onder
dozen de beroemde Ambrosius Pare, lijfarts van vier Fransche
koningen, en welhaast wedijverden de Fransche met de Engelsche
wondartsen, die Wisemann, de vader der chirurgie in Engeland,
tot aanvoerder hadden, om haar de haar toekomende plaats in de
rij der wetenschappen terug to geven. Wat Pare, Chaumot, Duchesne,
Beaulieu en Poupart in Frankrijk, Bartisch von Koningsbruck en
Geiger in Duitschland, Wisemann en Woodhouse in Engeland,
Fabricius ab Aquapendente en Marcus Aurelius Severin in Italie
voor de chirurgie deden, verrichtten Vesalius, Pauw, Foreest,
Beverwijck, Munniks, Rau, Ruysch en Van Solingen in Nederland
voor haar. Door hunne bemoeiingen vestigden 's lands bestuur en
de stedelijke regeeringen hunne aandacht op den toestand dier
wetenschap, en werden er zoo aan de hoogescholen als in de steden
maatregelen genomen tot verbetering van het onderwijs er van.
Niet alleen de geneesheeren werden in de geheimen dier wetenschap ingewijd, maar ook de chirurgen, door de aanstelling van
professoren in de anatomie, in de gelegenheid gesteld zich meer
en meer to bekwamen. Doch werd al der wetenschap de plaats,
die zij vroeger met zooveel glans innam, weder ingeruimd, zij
die het yak beoefenden konden het niet tot haren vorigen stand
verheffen. Mochten er an. die door den room hunner bekwaamlieden en geleerde schriften meer in aanzien waren, honderden
hunner broeders bleven in dien stand, waarin zij sedert den banvloek der concilien neergedaald waren. Zelfs was de 17 de eeuw, de
eeuw van Lodewijk XIV, de llzeren voor de heelkunst in Frankrijk,
en schoon de chirurgen den weisprekenden Pucelle tot advocaat
hadden in hun rleidooi met de geneesheeren to Parijs, werd evenwel den 21 sten December 1659 bet vonnis uitgesproken, dat goon
chirurgijn den titel van bachelier, licentiaat, doctor of professor in
de chirurgie mocht voeren, en bevolen dat het opschrift hunner vergaderplaats, „collegium chiriatricum", moest uitgewischt worden 10).
In de 16 de eeuw waren de namen van barbier, wondheeler en
chirurgijn in ons vaderland synoniem. Zoo kreeg Jan van Blois.
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heer van ter Goude, in 1345 eene blessuur in zijn kakebeen, en
werd door „meester Willem, surgyn van Gouda," genezen, waarvoor hij, behalve S pond, een „rok, kaproen en voeder" ontving.

batbiet-hoelmeestel.

„Meyster Gerryt, barbier," kreeg in 1387 van de stad Arnhem
VII p. 9. s. 4 d. „van Houtappel ende Gerrit van Wadel to heilen."
in 1388 „8 p. 2 s. 8 d. van Johan van Baer to „meysteren." In
1468 unt y ing „den meyster" ook eene zekere som, en in 1398
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werden door „meister Henric, die barbier," vier gewonden op stadskosten geheeld. Nog in de 17 d° eeuw noemde men een wondheeler nu
eens barbier, dan weer surgijn. Zoo leest men in Halmael's „Boek- en
Kashouwer" : „Ik ben overal gekwetst, ik moet na den barbier," en :
„Ik ga na de sarazijn om mij to laten verbinden." In Bredero's „Stomme
Bidder" laat eene meesteres of wijze vrouw zich zeer ongunstig
over de faculteit uit. Niet alleen diergelnke vrouwspersonen , maar
ook de badstoofhouders oefenden de praktijk uit, zetten koppen ,
behandelden oude kwetsuren en oefenden het baard- en haarsnijden
nit. „De badt-meester kopt somtijdts," zegt Comenius , „badtkoppen
aengehecht hebbende, door hulpe van de vlamme: dickwils verciert
In) oock de baerden en de hayrlocken , 't welck oock de barbier
wel doet, terwijI hij het van een gevouwen hayr eensdeels met
de schaer afkort, eensdeels met een scheermes afscheert, latende
afhangende voorlocken van 't voorhooft, ofte langh hayr in
't ronde" ' ').
Reeds in de 14 de eeuw ontmoet men surgijns of barbiers in onze
legers onder den naam van „arsaters." Zoo heelde in 1428 to
Arnhem Henrich Blide zekeren Hynen ten Veen, welke voor der
stat van den vyanden geschoten wart" 12). De barbiers trokken in
1427 naar het leger „met groffyaensnegel, kneel ende gingever,
of daer yemant gewont worde." In het leger van Maximiliaan was
geen veldbarbier, doch de vorst droeg zorg voor de gekwetsten
en liet ze op zijne kosten genezen. In bet laatst der 15 de eeuw
komen ook stads-chirurgijns voor, die evenals later de pestpokbreukmeesters en operateurs of steensnijders een jaarlijksch inkomen
en tabbardlaken trokken, gelijk alien die een stedelijk ambt
bekleedden. De pestmeesters werden soms voor zoolang de post
duurde aangenomen. , die in 1601 to Arnhem die betrekking
bekleedde, ontving van stadswege een langen mantel en een overkleed
van bombazijn , dat hij aan moest hebben bij het bezoeken zijne:'Viers , maar to finis komende op een bijzonderen steel moest nederleggen en dan zijne gewone kleederen aandoen. Gelijk alle stedelijke
ambtenaren , moesten zij hij de aanvaarding van hun ambt een eed
afleggen. Die van den stads-chirurgijn to Brielle luidde dus : „Dat
zweer ik, der steden-chyrurgijn to wesen , die goede luden , die
12.
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's behoeven ende begheren , bij den gracien ende ghenaden Goods
te cureren ende te ghenesen , na minen vermoghen ende weetscap,
yghelies smarte te groten (begrooten , schatten), na den rechte
ende by der bester reden. Dat en sal is laten om meerders noch
om ghiften wil, die men mi gheven mach of doen gheven, bieden
mach of doen bieden, noch om gheenre ander zaken wil. So mach
mi God helpen. Amen."
In de 13 de en 14 de eeuw behoorde het barbiers- en chirurgiinsgild niet tot de voornaamste, en moest zich, om de kosten voor
het a]taar en Licht zijner patronen, Cosmus en Damianus, te kunnen
bestrijden, met andere gilden vereenigen. Zoo was het to Dordrecht
met de droogscheerders, te Amsterdam met de trijpmakers, houtblokkenmakers en stillegangemakers vereenigd. Te Hoorn bestond
een chirurgijns-, barbiers- en meestersgild, elders een chirurgiins-,
barbiers-, hayrsnijers- en paruyckemaeckers-gild. Hieruit blijkt dat
de kunsten of handwerken, die elders door den persoon, hier door
verschillende werden uitgeoefend. Dat de chirurgijns, gelijk nog
heden barbiers, tevens haarsnijders waren, bewijzen de gilderekeningen en die welke in particuliere archieven bewaard worden ,
gelijk die van Floris I van Pallant, wiens heelmeester tevens zijn
baar.d- en bairscheerder was''). Toen deze Floris II voor de eerste
maal geschoren had, bracht hij niets in rekening, maar het het
aan het welbehagen van den oudon graaf over. Als haarscheerders
komen zij telkens voor, gedurende de kerkelijke twisten over het
lange en korte hair. Zij schaarden zich natuurlijk aan de zijde der
voorstanders van het korte. Als baardschrappers namen hunne
verdiensten toe sedert het dragen van lange baarden werd afgeschaft. Zulks ging vooral der geestelijkheid zeer ter harts, en menig
leeraar sprak het anathema over de „kleine baardekens" en de
„gladde aangezigten der hedendaegsche jonckheyd" uit. Vogellius,
de predikant van Enklmizen '"), sprak aldus zflne ambtgenooten aan:

L, ii niet de baert gegheven ,
Tot ontsagh en tot cieraet
Voor die sonder baerden leven?
Doet ghij dan gheen schandlijck quaet.
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Dat ghy laet u baert afseheeren,
Of beknippen spits en kleen?
Kan men uyt dit doen niet leeren,
Dat ghij wort met haer gemeen?
Hij was echter een hevig vijand van het lange haar. Zijn collega
J. Pappius zeide:
'T is schand voor 't vrouw-volk soo te prongken,
End' tusschen d' hayr-viughts door te longken,
Met lokken
vliegen aen,
Als duet een merry met haer maen.
Dogli 't is voor mans-volek meer oneere,
Dats overtreffen 't vrouwvolck seere
End sigh verwijven 't eenemael,
Met dat langb-hayr-gewas gheprael.
Ook nadat de barbiers zich niet meer met haarscheren bezighielden en haarscheerders- en pruikenmakerswinkels openden, bleven
deze in het chirurgijnsgild en mochten hun beroep niet uitoefenen,
voordat zij voor het gild hunne proef hadden gedaan.
De chirurgijnsgilden bestonden in de meeste plaatsen reeds in de
14 de eeuw, doch in sommige, gelijk te Hoorn en to Amersfoort,
werden zij eerst later gesticht. Zij hadden hunne dekens en overmannen, die de keuren, welke gelijk die der overige gilden door
den magistraat gegeven en hernieuwd werden, moesten handhaven.
Doze keuren waren niet dezelfde. In sommige werden de meesterschirurgijns van de meesters-barbiers onderscheiden. De eersten
mochten het „surgijnshandwerk en het barbiersambt" tevens uitoefenen, doch de laatsten alleen het scheerambt waarnemen, coppen
of aderlaten. Wilde men in een gild komen, dan moest men de
groote of kleine proef ondergaan: de eeiste bestond in de zoogenoemde chirurgicale of „snij- en anatomy-", de laatste in de scheer-,
„cop- en lancetproef." Wilde men de eerste of groote proef ondergaan, chirurgien de longue robe worden, dan moest men zich, na
ten minste twee jaren leerling to zijn geweest, voor het praeparatoir
examen aangeven. Op den bepaalden dag verscheen men voor de
verga,dering van doctoren, dekens, proefmeesters en leden van het
gild, die door een anatomiae professor, zoo er een bij de hand
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was, werd gepresideerd in het een of ander gasthuis, waar de
candidaat twee of drie verbanden moest leggen, een „cauterium
potentiale prepareren en op een bekwame plaats appliceren", vetvolgens twee lancetten maken„,telkens op verbeurte van op iedei
vitieus lancet van twee guldens, en op yder cauterium qualyck

E ■ 11 chim qui].

geappliceert, twintigh stuvers, alles ten proffijte van den examinateur." Verrichtte hij zulks ten genoegen van den laatste, dan
moest hij een gedeelte van een cadaver ontleden, don wanneer
dit ontbrak werd hij over de anatomie ondervraagd. Had hij voldaan,
dan volgde het ,examen decretoir," en word hij in de Nederduitsche
taal ondervraagd ,,op alsulcke theses, als hem door de examinateurs
werden gegeven." Den candidaat voor de tweed° proof „werden
gelevert twee rouwe lancetten of meer, alle bij den deken of proof-
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meesteren gheteyckent ande." Voor elk lancet moest hij 15 stuivers
betalen en die binnen dertien dagen „volmaken, sulcx dat die
geed zullen zijn van puncte, snede ende faectsoen." Deze lancetten
moest hij ten huize van den deken en van een der proefmeesteren
vervaardigen; zij werden vervolgens door den professor, de doctoren,
den deken en de proefmeesters „op het proefleer gevisiteerd." Het
schijnt echter dat in de tweede helft der 17( 1e eeuw het lancetten
maken niet meer word vereischt. Werden de lancetten beproefd
bevonden , dan ondervraagden de examinatoren den candidaat over
de aderen en zenawen , en wanneer hij voldaan had, ontving hij
een geteekenden en gezegelden open brief en mocht hij een barbiersen chirurgijnswinkel open en.
Later deed de chirurg zijn proef-examen op het theatrum anatomicum, loch mocht zich, gelijk to 's Gravenhage, niet dan na
verkregen verlof van de burgemeesters neerzetten , en moest
jaaritjks 64 stuivers aan deken en hoofdman ter hand stellen. De
oudste stadsdoctoren given ter laatst gemelde plaatse chirurgicale
lessen, die door de chirurgijns, hunne leerlingen en knechts
inoesten bijgewoond worden. loch, hetzij de chirurgijns to drukke
praktuk hadden of ongeschikt waren, de regeering benoemde eerlang
een professor anatomicus, terwijl de chirurgijns gedwongen waren
die lessen bij to wonen. Urn zich van hunne tegenwoordigheid to
verzekeren , fling men een „cierlijk bordtje of naamrol" van al do
ineesters-chirurgijns tot het gild behoorende op, en ieder meester
die de les Injwoonde moest een kwartieruur voor zij aanving zijn
naam wegnemen, ten teekeri dat hij present was geweest. Kwam
hij to laat of verliet hij onder de les het theatrum, dan moest hij
drie stuivers boete betalen. Geen apotheker mocht iets verrichten
„de chirurgie rakende", geen gekwetsten of zieken genezen, goon
lichaam opereeren of balsemen, geen operatien opereeren, tenzij in
presentie van een stadsdokter, deken en hoofdman. Aan kwakzalvers
was het alleen op weekmarkten vergund hun bedrijf uit to oefenen,
zij moesten daarvoor telkens thin stuivers aan het gild betalen.
Noel' zij, nosh de operateurmeesters of meesteressen mochten ,
uitgenomen op weekinarkten , „eenige confection, quintessentien,
simpele- en gecomponeei de ellen , balsemen, pleisteren of salven"
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verkoopen, en het word den kruideniers, banketwerkers en komenijwinkels, evenals den chirurgijns, ook strengelijk verboden „theriakel,
mithridaet, slaepkruyt, simplicia of droguen de pharmacye" to verkoopen, op de boete van f 12. Ook mochten „geen brandewijnneeringers distilleeren of verkoopen aqua vita, matthioli ofte andere
diergelijcke composition van fameuse doctoren."
Evenals to 's-Gravenhage, moest to Dordrecht de anatomiae
professor tweemaal 's weeks les geven in de anatomie, die door
de chirurgijns, hunne leerlingen en knechten moest bijgewoond
worden. Ook dddr moest de professor bij het doen der proeven
tegenwoordig zijn. De barbiers moesten over het aderlaten en de
chirurgijns over verschil]ende gewichtige deelen der heelkunst
onderzocht worden, doch geen word tot het doen der proef toegelaten, tenzij hij vijf jaren chirurgijnsknecht was geweest. Do kosten
tot het doen van zulk eene proef beliepen soms f 250, doch doze
som was rninder voor eon burger- en eon chirurgijnszoon. Voorts
hadden de chirurgijns-gilden evenals de overige hunne gildeknechts
en -teekenen , die op hunne zilveren bekers. schalen, koppetassen en
andere voorwerpen gesneden waren. Ook zij hadden hunne jaarzangen en maaltijden. Hunne vergaderplaatsen wednverden met
die der overige gilden in pracht en luister. Boven alle schitterde
de gildekamer to Amsterdam uit „Zij was," schrijft Wagenaar,
„rijkelijk voorzien van zeldzaamheden der ontleedkunde en anderen,
ook stond er in het portaal een glazenkas met werktuigen der
ontleed- en heelkunst. De schoorsteen was met de uitgehouwen
wapens van eenige overlieden versierd en de wanden rondom met
oude en nieuwe schilderstukken, meest alle gezclschappen van
overlieden of chirurgijns en hoogleeraren in de ontleedkunde voorstellende. War zag men toen de beide schilderijen van Rembrandt,
waarvan het eene doctor Tulp en de chirurgijns Jacob Blok, Hartman
Hartmansz, Adriaan Slabbraan, Jacob de Witt, Matthijs Kalkoen,
Jacob Koolveld en Frans van Loenen, die alle, behalvo den laatsten,
ook overlieden geweest waren, en het ander doctor Jan Deyman
met eon ontleed lichaam voor zich." Ook in de gildekarner to
Delft vond men prachtige schilderijen, onder welke de anatomische
les van dr. Willem van der Meer, omringd door de voornaamste
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genees- en heelmeesters van zijn tijd, in 1617 door Pieter Mierevelt
geschilderd, alsmede de afbeeldingen der genees- en heelmeesters
in 1681 in leven, op een stuk door C. D. Man. In het midden
staat dr. 's-Gravesande, bezig met de borst van een lichaam to
ontleden. Onder de zeldzaamheden vond men een gesneden vrouwenbeeld van eene vrijster van 73 jaren, houdende in de hand een

EeII kleZelltrekker.

grooten calculus, met dit opschrift: „artem audacia vincit," voorts
het skelet van den beruchten misdadiger Jan de Geus, in de
wandeling „Schamele Jacob" genoemd, op het geraamte van een
paard. In de „gildekamer, sny- en ontleedplaats der heelmeesteren,"
ook wel „beenhuis" genoemd, to Dordrecht, werden gevonden
„ong,emeene doodshoofden, bekkenelen, schinkelen, geraamten van
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dieren en andere vreemdighieden en rariteiten , den vleysigen aenwas ,
wegende 27 pond, in 1623 door mr. Nicolaas Scavart een vrouw,
afgenomen, een kasse met allerley gereedschap, dienstig totte
heelconst, met een spreuk van Hippocrates , in gouden letters op
't voorhoofd, een kas met boeken betreffende de genees-, heel- en
ontleedkunst, kruiden enz., en een schilderij, Cosinus en Damianus,
de patronen der heelmeesters, voorstellende."
Op sommige gildekamers had men skeletten, die wanneer men
de deur opende of op eene veer trapte, de binnenkomende aanpakten
en hem een schrik aanjoegen , die soms schromelijke gevolgen
had. In de wandeling noemde men die kamers „beenderhuizen";
zij waren voorwerpen van afkeer en angst voor het y olk, dat
vooral des nachts ze niet licht voorbijging. Er liepen dan ook toen
ter tijd zonderlinge geruchten nopens de chirurgijns. Zij zouden
des nachts op de kerkhoven rondvvaren om lijken uit de kisten
to halen ; zij behoefden vleernmizen, Padden, haren van katten en
andere dieren, in bepaalde nachten gevangen, tot het prepareeren
hunner zalven. Do barbiers gaven voedsel aan die geruchten. Zij
waren, ever als in Frankrijk, doorgaans „ignorans et grans yvrognes",
gelijk Guy Patin schreef. Zij schreven bleed van gehangenen tegen
de vallende ziekte voor, verkochten allerlei geheime geneesmiddelen,
tooverdranken en genazen, naar het voorschrift van Digby, met
de poeder van sympathie, waarmede dr. Van Beverwijck veel ophad.
Velen waren ellendige kwakzalvers en onkundig in het Latijn ,
gelijk mi. . Bernhard van Vijven, chirurgijn-barbier to Amsterdam,
die „bij een fractuur van de dey der huysvrouw van Detelhof Faes,
het opperst deybeen muskel troktantier majoor" noemde. Ook van
de heeren de la longue robe ging niet altijd een goed gerucht uit.
Baerdt schrifft van hen sprekende l "): „Eyndelijck haer bedroch en
aengeven, haer snuyven en anderhalff ellens woorden, waer mode
sij den duyvel uyt der hellen ende Proserpina uyt sun ermen
souden connen verlossen, zijn ten laetsten bier toe gecomen, dat
se hare geld-tresoren, hare bancquetten, slempen en vergaderingen ,
niet uyt vereeringen van eerlycke luyden, niet uyt redelycke geldconquesten genieten, maer uyt de tiff-parsingen van de acme ende
sobere proevelingen, seggende met de rerhtsgeleerden: wij vragen
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niet, waer aff? maer vrindt, het moetter zijn." Baerdt was niet
de eenige, die beschuldigingen tegen hen inbracht. Van veler
onkunde, onbekwaamheid, losbandigheid, dronkenschap en verkwis-

kopster.

tmg getuigen de gedichten, pamfletten en comedien, bij gelegenheid
dat er acht overluiden van het Amsterdamsche gild kwamen, onder
den trtel van „De kwijnende amsterdamse heel-konste" in het
licht gekomen. Ten gevolge daarvan „ontvingen de chirurgijns-
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weduwen in plants van f 3 's weeks f 3 's maands, werd de jaarzang
der gildebroeders van

f

3 tot

f

5 gebragt, en nam men hen, die

nooit bij de chirurgie waren geweest, in het gild, mits onder
voorwaarden dat ze naderhand hunne proef zouden doen, het voile
geld betalende, zoodat er snijders en schoenlappers in het gild
kwamen. De knechts, die in eons

f

3: 10 gaven, in plaats van

's jaars to contribueeren, waren voor alien vrij."
Niet minder aanzienlijk is het getal van hen, die door hunne
eigene schriften en de uitgaven van die van anderen door geheel
de wereld zijn beroemd geworden; niet minder dan van hen, wier
beeltenissen en verdiensten door schilder- en teekenkunst zijn vereeuwigd. Aan sommigen werden eervolle bedieningen opgedragen
in kerk en staat, anderen met eereblijken en met geschenken
begiftigd, en door koningen en vorsten aan hunne hoven ontboden,
om ongeneeslijk geachte kwalen to genezen. Velen waren statige
en deftige mannen, „met een magistrate contenance," die Van
Effen „als handlangers der natuur" respecteerde, door vermaarde
meesters „in den deftigen tabbard met bef en calot, later in purperkleed met de knooppruik, op doek en paneel gebracht," die hunne
patiënten m eene chaise of kales, gelijk de doctoren in hunne
koetsjes, bezochten, terwijI hunno leerlingen met scheerbekken,
kam en schaar bij de overigen rondgingen. Zij schaamden zich den
naam van barbier, waarop hunne vaderen trotsch waren, en geen
wonder: „it mesure que les chirurgiens se relachoient dans leurs
etudes, les barbiers tachoient de s'y elever. Le nom de barbier
n'etait plus odieux. Pare, chef de la chirurgie, se nomma barbierchirurgien, et ce titre est reste en Angleterre aux chefs memos
de leur art." Wanneer men echter het oordeel van deskundigen
over de chirurgijns niet slechts uit de 17 de , maar zelfs uit den
aanvang der 18 de eeuw, leest, dan is het begrijpelijk dat een
Dortsch chiruran de longue robe vroeg:
Waerom toch rnijn konst verbroedert met een ae'r?
't Lancet gelijk gemaekt aen scheermes, kam en schaer?
In het jaar 1731 teekende een geacht schrijver het volgende op:
„Een Fransch chirurgijn-majoor mocht zich in geen stad neerzetten,
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vOOr hij door de overluiden van het chirurgijnsgild geexamineerd
was, en de overluiden weigerden hem het meesterschap, omdat hij,
volgens de instellingen van het gild, geen vier jaren met het scheerbekken onder den rok had geloopen, of op den winkel van een
rimester in die stad had geschoren. De bekwame man nam de toevlucht tot den magistraat , die den overluiden beval hem to examineeren
en hem het meesterschap, indien hij bekwaam was, niet to weigeren.
Zulks geschiedde, hij word meester, en door zijne vrienden onderricht van de bekwaamheid zijner overluiden, bedankte hij hen voor
de gunst en voegde er bij : dat het hem een onuitsprekelijk vermaak
was, zich ingehjfd to zien in een lichaam, welks loden zooveel
bekwaamheid hadden; dat meester D. eene weergaloos zachte hand
in het scheren had; dat misschien zijn brooder, daar ook tegenwoordig, de eerste chirurgijn in Europa was om het haar to snijden,
en dat de behendigheid van meester N., in het uittrekken der vastgemetselde kiezen onnavolgelijk, de bewondoring zijner Qdgenooten
was. Doze spotachtige lof behaagde dozen mannen zed, dat een
van hen zijne schaar voor den dag haalde, en na er een compliment
mede gemaakt to hebben, omtrent gelijk een officier der ruiterij
met don degen groet, den lot hem gegeven met doze woorden besloot:
Ja, messieurs, ik durf ongeroemd gesproken zeggen, dat ik van
mijn leven meer dan 100() ducatons met dit instrument gewonnen
heb. — alike chirurgijns zijn in vele der voornaamste steden."
De chirurgbarbier der 17( 1 ' eeuw, zooals die op papier en doek
wordt voorgesteld, bewoonde met, gelijk thins, een heeren- maar
eon eenvoudig burgerhuis 17 ). Door de geopende voordeur zien wij in
het voorhuis de werkplaats van den bewoner. Hier wordt hij voorgesteld, zooals hij een patient eene ader opent, terwijl zijn leerling
eene kom en de noodige zwachtels vasthoudt; daar zaagt hij een
patient, die door den bediende wordt vastgehouden, het been af,
dat slechts op een stoel rust. Verder ontdekken wij een pair matten
stoelen, eene bank, eene kast met zalfpotten en doozen, eene andere
met instrumenten, onder welke waarschijnlijk reeds de door Van
Solingen uitgevondenen. Op beide prijken flesschen met allerlei
gedrochten in liquor, door doodshoofden afgewisseld. In een der
hoeken grijnst eon skelet, dat een blaker met eene smeerkaars,
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die des avonds wordt ontstoken, in de handt houdt, den klant aan,
die zich op den gemakkelijken scheerstoel neerzet, om door den
leerling van den baard of van het overtollige hoofdhaar te worden
bevrijd. „Dit is de taak van den bediende, die, wanneer hij niets
te verrichten heeft" — wij laten een ooggetuige spreken — „door het
voorhuis drentelt, of onder de luifel op de stoop zit to gapen, of
de voorbijgangers de tong achterna steekt en andere grimassen
maakt, soms zit to denken om meester to worden en to trouwen,
of studeert voor het examen der chirurgie, en zoo hij zeer geleerd
wil worden, in de werken van Overkamp en in de Anatomie van
Blankert. Zoo brongt hij in zijne jeugd een vier- of vijftal jaren
door. Eindelijk wordt hij door zijn examen gesleept en meester,
waarna ztine vrienden hem bij tijd en wijle tot het stadsmeesterschap weten to bevorderen."
In vroegere dagen, teen er nog goon gilden waren, liepen de
chirurgijns zelve in Frankrijk, mogelijk ook wel in ons vaderland,
met eene doos, waarin hunne instrumenten en geneesmiddelen
waren, fangs de straat en riepen „ventouses, ventouses!" (coppers),
vergezeld van hunne vrouwen, die lien bij het verrichten hunner
operation bijstonden, en „saineresses, ventrieres" en „matrones"
worden genaamd. In later tijd hingen ztj uithangborden uit, waarop
een bijbelsch tafereel of wel eene kunstbewerking of een kranke,
die in eene bakermat of op eene horre naar eene woning wordt
gedragen, stond algemaald. Miste men dit uithangbord, dan tech
las men een opschrift in proza of poezie op den breeden luifelrand,
zooals: „Die gecureerd wil weten, compt en wordt genesen;" of:
„Eon vaste hand de wonden smeert, die yet gebreckt, comt onverveert." Zulke uithangborden zag men ook vdOr de woningen der
chirurgijns in Frankrijk, Engeland en Duitschland. Hier en daar
waren onder de vensters of boven de deur de beeltenissen van
Cosmus Damianus, met of zonder het gildeteeken, uitgehouwen.
In den gevel der woning van den beroemden Belgischen chirurg
Jan Palfijn, die zonder aan de proof onderworpen to worden zich
to Gent als chirurg mocht neerzetten, waren Brie tafereelen in
verheven beeldwerk in steen gehouwen, voorstellende den beroofden
reiziger op den weg naar Jericho, door den Samaritaan verpleegd,
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eene snijtafel, waarop een lijk, dat door den meester ontleed wordt,
en een geraamte. Men verhaalt dat Palfijn eons in het auditorium,
waarin Boerhaave collegie hield, diens komst afwachtte. Op zijne
vraag aan eenige studenten, die aldaar tegenwoordig waren, waarmede de hoogleeraar zich thans bezighield, ward hem geantwoord,
dat hij sedert eene maand de lezing voortzette van het werk over
de ontleedkunde, geschreven door den vermaarden anatomist van
Gent, Jan Palfijn, waarop deze, door dit antwoord gevleid, hernam:
„Ga, en zeg aan Boerhaave, dat Palfijn is aangekomen." Nauwelijks
had Boerhaave zulks vernomen, of hij begaf zich tot hem en ontving
hem met groote vriendschap. Palfijn bleef ten huize van Boerhaave,
beiden sleten eenige dagen to zamen, en de redekavelingen dozer
beide mannen bleef ongetwijfeld voor beiden niet zonder nut.
In Holland was het ook vroeger vr(j algemeen dat de chirnrgijns
een uithangbord hadden,
waarop een lancet en
scheermes door eene
schaar, soms de beide
laatste door een lancet
gekroond, of ook wel „de
barmhartige Samaritaan"
uitstaken. Hier en daar
las men er een paar dichtregels, of alleen „hier
scheyrt en laet men",
onder, terwijl op dat der
„coppelaarsters" of kop-

ihthangt ■ ken van ucil (1nrurpm.

sters of wel „meestressen"
alleen „coppen" to lezen stond. In Engeland, Holland en Amerika,
plaatste de chirurgijn in de vroegste tijden, de barbier soms ook
nog heden, een rondo, met roode, en witte, soms blauwe strepen
beschilderde paal of staf met eene geel geschilderde spits of knop
voor de deur, of stak die nit een zijner vensters, om aan to duiden
dat de meester van den winkel zoowel tanden trok en beenbreuken
heelde (waarvoor de witte kleur), als den baard scheerde (blauw)
en blood aftapte (rood). Volgens anderen was deze paal het kenteeken ,
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dat de barbier ex professo mocht aderlaten, de paal het zinnebeeld
van den stok, welken de persoon die gelaten werd in de hand hield
bij operatie, de veelkleurige strepen de zinnebeelden der windsels.
In een Loidschen gildebrief, in 1637 gedrukt, leest men echter:
„niemant van dese conste of gilde en zal hem vervorderen eenich
bloet, zij op geteyckende lateldagen of daer buyten, te stellen voor
hun deuren of haer veynstern." Flet stond een ieder vrij, een
chirurgijn van buiten de stad te ontbieden; doch deze mocht den
patient niet behandelen, tenzij er een stadschirurgijn bij tegenwoordig was. Indien echter. de eerste met geen der stadschirurgijns
wilde communiceeren, moest een medicinae-doctor bij het consult
tegenwoordig zijn, doch weigerde de vreemde meester dan nog met
den stadschirurgijn „te communiceeren of to werken," zoo werd
hem verboden den patient to behandelen, tenzij hij „zich aan de
prouve, ondersouck ende examinatie had onderworpen," die elk
stadschirurgijn had moeten ondergaan.
Oculisten of oogmeesters, steen- en breuksnijders mochten geen
operation verrichten, tenzij met toestemming van den gerechte, op
verzoek van een der raaste vrienden van den lijder en in tegenwoordigheid van een stadsgeneesheer. Vooraf moest hij echter lid
van hot gild worden, maar in plaats van alle ingelden en lasten,
bijv. to Leiden, drie gulden van dertig grooten aan den deken
geven, en beloven zich to onthouden van de uitoefening der chirurgie,
tenzij hij zich aan het gewoon examen onderwierp. Bij dezelfde
keur werd bepaald, dat de oculisten, steen- of breuksnijders, chirurgijns en kwakzalvers, zoo mannen als vrouwen, op de wekelijksche
of jaarmarkten hunne kunst mochten uitoefenen, mits zij dagelijks
ten behoove van het gild zes stuivers betaalden. Mocht het gerecht
dozen of genen om particuliere redenen dispensatie geven van den
gildebrief en toestaan dat hij particuliere patienten cureerde, dan incest
hij jaarlijks 8 guldens van 40 grooten aan het gild geven. Volgens
de oudste ordonnantie van het chirurgijnsgild to Delft, moesten
aldaar de rondreizende chirurgijns, kwakzalvers, kiezentrekkers en
anderen, voor zij hun yak uitoefenden, bewijzen „dat sy lesen en
schriven connen, en snijden 't sy van scheursel ofte van den steen."

Twaalfde Hoofdstuk.

Bloem-. Groente- en Fruitwink els.
anneer wij een blik werpen op de teekeningen en platen,
die ons Hollandsche steden in het midden der 17 de eeuw
to zien geven, dan vallen ons de menigte winkelhuizen,
hier en daar door de hardsteenen woning van een patricier
afgewisseld, in het oog. Zij waren meest alle hoog, ondiep en smal ,
sommige nieuw en met kleuren beschilderd, dock vele oud, bouwvallig en met houten gevels. De winkeis in dien tijd verschilden
ook hierin van de tegenwoordige, dat zij tevens tot werkplaats
dienden, waarin het bedrijf werd uitgeoefend. De goud- en zilversmid, de koperslager en horlogemaker hadden voor de keeplustigen wel een en ander in voorraad gereed, maar hielden geen
uitstallingen in wmkelkasten. Zooals men op de afbeeldingen van
Jan Luiken en anderen zien kan, waren zij dagelijks bezig met
het uitvoeren van hetgeen hun besteld was. Slechts enkele winkels
maakten , naar den aard van hetgeen de winkelier to koop aanbood,
hierop eene uitzondering, en het zijn juist doze, waarmede wij nader
kennis willen maken.
Eene schets van Schalcken verplaatst ons in een der voornaamste
straten van Dordrecht, en veroorlooft ons bijvoorbeeld een blik to
werpen in het geopende voorhuis van een vischverkooper. Had hij
to Amsterdam gewoond, dan was hid zeker lid van het stokvisch-
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verkoopersgild geweest, doch daar dit gild to Dordrecht niet
bestond, behoorde hij tot bet vischverkoopersgild, onder het
patronaat van St. Pieter. Zijn voorhuis en stoep is gevuld met
groote en kleine vaten, door een der leden van het kuipersgild of
wel door zijne „broodeters" (knechts) vervaardigd. Zij bevatten
stok- en zoutevisch van allerlei kwaliteit, ook handelt hij in gedroogde
schollen en scharren, alikruiken, krabben en kreeften, die aan de
luifel hangen en in tobben op het dak van een pothuis, dat hij
aan een schoenlapper verhuurd heeft, doch dat onder zijne luifel
staat, zijn uitgestald. Zijn uithangbord, de wonderbare vischvangst,
doet ons vermoeden, dat hij ook in rivier- of zeevisch handelt en
eene bank op de vischmarkt heeft. Deze banken werden door de
stad verpacht, verhuurd of wel eens uit gunst weggeschonken.
De vischverkooper kocht de visch, die door riviervisschers of van
Scheveningen, Zandvoort on andere visschersdorpen ward aangevoerd, op den afslag, waar goon burger koopen mocht, tenzij
voor zijn gezin; en wanneer hij ze behoefde, dan kocht hij ze zelf.
Zeldzaam gingen bedienden naar de markt, en gelijk de huisvrouwen
hare groenten, zoo kocht zelfs de burgemeester de voor zijn middagmaal benoodigde visch op de markt.
De koopman mocht zijn visch wel snijden op zijn stal, maar de
bennen, die zijn voorraad bevatten, moesten van door de regeering
daartoe aangestelde vrouwen worden gehuurd. Ook mocht de kooper
zelf zijne gekochte visch niet naar huis dragen. Zulks moesten de
vischdragers doen, door de overlieden of wel door de opzieners der
armen of regenten van het spinhuis met dit postje begunstigd.
waren kenbaar aan het koperen vischje, dat zij op de borst droegen.
Op zulk een vischdrager heeft Bredero het oog, wanneer hij eene
spinster tegen een armen jongen doet zeggen:
Hadje kennis an de overluy van de vissehers, dat jij die ginght vragen
Om een penningjen op je borst, soo mochtje moytjens vis dragen,
Dat brenght 's jaers al hiel veal op, soo veal, irk weet niet hoe.
De visch was toen zeer goedkoop, daar er geen ander dan inlandsch
vervoer was, en dat nog zeer gebrekkig. Toch spraken de besjes
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in de oude kluchtspelen van hare jeugd, toen zij voor twee bokkingen, die zij koppelaars noemden, een duit, en voor een nieuwen
haring óón oortje, en denzelfden prijs voor een grooten schoonen

schelvisch besteedden. Ja het gebeurde eens, dat het geheele weeshuis to Leiden, bevattende omtrent 800 personen, met een gulden
aan visch werd gespijzigd. Volgens sommige vischkeuren mocht
de vischverkooper geen gebakken visch verkoopen of ter markt
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brengen. Zulks was alleen aan baksters geoorloofd, die dan ook
het tooneel uit Luilekkerland, waar de gebraden visschen in de
rivier zwemmen, op haar uithangbord lieten schilderen. Afzonderlijke
vermelding verdient de haring, het Hollandsch zeebanket. De haringvisscherij en het daaraan verbonden haringkaken en zouten gaf aan
honderden werk en brood. Als in den voorzomer de haringvloot to
Vlaardingen binnenliep, heerschtte er in Holland, bovenal in de
haringpakkerij to Amsterdam, groote bedrijvigheid. De eerste haring
ward luisterrijk ingehaald en de vischkoopers hingen de versierde
kronen uit met een haring in het midden.
Op dezelfde plaat van Schalcken ziet men een bloem-, fruit en
groenwinkol. Eene vrouw is bezig met bloemen op een kruiwagen
to laden, die haar man aanbrengt. Op eene estrade onder de luifel
staan allerlei soorten van bloemen in potten, en in den winkel
worden de bollen, wortels en zaden in houten doozen bewaard.
Waarschijnlijk is de eigenaar een bloemist, die zelf zijne bloemen
in een twin in den omtrek der stad aankweekt, of ze uit Haarlem,
„het paradijs der bloemen," ontvangt. Het is bekend dat de schoonste
en welriekendste bloemen uit Perzie naar Constantinopel en van
daar naar Europa zijn overgebracht, en dat in het laatste der 16d0,
en in den aanvang der 17" eeuw bij onze landgenooten de smaak
voor bloemen begon to ontwaken, welke Clusius en Paludanus
door altijd nieuwe bloemen, die onze schepen uit de Oost en de West
aanvoerden, onderhielden en bevorderden. Niet weinig brachten ook
Jan en Vespasiaan Robin, tuiniers van Hendrik IV, koning van
Frankrijk, en Emanuel Sweert, tuinier van keizer Rudolph II, die
zich op de bloemkweekerij toelegden, en wier hoven zeldzame en
prachtige bloemen opleverden, het hunne daartoe bij I). Reeds in
het begin der 17 de eeuw zien wij de menigte tuintjes, die ons de
platen van dien tijd to beschouwen geven, met fraaie bloemen
versierd; later ontboden de eigenaars der buitenverblijven tuiniers
uit Frankrijk, waar men zich vooral op de cultuur der bloemen
toelegde. Hondius had in zijn Bloemhof, leliOn van alle soorten:
Wit en root en vermilloene,
Reyn van reuck en van gesicht.
13Iauw, gespickelt, peersch en groene,
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Clocken, hoogh orangie of geel,
Ront gehangen om den steel,
Die van binnen in de blaren.
Hare peereikens bewaren.
Voorts tulpen en „hyacinten, allegaer reyn van reuck, van
verwe claer, veelderhande"; riddersporen „seer verscheyden van
gedaente en van coleur"; narcissen, „wilds soffraen" en „witte
tielrooskens, die als cloxkens hangen los." Voorts „de apocinum
canadense," „winde-bloemen, peulsaet-bloemen, stoffelieren, reyn
van reuck, van verwe schoon," „cruytnagelbloemen, violetten,
anemonen en plumagie-gras." D'Outrein bewonderde te Rozendaal
„de bloemperken, door de wiskonst selfs gesneden, het palm- en
bloemcieraad, als het borduursel van een kostelijk gewaad; de
lelyen, damasten, witte, roods en gevlamde rozen, angelieren, de
geurige lupyn en ontelbre andere bloemen, als de sterren in den
melkweg aan den hemel dooreen gemengeld." Westerbaen was
trotsch op zijne schoone „rosen, crocussen, somersotten en animonen" 2). Op Sorgvliet bloeide „een vreemde en spitse keyserskroon."
Cats was echter geen „bloemensot":
(De) lust tot bloemgewas of tot een jongen boom,
Is niet dan dweperij en als een soeten droom.
Huygens scheen meer met zijn mastbosch dan met zijne bloemen
op to hebben; doch Beverninck verdient na Clusius en Paludadus
genoemd te worden 3).

Te Lockhorst had hij een der schoonste

verzamelingen van uitheemsche gewassen, hem uit alle deelen der
wereld toegezonden. Weinige schepen liepen onze havens binnen,
die niet met zaden, wortels, struiken of planten voor zijne verzameling beladen waren. Hij bezat „een boompje van de puma
adama, een plant van de musqueenboom-bloem en der gele bloem
van Rama, die nog in Europa niet bekend was, de Gazia-boompjes,
de chiclane en de ramiole van Aleppo, bollen der cyclamen, lelien
van Carthago, de vrucht van den theeboom en den tropoelum
majus, en honderd andere vreemde gewassen." Hij schonk den
keurvorst Frederik Willem van Pruisen „een caneelboom, hem
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aengenaem wegens zijn rariteyt en eygene waerdigheyt." Hij stelde
den beroemden Jacob Breynius in staat, zijn werk over de vreemde
planten te schrijven, en Paul Herman om naar de 0. I. te reizen,
van waar hij een rijken oogst van zeldzame, planten terugbracht. Op
Lockhorst vond men een schat van tuberozen, aurikelen, fritelarien,
hyacinten, keizerskronen, rozen, lelien, ranunkels en tulpon.
De tuberoos, waarvan de oosterlingen, evenals van de jasmijnbloem, welriekende olie vervaardigen, word het eerst door Paludanus
beschreven De Spanjaard Simon van Towar, arts to Sevilla,
had hoar in 1594 uit zijn vaderland ontvangen, waar ze evenals
to Ceylon in het wild groeide, en aan Paludanus eenige wortels
gezonden. hit den bloemhof van dezen verspreidde zij zich naar
het noorden en zuiden. In het noorden wilde zij Diet tieren, maar
in Italiê vond zij een tweede vaderland, en nog in de 18de eeuw
zonden de Genueezen hare wortels naar Engeland, Duitschland en
Holland 5). Wie de geurige aurikel uit haar vaderland, de hooge
bergen van Zwitserland en Stiermarken, waar ze in schaduwrijke
en vochtige plaatsen in het wilde groeit, in Holland bracht, is
onbekend 6); alleen weten wij dat kooplieden uit de valleien van
Zwitserland ze to Brussel verkochten, en dat zij in ons vaderland
door de cultuur in schoonheid van kleuren veel heeft gewonnen.
De midden- en zuidelijke deelen van Europa zijn het vaderland der
kievitsbloem. Zij groeit op de vette en vochtige bergvelden van
Provence en aan de rivier, niet verre van Orleans. Zij voert den
naam van kievitsbloem, wijl zij de gedaante van het ei van dien
vogel heeft en evenzoo gemarmerd is. Ook geeft men haar den
Griekschen naam meleagris, wegens de gelijkenis harer schakeeringen met de vederen van sommige fazanten 7 ). De wortels der
prachtige keizerskroon werden in het midden der 16 de eeuw uit
Perzie naar Constantinopel, en van daar naar den keizerlijken tuin
to Weenen overgebracht. De Italianen gaven haar dien naam, en
sommigen hielden haar voor de lobe, wier pracht in het Evangelie
wordt geroemd. Bij gelegenheid van den veldtocht van Karel V naar
Tunis, zou de fluweelbloem naar Europa zijn overgebracht. Tot de
grootste schoonheden onzer tuinen behoorde de amaril of lelienarcis, wier hoogroode kleur in den zonneschijn praalt met een
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gloed als van goud of glans van zijde op een fluweelen grond,
die door geen penseel kan worden teruggegeven. Simon van Towar
kocht in 1593 haar van een schipper, zond er eene beschrijving
van aan Clusius, en gelijktijdig hare wortels naar den graaf
van Aremberg en Paludanus, waarna gene eene gedroogde bloem,
deze eene nauwkeurige beschrijving er van naar Clusius zonden,

Een tinnegieter.

die ze in 1601 bekendmaakte 8 ). Men rangschikte haar onder de
narcissen, wiji haar bloem met eene lelie, haar wortel met eene
narcis gelijkenis heeft, en noemde haar Jacobite, wijl eenige harer
bloemblaadjes, hetzij in gedaante, hetzij in kleur, gelijkenis hadden
met het roode gekruiste zwaard, hetwelk de ridders van St. Jacob
op de kleederen droegen. Een andere soort is de Guernsey-lelie,
aldus genoemd, omdat de bollen uit een aan dat eiland gestrand
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schip, in het zand van den oever begraven, na verloop van
jaren van zelf opgroeiden. Zij behoort eigenlijk in Japan to huis,
ward het eerst door Kampfer, later door Thunberg gevonden. De
laatste zond penige bloeiende takken gedroogd over. In Europa
bloeide zij het eerst den 7 den October 1634 in den hof van Jean
Morin to Parijs, en in het volgend jaar maakte Jacob Cornutus
haar het eerst bekend 9).
In Beverningk's rijke verzameling vond men honderden van de
duizenden soorten van ranunkels. Kustvaarders zouden eenige
van deze bloemen naar Europa hebben overgebracht, doch de
meeste zijn eerst in het laatst der 16 de eeuw uit Constantinopel
in dit werelddeel mgevoerd. De beroemdste echter waren de
ranunkels, die Cara Mustapha, grootvizier van Mahomed IV, zijn
meester toezond 10). Langen tijd bleven deze in het serail opgesloten,
doch werden eindelijk door geld uit haren kerker verlost, en de
gezanten der vreemde mogendheden zonden alle soorten die zij
konden verkrijgen aan hunne meesters ten geschenke. Lockhorst
was ook beroemd om de menigte kostbare tulpen. De geschiedenis dozer bloom zou meer dan den boekdeel vullen. Haar vaderland is de Levant, waar ze in het wild groeit. Rudbeck vond ze
op den weg van Adrianopel naar Constantinopel, Shaw in Syria,
in do valeien tusschen Jaffa en Rama, en Chardin aan de noordelijke grenzen van Arabia. Clusius wil dat het schiereiland de Krim
haar vaderland is. In 1565 vond men de tulp ook in den hof der
Fugger's, doch Peiresc bezat ze eerst in 1611 in de zijne. Lipsius,
een liefhebber van bloemen, had eene bijzondere voorliefde voor
haar. Ook andere geleerden van zijn tijd waren door hunne buitengewone liefde voor bloemen bekend. De Mouffeschans van Hondius
was om hare schoone tulpen beroemd. Hij zingt er van:
Tulpen van schoon coleur,
Vinde ick hier in hare fleur,
Die mijn hof in hare tijden,
Doorgaens vrouch en laet verblijden.
D'allerbeste Tulpebloemen
Sijn ons eerst, en al gelijck,
Van den Oosten overcomen,
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Uyt het Grieksche en Turksche rijk,
Ende blijven haerder eer
Dragen nu, en emmermeer,
Zijne namen hooch verheven,
Van de Turcken haer gegeven.
Soo ick mijn geheele leven,
Anders niet en had gedaen
Dan tot schildren mij begeven,
Sonder boucken gae te slaen:
Al mijn conste, en al mijn weten,
Ware noch al veel te cleen,
De coleuren of te meten
Van de tulipans alleen.
Toen reeds was de tulpenmanie, ten tijde van Clusius ontstaan,
in ons vaderland algemeen.
Dat men hier in Nederlant,
Soo veel sotten bij der hant
Vinden can, die in haer hoven
Dese bloem alleene loven,
Die het heel jaer uyt verbeyden,
Sonder yet in 't Hof te sien,
Weerdich om mij in to leyden
Of mijn ooge te verblien,
Om een weke, drye of vier,
Dan de tulpen aen te schouwen,
Om de tulpen maer alleen,
Sotten, die haer hoven bouwen,
Voor eon bloeme en anders geen.
Een koopman to Antwerpen, die eene aanzienlijke hoeveelheid
tulpenbollen uit Constantinopel ontving, liet eenige er van met olie
en azijn zich ten avondmaal bereiden. Volgens Clusius ,,confijte een
apotheker to Weenen vele tulpenbollen, evenals de wortels van het
standelkruid," en vond ze veel zoeter van smaak.
De zoo beruchte tulpenmanie ontstond eerst in 1635 in Frankrijk,
en tastte weldra ook onze vaderen aan. Vooral in Noord-Holland
sloeg zij tot waanzin over "). Men zag or nog in de vorige eeuw
to Hoorn een gedenkteeken van in de drie tulpen in den gevel van
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een huis, dat toen tot eene roomsche kerk was ingericht, en voor
dien prijs was aangekocht. Doch dit is niets in vergelijking van
andere prijzen. Dat een pond zoogenaamde Fransche kroonbollen
voor f 1200 verkocht werd, zegt ook weinig. Men rekende het aas
van sommige bollen op vijf tot tien gulden. Dus werden vierhonderd
azen van eene tulp, die men den admiraal Liefkens noemde, voor
meer dan f 4000 verkocht; tweehonderd azen van den Semper
Augustus-bol voor f 5500, dat is meer dan f 25 het aas, en het
lood f 660; zoodat die prijs verre de waarde van goud, paarlen
en edelgesteenten overtrof. Onbeschrijfelijk zotte koopmanschappen
werden er ook in dien opzichte gedaan. Zeker persoon had gekocht
een Viceroy, die in de aarde was geplant, voor f 900, welke een
ander van hem overnam, mits hem vereerende een kleed, zoo
kostelijk als hij begeeren zou, en bovendien bij de levering eene
som van 11000. Ook werd eene enkele bol verkocht voor twee
last tarwe, vier lasten rogge, vier vette ossen, vijf varkens, twaalf
schapen, twee oxhoofden wijn, vier tonnen achtguldens bier, twee
tonnen boter, duizend ponden kaas, een bed met zijn toehehooren,
een pak kleederen en een zilveren beker, alles te zamen voor eene
waarde van f 2500. De Semper Augustus-bol, anderhalf vierendeel
foods zwaar, werd verkocht voor de som van f 2000, onder beding,
dat hij, die ze gekocht had, hem niet zou mogen aan een ander
overdoen, zonder toestemming van den verkooper, die, vernemende
dat de ander zijn woord niet gehouden had, daarvan drie bollen
verkocht voor f 30,000. Tot zulk eene ongelooflijke dolheid was
die windhandel, die ook tot andere bloemen oversloeg, in 1637
gestegen, dat men den 5 den Februari van dat jaar te Alkmaar
op den Nieuwen Schuttersdoel, voor de erfgenamen van Wouter
Bartholomeusz., in openbare veiling -tulpenbollen verkocht ter
waarde van f 90,000. Een persoon te Amsterdam had met dien
handel in vier maanden tijds meer dan f 60,000 gewonnen. Huis
en hof, landerijen of goederen, niets kon daar tegen opwegen.
Twaalf morgen land in den Schermer, bij Alkmaar gelegen, werden
geboden voor 66n tulpenbol, die daarvoor niet was to bekomen.
Het gemeene yolk had zich, evenals omtrent honderd jaren later
met de actien gebeurde, in dien handel gewaagd, en speelde zOO
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den bass, dat lieden van vermogen in don aanvang van het laatstgemelde jaar, den aanstaanden val van dien windhandel voorziende,
eene spaak in het wiel besloten to steken. Want velen waren buiten
staat om de bollen, die zij gekocht hadden, to betalen, en daaruit
sproten rechtsgedingen voort, die de regeeringen der bijzondere
steden weigerden uit to wijzen. Hierom troffen de bloemisten, uit
al de Hollandsche steden binnen Amsterdam vergaderd, den
24sten

Februari van dat jaar een akkoord, dat alle koopen van

tulpen, die vOOr het einde van November 1636 gedaan waren,
stand zouden houden, doch van de latere zou de kooper mogen

Ern tulpentum.

afstappen, mits tien ten honderd aan den verkooper gevende voor
rouwkoop en hem de bollen latende. Tot bevestiging vaardigden
den 27sten April de Staten van Holland een plakkaat nit, en dus
raakte die dolle handel in het kort zoo to niet, dat men een bol
voor f 50 kon koopen, die over de f 5000 gekost had. Sommigen
hadden er zich door verrijkt, anderen waren er arm door geworden,
en de meesten herdachten met hartzeer hun vorige weelde en
verlies van tijd. Ofschoon de tulpenhandel niet meer tot zulk eene
hoogte werd opgevoerd, bleef echter de liefde voor bloemen eene
heerschende neiging bij onze landgenooten, en nog in de eerste
helft der 18 de eeuw zong een onzer dichters:
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D'agtbre mannen scheelt het mee vaak in de kruin,
Die weekelijks een dag zes, zeven in haar tuin
Verslijten om een tulp, oranje of plantgewassen
t' Aanschouwen.
Liever dan een kijkje to nemen bij den tinnegieter of andere
winkeliers, begeven wij ons naar de groenten- en fruitverkoopers.
Ofschoon zij hunne waren op de wekelijksche markt brachten en
zelf op sabbat ze langs de huizen rondventten, hoezeer de predikanten
er tegen ljverden en zulks door Hondius op zijn „Swart Register"
als een der duizend zonden werd geplaatst, zoo waren ze echter
ook in manden voor hunne woningen uitgestald. Reeds in den
aanvang der 17 de eeuw had men enkele groenten, die vroeger op
de tafels verschenen , uit de keuken gebannen en werden andere
aangerecht, die thans niet meer worden aangekweekt of tot
geneesmiddel dienen : doch de meeste waren dezelfde, die in onzen
tijd nog genuttigd worden. Tot de laatste behoorde de spinazie,
door Meursius in een middeleeuwsch gedicht reeds aangetroffen,
en in 1351 op de lijst der spijzen geplaatst, die de monniken in
de vasten mochten nuttigen ; de bloemkool, op het eind der 16 de eeuw
uit de Levant naar en van daar naar Duitschland gebracht.
In ons vaderland was zij reeds in het begin der 17 de eeuw
algemeen on door Hondius in zijn „Mouffeschans" aangekweekt.
In dien hof vond men ook „knoesten", uit Indiê afkomstig. Terecht
was hij ook fier op zijne pompen en artisjokken 12). De eerste had
hij uit Amerika en Griekenland ontvangen.
Pompen, die men hier to lande
Kent, en die men niet en kent.
Die de onse vrij doen schande,
Die mij 't rijck Guinea sent.
De artisjokken waren uit de Levant naar Italiö overgebracht,
waar zij in het laatst der 15 de eeuw voorkomen. Omstreeks 1466
voerde een uit het huis Sforza ze uit Napels naar Florence over.
Politianus zag ze in 1488 op eene prachtige bruiloft in ItaliO aangerecht. Uit Italiö kwamen ze in Frankrtjk en onder Hendrik VIII
in Engeland. Hondius ontving het zaad uit Florence en was er niet
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weinig trotsch op to kunnen verklaren: „Artischocken onder d'eerde,
vint men eerst in mijnen hof." Men verkocht in de 16d0 eeuw ook
chardons, aspergies, „dik en zoet," „clessesteelen, die men stoofde,"
„papas, ranck van smaeck," „muysen met de steerten lanck en
swart," „Luiksche erwten en boonen, platte-boonen, vroege- en
late erwten", toen een gemeen voedsel geacht, rapen, „wit van
schel, van smake soet, plat van hive, dun van steerte," Keulsche
en Neusche cappers, groene en roods beaten, witte en gels peen,
Spaansche en Afrikaansche surckels. Koolrapen waren toen nog
niet bekend. Caspar Bauhinus beschreef ze eerst in 1620 en de
glaskramers brachten ze pas in 1762 uit Bohemen in Duitschland.
Voorts vond men in groentewinkels kroten en sjalotten of eschalotten,
naar Askalon in Palestina genoemd, en schorseneeren. Doze waren
echter toen nog zeer zeldzaam en eerst in het midden der 16 do eeuw
in Spanje bekend geworden. De Mooren zouden ze uit Afrika
gebracht hebben, als een middel tegen het gif van slangen. Anderen
noemen Italie haar vaderland, naar „schorzonero", d. zwarte schors.
In den aanvang der 17 do eeuw werden ze in Frankrijk en van daar
in ons land ingevoerd. Waarschijnlijk zijn ze het eerst door de
Spanjaarden of Italianen gegeten. De „cabuysen en komkommers,
sonder voen, shim en water, cout en groen," gaf Hondius aan zijne
knechten, doch hij roemde zeer „goede pastinaken, bruin in de boter
gerooste salsify, schone sachtkens in de pan gefryte raponce." Hij
hield echter niet van de „camprenouillen". In zijn hof vond men
allerhande kolen, doch de meeste gingen „naer knechten keucken."
De savoyen maer alleen,
Met een coolken root en cleen,
En de bloem-cool op der trouwen,
Wert voor (zijnen) dis gehouwen.
Ook bezat hij: „Velden vol van beyd' aluynen, witte tsamen
ends root." Voorts allerlei saladen:
Voiren aen sijn mijn saladen
En latouen groot en cleen,
Vele hedden overladen,
Meestendeel noch ongemeen.
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Roode croppen vind ik daer,
Als een coolken dick en swaer.
In het midden toegesloten,
Met veel blaren overgoten.
Boven alle de soladen
Ander kroppen sijn to raden
Om haer geelheyt, en met eenen
Om haer soete en malse beet.
Piramidaalsgewijze was in de winkels het ooft, in bakken en
op porseleinen borden, onder de breede luifel, uitgestald, terwij1
op de straat verschillende hoog opgeladen manden met appelen en
peren de voorbijgangers tot koopen uitnoodigden. Zij bevatten onder
de appelen „de roode en witte calvillen, de graauwe en witte renetten ,
aagten en goudpippingen." De meest geliefde peersoorten waren „de
kleine mitscaat, poire madame, de groote en kleine banquettes,
robijnen, rousseletten, beurrd's, bergamotten, vertelongues, muscaat-fleury, ambrette, Saint Germain, Saint-Augustijn, Martin-sec"
en andere. Kleinere manden en bakken waren met roode, zwarte
of gele pruimen, „d' eene serp de ander soet," kersen, krieken,
morellen , „groene, witte, zwarte, kleine en groote beyers ," frambozen „met haer reuck van muskeljaet" gevuld. Bij maaltijden
prijkten op Japansche schotels „vergulde queen, mispelen," ook
die met weinig steenen, plat en groot als Zeeuwsche daalders;
Fransche, Duitsche, Spaansche en Grieksche druiven, dubbelde en
vroege „montagnes, merikatons, bloed-kale en oranje-perziken,
prinsesse-, Bredasche- en klooster-abrikozen". De meloen was nog
zeer zeldzaam. Hondius bezat ze echter.

Goet van wasse en goet van winste,
Van gesichte en reucke goet,
Die mijn hof heeft eerst alleen,
Onder ons gemaeckt gemeen.
Selfs den versten Indiaen
Heeft mij zijn meloen gedaen,
Die veel vroeger als de reste,
Boven alien is de beste.

FRUITWINKELS.

205

Hondius kende echter de ananas, die in Amerika to huis behoort,
nog niet "). Volgens Beckmann zou Petrus Martyr de eerste zijn
geweest, die in zijne beschrijving van dit werelddeel er van gewaagt.
Omstreeks 1514 zouden eenige stukken van die vrucht naar Spanje
overgebracht, doch slechts den behouden aangekomen en door koning
Ferdinand genuttigd zijn. Hij verzekerde, dat die vrucht alle tuinvruchten overtreft. Na hem werd zij door Goncalo Hernandez de
Oviedo, die in 1513 naar Amerika ging, beschreven en afgebeeld 14).
De Napolitaan Geronimo Benzono achtte het onmogelijk, dat er
aangenamer vrucht op den aardbodem zou kunnen zijn 15 ). Na hem
beschreef Andreas Thevet "), die zich van 1555-1556 in Amerika
ophield, hem onder den naam van „nonas", en Jean de Lery, in
1557 predikant in Brazilie, het eerst onder dien van ananas 17).
Franc. Hernandez, die in de 16 de eeuw eene reis (welke Philippus II
op 60,000 dukaten kwam to staan) naar Mexico deed, gaf eene
afbeelding van deze vrucht, door hem „marzath of pinea indica"
genoemd 18), en Christophel a Costa verhaalde in 1578, dat de ananas
uit Santa-Cruz naar W.-Indie, en van daar naar 0.-Indie en China
is overgeplant"), hetgeen Van Linschoten bevestigde"). Rumph
betwijfelde dit echter, op grond dat zij in 0.-Indie, bijv. op Celebes,
Amboina, de Molukken en de Philippijnsche eilanden in het wilde
groeit 21 ). Door den tuinier Meister werden de ananassen in de
17de eeuw naar de Kaap gebracht.
In het laatst der 16 de eeuw was de plant in den hof van
Paludanus to Enkhuizen. Hij geeft eene volledige beschrijving van
de vrucht, doch voegt er bij: „Ick hebbe sommige planten hier al
gehad in mijnen hof, die mij gebracht waren uit Brasili6, dan
conden onse koude niet dragen." Er zijn twee verhalen nopens
den tijd, wanneer de eerste ananas in ons land rijp geworden en
aangekweekt is. Volgens het een zou een zekere Caspar Tak
tusschen 1679 en 1688 de eerste uit Suriname naar Amsterdam
hebben overgebracht, waar zij in den stadstuin gekweekt en rijp
werden "). Van deze verschenen er drie op een gastmaal, door
burgemeesteren ter eere van den graaf d'Avaux aangerecht. Deze
gebruikte er den van, en zond de beide overige naar Parijs, tot
een geschenk voor Lodewijk XIV. Sedert bracht Agneta Blok, op
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Naar lustplaats Vijverhof aan de Vecht, er ook een tot rijpheid,
waarop zij om hare zeldzaamheid de Staten van Utrecht onthaalde.
Volgens het andere verhaal zou Pieter de la Court op zijn landgoed
Meerburg bij Leiden omstreeks 1673 de eerste rijpe ananas hebben
gekweekt, en Europa aan hem en aan zijn tuinman, Willem de Vink,
de eerste aankweeking van deze vrucht te danken hebben. Uit zijne
tuinen werden eene menigte planten aan vreemdelingen geleverd,
gelijk dan ook de Engelschen van daar de eerste ananasplanten
bekomen hebben. Zijn noon Pieter slaagde in die kweeking zoo,
dat de groote zeldzaamheid der planten eerlang in Holland ophield.
In 1682 was de ananas in Frankrijk nog niet bekend: „Ce n'est
qu'en 1733", leest men bij Noel et Carpentier, „que la culture
d'ananas a obtenu en France les premiers fruits." In 1754 zou
op het landgoed van Sir Mattheus Decker to Richmond in Surry de
eerste rijpe ananas zijn voortgebracht, doch volgens anderen zou
en in Engeland reeds Oen in 1690 in den koninklijken tuin to
Hamptoncourt zijn aangekweekt. In Duitschland kwam zij in den aanyang der 18" eeuw in den tuin van Otto von Miinchhausen te
SchwObber bij Hameln, en bijna gelijktijdig in den Bosenschen tuin
to Leipzig, in dien van doctor Volkamer to Neurenburg en van
doctor Fr. Kaltschmid to Breslau tot rijpheid. In 1702 rijpte to
Frankfort aan den Main de eerste in den tuin van Eberhart en
in 1715 to Cassel.

Dertiende Hoofdstuk.

Koekbakkers–, Spiegelmakers–, Kleer– en
Schoenmakerswinkels.
ehalve de winkels, die wij in het vorige hoofdstuk
bespraken, waren er ook nog andere, die onze aandacht
verdienen. Met in alle kunnen wij een kijkje nemen,
uit vrees van te uitvoerig te worden. Sommige kunnen
wij slechts even in het voorbijgaan opmerken. Men bedenke dat
men in de 17 de eeuw de kunst van etaleeren nog niet verstond,
en door de kleine winkelruitjes van buiten weinig zichtbaar was.
Bij de hierboven vermeld wordende moeten wij echter nog eenige
oogenblikken stilstaan.
In sommige steden behoorden koek- en banket-, to Amsterdam
ook beschuit- en pasteibakkers tot den gild, in andere, bijv. to
Dordrecht, waren alle overige bakkers en to Amersfoort ook de
weiteverkoopers laden van het bakkers-gild '). Reeds in de 16 de eeuw
mochten de bakkers in geen andere dan steenen huizen wonen, to
Leiden in geene, als die tusschen twee steenen gevels stonden 2).
Doorgaans werden van elk soort van bakkers Aen of twee tot
overlieden gekozen. Zoo bestond het bestuur to Amsterdam uit
twee koekbakkers, Oen beschuit- en Oen pasteibakker. De keuren
bepaalden het soort, het gewicht en soms den prijs der koeken,
welke laatste echter meestal door de zetters in het gild werd gesteld.
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Bij sommige keuren ward ook het slijten van kook langs de deuren
verboden. Alle koekbakkers hadden een uithangbord, waarop het
beeld van Niclaes, een bisschop, St. Obert, een koekbakkersoven, koeken, met het onderschrift „locker en soet", „de crakelingh",
„specken en koecken to coop", „de Schoonhovensche-, Beniste- of

Een suikerbakker.

Weesper backerij, suycker-koecken" of iets dergelijks. Op een uithangbord to Amsterdam las men:
Gelijck als Faeton door hoogmoet uyt den hemel viel,
Zo backt men hier wafels en oliekoecken bij mijn ziel.
En ender de voorstelling van een weesjongen, die hals over kop
in eene stroopton tuimelt: „De soete inval". Een Leidsche koekbakker schreef op zijn bond: „Abel sloegh zijn brooder doot, hier
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vercoopt men koekjens en wittebroot." Hier en daar zag men ook
een stroop- of honigvat, of een bijenkorf afgebeeld, met het onderschrift: „Wat ist soeter als honich ofte honichzeem?" of wel:
„Honich vercoopt men hyer met de can, 't heylighe lant overvloeyde er van"). Onder de luifels en voor de vensters waren
allerlei soort van koeken uitgestald, terwijl het voorhuis of de
winkel met groote of kleme doozen gevuld was. Op eene voor ons
liggende plaat daalt de bakker, met opgestroopte hemdsmouwen en
eene muts op het hoofd, de trap af, terwijl een jongen op de stoep
staat met eon ossenhoorn, waarop to lezen staat „lecker en warm."
De vronw is bezig to herechten, en houdt den vinger tegen eene
groote kat opgeheven, die aan de honigton lekt. Op de doozen
leest men: „pasteykens, lettren, rostelien, suycker, merweladen,
cruyt-coeck, marsepainen, arwten soet, kantelinghen."
Tot de lekkernijen, die men in een suikerbakkerswinkel aantrof,
behoorden ook de kwartier-taerten.
..

een tzterte ront geleyt,

In quartieren onderscheyt.

Met haer teere en make corsten,
Opgedischt heel ongehorsten.
en:
Taorten op stilt hourbonnoys geleyt,
Of met appels vol gefreyt,
Vol van sachte oranje sehellen.
Om do wage to verstellen.
„Taerten met room en eijeren : genever-, kervel-, freynsen-,
peeren-, geleentaertenen," alsmede „gezonde groene koecken of
cruydt-koecken, panne-cocketten of eycken lombaerts," waar Godewijck van spreekt en Hondius een recept van geeft 4 ). De Apiciussen
der 17 do eeuw gewagen ook van ,,in eijeren geweeckt broot,"
„broot in enckel roos-water," van „Spaensche pap," „Gorcumsch
geback," „paesch-viaen," „vlaen-geback van soete geuren," „moes
van druyven," ,,restoelen, drooch en lucht," van „wafels, tort en
goet gebacken op den ouden voet." De laatste werden vooral in
burgergezinnen gebakken.
14*
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Het is overbekend, dat de Hollanders, en vooral de NoordHollanders van den toenmaligen tijd, algemeen den naam hadden
van „liefhebbers van soetigheOn" to zijn en in den vreemde „koecketers" genoemd werden. Elke stad, elk dorp had zijne bijzondere
soorten van koek of ander gebak, en daarenboven nog „cruyt-,
anijs-, snipper-, succaad-, gersten-, krenten-, rozljnen-, mangel-,
confijt-, hylicmakers-, beniste-, keunings-, stroop-, heuning-, boter-,

Wafelbakken in de 10de eeuw.

bagijnen-, claes-, kers-, jaepjes-, fonteyn-" en vele andere koeken.
Voeg hierbij de schier ontelbare soorten van andere gebakken,
onder allerlet namen en gedaanten in de winkels voorhanden
door tUdgenooten vermeld, die heinde en verre werden verzonden.
De koek was een der belangrijkste takken van binnen- en buitenlandschen handel. Koekbakkers waren dan ook overal in groote
menigte, en ofschoon de kerk het verbood en Hondius het zonde
heette 5 ), verkocht men zelfs op den sabbat onder de predikatie
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koek en ging men er fangs de huizen mode cond. Geen gezin
waarin niet dagelijks de koek op tafel kwam, des morgens bij de
koffie, des middags bij de thee en des avonds in de „company".
Geen openbaar, geen huiselijk feest zonder koek. Onder het eten
van koek word de eerste kreet van den jonggeborene gehoord, geen
begrafenis die met met koeketen eindigde. De weezen kregen
koeken bij hun uitzet, de matrozen pakten hunne kisten met koek
voor de vaart, koek verkocht men op de scholen, en de bursalen
werden oproerig, wanneer de hofmeester den door de Staten verordineerden koek niet op de koekdagen op tafel zette. Kook behoorde
ook tot den burgerpot; „boekende-meele , garste-blomme-stroopkoecken" vverden twee-, driemaal 's weeks gegeten. Olykoecken
vond men overal to koop, en hiermede nog niet tevreden, schafte
men zich allerlei „koock- en recepteboeken" aan, „om daghehjksch
allerhande delicatessen to bereyden, Fransche en andere vreemde
saucen toe to maecken en alsoo haer vleesch to versorgen, 't geen
strijdig is teghen de christelycke matigheid en als sondich bestraft
werdt door Jacobus V : 5." Volgens de keuren mochten de bakkers
echter geen koek, de koek- en suikerbakkers geen brood bakken.
Kook en brood waren er des to beter om.
Was de koeknering algemeen en groot, minder algemeen maar
niet minder aanzienliik was de spiegelnering. De spiegelmakers
vond men slechts in de voornaamste steden. Zij mochten echter
de lijsten niet leveren noch ze vergulden. Dit moest het timmerlui'sen verguldersgild doen. Ook zij hadden uithangteekens met onderschriften, zooals de „spyeghelwinckel", „de nyeuwe spyeghelwinckel",
„de Venetiaense spyeghelwinckel", „spyeghel-rnagazijn", „allerley
spyeghels groot en clijn." De spiegels der Ouden, volgens Plinius
eene uitvinding der Sidoniers, waren van metaal. Niet alleen van
de zuiverheid van het metaal, maar ook van de sterkte der plaat
hing de voortreffelijkheid der spiegels af, daar zoodanige het beeld
sterker moesten terugkaatsen. De Israelieten hadden reeds vroeg
gegotene, zuiver geslepene en blank gepolijste metalen spiegels.
Bij de Grieken en Romeinen dienden zilveren, volgens Plinius het
eerst door Praxiteles vervaardigd, tot het toilet. Ook had men
spiegels, die uit edelgesteenten, bijv. nit zwarte karbonkels of
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smaragden bestonden. De metalen spiegels, die Of hol Of glad geslepen waren, hadden eene ronde of ovale, soms eene langwerpig
vierkante gedaante, met eene min of meer kostbare, soms met
edelgesteenten bezette lijst en een handvatsel. Tot het zuiver
houden der spiegels gebruikte men eene spons, of een bundel hysop
en gepulveriseerde puimsteen , of fijn amarilpoeder. Men droeg ook

Een spiegelmaker.

spiegels in de vingerringen of kleine handspiegeltjes. De slavinnen
der Romeinsche vrouwen hielden haren meesteressen, terwijl zij haar
toilet lieten maken , den spiegel voor. Was dit gereed, dan beschouwden zij zich in zilveren, soms zeer kostbare spiegels, die
haar van het hoofd tot de voeten terugkaatsten.
De Ouden moeten reeds glazen spiegels gebruikt hebben , dewijl
het glas hun niet onbekend was en zij dikwijls den volmaakten
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spiegel in handen hadden, daar zij gewoon waren het kwikzilver
in glazen flesschen te bewaren. Ook weet men dat in de beroemde
glasblazerij to Sidon spiegels van glas gemaakt werden. Dat deze
intusschen Met algemeen gebruikt werden en de Ouden den vooriang aan metalen spiegels gaven, is waarschijnlijk daaraan toe to
schrtiven, dat hun de uitvinding om de achterzijde der spiegels
met eene ondoorschijnende glinsterende stof te bedekken, onbekend
was. Zij moesten dus het glas, om het de eigenschap van een
spiegel to gaven, zwart verven, waardoor het beeld veel aan
waarheid en zuiverheid verloor. Na de derde eeuw onzer jaartelling
wordt voor de veertiende van geen glazen spiegels meer melding
gemaakt"). Hoe zeldzaam zij nog in de 14 de eeuw waren, kan
men daaruit opmaken, dat in Frankrijk toen de metalen nog
algemeen en geen andere door Anna, gemalin van koning
Lodewijk XII, gebruikt werden. Het verfoelien der spiegels met
tin of lood is zeker niet voor dien tijd uitgevonden; het was in
den aanvang zeer gebrekkig, will men op het nog warme glas
gesmolten lood goot. Eerst in de 16 de eeuw werd de tegenwoordige
wijze van verfoelidn, met een mengsel van tin en kwik , in de
beroemde Venetiaansche glasfabriek te Murano uitgevonden. Door
deze uitvinding kregen de Venetiaansche spiegels zulk een voorrang boven alle andere, Oat de Venetianen welhaast er den alleenhandel in hadden, die duurde tot op het einde der 17 de eeuw, toen
Abraham Thevart de door hem uitgevondene kunst om groote
spiegels to gieten to Parijs invoerde. De eerste door hem gegotene
spiegels waren 84 duim hoog en 50 breed 7). Men zag deze spiegels
ook welhaast in de receptiezalen onzer stadhouders en burgemeesters.
In het archief van Develstein komt een zeer groote Fransche spiegel
voor. Dat er behalve de Venetiaansche nog andere spiegels in gebruik
waren, blijkt uit het epitheton „Venetiaansche" zelve. Zoo leest men
in gemelden inventaris: „een cleyn grof spieghelkyn met swarte lijst,
eon grootere in ebben lust, een fijn Venetiaansch spieghel in 't sa/et
met geblomt een Amsterdamsch spieghelkyn van middel
groote, een Francoys spieghel groot en fraey." In de prachtige
Haagsche a la Louis XIV geineubelde staatsieN,ertrekken had men
sours aan de wanden en bonn (len rtjk gebeeldhouwden schoorsteen
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spiegels van Venetiaansch glas met eene kristallen lijst, en kristallen
lusters aan beide zijden. In de spiegelwinkels vond men ook
Duitsche en Engelsche spiegels, langwerpige en rondo staande
kapspiegels, en die kleine ovale spiegeltjes, die de dames van dien
tijd gewoon waren voor den buik to dragen, en waarin ze van tijd
tot tijd b]ikten om haar kapsel, hare moesjes en kraag in orde to
houden. Sommige spiegels onderscheidden zich niet slechts door
zwaar glas maar ook door keurig lijstwerk. Zoo had men volgens
een inventans „gecrolde lijsten, lijsten met griffioenen of leeuwen,
die de familiewapens vasthielden, uytgecapaende lijsten." Meermalen
werden de spiegels door concilien verboden; in de protestantsche
kerk word den patricier an kostbaar meublement, „blinckende
spieghels en kostelijcke tapisserien," om zijne schraa]heid in het
geven, van den predikstoel verweten. Menigmaal was de Spiegel
het onderwerp der zangen onzer dichters. „Hij gestrekte het vrougetimmer voor een tooverboek. Heure oogen leerden er zoo veel
lodderlijke arghjes in, dat d'allerminste daarvan onze harten zoetelik
weet to verswelgen. Hour schoone mond kon er volmaaktelik uit
afnemen de konst van zoo lieve stempjes to storten, dat de droefheid
zelf, door d'overvriendelikheid daarvan, met een juichende blijschap
deurstraalt zou worden." „De spieghels hebben de hoedanigheid
van een raatsheer, maar zijn met (lit voorrecht beschoncken, dat
andere raatsheeren derven. Zij spreken altLjd de waarheid, en
worden eveawel altijt bemint" 8). „Spiegelen," predikte Ridderus 9),
„zijn om smetten in het aengesicht to sien; doch men gebruyckt
se lamest tot ijdele oppronckinge. Doe het waschvat voor de godsdienst daervan was gemaeckt, haddense beter gebruyck. Indien
de jufferkens haere pronckcieraden oock aen den tempo! gaven ten
dienste der amen, haer zielen souden reynder wesen."
In het pothuis, onder de luifel van den spiegelmaker, zat vaak
een schoenlapper voor zijne klanten to werken. Hij was lid van
het schoenmakersgild, waartoe in sommige steden ook de huidekoopers en looiers behoorden. In andere vormden de schoenlappers
en schoenmakers twee gilden, en mochten de eersten niet lappen
voor zij aan de laatsten eene zekere som hadden betaald, en goon
nieuwe schoenen voor oude ter markt brengen, tenzij er eene oude
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zool en achterlap aan gezet was. Vreemdelingen was het bijv. to
Amsterdam niet geoorloofd zelfs op de gewone jaarmarkten nieuwe
schoenen to verkoopen. De inkomsten van den schoenlapper waren
niet groot, zelfs verliet een zune affaire om den post van hondeslager en sleutelbewaarder der kerk to aanvaarden, die, behalve

Gevelsteen van een schoenrnakerswinkel.

eenige fooien en f 2.50 in de week, jaarltjks een mantel en vrij
licht en brand opbracht. Hij, die de laatstgemelde betrekking
bekleedde, moest de honden en de jongens die vochten, keven of
schreeuwden, uit de kerk met slagen verdrijven, de kerk en vooral
de zerken schoon houden en daags to voren weten Welke dominee
of proponent moest prediken. Om tot den schoenlapper terug to
keeren: in een oud kluchtspel wordt er een ingevoord, die het
tooneel opent met de volgende toespraak:
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Nu met ik weer mijn werk beginnen,
Soo ik mijn kost en drank wit winnen:
Mijn harner speelt staag klap, klap, klap,
Terwijl ik Inuit en sehoenen lap.
Hij somt daarna op wat hij bij zijn y ak zoo al noodig heeft:
spijkers, nijptang, leer, varkensharen, een hielmaat, enz.
Dat zijn schoenlappers instrumenten,
Hiervan trek ik mijn levensrenten,
Als ik die samen na de kunst
Gebruik, en heb des menschen gunst.
Hierom add ik het best te zijn
In 't gilde van den beer Crispijn.
1 Is best een lapper van de schoen,
Als maer dat werk mijn buik kan von
Ben ik te vreen: mijn kunst is suiver,
1k lap soo goet voor eenen stuiver
Als voor een sehelling: klijne prijs,
Doet iemant werken na vereys.
Hij legde ook wel eens „een achterlapje voor een soopje brandemoris." Burgerlieden brachten zelve hunne schoenen en muilen
om te lappen; ja „heeren waren met groots genoeg, als hun polvy
was gebroken of hunne schoenen een nieuw leertie vroegen, bij
den lapper aen to kloppen, en in den winckel alles te laten
redresseren." In (le kluchtspelen van vroegeren en lateren tijd
worden de schoenlappers doorgaans als vrooiijke kwanten voorgesteld, en menig jolig liedje, dat zij op den driestal gewoon waren
to neuriön, is in de liedboekjes bewaard, zelfs is er een : „De vrolijke
schoenlapper" mede gevuld.
De schoenmakers, ofschoon ook zij slechts „baas" werden genoemd,
achtten zich verre boven hunne confraters, de pothuismannekes, in
rang en aanzien verheven. Zij oefenden in geen pothuizen hun bedrijf
uit, maar bewoonden vvinkelhuizen. Niet alleen was de winkel met
allerlei leesten, gemaakte schoenen, muilen of klikken en stillegangers gevald, maar zij hingen ook aan eene rood geverfde lat
langs de geheele luifel. Op zijn uithangbord was doorgaans eene
leest of liars geschilderd, met onderschrift „de gecroonde liars,
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de nyeuwe Fransche of Haagsche winckel." Ook wel eens met een
rijmpje: „Schoenen op francoyse wijs, goet en voor civiele prijs;"
of: „Die bier wil comers innen, can naer Juste schoenen vinnen."
Het was geen gebruik, dat de meester-schoenmaker de maat
kwarn nemen, heeren en dames kwamen zelve in den winkel om
de „schoemnaat to laten eggen." In den aanvang onzer eeuw

Een sc hoe/maker.

was het gild noch rijk noch aanzienlijk, dock langzamerhand werd
het rijker en aanzienlijker, en in het laatst er van bereikte het
eene hoogte van welvaart, waarop weinige gilden mochten bogen.
Zulks had het to danken aan den meer en meer toenemenden
invloed der Fransche mode. Evenals die der kleederen, wisselden
die der schoenen telkens af. Nu droegen de beide seksen gele,
roode of zwarte schoenen van allerlei stof, zelfs van goud- en
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zilverlaken, fluweel en satijn, met hooge en lage hakken, spitse
en rondo punten, dan wederom eon soort van halve laarzen van
allerlei kleur en maaksel, doch altijd met eene verzameling van
linten, strikken, cozen, sours edelgesteenten er op. Heden droeg
men schoenen zonder, morgen met msnijdingen, waardoor men de
incarnate•zijden of fluweelen hozen zag. Deftige burgers bleven

Een kleermaker.

echter bij de „oude dragt'', hooge vetlederen schoenen met riempjes,
die Dimmer opgepoest en blinkend gemaakt, maar altijd ingewreven
werden met traan, olie of vet.
Eene schaar of eene hand met cone schaar, met het onderschrift
„in de schaer, in de vergulde schaer", was doorgaans het uithangbord van den meestersnijder of kleermaker. Nu en dan zag men
er eene kleermakerstafel, waarop de meester en zljne gezellen hun
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ambacht uitoefenden , of wel een St. Maarten, zijn mantel doorsnijdende en een deel er van aan de armen gevende , er op afgebeeld , met de onderschriften : „Die goet gekleet wil gaen, klopt
bij Messeur Langaer aen ," of „Geef d' ermen wat gij huyden draecht,
en cleet u hyer naer 't uw behaegt."
In het midden der

17 de

eeuw ontmoeten wij ook „meesters tailleurs",

Fen borduurwerker.

die zelf bij de klanten gingen om de maat to lemon, een gesloten
huis bewoonden , en eene boven- of achterkamer tot werkplaats
voor hen en hunne gezellen hadden ingericht. Zij moesten zich
het laken, de zijde , knoopen en passementen van die gilden aanschafFen , welke ze alleen volgens de keur mochten vervaardigen.
Zelfs het horduursel op de kleederen moesten de borduurwerkers
er op leggen , en 14 gelegenheid van een twist to Utrecht, word
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bepaald, „dat de snijers zich niet mogten bemoeijen als met hetgeen sij op de knijen conden maken; dat de bordnerwerkers geen
borsten en hemdrokken mogten stikken, maar wel bordueren, nadat
ze door de snijders gesneden waren" "). Zij mochten geen gemaakte
kleederen verkoopen, zulks was alleen den kooplieden in oude
kleeren geoorloofd. Ook dezen behoorden tot het gild, doch niet de
beunazen, alzoo genoemd naar den beun of zolder, waarop ze aasden ,
om in stilte bet vak uit to oefenen.
Om lid van het gild to kunnen worden, moest men eene proef,
die door de keur werd voorgeschreven, vervaardigen, Deze eischte
hier een „wambuis , mantel en hosen-broeck, met alle daarbij
behoorende garnementen , linten, knoopen ," daar een „ondercleedt
van Laken en satijn met op- en neersticken." Sommige gezellen
reisden door Frankrijk en Duitschland op hun ambacht, en brachten
hunne proof mode, of een getuigschrift hunner bazen, dat zij aan
de proef voldaan hadden. Niet zelden ontstonden er hevige geschillen
tusschen de „snijers, borduerwerkers, cnoopen- en passementwerkers ," die dan door de overlieden der gilden waartoe zij behoorden,
of de regeering werden beslist. Over het algemeen stond het gild
niet in den „reuck van eerhicke handteeringh," en de beschuldiging
„dat de snijers to veel door het oogh der schaer haelden," was maar
al to gegrond. Vaak werden hun de scheldnamen „lappedieven en
kromscharen" naar het hoofd geworpen , en wanneer er over het
achtste gebod werd gepredikt, „dan werden ook zij strengelijck
vermaent," Op hunne werktuigen waren dikwerf bijbelsche spreuken
gesneden of gegraveerd, zelfs las men op veler „maetstokken en
scharen" kortere of langere rijmen , „koppelvaersken ende rondeelkens." De predikanten veroordeelden die bijbelsche spreuken en
afbeeldingen op borden, glazers, servetten, als overblijfsels van het
pausdom, en wenschten dat „de gilden hunne olde patronen en
patronessen varen lieten."

Veertien de HooIdstuk.

De koopman.
e kooplieden behoorden in de 17 de eeuw tot verschillende
standen der maatschappij; de meesten, die dan ook
zitting in kerkeraad en schepenbank hadden, tot den
deftigen-, midden- of burgerstand. De eigenlijke patriciers,
heeren en heerenzonen, zagen echter uit de hoogte op hen neder
en bejegenden hen vaak met zulk eene trotschheid, dat van Effen
het nuttig oordeelde den eersten te herinneren, hoe welvaart
bloei van het gemeenebest van den koophandel afhingen, en de kooplieden, als de hechtste pilaren van den staat, die minachting gansch
niet verdienden. Zij werden sinjeur, principaal, meester, baas
genoemd, en op de adressen der aan hen gerichte brieven las
men doorgaans: „Aen signeur die of die, in wollen, in stokvisch,
in oly, in granen, to Dort," enz., alleen hen, die tot de „compagny
of tot de groote Amsterdamsche koopluy" behoorden, noemde
men „beer" ').
HU, die zich op den handel wilde toeleggen, begon zijne loopbaaii
zeer zelden op het vaderlijk kantoor, maar trad op een ander als
comptoir-knecht in dienst. Op sommige kantoren werden van hem
die diensten gevorderd, Welke thans de knechts verrichten, en te
recht kon men zeggen, „dat een comptoir-knecht iets meer dan een
meid was." Zij moesten het kantoor schoonhouden, voor licht en
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vuur zorgen, d. i. de vetkaarsen aansteken en snuiten, de kachel
stoken, den patroon naar de beurs vergezellen en diens tasch
dragon, soms hem aankleeden, zijne schoenen en muilen aangeven
en vasthechten, zijn nachttabberd aandoen, zijn mantel omslaan, de
pruik afnemen en de nachttnuts opzetten, het rapier, want geen
deftig koopman ging zonder dat wapen naar de beurs, omgespen.
In eene handleiding voor kantoorbedienden, to Dordrecht gedrukt,
word gevraagd: „Zeg mij wat behoord er al tot een bekwamen
kantoorjongen?" Het antwoord luidt: „dat hij een getrouwe leergast
zij, en elck client,daer het hoeft, ende oock sijn meesters voordeel
soecke ende niet sijn schade; dat hij gehoorsaemheit beloove ende
sijn meestor oock waerschuwe als sijn kameraden nadeelig werken,
omdat sij oock ter borse verschijnen niet floddig, maar burgerlick
gecleed gaen."
Van kantoorknecht word hij tot jongsten klerk bevorderd, en
clan was het pennenversnijden, het verrichten van belangrijke
boodschappen en vervolgens het kopieeren zijne taak, en begon hij
zich op het Italiaansch boekhouden (doppla scrittura) toe to leggen 2).
Het woord zelve verraadt zijn oorsprong. Die kunst werd in Italie,
toen de oostersche handel nog over dit land gevoerd word, uitgevonden, en de Italiaan Lucas van Burgo, een geleerde monnik,
die zich als wiskundige beroemd maakte en het eerst de algebra
uit de schriften der Arabieren leerde, gaf in 1494 er het eerste
werk over uit. In Engeland verscheen er in 1543 to Londen een
van den schoolmeester Hugh Oldcastle over hetzelfde onderwerp,
hetgeen in 1569 zijn ambtgenoot James Poolevermeerderd en
verbeterd aldaar in folio deed herdrukken. Reeds in 1530 had een
burger van Neurenberg „Ein Teutsch verstendig Buchhalten fur
Herren" to Augsburg in het licht gegeven, waarop „Johan Neuwderffers schOnes and alien Hantelleuten nutzliches Kunststiick" volgde.
In Holland gebruikte men in de 17 de eeuw vrij algemeen „'t Boeckhouwen met twee boecken (Journael- en schultbouck), van nieus
gecomponeert, op de maniere Italiane, Anno 1596," van Nicolaas
Petri van Deventer 3). Kort daarna schreef Simon Stovin zijn „Livre
de compte de prince a la maniere d'Italie en Domaine et Finance
extraordinaire, contenant ce en quoi c'est exerce le tree illustre,
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trOs excellent prince et seigneur Maurice, prince d'Orange."
(Leyde 1602).
Het kantoor zelve was zeer eenvoudig gemeubeld. Men vond er
geen met laken bekleede schruftafels of ]essenaars van uitheemsch
hout, maar stevige eikenhouten pultrums en kantoorstoelen met
leder overtrokken. Op de pultrums waren looden inktkokers gespij-

De Beurs to Amsterdam.

kerd en stonden zand- en ouweldooskens, laken ganzeschachten,
pennemessen en linialen, en aan de wanden stonden kasten met
doozen en hingen aan veterband (liassen) geregen papieren. Overigens
vond men er kasten voor kantoorboeken en dagelijksche behoeften,
een „klocxken, dat twaalf uren liep" of een zandlooper. Aan de
eene zijde van het pultrum zat de patroon in zijn nachttabberd met
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eene slaapmuts op het hoofd, aan de andere eenige klerken met
morsmouwen en den hoed op het hoofd. Eerst later werden de
lessenaars door een „staket met een hek" omringd. Vele kantoren
waren in of nevens de pakhnizen, wijl de zindelijke huisvrouw
niet kon gedoogen, dat hare spiegelgladde gang door het af- en
aanloopen der klanten en van hen met wie de patroon moest
handelen word bevlekt. Was het kantoor echter in de woning, dan
bestond er moest een bijzondeie ingang voor het personeel van het
kantoor en droeg de huisvrouw zorg, dat de patroon de wetten
der zindelijklieid niet overtrad. Eene Amsterdamsche Xantippe van
die degen liet zich dos hooren: l)

Mijn man,
Zoo ras zijn voeten maar genaaken onzen drempel,
Doet flux zijn schoenen uit en trekt zijn muilen aan
Van leer of vilt, die digt omtrent den ingang staan,
Legt stok en degen af. als of hij een gevangen
Bezogt, dan moet de ineit zijn ouden nagt-rok langen
En fulpen nagt-u nits. Dns gebakert, stil en tam,
Sittipt 't heerscliap na 't cantoor, heel zedig als een lam.
En zit gedoken in papier en oude boeken,
Gelijk een huisrat. Komt hem remand pens bezoeken,
Die gait nooit verder als de grenspaal van 't kantoor.
De rest van 't Luis is ons, van agteren tot voor.
Sorntijds gebeurt bet, dog 1 is raar en bij gedogen,
Dat vrienden, dees of gees, een glaasjen drinken mogen
Op 't blaauwe plaatje, of wel ten hoogste in 't klein salet,
Maar dat is bij gena, en 't heart maar altemet.
In het „Moortje" van Bredero worden de dagelijksche bezigheden
van een koopman dus voorgesteld:

Steels was hij op 't kantoor en met de p eas in 't boeck.
Sijn mutsjen op sijn hooft, sijn mouwen an voor 't wrijven;
Want hij was besich staegh met dit of dat te schrijven,
Dan sloot hij zijn ballans, dan sagh hij na de kas,
.la wel, hij had soo veel te doen dattet wonder was!
Al wat „dosynen van lyassen, vol assingnatie, oblygatie, wisselbrieven, konnossementen, konvoy-billetten," bevatten, heeft hij in
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zijn hoofd, „En kamers vol journaels, schuldt-boecken, alphabetten
en riemen kladt papiers, en tafels vol cheers.
Siaegh was hij op de brugh bij de negocianten,
Of op een komparisy, bij sijn participanten
Van sijn westersche of van sijn Cypersche vaert.
Hij rahatteert in kontanct tegens acht en een quaert,
En hij verassureert 'At een heel schip met goet.
Noch heeft hij ('t is vreemt) niet eens gebanckeroet!
Gebeurde zulks, welnu, dan had hij slechts „een ces" of cessie,
d. 1. eene akte van faillietverklaring to halen, en daarmede was hij
er uit 5 ). Als men gewetenlooze koop]ui, zegt Bredero verder, die
den goeden burgers bun geld ontstelen, in hunne deuren ophing,
zou het zoo dikwijls niet gebeuren. De hooge overheid verleende
deze brieven „van cessie, waardoor een schuldenaar van de gevangenis werd bevrijd, en Met verder gehouden was to voldoen dan
behoudens zijn nootdruft." Dat er vaak misbruik van werd gemaakt,
blijkt o. a. uit het „Swart Register" van Hondius, waar hij vraagt:
„Sondigen soodanighe niet, welcke, overheden en ledematen zijnde,
noditans moedwillige banckeroetiers niet straffen nae behooren,
maer deselve, wanneer se cessie doen tegen hare crediteuren, die
so schandelyck bedrogen hadden, met hare politycke macht verseeckeren ende beschermen ? De kleyne dieven hangt men en de
groote laet men loopen." Konden de bankroetiers geen ces verkrijgen, dan vluchtten zij naar de vrijsteden Culenborg en Vianen.
Naar Culenborg en Vianen gaan beteekende dus bankroet gaan en
zijne schuldeischers ontvluchten.
Na Culenborg en Vianen.
Daer gaet er de reys nae toe.
Hij (lie er in kan wonen,
Die is wel wijs en vroe.
Men hoeft niet to betalen,
En volt er zijn buykje
Hij can or zijn wijntje gebruycken
En die hij ontstal maer azijn6).
Het is algemeen bekencl welk geed gerucht er van de trouw en
eerlijkheid onzer vaderen uitging, en hoe men evenals van een
15*
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ronden Zeeuw, een koppigen Fries, ook van een eerlijken Hollander
placht to spreken. Meest alle buitenlanders, die van de zeden en
gewoonten onzer vaderen gewaagden of hun karakter beschreven,

herhaalden dit epitheton, en op hun gezag en dat onzer vaderlandsche schrijvers, die in lofredenen en gezwollene gedichten van
die trouw spraken, roemen ook wij hunne earlijkheid. Het zij verre
van ons to ontkennen, dat eerlijkheid en goede trouw niet bij onza
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vaderen huisvestten; ja, dat zij zich niet in dit opzicht van de
meeste toen handeldrijvende natiên gunstig onderscheidden. Toch
achten wij die lofspraken to overdreven. Wij beroepen ons niet
op de boetpredikatien, die zulke zwaite tafereelen ophangen van
den zedelijken toestand onzer natio; wij weten dat overdrijving tot
den preekstijl van dien tijd behoorde. Maar wij wijzen op de

Koopmanskantuor.

geschiedenis der 0.-I. Compagnie, op de briefwisselingen, die thans
zooveel licht over het levee onzer vaderen werpen, en bovendien op
die menigte drama's, waarin de deugden en gebreken van het
voorgeslacht ten spiegel werden voorgesteld. Doorbladert men de
registers er van, niet weinig zal men zich teleurgesteld vinden bij
het lezen van zooveel titels, die het vermoeden doen oprijzen of
niet joist oneerlijkheid een der gebreken onzer vaderen was. En
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leest men de drama's zelve, dan ziat men dit vermoeden bevestigd.
Wij gewagen niet van de lage en schandelijke bedriegerijen der
kantoorbedienden of klerken omtrent hunne meesters gepleegd, van
hun liederlijk seven ten koste hunner weldoeners, maar laten
Bredero spreken, wiens drama's wemelen van klachten over
ontrouw, oneerlUkheid, hebzucht en gierigheid der toenmalige kooplieden. Zoo lezen wij in de „Klucht van de Koe":
En zijnse oock voor geen dieven te achten,
Die eenighe drooghe waren of lichte saffraen,
In een verdompte vochtighe kelder laten staen,
Orn dattet ghewicht sou vermeeren in 't verkoopen?
Elders zegt hij:
13ehalven de koopluy, die eerlijck willen schijnen,
Die kelders verhuuren an Frans- en Rijnsche wijnen,
En halen door een deur somtijdts een vaetjen wijns
En stelen jaer op jaer alsoo den heer het sijns.
Soo daer de magistraet niet beter op wil letten,
Soo sullen sij het landt dapper ten achter setten.
In het „Banquerout iti la mode":
T' is hedendaags de mode,
Men heeft hen slechts maar eens tot een accoort te noden,
En blijven makk'lijk thuis, hier hinnen deze stadt.
't Duurd maer een korte tijd, men wordt weer als voorbeên,
Wanneer men geld heeft, van een ieder aangebei,n.
Vele bankroetiers gaven slechts 3 it 4 percent, 40 pCt. was bijna
ongehoord. Het ward zelfs tot een spreekwoord: „liegen als een
makelaar" 7). Nu eens werden zij beschuldigd van „vele oneerlijke
middolen aan to wenden tot verbeteling van have en goad," dan
„geen sonde van bedrogh to maken, zich des zondags in hunne
kantoren op te sluiten en zich met het nazien der boecken en het
opmaecken der rekeninghe besig to houden". „Besiet eens", sprak
Simonides"), „wat de koopman verricht! Als hij tut de kerk to
huis komt, neemt hij dan Gods-boeck om de predicatie to herkauwen? Neen. Hij doet het schuldtboek voor den dagh halen, en
is besigh met liquideren en rekenen. Och 't was beter, dat hij wat

DE KOOPMAN.

229

meer bekommert was om in dien grooten dagh des Heeren reecken.
schap van sijn rentmeesterschap le geven: hij is besigh om sijn
geld to tellen. 0 telde hij sijne sonden!" „Wat list en slimmig.
heid," riep Lydius uit, „wat bedrogh en duivelarij wordt er bij de
huidendaegsen coopman niet gevonden! Sij sondigen op den ouden
naem van eerlykheyt, maer de boecken en de luyden segghen
't wel aers." „Sij worden selden bedrogen," getuigde Brinckman,
„alsoo sij niemant vertrouwen, en sullen onghetwijfelt eerder eenige
sterckten behouden als die helpen winnen. Wilt ghij met hen
reysen, ghij kendt ze wel vertrouwen, maar gij mogt also gemackelijck in een wespenhol duycken als van hun yets behouden."
Naarmate de rijkdom toenam, vermeerderde ook de weelde. De
prachtige en kostbare levenswijs der Amsterdamsche kooplieden
klom van jaar tot jaar, en de luister, dien zij op hunne buitenverblijven langs de boorden van Amstel en Vecht ten toon
spreidden, overtrof nog Men van hunne „Venetiaansche paleizen"
in de stad. Men erkende de Amsterdamsche koopmansvrouw aan
hare kostbare kleedij, hare juweelen en baggen, die aan hall en
vingers schitterden, en „aan hare singuliere manieren":
Wie gaet daer soo stijf en prat?
Wie behoort die rijeke schat?
Wie blinekt daer van enekel gout?
Woont in huysen hoogh gebouwt,
Schitterent van mariner steen,
Vreemde suitors en elpenbeen?
Prijckt gehjek eel' diamant?
Is 't een godes oft een sant?
'T is van een die handel drijft
.ten den Aemstel 't eerbaer wijf,
Van een, (lie in geld en magi
Die van koningen veracht.
Hetgeen van de Amsterdamsche kooplieden en hunne vrouwen
geboekt is, staat ook nopens die van Dordrecht en andere steden
opgeteekend, en wat den boerenstand betreft: de meeste kronieken
getuigen van welvaart, maar ook tevens van hunne weelde. Te Jisp
reden de boeren „in wagens met vier paarden bespannen, op
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't Brabants toegerust en triumpfeerende als jonkers met klappende
sweepen, krijten en poogden nergens naar dan schatten te verzamelen." In den Alblasserwaard „maakte het landvolk speelwagens,
in forme van calessen, en bedreef daarmede groote pracht" 9). „De
overdaad van de kleederen was er zee groot, dat het eind er niet
van te voorzion was". „De pracht en hoovaardigheid ward gecanoniseerd en op den hoogen altaar gezet, en een ieder kwam om er
zijn offer op to brengen. Dat is niet vreemd: alle kwade exempelen

Gevelsteen in de Nauwe Lombardsteeg te Amsterdam.

geven credyt an de ondeugd". De leeraars achtten den vreeselijken
brand in de Rijp (1655) „een uitbreecken van Godts oordeel, een
roede over zijne inwoners voor hunne zucht naar rijkdommen,
dartelheid, brooddronkenheid, sabbathschending" en andere ondeugden. Waarlijk zij hadden geen reden om laag neer te zien, gelijk
zij deden, op den eenvoudigen burgerman of vrouw, die, om eerlijk
te blijven en ieder het zijne te kunnen geven, zich soms gedrongen
zagen hunne pandjes in de Bank van leaning te brengen, gelijk
men daarvan nog de afbeelding zien kan in de Nauwe-Lombardsteeg
to Amsterdam.
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Doch keeren wij naar het kantoor terug, waar ons terstond de
schrijfkantooralmanak in quarto, met wit papier doorschoten, in
het oog valt. „Een koopman sonder almanac was een schoolmeester
Bonder penne." Het 'is niet waarschijnlijk dat men ooit het juiste
tijdstip zal kunnen opgeven, wanneer de almanak het eerst gedrukt
werd, daar het met de gebruikte exemplaren er van als met die
der gebruikte schoolboeken ging: zij werden vernietigd en het is
zeer toevallig dat bier en daar nog een enkel exemplaar bewaard
is gebleven. De eerste gedrukte almanakken waren evenals die,
welke men voor oude geschreven brevieren vindt, niet voor den
maar voor meerder jaren ingericht, en hebben overeenkomst met
onze altijddurende almanakken. Men kon er de heilige dagen, het
gulden getal, de maansveranderingen, zoover als men die in het
maatschappelIjk leven behoefde to weten, in vinden. Van tijd tot
tijd verschenen van die almanakken nieuwe uitgaven, en vermoedelijk waren zij in den aanvang der drukkunst tot gebruik
voor een jaar to kostbaar.
In de 15 de en 16 de eeuw geloofde men algemeen aan sterrewichelarij, en gaven de astrologen hunne voorzeggingen voor een
of meerdere jaren uit onder den titel van praktika. Met der tijd
vereenigde men deze praktika met den bovengemelden veeljarigen
almanak, en sedert men almanakken voor den jaar begon uit to
geven, hield men deze almanak-praktika voor een noodzakelijk deel
or van, waarvan men nog heden in volksalmanakken sporen vindt.
Beckmann vond twee zulke almanakken met de praktika vereenigd
in de bibliotheek van den hoogleeraar Baldinger van de jaren 1529
en 1537, to Straatsburg gedrukt 10). De kalender, die voorafgaat,
is met Latijnsche letters gedrukt, om mode to deelen welke dagen
de astrologic tot gebruik van artsenijen aanwijst. In de Braunschwiegischen Anzeigen van 1745 vindt men een bericht nopens de
oudste gedrukte almanakken. De eerste die verme]d wordt is van
1491, zonder naam van opsteller en drukker, to Augsburg in 80.
uitgegeven. Behalve de tahellen der 12 maanden, is het geheele
hook in rijm met vele houtsneden. In 1519 word to Lubeck in het
Nedersaksisch dialekt door Stephanus Arndes een kalender gedrukt.
De titel „Der Schapherders Kalender" is dezelfde als die van den
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kalender, welko in 1523 bij Lud. Dyetz to Rostock met houtsneden
in het licht verscheen. Genoemde titel zou doen vermoeden, dat
deze almartak slochts metereologische opmerkingen of voorspellingen
van weersgesteldheid bevatte, indien de inhoud het tegendeel niet
bewees. Ook to Antwerpen verscheen in 1580 bij Jan van Ghalen
„De Schaepherders kalengier", in kl. 8°. met houtsneden.
De titel van een der eerste almanakken, die naar de thans
gewone ingericht in 1546 to Hamburg het licht zag, was: „Almanach and Practica Doctoris Johannis Wolmar". Op den titel volgen
de verklaringen der kdlenderteekenen; onder elke maand staan vier
regels in rijm. Bijzonder merkwaardig zijn
de berichten, die men aantreft in de
almanakken welke sedert 1610 door den
beroemden astronoom Simon Marius von
Gunzenhausen zijn uitgegeven. De oudste
ephemeriden zijn die, welke Joh. Muller
in 1474 to Neurenburg uitgaf. In Frankrijk.
heeft Noel Duret de Montbrison ze het
eerst berekend en in 1641 laten drukken.
De beroemde astronoom Picard gaf in het
jaar 1678 de eerste „Connoissances des
Uit een almanak van 1639.

tems, ou Calendrier et ephemerides du
lever et du toucher du soleil, de la lune

et des autres planetes" uit. Na hem vervolgden Le Febure 1685,
Lieuraud 1702, Godin 1730, en later anderen dezen arbeid.
Maskelyne gaf in 1767 den eersten „Nautical almanac" in het licht.
De oudste Nederlandsche almanakken waren kerkelijke kalenders
of directoriên, die voor missalen, brevieren en getijdeboeken werden
geplaatst. Zij bevatten alleen de feest- en heilige dagen en de
diensten, elken dag voor de begiftigers to doen. Zoo vindt men or
een in het provinciaal archief to Utrecht van het kapittel van OudMunster, waarin ook het rituaal voor de leden van het kapittel
voorkomt. De eigenlijke almanakken werden waarschijnlijk reeds
kort na de uitvinding der bookdrukkunst gedrukt. De eerste, Bien
ik vermeld vond, is die van Jacob Crom, in 1494 to Middelburg
uttgegeven. Zij waren nog in den aanvang der 16 de esuw duur en
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zeldzaam, en werden op kosten der steden uitgegeven of hoar door
de uitgevers vereerd. De oudste dien wij zagen was „Der Cooplieden Handboucxken, Ghedr te Ghendt 1546", 8°., bevattendo
een almanak en „Valuwacye van de good- en zilverpenninghen".
In 1556 verscheen to Antwerpen bij de weduwe van Jacob van
Liesveldt: „Almanack ende Prognosticatie van den jare ons Heeren
M. CCCCC en LVI, ghecalculeert door Meister Peeter van Goorle,
doctoor in Medicyne der stadt van Antwerpen". Hierop volgt:
„Declaratie van desen Almanack: 'T gulden ghetal, Der sonnen
circkei, Die Sondaegs letteren, Roornsche inclictie, den vleeschtyt."
Vervolgens leest men: „Glie suit oock vinden op wat daghen die
sonne haer teeken verandert, ende nosh in wat teeken des zodiachs
dat die mane is, van daghe to dage op ten rechten noon. Ook
vindy de Epistelen en Evangehen gesedt op haren dach." Hierop
volgen de teekenen, die aanduiden: „wat daghen goet zijn om seer
goet laten, redelyck goet laten, goet medicyn nemen, goet baeyen,
goet coppen setten, goet saeyen, goet planten, die peertmerckten,
die ander merckten." Hierna: „Dies sully weten dat ghi u behoort
te wachte electyf to laten, oock te snijden eenigh lidt, als die
mane int teeken is, dat opt solve lidt regeert. Maer in tijde van
siecte, die haestich zijn, als pleurisen, squitancien, popelsie, heete
cortsen, pestilentie oft diergelijcke sieckte en dorft ghi met
wachten dat goet laten sy, mer met raet van eenen gheieerden
medicijn muech dy dan doen laten ende anders niet, daerom wilt
dit als y our veradverteert is houden." Eindelijk volgt de almanak
zelve, waarin de heilige dagen met roode letters zijn gedrukt.
In 1574 verscheen afzonderlijk: „Die cleyne Practica op dat jaer
Dusent vijff hondert vier en tseventich. Gepractiseert dorch N. Ambrosium Magirum, der Medicyne Licentiatum en Astronomum in der
lotilicher K. Vrije stadt Deventer." Deze Practica werden naar den
vorm en de kleur van het „capetorium" onderscheiden in „witte",
„swarte", „lange en groote practica". De Deventer almanakken,
door Ambrosius Magyrus gecalculeerd, waren toen zeer gezocht.
Magyrus was in 1568, blijkens een zijner almanakken van dat jaar
in de archievenkamer van Groningen, stads-medicus en physicus
to Deventer, en 53 jaren oud, Een vijftal jaren later stierf hij, en
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word in zijne stedelijke ambten in 1573 door zijn zoon, ,na in de
universiteyt in licentiatu gepromoveerd te zijn", opgevolgd. In 1575
werden ook reeds almanakken te Delft gedrukt. In een exemplaar
met wit papier doorschoten leest men, behalve andere merkwaardigheden uit dien tijd: „den 12 Juny is de prins van Oranje,
na drie zondagsgeboden to Dordregt gehadt to hebben, getrouwt
met Charlotte van Bourbon, en is dit feest gehouden zonder dansen."
Het was toen algemeen het gebruik de almanakken met wit
papier te laten doorschieten en hierop dagelijksche ontvangsten,
uitgaven, do geboorte-, trouw- en sterfdagen, of andere bijzonderheden aan to teekenen. Sommige dezer almanakken, zooals die van
Wtenbogaert, zijn to dien opzichte zeer belangrijk. In andere werd
eene genoegzarne ruimte voor het houden van notitien opengelaten,
of men vond aan de eene zijde bedrukt, aan de andere wit papier.
Men noemde ze schrijf- en comptoir-almanakken, ze werden jaarlijks
in kl. 8°. of 4°. schier in elke stad uitgegeven. Hiertoe behooren :
,schrijf-Almanach met heerlicke Cronieken daerby gestelt" van
1587, „dorch D. Rodolphum Grapheum, Medicum, Lithotomum ende
Astronomum Ordinarum der K. Vrye Ansestat Deventer," in 4°.;
„Deventer Schrijf-calender ofte Almanack, nae den olden stijI" van
1622, „door Antonium de Grave, Phil. et Med. D. Mathem. Daventr.,
ordinarium ; „Groote-Schrijf-Almanack,gecalculeert door D. Origanus."
Amst. 1654; „Cleyne Comptoir Almanack. Gecalculeerd door D. Rz.
van Nierop." Amst. 1656, '57 en '58. „Ghecalculeert door T. Hoen."
Amst. 1659 en drie volgende jaren, „Ghestelt door Gilles Joosten
Saeghman," Amst. 1661 en '67. „De Nieuwe geconverteerde Koopmans Comptoir- en Schrijf-Almanack, version met de Jaarmarkten,
Paarde-, Beeste- en Leermarkten, en de dagelijksche uren van de
Maans op- en ondergang, door Pieter R. van Nierop," in het laatst
der 17 de en begin der 18 de eeuw; en de bekende „D'Erven Stichters
Comptoir-Almanack, voorsien met alle de jaar-, paarden-, beestenen leermarkten, als made de vacantien, het varen der trek-schuyten
en beurt-schepen, het reysen der posten en booden etc. Nevens
de Maens op- en ondergangh. Door Dirk J. van Dam," in het laatst
der 17 de en de geheele 18 de eeuw, jaarlijks te Amsterdam verschenen. Te Amsterdam verscheen ook in de tweede lielft der
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17 de eeuw „De Nieropper-Almanack, na den n. en o. stijl. Bijeengestelt door Joh. Jacobsz. Stichter, en het op- en ondergaan van
de maan, door D. Rz. van Nierop ;" waarachter een „Chronyxcken,
ofte kort Historisch Verhael van 't gepasseerde in de Coninckrycken,
Vorstendommen en Landon van Europa, sedert de geboorte J. C.
Eenige kortswijlige kluchten en vermaeckelycke vertellingen, en
De oprechten Italiaenschen waerzegger, gepractiseerd door Doctor
Antonio Magino".
Reeds in 1555 werd door den keizerlijken geheimraad te 's-Gravenhage aan Petrus Forestus, med. dr. to Alkmaar, verlof gegeven
tot de uitgaaf van zekere Prognosticatie en Almanac, inhoudende
den cours en loop van desen toecomenden jaeres 1556. Op de
tentoonstelling to Delft was een Almanack van 1566, „Gecalculeert
Talcmar bi mi Docter Lourens van Orschot. Gevisiteert ende oprecht
bevonden by mi D. Martin= Duncanum, pastor in die oude
Kerck to Delft", volgens overlevering in 1574 in eene door de
Spanjaarden verlaten schans buiten Leiden gevonden. Reeds maakten
wij melding van den Deiftschen almanak van 1574. In 1598 verscheen aldaar „Almanack van den Nieuwen ende Ouden stiji". Onder
den naam van elke maand staat een vierregelig versje en aan het
slot een vers „Tot Loff zijn der Excellentie van Nassouwe," beginnende:
0 Heere gheeft, soo langhe leeft,
Het Edel Nassans bloet, voorspoet,
Want hij ghewis, ghenadich is,
En doet zijn vijant goet.
Hij is present, een instrument,
Deur uwe hant to velde ghestelt.
Zijn vrome daet, wordt vroeeh of laet,
In [men naem vertelt.
De kronieken die men achter de meeste almanakken vindt, zijn
sours niet onbelangrijk en behelzen vele plaatselijke bijzonderheden.
Zij werden corns, evenals de practika, afzonderlijk uitgegeven.
Van de meeste steden zijn geen almanakken meer voorhanden,
schoon het uit oude catalogi en aanhalingen blijkt, dat ze er moeten
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geweest zijn. Zoo hadden ze in de 17 de eeuw Edam, Enkhuizen,
Monnikendam, Hoorn, Medemblik, Schiedam, Rotterdam, Gouda,
Leeuwarden en Franeker. Aldaar verscheen zelfs in 1627 een
„Eeuwighe handtcalender door Adrianum Mettum M. D. en Mathem.,
Prof. ord.", die later to Amsterdam herdrukt werd. Ook vindt men
zilveren en koperen tabaksdoozen met eeuwigdurende almanakken
er op gegraveerd. Van de Utrechtsche almanakken kennen wij er
slechts twee. De een voert tot titel: „Nieuwen ende ouden A]manack
op 't jaer 1601. Met cleyne prognosticatie, door Petrum Appianum",
en „Almanack na den ouden stijl op 't Jaer MDCXXX, ghepract.
op den meridiaen d. Ambrosium Magnum".
In de 17 de eeuw verscheen er to Dordrecht ook een RegeoringsAlmanak in 4°., waarin vermeld werd wat door de regeering op
elken dag moest worden verricht, met den titel van „Dag-lijste,
Gedenck-Boek of Memoriaal der gewoonlike bezigheden van de
Heeren-Schout, Burgemeesteren, Schepenen en goede Luyden van
de Achten", die later vervangen werd door „Den Dordrechtschen
Almanack", door M. de Vries enz. Merkwaardig is mede de „Bredasche Almanak" van Janus Vlitius, voor 1664. De kalender bevat
R.-K. feestdagen, met bijvoegingen, als op 24 Febr. „Matthys werpt
de steen in 't ijs"; alsmede jaarmarkten, waaronder echter ook eene
markt to Romerswaal, dat toen reeds jarenlang niet meer bestond.
Voorts van elke maand de benaming in onderscheidene talen, een
vierregelig Latijnsch versje onder eene op de maand toepasselijka
spreuk, een [go gezondheidsregelen in Oudnederlandsch, merkwaardigzOO om de taal als den inhoud, en eindelijk eenige dichtregels en
het Bredaasche Chronycske.
Vond men in oude Almanakken naast de weervoorspellingen ook
zoogenaamde prognostica: in Frankrijk liet Karel IX in 1560 den
kalendermakers streng verbieden staatkundige voorspellingen op
to nemen, en eerst in 1678 bevatte de eerste Almanac royal in
Frankrijk, behalve den eigenlijken kalender, °ewe profetieen bij
het wisselen der maan, den afgang der posten, hoffeesten, misses
en jaarmarkten van het loopende jaar. Later voegde men er de
genealogieen van regeerende vorstenhuizen bij. De uitgevers der
Nederlandsche almanakken volgden dit voorbeeld welhaast na, doch
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de opgave der marktdagen wordt reeds in hunne almanakken van
1675 en 1676 aangetroffen , zooals in de Nieropper Almanack van
het laatstgemelde jaar. De prognostica verschenen nicest achter de
almanakken, maar werden ook afzonderlijk in het licht gegeven,
zooals „Den onvervalschten Nederlandschen waarzegger, d. oprechte
Prognosticatie, 1663. Den onvervalschten Italiaenschen waersegger,,
ofte Pi ognosticatie op de jaren 1667, 1668, 1669, 1670, 1671,

Almanak-ptentje:s.

1672 — 1685." Ze werden meest alle door Saeghman to Amsterdam
uitgegeven. De schrtIver van een „Almanack van den n. en o. stir,
the in 1660 verscheen , verzette zich tegen zulke waarzeggerijen.
llij verwierp de kunst der astrologen niet, soo verre zij speculeerden op die dingen, welke noodzakelijk moeten gebeuren en
voor welke God een zeker perk gesteld heeft. Men kon de eclipsen,
oppositien , conjunction en diergelijke vast weten, en dat zoolang
to voren als men Wilde; „maar dat zij van toekomende dingen
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willen spreken, die gebeuren kunnen of niet, daar raken zij altemaal
wonderlijk buiten spoor". Wat hem aanging, „hij raadde liever
oude boeren te gelooven, die gansch hun leven onder den blooten
hemel gezweefd en dien hemel zoo menig duizendmaal aanschouwd,
ook al het wichelen der vogelen en gedierten dagelijks gehooid en
door lange ervarendheid opgeteekend hadden, dan astrologyns, die
in hun kamer op alle dingen letteden, en inzonderheid de jonge
astrologyns, die hij met jonge advocaten en medicyns vergeleek,
omdat zij veel meer prognostierden, swetsten en de patienten op
de pees setteden dan de ouden, en met het leven der menschen
speelden als de kat met de muis. Ick stel" dus eindigt hij, „oude
boeren , oude procureurs, oude apothekers en diergelijken verre
boven dat jonge onversochte yolk".
Trachtte de schrijver van dezen merkwaardigen almanak zijn
landgenooten van een bijgeloof te genezen, waarmede zij maar al
to zeer besmet waren, de bekende Leidsche predikant Caspar
Coolhaes voegde bij zijn „Comptoir-almanack oft Journael op het
jaer nae onses Heeren Jesu Christi 1606", eene uitvoerige bestrijding
der misbruiken van de R.-K. kerk 12). Te gelijker tijd gaf hij zijn
„Trouwe waarschuwinghe voor de schadelycke abuysen der almanacken", in het licht, en kort daarna zijn „Specimen ofte monster
eens christelycken calenders voor het jaer 1608"; een kalender,
waaruit alles was weggenomen, wat volgens zijn oordeel daarin
niet behoorde.
Almanakken van allerlei soort ook Eeuwigdurende Liefdes- en
Princen-Almanakken en in allerlei vorm, van de 48° tot de in
folio's, werden in alle boekwinkels aangetroffen en in de boerengezinnen als orakels geraadpleegd. De marsdragers, die men dagelijks
ontmoette, veilden ze overal to koop, zoo in de steden als op het
platteland. Wij willen zulk een wandelenden koopman even hooren
vertellen, wat hij zoo al te koop veilt.
Solider niemancl almanak,
Swavel-stok, een groot geinak,
Van inijn koopen willen?
Fijne kantmen en wit find,
Cristallijne brillen?

DE KOOPMAN.

239

Wilder niemand vingerhoet,
Daar men 't nayen fray mee doet,
Naalden ofte spelden?
Want de kramer, die wort out
En hij komt bier soo Belden.
Hammelaer of houten bel,
Huysract voor bet kinderspel,
Op-gemaekte poppen,
Hengsels en ook hengeltjes,
Tangen en asch-sehoppen?
Garen, gee! of groen van draet,
Hartjes, die na muscelaet
Ruyeken uytgenomen?
Menig haught se om den hals,
Des nagts voor swaare droomen.
Zoo gaat hij voort nog meer dan 90 regels om to eindigen met
de woorden:
Hier heb ick het al geroemt,
Suit gij niet vat koopen?
Helpt de Cramer maer aen gelt.
En doet u beursse open ").
„In handel en wandel," schreef een voormalig koopman in de
18de eeuw "), „is het geld gewisselijk de gemakkelijkste en beste
waer en nevens het krediet, de oprechtheid en goede trouw, een
der heerlijkste bezittingen van den koopman, hetzij om zijn voordeel er mee to doen en dat geld met geld to vermeeren, hetzij
om er krediet mee te verwerven en zijn negotie aanzien te geven;
want geld is de sleutel, die do koop en verkoop sluit, en geen
negotiant heeft ooit zone waren z(515 lief, dat hij ze niet gewillig
tegen geld verwisselen evil. Geld is de edelste aller waren. Voor
geld kan men alles, wat in de wereld is, ruilen en zich eigen
maken; geld doet iemand geducht, aanzienlijk en beroemd worden;
geld stelt hoedanigheden en verdiensten op prijs; geld beslist
dagelijks alle menscheldke handelingen. De koophandel en de bloei
der republiek hangt vecl van het geld af. Zoo lang er geld in het
land is, is er koophandel. Vermeerdert het eerste, straks ook neemt
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de laatste af. Zoo lang geld intressen geeft, zet men het eerste
nit en het wordt gebruikt, en als het gebraikt wordt, geeft het
winsten, ofschoon de gebruiker al schade lijdt. Geld is dan zoowel
het beweegrad van den handel en van al onze aardsche bedrijven,
als het de oho is, waardoor de raderen lichter en vaardiger worden
gemaakt." In de 17 de eeuw was er „aeloud en hedendaagsch, inen uitlandsch, reeel en gefungeerd, bank- en courant, grof en fijn ,
goed en kwaad, nationaal en particulier geld" in ens vaderland in
omloop. De waarde van hot goud hing af van 's lands Staten, die
„als meesters der munt en van het muntregt, het naar goedvinden
of tijdsomstandigheden in prijs verminderden of vermeerderden" '5).

Dubbele dukaat van Holland.

Zoo gold de oude Richard-Eduard- en Elisabeth-nobel van 1489 en
1491 f 2.16, van 1577 —1600 f 7 it 8, in 1644 en later f 10.10 a 11;
de Hendrik•nobel van 1489 —1491 f 2.10, van 1520-1552 f 3.15

a

f 4.4; van 1560-1598 f 6 h 7 en later f 8 a 9; de Vlaamsche

nobel van 1489-1491 f 2.8, in 1626 f 8; de Angelot van 1577 —
158S f 4 a 5, later f 6 en f 7; de gouden leeuw van 1520 —1586
f 2.4 a 2.8, van 1598-1613 f 1.5 a 4.12.

Tot de gangbare gouden matten behoort, althans in de eerste
jaren van de 17 00 eeuw, de Fransche kroon van Carolus f 3.1,
het „gouden Fransche schild" of „kroon van Carolus", in 1644
3.12 waard; de gouden kroon of reijaal, door keizer Karel
geslagen, in 1613 f 6.2; de gouden Andreas gulden, sedert 1622
en later f 2.19 a 3; de run- of goudgulden van 1622-1634 f 2 18;
de over-rijnsche of Duitsche gulden, in 1634 3.3; het Wilhelmus-
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schild, in 1491 f 1.1 en later ongelijk; het Duitsche 1i goudgulden waard, doch in 1646 f 4.14; de halve Albertijnen, door de
aartshertogen Albertus en Isabella geslagen, welke laatste vroeger
f 5.50, in 1646 f 6.6 gold "). Voorts de gouden dukaton of souverain,

die in 1613 f 14, in 1622 f 15, in 1645 f 14 gold; de oude en
nieuwe Engelsche souverain in 1623 f 10.12, later tot 1646

f

13; de Jacobus-rijder

f

12, de halve rijder

f

6.6; de carolijn of

ommekijker in 1644 f 13, de krusade van Portugal f 2, later moor
of minder; de Brabantsche kroon van 1620-1626 f 3.18, sedert
zeer ongelijk in waarde; de vierdubbele pistolet f 17; de pistolet
in 1644 f 4.15. Meermalen komen doze munten in de kluchtspelen
voor. Een koopman had in dien tijd heel wat muntkennis noodig
om zich niet to misrekenen. Bredero gewaagt ook van gouden

Een scheepjessehelling.

Fransche kronen en van rosenobels. Doze laatste gouden munt,
ten jare 1344 door koning Eduard III geslagen, draagt haar naam
naar de roos, welke de koninklijke stamhuizen York en Lancaster
in hunne wapens voeren, terwijl het bijzondere fine goud, waarvan
zij gemunt word, het laatste gedeelte der benaming heeft doen
ontstaan. Ook hier to lande was deze munt gangbaar, en de waarde
van „de nieuwe rozennobelen, gheslaghen ende gemunt in de
respective Nederlanden", wordt in het plakaat van 1606 op f 8.7
gesteld. Doch ook hare waarde was aan eon wisselenden koers
onderhevig. In van Santens „Lichte Wigger" vindt men eene samenspraak, waaruit blijkt dat de rosennobel toen f 8.18 gold. Hooft
zegt in zijn „Warenar": „Een iegelijk moot het anleggen naedat
zijn staet vermagh, die niet heeft, magh niet to werck gaen of
't rozenobels zou regenen." Deze munt gold in 1645 f 10.10 en
16*
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de dubbele, onder Hendrik VIII, Eduard en Elisabeth geslagen,
f 18.12. Tot de gouden munten behoorden ook de dubbele Neder-

landsche dukaat met de letter, de Spaansche met de twee hoofden,
die in 1622 f 8.10, in 1645 f 9.10, de enkele die in 1622 f 4.5,
de Hongaarsche, die in 1644 f 5.5, in 1646 maar f 3.14, de Italiaansche, die in 1613 f 3.17 gold. Voorts de groote Nederlandsche
rijer en de halve van f 5.13, de nieuwe Friesche en Geldersche
van f 3.13, de Fransche kroon van f 3.18, de gouden goudgulden
van Nijmegen, Deventer, Kampen, Zwolle, Groningen en Leeuwarden
van

f

3.2.

De toen gangbare zilveren munten waren de ducaton van f 3.3,
de halve ducaton, de drie gulden-stukken, de Nederlandsche rijksdaalder, de kruisdaalder of patakon van f 2.10, de kroon van twee
Caroli-guldens of 40 stuivers, de Nederlandsche leeuwen-daalder
van

f

2, de Zeeuwsche- en Friesche arend-daalder van

f

1.10, de

Friesche florijn of klapmuts, en de zilveren goudgulden van Deventer,
Kampen en Zwolle van f 1.8, de halve en kwart rijksdaalder (dertiende
halven) de heels, halve en kwart gulden, de Engelsche schelling
van f 0.12.8, de Schotsche distelbloem van f 0.12, de Iersche harp
van 1 0.8, de heele en halve schellingen, de stoter van f 0.2.8, de
dubbele en onkel° Groninger flabbe, en de dubbele en enkele stuivers.
Van al daze en vele andere zilveren en koperen munten wordt in
onze kluchtspelen melding gemaakt. Zoo spreekt Bredero in zijn
Griane van „geusen-duyten en biecht-oortjes"; elders van een vyerijzer die drie blanken of 18 duiten gold. De geuse-duit ward door de
Amsterdamsche katholieken de duit genoemd met de Hollandsche
vrijheidsmaagd in den tuin, dien de Staten van Holland op het
einde der l6de eeuw deden slaan. De olykruis was wellicht een
klein met een kruis geteekend muntstuk, dat bij het y olk dien
naam droeg, omdat het daarmede, evenals met het biecht.00rtje
de biecht, het laatste oliesel kon betalen. In zijn „Moortje" noemt
hij de „plat-beck", een muntsoort waarvan de waarde ons onbekend
is ; de „rijer", waarschijnlijk de halve schelling met de afbeelding
van een ruiter, en de „klimmer", waarbij aan de gouden. Geldersche
„climmergulden" meet gedacht worden, genoemd naar de beide naar
elkander gekeerde klimmende Ieeuwen in het wapen van Gelderland.
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Er waren ook Rtjnsche guldens van 20 a 26 stuivers, Philipsguldens van 25 stuivers of 25 Utrechtsche braspenningen, keizersguldens van 20 stuivers, sestehalven, stoters, enz. De braspenning
gold 1 en de Vlaamsche braspenning 1 stuiver, de Dortsche plak
1 en de Vlaamsche 1 z stuiver.
Bredero gewaagt verder van een „moye Spaensche mat" en een
„half stuck van achten", van „sevenoortjes", van een „ouwe leeuw",
mogelijk het grafelijk groot van Willem VI en Jan van Beijeren,
waarin de Hollandsche leeuw voorkomt en die een halven braspenning gold, en van het „negenmanneke", een muntje van negen

Een Ume-ruksdaaldor van Holland.

mannekens, eigenlijk mijten, van welke er in Holland, evenals in
Vlaanderen, 48 in een stuiver of 16 penningen gingen. De Vlamingen
noemde het negen-manneken, „seskin", of een stuk van zes penningen. Een Vlaamsche en Hollandsche penning gold 11 penning
in Brabant. De „myt" en splytemyt" waren denkbeeldige munten.
Breughel sprak ook van eene halve myt in zijne „Boertige clucht".
Voorts wordt er melding gemaakt van het zilveren peerdeken, van
den snaphaan, van koperen oortjes, volgens plakaat van 1622, en
alleen gangbaar in de provincie waarin ze geslagen werden. Van
tijd tot tijd werden eenige dezer munten afgeschaft, of gelijk men
in de plakkaten leest „biljoen verklaard". Dit was bijv. het geva
met de oude Richardus nobel, schilden, leeuwen, Dortsche schilden
en Frederik-Johan-guldens, de gouden Andriessen, ruiters, blanken,
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braspenningen en meer andere. Ook had er in 1646 eene geheele
mutatie der munten plaats. De innerlijke waarde van alle oude in
1667 nog in omloop zijnde munten, werd, op bevel van de regeering
van Amsterdam, door den stads-essayeur Siewert Jansz. opgegeven,
en elk kantoor bezat het „Tafeltje of Kalkulatie van oude munten
zo als deselve netto zijn in essay en keur waardig bevonden." In
de groote koopsteden had men wisselkantoren, waar buiten koers
gestelde en vreemde munten tegen courant geld konden worden
ingewisseld.
Niet zelden kwam er valsche munt in omloop. „Gouden munten",
schreef „de Koopman", „werden dikwijls door bedriegers en adepten
met gekoaguleerde Mercurius nagebootst, en zo dik met goed goud
belegd, dat het den toets kon uitstaan en bezwaarlijk gemerkt werd.
Veelal ook door een getingereerd blik of loot, door het zoogenaamde
koningjen van koper, door de Regulus antimoni of eenige andere
wijze van vermengen of vervalschen". Het zilvergeld werd door
lood, koper, tin, blik, ja ijzer, zelfs glas en andere materien nagemaakt. „Alle vervalsching en contrefeiting van vreemde of dezer
landen munten, tegenmunterye en particuliere muntslag", werd
met den dood en confiscatie van goederen, „niettegenstaande eenig
particulier octrooi of content bij collegien, magistraten of anderen
gegeven," gestraft. In Bredero's Ierolimo zegt een schout:
Ick moet een valsche !p unter, een gelt-schroyer nemen in apprehensy,
Want sij hebben der coninghs munt niet alleen geslaghen, maer d'alloy
[vervalst,
En wordense kregen, sij worden ten minsten onthalst,
Of de hant afgehouwen en gewurcht.
Het gefingeerd geld waren de ponden vlaamsch, de schellingen,
de grooten, penningen en myten. Een pond V]aamsch had de
waarde van 6 gulden. Men had ook ponden Hollandsch, ter waarde
van 15 stuivers, en een derde soort, ter waarde van 20 stuivers
of 40 grooten.
Evenals het recht der munt, zoo was ook bet oprichten van
wissels of wisselhuizen en het aanstellen van wisselaars hier to
lande een heerenrecht, en de graven van Holland hadden ze in de
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Hollandsche koopsteden. Te Dordrecht was er reeds een in 1322,
die toen voor f 160 's jaars verpacht ward "). Te Leiden en Schiedam
werden de wissels in 1351 aan de steden geschonken. Toen hertog
Albrecht van Beijeren in 1388 besloten had elan nieuwen gouden
penning, het Dordrechtsch schild, en een zilveren Hollandschen
groot met zijn gedeelten te doen slaan, verbood hij ter zelfder tijde
alle vreemde munten, uitgenomen zekere keizerlijke-Engelsche,
Brabantsche en Vlaamsche penningen, en Rijnsche, Dordrechtsche,
Geldersche, Ooische, Luiksche
en Utrechtsche guldens, en verklaarde toen te Dordrecht twee,
en in elke andere stad den
wisselaar te zullen aanstellen,
die „haer wissel wel verborgen"
zouden, en de genoemde munten
„ghengen" of gang doen hebben ,
zonder voor hunne moeite van
het wisselen meer to mogen
genieten dan 2 penningen Hollandsch van ieder schild. In
1393 kwam hierin eenige verandering en ward verordend,
Wisselkantoor.

„dat niemand hier to lande
mogt wissel houden van

's graven wage, hi en zou eerst verbonden wesen aen 's graven
hant, tot zynen wille." Het aanstellen van wisselaars geschiedde
volgens de ordonnantien „om gemeen nutscip der coeplude". De
ingezetenen van sommige plaatsen werden eater, evenals van de
graatlijkheidstollen, van het voordeel dat de graaflijkheid van den
wissel trok nu en dan vrij verklaard.
In het laatst der 14 de eeuw, of wellicht vroeger, waren er
wisselaars to Amsterdam ' s).

Burgemeester IJsbrandt Heynen

bekleedde er het wisselambt onder graaf Willem VI en onder
Jacoba, die hem er in bevestigde en begeerde dat buiten hem
niemand, hetzij heimelijk, hetzij openbaar, eenig geld wisselen zou.
Het ambt van wisselaar bleef sedert hier en elders in wezen en
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nam zelfs in aanzien toe, totdat in de 15de of 16de eeuw de wisselbrieven in gebruik kwamen. Het blijkt niet dat men deze vroeger
hier to lande gekend heeft, en men wil dat de Joden, die in de
middeleeu wen den geldhandel bijna uitsluitend in handen en, uit
Frankrijk verdreven, zich in Lombardije gevestigd hadden, in den
aanvang der 14de eeuw aan buitenlandsche reizigers en kooplieden
zekere handschriften of geheime brieven ter hand stelden, op welke
deze de door hen bij hunne vrienden in Frankrijk achtergelaten
gelden of effecten konden ontvangen. De onveiligheid der verzending
van belangrijke geldsommen in dien tijd deed deze uitvinding grooten
opgang maken. Volgens sommigen zou de oudste verordening omtrent de wisselbrieven van 1462 dagteekenen, en door koning
Lodewijk XI van Frankrijk gegeven zijn; doch in Spanje komen
er reeds in 1328 en 1394 voor. Het waren do Italianen, die deze
voor den handel zoo belangrijke uitvinding in ons vaderland
invoerden, en de Amsterdamsche kooplieden die er zich het eerst
van bedienden. Hunne wisselbrieven werden welhaast door geheel
Europa verspreid. kooplieden en negocianten uit andere handeldrijvenden staten volgden spoedig hun voorbeeld, doch Amsterdam
„was en bleef de plaats, die don wisselhandel van geheel Europa
regelde, doorclien er genoegzaam of mogelijk geene kooplieden in
Europa waren, wier bezittingen en krediet zoo vroeg uitstekend
groot waren als die te Amsterdam." Zulks wordt ook door uitheemsche schrijvers bevestigd. Zij noemden Amsterdam „het groot
wisselcomptoir van de gansche waereld", de beurs van Amsterdam,
de „eerste van Europa"; „de Hollanders en Amsterdammers de
vernuftigste, schranderste en beroemdste kooplui van alle volkeren."
Een Engelschman schreef in 1655: „De kooplieden van Amsterdam
worden thans geacht de grootste en de voornaamste der wereld.
Wat koningrijken, landen, plaatsen of natien zijn er, die zij niet
hebben onderzocht en met wie zij ook niet in onderhandeling zijn
geweest; ja, die zij niet hebben ontleed of het vel afgestroopt,
even tot de allerengste aderen? Alles wat zij doen of teweegbrengen, schijnt te spruiten uit het binnenste van hun eigen ingewand. Door hen kunnen wij aanmerken, dat er geen regen zoo
vruchtbaar is, gelijk als de dauw van 't zweet. Gij zoudt meenen
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(als gij in hun gezelschap zijt) dat gij zijt in het oude Israel." In
het laatst der 16 de eeuw bestonden er nog geene keuren of ordon.
nantien op den wisselhandel, en hield men zich doorgaans aan de
costumen van Antwerpen. Volgens deze mochten geen wisselbrieven
vtiOr den vervaltijd, tenzij op eigen gevaar, voldaan worden. Ook
was de houder van een wisselbrief verplicht, hem binnen den derden
dag na de vertooning to doen protesteeren, ingeval de betrokkene
hem weigerde to accepteeren. Eerst in de 17 de eeuw kwam het
endosseeren van wisselbrieven, uitgevonden ter vervanging van de
zeer omslachtige overdrachten van het recht op de in de wissels
uitgedrukte som door middel van volmachten, in gebruik.
Over de kantoorboeken bier uit to weiden ligt buiten ons bestek.
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Vijltiende Hoordstuk.

Briefwisseling.
eeds in de geschiedenis van Israel wordt van brieven
melding gemaakt. Men was gewoon ze to verzegelen,
wijl men meende dat een open brief minachting jegens
den persoon, aan wien hij gezonden werd, to kennen
gaf. Intusschen worden nog heden ten dage de brieven in het Oosten
veelal open verzonden; slechts aan voornamen zendt men ze in
een fraaien buidel en met een soort van Teem gesloten. Waarschijnlijk schreven de aanzienlijken hunne brieven niet zelve, maar
dicteerden zij ze aan schrijvers en voegden er soms, ten teeken der
echtheid, een eigenhandig onderschrift aan toe. Om een brief ter
afzending gereed to maken, hadden de Romeinen vooreerst een
schrijftafehje noodig. Deze tabellae, pugillares of codicilli waren
dunne, houten plankjes, met was overgoten, waar men met een
stift (stylus) do letters in griffelde 1 ). Hare grootte was natuurlijk
verschillend. Tot minnebriefjes nam men zeer kleine plankjes
(vitellani). Was de brief gereed, dan werden de tafeltjes met fijn
bindtouw, vermoedelijk kruisgewijze, saamgebonden en waar de
draad vastgeknoopt was, met was door den ring verzegeld. Zij
schreven echter gelijk de Egyptenaren, Grieken en andere volkeren
ook op papyrus en perkament, dat zij oprolden en verzegeld verzonden. Reeds ten tijde van David schreven de Israelieten op
dierenhuiden; de Jonirs in de oudste tijden op ongelooide kameel-
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en bokkenvellen, waarvan alleen de haren waren afgesneden. Men
maakte echter spoedig groote vorderingen in het bereiden van deze
huiden, en Ptolemaeus Philadelphus kon de fijnheid van het perkament, waarop het afschrift der H. Schrift, dat de hoogepriester
Eleazar hem zond, was geschreven, niet genoeg bewonderen. Het
oudste papier was het Egyptische, dat volgens Plinius reeds drie
eeuwen veOr de stichting van Alexandria in gebruik was. In Duitschland en Engeland schijnt nimmer van dit papier gebruik gemaakt
te zijn; in Italie en Frankrijk daarentegen wel. De pauselijke bulien
werden nog in de 11 de eeuw op perkament geschreven. Na dien

(evelsteen van cen huis op het Singel te Amsterdam.

tijd brachten de Arabieren de kunst om papier uit boomwol of
'katoen to maken nit Afrika in Europa over. Zij gebruikten daartoe
ruw boomwol, maar geen katoenen lappen. Toen echter in Europa
de papiermolens waren uitgevonden, vervaardigde men het ook van
de laatsten. Groot waren de vorderingen, die men sedert in deze
kunst maakte. Welhaast werd het gebruik van papier in het oosten
zeer algemeen, minder in het westen, met uitzondering van Italie
en wellicht ook van Vlaanderen. Waar en wanneer men het papier
uit lompen of linnen begon to vervaardigen, is niet met zekerheid uit
te maken 2 ). Volgens sommigen zouden de Mooren het uitgevonden
en naar Spanje overgebracht hebben; anderen noemen de Duitschers
er de uitvinders van. De eerste molen, waarop in den aanvang der
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16 de eeuw zulk papier werd vervaardigd , zou in 1340 in de mark
Ancona gebouwd en zeven jaren later er een in Beijeren opgericht zijn.
In de 15 de eeuw vond men papiermolens in de zuidelijke Nederlanden, en in het laatst der 16 de to Utrecht, Dordrecht, Alkmaar
en to Hattum. In 1609 hield men zich in de Veluwe met het
papiermaken bezig, in 1613 werd er een papiermolen in het schoutambt Apeldoorn en in 1616 een to West-Zaandam gesticht. De
papierfabrieken vermenigvuldigden daar, vooral sedert de papierfabrikanten in 1672 in grooten getale de Veluwe verlieten en zich
aan de Zaan nederzetten. Het Hollandsch papier was toen zeer
geacht, doch de beroemde Elseviers hielden het Fransche voor
beter en drukten er vele boeken op. Het papier, dat men in de
15 de en 16 de eeuw gebruikte, was zeer grof, doch in het laatst
dier eeuw en den loop der volgende begon men op dunner papier,
soms met gouden randen en wel eens geparfumeerd, to schrijven.
Er wordt zelfs van „verguld, gemuskeljaard papier" melding gemaakt.
De Romeinen kenden onze schrijfpennen niet; zij schreven hunne
boeken en ook wel brieven met een riot, ofschoon er handschriften
bestaan, die het gebruik van een pen doen vermoeden 3 ). In de 15 de eeuw
schijnt men haar gekend en gebruikt to hebben, daar Theodorik ,
koning der Ostrogothen, en zijn tijd- en ambtgenoot Justinus een
pen gebruikten tot het schrijven hunner namen , want verder
hadden ze het in de schrijfkunst niet gebracht 4 ). Een der oudste
berichten nopens onze gewone schrijfpennen vindt men bij Isidorus 5)
(gest. in 636), en na dien tijd komen teekeningen voor, die het
gebruik er van buiten alien twijfel stollen. Mabillon zag een handschrift der evangelien uit de 9 de eeuw, waarop de evangelisten met
pennen in de hand zijn afgebeeld G ). Dergelijke handschriften komen
ook in de lo de en 11 de eeuw voor. In de 12 de eeuw raadde Peter
van Clugny een vriend , in plaats van den ploeg de pen ter hand
to nemen en in stede van to ploegen, of to schrijven 7).
Reeds in de 8Ste eeuw vervaardigde Athelmus of Adelhelmus 8),
de eerste Saks die in het Latijn schreef, een gedicht op de pen
(de penna scriptoria). Te gelijk met de pen bleef echter het riot in
gebruik, in Frankrijk werd de eerste eerst in de 8 ste eeuw algemeen , en nog in veal later tijd werden de pauselijke bullen en de
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synodale akten met het laatste geschreven. Men gebruikte het riot
ook in de kloosters tot het schrijven of hover afteekenen der letters,
en voornamelijk der vddrletters; zelfs op fijn perkament werden
de hoofdletters en in de 15 de eeuw nog geheele werken er mode
geschreven. In 1520 verzocht Reuchlin aan Pirkheimer hem de
noodige schrijfbehoeften, good papier, pennemessen en vederen
pennen to zenden; mochten doze
echter ontbreken dan tot schrijven
geschikte rieten. Pirkheimer voldeed
aan dit verzoek, doch zond in plaats
van ganzeschachten riot, hetwelk
Reuchlin zOO beviel, dat hij het voor
Cnydisch of Cypersch hield 9 ). Erasmus
ontving van Reuchlin drie rieten pennen, en verzocht hem, zoo hij er nog
meer mocht bezitten, ze aan eenige
voorname geleerden in Engeland to
zenden. Nog in de 17 d0 eeuw komen
zelfs rieten pennen onder de schrijfmaterialen voor, en op eene boekverkoopersrekening uit die eeuw worden,
behalve van „paeuwen- en craey-pen-

Brief uit Italic naar Amsterdam,
circa 1585.

nekens, en fleskens, root en olye, om
inckt to maecken," ook van gepunte rieten-pennen gewag gemaakt.
Op de scholen gebruikte haar de meesters voor „ophalen van treckletterken en voor 't lijnentrecken". Meermalen was de pen het onderwerp der zangen van beroernde dichters. Die door Tasso, Lipsius,
Balde en andere vermaarde mannen gebruikt waren, werden nog
in kabinetten van zeldzaamheden bewaard. Behalve zwarten, bezigde
men ook rooden, groenen en sympathetischen inkt. Doze word het
eerst door Petrus Borel bereid, doch de naam er van komt het eerst
in de werken van onzen beroemden scheikundige, den Leidschen
hoogleeraar Le Mort, voor. Doorgaans word die inkt in de 17 de eeuw
tot geheime briefwisseling tusschen geliefden gebruikt.
In de middeleeuwen was men gewoon de brieven in eon katoenen
of wollen enveloppe to sluiten en ze to verzegelen. Ook wond men
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de zegels der open brieven in lappen van wollen- of katoenenstof,
ten einde ze voor het beschadigen to bewaren. Papieren enveloppen
komen reeds voor in de 15 de eeuw. Het verzegelen der brieven
was reeds bij de ouden, en later bij de Bizantijnsche keizers in
gebruik. Zij bezigden daartoe een soort van zegelaarde. In Europa
daarentegen zegelde men met witte en gele was. Later kleurde
men die rood en groen. Volgens de Benedictijnen zou het zegellak
omstreeks 1640 door Francois Rousseau uit Auxerre zijn uitgevonden "). Na Perzie en Indio doorreisd te hebben, zotte hij zich
to Parijs neer, waar hij, na zijn vermogen door brand verloren to
hebben, op den inval kwam om in zijn onderhoud en dat van zljn
talrijk gezin to voorzien door het vervaardigen van zegel- uit gomlak,
hetwelk hij in Indio had zien bereiden. Madame de Longueville
maakte deze uitvinding aan het hof bekend. Op het voorbeeld van
den koning begonnen de hovelingen en aanzienlijken er zich van
to bedienen, en welhaast kwam bet te Parijs algemeen in gebruik.
Rousseau won er in een jaar 50,000 livres mede. Men gaf zijn lak
den naam van cire d'Espagne, om het van een soort van gomlak,
cire de Portugal geheeten, to onderscheiden.
In Duitschland was echter het zegellak reeds eene eeuw vroeger
in gebruik; in het „New-Titularbuch" van Sam. Zimmerman, burger
to Augsburg (1579), vindt men de oudste voorschriften om het to
bereiden. Dat men het in Frankrijk toen nog niet kende, bliftt uit
„De secroten van den eerweerdigen Heer Alexis Piemontois", uit
het Fransch overgezet en in 1571 to Antwerpen gedrukt, waarin
wel allerlei voorschriften, bijv. „om gekleurde inkt to maken, letters
to schrijven, die niet leselijc en zijn," en diergelijke voorkomen,
maar van geen lak wordt gesproken. Ook in ons vaderland was het
toen nog niet bekend, en nog in het begin der 17 de eeuw sloot
men de brieven met was. Op het pultrum van een toenmalig
schoolmeester vond men :
Een pennemes, dat wel ende scherp can snijden,
Een zanddoosken, daer de zanden op 't papier deur glijden,
Een sehrijfladeken, dat men sluyt als een eas,
Waerin pennen, signet en groen was.
Met een inckt-hoorenken, daer boven op staende").
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In de „Janua linguarum" van Comenius wordt alleen van zegelwas gesproken, en het blijkt dat in zijn tijd de brieven nog met
een verzegeld koord er om werden verzonden. Ofschoon het was
nog lang in zwang bleef, kennen wij vele brieven uit de 17 de eeuw,
waarop nog het zegel in lak staat afgedrukt. Ouwe]s begon men

Bode met cen brief uit de 17d,• eeuw.

teen ook reeds to gebruiken. Den eersten rooden ouwel vond
P. E. Spiesz in Duitschland aan een brief van 1624. In die eeuw
bediende zich de kanselarij van Brandenburg altijd van lak of
Spaansche was, de burgers gebruikten echter reeds ouwels, schoon
zij aan lak de voorkeur gaven. Eerst in 1705 werden de ouwels
in de kanselarij to Baireuth ingevoerd. In Duitschland had men
oblatenbakkers, die witte, b]auwe, groene en roode ouwels
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vervaardigden. Van daar werden zij in Nederland ingevoerd en
door boekverkoopers verkocht.
De meeste brieven uit het laatst der 15 de eeuw, door particulieren op zeer grof papier geschreven, hadden zeer eenvoudige
opschriften, bijv.: „Aen den eersaemen Jan Hendricksz", of wel
alleen „aen Jan van Alblas Henricksoon", ook wel met de waardigheid, het ambt van den persoon of het vak waarin men handel
dreef er achter. Het praedicaat van „heer" was slechts een titel,
die aan do aanzienlijkste edellieden ward gegeven, bijv. „heer Dirck
van Leyden, borchgrave, heer Jan van Persyn, heer van Strijen".
De edelvrouwen voerden den titel van n vrouw". Aileen zij, die van
grafelijken blood°, geestelijk of ongehuwd waren, noemde men
„jonckvrouwe", den soon van den regeerenden graaf „jonckheer van Holland".
Ten tijde van Karel V en zijn zoon Philips
was het een vast gebruik, dat de landsheeren, stadshouders en radon van den
Hove van Holland, aan het hoofd der
brieven, bevelen, besluiten en plakkaten,
de titels bezigden, zooals aan den prelaat
van Egmond, „eerwaerde vader in Gode,

Zegel van het postkantoor
to Leiden, 18de eeuw.
den prelaet van Egmond, once besondere

goede heer en vriend''; aan de abdis van
Rijnsburg, „eerwaerde in Gode, edele, wijse, voorsienige, de vrouwe
abdisse en priorinne van Rijnsburg". Zij zelve schreef: „abdis in
Godes naam, bij der gehengenis, of de genade Gods", en hare
wereldsche onderdanen gaven haar den naam van „mine vrouwe,
mevrouwe, eerwaerdige vrouwe, uwe genade, uwe hoogheid",
titels die ook vorsten en edelen haar toekenden. De titel van het
kapittel van den Hove was: „eerwaerde in Gode, deken en
kapitularen van den Hove"; van den inquisiteur, „eerwaerde, hooggeleerde, zeer voorsienige heer", en die van Sonnius: „magister
noster F. 5 , doctoor in de godtheyt en inquisiteur der koninglijke
majesteijt, onse besondere goede hoer en goedgunstige vriend".
Prinsen, hertogen, markiezen, graven, betitelde men „hooggeborenen"; bisschoppen, abten en andere prelaten, „hoogwaerdighe
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heeren"; officieren, die niet van adel waren en burgemeesters,
„eersaeme, wijse, voorsienige"; adellijke officieren, „eedele, wijse,
voorzienige heeren"; den provisoor en deken van Rijn-, Doff- en
Schieland, Kennemerland en West-Friesland enz., „eersame, wijse,
seer discrete, heeren" ").
Onder Karel V werden er niet zelden klachten aangeheven
over het misbruik van titels. De graven en baronnen klaagden over
sommige edelen, de edelen over de burgers. „Zij verheften sich op
tytels, die hen niet toekwamen," „er was een dwaes jaegen nae
vremde tytuls en digniteyten, die noyt tot hun staet hadden behoort."
„Klaeghbrieven" werden over de „onbehoirlycke aanneminghe van
tytelaturen bij 's lands overigheid ingesonden." Van tijd tot tijd
werden die klachten onder Philips herhaald, totdat eindelijk Albert
en Isabella er gehoor aan gaven en bij plakkaten, o. a. in 1595,
bepaalden, wie den titel van genade, edelheid, seigneurie, mijnheer,
jonkheer, enz. mochten voeren; niemand dan de gouverneur en
kapitein den titel van excellentie, en die van altesse alleen zij,
die aan 's konings hof verbonden was; dat niemand die van signor,
illustre of illustrissime signor, mocht voeren; dat de titels van
„messire, naar discretie en de gelegenheid der personen" gegeven,
en op de brieven het woord „monsieur" niet herhaald mocht worden.
De drie raden van state, van financien, van den raad van Brabant
en Mechelen, van het parlement van DOle en andere provincial°
raden, ook die van de rekenkamer en de rnagistraten der steden,
moesten hun gewonen titel behouden.
In de noordelijke Nederlanden voerden de Algemeene Staten den
titel van Hoogmogende Heeren. Aan het hoofd der smeekschriften
en memoridn, die aan den Raad van State warden overgegeven,
plaatste men „Edelmogende". De Staten van Holland en Utrecht
heetten „Edel Grootmogende", die van Zeeland „Edelmogende
Heeren". De titels aan de bevelhebbers to water en to land waren
niet altijd dezelfde. Zoo droegen de brieven aan de vice-admiralerl
nu eens het opschrift „weledele gestrenge", dan eens „edele,
erntfeste, manhafte, vroome", aan de kolonellen, nu „edele, voorsienige, manhafte", dan „manhafte, voorsienige, vrome". De titel
van den raadpensionaris was „weledel gestrenge".
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De brieven aan curatoren der Leidsche universiteit voerden het
opschrift „nobilissimis atque amplissimis dominis illustris Academiae
Lugduno-Batavae curatoribus"; aan rector en professoren, „amplissimis et doctissimis viris, dominis rectori et caeteris professoribus";
die aan Scaliger, „viro illustrissimo, doctissimo". De geleerden, die
in het Latin briefwisseling hielden, plaatsten ook opschriften in
die taal op hunne adressen. Op hunne Hollandsche brieven las men:
„ernfeste, welgeleerde", „seer voorsienige en bescheyde", of wel,
„eerwaarde , hooggeleerde, vroome , seer discrete, voortreffelijke heer".
Burgemeesters, rentmeesters en advocaten noemde men nmijnheer",
of wel „den heer en burgemeester", terwijl hunne zonen n heerenzonen" heeten. De brieven aan Hooft, als Brost van Muiden, gericht,
hadden het opschrift, „edel, ernfeste, wijse heere". Hij noemde
Brandt en Vondel „monsieur". De laden der synode voerden den
titel van „eerwaerde, hooggeleerde, godvruchtige"; predikanten
betitelde men met een of meer der volgende naamwoorden:
„geleerde, godvruchtige, welwaerde, vrome, achtbare, wijse, godsalige". Ambtsbroeders stelden aan het hoofd hunner brieven: „eerwaerdige, zeer godvruchtige, beminde broader in J. C.", of iets
dergelijks; zoo ook een leek wanneer hij aan een predikant schreef.
De titels van doctoren en advocaten waren „hoog en zeergeleerde",
„welervarene", soms „zeer discrete, vermaerde, voortreffelijke,
hooggeleerde beer".
Reeds lang vciOr den inval der Franschen gaven kinderen, breeders
en zusters uit aanzienlijken huize, in hunne brieven elkander de
namen, „monseu, monsieur, mon pare, mon frere, ma seur, juffrouw
ma mere", etc., doch ook wel „eerwaerde vader, juffrouw moeder
en zuster". Het tegenwoordige tante was niet in gebruik, maar
wel „moeike, juffrouw-moyke", of wel „Janne muy, muy Pieternel,
muy Hoeufft", zelfs ward Maria Louiza, moeder van Willem IV,
„Maryke muy" genoemd. Winkeliers, chirurgijns, schilders, horlogemakers en andere kunstwerkers, notarissen en zelfs procureurs,
noemde men „monsieur", kooplieden „signeur"; elkander noemden
zij „confreres, confraters". Meester was een eernaam, dien men,
behalve am chirurgijns, aan dekens van gilden en advocaten gaf;
de gildebroers heetten „ba gs". Reeds was de naam „mijnheer" van
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den adel en den magistraat tot predikanten, doctoren en advocaten
afgedaald. In de wandeling noemde men ze heer predikant, heer
doctoor, heer en meester, heer burgemeester. De naam van jonker
werd soms aan kantoorbedienden, die van jonkvrouw aan dienstboden gegeven. „Mevrouw" was de titel, die in de 17 de eeuw alleen
verknocht was aan den adel en aan de aanzienlijkste staats- en
stadsbedieningen en waardigheden der mannen, zonder dat in die
betrekking rijkdom of pracht het minste voorrecht had. Vroeger
waren het alleen vrouwen van de eerste geboorte, die den titel van
rnevrouw bezaten , en burgemeestersvrouwen van den aanzienlijksten
stand waren met den naam „meutje" wonderwel tevreden. In sommige provincien ging het zelfs nog zoo ver niet, en vrouwen van
regenten belgden zich niet van adellijke dames begroet to worden
met den naam van vrouw, gevoegd bij haren familienaam. De
vrouwen van. De Ruyter, Tromp, De Groot, De Witt, Hooft werden
op adressen mevrouwen genoemd, evenals de vrouwen der heeren
Van Zuylen, Van Pallant, Van Brederode. De dochter van Hooft
schreef aan het hoofd der brieven aan hare moeder „mejufvrouw
en waarde mameer", doch op het adres, „mevrouwe Leonora
Hellemans", niet Hoeft. Zoo deed ook Hooft zelf. Sprak zij van
hare moeder, dan was het immer „joffer moeder". Alle adellijke
en aanzienlijke ongehuwde dames noemde men joffers, bijv. joffer
Van Pallant, Schurmans, De Groot, De Witt. In Holland zou eene
adellijke dame zich geschaamd hebben zich freule to laten noemen.
Deze Duitsche titel kwam het eerst in Gelderland in gebruik. De
gehuwde vrouwen van gestudeerden heetten mede juffrouw, doch
meer nog vrouw; zelfs de vrouwen van hoogleeraren werden in
het laatst der 16 de eeuw meer vrouw dan juffrouw geheeten.
Titels als „Weledele, UEd." enz. komen in vertrouwelijke brieven
van echtgenooten, bloedverwanten en vrienden herhaaldelijk voor.
Van Effen spotte met diergelijke herhalingen "), die in zijn tijd
niet minder in zwang waren. Hij haalt een briefje aan waarin
22-maal U. H. G. voorkomt, en een ander van slechts weinige
regels waarin UEd. 16-maal herhaald wordt. Om den adellijken
titel juffrouw van den burgerlijken to onderscheiden, diende het
bijvoegsel „eerbaere". Zoo was Margaretha Godewijck „eene eerbaere
17'
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joffer." Ook schreef men: „konstige, welwijze, geleercie joffer".
Dienstbaren gaf men soms alleen den titel „eerbaere". Zoo schreef
Hooft aan de „eerbaere Aeltje de Lange". In het laatste der li de eeuw
begon de titelzucht bij onze vaderen meer en meer toe to nemen,
en in den aanvang der volgende was reeds de naam „heer" tot
den barbierswinkel afgedaald. „Het is," schreef dezelfde Van Effen,
„voor mij de vermakelijkste klucht, nu en dan een uurtje te passeeren in zekere koffijhuizen, daar jonge pennelikkers, barbiersgasten en andere burgerzoontjes, na hun gedaan werk, een pijpje
rooken, of op een billiard spelen. 't Is een vermaak te hooren hoe
de halfwassen brazempjes malkander den naam van mijnheer naar
't hoofd werpen, en dat zelfs op zijn hoffelijkst in den derden
persoon, als bijv.: maar mijnheer, hoe kan mijnheer dat zeggen?
Die zotte zoete gewoonte gaat nog al verder. Meester en Baas
worden nog bier en daar aan een burger in zijn dagelijks gewaad
gegeven; maar als de man zijn zondagschen rok aan heeft met
schoon linnen en zijn blond paruikje op, dan wou ik wel eens zien
wie zoo onbeschaamd zou zijn hem geen mijnheer to noemen."
Klaagde Van Effen over het gebruik van „mijnheer", een ander
deed het over dat van „juffrouw":
Sy segt dat sy een juffer is,
Doch Grietje moei sy hevet mis;
Heur man is maer een kruydenier.
Soo gaet het nae de nieuwe swier,
Een yeder wil nu maer juffronwen,
En 't sijn maer daegse burgervrouwen.
In een kluchtspel van Bernagie leest men :
Mijn vader en mijn moeder waaren van bloed, van vleesch en been,
Wat waren de jouwe toch? van kalk? van hout of waarenze van steen?
Of van diamanten? 'k geloof zo je in 't doodsbeenderhuisje gingt, dat
[je tusschen de schenkels van je vrinden
En de mijne niet veel onderscheid zou kunnen vinden. —
Ook klaagde men over het gekleed gaan boven staat en stand:
„Let eens op luiden van minderen afkomst, wat draagen ze, dat
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niet voort na werd gedaan van burgers, vrouwen en meiden?"
Lieten zich Betje-mui en Antje-mui „juffrouw" noemen, de burgerjuffers wilden „madam" en „mademoiselle" genoemd zijn. Deze
praedicaten zijn, evenals die van freule van Duitschen, eene teelt
van Franschen bodem. De koopman voelde zich beleedigd, wanneer
men hem signeur noemde, wijl de koekbakker zich dien naam
toeeigende, en de laatste wanneer men hem ba gs heette, wijl zoo
de arbeidsman werd genoemd. „Men moat glimlachen over de fijne
onderscheidingen, die tusschen de verschillende standen, beroepen
en fortumen gemaakt werden, zelfs onder de geringste burgers;
over de klagten der stijve en orthodox° Voetianen, over de wereldsgezindheid en de praalzucht der liberale Coccejanen; over de titelzucht der grooten en de laage flikflooijerijen der minderen; over
den wierook, dien de geleerden elkander in hunne brieven toezwaaiden, en de deftigheid, waarmede bloedverwanten en gemeenzame vrienden aan elkander schreven." Aileen de brieven van eene
Margaretha Godewijck, eene Anna Maria A Schuman, van een
Wtenbogaert en van een Huig de Groot, maken hier op gelukkige
uitzonderingen. En vraagt gtj hoe echtgenooten elkander aan het
hoofd der brieven noemden? Meestal „lieve vriendinne, soete siel,
waerde huysvrouw, alderliefste". Kinderen hunne ouders? „eerwaerdige wader, eerwaerde moeder, mejuffrouw moeder, moertje
of ma mere". Eene moeder aan Naar zoon? „heer soon", soms
met den naam er achter, zooals de moeder van den dichter
Narsius, „lieve zoon Jan van Naersen". Reeds op de scholen
werden de kinderen uit de „Gemeenzame zendbrieven van
mr. Hakvoord" in het brievenschrijven onderwezen. Op de kantoren waren de „Gemeenzame koopmansbrieven" steeds voorhanden. Anderen maakten gebruik van den „Fatsoenlycke sendbrief-schrijver van de la Serra", van Mostart's „Nederduytse
secretaris" en van den „Volmaakte secretaris"; geliefden van „het
Postkantoor van Cupido en Mercurius". Ook listen sommigen
hunne brieven door bijzondere personen, meest dichters, voor eene
kleinigheid opstellen. Deze vervaardigden ook verjaar-, trouw-,
doop-, dood- en feestbrieven in rijm en onrijm. Tot eene proeve
diene de volgende Pinksterbrief:
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Eerwaarde Vader en Moeder!
Den Heiland, na zijn Hemelvaart,
Zend Zijnen Geest weer nederwaert,
Om Christus schapen to verligten
In haar verstand, en wil en lean,
Om Hem, haar Herder na te freer',
En and'ren door haar deugd le stigten.
Nu wens ik dat dien goede Geest,
U nedrig, heilig, onbevreest
Die Hemel-Koning na doe stappen.
Verschoon 't gebrek van dit geschrift,
'k Verzoek dat gij 't niet keurig zift,
Ligt zou mijn schrijflust dan verslappen.
Men is het niet eens of de Egyptenaren dan wel de Perzen
uitvinders der brievenposten zijn. Dit is zeker, dat te gelijk met
de brieven or ook posten of boden moeten geweest zijn, die ze te
voet, to paard of op kemelen overbrachten. Cyrus zou, toen hij
tegen zijn brooder optrok, allerwegen posthuizen hebben gesticht,
waar men brieven
afgaf en frissche
paarden bestelde.
De Romeinen hadden hunne slaven
tot verzending der
brieven (tabel]arii),
en ten tjjde van
Julius Caesar had
Postbode.
Gevelsteen op den Nieuwendijk te Amsterdam.

men reeds postiljons en koeriers,
onder Augustus ge-

regelde posten en postordonnantin. De dienst werd to paard verricht en zoowel lichte pakjes als brieven werden voor een matig
loon overgebracht. In Duitschland had men reeds zeer vroeg zoogenaamde boden of briefdragers 1 '). In Frankrtjk zou Lodewijk XI
rijdende posten aangesteld hebben; reeds in 1664 had de la Grugbre
de postsjeesen of karren uitgevonden. Het was echter eerst in 1684
onder Lodewijk XIV, dat de posterijen aldaar tot stand werden

BRIEFWISSELING.

261

gebracht. Zij werden naar den markies De Crenan, die het uitsluitend
privilegie van ze te mogen houden had verkregen, „chaises de Crenan"
genoemd, en waren in den aanvang „des fauteuils soutenus sur le
milieu d'un chdsis, portes par dernibre sur deux roues et appuyes
par devant sur le cheval."
In ons vaderland hadden de graven en voorname edellieden in
de 14de eeuw hunne boden, die to voet of te paard en te scheep

Postbode te paard.

hunne brieven overbrachten, doch in de 15" begonnen ook de
steden en kooplieden boden aan te stellen, die hunne kleederen
droegen en hun wapen op de borst hadden gehecht. De koopman
en de burger kon echter geen brief als bij gelegenheid met een vriend
of per schipper verzenden. In de 16de eeuw echter werden bijna
overal stads-brievenboden bezoldigd, doch deze gingen doorgaans
niet verder dan 's-Gravenhage, of de plaats waar de vergaderingen
der Staten warden gehouden, en kooplieden waren verplicht hunne
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eigen boden aan to stellen, die dan tevens particulieren brieven
medenamen. Men had in groote steden bijzondere plaatsen, zooals
te Amsterdam het paalhuisje, waar men de brieven bracht, die dan
door den bode werden afgehaald. Eerst in het laatst der 16 de eeuw
werden er, bijv. te Amsterdam, vaste-, loopende- en koopmansboden
door kooplieden zelve bezoldigd. In 1568 stelden aldaar de heeren
van den gerechte zes personen aan tot boden op Antwerpen, op
eene instructie, die nog voorhanden is; later kregen zij hunne aanstelling van burgemeesteren. In 1572 werden aldaar de eerste boden
op Zeeland, in 1597 op Rouaan, in 1604 op Deventer, in 1605 op
Keulen, 1606 op Emden en Hamburg, in 1609 op Gend, Rijssel ,
Groningen en Munster, in 1610 op Nijmegen, in 1611 op Doornik,
Valencienne en Wezel, in 1614 op Arnhem, in 1617 op Breda, in
1619 op Leeuwarden, in 1620 op Dordrecht en Harlingen, in 1621
op Delft aangesteld, met bepaling van den tijd van hun vertrek
en aankomst. Doch doze liepen zOO ongeregeld, dat de kooplieden
genoodzaakt waren hunne brieven grootendeels vooraf te schrijven
en die wanneer de post aankwam of vertrok in te vullen. Na afloop
der postdagen werd den bedienden eenige vrijheid gegeven. Welhaast
volgden de overige steden het voorbeeld der Amsterdamsche regeering. Boden en bodinnen, want ook doze hadden het vertrouwen
der kooplieden, reisden van alle kanten met de koopmansbrieven
en hetgeen hun verder werd toevertrouwd. Zij moesten echter borg
stollen, ten waarborg voor kwade trouw, in tijd van gevaar de
brieven in lood bewaren, en voorwerpen van waarde die men hen
mede gaf wel verbergen. Men kon de brieven frankeeren, en deed
men het niet, dan plaatste men op het adres van den brief „de
bode loont." Te Amsterdam werd in het begin der 17 de eeuw door
de burgemeesters het porto bepaald. Men had ook reeds vroeg postkantoren, en op de brieven werd het stadswapen als postzegel
gedrukt. In 1616 werden er to Amsterdam twee brievenbussen
gesteld, en acht jaren later wordt van eon brievenbesteller melding
gemaakt ' 5). In het midden der 17 de eeuw kwamen ook postwagens
in gebruik, die op vastgestelde dagen en uren reden, en behalve
brieven ook passagiers vervoerden. De eerste postwagen, die te
Amsterdam in 1660 werd aangelegd, was de Haagsche.
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De boden stonden onder „overlieden", en toen de post op de
eene stad zich ook met de brieven op andere steden of dorpen,
,die zij passeeren moest, belastta, werden die bedieningen ook winstgevender en aanzienlijker. Allengs achtten zich de boden to vermogend om langer in persoon te reizen, en stelden vertrouwde
knechten in hun plaats. Deze werden hunne boden en zij zelve
postmeesters. Een zekere Hendrik Jacobsz van der Heyde, schepen
van Zevenbergen, een man
die veel gereisd had, legde
zich in den aanvang der
17 ,Ie eeuw toe op het regelen
van meer dan eene postroute, en vond gelegenheid
om brieven te verzenden naar
plaatsen, waar het to voren
ondoenlijk of bezwaarlijk was.
This was hij reeds in 1655
postmeester op Frankrijk,
Italia en Duitschland. De eer
van het inrichten van een
directen dienst tusschen Engeland en de Republiek komt
toe aan denzelfden Van der
Heyde, sedert hij in 1649
aangesteld was tot post-

Brabantsche postbode, 16de eeuw.

meester van Rotterdam en
Dordrecht op Brussel en Antwerpen. De Engelsche brieven, die
te voren over Antwerpen verzonden moesten worden, gingen nu
regelrecht to water over Hellevoetsluis. In 1660 kwam de eerste
postbode in Engeland en word beloofd de retourbrieven tweemaal
to zullen zenden. Slecht financieel beheer en tegenwerking in
Engeland waren oorzaak, dat Van der Heyde zijn ontslag nam,
waarop de oud-burgemeester van Rotterdam Quack de zaak ter
hand nam. Terwij1 de Staten diens pogingen steunde om het
postverkeer met het buitenland op beter voet to regelen, streefde
Amsterdam naar een monopolie voor het bnevenvervoer door de
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geheele Republiek. Doch wij mogen hierover niet verder uitweiden;
het is genoeg to weten, dat het postwezen hier to lande, vergeleken
met dat van onzen tijd, in de

17"

eeuw nog allergebrekkigst was.

Men leide eerlang ook een galjoot aan op Portugal, alsmede eene
posterij op Texel. In later tijd gingen de brieven vice-versa van
Spanje en Portugal to land en niet meer to water. Voor al
deze brieven werden to Amsterdam kantoren opgericht, gemakshalve

Het overgeven van de Engelsche post.

in de nabijheid der Beurs. Zij voerden den naam van het Antwerpsche, Keulsche en Hamburger postkantoor, en ook hier werden de
brieven naar alle oorden, voorzoover er postcoursen op waren,
besteld. Op het eerste alle brieven naar Brabant en Vlaanderen, al
de Vlaamsche steden en de Spaansche Nederlanden, voorts naar
Engeland, Spanje en Portugal; op het tweede die naar Duitschland,
Italie, Zwitserland, enz.; op het Hamburger kantoor die naar Kleef,
Pruisen, Palen, de geheele Oostzee en het noorden. Buiten deze
drie hoofdkantoren, bleven er echter nog vele „reizende boden" in
functie. ZOO was het to Amsterdam en nagenoeg ook in andere
koopsteden.
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Elk kantoor had zijn postmeester en in elken stadsalmanak werd
een ordonnantie of wegwijzer op het afgaan der brieven en postkarren met btIvoeging der porten geplaatst. „Geregelde posten," —
schreef men in 1770, toen de toestand der posterijen nog bijna,
dezelfde was als in de 17 de eeuw, — „zijn een der grootste
gemakken in een land of republiek; zij bevorderen de commercie
en alien handel en wandel, en brengen de menschelijke gemeenschap grooten onderstand en hulpe toe. Zip doen ons vriendschap
onderhouden met de einden der aarde."
Wij sluiten ook dezen post met de volgende kleine maar noodige
herinnering aan een koopman:
Let of uw' brief wel in 't kopyboek is geschreven.
Of iets oningevuld of open is gebleven,
Of datum, plaats en naam in orde boven staan,
En wat er in den brief meet ingesloten gaan,
(if hij getekend is. Vind ge alles na den regel,
Sluit dan den brief, maar let op 't opschrift en op 't zegel.

Zestiende Hoordstuk.

De Kermis.
aar in de oude wereld ruil- en koophandel ward gedreven,
had men ook markten, en waar deze waren, hield men,
ofschoon het woord zelve nog niet bestond, kermis. Dadr
heerschte vroolijkheid en gejoel, vend men muziek en
zangers, potsen- en kunstenmakers, en staten en steden moedigden
hen aan hunne markten to bezoeken, ten einde vreemdelingen to
lokken. Boeken zijn er over de markten der Ouden geschreven;
slechts dit willen wij er uit vermelden, dat de Romeinen evenals
wij hunne week- en jaarmarkten voor binnen- en buitenlandschen
handel hadden. Men ken echter zonder toestemming van den senaat,
de consuls en later der keizers, geen markt houden. Zij behielden
het recht daartoe, gelijk in de middeleeuwen de Duitsche keizers
en Frankische koningen, als een jus reservatum. Naarmate de
de Romeinen hun gebied uitbreidden, naar die mate namen de
marktplaatsen toe, en toen zij hunne heerschappij ook over deze
gewesten uitstrekten, legden zij ze ook hier aan. Tot deze behoorde
o. a. het forum Hadriani, waaraan het oude dorp Voorburg zijn
naam zal ontleend hebben. Dit forum was volgens de oude kronieken
een vierkant plein van tien morgen land in den omtrek, met een
nitgestrekt, vierkant, met galerijen omringd, gebouw, zooals men
ze op de schilderijen ziet afgebeeld, in het door lava bedekte
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Herculanum opgedolven. Waarschijnlijk strekten deze gebouwen
koopers en verkoopers tot veilige schuilplaats bij storm en onweer.
De Romeinsche markten warden natuurlijk alle niet even sterk
door vreemde kooplieden bezocht; de eene was vermaarder dan de
andere. De luchtgesteldheid, de ligging, de min of meer moeilijke
en gevaarlUke wegen, de moor of mindere grootte der afstanden,
de jaargetijden, waarin de markten gehouden werden, de vrijheden
er aan verbonden, de vermaken die er den bezoeker wachtten, en
andere oorzaken, zullen daartoe niet weinig hebben bijgedragen.
In deze gewesten moeten er echter zeer vermaarde geweest zijn,
de goederen werden er ten minste dnurder dan to Rome verkocht,
hetgeen Caligula bewoog de lijfsieraden, kleederen, het prachtige
huisraad en de slaven zijner beide zusters op een onzer forums te
later verkoopen.
Hoewel de barbaren op hunne strooptochten niet weinigen dezer
Romeinsche markten en handelsplaatsen verwoestten, zoo gingen
echter bij den ondergang van het rijk niet alle deze markten en
bevestigde handelsplaatsen te niet. Nog eenige hielden het hoofd
boven, en toen onder de Frankische vorsten het christendom ward
ingevoerd en de handel zich uitbreidde, zag men in Duitschland,
Frankrijk, de Nederlanden en elders nieuwe markten aanleggen, die
haar ouden naam (mercatus, mereada) gedurende de middeleeuwen
behielden. G-een wonder; waarheen tech zich de eerste geloofspredikers begaven, daar werden de heidensche tempels verwoest,
de afgodsbeelden verbroken, de gewijde bosschen omgehouwen, het
kruis geplant, kapellen en kerken gesticht en met alle pracht en
luister ingewijd. Daar aan het bijwonen dezer inwijdingsfeesten
steeds aflaten verbonden waren, stroomde men van heinde en verre
derwaarts om die to verdienen. Van die gelegenheid maakten inen buitenlandsche kooplieden gebruik om hunne waren te sluten,
speellieden, goochelaars en potsenmakers om de feestvreugde to
verhoogen en geld to verdienen. Zoo vereenigden zich weder godsdienstige en burgerlijke feesten en werden de laatste door de
eerste gewijd, doch evenals vroeger, oindigden ook de christelijke
doorgaans in bacchanalian.
De samenvloeiing van kooplieden en yolk mocht echter jaarlijks
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op den gedenkdag der inwtjding, of op andere kerkelijke feesten
en plechtigheden, niet plaats hebben zonder verlof der hooge overigheid, en de graven hadden, gelijk de keizers van Duitschland en
koningen van Frankrijk, alleen het recht het to verleenen. Zij deden
zulks gaarne, zoo in het belang van den handel als in hun eigen,
en in de 15 de eeuw was er geen stad, dorp of gehucht, of het
had een of meerdere jaarmarkten. Zij werden door -Willem I in 1213
aan Geertruidenberg, door Johannes, gekozen bisschop van Utrecht,
in 1272 aan Vianen, door Floris V aan Schiedam, Monnikendam
en Medemblik, door Jan I in 1298 aan Beverwijk, door Jan II in
1303 aan Leiden, door Willem IV in 1342 aan Dordrecht en in
1353 aan Haarlem geschonken. Ook ontvingen ze Zuid-Laren in
1232, Vlissingen in 1363, Tholen in 1378, Goes in 1417, Arnemuiden in 1574; en toen Philips van Spanje als graaf van Holland
plechtig was afgezworen, oefenden de Staten dit recht uit en gaven,
evenals weleer de graven, vrijheid tot het houden van jaarmarkten.
In de middeleeuwen moedigden de graven niet slechts het houden
er van aan, maar lieten ze soms, zoo men hun toestemming niet
gevraagd had, oogluikende toe. Zij noodigden in hunne giftbrieven
„alle kooplieden, kramers en anderen, wie zij ook mochten zijn,
ingezeten en vreemdelingen, bekenden en onbekenden uit, om met
hunne goederen, koopmanschappen en andere waren de jaarmarkten
to kornen bijwonen." Doze werden vrije jaarmarkten genoemd, wij1
een ieder, met uitzondering van 's graven vijanden en schuldenaars
en die om moord of brand uit den lande gebannen waren, ze
mocht bezoeken. Niet alleen „alle coopmanschappen, maar ook alle
goede lieden, heure familiên, die ter jaermarct kornen wilden,"
ontvingen „goed conduit en geleide, varende, comende en wederkeerende, ongehouden op heuren rechten, tol en ongelt," dat is,
mits betalende den gewonen tol hunner goederen en de ongelden,
die aan de jaarmarkten verknocht waren. Soms ward ook vrijheid
van tollen geschonken, en in vele plaatson mochten zij, die „ballingen
uit de stede waren," godurende den octaaf der markt vrijelijk inen uitgaan. Op sommige markten mocht men niemand in rechten
dagen of om schulden aanspreken, ten ware die schuld op dezelfde
markt of in hetzelfde jaar gemaakt was. Vooral in de middeleeuwen
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waren die jaarmarkten allerschitterendst, zag men op sommigen
vreemdelingen uit alle deelen van Europa en dreef men er een
belangrijken handel. Doch reeds in de 16 de eeuw begon men, bij
de uitbreiding van handel en scheepvaart en den overvloed van

Eerie -Were/Ike]. nil,.

alle koopwaren, ten minste in de voornaamste steden de jaarmarkten
voor minder noodzakelijk to houden ; hieven de kooplieden then reeds
klachten aan over de afbrenk, die hun door vreemde kooplieden
geschiedde en de schade die de kermissen hun veroorzaakte; werden

270

DE KERMIS.

de jaarmarkten op hun verzoek verzet, sommige afgeschaft, ander@
vereenigd.
Reeds ]ang echter had men de namen jaarmarkt en kermis vereenzelvigd, schoon alle jaarmarkten geen kermissen waren. Sommige
dier kermissen bepaalden zich tot de parochie der kerk, wier patroondag gevierd werd; doch op de patroondagen der cathedralen was
het feest voor de gansche stad, en werd de markt die gehouden
werd de groote vrije markt, de groote kermis genoemd. Van waar
dat woord? Sommigen willen het afleiden van het Hoogduitsche
woord messen, meten, omdat de waren en koopmanschappen, die
op de jaarmarkten of kermissen to koop gebracht werden, voor het
grootste gedeelte gemeten of bij de maat verkocht werden. Anderen
beweeren, dat men niet moet lezen kermis, maar marktmis,
to zamen gesteld uit twee middeleeuwsche woorden, mercada,
koophandel, en missabicum, eene streak of plaats, waarover iemand,
door den heer of vorst gezonden, gesteld was om er het opperbewind over to hebben; zoodat het woord markt- of merktmis,
niet anders beteekenen zou dan een plechtigen koophandel, die jaarlijks op zekere plaatsen of in bepaalde streken wederkeerde. Een
derde, en zeker de waarschijnlijkste, gissing is, dat kermis (ook
kerremes, kermes, jaermis, vrije mes of eenvoudig messe of misse)
niet anders beteekent dan kerkmis, de mis, die bij de inwijding
der kerken plechtig gevierd werd in tegenwoordigheid der hooge
overheid en geestelijkheid, gelijk in 1223 die der herbouwde domkerk
to Utrecht in het bijzijn van keizer Hendrik II, van de aartsbisschoppen en een groot aantal bisschoppen, graven en eerste
vazallen des keizerrijks. Ergens vonden wij aangeteekend, dat
wanneer de kerkelijke plechtigheid geeindigd was, de geestelijke,
door het uitspreken der woorden „ecclesia missa est", het signaal
gal, dat de burgerlijke feesten konden aanvangen, waarvan de naam
kermis afkomstig is').
Het was in de middeleeuwen gebruikelijk, dat de geestelijkheid
op den avond vddr den grooten dag, waarop het feest der kerk
inging, onder het luiden der klokken en soms onder het geschal
der trompetten, een rood houten kruis van tien voeten hoogte in
de kerk voor het koor oprichtte, ten teeken dat de tijd van aflaat
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verschenen was. Te gelijker tijd plantte ook de magistraat zijn
reusachtig kruis aan de grenzen van zijn gebied, voor de poorten
of aan de palen der ophaalbruggen. Zoolang die kruisen bleven
staan, was de aflaat to verwerven en de viljgeleide van kracht.
Toen de jaarmarkten na de Hervorming goon kerkelijke wijding
moor ontvingen, bleef de gewoonte van eon wit of rood kruis vOOr
den ingang der steden to planten in zwang, hier 's avonds of daags,
elders Brie ja soms acht dagen voor den aanvang der kermis. Van
het oogenblik dat die kruisen, .,'t symbool van soon en vryheit,
eynd der smert, aanvanck der blybeit", geplant waren, was de stad
als tot eene vrijplaats verklaard. De poorters hadden hunne woningen
met bloemen en tapijten versierd, de straten en pleinen, reeds dagen
to voren op bevel van den magistraat van alle „vuylnis gereinigd
en gevaagd", werden met tenten overdekt, waarin de kooplieden
hunne waren uitstalden en potsenmakers hunne kunsten vertoonden ;
de poorten en tavernen werden vroeger geopend, later geslotenSoms was, vooral indien er, gelijk op sommige markten, procession
gehouden of mysteriên gespeeld werden, de toevloed van edelen,
landlieden en priesters uit naburige en ver afgelegene steden aid
greet, dat er buiten de stad houten tenten en bljherbergen moesten
opgeslagen worden, en van stadswege in graan en anderen lijftocht
voorzien. Soms wemeiden de straten van vreemdelingen nit verre
landen, „Italiers, Polakken, Safoijers, Lombardijers," en kwamen er
,/ tuimelaers, cimbail-speellieden, vegters, wildedierenlijers nit verren
lande van overzee." De magistraten hielden scherpe wacht, zorgden
dat de koopman „niet bemoeylijkt, de pais en soen niet geschonden,
dat er nyet met daggen, poocken, misericorden, sweerden, gevochten
ward." Zware boeten stolid or op „buurgekijf, droncke drincken,
moorderijen en seditieuse conventiculen."
In weerwil daarvan, ging het op die jaarmarkten, niet alleon
hier to land maar ook elders, zeer ruw toe, zoodat de provinciale
kerkvergaderingen to Keulen, Kamerijk, Doornik en elders genoodzaakt waren de misbruiken op jaarmarkten en kermissen to verbieden. Vooral poogden zij de smul- en maaltijdon, die hand over hand
in kostbaarheid en losbandigheid waren toegenomen, met kracht
to beteugelen. Reeds in do eerste eeuwen van het christendom
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werden er bij openbare feesten, bijv. bij de inwijding der kerken,
het vieren der eerste mis enz. feestmalen aangericht, eerst in,
later buiten de heiligdommen, die allengs in smul- en slempmaaltijden ontaardden. Te gelijk met de plechtigheid begon nagenoeg
overal het misbruik der maaltuden en vriendenmalen in to sluipen.
Daar de inwijdingsdagen der kerken niet overal op een en denzelfden
dag invielen, bracht men des zomers bijkans op elken zondag nu
hier dan daar door, om die inwijding to vieren. Die samenkomsten
in vlekken en dorpen om over en weder zulk eene kerkwijding
bij te wonen, noemde men in Neder-Gallie, wegens het smullen,
de dronkenschappen en het plegen van allerlei ongeregeldheden en
wellusten, „faire la ducale", d. w. z. zijn hart ophalen, goede sier
maken, de dronkenschap den teugel vieren, met ddn woord: „kermis
houden". Verschillende keuren werden er, zoo op het houden der
kermismaaltijden, dronkendrinken, vechterijen en daaruit voortvloeiende misbruiken gemaakt. Karel V gaf den 7 den Oct. 1531
een plakkaat, waarbij hij, „om to remedieeren op de ongeregelde
gulzigheid en dronkenschappen, die dagelijks gebeuren in dese
landen van herwaarts over, in diverse cabaretten, tavernen en
logysten, die gehouden worden bezijden weegs, buiten stede ende
dorpen, ende de regte openbare heerbanen ende andere plekken,
ook in de feesten ende kermissen, ende zonderlinge totte geschillen,
doodslagen en andere inconvenienten, daar uit procederende," beval
dat de kermissen, „op verbeurten van 15 carolus guldens", slechts
•66nen dag mochten duren.
Doorgaans begonnen de kermissen des avonds, gelijk die to
Middelburg o. a. op Maria-Magdalena-avond, en duurden meest alle
even lang. Zoo bepaalde Karel V in 1524, dat de vrije jaarmarkt
te Middelburg „vijftien werkloondagen daarna, dus 45 dagen, mocht
duren, en begon de kermis to Tholen, blijkens den brief van Jan

de Chdtillon, hoer van Blois, „jaerlyx des woensdagen na Sinte
Jansdage midde somer, ende duerde VIII dage lanck, binnen welcker
merckt, ende daartoe VIII dagen, voer dat sy ingaet, ende acht
dagen, nadat zij uitgaet." Zoo lang had de vrijgeleidebrief kracht.
Zoo vergunde ook Johannes, gekozen bisschop van Utrecht, 7 Dec.
1272, ter bede van Sweder van Bosinghen, aan alien die op de
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jaarmarkt komen wilden, door hem to Vianen opgericht, zijne en
der Utrechtsche kerk onmiddellijke bescherming, niet alleen gedurende de jaarmarkten, maar ook drie dagen vddr het oprichten en
drie dagen na het wegnemen van het kermishuis. Zoo schreven
ook burgemeesteren, schepenen en raad van Mechelen 20 Dec. 1409
aan schout, burgemeester, schepenen en raad en aan alle goede
luiden van Rotterdam, dat zij met hunne goederen en koopmanschappen vrij en veilig mochten komen, verblijven en van daar
keeren, en dat wel 14 dagen voor, alsmede 14 dagen gedurende
en 14 dagen na elke markt; zoo schreven de Staten-Generaal op
13 Juni 1658 aan die der stad Neuzen, „dat op de vrijemarkt en de
paardenmarkt, 66nen dag to voren en eenen dag daarna, alien en
een ygelijk, die hunne koopmanschappen en paarden daar ter markt
zouden brengen of diezelfde markt bijwonen, zelfs bankbreukigen
en die ten opzichte hunner schulden uit die stad gezet waren, alle
vrijheid, zekerheid en geleiden, in 't komen, gaan en keeren,
genieten zouden, indien dat zij over hunne schulden mochten aangesproken, bekommerd, bezet of eenigzints bemoeijelijkt mochten
worden." Doorgaans duurde de markt zelve slechts acht dagen, den
octaaf van het kerkelijk feest, waarna het kruis en tevens de
kramen en spullen werden weggenomen.
Na de Hervorming bleven de marktdagen, of hover kermissen,
op den gewonen tijd en met de gewone formaliteiten in stand. Zij
werden echter geheel tegen den zin der geestelijkheid gehouden.
Deze noemde ze „overblijfselen van 't pausdom", verbood den leden
der gemeente ze to bezoeken, vrienden er op to noodigen, en zond
vddr de kermis begon eenige leden van den kerkeraad aan den
magistraat, om ze „wel ernstig to onderhouden over het toelaten
van comedianten, rijfelaers, goochelaers en rethoryckers," klaagde
bitter „over de exorbitentien en dronkenschappen, vechterijen,
danserijen en het houden van maaltijden op de kermissen," en
verzocht „dat voortaan kwakzalvers en waarzeggers mogten geweerd, de tavernen tijdigh gesloten, en vooral gezorgd mogt
worden, dat de dag des Heeren niet verontreinigd werd." VOOr
den aanvang der kermissen werden er zoogenaamde kermispredicatien gehouden, waarin de zouden, waartoe de kermis aanleiding
is•
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gaf, met gloeiende kleuren werden afgeschilderd, en op de vreeselijke,
zoo tijdelijke als eeuwige gevolgen van het kermishouden ward
gewezen. Doch het was de geestelijkheid niet alleen, die hare stem
verhief tegen de verregaande losbandigheid en zedeloosheid, waaraan
zich de bezoekers der kermissen overgaven; ook leeken lieten zich
in hunne geschriften er met kracht tegen uit.
,De kroegen en herbergen," zoo schreef men, „straten en wegen,

De Haagsche kermis op het Buitenhof.

getuigen van ongebondenheid en bedrijving van strafwaardige nitspattende euveldaden, van hoererij en overspel. Geen stand in de
maatschappij waarop de kermistijden geen invloed hebben. 't Schijnt
of de kermis een algemeene verandering in een ieder te weeg brengt.
De menschen zijn vOOr en na dezelve niet die zij in die tijden vertoonen to zijn. De nieuwsgierigheid wordt het algemeen beweegrad.
Elk geraakt op de been. Alle huizen staan open. Elk is welkom.
T' is of de oude gastvrijheid herleeft. De dagen zijn te kort, do'
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nachten voor vermakelijkheden. De hoogste rangen verlagen zich,
de deftigheid ontfronst het gelaat, do zedigheid bloost minder en
de teederste ooren hooren zonder kwetsing de grootste dubbelzinnigheid." „Des avonds," dus het zich een ander hooren, „zijn
er speelhuizen, of plaatsen voor ongebondenheid voor 't gemeenste
y olk. Somwijlen gaan daar ook lieden van eenig aanzien, om die
ongebondenen to zien dansen, met een deftig gelaat en de pijp in

Speelgoedkraam.

den mond, en met eene stemmigheid, die eerder zou doen zeggen,
dat zij hunne gebeden gaan uitstorten, in stede van voor hen een
meisje to zoeken. Wij onthouden ons van ergerlijker tooneelen, zooals
ze door sommige dichters en door Cornelis Udemans 2) geschetst
werden. Onder alle kermissen , die er in de 17 do eeuw in ons
vaderland werden gehouden, was er echter geen zOO beroemd als
de Haagsche, en wanneer de kermisvreugd in al hare kleuren op
het tooneel moest worden voorgesteld, of wanneer zij het onderwerp
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van de zangen der dichters was, dan werd de Haagsche steeds tot
model gekozen. Hoe het daar toeging, stelt de volgende teekening
ons voor. 's-Gravenhage was
Een stadt, die voor geen stadt van Nederland en swicht,
En met haer naem soo ver gaet als het sonnelicht;
„de sonne die haere straelen uytschiet over het gansche lant, hot
juweel van Nederlandt, een werelts lusthof, een cypres ender de
laege doornen, de woonstede van 's lants hoogste opperwaerdigheyts
oversten, het woonhuys van 't huyshoude van staet, de lustpiaets
van al wat hoog is en naer hoogheid janckt, de plaetse, waer de
jeucht tot grootsheit des levens wordt opgeleit en de jonghelinghschap wort bedorven; waer de kruyper en vleyer zijn weergae niet
en heeft; waer list, kuiperij, slimme streken, huichelarij en flatterij
en ander addergebroesel haere holen heeft; waer een yder bedrogh
vint, maer gekleet in 't cleet der waerheyt." De dichters zongen:
„De Haeg, de hoofsche Haeg, en is 4,51:5n groote logen." Nergens
waren meer en pfachtiger speelhuizen dan ddar, en men schaamde
zich niet ze openlijk to bezoeken; ja „de Venetiaansche gezant
kwam er in zijn gulden karos op klaren dagh zijn offer aan Venus
brengen." Wat er al in Den Haag onder het lommer der boomen
geschiedde, meldt Huygens in zijn „Batava-Tempe", d.i. „'t Voor•hovt".
Hoe prachtig men zich dan kleedde, schetst ons Van Someren:
Wat gaet ze fier op straet,
Net soo als een paeuwe gaet,
Wat een rommel aen haer lijf,
Van clinclanck en ongerijf.
Van kwasten en van canten,
En clinck aen alle kanten;
Maer 's middags is de tafel kael,
En watersop bet avonimael.
Al is men nogh soo kael en scrap,
Men draeght er loch een goude lap.
Ontmoette men een zwierig uitgedoschten knaap, men noemde
hem „een Haegsche proncker"; eene jonkvrouwe met een fraai en
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nog ongezien kleedingstuk was „een Haegsche madam, een Haegsche mamsel h la mode, een Haegsche pronkepink"; bezocht men
druk de herbergen en koffiehuizen men heette „een Haegsche
zwierbol"; een diplomatiek antwoord was een „Haegsche logen",
eene oprisping een „Haegsch thee-compliment". Waar het recht
vroolijk en prettig toeging had men een „Haegsch leventje", hield
„Haegsche kermis".
Hoe huiszittend onze vaderen ook waren, zoo al niet jaarlijks,
toch nu en dan moest de Haagsche kermis bezocht worden, niet
alleen om deel aan hare genoegens to nemen , maar ook om zich
van de nieuwste stoffen of modeartikelen to voorzien. Een Hagenaar
zong ") :
flier hebt ghij nu haer mart, bier siet ghij groote hopen
Van joffers, uyt en in de kramerswinkels lopen,
En haer voorsien van al hetgeen dat dienen kan,
Om hare waer te doen behagen aen een man.
Hier vind men alle ding, bier staet men noyt verlegen,
En selden soekt men yet, of 't wordt voor geld gekregen:
Want al wat Brussel maeckt, al wat Parijs verzint,
'T is wonder, soo ghy 't bier na acht daegh niet en vint.
Maer alle joffers, die haer nae de mode dragen,
Die komen hier uyt veel naby gelegen ste6n,
Haer gelt, met groot vermaeck, in sottigheyt besteOn:
Want was 't niet in den Haegh gemaeekt, geboort, gesneden,
Gestrickt en toegestelt, ghij kreegh 't niet aen haer leden,
Al stont het qualyek en al was 't niet wel gevoeght,
Komt het maer uyt den Haegh, sij sijn terstont vernoeght.
In vroeger dagen waren er twee kermissen in Den Haag, de
hofkermis in Mei en de Haagsche kermis in September '). De eene
begon weleer acht dagen vOOr en eindigde acht dagen na de H. Kruisdagen , de andere even zooveel dagen vOOr en na St. Catharina,
doch duurde in de 17 de eeuw slechts acht dagen. Sedert 1643 was
de laatste afgeschaft en werd alleen die in Mei gehouden 5). Niet,
gelijk in andere steden, had de magistraat , maar de prins-stadhouder
het recht „kramen en spollen te stollen of to doen stellen." Aan
het hof en de regeering was de taak opgedragen de kermis to
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regelen. Doze lieten zulks aan den drost van het hof en den
substituut of onderschout over, doch deelden de profijten. De kramen
en spellen werden op het Binnen- en Buitenhof opgeslagen. Slechts
eenmaal geschiedde zulks op stadsgrond, en wel op de Prinsengracht en elders. Zulks geschiedde in 1647, „ter consideratie van

Op de kermis in de kramen.

van 't hof, over den dood van Frederik Hendrik." Des Vrijdags
v6Or den eersten Zondag na Kruisvinding, van halfeen tot 66n uur
des namiddags, werd de kermis door de stadhuisklok ingeluid en
het houten kruis aan de palen der ophaalbruggen gesteld. Kramen
en tenten waren dan reeds meerendeels opgeslagen, en de straten
en pleinen gevuld met opgeschikte juffers en heeren, „want," gelijk
Beaumont zei 6), „daer was niemandt in de stadt zoo trots, boovaerdich, noch see prut, of hij trock de beste kleeren an, alleen
den kermis-dach ter eeren," en om de gansche schutterij met voile
geweer, vliegende vaandels en slaande trom door de voornaamste
straten to zien optrekken, en bij hare „monstering en wapenhandel"
tegenwoordig to zijn. Niet elke dag echter was voor de jufferschap
tot kerrnisbezoek geschikt, vooral niet de Dinsdag en Woensdag,
wanneer men paarden- en kaasmarkt hield, maar wel de overige
dagen, vooral de Donderdag, wanneer het hof gewoon was de
kramen to bezoeken.
Het zou geen moeilijke taak zijn met onze lezers en lezeressen
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eene wandeling over de Haagsche kermis der 17 de eeuw to doen,
en hun oog to vestigen op de goederen die er toen gekocht en de
spellen die er toen bezichtigd konden worden; doch wij willen
hover de geschiedenis raadplegen en het een en ander mededeelen
wat de vroegere schrijvers nopens die kermis geboekt hobben.
Nemen wij daartoe Adriaan van der Venne's „Tafereel van de
belacchende werelt" (1635) eens in de hand. Het bevat niet
alleen eene breedvoerige beschrijving der kermis zelve, maar
tevens allergeestigste platen, die ons in het midden der kermisvreugde verplaatsen. Jammer slechts, dat hij ons niet verplaatst
in het gezelschap van aanzienlijken en burgers, maar in dat van
boeren en boerinnen, die de kermis bezoeken, en dus niet zoozeer
bij de prachtige kramen in het
Binnen- en Buitenhof en het
Voorhout , als wel in het midden
der lagere volksklassen, bij
kruiwagens en in herbergen 7).
Nog zien wij geen Joden
met amandelen, augurken en
eieren, geen koopvrouwen met
gedroogde schollen en scharren,
maar wel kramen met koek ,
omringd door koekhakkers
De boerenlieden en de geringe
klassen gingen ter kermis
ook wel om to kijken, maar
vooral om to smullen en to

Kermiskramen.

drinken, en zulks deden ze
niet alleen to huis, bij hunne nabestaanden, maar vooral ook in
de herbergen.
Want 't is op kermis een ghebruyek,
Niet dat men Gode dient, maer dat men dient syn buyek 8).

Oude Geertrui bij Bredero 9) herinnerde zich met welgevallen, hoe
men als het kermis was, wittebroodsop at en er betouwen wijn
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„soo lustigh als water dronk; met pints-roemers en fluiten bataeljens
streed." Rotgans laat moer Teunis haar kermisgasten toeroepen:
Kom binnen met jou volek, de kermisharst is gaar.
Ik heb een paterstuk gezojen van een stiertje,
Net even oud als gij, en met jou opgebragt.
De kermisharst, omringd door dikgesneden stikken, stapels met
beschuit en grauwe erwten met rozijnen, kwam schier in alle
gezinnen op tafel. Zij werd met mosterd en suiker gebruikt. Op
elke boerenkermis was, gelijk op de Haagsche, eene bes met oliekoeken.
Hier veilt een beste moei, gekapt met zwarte doeken,
Met een tremblant geluid, 't banket van oliekoeken.
Op sommige dorpen werd op de markt een geheelen voter)
kermisos, na met kransen omwonden en met bloemen versierd
rond to zijn geleid, gebraden, verkocht en verslonden. Ook ontbrak
het niet aan tenten, waarin de jongelui zich aan koeken vergastten,
en de „stroop over 't rookende gebak slingerden," noch aan kramen
met zoetgebakken waar, speculate, theerantjes, duivekaters en
koekjes van saffraan. In de herbergen dronk men bij voorkeur den
wijn met suiker, of wel brandewijn met suiker, „die men met eon
lepel uit een kopje slurpte, en het gezelschap rond ging."
Doch keeren wij naar de Haagsche kermis terug, waar wij het
gezelschap voor eene rijfelkraam ontmoeten. Wel was het rijfelen
en andere hasardspelen bij herhaling door de hooge overheid verboden 10), doch de onderschout of stadhouder keek niet nauw, en
Welke kostbare voorwerpen er soms verrijfeld werden, zegt ons
de vraag van Lubbert's kermismeisje:
Milde Lubbert, 'k moet je vrage,
Wil je niet een lootje wage
In de rijffel-coerdery,
Daer veul prijsen op een ry
Zijn te krijgen, of te halen:
Gouwe koppen, sulver schalen,
Bekers, spiegels, moy vergult,
Voorts wat oogh en lust vervuld?
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Ook ontbrak het niet aan heidens (zigeuners), die uit de hand
waarzegden, planeetlezers, die uit den stand der sterren en inzonderheid der planeten den tijd van 's menschen geboorte, inborst, levenswijs, wedervaren en levenseinde voorspelden. Algemeen was het
geloof nog in de 17 de eeuw aan de sterrenwichelarij. Geen stand,
geen kunne, geen jaren waren er van uitgezonderd. Overal vond men
dan ook min of meer befaamde Ludemans, wier woningen, zoowel
door de eersten van het land als door de eonvoudige burgers bezocht
werden. Geen werken waren meer algemeen dan die over dit onderwerp handelden; bijna geen huisgezin of het had zijn praktiek of
planeetboek, en weinigen die hun planeet niet hadden getrokken.
Het vast geloof aan de sterrenkijkerij, die geen Huygens, Jonctys,
Bekker, of wie ook tegen het bijgeloof geschreven hadden, konden
verwrikken, was de reden, dat men niet slechts op de schutbladeren
van den Bijbel het jaar en den dag, maar ook het uur van de
geboorte aanteekende; want ook dat moest de planeetlezer weten
om eene heroscoop to kunnen trekken. Vial de geboortedag in het
teeken van den ram, dan was men „stout, twistig, bijzonder met
zijn huisgenooten; maer mu bij groote heeren en gemeene luyden
groote gunst hebben, tot groote staet komen, maer met veel nijdt,
haet en ongunst." Wiens geboortedag „onder de stier vial", „had
lust in ackers, weyden, hoven, in gesangh, snarenspel, astronomye,
tot hoovaerdye en schoone kleederen, gastmalen en spelen; maer
so haest hij tot zijn jaren kwam, zou hij ryck worden, doch weinigh
vreught maer veel vijanden hebben" "). De sterrenkijker gaf ook raad
wat men onder elk teeken doen of laten moest. Bijv. „heerschte
de tweeling, dan was het goedt wandelen, koopen, verkoopen, in
't vuer arbeiden en kinderen school leggen." De heidens voorspelden
de toekomst uit de lijnen der handen. Dit deden ook de kaartlegsters,
die tevens de kunst verstonden om uit de kaart, de kaars en het
koffiedik de toekomst to voorspellen.
Veel schik hadden onze kermisgasten in de buitelaars en koorddansers. De eersten komen onder dien naam reeds bij middeleeuwsche
schrijvers voor. De laatsten, die, „wonderlijk opgetooit", op tusschen
twee bontgeverfde palen in de hoogte oploopende gespannen koorden
allerlei kunsten verrichtten, dansten en dartelden, waren reeds bij

282

DF KERMIS.

Grieken en Romeinen bekend, en vertoonden toen hunne kunsten
bij de openbare spelen"). Zij wisten ook dieren „voor het koord
of to rigten", en Galba zou de eerste geweest zijn, die op de spelen

0

0

to

van Flora een olifant voor- en achterwaarts op een touw liet
wandelen "). Later plaatste zich een man op dit dier en reed er
mede op een over het tooneel gespannen koord. Men reed in de
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middeleeuwen ook to paard over een dik koord, gelijk in 1287 op
de feesten bij gelegenheid van het huwelijk van Robbert, broeder
van den koning van Frankrijk "). De ouden kenden ook reeds de
balanceerstokken 15 ), waarmede de kunstenaars zich in evenwicht
hielden; zij gebruikten ook gewichten, springballen en degens,
waarmede zij op de koord allerlei kunsten maakten. In de middeleeuwen ontmoet men de koorddansers bij meest alle volken, ook
aan de hoven onzer graven en in de sloten onzer edelen. Meermalen
werden zij van de kermissen geweerd, „om hun gevaarlijcke action",
en op de catechisation leerde men, dat het koorddansen strtjdig was
met het zesde gebod. In een der leerboeken uit de 17 de eeuw ") wordt
o. a. gevraagd : „Het koorddanssen , is dat een eerlicke beroepinge? —
A. Neen. — V. Een koorddansser sal seggen: ick verdiene mijnen
kost daermede? — A. Daer uyt en volght niet, dat het is een
eerlicke beroepinge. — V. Zijn het wel nootdruftige en profijtelicke
dingen? — A. Geensins. — V. Waertegen strijdt het koordendanssen ? — A. Tegen het seste gebodt. — V. In wat gelegentheyt ? —
A. Dat se haer moetwillighlick in gevaer begeven. — V. Soude de
magistraet het koordendanssen wel mogen toelaten? — A. Neen. —
V. Waerom niet? — A. Omdat, bij aldien de koordendanser den hals
komt to broken, gelyck al veal gebeurt, als dan die sonde oock op
de magistraet comt." — Men vindt op de kinderprenten van dien
tijd hunne verschillende toeren afgebeeld. Ook gaven zij voorstellingen van de „Egyptische pyramyde, een rij van kunstenaars,
die op elkanders schouders staen, zoo dat de pyramyde met den
man eindigt, op wiens hoofd nog een knaapje staat of ligt." Terecht
noemde Beckmann dit kunstje „ein altos Wagsttick", reeds door de
Romeinen uitgevoerd 17 ). Op de kinderprenten vmdt men ook het
kunstpaardje 18), dat de vragen van zijn meester beantwoordde door
op den grond to stampen, of op de maat der muziek danste; eene
kunst die ook reeds aan de ouden bekend was. Op gelijke wijze
richtte men honden af, die reeds in de 6 d8 eeuw in Italia werden
rondgeleid om hunne kunsten to vertoonen 18). Ook berenleiders
met boron, en apen die allerlei potsen verrichtten, vindt men afgebeeld. Bij van der Venne rookt een aap eene pijp tabak.
Toen ter tijd werden de Hollandsche jaarmarkten ook bezocht

284

DE KERMIS.

door kunstenaars, die over gloeiende kolen en gloeiend ijzer liepen,
beide in de hand droegen en tusschen de tanden namen. Vooral
maakte in het eind der 17 de eeuw een Engelschman Richardson
veel opzien, die gloeiende kolen kauwde, gesmolten zwavel op zijne
tong liet druppelen en gesmolten glas inslikte 20). Ook trok toen
een troep Zweedsche „Hilttenleute" rond, die gesmolten lood op
de hand goten. Op onze kermissen vertoonden mede draaisters,

Apenspel.
die met een degen of bekkens in de hand als Derwischen ronddraaiden, en zwaarddansers hunne kunsten. Deze laatsten deden
zulks reeds in de middeleeuwen aan de hoven der vorsten en edelen.
In de rekeningen van jonker van Arkel komt op 6 Dec. 1392 de
volgende post voor : „Idem aen III speelmannen, die voor mijn
heere speelden : d'een met een zwaard, d'ander met een ghet'ne
(guiterre, either) ende dat derde zanc, 2 guld" 21 ). In den aanvang
der 16de eouw, dansten eenigen voor de hertogin van Gelre „door
de sweerdon", en werd hun kunst to Doesburg met een vat bier
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beloond 22). Ook waren zij bij de blijde inkomst van Philips in
1549 to Brussel. Zij verschenen toen in „vermomde kleederen" of
„mommers, zeer costelijk toeghemaect, met lange cleeren, ende die
waren onder al ghewapent; ende hare causen gheworpen hebbende,
dansten zij de jonffrouwen voore, also dat costuymelyc is van doene,
ende daermede hebben sij twee ,jonckvrouwen ghehappeert ende
genomen; daer wasser, diese diffenderen wilden, ende sloeghen die
voorschreuen mommers."
Goochelaars zag men in de 17" eeuw op ale kermissen en dus
ook op de Haagsche 2"). Zij waren evenzeer bij de ouden bekend,
en bij de Grieken voerden zij allerlei kunsten met de bekers uit.
In de middeleeuwen vond men ze aan alle heven, onder meer dan
twaalf verschillende namen. Meest waren zij echter bekend onder
dien van kokelaer. Zoo leest men in eene grafelijkheidsrekening van
1390 van „eenen kokelaer, welke sinen knecht die kele ontwe sneet,
ende hem weder genas." Jan van Blois zag in 1364 to Brussel
een „tuimelaer, die vOUr mijns heeren tafel speelde met een
glasen wijns" 2").

Ook speelde „een ghesel voor hem van den

appertisen" (tour d'adresse). De vroegste goochelaar, die in Arnhem
zijne kunst vertoonde, ontmoet men in 1411. Hij had ook „onse
vrouwe van Ghelre" onder zijne toeschouwers, en de stad gaf hem
36 ss. 25). Niet overal waagden het de goochelaars hunne kunst
uit to oefenen, wijl ze in perikel waren als duivelskunstenaars
verbrand to worden. Ja nog in 1739 werd er een in Polen van
hekserij beschuldigd, gemarteld en ter dood gebracht 26). In 1601
werd in Lissabon zelfs een kunstpaard als door den duivel bezeten
tot den brandstapel veroordeeld "). Casaubonus zag dit paardje,
hetwelk een Engelschman toebehoorde, die hem het geheim ontdekte. In ens vaderland werden de goochelaars wel niet verbrand,
maar toch stonden zij in geen goeden reuk. Zoo werd in 1582
Johan Huberts door het hof „gebant, binnen zonneschijn uit Arnhem
to vertrekken," en in 1588 gaf aldaar een vreemd gooche]aar aanleiding tot een hevigen burgertwist. Ook in Frankrijk waren ze in
minachting. Om eene slechte zaak uit to drukken bezigde men het
woord jonglerie. Philips de Schoone verbande ze van zijn hof, en
in 1395 gebood ze Guilaume de Clermont, provoost van Parijs, „de
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rien dire, representer et chanter dans les places publiques, soit
ailleurs, qui put causer quelque scandale" ").
Geen personage speelde in het maatschappelijk leven der middeleeuwen eene grootere rol dan de nar 29). Men ontmoet hem aan
de hoven der vorsten; zelfs rijke edellieden hadden er op hunne
sloten. Hij droeg zijns meesters kleeren en kleuren niet, maar
was kakelbont opgeschikt met eene narrenkap op het hoofd, had
den vrijen toegang tot alle vertrekken van het paleis, zelfs tot
het slaapkabinet en de raadzaal, was bij elken maaltijd tegenwoordig en de vreugde van elk hoffeest. Hij mocht ongestraft de
grofste waarheden zeggen, toespelingen maken, kwinkslagen geven,
grappen uitvoeren. Niet zelden had hij grooten invloed op zijn
meester, ward aan andere vorsten en edelen ten geschenke gegeven,
door de hovelingen ontzien, gevreesd en gevierd. Vele snedige
invallen en geestige zetten werden opgeteekend en later gedrukt.
Doch men vond den nar niet alleen in de paleizen der koningen,
edelen en hooge geestelijken; maar ook op het tooneel. Geen
klucht in de 15 de en 16de, ja nog in de 17 de eeuw, of de „sot,
het sotge, neefje, pekelharing, hansworst", of welken naam hij
moge gedragen hebben, speelde er de voornaamste rol in, was
steeds de lieveling van het y olk, en zonder hem was „de cluyt"
onvolmaaki. Een ander, niet minder gevierd personage was in de
oude mysterien, moralisation en kluchten, de duivel. Zelden
ontbrak hij, en doorgaans sloot het stuk, waarin ook God de
vader en God de zoon voorkwamen, met zijne verschijning, om
dozen of genen zondaar naar de hel to voeren. Zulks was ook
elders het geval.
In de 16de en 17 de eeuw was pekelharing de lieveling van het
y olk, doch reeds in den aanvang der laatste, moest hij zijne
gunst deelen met den Franschen Jean Potage. Even gelijk pekelharing sloeg doze zijne stellages op jaar- of weekmarkten op.
Zoo ontmoeten wij hem in 1648 to Arnhem 30), en in den loop
dier eeuw herhaalde melon to Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam,
's-Gravenhage en elders. Hij was evenals de vroegere zotten kakelbont uitgemonsterd, en gemaskerd met een langen, krommen,
hooggekleurden of olifantsneus.
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Let op de overman eens, en zijn fluweele boorden,
't Lijckt Jan Potagie wel met zijne geele koorden31).
Nog in den aanvang der 17 de eeuw vinden wij hem to 's-Gravenhage. Ja nog in het midden dier eeuw reisde hij het platteland
af, in de gestalte waarin wij hem op zijne stellage in „Apollo's
Kermisgift" zien afgebeeld 32). Een zijner tijdgenooten was Spring
in 't veld, dien wij voor het laatst in een kermisstuk van Jan
van Hoven ontmoeten "3).
Onze kermissen werden, in den loop der 17 de eeuw, door landloopers uit alio oorden van Europa bozocht, die er hunne tenten
en theaters opsloegen, hunne nationale spelen, Of zelf uitvoerden
)f door poppen lieten vertoonen. Zoo verschenen de Durtschers
met hun Hansworst, een komisch figuur, dat eerst door menschen,
later, gelijk Jean Potage, Punch en anderen "), door poppen werd
voorgesteld. De hansworst, een Duitscher van afkomst, komt al
in de eerste helft der 16 de eeuw voor, en was de volksvriend der
Duitschers, toen Luther in 1541 zijn „Widder Hansworst" to
Wittenberg uitgaf"). Op het tooneel ontmoeten wij hem het eerst
in een „Fastnachtspiel vom kranken Bauer and einen Dokter" van
Peter Probst, tijdgenoot van Hans Sachs. Deze laatste echter schijnt
hem niet gekend to hebben, ten minste hij laat zijne rol, door een
ander komisch figuur (der Knecht) vervullen. In het laatst der

16de en het begin der 17 de eeuw treedt in schier alle blij- en
treurspelen op. Zoo vindt men hem in het drama van George Roll
„Vom Fall Adams" in gezelschap van God den vader en God den
zoon. In de helft der 18de eeuw word hij in Duitschland van het
tooneel verbannen, doch hij herleefde als marionet, onder den naam
van Kasperle. Een gelijk lot hadden reeds vroegor de Jean Potage
en Jean Farine der Franschen, Poncinello en signore Maccarone
der Italianen, de Engelsche Jack Pudding en Punch ondergaan. Ook
de iaatste bezocht onze jaarmarkten. Bayle werd meer dan eens
uit zijne overpeinzingen gewekt door het schelle trompetgeschal,
dat diens komst to Rotterdam aankondigde, en vaak stond hij in
zijn mantel gedoken onder de menigte, die deze door zijne farces
vermaakte. Er is in Engeland veel getwist over den oorsprong van
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zijn naam. Struth houdt Punch, zooals hij in de mysterien en
moralisation optreedt, evenals Pekelharing, Arlequin, Hansworst,
voor eon type van het booze, die dan ook steeds aan het eind
van het spel door den duivel wordt weggehaald. Volgens Galiani
is de oorspronkelijke Punch niemand anders dan Puccio d'Aniello
van Acerra bij Napels, die na zijn dood Polecenella of de jonge
Puccio tot opvolger had 36). Anderen vermoeden dat hij reeds in de
landelijke kluchtspelen (Atellanae fabulae) eene rol vervulde, en
willen dat hij van het figuur van zijn neus (die van een vogel) zijn
naam ontleend heeft. Maar hoe kwam Punch int Napels, waar hij
de lieveling van het yolk was, in Engeland? De geschiedenis meldt
het niet, maar wel dat in 1667 een Italiaansch poppenspeler den
Punchinello to Charing-Cross vertoonde, en dat hij daar, lang voor
het standbeeld van Karel I word opgericht, het yolk vermaakte 37).
Onder Jacobus II trok een zekere vioolspeler, aan eene poppenkast
verbonden, de aandacht van het publiek door de geestige samenspraken, die hij met Punch hield. Richard Steele maakt in zijn
„Snapper" van een zekeren Powel gewag 38 ), die to Covent-Garden
tegenover de St. Pauluskerk met zijne poppenkast stond en „een
kwaadaardige lichtmis Poechenelle met zeer groote vrijpostigheid
van zijn waarden vriend Bickerstaff Het spreken, en hem in tegenwoordigheid zijner vrienden den titel van schildknaap betwisten."
Hieruit blijkt, dat Punch en zijne familie niet, gelijk wel eons
beweerd word, to gelijk met Willem III in Engeland kwam en dat
dus „the era of the family of Punch and of the glorious House of
Orange," niet dezelfde was 39). Reeds in 1711 en 1712 had Punch
in Engeland een even gevestigden room als Hansworst in Duitschland en Jean Potage in Frankrijk en Nederland.
De marionetten 40), waartoe sedert hij het tooneel had verlaten
ook Punch behoorde, zijn zeer oud. De Romeinen noemden ze
neurospasta en vermaakten er in de schouwspelen het y olk mede.
Aristoteles maakt gewag van poppen, die hoofd, oogen, handen
en moor ledematen zeer natuurlijk bewogen. Even duidelijk zijn
de berichten van andere oude schrijvers. Da marionetten werden
door koperdraad in beweging gebracht, en speelden in ons vaderland niet alleen in poppenkasten maar ook op theaters en in tenten.
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Deze waren sedert den aanvang der 17 de eeuw onder den naam
van Jan Klaassen-spullen bekend. Hoe zij then naam verkregen
hebben, meldt Bilderdijk 41 ), bij gelegenheid dat hij van de ronzebons spreekt. „Jan Potaadje is eene verbastering van Jan Pots,
nu de rommelpot genoemd. Jan Klaassen is eigenlijk verbasterd
uit Jan Klots d. i. Jan Klomp, omdat zijne oorspronkelijke hoofdeigenschap in zeer groote, zware en wijde klompen of holsblokken
bestond, waarmede hij een geweldig gerucht maakte, hetwelk men
geklots of klotsen noemde." Van Lennep verhaalt echter dat Jan
Klaassen, evenals Punch, werkelijk geloefd heeft 42). „Onder hen,"
dus schreef hij, „die omtrent 1652 zich toelegden om de regeering
der Staten in een ongunstig daglicht to doen stellen, was er 66n,
wiens naam in Holland althans later eene vermaardheid verwierf,
algemeener dan die van eenig prins of regent. Deze was een gewezen
trompetter van 's Prinsen lijfwacht en Jan Klaaszoon genaamd.
Uit zijne betrekking ontslagen, bij gelegenheid dat de garde van
den Prins in garde der Staten van Holland herschapen was, had
hij zich to Amsterdam nedergezet en won er zijn brood met het
vertoonen langs de straten met eene poppekast, waarbij hij zijne
personages aardigheden en kwinkslagen in den mond lei, allesbehalve vleiend voor het toenmalig bowind, doch zeer naar den
smaak der smal]e gemeente. Zooveel opgang maakte hij, dat de
naam van Hansworst of Polichinel , dien zijn hoofdpersoon droeg,
eerlang voor eigen naam moest plaats maken, en ook heden
ten dage nog bij een iegelijk als Jan Klaassen bekend en vermaard
is." Met dit al mag het bevreemden, dat zijn naam in de 17 de eeuw
niet, maar wel die van Jan Potage voorkomt. De naam van
Jan Klaassen werd omstreeks 1683 aan het Amsterdamsche publiek
bekend door de opvoering van Asselijns „Jan Klaasz of gewaande
dienstmaagd", het „Kraambed of kandeelmaal van Saertje Jans,
vrouw van Jan Klaaszen" en de „Echtscheiding van Jan Klaasz
en Saertje Jans".
Op de voorstellingen der Haagsche kermis uit de 17 de eeuw ziet
men verschillende voorwerpen, die thans van onze jaarmarkten
an verdwenen, zooals het „houten paard", waarop men allerlei
kunsten verrichtte. Op eon ander theater staat de kwakzalver
19*
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dien men toen niet slechts op week- en jaarrnarkten, maar dage-

Een kwakzalver op eerie dorpskermis.

lijks ten plattenlande kon ontmoeten. Hij treedt in verschillende
kostumes op. Nu als een deftig doctoor, gemanteld en gebeft, den
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in een harlekijns gewaad, later prachtig gekleed met gouden passementen op wambuis, rok en kamezool, roode kousen aan de
beenen, eene allongepruik op het hoofd, zwaar goud boordsel om
den hoed, een degen op zij. Soms heeft hij een liverijknecht,
soms een hansworst met wijde mouwen , lange brook en veelkleurige lappen bij zich, die hem zijne kist met arcana nadraagt.
Meest was hij een Duitscher of Pool, ook wel een Italiaan en niet
zelden een geleerd man. Was hij een Italiaan, dan liet hij zijn
knecht of hansworst zijne geneesmiddelen aanprijzen en zat met
professorale deftigheid in zijn leunigstoel; was hij een Duitscher,
dan radbraakte hij het Hollandsch en snoefde op zijne titels en
de kracht zijner geneesmiddelen. In eene menige kluchtspelen treedt
hij op, en hoort men zijn vreemd patois. Ook werd hij menigmaal
op doek en papier, door penseel en graveerstift afgebeeld. Rotgans
voert hem in zijn ,Boerenkermis" in, daar
Zwetste hij voor den hoop, zooveel hij zwetsen kon.
Messieurs, ik snij niet op, 'k ben uit de rechte loten
Van dokter Eskulaap, die wondren dee, gesproten.
En Hippocraat, beroemd voor zoo veel honderd jaar,
Was, als mijn moeder zeit, mijn overbestevaar.
'k Heb meest gepraktiseerd in vorstelijke hoven.
Dat blijkl nit hrieven, die mijn medicijnen looven;
En testimonien, gezegeld en gemerkt,
Getuigen wet mijn loinst bij 't yolk heeft uitgewerkt.
Ook op de „Beemster kermis" van Bartelinks ontmoeten wij
hem "). Hij houdt daar nagenoeg dezelfde aanspraak. Tot hunne
arcana behoorden smeersels, poeiers en pillen voor alle geheime
kwalen. Hij had beproefde middelen tot verdrijving van ratten en
muizen en ander ongedierte. Vooral zwetste hij op zijn arcanum
arcanorum, den triakel, „dat souverain tegengift voor alle soort
van giften, inzonderheid van slangen-gif". Om zulk to bewijzen
liet hij zich door slangen, die hij met zich voerde, voor 't oog
van het publiek bijten, en genas dan de wond door zijn triakel").
Zff waren doorgaans zeer handig in hot kiezen en tanden trekken ,
en verkochten middelen om ze to onderhouden, het haar to doen
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groeien, remedies tot wegneming van likdorens en vele andere
arcana, die de tegenwoordige kwakzalvers met niet minder
pompeuse woorden in de couranten annonceeren. Sommigen verhieven zich op hunne kennis van de alchemisterij. Ztj hadden den
steep der wijzen, het ware levenstinctuur, en konden met het
wichelroetje goud vinden.
Het wichelroetje was een takje van een hazelaar, dat verborgen
schatten aanwees, die volgens oude sagen door draken en zwarte
geesten werden bewaakt en in wier omtrek het spookte. Dit takje
moest op zekeren nacht met groote plechtigheid op eene bijzondere
wijze gesneden worden. De bekende rector der Erasmiaansche school
to Rotterdam in het laatst der 17 de eeuw, Petrus Rabus, wilde
evenwel hiervan niets water ' 46).

„'t Was genoeg," meende hij,

„indien men versch gesnedene tweesprankelde rijsjes had, rijsjes
van een tamelijke jeugd, niet to jong, opdat ze niet breken, niet
to oud, opdat ze niet to sappeloos en to stijf zijn. Zoo het roedje
dun en tender is, het zal tusschen twee vingeren gevat zijn
working doen, maar zoo het al to zwaar en dik is, dan doet de
handen toe. Zoodra dit rijsje in de hand is en omtrent goud of
zilver komt, gaat het zijn gang en wil naar geen bedrog of verzoeking hooren. Hoe meer er van die edele muntstoffe bijeen is,
hoe harder het wordt bewogen, wijzende met zijn voorste spits
achterom of voorover naar het middelpunt waar de schat is. Indien
de stoffe hooger op, boven het bereik der hand is gelegen, dan
trekt en zwoegt bet om opwaarts to steigeren, hoe vast het ook
door de hand wordt gehouden, maar zoo de schat omlaag ligt,
straks keert het zich benedenwaarts." Rabus was zelf niet alleen
een groot voorstander der wichelarij, maar zijne dochter oefende haar
uit, en hij verdedigde die kunst, toen ze door eenige ongeloovige
Amsterdammers en Haarlemmers bespot word. Aan het hoofd der
laatsten stored L. ten Kate, terwiji Rabus eene menigte professoren,
doctoren, en zelfs de beroemde Musschenbroek aan zijne zijde had.
De schilderij, die Van Hoven ons van de Haagsche kermis geeft,
is minder uitvoerig dan die van Van der Venne, doch heeft reeds
meer overeenkomst met de tegenwoordige. De kramen staan in
het Binnen- en Buitenhof, het Voorhout en op den Vijverberg;
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in de beide eersten de kramen met schilderijen, boeken, zijde
stoffen, good en zilverwerk , in en op de laatste de kook-, wafelen speelgoedkramen. Hij verplaatst ons midden in het drukke
kermisgewoel. Wij zien „de Haagsche jufferschap" moedig langs
de straten streven:
In 't luchtig kleed, alom bemaald met rijk sieraad.
En schoon het aanzieht is gemaskert dier godinnen,
Zij noopen evenwel een edle ziel tot minnen.
Doch hoe fraai ook zijde voorstelling moge zijn, minder gunstig
is het oordeel van vreemde bezoekers. „De meeste kramen", dus
schreef men ") „verkoopen katoenen en neteldoeksche neusdoeken,
die to Haarlem, Augsburg of to Zurich gemaakt warden, voor
echte van de kust van Coromandel. Eenige koopvrouwen van
nieuwe snufjes uit Luik of Brussel, verkoopen or kanten, ruikende
wateren en pomades, en brengen bederfelijke ziekten over. De
ijzerkramers verkoopen hunne messen en scharen uit Namen of
uit eenige Duitsche steden, voor de beste van Parijs en Engeland.
Milaneesche bergboeren vertoonen en veilen er tooverlantarens, electrische werktuigen, kijkers, scheermessen, uurwerken, zijden kousen.
Andere landlieden van eenige der Itahaansche bergen 14 Tyrol
brengen er slechto platen van Bassano, Augsburg en van Neurenberg to koop. Men vindt er kooplieden in oude boeken en prullen,
kooplieden in gemeene linnens, enz. De kermissen to Amsterdam,
Haarlem, Rotterdam, Leiden en vooral to 's-Gravenhage , brengen
weinig vermaak made, en dan nog zulk een droevig en onzinnig
vermaak, hetwelk de lieden aanzet om slechts van de eene kraam
naar de andere to wandelen en hunne slaperige oogen op de goederen
in dezelve to vestigen. Daze kermissen dienen nergens toe dan om
de kleine slijters hunne geringe koopwaren tot een veel hoogeren
prijs to doen vertieren, dan zij ze in hun eigen winkels gedurende
de kermis verkoopen."
Gunstiger was hun oordeel over de Hollandsche of liever Friesche
wafelkramen, „Hollands banket", die men reeds in het midden der
17 de eeuw, veel vroeger dan de zoogenaamde broedertjes- of
poffertjeskramen, aantreft. Van Hoven gewaagt er van "):
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De wafelkraamvrou' is heel ievrig met het bakken
Van waaflen, lekker en heel luchtig, die niet pakken.
Bij Droste hooren wij een boerinnetje zeggen :
Zij konnen in ons huys so lecker die niet backen,
Dat volck verstaet dat best ......
Men had in de voornaamste steden room- en wafelhuizen. Te
Rijswijk was zekere waard Romeyn (1668) als wafelbakker beroemd '9).
De meeste drukte was in het Voorhout :
Daar krield het overal van menschen, jong en oud,
Daar staan de spullen, net geplaatst. Men roept: tree binnen!
't Is maar twee stuivers, en men zal terstond beginnen,
Daar is de sterke man ......
Mogelijk wel de beruchte Johan Carl von Aeckeberg uit Harzgerode in Anhalt, van wien in den aanvang der 18 de eeuw, zooveel
gesproken werd 50). Op drie-en-dertigjarigen leeftijd kon deze Simson
een stuk geschut en eene ruiter to paard van den grond opheffen.
Legde hij zich op eon schuinsche vlakte tusschen twee palen op
den grond, dan konden geen twee of meerdere paarden hem van
zijne plaats trekken. Hij verbrak touwen, hief op den grond liggende
een man op, die op zijn knie stond, en hetgeen vooral verbazing
wekte, hij bet op zijne borst zware steenen stapelen en er met
hamers op slaan als op een aanbeeld. Ook van zekeren Firmus, die in
de 3 de eeuw onzer jaartelling leefde, verhaalt Vopiscus, dat hij
een aanbeeld op zijne borst plaatsen en er ijzer op smeden het 51).
Omstreeks denzelfden tijd zag men op de kermissen „De vermakelijke
Vier Kroonen, waarin de fraaiste kunstwerkingen en perspective
gezigten, zelfs de maan en blinkende sterren , hetgeen aan de natuur
zelve schaarsch mogelijk is, met de opkomst van den dageraad ,
werden voorgesteld" 52). De uitvinder er van was zekere Paulus
Alexis. In het laatst der 18 de eeuw behoorde die tent nog aan
zijn zoon Alexander Alexis en werd toen door N. Britting bestuurd.
Doze Vier Kroonen moeten wel onderscheiden worden van de Drie
Kroonen, waarin een poppenspel werd vertoond, waarvoor hansworst
zijne kunsten vertoonde. Evenals Punch en Polichinello dienden
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niet zelden doze poppen, om „op zijn Juvenaalsch de dwaesheden
van de grooten en coopluiden to bespotten en 's lants en stats
scheeve practycque to corrigeren, en vermaeckelijke avontueren af
to beelden." Zij speelden gedurende den beruchten actie•handel
eene niet onbeduidende
rol, en werden vaak
door „ ongemeen slimme
volcxmannen, aengeblasen door wtjse en
verstandige in die
saken, bestierd." Liefhebbers van zeldzame
boeken stellen nog hoc,gen prijs op hunne
spellen, zooals „Het
spel van de drie kroonen , of de Poppedans
der Societijts Actionisten."
In van Hovens'
„Itarekiek van de Amsterdamsche kermis ,
vertoonende al de speelen na malkander, zo
als die gestaan hebben,
in 't jaar 1709, begrepen
in eene zamenspraak

Hailekiin met de rarekiek.

tusschen eon Waal en
een boor" 53 ),

worden verschillende spellen vermeld, die men

vroeger op de Haagsche-, Rotterdamsche- en Dordsche kermissen
ontmoette o. a. een man zonder handen en voeten, die naaide,
spon en een pistool afschoot "). Eon diergelijk kunstonaar zond
reeds de Indische koning Porus aan Augustus, doch alleen zonder
handen. Met zijne voeten spande hij den boog, schoot hij pijlen af
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en deed hij kunsten. Anderen speelden, door middel hunner voeten,
met groote en kleine ballen, wierpen ze in de hoogte, vingen ze
op en verrichtten er allerlei kunsten mede. Zeer bezocht was het
spel van madam Tournier, waarin Slapman de hoofdrol vervulde,
de madam solve als een molen ronddraaide, anderen op de koord
dansten en met de goocheltasch werkten. Nu en dan vertoonde zich
ook de „bijenkoning" 5S), wien de bijen volgden en gehoorzaamden,
op zijn bevel zich op zijn aangezicht, handen enz. plaatsten, zonder
hem to steken. In het laatst der 17 de eeuw was er geen kermis,
waarop de weergalooze arlekijn niet verscheen en met hansworst
de volksgunst deelde 56). Niet goring is het getal geleerden, die
dezen personaadje tot het voorwerp van hun onderzoek maakten
en letterkundige verhandelingen over hem schreven. Het resultaat
van het jongste onderzoek is, dat zijn naam van Franschen, maar
zijn bekende type van Italiaanschen oorsprong is. Tot 1560 komt
hij voor in het karakter van een onbeschaamden spotboef, die zich
alle mogelijke gemeenheden veroorlooft, later in dat van een
schalkschen, sours egoistischen, hoewel getrouwen knecht, doch
altijd met nog iet of wat van zijn vroeger diabolisch karakter. In
het laatste tiental jaren der 17 de eeuw bracht Buysero of een
ander hem ook op ons tooneel in zijn kluchtspel: „Arlekijn door
liefde". Sedert verliet hij het niet in doze en de volgende eeuw, en
zien wij hem o. a. als actionist, ambassadeur, jansenist, rechtvaardig, bekeerd enz., optreden. Ook bezocht hij de kermissen met
een rarekiek op den rug, waarin men door een vergrootglas
afbeeldingen van veldslagen, belegeringen enz. aanschouwde. Zoo
staat hij afgebeeld, in zijn kleed met bontgekleurde ruiten, het
kapje op zijn kaal hoofd, het zwarte masker voor zijn gelaat,
pantoffels zonder hakken aan de voeten, een houten zwaard op
zijde, voor Pooks' „Harlequin, reysende met zijn rarekiek van
Wynendael en Ryssel naar de Amsteldamse kermis, en van daer
terug naar de grensen van Vrankrijk, laetende op een geestige
wys in drie vertooningen sien, het voorgevallene van 28 Sept. tot
het eynde van 't jaar 1708;" „Harlequin, reizende van het Soissense
congres naar de Nederlanden, latende zien al het gene zo daar als
in Spanjen, in 1727 tot 1729 voorgevallen is;" „Harlequin reizende
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door Holland, Zeeland, vertoonende het voorgevallene in de Beleegeringe van Bergen op Zoom, enz." Op het tooneel vindt men
hem doorgaans in gezelschap van Scapino, den slaaf in de blijspelen
der ouden, zoo geestig door MoliOre in zijne „Fourberies de Scapin"
gekarakteriseerd; van Pantalone, een Venetiaansch oud en verliefd,
doch dom en altijd bedrogen koopman, die volgens den een zijn
naam aan zijn kleed, volgens den ander aan St. Pantaleon, de
schutsheilige van Venetiê, to danken heeft; van den Dottore, den
geesel der pedanterie, en anderen. Men ontmoet hem mede ook op

Een spiegelgevecht op de kermis.

onze kermissen met de naïve Arlequine, de schalksche Colombine,
de beva]lige Ballerina en andere meisjes.
Op eene oude prent ziet men nog vele andere curiositeiten, die
op de toenmalige kermissen vertoond werden, afgebeeld, zooals de
„wonderklok", mannelijke en vrouwelijke figuren, die door middel
van een uurwerk heen en weer wandelden, armen en handen
bewogen, op trommels en met pauken sloegen, de trompet bliezen,
eene uitvinding van Hans Bullmann uit Neurenberg 57 ), poppen en
wagentjes, die door kwikzilver, gelijk thans door stoom, in beweging
werden gebracht. Eerst in de volgende eeuw verschenen de automaton, zooals de schaakspeler, de zittende fluitspeler die twaalf
versehillende aria's liet hooren, eon staande figuur die op eene
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herdersfluit speelde en op do trammel (tambour de basque) sloeg;
de eend die hare vleugelen bewoog, kwaakte, water dronk en
graankorrels pikte, alle door Vaucanson vervaardigd, die ze in
1738 to Parijs liet zien 58). Hij was evenwel de eerste niet die
diergelijke kunststukken uitvond. Reeds zou de Fransche generaal
De Genes"), die in 1688 de kolonie St. Christophel tegen de
Engelschen verdedigde, een pauw hebben vervaardigd die ging, het
voorgeworpon koorn oppikte, verteerde en uitwierp. Ja in den aanyang der 16 de eeuw zag de onbekende dichter van den „Zodiacus
vitae" to Rome een standbeeld, dat de fluit speelde, door een
pottenbakker vervaardigd. Eons word voor Karel II van Engeland
en zijn hof een automaat vertoond, die op de aan hem gerichte
vragen in verschilleude talon antwoordde 60). Eon page ontdekte
echter het geheim. In een aangrenzend vertrek, waartegen het
beeld stond, bey ond zich iemand die door een roer de zachtkens
in het oor van het houten beeld gefluisterde vragen beantwoordde.
Ook de zoogenaamde Chineesche schimmen, eene uitvinding der
Chineezen, zag men eerst in de 18 de eeuw op onze kermissen
verschijnen en des avonds bij kaarslicht spelen 5 '). Zij waren echter
reeds aan Prosper Alpinus bekend, die ze in Egypte zag 62). Men
wil dat ze to Bologne het eerst werden nagemaakt.
Wel maker Van der Venne, Rotgans, Van Hoven en anderen,
die over de kermissen der 17 de eeuw dichtten en schreven, geen
melding van beestenspellen, doch mon weet van elders, dat men
reeds in de 16 de eeuw olifanten en kameelen liet zien. In de
„Morgenspraak tusschen Jaap en Kees" van Van Elslandt vraagt
de eerste: „Maer Kees, wat hoer ik zeggen, gae je nae stee de
kermis zien?" Waarop Kees antwoordt: „Wel jae 't, me wijf is
hiel benuwt, verstao je wel? zo 'k mien, om rais to kaiken en de
spullen rais to zien. Ze zeggen dat or is ien olyfangt to kijken,
ien krommeschaeris en kamiel." Hij spreekt verder van de „spullen"
en van een concert, „waer ze hiel mooi speulen". Ook in zijn
„Dronkon Brechtje" gewaagt hij er van. Die concerten moesten
door den sellout, of ten minste door een zijner handlangers worden
bijgewoond. VOcir den aanvang las hij „de artikelen" voor; hij die
snapte, zong, of op de bank under de muziok kaart speelde, word
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met een stuiver beboet. Zoodra het concert geeindigd was, riep
hij met luide stem: „'T concert is af, messieurs; zingen, speelen
en spreken staet aen ieder vry." Doch reeds veel vroeger werden
er in de voornaamste steden concerten gegeven, en Schotel bezat
een handschrift uit het begin der 17 de eeuw, het „Rotterdamsch
Concert" getiteld. Ook ziet men vOcir de tooneelen orkesten, waar
op trom, fluit, viool, harp, trompet en andere muziekinstrumenten
gespeeld wordt. Men vindt ook concerten en comedies, benevens
de olifant, drommedaris, apen, honden, koorddansers, vechters en
den versierden kermis-os op de schoolprenten van dien tijd afgebeeld.
Het ging er, zooals wij reeds opmerkten, woest en wild op onze
kermissen toe, en doorgaans gaf men zich aan de schandelijkste
debauches over. Men leze er slechts Breughers „Boertighe clucht
van Bouwen en Pleun" (1613) eens op na. Het wemelde op de straten
van „vreemde kramers, kwakzalvers, ketelboeters, glas-, spel-,
sarge-, zwavelstokken-verkoopers en ander vuil geboefte,"
vooral van zigeuners, „slimme dieven", die „kinderen stalen".
Meermalen waren zij evenals de overige vagebonden, op poene van
geeseling, uit den lande gebannen. Doch tevergeefs, telkens verschenen zij opnieuw. Niet to verwonderen dat Hooft schreef:
„luyden van zulke soorte als Baeck en Vossius, ontloopen liever
de kermis dan ze na to jagen."

Zeventiende Hoofdstuk.
Politie.
et moot er in het laatst der 16de (want van vroegeren
tijd willen wij niet spreken) en gedurende de gansche
17 de eeuw allerjammerlijkst met de publieke veiligheid
hebben uitgezien 1 ). Men staat verbaasd over de menigvuldige mandementen tegen het vagebondeeren, stolen, rooven en
brandstichten in bijna alle provincien. In Friesland werd het plakkaat tegen het geweld van krijgslieden, lediggangers en ander
kwaad geboefte, in 1578 nog in naam van Philips II uitgevaardigd,
door Rennenberg vernieuwd, en den 13 den Juli 1579 eerie algemeene,
geheim gehouden en nauwkeurige huiszoeking in alle dorpen en
kloosters gedaan. Twee jaren later schreef men, dat het land vol
was van andere delinquenten , knevelaars en geweldenaars. In 1585
werd er eene algemeene boevenjacht door het gansche landschap
gehouden en in 1588 geklaagd dat, „indien in het kwaad der
exaction van allerhande vagebonden, lediggangers, knevelaars, en
verloopen krijgslieden, die hun garnizoen verlieten, niet voorzien
werd, het land door al zulke ongehoorde afgrijselijkheden tot eon
openbaar en barbaarsch roofland zou gemaakt worden." ZOO was het
ook in de overige provincien. Van alle zijden werden weeklachten
over de verregaande ongebondenheid, insolentiên, dieverijen, rooverijen en ijselijke bedreigingen van allerlei soort van vreemd en
vagebondeerend yolk aangeheven. In 1590 was het to 's-Graven-
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hage zOO onveilig, dat bedelaars bij dag de huizen bespiedden, om
die bij nacht en ontijd met geweld te beklimmen en open te
breken. In 1595 en 1596 laden Holland, Utrecht en Friesland door
dieverijen, zoo in besloten steden als open plaatsen, die met zoo
groote brutaliteit gepleegd werden, dat er kwalijk eenige huizen
gevonden werden, die er van bevrijd bleven. Hoe deerlijk het ten
aanzien der publieke veiligheid in het laatst der 16de en in den

Het Rasphuis to Amsterdam.

aanvang der 17 de eeuw gesteld moge geweest zijn, zij was nog
niet te vergelijken met die, waarin zij zich be y ond na het sluiten
van het Bestand, dat het licentieeren van krijgsvolk ten gevolge
had. Geheele benden trokken het land door en bedreven allerlei
moedwil. Zulks geschiedde altijd, wanneer onze naburen of de
Republiek stilstand van wapenen of vrede sloten. Er moesten dan
schutters worden aangenomen tot wering van allerlei geboefte,
boevenjachten gehouden en telkens hervat worden. Plakkaten
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werden afgekondigd, waarbij vreemden , die zonder verlof bedelden,
met geeseling, verdachten met de pijnbank gedreigd, aanzienlijke
premien op het aanbrengen en ontdekken van dieven en huisbrekers

De Gevangenpoort te 's-Gravenhage.

gesteld werden. Dit duurde met kleine tusschenpoozingen voort in
de geheele 17 de en het eerste gedeelte der 18 de eeuw. Tucht-,
rasp-, spin- en verbeterhuizen werden in alle steden gesticht, en
die reeds bestonden , zooals het Rasphuis te Amsterdam en de
Voorpoort te 's-Gravenhage, vergroot. Men confineerde, bande,
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geeselde, hrandmerkte, verminkte, pijnigde, radbraakte, stelde tot
afschrik de onthalsde hoofden en andere afgehouwen ledematen op
de poorten, gaf de lijken aan de galgen het gevogelte ten aas of
het ze door de lucht verteeren. Jongens van zestien jaren, die een
man.slag begingen, werden met het zwaard over het hoofd, geeseling, brandmerk en confinement van veertien jaren, wegens dieverij,
afzetterij en mishandeling met het koord gestraft en het lichaam
op het rad gesteld; ja nog in 1712 een zestienjarige knaap to
Amsterdam voor afzetting en kwetsing geradbraakt. Men geeselde,
confineerde en bande landloopers, die reeds 76 jaren bereikt hadden;
een kapitein, ongeveer 85 jaren oud, die zich aan moord had
schuldig gemaakt, zag men levend radbraken, waarna het hoofd
afgehakt, op eene pen gestoken en het lichaarn op eon rad ten
toon gesteld werd 2).
Men huivert bij het doorbladeren der justitie- en sententieboeken
der 17de eeuw, en tech, die ontzettende strafgerichten schenen
minder of to schrikken dan te verharden. Te Amsterdam werd
een misdadiger binnen vier jaren zesmaal gegeeseld en vijfmaal
gebrandmerkt, een ander binnen drie jaren achtmaal gegeeseld en
viermaal gebrandmerkt, een derde binnen den jaar eiftnaal gegeeseld
en vijfmaal gebrandmerkt. Een zekere Griet Andries viel niet
minder dan twee en dertig malon in handen der justitie. De beruchte
Trijn Peters, meer bekend onder den naam van Trijn van Hamburch, werd twee en dertig maal in hechtenis genomen, achtmaal
uithoofde van zwangerschap van pijnlijke lichaamstraf verschoond,
doch met een strop om den hals aan de galg ten toon gesteld,
onderscheidene rnalen gegeeseld, vijfmalen gebrandmerkt, beide
hare ooren afgesneden, en eindigde den 30 sten December 1617 haar
misdadig leven aan de galg. Tusschen 1695 en 1720, dus binnen
25 jaren, werden er al166n te Amsterdam niet minder dan 209
personen open]ijk ter dood gebracht. De straffen waren veelal
middeleeuwsch, doch de misdaden waren soms ook vreeselijk.
Onder het stadhouderschap van Willem III, hielden zich in Den Haag,
volgens den rijksarchivaris Van den Bergh behalve het eigenlijk geboefte, voortdurend allerlei vreomde gelukzoekers op, vooral Franschen, die der politie onophoudelijk werk verschaften. Het bosch was
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door eene gansche bende ontuchtige vrouwen bevolkt, die zelfs overdag den wandelaar vervolgden, hem zoo mogelijk ter zijde lokten,
of onder voorgeven van mishandeling om hulp riepen, waarop dan
hunne complicen, niet zelden soldaten, toeschoten en met dreigereenten en geweld hun slachtoffer plunderden. Men was verplicht
door eene ernstige drijfjacht die lustwarande to zuiveren. Ook andere
rustverstoorders en straatschenders namen het bosch voor het
tooneel hunner baldadigheden , en het was bovendien de gewone
kampplaats voor de duellisten. In 1661 werden de beide dochters
van een notaris, die er hare morgenwandeling in deden, door twee
Fransche kamerdienaren aangerand en naar het einde van het
bosch in eene eenzame herberg gesleept. Hier stonden zij aan het
uiterste gevaar bloot en zouden deerlijk mishandeld zijn, ware
het niet een van haar gelukt door een venster to ontkomen en
op het Huis ten Bosch bescherming en ontzet to erlangen. Na
den middag werd het hoe langer hoe onveiliger. De advokaat
Roseboom wandelde op een zomeravond van 1606 met eene zijner
nichten door het Voorhout, teen de vergaderplaats van de elegante
wereld der hofplaats. Bekoord door den schoonen avond, richtten
zij hunne schreden naar de maliebaan. Nauwelijks een Bind ver
gekomen, werden zij door twee onbekenden met bloote degens
aangevallen, de advokaat op den grond geworpen , geplunderd,
zijde nicht met een touw om den hals voortgesleept en beiden
mishandeld. Een aanklacht bij het Hof leidde tot niets. En zoo
ging het niet zelden in de stad zelve. Talrtjke oneerlijke vrouwen
en ander y olk, dat het daglicht schuwde, verspreidden zich zoodra
het donker werd door de slecht verlichte straten. Na negen of tien
wren was het er schier even onveilig als in het bosch. Men hoorde
's nachts woest rumoer, vloeken, gekletter van degens en kermen.
Ja, nog in 1725 drongen straatschenders de huizen binnen, persten
met geweld geld af, sneden en kerfden bij weigering bet aangezicht en overdekten het Iichaam met wonden. „Het was het slechte
yolk uit de achterbuurten alleen niet dat de rust op straten
stoorde", zegt Van den Bergh. „Deftige burgerzonen, officieren,
advokaten en zelfs heeren van qualiteit, hetzij van hunne drinkgelagen opgestaan of in nuchtere baldadigheid, en vooral Franschen,
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ontzagen zich niet allerlei straatschenderij to plegen, glazen in
te slaan, late wandelaars te plagen en te mishandelen, vrouwen
geweldadig aan te randen. De knechten overtroffen daarin nog
hunne heeren, en daar toen bijna ieder wapenen droeg, de heeren
een degen, de mindere burgers een mes of opsteker, namen die
gevechten vaak een ongelukkig einde, en waren manslag en moord

Eene inouw op de kaak gesteld.

gemeene zaken." De misdadigers, zoo zij gevat werden, ontgingen
natuurlijk de straffen niet. Bij lichte vergrijpen werden zij aan of
op de kaak gesteld en daardoor aan de algemeene verachting
prijsgegeven. Deze straf werd vooral bij valsche spelers, zakkenrollers, onzedelijke vrouwen of die zich aan bigamie hadden schuldig gemaakt, toegepast. Te Woerden en IJselstein zijn de sporen
van zulke kaken nog zichtbaar.
Was het zoo to 's-Gravenhage, schier in elke stad ging het dus
20*
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toe, vooral in de afgelegenste provincien. In de barony en wellicht
elders waren geheele kolonien van misdadigers, die in gaten en
holen in den grond gegraven hunne verblijfplaats hielden en niet
konden uitgeroeid worden. Zij roofden, plunderden en moordden;
werden ze achtervolgd, dan vioden ze van het eene naar het
andere baljuwschap,
waar zij door den baljuw, op wiens grondgebied zij de misdaad
gepleegd hadden, niet
mochten gegrepen worden, wijl zulks tegen
gerechtigheid en privilegien streed. Evenals
de zigeuners, hadden
de landloopers, bedelaars en fielen eene boeventaal, waarvan een
Vocabulaer bestaat, die
in 1613 werd herdrukt.
Niet weinig werd
de onveiligheid bevorderd, doordien de mis•
dadigers uit de eene
provincie gebannen in
de andere eene schuilplaats vonden, of na
Landloopers.

hun vonnis ondergaan
te hebben broodeloos

rondzwierven, wijl de rasp- of tuchthuizen vol waren, of die van
de eene plants de misdadigers eener andere niet wilden opnemen.
Daarenboven heerschte er niet zelden veete tusschen de verschillende
baljuwen, terwijl sommigen, naijverig op elkander, de misdadigers,
in plants van ze uit to leveren, in hunne bescherming namen, of in
de gelegenheid stelden om te ontsnappen 3). De behandeling der
rechtzaken, zoo in het hjfstraffelljke als burgerlijke, was opge-
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dragen aan een schout, die van een substituut of onderschout en
het noodig getal dienaren was voorzien, en aan een collegie van
schepenen, wier getal in de steden verschilde. De hoogschouten
werden gekozen uit de aanzienlijkste en deftigste familiOn, waarin
dit ambt, gelijk in die dagen meest alle ambten en bedieningen,
soms erfelijk was. Dus werd er niet zoozeer op geschiktheid als
wel op aanzien en rang gelet. En konden ze zich nog maar geheel
aan do waarneming van hun gewichtig ambt wijden! Maar de meesten
gingen gebogen onder den last van allerlei ambten en waardigheden.
Zoo was, om zulks met een voorbeeld to bevestigen, to Dordrecht
in het midden der 17" eeuw, Mr. Cornelis Pompe van Meerdervoort, heere Michielsz., „chevalier de St. Michel," heer van
Hendrik-, Yden- en Schildmans-kinderen-ambachten, Meerdervoort
en Kortambacht, schout van Dordrecht, raad of vroedschap,
oude mannen- en vrouwen-meester, leproosmeester van de gevangenen en krankzinnigen, curator der latijnsche scholen, baljuwen opperdijkgraaf van den lande van Strijen, raad- en rentmeestergeneraal van Zuid-Holland enz. enz '). Anderen bekleedden — men
raadplege slechts de zoogenaamde Heeren-boekjes — nog wel
meerdere en niet zelden de ongelijksoortigste bedieningen, terwijl
vele baljuwen, vooral in de heerlijkheden, hunne betrekking voor
eene aanzienlijke som hadden gekocht , en bovendien daarvoor
eene jaarlijksche recognitie moesten betalen. Welke mannen die
baljuwen waren, zal de rijksarchivaris Van den Bergh ons zeggen:
„Edellieden, officieren en advokaten staan veelal terecht wegens .
geweld en baldadigheden en vechtertjen, oak wel eens wegens
schaking, procureurs wegens kneve]arij, notarissen voor valschheid, deurwaarders wegens insolentie, kooplieden voor fraude en
bedriegelijke bankbreuk, predikanten wegens ontucht en oproerige
libellen, maar de baljuwen voor al die misdaden to zamen en nog
eenige andere bovendien". Er is natuurlijk geen stand in de maatschappij, die geene bijdragen tot de proceduren veer het Hof van
Holland geleverd heeft, maar geen meer dan de baljuwen. Het
strafrecht was hun een punt van financie geworden; willekeur
en insolentie kenmerkten dikwijls hunne beslissingen, en hunne
hebzucht, die tot het spreekwoord geworden was: „schouten en
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baljuwen, grijpen als wuwen", deed hen overal voordeel in zoeken,
en wist uit de kleinste vergrijpen door boeten en confiscation eene
bron van winst voor zich te vormen.
Menigvuldig waren de middelen door hen op verschillende wijze
gebezigd, om den ingezetenen onder een of ander voorwendsel
geld of to person; zij bestonden niet alleen in het bekeuren eener
onschuldige daad, maar in het voor geld toelaten van hetgeen niet
geschieden mocht. Eene rijke bron van inkomen was voor hen de
misdaad van echtbreuk, die in de 17 de eeuw door de wet stronger vervolgd werd dan tegenwoordig, maar met geen anderen uitslag dan
dat de officieren er rijk bij werden. Waar zij goon misdadigers vonden ,
maakten zij ze. Verscheidene hunner hielden met de befaamdste
lichtekooien geheime verstandhouding, stonden haar niet alleen het
verblijf in de stad toe en bezorgden haar huisvesting, maar beloofden
haar zelfs bescherming en belooning, ja wat nog erger is, dwongen
hear, onder bedreiging van weggejaagd, in het spinhuis gezet of
gegeeseld to zullen worden, om rijke, gehuwde heeren tot zich te
lokken en to verleiden, ten einde die dan onmiddellijk aan horn to
verraden, zoodat hij ze betrappen en naar welgevallen rantsoeneoren
kon. De listen, door sommige baljuwen daartoe in het werk gesteld,
gaan alle palen to buiten. Nog zoude ik kunnen gewagen van hunne
overige ondeugden; doch wij verwijzen never den lezer near „De
baljuwen" van Van den Bergh en de brieven van Hooft. Onder het
lezen der geschriften grijpt ons een diep gevoel van verontwaardiging aan en „verbleekt de luister, die afstraalt van die eeuw."
Wij houden dan de taal der volksredenaars niet langer voor overdreven, wanneer wij ze van „jammerlijke justitie," „verregaande
regtverdraeijingen, omkooperijen, schandeleuze practycqen en
execrable gedragingen, die wettelijck en exemplaer door de hooge
overigheid dozer landen behoorden gecastigeerd to worden," hooren
spreken, „en honger en pestilencie, bezoeking van ongedierte,
brand, oorlog en andere oordeelen en gerigten," ook aan „'t formeel
gebreck van justicy en 't verloop van alle geregtigheyt," toeschrijven.
De hoofdofficier, een man van aanzien, kon zich, het sprak van
zelf, niet persoonlijk met het grove work belasten; daartoe was
hem een substituut of onderschout toegevoegd , een man van minderen
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stand, soms van twijfelachtige reputatie, maar doorgaans bekwa am
en geroutineerd. Onder hem stand eene groote bende dienaars
der justitie, nachtwachts benevens een aantal spionnen en verklikkers van allerlei stand, leeftijd en beide kunne. Hoe het
met deze substituten gesteld was; „aen welke losbandigheden
onbeschoftheden, exactien, kuiperijen, omkooperijen, schelmerijen,
tirannijen" velen zich schuldig maakten, kan de „Haagsche kermis"
van Coenraad Droste, en zoo menig drama waarin zij optreden
en met een „juvenalis-zweep gegeeseld werden", getuigen. Hier

Gevelsteen van het voormalig Spinhuis to Amsterdam.

juicht een dief: „'k Ben uyt de groote noot, ick heb den schout
een pistolet egeven." Waarop een ander in deze woorden uitbarst:
„Eylaes, soo gaet et thans, men voedt de schelmerij, waer is het
regt ebleven!"
Daar zegt een vader:
Hoer schout! soo 't wesen mach, soo laet mijn zoon toch vrij;
Flouwaer, en neemt het aen en wil je oogen sluyten.
Men begrijpt wat er volgde. — Ginds roopt eene moeder:
'k Ben met de scholt bevrint. Mijn dochter is sijn maert,
De scholt is wel gestreng, maer van verliefden aert.
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Zooals de hoofd- en substituut-schouten, waren ook niet zelden
de dienaren. Men leze slechts de „Nachtwachts" van Jan de Regt.
Niet to verwonderen, dat zij in de algemeene verachting deelden,
eerlijke burgers hun omgang vermeden en men zich schaamde
met hen to drinken. Voeg hierbij dat zij op sommige plaatsen,
zooals to Amsterdam en to 's-Gravenhage, het privilegie hadden
„oneerlicke tavernon en bordeelen te houden." Godewyck noemde
de schouten en hunne diefleiders „heulers met 't geboeft".
Er bestond ten platten lande nog eene barbaarsche gewoonte, op
grond van het oude zoogenaamde knijfrecht, het recht om messen
te dragen en anderen daarmede to mogen uitdagen. Sedert lang was
het reeds bij keuren verboden, maar dit nam niet weg dat „beksnijden" nog tot in de vorige eeuw voorkwam. Het bestond hierin,
dat men voor de herbergen een mes uithing, of er eon in eene
tafel of elders in hout stak. Die dit mes aanraakte, ja, die er naar
keek, was verplicht met hem die het had uitgehangen to snijden 5).
De boerinnen moedigden hare vrijers vaak tot dat spel aan.
Door Ludoif Smids en uit Van Lennep's Ferdinand Huyck weten
wij, tot welk misbruik dit beksnijden aanleiding gaf.

Aehttiende Hoofdstuk.

Rederijkers en Schouwburgen.
n den aanvang der 17 ,10 eeuw waren in Holland de roderijkerskamers nog in vollen bloei. In elke stad, elk dorp
vond men ze; onder deze waren er niet weinige, die reeds
Mt de I5 de eeuw dagteekenden en menigen lauwer op
landjuweelen en plechtige intreden verworven hadden. Vroeger vertoonden zij hunne mysterien op kerkelijke feesten, daarna op kermissen hunne schriftuurlijke spelen en zotte kluchten, en nog later
zien wij ze, zoo in steden als ten platten lands, als komedianten
optreden, en door hen zelven of door de „groote geesten" van dien
tijd vervaardigde stukken opvoeren. Op de dorpen hiolden zij hunne
vergaderingen in de herbergen, in de steden in hun door de regeering afgestane lokalen, meest boven een der poorten of in een der
stedelijke gebouwen. Zoo vergaderden de Lelykens uit den dale
van Zoutleeuwen en de Hieronymus-broederschap to Amersfoort op
het Stadhuis; 't Groen Lauwerier van Alkmaar op de waag; de
Fonteinisten te Dordrecht in het Gildehuis van den Spoeije, het
hues Scharlaken, boven de Berkenpoorte, in den Heelhaaksdoel; de
Nardusbloem to Goes in de zaal der handboogschutters, of in een
der gebouwen, waarin naderhand het weeshuis werd gesticht; de
Segelbloem to Gorinchem in het Gildehuis, de Goudsbloem te Gouda
in het Boterhuis, later in de Cathrijnen- of Turfkerk, eindelijk in

312

RE.DERLINERS EN SCHOUWBURGEN.

een der hoekhuizen van de Hoogstraat en markt; het Bloemken
Jesse to Middelburg in een huis op de Markt en, om goon andere
to noemen, de oude kamer to Amsterdam in de Nes, boven de
kleine vleeschhal, waarop Bredero het oog heeft, als hij in zijn
„Moortje" eon jongeling laat zeggen: „Komt gaen wij op de Hal
en zien de geesten spelen."
Elke kamer had haar patroon, patrones of bloom, waarnaar zij
genoemd werd en die op hare zegels, vaandels en blazoenen, ook
wel op haar huisraad, werden afgebeeld. De blazoenen waren
paneelen, in versierde lijsten, waarop de wapens der kamer of
van den souverein, of wel die der plaats en van den prins, of van
den prins alleen waren geschilderd. Onderaan las men den naam
der kamer en het jaar der stichting, in het midden prijkte haar
wapen met haar devies. Dit stelde meestal den patroon of de
patrones met hunne attributen en symbolische teekenen of eenig
voorwerp veer, waarop do naam en het devies of wel beide zinspeelden. Op dat der Roode Rozen to Schiedam stond een rozenboom met een knaapje, die eene roos in de hand houdt; op eene om
den boom geslingerde banderol las men: „Ansiet de jonckheit."
Op het blazoen der Haarlemsche kamer de Pellicaen stond een
pelikaan zijne jongen voedende, met het devies „Trou moot blijcken."
en op dat der Wijngaertrancken een Cupido, een door wijngaardranken omringd kruis in de hand houdende, met de spreuk
„Liefd' boven al." Het blazoen der Goesche kamer verbeeldde eene
St. Magdalena, in een wit en hemelsblauw kleed op een met
nardusbloemen bezaaid veld, met een gouden kop met drie nardusbloemen in de rechter- en het deksel er van in de linkerhand.
Sommige kamers ontvingen hare blazoenen van de graven, andere
van de heeren of de magistraten barer plaats. Van doze kregen
zij ook hare institutie-brieven. Het was echter niet voldoende dat
ze daze bezaten, om op landjuweelen of intreden to mogen verschijnen of ze zelve to houden : zij moesten nog eerst door eene
souvereine kamer gedoopt en vrij verklaard worden, en ontvingen
dan den naam van vrijo kamers, terwijl zij vroeger onvrije heetten.
In de 17 de eeuw had daze plechtigheid op een der refereinfeesten
plaats, en word door de daar vergaderde vrije kamers volbracht.
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Zoo werd de zonnebloem te Ketel in 1602 op een Haagspel te
Haestrecht „naar kunstgebruik aangenomen en bevestigd," en
dertien jaren later „baptiseerden" 24 oude kamers op een refereinfeest te Ketel de Seghbloem van Segwaart, het Mastbloemken van

131azoen van de Arnsterdamsche Rederukerskamer
„In Heide bloeiende".

Nootdorp, de Oogentroost van Oegstgeest, de Ptjnappelboom van
Pijnakker, de dubbelde Hofbloem van Bleiswijk en het Huislookbloemken van Benthuizen. Na den afval van Spanje werden de
Hollandsche kamers door een keizer of prins, hoofdman en deken,
of overmannen geregeerd. De keizer of prins hield op bepaalde
tijden prinsdagen, waarop door hem een „kaart werd uitgehangen"

314

REDERIJKERS EN SCHOUWBURGEN.

die door de kamerbroeders moest beantwoord worden. Zonder zijn
verlof mocht de kamer noch kaarten uitschrijven, noch beantwoorden;
geen spel mocht zonder zijne toestemming vertoond worden. Ook
moest hij waken, dat er in de spelen , refereinen en balladen niet
op de overheid en geestelijkheid werd geschimpt, noch dat er
spelen , liedekens en refereinen gecomponeerd of geprononceerd
warden, vroeger tegen het katholiek- later tegen het gereformeerd
geloof. Hij deelde op de feesten de prijzen nit en besliste met zijne
medebestuurders alle geschillen. Hij moest de uitgenoodigde kamers
plechtig ontvangen en bij Naar vertrek het afscheidswoord spreken.
Groot was de eerbied, dien men hem bewees. Zijn wapen werd op
het blazoen geschilderd. Hij die in een gedicht zijn naam noemde,
moest to mjner sere den hoed lichten , en nooit las de facteur eon
referein, zonder het aan hem op to dragen.
In sommige kamers was er slechts een „prince of president
d'honneur," zooals Anthonis van Stralen, heer van Merxem, later
op bevel van Alva onthoofd, bij de Violieren to Antwerpen. Had
de kamer geen prins, dan genoot de hoofdman al zijne voorrechten.
Stond hij onder den prins, dan moest hij made toezien op het
bewaren van de gerechtigheden en privilegien der kamer, voor de
vergaderingen der gilden het woord voeren , den prins in het
kamerbestuur bijstaan en in de vierschaar zitten. Soms was hij
belast met de „ordonnantie van de ontfanck en uitgave," waarvan
hij jaarlijks rekening moest doen. Verschillend was de taak der
opper- of hoofddekens; de eerste, en bij zijne afwezigheid de onderdeken , moest zorgen dat de notulen gehouden, de broeders bijeengeroepen en de boeten ontvangen warden. Zij warden door het
bestuur, de gansche kamer of den magistraat verkozen. Een der
belangrijkste laden der kamer was de factor, facteur, dichter, vinder
of retrosynmeester. Hij was de dichter der kamer, belast met het
vervaardigen van alle noodige gedichten en tooneelstukken voor
bijzondere feesten, met het oplossen der vragen, door andere
kamers voorgesteld, en met het uitschrijven der prijskaarten.
deelde de rollen uit aan de spelers, en onderwees de jongeren in
de kunst van rhetorika. In het bestuur van sommige kamers zat
ook een fiskaal, ter handhaving van goede orde, en een thesorier

REDERIJKERS EN SCHOUWBURGEN.

315

of schatmeester. Bij de Violieren was ook een accoutrementmeester,
wien de zorg over de kleederen en over al wat tot het spel behoorde
was toevertrouwd. Ook hadden sommige kamers, zooals de Palmboom to Leiden, schat- en boolmeesters. Geen onbelangrijk personage was de vaandeldrager of vaandrig, wanneer de kamers met
slaande trom en ontrolde banieren optrokken, en op vele bijeenkomsten werden prijzen voor „het best slingeren," „konstrijk
swieren" met het vaandel uitgeloofd. Een nog gewichtiger persoon
was de nar, die in zijne bonte kleeding (groen en geel, blauw en
wit met zwarte strepen) en met de narrenkap op het hoofd, op
elk feest de menigte door zijne vroolijke scherts en kluchtige
gebaren vermaakte. Er was in de 15 de en 16" eeuw geen
kerkelijk of burgerlijk feest, waarop hij geen voorname rol vervulde.
Zelfs bootste hij de heiligste handelingen na, en spaarde noch
bisschop, noch paus, noch koning, noch keizer. Hij was de vreugde
van elk landjuweel, haagspel of refereinfeest, en wanneer er soms
geen „vraag in 't sotto" was opgegeven, noodigde toch de feestvierende kamer hare zuster-kamers uit, „haar broertje niet to
vergeten." Onder de oude narren ontbrak het niet aan dezulken,
die een geestigen kwinkslag en een aardigen zet konden geven, en
zelfs den strengsten puritein een glimlach afdwingen. Doch in de
17 d0 eeuw scheen het, dat ze met elkander wedijverden in het
uitslaan van vuilen en zouteloozen klap en het uitvoeren der gemeensto
stukken. Elke zot had zijne spreuk, waarop zijne boerterijen betrekking hadden. Zoo was er een, die tot spreuk had „Al met soetigheid," en elk die hem to na kwam met een in honig gedoopten
vossestaart een streek gaf. Een ander, wiens spreuk was „Allen
met maaten", sloeg ieder dien hij bereiken kon met een bandolier,
aan welke kleine met buskruit gevulde maatjes hingen, om de
ooren. Dit noemde men toen geestigheid! Voorts had elke kamer
haar „cnaepe" of „huissier", die de kameristen moest bijeenroepen
en de vergaderplaats schoonhouden, en daarvoor een klein
inkomen genoot.
Het getal der broeders was in de meeste kamers onbepaald;
voor enkele was het in hare octroy- of constitutiebrieven opgegeven.
De verkiezing geschiedde hier bij loting, elders bij stemming. Hier
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koos de magistraat, daar het bestuur of de prins alleen, soms het
bestuur met de „gemeyne cameristen." Zij die laden der kamer
wenschten to worden, ondergingen hier en daar een examen. Was
het voldoende, dan schreven zij hunne namen in het „Guldeboeck",
verbonden zich bij eede „de statuten of reglementen to zullen naleven
en de geregtigheden van
het gild to vervorderen en
maintineren,"
en gaven eene
zekere som tot
intrede, of wel
een stuk huisraad, tinnen
kandelaars,
potten, kroesen of schalen
aan de kamer.
Bike kamer
had zijn eigen
„livrey", die
de broeders bij
hunne samenkomsten, optochten en kerkelijke plechBlazoen van de Rotterdamsche redenikerskamer.

tigheden droegen, en door

de kamer of den magistraat bekostigd ward. Te Middolburg droegen
ze een rooden tabberd met het devies van zilver op den mantel of
op de mouw gestikt of geborduurd. In de 15 de eeuw, het tijdperk
van den hoogsten bloei der kamers, ontvingen zij, als blijk van
bijzondere gunst, van de hertogen van Bourgondie, het recht om
hunne kleederen en kleuren to mogen dragen. Zoodra iemand tot
lid eener kamer was aangenomen, verbond hij zich eene zekere som
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voor zijne doodschuld, d. drinkgeld ten behoove der broeders, die
hem naar zijne laatste rustplaats zouden brengen, to betalen. De
begrafenis geschiedde met groote plechtigheid. Vooraf ging de prins
met een zwaar vergulden door het blazoen gekroonden stal, of de
banierdrager met ontrolde vaan. Daarop volgden de officieren en
leden in lange zwarte tabberden, waarop het devies der kamer
was geborduurd. De kist was met eene kostbare pelle, waaraan
blazoenen en wapens gehecht waren, bedekt.
Blijkens de reglementen waren meest alle de kamers op dezelfde
wijze ingericht. VOOr de Hervorming hing een crucifix aan den
wand met een licht er voor, en later een bond, waarop met groote
letters het gebed geschreven stond, dat bij het inkomen der kamer
moest worden uitgesproken; voorts het gedrukte of met gulden
letters op perkament geschreven reglement; eene bel die getrokken
werd, wanneer er geschil of oproer ontstond, een der kameristen
audientie vroeg om to spreken of een referein voor to dragen.
Verder hingen er de blazoenen en vaandels. In een der hoeken
stonden de koffers met de behaalde zilveren of tinnen prijzen, en
het gewone huisraad: nappen, bekers, potten of wel een scapraai
of spinde, waarin die voorwerpen berustten. Die in de kamer
kwam, deed een „heusheid", nam muts of hoed af, groette den
prins, het bestuur en de broeders, onder het uitspreken van
een rondeelke in rijm. In de roomsche kamers word eerst „ons
Beer" gegroet. De jongens of scholisten, die „in de edele conste
van rhetorijcken" werden opgeleid, moesten bij het inkomen
„manierlyck ende rhetoryckelyck" groeten en ter eere van God
ahnachtig zeggen: „God zij alleene lof en prijs, ende verleene
vrede in dit logys." Bij sommige kamers moesten de leden elkander
met een referein groeten, en bij het scheiden der vergadering was
men gewoon „rhetoryckelijk God to Iooven en to prijzen." Gedurende de vergaderingen mocht men alleen in rum spreken. Men
vergaderde doorgaans des zondags na den kerkdienst, en dronk
dan wijn of bier; men mocht echter niemand tot drinken dwingen.
In sommige reglementen was het getal kannen bepaald die men
ledigen mocht, alsmede de schotels die opgedischt mochten worden.
Maaltijden werden or doorgaans alleen op „hoochtijden", den
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patroonsdag, den kroondag en prinsendag, ook als de „thesaurier
rekende", gegeven. Men mocht vreemdelingen introduceeren en hen
driemaal op algemeene kosten to drinken geven; „rhetoriwens, by
dewelcke de earner vereerd mogt ziin" gaf men echter vrij gelag.
De broeders mochten „de secreten der kamer" niet openbaren, niet
„dobbelen, ringelen, verkeeren, of ander
kaartspel hanvan

teren ;"
geen

„koop-

manschappen,
loterijen en
weddingen"
spreken. Op
zware boeten
was het verboden to vloeken en to
zweren, den
naam van God,
of van den
duivel to noemen, tenzij in
de refereinen.
Zoodra de
broeders
Blazoen van de Delftsche rederulterskamer.

op

het bepaalde
uur vergaderd

waren, zetten zij zich op banken voor langwerpige tafels, brachten
hun „protokol, inkthoorn, sandbackske, gansenveeren en papier"
to voorscbijn en begonnen den arbeid, waarbij doorgaans de „Conste
der Rhetortickers" van Mattijs de Casteieyn bun gids en handboek
was. Zij oefenden zich in het vervaardigen van ronddeelen, balladen,
refereinen, en retrograden. Het rondeel bestond uit acht tot twaalf
jambische of trochaeische verzen op twee rijmen. De twee eerste
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verzen hadden een zin die sloot, en keerden, het eerste in het
midden en beide te zamen aan het einde van het lied terug.
De ballade, was toen slechts een vorm van gedicht; volgens
Casteleyn verdienden koppelverzen van 7, 8 en 9 regelen alleen
dien naam. Het referein, de Fransche ballade, van het Latijnsche
referre, omdat men aan het einde van elk koppelvers denzelfden
stokregel herhaalde, kon van tien tot twintig verzen bevatten,
en had altijd vier strophen, van welke de laatste aan den „Prince"
was gericht. Men had referemen in het vroede, sotte en amoureuse.
De eerste soort was, gelijk de ballade, van didaktischen aard, die
in het sotte en amoureuse waren niet zelden zeer onkiesch. Behalve
in retrograden, verzen die zoowel van achteren als van voren een
zin uitmaken, oefende men zich ook in het maken van allerlei
dichtvormen, die sommigen echter „qua juwelen" noemden. Meer
werk maakte men van de tafelspelen, vroolijke stukjes van 2, 3
of 4 personen, door zinnebeeldige personages uitgevoerd, die doorgaans door een „prologhe," „intrede" of eon „cleyn battementspel" werden ingeluid, en van de „cluyten, of sotte cluyten die
den meesten hoop trokken." De meeste dezer in de laagste straattaal geschrevene, kan men zonder walging niet doorloopen.
Het was echter den rederijkers niet voldoende, dat ze zich in
hunne vergaderingen in „de edele const van rhetorycke oefenden."
Zij wilden ook in het openbaar toonen, welke „meesters sy in die
const" waren, en tevens het „volck tot deughden vermanen en
van ondeugden aftrecken." Om zulks to kunnen doen, hielden zij
landjuweelen en refereindagen. De landjuweelen en intreden in
Holland waren slechts flauwe schaduwen van de Belgische. Vooral
in de 15 de en 16 de eeuw waren het in waarheid „olympische,
keizerlijko feesten", waarbij de roomsche eeredienst zich in al zjjn
pracht en luister vertoonde. Doorgaans werden zij met andere
feesten op kermis, paschen, pinksteren, of wel bij eene blijde
inkomst van een vorst gehouden. Reeds vele maanden te voren
snelden in de liverij der kamer gekleede boden door het land, om
de vrije kamers ten feest to noodigen, of eene caert over to brengen, waarop in dichtmaat de onderwerpen van het spel, referein,
de prijzen, dag en pleats der bijeenkomst, benevens de wetten
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waaraan men zich moest onderwerpen, waren opgegeven. De onderwerpen werden vraagsgewijze opgegeven, terwijl men er bijvoegde,
uit hoeveel regels het spel, de refereynen en het lied moest bestaan.
Ongelijk was het getal en de soort van prijzen of juweelen, dat
voor eon dichtsoort word uitgereikt, doorgaans echter drie voor elk.
Ook kon men prijzen erlangen voor het „kostelijckst aankoomen,"
„'t fraeist geschildert blazoen, „'t beantwoorden der sotte vraagh,"
„het liefelijckst zingen," „fraeist trommelen," „zwierigst slingeren
met het vaandel," „het verst komen," enz. Zeldzaam waren de
prijzen van goud, meest van zilver en best tin; zij bestonden uit
gulden vesselen, zilveren schalen, zilver-vergulde overdekte koppen, bekers met zoeten wijn, kroezen, wijnstopen, wijnschalen,
pijp- en tuitkannen, bloemkommen, lepels voor brandewijn, schotels, kandelaars, zoutvaten en dergelijken. Aan den trommelslager
te Berkel, die op het feest to Schipluiden in 1671 het best
getrommeld had, gaf men een paar trommelstokken met zilver
beslag, en eene bel met een zoetekoek aan den zot van Segwaert.
De juweelen of prijzen werden op de kamer of op het iaadhuis
bewaard en bij plechtige gelegenheden uitgestald.
Terwijl de genoodigde kamers zich voor het feest bereidden,
werden door de feestvierende kamer de noodige toebereidselen gemaakt om de gasten to ontvangen. De regeering zorgde voor good
logies, wijn, bier, ook wel voor nieuwe decoration, tapijtwerk,
kleederen, het tooneel, en ontzag geen kosten „om de eere der
stad". Eindelijk brak het feest aan. Onder pauk- en trompetgeschal,
„gepijp en getrommel," met vliegende vaandels en blazoenen, verschenen de kamers te voet en to paard, op wagons of schepen.
Alle laden waren in kostuum en drukten in kleeding en houding
de karakters of personen uit die zij moesten voorstellen. Buiten de
poort werden zij door de feestvierende kamer ontvangen en in
dichtmaat begroet, en nadat op gelijke wijze was geantwoord,
trek men gezamenbjk Of naar de kamer Of naar het gildehuis.
Hier had de loting plaats, waarbij soms hevige twisten om den
voorrang ontstonden, en van daar ging de optocht naar de markt,
waar het ,,tooneel" was opgericht. De kamer die het feest gaf
opende de plechtigheid met een klein en vroolijk stukje. Het was

321

REDERIJKERS EN SCHOUWBURGEN.

meestal een gesprek tusschen een of meerdere kameristen, en
diende tot eene inleiding of prologe. Hierop voerden de beschrevene
kamers hare stukken op, die te voren ingezonden, beoordeeld en
bekroond waren. Meesta] werden alleen die ten tooneele gebracht,
welke prijzen hadden verworven. Soms duurden die vertooningen
verscheidene dagen. Na het eindigen der vertooningen, had de
plechtige uitreiking der prijzen plaats, door de uit officieren der
kamer en de regeering benoemde rechters, waarna de kamers op
dezelfde plechtige wijs naar hun „logys" werden geleid, waar hun
het banket of „collation" wachtte. Na het gebruik hiervan werden
de refereinen en liedekens opgezegd en gezongen, soms met muziek
begeleid. Er werd op de kamers soms nog een voorstel opgegeven,
met ,uitbod" van een prijs voor hem, die dat het best en vlugst
in rijm antwoordde. De knie moest den dichters voor schrijftafel
dienen, en hierom verkregen de op die wijze geschreven rijmen
den naam van kniedichten. Was het werk binnen een bepaalden
tijd geeindigd en hadden de rechters uitspraak gedaan, dan werd
er nog een ]iedeken gezongen, waarna de prins of keizer de kamers
in een refereyn bedankte. De haag- of dorpspelen waren min kost.
baar; zij werden zoowel in steden ale dorpen bij vorstelijke inhalingen, schietspelen en andere plechtige gelegenheden gegeven.
In de 15de en 16de eeuw waren al die feesten, vooral in de
zuidelijke provinclen, allerprachtigst, en konden zij te recht nationale
genoemd worden. Toen waren de kamers ook in vollen bloei,
hadden zij de vorsten des lands, edelen en magistraatspersonen
tot leden, genoten zij evenals de overige gilden aanzienlijke voorrechten en werden zij door de steden onderhouden en rijk begiftigd.
Toen waren de rederijkers niet alleen voorstanders en beschermers
der taal- en letterkunde, maar leermeesters die het y olk onderwezen, zedemeesters die het tuchtigden. Daar het vooral de adel
en de geestelijkheid waren, die zich toen aan de grofste ondeugden
overgaven, waren zij het vooral die ze met hun tong geeselden.
Er is bijna geen factie of klucht uit de 15 de en 16 de eeuw tot
ons gekomen, waarin de dwingelandij, losbandigheid en verkwisting
der grooten, de verdorvene zeden en diepe onkunde der priesters
en het bijgeloof des y olks niet werden ten toon gesteld. Eerst
21*
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tastten zij wel de geestelijkheid, maar niet de leer der kerk aan ;
maar nadat zij door de handelsbetrekkingen van Antwerpen
met de schriften der Hervormers bekend waren geworden , begonnen zij ook haar in hunne zinnespelen , nu eens met den
geesel der satyre, dan eens ernstig en gemoedelijk aan te tasten,
en verkregen zij den naam van „eerste leeraers van het onvervalschte
Evangelie." Geen wonder dat Alva niet slechts de rederijkers to
vuur en to zwaard vervolgde, maar hunne bijeenkomsten verbood
en de kamers sloot. Wel zijn deze later weder geopend, gaf men
opnieuw landjuweelen en refereinfeesten , maar niet meer gelijk
voorheen; ze waren slechts schaduwen van die weleer door geheel
Brabant en Vlaanderen gegeven waren.
In de noordelijke provinciEn bleven de kamers in stand ; maar in
plaats van zich bij faal- en letterkunde te bepalen , begonnen ook
zij zich met politieke en kerkelijke zaken te bemoeien , brachten
den prins en de Staten, Gommer en Armijn op het tooneel, of
hielden zich met het oplossen van scholastieke en spitsvondige
schriftuurlijke quaestien onledig, die vervolgens door zoutelooze
kluchten werden afgewisseld. Het is niet to verwonderen dat synoden ,
klassen en consistorien zich vereenigden , om zoo mogelijk de
regeering tot het opheffen der kamers to bewegen ; dat geen
kermis aanbrak of zij werd „ernstig vermaand die van rhetorieka
to weeren." Soms gaf het bestuur aan hunne klachten gehoor,
doch meest altijd wisten de kamers zich in de gunst van burgemeesters en baljuwen te handhaven , en „trotseerden die van de
kercke." Nog in den aanvang der 17 de eeuw waren vooral de
Amsterdamsche kamers in vollen bloei en wedijverden met elkander
in het geven van prachtige vertooningen , luisterrijke feesten en
het behaleri van juweelen op intreden en haagspelen. Vooral
muntten daarin de „Bloeijende Eglentier, in liefde bloeUende", en de
„Witte Lavenderbloem, uit levenden jonste," boven de overige
uit. Zij mochten zich dan ook op de bescherming der regeering,
op voortreffelijke hoofdlieden en uitstekende dichters verheffen ,
en waren de oefenscholen, waarin een Reael, Hooft, Coster, Visscher,
Bredero, Vondel en Rodenburgh werden gevormd.
Doch omstreeks 1614 wierp een vijandige hand cone twistappel
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in hun midden. De band van eendracht werd lesser en eindelijk
geheel verbroken. Eerst bepaalden zich de oneenigheden tot dezelfde
kamer, doch welhaast begonnen de beide kamers to twisten, en
scheen alles zich tot haren ondergang to vereenigen. De beste
laden heten hunnen namen schrappen. Tevergeefs spraken Hooft
en anderen woorden van verzoening en vrede. tevergeefs hieven
Vondel en Scriverius ,jammerklachten over het verval der kamers

lowtynng van Coster's Aeademre.

aan; de verwijdering word grooter en op Bredero's stem keerden
de willige ballingen" niet terug. Eindelijk kwain een lid der
Eglentieren, de geneesheer Samuel Coster, op het denkbeeld eene
nieuwe kamer to stichten. Het vond bij velen bijval, en op eigon
kosten deed hij op eon door de regeering afgestaan erf, op de
Keizersgracht tusschen de Beeren- en Runstraten, een gebouw
verrijzen, „Coster's Academie," ook „Duitsche- of Nederduitsche
Academie" genoemd, die een bijenkorf met het woord „over" tot
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blazoen had. In 1617 word deze Academie plechtig met een door
Suffridus Sixtinus vervaardigd voorspel „Apollo" ingewijd, waarna
men de „Moord beghaan aan Willem, Prince van Oranje," een
treurspel van G. van Hoogendorp, opvoerde. Daags daarna speelde
men Hooft's „Warenar met de pot," en een jaar later werd de
dag der eerste steenlegging met eene prachtige vertooning gevierd.
Coster zelf vervaardigde voor die gelegenheid een stuk, waarin
Jupiter met al de Olympische goden op het tooneel verscheen,
terwijl Erato een bruiloftsdicht voordroeg. Het ontbrak op deze
feesten aan geen lof- on jubelzangen, ook niet aan profecijen, die
eene betere toekomst voor het tooneel en den val der retrosijnen
met hunne refereinen beloofden. De Academie was eene zon, die
a]le sterren verduisterde, zij zou do voedster en bakermat van
al]e nobele geesten worden. Dadr werden nu de stukken van Hooft,
Vondel, Hoogendorp, Coster en Bredero opgevoerd, werd kunstzin
gekweekt, de smaak veredeld en liefde voor taal- en letterkunde
bevorderd. Op haar voorbeeld begon men ook elders allengs drama's
en treurspelen in plants van zinnespelen to vertoonen. Undertusschen was de Academie een doorn in het oog der Amsterdamsche
rederijkers. Dezen vereenigden zich om haar to gronde to helpen.
Men onttrok elkander de beste tooneelspelers en poogden elkander
op allerlei wijze to benadeelen, tot groote schade van het Woeshuis, dat in de winst der Academie deelde. Eindelijk ging de
Brabantsche kamer „Uit levenden jonste" to niet, en nu werd de
oude kamer met de Academie vereenigd. Het Wees- en Oudemannenhuis stichtte in plaats van het houten een steenen
gebouw, het blazoen met den bijenkorf en het woord „ijver" werd
met dat der oude kamer verbonden door den eglentier om den
bijenkorf to vlechten, en men maakte de beide zinspreuken tot
een: „door ijver en liefde bloeijende." De kosten der verbouwing
beliepen eene som van twintig duizend gulden, en den derden van
louwmaand 1638 wijdde men, in tegenwoordigheid van schout,
burgemeesteren, schepenen en raden, den schouwburg met den
„Gijsbrecht van Amstel" van Joost van den Vondel in. In 1664
werd het gansche gebouw wederom gesloopt, of ten rninste aanmerkelijk veranderd en het tooneel zeer verbeterd, en schoon dit
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ook vervolgens van tijd tot tijd vele veranderingen onderging,
bleef het echter over het algemeen in den toenmaligen stand, tot
dat het den ll den Mei 1772, toen eon Vlaamsche troep onder
het bestuur van J. T. Neyts er opera's vertoonde, in vlammen
opging. Geen blijspel heeft bij den aanvang der 18 de eeuw daarin
moor opgang gemaakt dan de Bruiloft van Kloris en Roosje, dat
sedert op het repertoire van den Amsterdamschen schouwburg is
gebleven en bij elke jaarsverwisseling met Vondel's Gijsbrecht van
Amstel wordt opgevoerd 2).
Slechts zeer langzaam begonnen de rederijkers in andere steden
het voorbeeld der Amsterdamsche to volgen en wel goon schouwburgen to stichten, maar toch allengskens, in plaats van spelen
van sinne, treur- en tooneelspelen op to voeren. Behalve de kamers
ontstonden er gezelschappen, die zich niet slechts op liefhebberijtooneelen oefenden, maar op kermissen hunne stukken vertoonden.
Zelfs bezochten zij het naburige Duitschland, en sedert verdvvenen
daar de onbeduidende treur- en kluchtspelen van Sachs en zijne
kunstgenooten. De in het Duitsch vertolkte treurspelen van Vondel
worden er nu opgevoerd. De grondvesting van het tooneel is
Duitschland aan Holland verschuldigd.
Het kan met geloochend worden, dat de lust voor de Grieksche
en Latijnsche literatuur, die in den aanvang der 17 de eeuw in
ons vaderland ontwaakte, langzamerhand invloed op de tooneelpoezy was beginnen uit to oefenen. Reeds ontdekt men er sporen
van in de spelen der vroegere rederijkers. Doch de invloed van de
studio der oudheid begon zich sterker to openbaren, toen Baudius,
Vulcanius, Heinsius en anderen zich aan het onderwijs der classieke literatuur wijdden; toen Scaliger, de Dousa's en Blyenburgen,
Naeranus, Narsius, Vossius en Meursius den lust voor het beoefenen der nude talon wisten to doen ontvlammen. Hooft, Coster en
Vondel waren kweekelingen der classici, ofschoon de laatste, en
mogelijk ook Roemer Visscher, ze slechts uit overzettingen kende.
Bredero had zich Plautus en Terentius tot model gekozen, en wie
ontdekt in den „Oedipus" van Baudius, in den „Polidoor" en „Ajax
en Ulysses" van Van den Bergh, de „Medea" van Six, de „Livia"
van Nieuwelant, de „Pyramus en Thisbe" van Biens, en zoovele
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andere drama's van dien tijd, geen sporen eener grondige kennis
van de beste dichters en prozaschrijvers uit de schoonste ttjden
van de Atheensche rep ubliek en het Romeinsche keizerrijk ? Doch niet
minder was de invloed der Spaansche, Italiaansche en Fransche
tooneelpoezy. Het was Vondel niet alleen, in wiens stukken de
galanterie van het hotel van Rambouillet doorstraalde. Vindt men
in de „handelingen en uitkomsten" van Bredero, Coster, Hooft,

De bruiloft van Kioris en Roosje.

de Fransche „actes en sorties" niet weder ? De ronddeelen, sonnetten, madrigalen van Krul, behooren ze in het theatre de Bourgogne niet to huis ? Dat spelen met gedachten en woorden , die
tegenstellingen en woordspelingen, zoo vaak bij Hoeft, Bredero,
Heemskerk en Krul opgemerkt, zijn het geen planten van Arno
en Tiber, aan Seine en Amstel overgebracht? -Welke eene overeenkomst tusschen Bredero's „Griane" en het Spaansche, zijne
„Lucinde" en het Fransche drama! Wie moet bij het lezen niet
erkennen , dat onze oude kluchtspelen uitstekende bronnen voor
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de geschiedenis onzer zeden en gewoonten, doch tevens dat zij
even zouteloos als plat en prozaisch zijn? En waren zij maar
slechts laf en zouteloos! Doch de meeste kunnen zonder blozen
niet gelezen worden. De schandelijkste bedrijven zijn er zOO in
voorgesteld, dat men ze werkelijk, gelijk een leeraar uit de
17de eeuw getuigde, niet zonder schade aan zijne onsterfelijke ziel
kon aanschouwen.
Het ontbrak intusschen het Amsterdamsche tooneel niet aan
uitstekende tooneelspelers. Boven alles plaatsen wij Adam Karels
van Zjermes of Germez, door Brandt „een der welsprekendste
tooneelspelers", door Anslo „de nederlandsche Roscius" genoemd,
de leermeester van den als redenaar en dichter zoo beroemden
Francius, in wiens school zoo menig uitstekend tooneelspeler werd
gevormd, en onder dezen Enoch Krook, volgens Langendijk „de
bloem van diens leerlingen", door Stijl met lof vermeld. Voorts
Daniel Kroon, „een acteur die theorie bezat;" Adriaan Bastiaansz
de Leeuw en Jacobus Sammers, de eerste „een zeer goed en verstandig speler, zonder waanwijsheid, groot kenner van het tooneel,
die zelf veel drama's uit het Fransch vertolkte," de laatste een
reizend tooneelspeler, die zich vooral toelegde op het uitvoeren
van stukken naar den smaak van het yolk. Voorts Kornelis Laurensz
Krook, Henrik van Akersloot, Jurriaan Baut, Abraham Hendriksz
Blank, „alle voortreffelijke tooneelspelers;" Heere de Boer, „die
lang de roem van het Amsterdamsche tooneel was;" H. Koning,
volgens Jan Goeree, „de koning van ons schouwtoneel," Hendrik
van Halmale, van Malsem, „een beroemd komiesch acteur," volgens
sommigen de dichter van Kloris en Roosje, waarin hij de rol van
Thomasvaer vervulde en de actrice Petronelle Kroon die van
Pieternel, en Hennebo, die door Corver werd geprezen. Nog grooteren roem verwierven Cornelis Bor, door Stijl bij den beroemden
Franschen acteur Baron vergeleken, die vooral als Agamemnon
schitterde in de „Iphigenia in Aulis" van Racine; Van der Sluis,
de leermeester van Pieter Duim, van wien Punt getuigde, „dat hij
nooit liefelijker noch schooner uitspraak gehoord had dan van hem
die, zoo lang hij sprak, een uitmuntend acteur was, doch zoo hij
zweeg, altijd met beide handen in de zijde stond en dus de gedaante
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van een pot met twee ooren had," en Willem van der Hoeven ,
die beiden overtrof. Voorts Cornelis Troost , le Febre, de Bruin,
Christiaan obijn , Hendrik Benjamin, meest alien ook als tooneeldichters en schrijvers bekend.
Terwijl de Amsterdamsche schouwburg bloeide en verschillende
troepen tooneelspelers de overige steden bezochten , bleven de rode-

Het tooneel van den Amsterdamschen schouwburg.

rijkerskamers ten platten lande in haren vorigen staat. Alles was
er nog gelijk voorheen. Het kniedicht moge al niet meer op eigen
knie of op die van Rhetorica , in de gestalte eener vrouw in het
midden der kamer gezeten , vervaardigd worden , nog behield het
rijm , dat naar een opgegeven slot in den kortst mogelijken tijd
werd samengeflansd , dien naam. Van Effen gewaagt ergens in
zijn „Spectator" van een jong borstje van achttien jaren , die in
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een week de helft van een boek, dat hij den titel van „Zondaagsche
winterbuitenleven" gaf, in rijm bracht en met vier refereinen
van twaalf regels aan een maecenas opdroeg. Nog altijd vervaar.
digde men refereinen, ronddeelen en balladen, en hij die regelen
van dertig, veertig syllaben „in Oenen aem" kon uitgalmen, heette
„een perfect rhetoricien." Nog hingen de berookte reglementen in
de gelagkamers, waar ze voor drie eeuwen hingen, voerden de
officieren de oude namen van keizer, prins, facteur, deken en
overman. Nog moest er, zoo een lid trouwde of vader werd, getracteerd worden, droegen de broederen den brooder naar zijne laatste
rustplaats en vierden met een soopje zijn uitvaart. Sedert lang
echter lieten geen deftige leden zich op de rolle der leden inschrijven.
Slechts nederige burgers en gegoede boeren werden kamerbroeders.
Er was geen dorpskermis of de rederijkers brachten het hunne toe
tot vermeerdering der vreugde. Bij voorkeur gaven zij de akeligste
drama's. De graven van Egmond sloeg men op het tooneel het
hoofd af. In „Mordechaus" werd Haman opgehangen. In den
„Konradijn" werd de held door twee priesters, in bisschoppelijk
en kardinaals gewaad, naar het schavot geleid. Gelijk vroeger op
het Amsterdamsche tooneel, plaatste men de spelers in den rang,
waarin ze moesten optreden, achter het gordijn. In het „Lijden
Christi" verscheen een engel, die vooraf verkondigde wat er zou
gespeeld worden. Soms ging or een stem uit het orkest op die
den proloog zong, of verscheen er een zegekar in de lucht waaruit
hij werd gegalmd. Moest er een vliegen, „men liet twee koorden
nederdalen met haken aan beide einden, die gehecht waren in
twee oogen aan het lijf van den vlieger." Niet tevreden met de
laffe prullen, die toen den Amsterdamschen schouwburg ontsierden,
dichtte men er, die met de titels van Piet Kwijlbaert, Vuinzig
Aaltje en dergelijken op de repertorien voorkomen. De decoraties
zijn door Rotgans in zijn „Boerenkermis" beschreven. Onder het spel
liep men met wafels, koek, bier en jenever, doch het gegil „Mot
je ook bier!" verwekte evenmin stoornis bij de spelers, als de
noten en appelschellen, die hun soms om de ooren vlogen.
Gelijk vroeger ijverden nog steeds de synoden, classikale besturen
en consistorien tegen den schouwburg, waarin de geestelijkheid op
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schandelijke wijze tentoongesteld en met kerkelijke leerstellingen
gespot werd. Men vergenoegde zich niet slechts met de magistraten
dringend to verzoeken zo to verbieden, de gemeente er van den
predikstoel tegen to waarschuwen, maar gaf ook verschillende

Tooneel uit een herdersspel.

geschriften tegen de comedies in het licht, zooals „De Comedie met
den aankleve van dien, op den toets der onpartijdige oordeelen
van Heidenen en Christenen aangewesen;" „De overtuygde Dina,
of korte en nodige waarschouwingh teghen 't bezien van de hedensdaagsche schouwspelen" en eene reeks van anderen. Op de catechisaden vermaande men de kinderen, zich „van die aenleydinghe tot
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sonde, die ijdeltuyterijen en wereltsgesintheyt to onthouwen."
„Wat behoort tot de onkuysche gebaerden?" vroeg Lampe in zijn
„Melk der Waarheit"; het antwoord was : „alle gebaerden, waarmode men onbetamelijke gedachten In anderen wil verwekken; alle
schouwspeelen, het lichtvaardig danssen." „Wat zonden verbied
het zevende gebodt?" vroegen de Rotterdamsche predikanten in
hun „Kort voorbeelt van de gezonden woorden." „Alle onkuische
woorden, begeerten, ende alles wat daertoe aenleiding geeft, als
dansserijen, comedian ende dierghelyke lightvaerdigheden." In dien
geost predikten en onderwezen Pouderoijen, Witte, d'Outrein, Frein,
Van den Honert, Van der Kemp, Brakel, Montanus, Ridderus,
Simonides, Streso, Van Til en honderden andere leeraren, op het
voetspoor van Voetius en Coccejus, die beiden overeenstemden „dat
de schandelijke en vuyle comedien en tooneeldichten moesten verjaeght worden." Er waren echter som
. mige predikanten, die het
tooneelspel niet in het algemeen afkeurden, maar wel de „vuyle,
laffe en ontuchtige comoedien." Anderen wilden alleen „geestelijcke
comedie's" toestaan. Hevig is de pennestrijd, die tusschen hen en
de verachters der „stinckende, duyvelsche comedien" gevoerd werd.
Natuurlijk kozen de laden der gemeente partij, meerendeels evenzeer
tegen het tooneelspel als tegen het dansen en kaartspel. Geen
deftig burger zag men den „tempel der onrechtigheydt en dartelheyt,"
met name den schouwburg, „binnentreden", en onder de grieven
tegen Cornelis de Witt in de blauwboekjes van dien tijd behoorde
ook, dat hij „comedie spullen" las. De Amsterdamsche koopmansstand daarentegen beminde het tooneel, en zelden hield men er
bruiloften, die niet door een tafelspel werden ingeleid. Zelfs ontbood
men bij zulke gelegenheden komedianten uit Parijs, die ook des
winters hunne tragedian en comedian to 's Gravenhage en Amsterdam opvoerden. Doch men ijverde tegen de opera's. Eon vader
zeide van eon losbol :
De schouwburg heb ik hem toegelaten,
Maar voor een opera, daar moest hij niet of praten.
De jeugd van Amsterdam, die raakt er door op 't wild,
Waar in zij als om strijd het meeste geld verspild.

Negentiende Hoofdstuk.

Dichtgenootschappen, Zanggezelschappen en Godsdienstige Vereenigingen. Lectuur.
ehalve de genoegens, die in de verschillende jaargetijden ,
zoo op het land als in de steden, konden gesmaakt worden, en zich tot speelreisjes, schaatsenrijden, huiseltjke
feesten, het bezoek van kerniissen, het collegie, thee- en
koffiesaletten bepaalden, hadden onze vaderen nog andere, die toen
meer in den smaak vielen dan thans, en waaraan alien, zonder
onderscheid van stand, jaren en kunne, deelnamen. Daartoe behoorden de dichtgenootschappen en zangvereenigingen. Reeds in de
eerste helft der 17 de eeuw ontstonden er dichtkundige gezelschappen,
waarin men zich oefende in het samenstellen van allerlei soorten
van gedichten, die men Of vereenigd Of afzonderlijk liet drukken.
Ook vindt men sporen van declameer-gezelschappen, die van de
toenmalige bloemlezingen, zooals „Apollo's harp", „Clio's kraam",
de „Bloemkrans van verscheyden gedichten" en andere verzamelingen gebruik maakten. Eerst in het laatst der eeuw ontstonden
de bekende dichtgenootschappen, die de rederijkerskamers vervingen
en tot het einde der 18 de eeuw bleven voortduren. Deze gezelschappen hadden mede hunne bestuurders en wetten, en schreven
prijsverzen uit. In hunne bijeenkomsten hield men zich bezig met
het beoordeelen van elkanders gedichten en het beschaven en
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besnoeien van anderen, die ter beoordeeling werden toegezonden.
De aanzienlijkste en deftigste burgers rekenden het zich tot eene eer
er toe te behooren. Waren zij al geen beoefenaars van de edele
poezie, durfden zij persoonlijk niet „uaar Parnassi hoogste cruin
streven," wedijverden zij zelve niet „om met Horatius te strijden
om de kroon," of op „Juvenaalsche wijs" de zeden der tijdgenooten
to gispen: zij waren toch Maecenassen, en openden hunne beurzen
om de gelikte zangen der kunstbroeders, met de noodige lofdichteu
vocrzien, in prachtformaat het licht te doen zien. Van Effen spotte
reeds met de verzen dezer poëten en taalzuiveraars, en niet minder
met den toenemenden dichtlust zijner tijdgenooten. Bijna ieder die
lezen en schrijven kon maakte verzen, en ontelbaren overstroomden
het land met rijmelarij. Jacob en Jan de Witt, Van Beuningen,
Van Beveren, Blijenburg zongen zoowel als schoenlappers, glazenmakers, kroeghouders en hunne gezellen, en die voor zijne poezie
geen uitgever vond, plaatste ze in de „Boekzalen der geleerde
wereld", „de snippermand der posije."
Elders hebben wij doen opmerken, dat onze vaderen liefhebbers
van zingen en amen waren, en dat elke stad, elk dorp zijne eigene
liederenbundels had, waarvan men in zanggezelschappen of bij
huiselijke samenkomsten gebruik maakte 1 ). Die bundels werden,
enkele uitgezonderd, in 16° en 24- 0 of langwerpig formaat uitgegeven, en meerendeels door keurige plaatjes, gravures en etseu
opgeluisterd. De uitstekendste meesters, zelfs eon Ostade, Rembrandt, Van der Velde, maakten er hun graveerstift en etsnaald
aan dienstbaar. Moge het tegenwoordig geslacht minder dan onze
vaderen met de poezie van Van der Venne, De Brune, Baardt,
Luyken, Schaep, Herckmans, Van der Veen, Heinsius, Visscher,
Biens, Elslandt en nog vele anderen gediend zijn, niet minder dan
zij stellen wij die boekskens om hunne zeldzaamheid en om die plaatjes
op hoogen prijs. De inhoud dezer bundeltjes is zeer verschillend,
nu vroolijk, dan ernstig, nu onbeduidend en laf, dan plat en dartel.
Hier en daar ontmoet men er ook wel gelegenheidsgedichten op
huwelijken en uitvaarten in, doch doze behooren eerst recht in de
volgende eeuw to huis, minder de lofliederen, waartoe de groote
heldenfeiten der Trompen en De Ruyters zoo rijke stoffe gaven.
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Die in langwerpigen vorm ztjn meestal eerste drukken, en even
zeldzaam als de zoogenoemde jufferboekjes, met in het Fransch en
Hollandsch ter sere van deze of geene schoone door Karen minnaar
vervaardigde verzen, soms
met daarbij gevoegdo teekeningen. Deze bundeltjes
waren de albums der
schoone sekse van die
dagen, gelijk de studeerende jongelieden met
de hunne pronkten. Zij
legden die in jeugdigen
leefttjd aan, en waarheen zij togen, immer vergezelde hen hun album.
Geen student, geen geleerde, of hij bezat or
soms meer dan Oen, vol
spreuken, verzen, teekeningen van beroemde en
minder beroemde mannen
en vrouwen. Nog worden
er in verzamelingen van
zeldzaamheden bewaard.
Er was wel geen stad,
ja geen dorp, of het kon
zich op eon of meerdere
dichters verheffen.Nergens
vond men er echter meer
Titelprent.

en beroemdor dan to Amsterdam en to Dordrecht.

Bredero, Coster, Reael, Rodenburgh, Vondel, Hooft, Antonides,
Krul, Hoogstraten on honderden met lien lieten zich aan den Amstel;
Beverwyck, de Van Beverens, de Blijenburgen, Lydiussen en Van
Nispens, Overstege, de Decker, om slechts enkelen to noemen, aan
de boorden der Merwe hooren. Men wil dat Cats to Dordrecht de
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stichter eener school was, doch met even veel recht zou men
kunnen beweren dat Vondel er eon to Amsterdam en Hooft er een
to Muiden gesticht heeft. 0-een dichter is echter in ons vaderland zoo
populair geworden als „vader Cats". In menig gezin lag de foliouitgave zijner gedichten in niet minder deftigen band dan de bijbel.
Ze waren bovendien in verschillend formaat en tallooze herdrukken
door geheel het land en in de zuidelijke gewesten verspreid. Men
vond btina goon stulp, waarin ten minste niet een enkel deel er
van gevonden word. Niet weinigen hobben zijn dichttrant nagevolgd,
maar niet een streefde hem in geest en naiveteit ter zijde. Het
was niet zoozeer om de voortreffelijkheid der poezie, dat hij zoo
algemeen geliefd was, als wel om den aangenamen en duidelijken
verhaaltrant en vooral de geestelijke strekking.
Men can uit vader Cats de christendeugden leeren,
Het is een gold kleinood voor hun die hey] begeeren.
zong Ridderus. Onze vaderen beminden geestelijke poezie; zij hadden ,
gelijk Voetius schreef, een geestelijken smaak. Dit bewijzen de
menigte uitgaven der gedichten van Camphuysen, Uylenbroeck,
Vollenhoven, Ridderus, Lodesteyn, Bisschop, Sluiter, Luyken en
anderen, van welke velen op muziek werden gesteld, om ook
gezongen to kunnen worden; de menigte psalmberijmingen do
afzonderlijke drukken van enkele gedichten der meest geliefde
zangers, en de aanhalingen uit alien in de populaire schriften van
dien tijd.
Doch om terug to komen op onze zangvereenigingen: er bestonden namelijk vele, waarin men zich moor bepaald in het psalmgezang oefende uit de berijmingen van Datheen, Geldorp, Revius
of een dier menigte, welke in den loop der 17 de eeuw het licht
zagen. Ook gebruikte men de geestelijke gedichten van Camphuijsen, Simonides of Lodesteijn, die psalmgewijze konden gezongen
worden. Doorgaans werden die afgewisseld met wereldsche liedekens,
die in verschillende bundels onder de geestelijke gemengd zijn.
Dan kwam bij y . na een boetpsalm of een geestelijke zielezucht,
terstond een voluptuous bruilofslied of eone amoureuse samenspraak tussehen een ouden heer en cone jonge vrijster. Doze gezel-
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schappen waren, gelijk de oefeningen, gemengd en vend men onder
alle standen. Van publieke concerten wordt geen melding gemaakt.
Zij werden alleen op kermissen gegeven. Doch soms vereenigden
zich eenige gezelschappen en lieten zich in een der kerken , meestal
na het eindigen
der kerkelijke
feesten, ten voordeele der armen
hooren. Natuurlijk zong men dan
alleen Psalmen ,
hetzij op de gewone of wel
liedjesgewijs ,
bijv. Psalm 100
op de wijze van
Wilhelmus van
Nassauen.
Het is bekend
dat onze vaderen
zeer kerksch waren en niet licht
eene zondagsche
of wekelijksche
godsdienstoefening verzuimden.
Velen waren met
die openbare bijeenkomsten echter niet tevreden,
Titelprent van J. van Elsland „Gezangen",

en vereenigden
zich op bepaalde

dagen en uren om over godsdienstige onderwerpen to spreken
en elkander door het voorlezen uit den Bijbel of eenig godsdienstig werk to stichten. Deze zoogenaamde oefeningen waren
eater van verschillenden aard. In sommige bepaalde men zich tot
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het lezen der Schrift, waarbij men deze of gene verklaring, vooral
die van Calvijn en H. de Groot naar de Nederduitsche overzetting
bezigde. De predikanten d'Outrein en Van Til stonden die veroenigingen niet alleen vOOr, maar namen er zelfs deel aan, en
dan word de commentaar door mondelinge verklaringen vervangen.
Uit deze bijeenkomsten sproten die van jongelieden, welke zich,
onder leiding van eon der predikanten, der praeceptoren van de
Latijnsche school of wel van de rectoren, in de gewijdde talon
oefenden. Zij gebruikten daartoe spraakkunsten en woordenboeken ,
die opzettelijk voor ongeleerden waren goschreven, en oude en
nieuwe testamenten met de Nederduitsche overzetting er nevens
gedrukt. Het was teen goon zeldzaamheid, dat jongelieden van
beide kunne uit den aanzienlijken en burgerstand vrij good den
Bijbel konden vertolken, en zelfs den oorspronkelijken tekst in
klein formaat met zich namen naar de openbare godsdienstoefeningen. Hierdoor wordt ook het raadsel opgelost, hoe zoo vele
ongeletterden in hunne ascetische en dogmatische geschriften
sours zooveel kennis der oude talen aan den dag legden, en is het
minder to verwonderen, dat sommige leeraars in hunne leerredenen
zoo vaak Hebreeuwsche en Grieksche teksten en taalkundige uitleggingen vlochten, daar er niet weinigen onder hun gehoor waren
welke die talon verstonden.
Een ander soort van godsdienstige bijeenkomsten had niet zoozeer
ten doel om een helderder begrip der bijbelsche waarheden to erlangen, als wel om zich in de polemiek to oefenen. Zij ontstonden
reeds bij den aanvang der godsdienstige twisten, dus in het begin
der 17 de eeuw, en bleven, daar er telkens nieuwe dissenters
opstonden, tot in het midden der volgende. Men had er in alle
steden en noemde ze conventiculen der heele- en halve-ernstige,
Utrechtsche- en Leidsche-, of heldere-, cordate- en draaiende Coccejanen, der oude en nieuwe Brakelsche, Markiaansche en Lampiaansche Voetianen, ook Voetiaansche talmers en Coccejaansche
mystieken geheeten, Groenewegianen, of van de „ernstige-, cordate-, draaijende-", later „slijmerige rigting." Elke sekte had haren
aanvang, zij voerde met mond en pen hevigen strijd, vordoemden
elkander en poogden elkander ook in het dagelijksch en maatschap23*

338

DICHTGEN 0 OT SCHAPPEN, ZAN 0 GEZ ELSCHAPPEN EN Z .

pelijk leven waar zij konden to benadeelen. Doorgaans werden
hunne vergaderingen geleid door ziekentroosters, catechiseermeesters
en vrouwen, toen de bitterste vijanden der predikanten die niet
met hen heulden, of naar hun oordeel niet krachtig genoeg de
partijen, hetzij doze Arminianen, Mennonieten, Lutheranen, Cartesianen. of Socinianen en Papisten waren, in hunne catechismuspredikatien en catechisatien aanvielen.
Zij werden echter niet zoo gevaarlijk geacht als een derde soort
van oefenaars, de zoogenoemde pietisten. Doze hielden zich met
geen strijdvragen bezig, bewierookten en verdoemden geen leeraars,
maar verdiepten zich in geestelijke bespiegelingen en noemden zich
ernstigen, zoekenden of bekeerden. Doch het y olk schold ze voor
„kribbebijters, albedillen, bijbeldraghers, bijbelzusters, devotarissen,
fantastycken, fijmelaors, fijnen, geestdrijvers, hayrklovers, kerkuylen, krijters, labbedisten, muggezifters, neuswijzen, perfectisten,
precisen , quesels , splinterkijkers , stijlooren , stijfkoppen , suffers,
wargeesten of wedergeborenen" 2). Er waren onder dozen vele eenvoudige zieljes met bekrompen geestvermogens, doch die „hun
wegje gingen oprechtelijk;" maar velen waren huichelaars, „die,
onder de vlag der waarheid, de haven van overvloed inzeilden."
Men noemde doze bijeenkomsten „geestelijke gezelschappies," genoot
er even rijkelijk het aardsche als het geestelijke brood, sprak de
tale Canahns en bezigde bij voorkeur deminutieven, zooals, „broertje,
susje, zieltje, wegje," en noemde zich „vlockskens aen het velleke
van het lammeken." Gelijk al de oefeningen, laten wij liever zeggen,
alle geljksoortige staatkundige of godsdienstige vereenigingen, werden ook deze met het gebed en een psalm van Datheen geopend.
Daarna las men een hoofdstuk uit het Woord, dat niet word verklaard maar toegepast op verschillende gemoedsgesteltenissen. Deze
toepassmgen gaven aanleiding tot ontlastingen des gemoeds, modedeelingen van bijzondere ervaringen en ontdekkingen. De een kreeg
eensklaps een holder inzicht, een ander nieuwe twijfelingen; deze
word verruimd, vertroost, versterkt, bekrachtigd, een ander wan.
kelmoedig of benauwd. Nu zat men als in een diepen afgrond van
geestelijke ellende, dan juichte men over de zekerheid zijner verkiezrng. Men voedde doze ziekelOke toestanden door lezing der
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werken van Perkinsius, Teelling, Tauler, Thomas a Kempis, Bunjan,

Titelnrent van A. van der Venue.

Jeremias Dick , Jan Arent's „Waere christendom," Brakel's „Trappen
van geestelijk Leven," Oom's „Satans vuistslagen," Amesius' „Van
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de conscientie," Taffin's „Boetvaerdigheid des levens" en andere
werken van dien aard „betreffende de practyck en kracht der
godsaligheid." Soms geraakte men in diergelijke bijeenkomsten in
zulken staat van opgewondenheid, dat men in eene geestvervoermg
kwam, die aan krankzinnigheid grensde, zoodat de politieke macht
zich er mode moest bemoeien. De broeders en zusters, die tot deze
vereenigingen behoorden, onderscheidden zich door in het oog loopende eenvoudigheid en bijzonder maaksel van kleeding, welke
echter altijd uit de kostbaarste stoffen bestond. Zij verdoemden de
wereldsgezindheid, doch versmaadden zelve die goede gaven niet,
ja dischten uitgezochter lekkernijen op in tinnen dan de wereldlingen in ziEveren te]joren. Zij zuchtten en jammerden over de
toenemende zonde, loch koesterden niettemin „eygenheytjes,
zwackheidjes, vleeschelijke bijblijvertjes, inkrimpseltjes en kwispelzondetjes." Te recht verhieven eerwaardige mannen hunne stemmen tegen deze kwezelarij; Van Braked, Hellenbroek, Teellinck
waarschuwden ernstig tegen doze „krankheden der ziele."
Wij noemden daarstraks de Boekzalen en kwamen daardoor op
het gebied van de lectuur onzer vaderen. Eerst in het laatst der
17 de eeuw verscheen het eerste Hollandsche tijdschrift, de „Boekzaal van Europa", onder redactie van Petrus Rabus, rector der
Latijnsche school te Rotterdam. Hij gaf van dat „tweemaandelijks
work" de eerste „proeve voor de maanden Judi en Augustus 1692,"
en bleef, zonder zijn naam bekend te maken, gedurende zes maanden
als Apelles achter de schilderijen staan en aanhooren wat d'een
en d'ander er van wist te zeggen. Het oordeel der snuffelaars was
verscheiden, doch het oordeel der „boekoefening-kundigen" stak
hem eon hart onder den riem; hij kwam voor het voetlicht en
begon. „Daar het tech zijne zinnelijkheid was d'uitspannings-uuren
van zijn naauwbezetten tiid liever te besteden aan het lezen van
boeken, ads in zulke lust-plegingen, welke, hoewel bij anderen
vuriglijk geliefd, hij gaarne met geld zoude willen afkoopen" besloot hij, op verzoek van den drukker Pieter van der Slaart to
Rotterdam, elke twee maanden eon stukje in het licht to geven,
en hij ging hiermee voort tot de maanden November en December
1700, toen hij ongenoegen met den drukker kreeg. Doch welhaast
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vond hij een ander namelijk Arend Bos, die het werk van Januari
en Februari 1701 tot den dood van Rabus in 1702, onder den
titel van „Tweemaandelijke uittreksels", vervolgde, waarna Willem
Sewel, evenals Rabus een ijverig beoefenaar der Nederduitsche
taal- en letterkunde, die tank op zich nam. Rabus gaf niet alleen
uittreksels van Nederduitsche, maar ook van Grieksche en Latijn-

Titelprent van A. van der Venne's „Zmnebeelden of Adamsappel."

sche opschriften, die hem uit verschillende oorden van Europa
werden toegezonden, doch zelden met critische aanmerkingen,
voorts aankondigingen van boekwerken die in het licht wareri verschenen, op dezelfde wijze als de redacteurs van het Fransche
tiidschrift, dat sedert 1684 to Amsterdam bij Desbordes 3) onder
den titel van „la Republique des Lettres" werd uitgegeven. Dit
maandwerk had zoo groot debiet, dat het „de jaloezij der
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Hollandsche boekdrukkers opwekte," die den vermaarden Amsterdamschen hoogleeraar Jean le Clerc en Jean Cornaud de la Coure
tot de bewerking van een driemaandelijksch tijdschrift bewogen.
Het verscheen in 1686 onder den titel van „Bibliotheque Universelle et Historique," en eindigde in 1693 ').
In de acht eerste deelen van dit werk, hetwelk uit vijf-en-twintig
bestaat, is de arbeid der beide redacteurs niet to onderscheiden;
doch wegens verschil van gevoelens, teekende ieder in de drie
volgende jaargangen zijne stukken, totdat le Clerc de acht daaropvolgende genoegzaam alleen schreef; de zes laatste deelen daarentegen zijn het work van zijn neef van moederszijde, den lateren
Leidschen hoogleeraar Jacques Bernard. Toen deze onderneming in
1693 to niet was gegaan, ving le Clere, tien jaren later, op algemeen aanzoek, een nieuw dergelijk tijdschrift aan, getiteld: „Bibliotheque choisie", waarvan in de jaren 1703-1713 acht•en-twintig
deeltjes het licht zagen, waarna het, wegens het overlijden des
uitgevers, onder den veranderden titel: „Bibliotheque ancienne et
moderne," van 1714 tot 1727 in negentien deeltjes verscheen 5).
Deze tijdschriften behelsden niet slechts uittreksels van, maar ook
oordeelkundige aanmerkingen op de werken, die er in behandeld
warden. Doch zij warden niet door het gewoon pnbliek, maar
alleen door geleerden en letterkundigen gelezen. Zulks was ook
het geval met het „Journal des Scavans," sedert 1665 to Parijs
verschenen. Het werd spoedig to Amsterdam nagedrukt, doch
„plain de falsifications manifestes"; eene beschuldiging, die ook
vroeger en later tegen Hollandsche nadrukken van Fransche
werken werd ingebracht. Het Journal alsmede de „Mercure galant"
waren alleen in handen der verfranste Hagenaars. Voor het gewone
publiek bestond er in de 17 de eeuw geen ander tijdschrift als de
Boekzaal van Rabus, want de „Boekzaal der geleerde wereld"
verscheen eigenlijk eerst in 1716, in den vorm waarin hij tot op
onzen tijd heeft voortgeleofd, nadat hij eenige jaren den titel van
„Republyk der geleerde wereld" had gedragen.
Allerjammerlijkst was het in den aanvang der 16 de eeuw met
onzen boekhandel gesteld. De geleerden klaagden over gebrek aan
boeken, die zij uit hunne briefwisseling met uitheemsche beoefe-
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mars der wetenschappen hadden leeren kennen , maar in geen
Hollandschen boekwinkel to verkrijgen waren. Velen lieten ze door
bunne correspondenten uit Duitschland, Frankrijk, Italie of Zwitserland komen , of ze éOnmaal 's jaars medebrengen door een voornaam boekhandelaar, die de een of de andere mis bezocht om
inkoopen to doen. De eenige openbare bibliotheek die er bestond
was de akademische to Leiden, toen nog geheel in haar begin, en
wier grootste schat eenige legaten uitmaakten De bibliotheken,
{lie onkel° steden en kerken bezaten, bevatten meest katholieke
ascetische geschriften. Slechts in de voornaamste steden, en nog
niet in alle, waren drukkerUen , en behalve dat er nu en dan
Bens een klassiek schrijver met een breeden commentaar, een bundel
met spelen van sinne, eene reisbeschrijving, en eenige geestelijke
traktaten en politieke pamfletten van hunne persen kwamen,
verlieten haar slechts ridderromans, van welke sommigen reeds
sedert eeuwen gelezen waren, maar nog altijd de geliefde lectuur
van alle rangen der maatschappij maakten. In de bibliotheek
van den staatsman Willem van Beveren , die eene geleerde opvoeding
had genoten, vond men, behalve eenige rechtsgeleerde werken, de
„Opera Erasmi, Bullingeri, Lutheri et Calvini, Beza's boecken,
tractaetgens van de religie, de boecken van de Antwerpsche ende
andere rhetoriciens, de boecken van de Swane, Ourson ende
Valentine, de Heemskinderen ende anderen". De bekende dichter
Roemer Visscher deelt ons in zijne Brabbelingh mede, dat hij veel
gelezen had in zijn tijd o. a. ,Die guide legend° 6), het boeck van
Marcus Aurelius 7 ), van Amadis, Ovidius de poeet en Kolijn van
Rijssele, de spiegel der minne." Hoezeer het genoemde werk van
Marcus Aurelius in den smaak onzer landgenooten viol, blijkt uit
de vers,thillende uitgaven , die tusschen 1588 en 1640 er van het
licht zagen. Bek end is het trouwens, dat zij veel van korte
spreuken hielden , die ze steeds op de lippen hadden. in hun
schriften vlochten , ja zelfs op voorwerpen tot feestelijk en
huiselijk gebruik lieten graveeren, op hunne borden . keuken- en
werkgereedschappen schilderen, in hun servet- en linnenwerk
woven of er op stikken. Velen namen doze of gene spreuk tot
hun devies aan en plaatsten die, in stede van hunnen naam,
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onder hunne gedichten en geschriften. Die smaak is hun gedurende
de geheele eeuw eigen gebleven , en het boek van Marcus Aurelius
werd spoedig door de „Apopthegmata christiana" van Baudart, de
„Gulden spreucken der heydensche philosophen ," „de Gulden
annotation" van Franciscus Heerman , tusschen 1634-1739 wel
twee•en-dertigmaal herdrukt, de „Vermaecklijke wren" van Gerard
Boot, en andere van die soort vervangen. Kon men geen oorspronkelijke werken leveren , des to ijveriger compileerde men, doch
narn dan ook , gelijk eon Simon de Vries, Daniel Joncktys,
Zacharias Heyns , rijp en groen over. Wel mo ght Beverwyck , die
zich echter niet zelden aan diezelfde misdaad schuldig maakte,
aan zijn vriend Van Someren schrijven : „al die boecken van den
teghenwoordighen tijt, behelsende sonderlinghe avontueren, wonderlycke wonderen, sijn blijcken van de kindsheyt onser lantgenooten.
Men moght wel wat meer judicium in 't uytlesen bij vreemde
autheuren handelen."
Ook „de een-en-twintich boecken van den vromen ende doorluchtighen ridder Amadis" behoorden tot den bekenden cyclus
van oude ridderromans uit den tijd van Karel den grooten , die onze
voorouders met bijzondere gen oegen lazen , zelfs in de 17" eeuw
als schoolboeken gebruikt werden. Tot de veel gelezen werken
van doze soort behoorden made : „De schoone historien van de
twee gebroeders en vrome ridders Valentijn en Ourson , zoonen
van Alexander, keyser van Konstantinopel"; die van „den allervroomsten en vermaersten ridder Palmerijn van Olijve, sone van
den coninck van Macedonie ende van de schoone Griane" ; van
den „zegenpralenden Diederyck van Elsaten" ; „de vier Heemskinderen" ; van „Floris ende Blanchefleur"; „Karel ende Elegast";
van „den ridder van avonture Hellas"; van „Seghelyn van Jheruzalem";
van den „ridder van de Swaan"; van „Landsloot ende die schone
Sandrijn" ; van de „Destructie van Jherusalem" ; „Den spiegel der
minnen" van Colijn van Rijssele 8); de „wonderlijke reize van Jan
Mandevyl" ; „Fortunatus bourse" ; „Reinaert de Vos"; de „fabelen
van Esopus", alle sieraden eener Nederlandsche bibliotheek in den
aanvang van ons tijdperk 9).
Gelijk wij reeds gelegenheid hadden om op to merken werd de
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jongeling, en niet zelden de jongedochter uit den beschaafden
stand in de 17 de eeuw, met de nude talen bekend gemaakt en
het Latijn even algemeen als thans het Fransch gesproken. Men
kon het niet ontberen, wilds men de vaderlandsche dichters, wier
gedichten van goden en godinnen, nymphen en heroen wemelden ,
en den leeraar, die zijn sermoen met aanhalingen uit Seneca,

TitelpEent voor den vulksroman: Floes en Blanchefloer.

Virgilius en Ovidius doorspekte, verstaan. Daar echter menigeen de
groote school to vroeg moest verlaten en later door ambtsdrukten
verhinderd werd die taal verder to beoefenen, en de huiselijke
bezigheden vele jonkvrouwen als de dochters van Beverwijck,
Cornelia Vossius, Margaretha Godewijck, Anna Utenhoven e. a.
niet veroorloofden haar aan to leeren, begon men reeds vroeg de
ouden to vertolken. Ovidius, Homerus, Tacitus , Sallustius, Vergilius ,
Horatius, ja de meeste auteuren kon men, naar de overzettmgen
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van Fenacolius, Swaerdecroon, Van Mander en anderen lezen. Onze
bet-overgrootmoeders doorbladerden de geschriften der Grieken en
Romeinen, van de vrouw van Jacob Cats bijv. weten wij, dat zij
Plutarchus las.
Doch reeds ten tijde van Roemer Visscher begon het Nederlandsche publiek meer smaak
in de overzettingen en
navolgingen van Engelsche , Fransche, Spaansche en Italiaansche schrijvers to krijgen. Welken
invloed deze op onze literatuur uitoefenden, blijkt
uit de drama's en romans
van de eerste helft der
17 de eeuw. Groot was
vooral die van Shakespeare op Bredero, Coster,
Breughel en hunne tijdgenooten , die van Sidney
op Heemskerk, Van den
Bos en Van Nispen. Philip
Sidney, een even uitstekend dichter als krijgsheld, „the darling of the
learned world," de vriend
van Dousa en Scaliger,
verliet in 1580 het hot van
Titelprent.

Elizabeth, in wier ongenade hij gevallen was,

wegens zijne vete met den graaf van Oxford, en hield zich met het
schrijven van zijn Arcadia bezig, waarbij hij die van Sannazarius
tot model nam. Evenals Vergilius zijne Aeneis, doemde Sidney zijn
Arcadia op zijn sterfbed ten vure , hetgeen echter zijne zuster, de
gravin van Pembroke, belette. In weerwil van den geaffecteerden
stijl, toen onder den naam van euphemisme bekend , werd dezo
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dichterlijke roman met geestdrift ontvangen , en de Iievelingslectuur
van geheel Engeland. Hij verzachtte de smart van Karel I in zijn
kerker, werd in meest alle talon overgezet , nagevolgd en herhaalde
malen herdrukt. F. V. S. de Jonghe, de schrijver of vertaler der
„Schoone ontschaakte Clarinde," zette haar in het Nederduitsch
over en gaf ze in 1633 in het licht "). Sidney's Arcadia diende
weder tot model aan Johan van Heemskerk, wiens „Inleydinghe
tot het ontwerp van eene Batavische Arcadia" in 1637 to Amsterdam verscheen, en met niet minder welgevallen dan Sidney's boek
gelezen werd. Bij beide vindt men minnekozerijen en avonturen ,
doch bij Sidney kijkt de hoveling uit de mouw, bij Heemskerk de
deftige Hollander ; gene speelt met prinsen en prinsessen, edelen
en edelvrouwen , deze laat eerzame heeren en dames, aanvallige
maagdekens en beleefde knapen optreden ; bij genen is alles fictie,
bij dezen paart zich het nuttige aan het aangename, en zijne
Arcadia kan tevens tot een handboek voor de geschiedenis van zijn
vaderland dienen. De twaalf uitgaven die er van verschenen bewijzen ,
hoezeer tijdgenoot en nageslacht het werk wisten to waardeeren.
Gelijk Dan. de Foe aan het hoofd der Robinsons , Addison aan dat der
Spectators, staan Sidney en Heemskerk aan de spits der Arcadia's,
die in onze historia literaria tot in het midden der 18 de eeuw zulk
eene belangrijken rol spelen. Bij Heemskerk en Van den Bos zijn
minnekozerijen nog de hoofdzaak , doch allengskens worden die
bijzaak, en die van Willink en De Bruin kunnen gerust onder de
stad- en dorpsbeschrijvingen gerangschikt worden. Al het poetische
is er uit verdwenen, zij zijn evenals hare scheppers , pedant
preekachtig en stijf ").
Evenals onze gebruiken en zeden door die der Franschen werden verdrongen , zoo vervingen ook hunne romans allengs de overzettingen
der classici. Aan het hoofd van alien staat de Astree "), de titel van
een der beroemdste romans uit den aanvang der 17" eeuw. De
schrijver, Honore d'Urfe, graaf van Chateauneuf, voltooide het eerste
gedeelte in 1610, het tweede in 1612 to Piemont , vervolgde haar
op zijn landgoed in de omstreken van Turin en droeg in 1619 het
derde gedeelte aan Lodewijk XIII op. De dood verhinderde hem Wen
arbeid , waarmede hij zich vijf-en-twintig jaren had bezig gehouden ,
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to voltooien, en eerst later schonk zijn secretaris Bara het vierde
of laatste boek aan een publiek , dat geen woorden had om
uittedrukken „hare sonderlinge geneuchte in een boeck dat tot
nogh toe sijn weergade niet en had". Had „Sidney's Arcadia de
geesten betoovert," „d'Urfe's Astree braght se in 't paradys." In
Frankrijk ging er 66n stem op over de voortreffelijkheid , zedelijkheid en geneuchtelijkheid van een werk , zooals het geen tweede
bezat. In verschillende uitgaven en overzettingen (zelfs in het Finsch)
word het door geheel Europa, ja door geheel de wer gild, verspreid.
Er verschenen uittreksels en verkortingen van, sleutels er op,
waarin de ware naam van elken persoon die er in voorkwam
werd ontdekt , want vaders gaven het hunnen kinderen , voogden
hunnen pupillen , leermeesters hunnen discipelen in handen , priesters
en bisschoppen, zelfs Franciscus de Sales prezen het den leken ter
lezing aan. Drama's en opera's werden er aan ontleend; de lofdichten er op vervaardigd vormen boekdeelen en de navolgingen
er van eene bibliotheek. Er heerschte eene ware Astree-manie. Alex.
Nic. de la Rochefoucauld dweepte er mede; La Fontaine en Rousseau
lazen haar met hetzelfde genoegen in hunne jeugd en hun ouderdom. In Holland word de Arcadia door de Astree verdrongen , en
Met alleen bewierookten ze onze dichters in hunne lofliederen ,
maar onze schilders ontleenden er tafereelen aan, en geheele
wanden in de zalen onzer stadhouders en de salons onzer patrici6rs
werden met voorstellingen er uit overdekt. Het waren niet slechts
Barlaeus, de Van Somerens , Van Nispens en Joncktys, maar zelfs
de deftige Beverwuck , „die niet kon nalaten to schrijven tot lof
van een boeck, dat neffens een Ovidius en Vergilius meriteerde
door alle schoone geesten to worden geestimeerd." Cats ontleende
aan haar gjne geestigste verhalen ; Krul bewerkte een gedeelte
voor het tooneel. In 1634 verscheen to Hoorn „De historie van
Damon ende Madoulhe, overgheset uit Astree," vier jaren later to
Amsterdam de derde druk van „Den ongestadigen Hylas , de veranderlijcke Stella, de lichtveerdige Pamphilus, verduyst uyt de
Fransche Astree en de Engelsche Arcadia." Aan haar dankt men
ook die reeks van herders en herderinnetjes; niet zooals ze bij
Theocritus , Vergilius of bij Tasso en Guarini voorkomen , maar
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zooals ze door Boucher en Watteau zijn afgebeeld, en ze bij
Ronsard, Deshouillieres, Krul en bij alle latere veld-, bosch-,
land- en herdersdichters tot in daze eeuw voorkomen; Coridons, Daphne's, Amarillissen, Galathe's met ivoren hou]ettes in
de teedere handen en schaapjes aan zijden linten, doch gekleed
la mode, in vertugadins en paniers. Onbegrijpelijk dat daze
wansmaak, evenals op het tooneel de Grieksche helden met
pruiken en heldinnen met hoepelrokken, zoo lang heeft kunnen
standhouden!
Schreven wij eene geschiedenis onzer vaderlandsche letterkunde,
dan zou het onze taak zijn, den invloed der Spaansche en Italiaansche literatuur, vooral der werken van Bocaccio, op de onze aan
to toonen. Duch wij staan slechts voor de met groen sarge
bekleeden en behangen boekenkast onzer vaderen , en nemen er hier
en daar een deal uit, om ons eenig denkbeeld hunner lectuur to
kunnen vormen. Wij zijn nog altijd aan de romans. Men zou zich
echter bedriegen, indien men waande, dat die romans reeds bij of
kort na hunne verschijning in de bibliotheek onzer burgerlieden
eene plaats vonden. Zij werden alleen door de patriciers gelezen,
en eerst jaren later, nadat ze in Frankrijk vergeten en in
Den Haag lang door anderen vervangen waren, genoten ze de eer
der overzetting en k ,.vamen ze in handen der burgers. Zoo ward
de Arcadia van Sidney eerst in 1639, de Astree in 1651, en de
Lysander et Caliste van Daudiguier, hoewel in 1607 gedrukt, eerst
veel later overgezet. Daze overzetting, waarvan in 1663 een „laetste
druck" verscheen, danken wij aan J. Heerman, die haar den titel gaf
van „Treurige doch bly-eyndigende Historie van onsen tijdt, onder
den naem van Lysander en Caliste " Volgens hem is er „noyt yets
voor den dagh ghebracht, waerin dat rijcker in-vallen, levendigher
beschrijvinghen, soeter aengenaemheden, aengenamer veranderinghen, schoonder vindingen, vreemder bejegeningen, en wonderhjcker vervolgh ende eynde is geweest, als in dit werck, 't ghene
sich door het menigvuldigh herdrucken in sijne eygene tale soo
vermaert gemaeckt heeft." Dat zijne tijdgenooten met dit oordeel
instemden, blukt uit de vele drukken die er van bestaan en uit de
beide blij-eindende-treurspelen, die Johan Blasius er aan ontleende.
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„De Vrijaedgie van Lysander", zooals het langdradige en zoutelooze
boek genoemd werd, was een historische roman, zooals er meer
zijn overgezet, bijv. de „Hedendaegsche krijgsroman, vervattende
eon besehrijving
deses achtjaerigen laetsten oorloogs door 't
Christenrijk van
1672 tot 1680,"
waarvan in 1683
de tweede druk
het licht zag.
Evenals in den
Lysander, vindt
men hier eene
bonte mengeling
van allerlei
dwaasheden, in
den arcadia-stiji
voorgedragen.
Men behoeft
slechts de namen
der helden en
haldinnen: de
priuses Volonetta, Titpasca, Hapestilon, Granveils,

Quello,

Raguando

en

Turenne te lezen,
Titelprent.

om met

een

voormalig poeet
to zeggen: „Fy, 't is maer lorrengoed, niet aers als voddery."
Wij laten rusten de „Tragische ofte klaechlijke historien, in de
weleke begrepen sijn seer jammerlijcke feyten, waerachtich geschikt
tot spiegel van alie menschen" (Utrecht 1650), „De Bedreevene-
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galant," „De geluckige lichtmis," „de la Serre's „Hoofsche Chao,"
„De minnerijen van 't Fransche hof" (Hoorn 1686), „Den Verliefden Afrikaen" (Amst. 1677) en andere Fransche vodden, waarin
even hoogdravend als plat minnarijen , roovergeschiedenissen en
duellen worden beschreven. Liever vestigen wij de aandacht op
eenige der weinige oorspronkelijke romans, die de 16 de eeuw °pie'
verde. Zij zijn alle van denzelfden inhoud als de Fransche. Sommige
bevatten eon chaos van allerlei zonderlinge avonturen en amouretten,
andere langwijlige samenspraken tusschen reizende personen. in den
smaak der Arcadia's, der „Historische rarieteitkamer," en der
„Edelste verlusting der leer- en leesgierige gemoederen" van Simon
de Vries. Tot de eerste soon behoort „De zonderlijcke vrijagien en
rampzalige, doch bly-eyndige trouwgevallen van desen tijden,
tusschen Arantus en Rosemondt, Grannadas en Zelinde, Coredon
en Leonora, Herkules en Narcisse, voorgevallen in het roemruchtigste Hollandt, herwaerts in weynigh jaeren" (Amst. 1668). Wat
den inhoud betreft, merk ik alleen aan, dat de onbekende auteur
Holland in de 17 ,1e eeuw met kluizenaars, goden en priesters vult,
en zijn stijl beoordeele men alleen naar deze passage: „Hij gaf
haer soo een lieftelijcke soen, dat zijn siel op hare corale lippen
scheen to verhuizen." Veel meer aftrek hadden „Don Clarazel de
Contarnos ofte den buiten-spoorigen dolenden ridder" (Amst. 1697)
en „De vermakelijke Avonturier" van Nicolaas Heinsius. De eerste
is eene flauwe navolging van Don Quichote. Het gebrek aan goeden
stljl geestigheid en levencligheid worden door woordenrijkheid,
langwijligheid en onkieschheid rijkelijk vergoed. De laatste maakte
denzelfden indruk op de toenmalige Nederlandsche, als de Rauber
van Schiller op de Duitsche ,jongelingschap. Velen verlieten het
ouderlijke huis en werden avonturiers, dat is lichtmissen en
straatroovers.
Tot een beter soort behooren „De Wintersche Avonden of Nederlandsche vertellingen van Jacobus Viverius, verbeterd en vermeerderd door Jan Zoet" (Utrecht 1650); „Deugds-Tooneel" van
A. van der Kruyssen (Amst. 1659); het „Tooneel van Jalouzyen"
van Joncktys. Het werkje van Viverius verdient eenige opmerkzaamheid; hij geeft o. a. een geneesheer „een recept voor geleerden,
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die, willen ze tot geen zwaarhoofdigheid vervallen, geen erwten,
boonen, potje beuling, spek, gerookt vleesch en andere grove
spijzen moeten eten, maar
Jonge hoenders, snippen, duiven,
Weere vleesje, vast en goet.
Koppers, zap van jonge, bolle, druiven,
Tarwen broot hier wesen moet.
Past u, met die spijs te spijzen,
Laaf u uyt een Rijnsze vloed,
Zoo zult gij 't verstand zien rijzen.
Want goed voedsel maakt goed bloed.
In „De Haerlemsche eerlycke uren" (Haerl. 1663) vonden wij de
volgende anekdote van Frederik Hendrik: „Sijn Hoogheyt Prins
Fredrick Hendrick van Nassou lach in sijn jeugt binnen Leyden
ter schoole. 't Gebeurde dat hij op Rapenburgh (teen noch onbestraet) met eenighe andere jongelingen kolfden, doch zijn bal
geraeckte in 't water. Dies springt de Prins stracks in een schuitje,
dat daer aan de wal aen een paeltje met een touw vast lach.

]EIij

maeckt het los, en zijn kolf tot een stock gebruykende, duuwde
of en kreegh so zijn bal. Dan midden op 't water zijnde, komt
een out wijf uyt seker poortje loopen (een verwster), die nae het
schuytje toequam, en 't zelve also los ghebonden en midden in
't water siende, begost (sonder dat se wist wie daer was) vreezelijk
te kijven, sette haer handen in de zijde, en wees met vuysten hoe
zij hem afklouwen sou, als hij to lande quam. Prins Fredrick
(gelijck hij altoos heeft getoond van wonderlijcke goeden aerd te
zijn) sprack het oude wijf minnelijck toe en seyde: Beste moer,
ick sal je schuytje weer vast binder, ick heb er mijn bal maer
mee gekregen, 't schuytje is geen quaet geschied. Soo nochthans
bleef zij staen rasen: zij soude hem hebben. Seecker burger daer verbij
komende, en den Prins kennende, quam stil bij 't oude wijf en seyde
haer, vrouwtje sie je wie ghy veer hebt: 't is de jonghe Prins, die in
u schuytje staet. Van welkers woorden besje zoo verschrikte , dat
se terstond haer mont toe hielt, binnen haer poortje hep, de deur
achter haer toe sloot, en in langh daer na niet en durfde uytgaen "
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Ook de „Zuydt Hollandtsche Thessalie, begrijpende oude en
hedendaegsche geschiedenissen, lustige vertellingen, rijmerij en
dergelijcke stoffen (Gorinchem 1663)" van Lambertus van den Bos,
de bekende veelschrijver, is oorspronkelijk. Zij verplaatst ons in
de dagen, toen Karel II van Engeland ons vaderland verliet om de
koningskroon to ontvangen. De oude en achtbre Periander wenschte
de feesten bij te wonen, die den koning ter eere te 's-G-ravenhage
zouden gegeven worden , en noodigde zijn zoon, den braven Lysander,
zijne dochter, de schoone en beleefde Lucinie, zijn neef, den welbespraakten Polymythus. en zijne nicht, de begaafde Euphemia uit,
hem derwaarts to vergezellen. Zip vermaken zich op de reis van
Dordrecht naar 's Gravenhage met verhalen, aan Bocaccio, Sidney,
d'Urfe en andere schrijvers ontleend, afgewisseld door mededeelingen
nopens het merkwaardige dat de plaatsen die men doortrok bevatten.
rferwij1 nu de burgerstand zich met soortgelijke romans verlustigde,
ontspande men zich in hoogere kringen met de lectuur van „Clelie,
Artimene ou le grand Cyrus, La Promenade de Versailles, Ibrahim
ou l'Illustre Bassa, Almenide on l'Esclave Reine, Celinte. Mathilde
d' Aguilar," en de „Conversations et Entretiens" van Magdalene de
Scuderi. „On les zegt een Fransch schrijver der vorige
eeuw, „pour se former aux belles manieres et a la politesse; mais
le ton de la soci6te ayant bien change d6puis on n'y apprendroit
aujourd'hui qu't se rendre ridicule Le langage d'une galanterie
etant alors celui de la meilleure compagnie, dominoit dans
les romans et sur la scene "
De lectuur dezer romans werd afgewisseld door de „Productions
interminables de Cassandre (10 vol.), Lysandre Cleopatre (23 vol.)
en Pharamond" (7 vol.) van Gautier de Costes, seigneur de La
Calprenede. Ze werden in het Nederduitsch overgebracht en de
Cleopatra nog in 1742 herdrukt. Desgelijks vertaalde S. de Vries
Scudery's „Der doorlughtigen Bassa Ibrahims en der volstandige
Isabellae wondergeschiedenissen". De patnciérs waren toen slaven
der Franschen, kleedden zich niet alleen naar de mode van Parijs,
maar zochten de Parijzenaars in al hunne manieren en dwaasheden
na to volgen en spraken ellendig Fransch. Ware het daar slechts
bij gebleven, maar men verviel tot de Fransche lichtzinnigheid en
23*
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zedeloosheid. Tevergeefs werden zij op het tooneel aan de bespotting
van het publiek prijs gegeven, verschenen or satyren en spotprenten
op hunne kleeding, manieren en smaak, spraken de Franschen
zelve met verachting van „les singes de la Haye." Het baatteniet. ZOO was het in de 17 de eeuw; maar nog dieper zonk men
„in de moerassen der ligtzinnigheid en zedeloosheid" in de volgende.
Geen eeuw is in onze geschiedenis zwarter gebrandmerkt dan deze.
Dat had zij aan den invloed van vreemden te danken. Al wat
Frankrijk , Duitschland en Engeland uitwierp , vond eene veilige
haven in Holland, altijd ingenomen met wat van elders kwam.
Eene ernstige waarschuwing voor het tegenwoordig geslacht.
Gelukkig strekte zich die invloed, ten minste in de eerste helft
dier eeuw, niet verder dan tot de hoofdplaatsen uit, hetgeen On
aan de moeielijke communicate en aan de ingekankerde zucht voor
het oude, On aan het provincialisme moet worden toegeschreven. Dit
laatste was zee sterk, dat men in andere gewesten niets dan na hevige
tegenkanting kon invoeren, alleen omdat het uit Den Haag, Amsterdam, Haarlem of Welke plants ook van Holland kwam. Dice stad was
eene republiek, die hare eigene wetten, privilegien, zeden en
gewoonten had, waarvan men niet dan met moeite of geweld
afweek '"). Evenals VenetiC), was zij trotsch op haren hoogen ouderdom, den adel harer stichters, hare voorrechten en geslachten , de
heldendaden harer vaderen , den roem harer geleerden , hare wandeldreven, kerken , raadhuis en poorten. Naijverig op hare eer en
reputatie, was geen offer haar te zwaar, waren geene kosten haar
to groot, wanneer deze moest worden gehandhaafd. Zij werd eene
goudmijn voor den oudheidkundige , die de vrucht van zijn arbeid
nederlegde in een deftigen kwartijn , met het stadswapen er op en
lofverzen er voor, „tot glory van de stad, zoo tier op hare wallet),
die op een roomschen pries of troyschen held mogt brallen , als
legger van haer grond." Dit provincialisme was zelfs merkbaar in
de keus der boeken. Vele overschreden de grenzen niet van het
gewest waarin ze waren opgesteld, of werden niet gelezen,
ze, zoo het heette, uit den vreemde kwamen. Slechts enkelen
kregen het burgerrecht in alle plaatsen. Niet een Huygens, Vondel
of Hooft, die de gewone burger trouwens ook niet verstond , maar
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een Beverwijck en Cats verwierven het; de eerste de volksgeneesheer, de laatste de volksdichter bij uitnemendheid.
Werden bij samenkomsten, gelijk wij zagen, niet zelden psalmen
en andere godsdienstige liederen aangeheven, met niet minder
belangstelling las men in het huisgezin „predikatiên, christelijke
huisoefeningen, stichtelijke overdenkingen, artsenywinkels der sielen
schatkamers van heylige gebeden en meditation," of hoe ook de
titels der godsdienstige schriften van die dagen mogen luiden. Nimmer
zijn er meer geschriften van dit soort in het licht verschenen dan
toen. Vooral vielen de werken van Hellenbroek en Brakel in den
srnaak. Het „Voorbeeld der Goddelijke waerheden", van den eersten,
word in 1797 voor de vier-en-twintigste maal en sedert nog zesmaal
herdrukt en „in rijm gesteld, om alle de hoofdstukken op de
psalmwijzen to kunnen zingen", en Brakels „Redelijke Godsdienst"
beleefde in 1795 een twintigsten druk. Hoe vaak ook herdrukt,
bleven de geschriftjes van Teelinck, Oom, Borstius, Lychus en
Ridderus nog zeldzaam, en alleen de titels der verschillende verklaringen, dichterlijke uitbreidingen, leerredenen en betrachtingen
over den Heidelbergschen catechismus, vullen een matig boekdeel.
Wat in Engeland en Duitschland over godsdienstige onderwerpen
het licht zag, ward terstond vertaald en gedrukt. Stemans „Aandachtige betrachtingen des Heiligen Avondmaals", Arends „Paradijs
hofje" en Lampe's „Mergh", waren evenals Brakels en Hellenbroeks
werken, nog in het laatst der 18 de eeuw „bancketwerck voor
hongerige sielen".
Deze en honderden soortgelijke geschriften zag men niet slechts
in handen van den burger, maar in die van alle standen. Er heerschte
in het algemeen eene godsdienstigheid in ons land, die de aandacht
der vreemdelingen trok, en door hen in hunne schriften geroemd
word. De Bijbel was het huis- en dagboek, van den stadhouder tot
den geringsten arbeidsman. Des morgens, 's middags en 's avonds
word er in gelezen; de meeston lazen hem jaarlijks door. Men vond
hem in de catechisatien en de oefeningen, op de scholen en nam
hem mode op reis. Hij was in de tenten der soldaten en in de
hutten der zeelieden, de dagelijksche lectuur in wees- en gasthuizen,
mannen- en vrouwengestichten, tucht- en rasphuizen. Men raad-
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pleegde hem in alle omstandigheden en hield het antwoord dat
dit boek gaf voor eene stem Gods. Er brak geen huiselijk feest aan,
geen onderneming werd begonnen, geen vergadering geopend of
gesloten dan met het gebed, geen reis aanvaard voordat men in
het verborgen of in het openbaar Gods zegen had afgesmeekt. Voordat
men den drempel van zijne eigen woning betrad, spoedde men zich,
na behaalde victorie of gelukte onderneming, naar het huis des
Heeren om God to loven. Toen Willem III zijne intrede in de
veroverde vesting Grave deed, deed hij aan zijn hofprediker
H. de Roy, die naast hem zat, de vraag, of hij wel zoo aanstonds
eene dankrede zou kannen doen. Zoodra deze een bevestigend antwoord had gegeven, voegde de vorst er terstond bij: ,,laat ons dan
voort in de kerk gaan en allereerst God danken, dan zullen wij
daarna op alle dingen verder orde stellen." Hierop stegen allen
voor de kerkdeur van hunne paarden, trad ook de leeraar, zoo
gelaarsd en gespoord als hij was, binnen, trok aan den voet des
predikstoels zijn rijgewaad uit, en hield, terwijl de verzamelde
menigte, bij gebrek aan banken, op meelzakken zat, to midden
van de nog rookende en bloedige puinhoopen der stad, eene stichtelijke dankprediking over 1 Sam. VII: 12, „tot hiertoe heeft ons
de Heer geholpen""). Zulk een gedrag kan ons niet verwonderen

in een vorst, die reeds in zijne jeugd, door ziin leermeester, den
predikant Cornelius Trigland, verrast werd, „liggende in zijn slaapkamer geknield voor zijne sponde, God vuriglijk biddende en
dankende" 15). Deze Trigland stelde, gehjk Fen6lon den Telemaque
voor zijn kweekeling, den hertog van Bourbon, voor den prins van
Oranje zijne „Idea Principis Christiani" op; een werk dat alleszins
geschikt was om hoofd en hart van den jeugdigen vorst to vormen.
Godsdienstigheid was immer een grondtrek in het karakter der
vorsten en vorstinnen van het huis Oranje-Nassau. Hun voorbeeld
werkte weldadig op de geheele natie. Zij drukte zich uit in hare
openbare en huiselijke levenswijs, in de opschriften der Nederlandsche munt en der brieven en pakken die naar Oost en West verzonden werclen; in de spreuken die men steeds op de lippen had
en las op voorwerpen van dagelijksch gebruik, glazen en kannen,
borden en servetten, ja op de vijzels en tabaksdoozen, op het
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speelgoed der kinderen en den staf der grijsaards. De kleine boekverzameling in de stove en op de spinde, doodwaden en grafsteenen,
droegen er de bewijzen van.
Wat of door loop van tijt of vremde is vergaen ,
Nog blijft in Nederlandt godvruchtigheyt bestaen,
Nog is het niet ontaert van ]iefde voor zijn Heer,
Nog knielt het voor zijn God in diepen ootmoet near.
Zoo zong men in 1665. Het spreekt vanzelf dat die godsdienstzin
onzer vaderen zich ook openbaarde bij bijzondere gelegenheden, als
het geheele Nederlandsche y olk stof had om te danken voor het
sluiten van een vrede of het behalen van eene groote overwinning.
Zoo was het bijv. bij het sluiten van den vrede van Munster.
Nauwelijks toch was deze onder trompetgeschal afgekondigd, of
men stroomde naar de bedehuizen „om God Almagtig te loven en
to danken": en die geest openbaarde zich niet alleen toen, maar
ten alien tijde. Gedurende den zeeslag bij Kijkduin knielde de schare
uit Amsterdam, Haarlem en elders, naar de duinen gestroomd, op
het strand en bad zij den predikant van Huisduinen, Salomon van
Til, haar voor to gaan in het gebed. Was het leger to vrede, dan
werd er dagelijks bidstond gehouden. Gedurende den strijd lag groot
en klein, Jong en oud, in den gebede. Was er eene overwinning
bevochten of eene stad veroverd, de kerken konden de menigte,
die behoefte gevoelde haar hart in dankgebeden uit te storten,
niet bevatten.
De schatten die ons Yolk voor het oprichten van gast-, armen weeshuizen veil had, de koninklijke giften die het op boeten bededagen aan de armen schonk, de belangrijke sommen die
het voor verdrukte en vervolgde geloofsgenooten ten offer bracht,
in een woord de liefdadigheid, die het overal en bij alle gelegenheden
openbaarde, zijn zoo vele blijken dat die godsdienstigheid van den
rechten stempel was.

Twintigste Hoofdstuk.
Predikanten en Doctoren.
oen het licht der Hervorming zijne stralen over deze
gewesten verspreidde, ontbrak het niet aan mannen, die
in verschillende vakken van kennis en wetenschap roam
verworven hadden, noch aan priesters die onderricht
waren in de godgeleerdheid, zooals die aan de roomsche universiteiten onderwezen werd, maar wel aan mannen, bekwaam en
geschikt om als Evangeliedienaren in de Hervormde kerk op te
treden. Naarmate de Hervorming deeper doordrong, en de schare
van hen toenam, die de vervolging uit de zuidehlke naar de
noordelijke gewesten dreef, werd de behoefte aan zulke mannen
dringender, ofschoon daaronder enkelen waren, die vroeger hoogescholen bezocht, of de priesterlijke waardigheid met het leeraarambt
verwisseld, of zelfs aan de voeten der hervormers gezeten hadden, en van Heidelberg, Wittenberg of Geneve herwaarts gekomen
waren: wat beteekenden die weinigen tegenover de duizenden,
die naar het brood des levens hongerden. Synoden, classen,
consistorien hieven bittere jammerklachten aan over den nood
der kerk. Ontbrak het aan geleerde schriftuitleggers, aan „mannen wel doorkneed in de heilige sprake," zoo men slechts
vrome en godzalige belijders vend, die aan vroomheid en
oprechtheid des gemoeds eenige ervarenheid in de Schrift paarden
en de gave hadden om te spreken, men zou voor het tegenwoordige content zijn. En nu riep men alien op, die deze gaven
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meenden te bezitten, om zich aan den dienst der kerk te
wijden. Mannen en jongelingen van verschillenden stand en jaren
wendden zich tot de consistorien en verzochten tot den heiligen
dienst te worden toegelaten. Meest alien werden zulks na examinatie en na eenige oefening in het proponeeren;doch hoe aanzienlijk
dit getal ook was, hoevele haagpriesters er ten platten lande
nog rondzwierven, en in stallen en schuren, op kerkhoven of het
open veld ook predikten, de behoefte bleef nog immer groot, en
van jaar tot jaar werden de klachten luider, de smeekschriften bij
de Staten en den Prins dringender.
Het ontbrak dezen niet aan den wil om te helpen, maar aan de
krachten. „De onrust en tribulatie der tijden gehengden geen beter
toevoorzicht op den nood der kercke." Eindelijk meende de Prins er
in voorzien te hebben door de stichting der Leidsche hoogeschool;
doch helaas! hoe bedroog hij zich. Ontbrak het aan kundige
mannen, die met Bore het hoogleeraarsambt konden bekleeden, hij
het ze nit Duitschland, Frankrijk en Engeland komen; doch leer•
lingen kon hij niet verschaffen. Aanzienlijken weigerden hunne
kinderen voor den predikdienst op te leiden, burgers ontbrak het
aan de noodige middelen om ze aan de academie te onderhouden.
Jaren bleef het gebrek aan leeraars voortduren, de meeste dorpen
waren herderloos, en kwamen aldaar nu en dan leeraren uit de

steden het evangelic verkondigen, dan moest de dienst in deze
stilstaan. Toen echter de nood ten top was gestegen en „een
gansch verloop der kercke Christi te wachten was", kwam er
komst. Het Staten-college te Leiden werd gesticht, alwaar voor
rekening van het land of van steden, jongelingen, die zich voor
den dienst der kerk wilden bekwamen, kosteloos gekleed, gevoed
en onderwezen werden. Dit Staten-college nam in den loop der
17 de eeuw in bloei en welvaart toe, en meest alle, ja de uitstekendste leeraars, die sedert in de Hervormde kerk in Holland
dienden, had doze aan dat college te danken. Wel waren er jongelieden die de academie op eigen kosten bezochten, doch hun getal
was gering, daar er immer bij de aanzienlijken een veroordeel togen
den geestelijken stand heerschte, en er weinige jongelieden waren die
er zich toe getrokken gevoelden, daar hij slecht bezoldigd word en
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van vele genoegens, die het maatschappelijk leven aanbood afhield.
Die voor den dienst der kerk word opgeleid , bezocht reeds in
zijne prille jeugd de Latijnsche school, of werd door dezen of genen
leeraar onderwezen. Voor velen was dat onderwijs eene bron van
bestaan , en menig predikant had zes, acht, ja soms meer leerlingen,
die hij voor de hoogeschool opleidde. Zulks was vooral het geval
bij hen, die eenigen naam in de kerk hadden verworven, of wel

De Academie op het Rapenburg te Leiden.

het leeraarsambt met dat van onderwijzer verbonden. Hij die de
hoogeschool bezocht, behoefde noch examen of to leggen, noch
testimonium in te leveren , maar die in het Staten-college word
opgenomen , moest vooraf in de talon en de beginselen der wijsbegeerte onderzocht worden. Men begon zijne academische studio
met het aanleeren van de Grieksche en Hebreeuwsche taal en
bezocht tevens de scholen der hoogleeraren in de wijsbegeerte.
Daar oefende men zich vooral in het disputeeren. Na in het open-
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baar eenige philosophische theses verdedigd te hebben, ging men
tot de theologie over. Weinig werk maakte men van bijbelsche
uitlegkunde en critiek, doch des te meer van dogmatiek. De homiletische lessen en het oefenen van de candidaten in de predikkunde
wend aan de Leidsche predikanten overgelaten, die daarvoor van
den magistraat eerie bjzondere toelage ontvingen. Van tijd tot tijd
verdedigde men, onder dezen of genen hoogleeraar, eene dissertate
over het een of ander dogmatisch, ethisch of philosophisch onderwerp, die aan een maecenas opgedragen en met lofdichten versierd word. Na vier of vijf jaren de gehoorzalen bezocht to hebben,
verliet de bursaal het college en de student de hoogeschool, soms
om buitenlandsche hoogescholen to bezoeken, wanneer de stad,
voor welker rekening hij studeerde, hem daartoe in staat stelde.
Men reisde deels to scheep en to paard, deels to voet, met eene
gevulde beurs, een album waarin professoren en commilitonen
reeds namen en spreuken geschreven hadden, „'t paspoort der
geleerde jongelingschap", een auteur, bij voorkeur Petronius, in
den zak, en een reisboek, waarin men opteekende wat men gezien
en gehoord had. Sommigen lieten zich aan de eene of ander° hoogeschool promoveeren, en knoopten briefwisselingen met geleerden
aan. Teruggekeerd meldde men zich aan bij de classis, onder
Welke de geboorteplaats stond, die den candidaat examineerde en
toestond „de gemeente openbaarlijk van den predikstoel te leeren,
doch geen sacramenten to bedienen."
In 1608 achtte de Zuidhollandsche synode het noodig, om den
leeraars nog een peremptoir examen op to leggen boven het
examen, reeds bij de toelating tot het leeraarsambt ondergaan en
praeparatoir genoemd. De goedkeuring van de classis volgde niet
altijd op het beroep; niet zelden weigerden zij dit to approbeeren,
hetzij om de „jeugt en onervarentheid van den candidaet," hetzij
omdat die gemeente een „leeraer van meerder experientie" behoefde.
Vaak hadden ze wel reden am de beraepen der kerkeraden of to
keuren, want deze letten soms meer „op een groote en klare
stem, vaerdigheid en vrijmoedigheid in het zeggen en diergelijka
uiterlijke bekwaamheden, zonder to voren to hebben onderzocht
of ze hadden een exemplare godzaligheid en goede kennisse." Ook
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raadpleegden zij sours meer hun „eigen en familiebelang, dan dat
der kercke," of schikten zich „naar de intentie van den magistraat,

Eene Leidsche studentenkamer, l7de eeuw.

die mede stem in 't beroep had." Deed de jonge leeraar zijne intrede,
dan moest hij, gelijk de priester die zijne eerste mis deed, open
tafel houden. Op sommige dorpen ging het bij die gelegenheid niet
minder vroolijk toe dan op de kermis, en hielden zelfs rederijkers
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plechtige optochten; zij speelden dan bij voorkeur een schriftuurlijk
spel. Zulke „intreden" waren soms zeer kostbaar en noodzaakten
de leeraars den dienst „onder het gewigt en den druk van schulden" to aanvaarden. Meermalen werden er dan ook door verschillende classen besluiten genomen, „om de excessive uitgaven bij
intreden en andersins to matigen."
De dienst begon met de voorlezing der teen geboden en der artikelen van het geloof. Vervolgens zong men een vers uit de psalmen
van Datheen, waarna het gebed en de preek volgden, en de dienst
met een gebed en psalmverzen gesloten werd. Zij mocht niet langer
dan den bepaalden tijd, die door den zandlooper op den predikstoel
werd aangewezen, duren. Die hem rekte moest boete betalen. Niet
overal werd het gezang door het orgel begeleid. In vele gemeenten
was men nog tegen het gebruik er van, in andere liet men alleen
toe dat het voor en na den dienst zich liet hooren. De preek was
in de 17 de eeuw zeer wettisch en doors pekt met aanhalingen nit
Latijnsche en Grieksche dichters. Men legde zich niet toe op niterlijke welsprekendheid en gebruikte onbeschroomd de volkstaal,
noemde de zonden bij den naam en, zooals zich een oud kerkleeraar
uitdrukte, „men bragt den wandel en handel van 't gemoyn op
stoel". Doze prediktrant word echter spoedig gevolgd door eene
droge schoolsche voordracht, vol van ingewikkelde vraagstukken
en wijsgeerige wederleggingen der gevoelens van andersdenkenden,
inzonderheid van de Remonstranten en Papisten. Hiermede ging
vergezeld een vrij cloister en ingewikkeld betoog van de aangenomen leer der waarheid, die dan tegen andersdenkenden verdedigd
werd. „De goddelijke leer werd naar het fatsoen van eenen Lombardus, van eenen Thomas, van eenen Scotus (scholastieke godgeleerden) op zoo een leest geschoeid, dat de apostolische gedaante
verduisterd, de kracht der woorden van God veronachtzaamd, en
de taal van Babel gehoord word op de straten van Jeruzalem."
Kennelijk zijn deze leerredenen in het Latijn opgesteld, eene taal,
die vele predikanten beter dan hunne moedertaal verstonden, en
niet zelden bezigde de leeraar het Latijnsche woord, zoo het Nederduitsche hem niet voor den geest kwam. De Remonstranten maakten
op deze roamer van preeken eene gunstige uitzondering. Men be-
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hoeft de preeken van Wtenbogaert en Episcopius, van G. Brandt
en zijne zonen maar in handen to nemen om zich hiervan to overtuigen, en het verwondert ons niet dat vele meer beschaafde
burgers bij hen ter kerk kwamen, en zelfs aanzienlijken door hen
hunne kinderen lieten doopen. Meermalen is de vraag geopperd hoe
onze vaderen naar die langwijlige theologische betoogen konden luisteren; loch men vergete niet dat zij in een tijdperk leefden, waarin men
van geen spoed wist en alles „al zoetekens" deed, „langzaam en
zeker."De namiddagpredikatie was geheel aan den catechismus gewijd.
Hoe verder wij komen sn de 16 de eeuw, hoe meer wij de leeraars
zich tot eene priesterkaste zien vormen. In den aanvang der Hervorming waren zij broeders onder de broeders, en onderscheidden
zij zich in gewoonten, zeden of kleeding niet van de leeken. Doch
allengs begonnen zij zich aan het maatschappelijk leven to onttrekken en zich door hun gewaad to onderscheiden. Daar zij al
wat nieuvv was veroordeelden, hielden zij zich aan de oude kleederdracht, die allengskens als ambtgewaad werd beschouwd. Zij
matigden zich gezag aan, bemoeiden zich met stads- en staatszaken,
en waren Met tevreden met hunne stem to verheffen op den prediksteel en in de kerkvergaderingen, maar wilden die ook doen hooren
in de bijeenkomsten der regenten en Staten. „Toen eens eenige
jongelingen Johannes van der Waeyen, hoogleeraar to Franeker,
moesten spreken, dachten ze niet anders of ze zouden ter audientie
van den vorst zelven goIntroduceerd werden, met zoo vele ceremonien, fangs zoo vele trappers en door zoo vele kamers, werden
ze tot hens geleid. Zij vonden horn zitten in een grooten blaauw
fluweelen armstoel, met op de leuningen twee witte van kalk
gepleisterde leeuwtjes. Over zijn tafel waren zoo veel zegels, bullen
en brieven verspreid, dat, indien er juist geen bijbel bij ware
geweest, men geloofd zou hebben ter secretarie van Amsterdam
to zijn. Nadat ze hun pligtpleging hadden afgeleid en driemaal het
hoofd eerbiedig tot aan den grond hadden gebogen, werden ze,
nadat ze tot omtrent zes treden nabij den professor waren, daar
twee Spaansche stoelen stonden, door hem gelast zich neder to
zetten, en na een gesprek, dat maar ruim een kwartier uurs
duurde, bestaande in niets anders dan wederzfldsche complimenten,
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werden ze door twee studenten naar beneden en tot op de straat
geleid." ') Dergelijke getuigenissen vinden wij in geschriften van
tijdgenooten te over. „Hoogleeraren en predikanten wilden als halve
goden geeerd zijn," zegt de een. „Opgezwollen van ambitie en
glorie schreeuwden de getabberde vorsten publice en privatim, dat
het meer dan billijk was, dat de wet uit hun Sion ward gehaald;

Een predikant op znne studeotkarner.

dat zij geoctrojeerde en geprivilegieerde rabbijnen waren, die alleen
van den God des hemels het charakter hadden om priesters en
levieten te maken," weder een ander. „Hoe openbaerlijk, tot blame
der kerk, zij dissentieerden in gevoelens, die de uniformiteit der
leer uitmaakten, zoo hadden zij echter in dat punt politiek genoeg
om hun haan overal te doen kraaijen," weder een derde. Sommige
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Ooccejaansche predikanten noemden zich „priesterkoningen , lijfstaffieren van koning Jezus , rijkstrawanten van vorst Messias", enz.
Zij beklommen den preekstoel met allerlei uiterlijken zwier en
pronk , spraken nit de hoogto tot het y olk, en wel verre van zich
to schikken naar het begrip der toehoorders, namen zij een „hoogdravenden, gevernisten en opgesmukten spreektrant" aan. Bij de
Voetiaansche leeraars had juist het omgekeerde plaats. Zij waren
meestal eenvoudige , nederige mannen, verkeerden als broeders
onder het y olk, en hadden eene eigenaardige wijze van prediken ,
onder den naam van Voetiaansche talmerij of tale Kanaans bekend.
Zonderling zijn de getuigenissen , die van sommige leeraars in die
dagen werden gegeven. Zoo leest men nopens Johannes Rulaeus ,
„dat hij was een tweede Fransche Hercules, die met zeer subtiele
draden van zijn tong de ingezetenen van zijn y olk tot gehoor trok
en tot Christus bragt"; nopens Arnoldus Tegularius , „dat hij door
kracht des goddelijken woords als met een blixem tot in het binnenste
der ziele doordrong, als van boven neer de stroom en zijner welsprekendheid neerstortten." In Theodorus Wijckenburgius „was de aanzieniijkheid van Cato, de bescheidenheid van Socrates. Hij had een majesteit
in zijn wezen en vriendelijkheid in al zijn doen." Petrus Burgerius
„was een licht en pilaar in de kerk , die niemand flatteerde of spaarde".
Doch wij hebben ook gunstiger oordeelvellingen over de predikanten van die dagen. Johannes Crucius achtte men „even zedig
zonder ambitie. Hij wilt zijn predikatien luister bij to zetten door
aardige spreekwoorden, zoodat hij de poeten volgde daar Horatius
gewag van maakt, die leerden tot stichtinge of vermakinge, of tot
beide to zamen." „In het aangezigt van Henricus Swalmins werd
eene deftigheid bespeurd , van zijne lippen vloeiden zoetigheid en
vriendelijkheid, zijne welsprekendheid en vleijende reden staken
boven anderen uit." Nopens Johannes Becius werd getuigd: „Geen
onser leeraars was meer in respect bij 't bestuur en 't gemeyn ,
soo door sijn vriendelicheit, nederigheit , zaftheid van gemoede, alle
blijcken van sonderlinge godsvrucht , als door sijn bequamheyt voor
den predikstoel." Men noemde hem „een soete beeck, die sielen
troost can geven." Hendrik Dibbetz was „een man van sneeg vernuft en scherp oordeel , wel ervaren in de geleerde talen , doch
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zwakkelijk tegen de Remonstranten." Balthasar Lydius was „deftig,
ligt vertoornd, maar goedhartig, veel vergevend, hoogst ernstigh,
schrikkelijck in 't straffen, vol ijver, inniglijk de waerheid soeckende,
van welcke hij een pilaar ende vastigheyt was." Hij wist „met gesten
ende manieren het gemoet der toehoorders soo to ontroeren, dat
vele de tranen uyt de oogen bersteden." Nopens Borstius leest men ,
„dat hij eon statig, deftig, welsprekend, indrukwekkend leeraar
was, en zulk een grooten toeloop had, dat het y olk reeds to vijf
uren n.tar de kerk liep, als hij to negen uren moest prediken en
des namiddags to halftwee, als hij 's avonds to vijf uren het
avondgebed moest doen". Zoo noemde men de een „een Paulus in
't weerleggen, een Johannes in 't bidden"; een ander „een boetbazuin, strong van wesen, duchtig in 't straffen"; wederom een
ander „een Hippocraat voor de sielen, een Jobsvriend voor de
bekommerden, een Petrus in 't geloof"; vele „paarlen in de kroone
des Heeren", „kaersen op de gouden kandelaers", „Aarons",
„Mozessen", „Simsons tegen de Philistijnen" (dissenters) enz. 2).
Hunne levenswijs was hoogst eenvoudig en, „daar zij doorgaans
onbemiddeld waren", minder dan burgerlijk. De inventarissen
hunner nalatenschap kunnen getuigen, dat „zij soberlijk van huisgerade voorsien waren". Men vond in hunne woningen geen
artikelen van weelde, maar slechts „houten tafels, banken en
stoelen, matten en een sohapraicke, spinden, koffers, het noodige
linnen- en servetwerk en weinig kleederen ;" geen goud, zilver of
juweelen. Ten platten lande was de levenswils meestal even eenvoudig als varier Sluiter het zijne heeft afgeschilderd. Men kon van
f 500 's jaars in overvloed Leven. Nog in 1702 bezat de geleerde

Arnoud Moonen, predikant to Deventer, geen porseleinkast, die
teen in geen deftig burgergezin gemist mocht worden, en vroeg
voor zijne vrouw, „die de Heere hem tot een hulpe gegeven had",
voor een zijner werken aan den uitgever een „nooteboomenhouten
kabinet met een stelsel van porselijn als zijn toebehooren, om
daar op to zetten." Geschenken gaf de gemeente toen niet, en
Borstius, de meest gevierde predikant to Dordrecht, verweet de
grooten der g arde niet alleen hunne prachtige levenswijze, maar
tevens hunne gierigheicl omtrent de armen en de dienaars des
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Evangelies ''). „Sij moeten kostelike speelhuysen bouwen", zoo
sprak hij in de preek, waaruit wij vroeger reeds eene bladzijde
mededeelden, „wilde en weelderige kinderen opvoeden, al souden
haer leeraers beroyde weduwen nalaten, haer saed om brood gaen
en de keukens tot wildernissen worden. Sij drinkers den wijn uyt
schalen en setten d'een roemer op d'ander, maer Christi work-

De predikant in (1, kerk.

lieden mogen haer bete in azijn doopen en verzengde ayren eeten.
Daer men de onversadelicke en bodemlooze beurzen van de herbergiers met gout en silver soeckt to stoppen, daer sent men de
diakens met koperen duyten voort. Als er kermissen, bruyloften
of groote rnaeltijden op handen sijn, dan is 't hoog water binnen
de kantoren, haer schutdeuren gaen van selfs open en laeten heele
stroomen gelts uyt; maer als de armen schreijen om brood en de
naeckte orn een kleedt, dan schijnt er een hooge vloet en water-
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noot van buyten te komen, die de beursen en geltkassen dicht toesluyt; daer konnen dan niet als kleyne druppeltjens uytkomen, die met
gewelt ,doorlecken aen de verkeerde zijde. Daer de Satan vindt een
ruyme hant, daer vindt de goede Godt de deur voor hem gesloten.
Ghy dwaes en onwijs volck , is Hij het niet, die u geschapen en verhoogt heeft, die u het leven , den adem en alles geeft? Zoo ziet ghy
dan, beminde Christenen , dat rijke gevers wel gieregaerts ztjn."
Hoog was echter de achting , waarin de leeraars stonden bij de
gemeenten. Zij werden in alle, zoowel stoffelijke als geestelijke
zaken, geraadpleegd; ontbraken nooit aan den feestelijken disch
en hadden altijd de eereplaats en vooraanzitting. Men stelde er
een eere in dezen of genen leeraar tot huisvriend to hebben, en
noemde hem „vader." Welk een invloed zij op het y olk hadden,
blijkt uit de geschiedenis , en hoe gevreesd zij waren bij de
regeering uit de acteboeken. Zelfs De Witt waagde het niet tegen
hun zin to handelen , en polste hen, zoo hij sours dozen of genen
zijner vrienden, die in den reuk van arminianerij stond , op het
kussen wenschte te verheffen. Gelijk nog heden , bezochten de
patriciers de Fransche- of modekerk , en velen bekleedden er het
ouderling- of diakenschap. Nopens de leeraars dier kerk meende
van Effen 4 ), „dat men iets aan hunne aangeboren levendigheid en
luchthartigheid toe moest geven." ,Zoodra zij zich," vervolgt hij,
„tot het dragon van mantel en bef gerechtigd vinden , is hun eerste
werk zich in alle gezelschappen, en wel voornamelijk van vrouwen,
in to dringen. Die onder hen van een galante inborst zijn , overtreffen de hofjonkers in 't aardig en geestig onderhouden van de
juffers , en weten met haar over den opschik en moden naar de
kunst en in de oprechte salettaal to redeneeren. Anderen doen
hun best om door vertelseltjes, loopjens, aardige kwinkslagen
voor tijdverdrijvande snaken zich to doen kennen , en den room
to verkrij gen een geheel gezelschap to kunnen doen lachen , zich
dikwijls niet ontziendo dubbelzinnige streken to wagon. Een derde
soort bestaat uit rechtschapene hovelingen , die van de wellevendheid hun ernstigste work waken, met do diepste onderwerping de
grooten behandelen, daze met uitgezochte complimenten overladen,
en zich wel wachten van hen ergens in tegen te spreken. 't Eenigste
24*
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dat ze als wezenlijk in het predikambt schijnen to erkennen, is
het prediken. En daar leggen ze zich met veel ijver op toe. Ze
trachten hunne toehoorders meesterstukken van welsprekendheid
op to disschen. Ze zijn zoo opgesmukt met uitgekipte woorden,
zoo versierd met fraaie vindingen, zoo bezaaid met net geschakeerde
bloempjes van de rhetorica, dat ze in den gemeenen man, zonder
't minste begrip, de uiterste verwondering baren, en aan hen die
ze verstaan zoodanig een vermaak en uitspanning verschaffen, dat
men aan iemand, die van 't gehoor terugkomt, zonder ongertimdheid kan vragen, hoe hij zich gediverteerd heeft ?"
De grenzen van dit work gedoogen niet, dat wij den Nederduitschen predikant naar de kerkvergaderingen en zijne studeerkamer volgen. Het is bekend, dat in de eerste niet slechts over
de belangen der gemeente word geraadpleegd, maar dat zij vierscharen waren, waarvoor zij, die de wet der tien geboden hadden
geschonden of van het ware geloof waren afgeweken, werden
gedagvaard, en met censuur en ban gestraft; dat de consistorien
niet zelden tooneelen van hevige twisten opleverden, die niet
slechts „kerck en staet beroerden;" maar ook van andere 5 ), „die
tot een walginge der gemeente en een spot der kercke Christi
waren." Wat de studeerkamers of „studoors" aangaat: ze werden
ons afgebeeld als ongezellige vertrekken met een steenen vloer en
een breeden schoorsteen. In het midden staat eene stevige eikenhouten tafel, overdekt met boeken in allerlei formaat, in lederen
of perkamenten banden, met of zonder sloten, die ook de kasten
langs de wanden vullen en over den grond verspreid liggen. Tot
dit kille vertrek dringt nimmer de zon door, het ontvangt slechts
eenig flauw licht door de beschilderde glazen boven de kasten aan
de zoldering. De leeraar zit in een eng wambuis met een calot
op het hoofd en eene zwanenschacht in de hand op een hoogen
stoel, over welks rug 7ijn mantel hangt. Nevens hem staat een
looden inktkoker en eene zandlooper. Zijne voeten zijn met stillegangers bekleed. Op een ander tafereel zit hij met den mantel
omhangen en den hoed op het hoofd voor een grooten houten
lezenaar. Voor de kleine vensters zijn groene saaien gordijnen
geschoven. Het vertrek wordt door eene dikke walmende vetkaars
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op een zwaren koperen kandelaar verlicht. Tegen eon der wanden
staan goed gevulde boekenkasten, groote portretten bedekken de
overige. De ruggetitels van sommige folianten getuigen, dat beide
behalve de theologie ook andere vakken van wetenschap beoefenen.
Trouwens het is bekend, dat sommigen als Plancius uitstekende
wis- en aardrijkskundigen, anderen als Gerard Brandt verdienstelijke geschiedschrijvers waren, of wel beoefenaars van wijsbegeerte
en letterkunde. De 17 de eeuw heeft weinig leeraars opgeleverd, die
geen Lattjnsche of Nederlandsche gedichten vervaardigd hebben. Zij
hielden briefwisseling in do taal der geleerden met elkander en
hunne ambtgenooten in den vreemde. Overigens ziet het er in
beide vertrekken somber uit, beide zijn volkomen in harmonie
met de ernstige mannen, die in gepeins verzonken zitten ").
Bekleedde in dit tijdvak ons vaderland een aanzienlijken rang
onder de staten
van Europa, het
had zulks niet alleen aan de wijsheid zijner regenten en de dapperheid zijner helden,
maar ook aan de
grondige en veel
omvattende kennis zijner geleerden to danken.

Een predikant, in een versierkastje.

De werken der
laatsten waren over geheel de wereld verspreid, terwiji zij zelve
de kennis onderhielden met de buitenlandsche geleerden, die zij
als studenten hadden leeren kennen. Het wemelde toch aan onze
hoogescholen van vreemdelingen, die trotsch waren aan de voeten
to mogen zitten van eon Heinsius, Scaliger, Donellus, Vossius, de
Gronoviussen, Graevius of anderen. Zij, aan wie dit geluk niet to
beurt mocht vallen, trachtten niettemin betrekkingen met hen aan
to knoopen. Daardoor en door hunne schriften, werden de meesten
onzer geleerden niet minder buiten dan binnen hun eigen vaderland
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bekend, en evenals Descartes to Breda alle geleerden tot het oplossen
van een meetkundig voorstel uitdaagde, zoo noodigde Beverwyck
alle geleerden van Europa uit, het wijsgeerige vraagstuk „over den
paelsteen des menschelijke levens" to beantwoorden, en gaf hunne
antwoorden, in een dikken kwartijn verzameld, in het Licht.
Toen kon Hollant roem behaalen
Met hen, die in alle taalen
Schreven rij en boeeken vol.
Waren de predikanten en rectoren meestal mannen uit den mingegoeden-, de geneesheeren daarentegen behoorden tot den deftigen
burgerstand, velen waren zelfs patriciers van afkomst. Ook zij ontvingen hunne eerste letterkundige opleiding aan de Latijnsche school
hunner geboortestad, en bezochten vervolgens voor langer of korter
tijd een of meerdere vaderlandsche hoogescholen, waarna zij, vooral
in de tweede helft der 16 de en de eerste der ti de eeuw, het vaderland verlieten om in het buitenland met beroemde geleerden kennis
to maken, onder hen hunne studien to voleindigen en de waardigheid van Med. Doctor to erlangen. Dit was, om enkelen to noemen,
het geval met Cornelis van Someren to Caen, Johannes Wier to
Orleans, Petrus Capitaneus to Valenciennes, Joannes Borgesius
to Angers, Adolphus Vorstius en Johannes van Beverwijck to
Padua, Aelius Everardus Vorstius to Ferrara, Joannes Heurnius to
Pavia, Vopiscus Fontunatus Plemp, Pieter van Foreest en Reinier
Snoyus to Bologna, Martinus Coster en Adrianus Junius to Geneve,
Franciscus de le Boe Sylvius to Bazel, Bernardus Paludanus to
Heidelberg, Hermanus Folinus te Keulen, Petrus Pauw te Rostock.
Sommigen vestigden zich in het buitenland, anderen werden er tot
het bekleeden van het hoogleeraarambt geroepen, of tot lijfartsen
van koningen en vorstelijke personen benoemd, keerden later met
eer en roem beladen in het vaderland terug en bekleedden er niet
zelden, behalve hun ambt, aanzienlijke bedieningen. Zoo was
Johannes van Beverwijck niet alleen eerste geneesheer en hoogleeraar, maar ook lid dor regeering zijner geboortestad Dordrecht,
en werd als zoodanig meermalen ter vergadering der Staten.
Generaal gedeputeerd. Zijn ambtgenoot Cornelis van Someren werd
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achtereenvolgens schepen, raad, veertig, curator der Latijnsche
school, tresorier en gecommitteerde raad wegens de provincie van
Zuid-Holland ter admiraliteit van Zeeland to Middelburg. Later was
Johan de Jong, behalve doctor in het gasthuis, schepen, commissaris over de desolate boedels, veertig, wees- en gasthuismeester,
rentmeester der oude mannen en vrouwen , hoogheemraad van het
Oost-Zomerland en meermalen gecommitteerde ter vergadering der
Staten van Holland ; Johan Becius, leermeester der chirurgie, geneesheer der diaconie, overman en boekhouder der kruisbroederengoederen, overman
der

turftonsters ,

schepen en cornmissaris der desolate boedels en oudmad 7 ). Zoo was het
ook elders. Te Amsterdam bekleedde
Nicolaas Tulp viermaal de burgemeesterlijke waardigheid. Hetzij echter
verre, dat steeds
de meest ervarene
geneesheeren tot
die en andere waardigheden werden
verheven. Zij a Aeon
mcchten dit voor-

Een doktei in de Mde eeuw.

recht genieten, die,
hetzij persoonlijk hetzij door huvvelijk , aan die familien geparenteerd
waren, welke de stedelijke ambten onder zich gewoon waren to
verdeelen.
Evenals onder de leeraren, waren er onder de doctoren mannen
van groote verdiensten, niet alleen in hun y ak, maar in vele andere
vakken van wetenschap en kunst. Zij toch bezochten aan de Leidsche
hoogeschool niet slechts de gehoorzalen van Heurnius, Vorstius,
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Dodonaeus, maar ook die van Tiara, Vulcanius, Merula en van
andere uitstekende hoogleeraren, aan wie het onderwijs in de
Grieksche en Latijnsche letterkunde, in de oudheden en de historie
was opgedragen; ja aan . de historische lessen, na Merula's dood
door Dominions Baudius, en na het overlijden van dezen door
Daniel Heinsius gegeven, werd zonder uitzondering door alle
academieburgers deelgenomen. Wederkeerig was het geen zeldzaamheid, als in de gehoorzalen der medische professoren, vooral bij de
ontleedkundige lessen, talrijke tot de juridische en theologische
faculteiten behoorende studenten werden aangetroffen. Niet to verwonderen dat men onder de medici zoovele mannen vend, die in
al wat wetenschap en geleerdheid betrof groot belang stelden; dat
zoovelen in maar dan een y ak van geleerdheid uitmuntten ; sommigen niet slechts als geneesheeren, maar ook als godgeleerden,
wijsgeeren, letterkundigen en dichters roam verwierven. Zoo muntten
bijv. Paulus van Middelburg, wien een leerstoel to Venetie werd aangeboden, Levinus Battus, Rudolphus Bailin gius in de wis-, Regnerus en
Cornelis Gemma, Petrus Capitaneus in de sterrenkunde uit. Reinhard
de Voider was als wijsgeer, Reinhard Varen als aardrijkskundige; Nicolaas van Wassenaer en Bernard Lampe waren als geschied-, Herman
Longolius, Almelove, Plemp, Van Someren en Beverwijck als letterkundigen beroemd. De beide laatsten , Adrianus Junius, Petrus Rogerbeets, Sebastiaan Hogendijck, Daniel Joncktijs, Guilielmus Hornius,
Rudolf Smids, Focquenbroch, Rustingh, Govert Bidloo en Samuel
Coster beoefenden ook de Latijnscbe en Nederduitsche poezie.
De doctoren werden onder de aanzienlijkste ingezetenen der
steden gerangschikt en genoten algemeene achting. Bij plechtige
gelegenheden werden zij door de steden met geschenken vereerd,
terwijl zij vroeger, indien zij stadsdoctoren waren, jaarlijks tabbardlaken ontvingen. Aan plechtige maaltijden hadden echter niet zij,
maar de predikanten de vooraanzitting; doch de festijnen die zij
zelve gaven waren vaak zoo prachtig, „dat burgemeesters er zich
over ergerden en schouten ze bekeurden." „Wij zijn gisteren bij
doctor van Wijck geweest. Vader zei dat 't nyet door den beugel
mogte, zoo veel marcepaines en allerlei wijnen," schreef Christina,
de dochter van burgemeester Van Beveren aan hare vriendin.
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Bekend is de maaltijd door Tulp op 28 Jan. 1672, toen hij vijftig
jaren raad geweest was, aan burgemeesteren en raden to zijnen
huize in een opgeslagen met blauwe stoffen behangen loods, in
den tuin achter zijn huis op de Keizersgracht bij de Westermarkt
gegeven. Driemaal werd er aangerecht en bij elk gerecht een
Latijnsch vers voorgelezen. Het eerste was vervaardigd door den
schepen Jan Six, met eene dochter van Tulp gehuwd, het tweede
door professor Francius, het derde door D. Francois de Vicq, terwijl
bij het tweede vers
aan elk der gasten
een zilveren gedenkpenning werd aangeboden. Tot nagerecht
kwam er nog een
schotel met suikergebak en ingelegd
ooft. Voorts diende
men tabak en pijpen
rond op porseleinen
schotels. Het gezelschap scheidde eerst
des nachts to elf
uren. Dit feestmaal
baarde to meer verwondering, omdat
Tulp juist de man
was geweest, die in

Een dokter in de 17de eeuw.

1653 de keur tegen
de kostbare maaltijden had doorgedreven 8 ). Tulp bezocht zijne
patienten in een koetsje, doch to Dordrecht werden de dokterskoetsjes eerst in de volgende eeuw ingevoerd. To Dordrecht ontving
elk der beide ordinaris-stadsmedicijnen jaarlijks 200 £, en elk der
beide extraordinaris-medicijnen 72 £; de professor in de anatomie
200 £, de beide stads-chirurgijns elk 200 £, de stads-operateur
100 £, de stads-pestmeester 300 £, en de drie cellebroers die de
pestzieken oppasten samen 144 £. Oningevulde rekeningen gaven
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de dokters niet ; vier stuivers brachten zij den geringen en een
schelling den deftigen burger voor eene visite in rekening. Predi.
kanten, advokaten en apothekers werden gratis bediend. Even
gelijk de apothekers boven hunne deur den naam der stad plaatsten,
Welker pharmacopoea zij volgden, zoo las men boven die der dokters
de plaats, waar zij hunne bul hadden verkregen, bijv. „de Jonghe,

Een dokter in zijn studeervertrek.

medicijn van Angers, Beverwijck , doctor van Padua." Zoo noemden
zich ook de doctoren in de godgeleerdheid, ,doctor van Loven",
„doctor van Douai'', „doctor van de Sorbonne". Al verder is het
bekend, dat de dokters der 17 de eeuw het evenmin eens waren
als die van latere dagen en verschillende theorieön volgden, en dat
er niet minder tusschen hen als tusschen de predikanten getwist
werd. Nu eens wierp Descartes, dan wederom Harvey een twist-
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appel onder hen. Bij den een gold het gezag van Galenus en
Avicenna, bij den ander dat van Paracelsus, bij dezen de leer van
van Helmont, bij een ander die van Sylvius. Doze laatste had vele
aanhangers, doch Guy Patin spotte met lien.
Evenals de predikant werd ook de dokter in zijne studeerkamer
door penseel en teekenpen afgebeeld. Hier ziet men hem in een
kelderachtig vertrek, omringd door folianten en kwartijnen, aan
eene kleine tafel. Hij draagt een met bont gevoerden pels, heeft een
calot op het hoofd en is bezig een recept to schrijven, ofschoon
zulks doorgaans geschiedde voor de toonbank van „den officyn"
of apotheker. Voor hem staan een looden inktkoker, zandlooper
en doodshoofd, aan zijn voeten zitten twee katten. Aan de deur
verdringen zich de natienten met glazer en potten. Op den achtergrond ontdekt men eene hoekenkast en eene tafel met allerlei heelkundige voorwerpen. Op een ander tafereel is hij voor een kleine
lezenaar gezeten en heeft een urineglas in de hand, terwijl een
patient met angst op het gelaat zijn vonnis afwacht. Doze houdt
eene beurs in de eene, en eene ledige medicijnflesch in de andere
hand. Uit het meublement van het vertrek en de kleederen van
den arts mag men opmaken, dat hij tot de „infanterie van Hippocrates" behoort; want de dokter die er een koetsje op nahield,
ontving geen arme lieden in zijn studoor. Een derde tafereel plaatst
ons in eene ziekekamer voor het bed van den kranke. De arts heeft
een hoed op het hoofd, is gebeft en gemanteld, en houdt zijne
handschoenen in de hand. In kluchten worden zij meestal belachelijk
gemaakt. Van „de doctoors in de medicijnen" zegt Bredero in zijn
„Schijnheiligh"
Hoe wel-sy eerlyek beuls en mensehemoorders zijn,
En dats' in 't spijt van 't reeht, met die kunst werden ryck,
En Hooft heeft hem dit nagezegd. Sommige gerieesheeren
hielden zich niet met de „piskijkerij" op en noemden ze
n schandelijk," o. a. Wouter Schouten, die verhaalt dat een
geneesheer verklaarde in de urine eon steen to zien, waarvan
hij echter later geen spoor ontdekte. Baardt spotte er mee in
zijn „Deugden Spoor :" 9).
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Hij siet, al vraecht hij niet een mijt,
Wat uyr dat ghy gheboren zijt;
En waer-je woont, en wat-je deert,
En waer-je slaept, en wat-je geert,
Hoe groot je milt, hoe groot je maegh,
Hoe groot je longh, hoe groot je craeg,
Hoe groot je hart, hoe groot je blaes,
Hoe groot je breyn, al waer je dwaes.
En zoo gaat hij verder voort, zich beklagende over „de misbruycken , die in sijn Aid met de goddelijcke conste dagelycks
worden gepleecht", om dan te besluiten : met een „lenitijff" voor
te schrijven, „alleen uit touter cassia". Wat die misbruiken betreft,
ergert het hem „dat roekelose lant-lopers, ongeleerde monicken,
olde superstitieuse vrou•luy, jae honde-slagers, sodarnge goddelijcke
wetenschap met onreyne handen besoetelen, ende haer eygen
evennaesten uyt ]outer buydelschrabberij, willens en wetens om
den hals te brengen, voorwendende, alle de sieckten des menschelijcken lichaems to connen genesen ende alle de gebreckelijcke to
connen helpen; ick geloove jae van 't leven ter doot."
Zulke kwakzalvers had men toen in vele steden van Holland,
maar vooral ten platte lande, waar de praktijk bijna geheel in
handen van diergelijk y olk was. Op sommige plaatsen had men
wonderdokters, die de koorts aflazen, anderen dreven duivelen uit,
verkochten gezegende heeldjes, penningen en scapulieren. Hier legde
men zich op goudmakerij toe, daar bezat men recepten en geheimen
van den wereldberoemden Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus
Paracelsus, „die den duivel raadpleegde als God nietiwilde helpen, en
zich beroemde door zijn levens-elixer ongeneeslijke ziekten to kunnen
genezen ," ja den „adem des levens" tot onsterfelijkheid te kunnen
verlengen. Te Jisp genas zekere Cornelis de lendepijn, met den
lijder door een sterken boer op den rug to laten trappen ; te
Oirschot een Arnoldus Fey ongeneeslijke kwalen. Hij werd zelfs
naar Parijs ontboden om de moeder van Lodewijk XIV van den
kanker to genezen; doch Guy Patin noemde hem een „charlatan
nollandais." Overal vond men zoogenoemde pintjesdokters, die de
zieken door het poeder van sympathie genazen. Het is bekend,
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dat men zoowel in ons lager als dat van Cromwell van dit
poeder gebruik maakte tot heeling van wonden 10). Er bestaat nog
een brief van Lodewijk van Nassau, waarbij hij doctor Jan Bever•
wijck vraagt „om een voorschrift van het poeder van verborgene
genegentheydt to vervaardigen," waarop deze hem een recept zond
„om de wonden to verbinden door verborgene genegentheydt, ofte
andere overeenstemmende middelen" ").
De Dordsche geneesheer ontleende zijn recept aan een oud
Fransch handschrift. In Frankrijk maakte omstreeks de helft der
17 d0

eeuw het geschrift van den ridder Digby „Discours sur la

poudre de sympathie pour la guerison des plaies" veel gerucht
en gaf aanleiding tot een hevigen pennestrijd"). Ook in ons vaderland , waar dit geschrift welhaast door eene Nederduitsche en Latijnsche overzetting bekend raakte, ontvlamde dit twistvuur en zag
menig geschrift voor en tegen die sympathetische geneeswijs het
licht. Deze zijn thans vergeten, doch het geneesmiddel zeif bleef in
hooge achting, vooral ten platten lande en in Noord-Brabant. Doch
genoeg van deze wonderdokters; ook over de artsen mogen wij niet
verder uitweiden. Of ze den naam van pedanten verdienden , durven
wij niet beslissen, en laten het geheel voor rekening van Louwen
Louwense ") wanneer hu deze getuigenis nopens de geneesheeren
van zijn tijd aflegt:
Is er wel een goet medicijn meer in het heele lant?
Je vindt zoo veil kwajen als in de see het sant,
Als sy van Ypoeras en Gallemaen maer weten to praten,
En met opghereckte halsen loopen door de straten,
Dan houdt men ze voor Salomons, en groet ze met reverentie,
Zij komen in de 17 de eeuw evenals „Le medecin malgre luy"
van Moliere herhaalde]ijk op het tooneel voor. Ook Hooft, Coster
en Bredero, plaatsten ze in geen gunstig daglicht.

Een-en-twintigste Hoofdstuk.

Advocaten en Notarissen.
e rechtsgeleerden stonden bij onze vaderen hoog aangeschreven. Behalve de pensionarissen, waren niet weinigo
magistraten, aithans in de groote steden, te Leiden of
aan eene buitenlandsche academie tot meesters in de
rechten bevorderd, al oefenden zij geen praktijk uit. Dit laatste
was het geval met de advocaten, wier „officie", volgens den hoogleeraar Merula, „seer noodig was in alle goede en wel geformeerde
republieken, weshalve zij door de hooge overheid met prerogatieven
en privilegiOn vereerd werden". Deze bestonden in vrijdom van
accijns en nachtwachtdienst, terwijl zij niet gegijzeld mochten worden; ofschoon dit laatste toch meermalen geschiedde. Zij genoten die
privilegiên echter zoolang zij zich „bij de rechtsbehoeftigen gewillig
om redelijk loon lieten gebruiken." Met hunne toelating tot de
balie werd door de hoven, die in dezen te beslissen hadden, allesbehalve de hand gelicht. Niemand kon de vergunning tot practiseeren krijgen, tenzij hij in staat was het bewijs over to leggen van
in de rechten gepromoveerd en uit een wettig huwelijk gesproten
te zijn. Bovendien moest hij Christen zijn en iemand van goede
manieren. Was het onderzoek naar wensch afgeloopen, dan mocht
de eed worden afgelegd, die o. a. inhield, dat men geen zaken op de
lange baan zou schuiven en met den tax van den Hove tevreden zijn.
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Bij het Hof van Holland kon ieder, die toegelaten en beeedigd
was, practiseeren, als de clienten zich maar opdeden. Een advocaat
mocht echter niet alle zaken aannemen; zijne instructie hield in,
dat hij de zoodanige weigeren moest, die hij „in zijn eigen conscientie voor onrechtvaardig en kwalijk gefondeerd" hield. Kwam hij
eerst bij de behandeling van eene zaak tot de ontdekking hiervan,
dan mocht zij niet voortgezet, noch door een anderen advocaat
berecht worden. Ook was het verboden tegen de stad, waarvoor
men toegelaten was, een proces te voeren, behalve in zijne eigene
zaak of die zijner familie. Wie dus tegen Rotterdam of Amsterdam
een proces wilde voeren, moest de hulp inroepen van een elders
wonenden rechtsgeleerde. Voorts zagen de Hoven toe, dat advocaten
niet meer zaken aannemen, dan zij met „diligente, naarstigheid en
trouw" konden afdoen, „opdat parttjen door menigvuldigheid van
zaken, niet eenig hinder daannt krijgen". Daarom moesten voor
zaken van bijzonder gewicht ook twee, soms meer advocaten
gekozen worden. Men ziet hoe stipt op eene goede rechtsbedeeling
werd toegezien. Wie meer verlangt te weten omtrent de verplichtingen, die den advocaat bij zijn optreden werden opgelegd, heeft
slechts hunne Instructie voor den Hove van Holland in to zien ').
Dit neemt niet weg, dat er onder de advocaten van de 17 de eeuw
ook werden gevonden, wier kennis, bekwaamheid of eerlijkheid
veel te wenschen overliet. Klachten over de zoodanigen komen
telkens voor. Schrijvers van kluchtspelen stelden hun vaak op de
planken ten toon. De titels van „de gestrafte", „de gewaande" en
„de geklackte advocaat of bescimpten pluckvogel" zeggen . ons reeds
genoeg. Ook Huygens geeft ze in zijne puntdichten menige speldepnk. Een collega uit dien tijd, Isaac van den Berg, gaf in zijn
,gestoffeerde winkel en luyfen banquet" het volgend recept voor een
uithangteeken:
Heeft men gelyk of ongelyk,
Hier woont een Advocaat van 't rijk,
Die yemanks zaak, 't zy onregt, reden,
Met korte woorden kan ontleden.
De bekende pater Abraham a Sancta Clara, wiens sermoenen
door onze vaderen druk werden gelezen, vergeleek de advocaten btj
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de vier elomenten. In de lucht, zeide hij, zijn zij gelijk de aronden,
die vergaderen waar het aas is. Zoo verschijnen zij waar krakee1
is. Op de aarde ztjn zij gelijk een wondkruid, dat de kwetsuren
des lichaams heelt. In het vuur zijn zij gelijk een salamander, zich
werpende midden in den gloed der geschillen. In het water zijn zij
gelijk een dolfijn, want door hunne wonderbare pleitkunst redden zij
menigeen nit een gevaarlijken toestand. Maar, voegt hij er bij,
gelijk er geen markt is zonder bedriegen, goon tuin zonder onkruid,
geen akker zonder distels en geen roos zonder doornen, zoo is er
ook geen stand zonder kwade menschen. En zoo zijn er ten alien
tijde onder de advocaten wel gasten zonder conscientie geweest,
sommigen gelijk eerie wieg, die beurtelings naar de eene en de
andero ztide overhelt, of als de aal, die in troebel water vet
wordt, of als de zalm, die onder de visschen de kromste sprongen
maakt. Dezulken zullen hiernamaals een slecht loon to wachten
hebben.
Dat predikanten tevens het ambt van geneesheer of advocaat
uitoefenden, aithans ten platten lande, hiervan zijn ons geen voorbeelden bekend; maar wel weten wij dat zij soms het notariaat
met hunne betrekking vereenigden. Notarissen bekleedden ook
dikwtjls het ambt van schoolmeester. Zoo was o. a. Dirk Adriaensz
Valcoogh, schoolmeester en notaris to Barsigherhorn 2).

Op de

Synode van Dordrecht 1574 deden de afgezondenen van Zierikzee
de volgende particuliere vraag: „of een dienaer des woorts, to
voren een notaris publicus geweest zijnde, noch in die bediening
blijven mochte?" Waarop geantwoord word: „dat hij testamenten
en huwelijcksche voorwaerden maecken mogt, insonderheyt daer
men geen andero hebben en con, die suits deden. Item in bequaeme
en stichtolijcke plaets, maer sonder haer nochtans sich to bemoyen
met andero notarishandelinghen, en to comen in ergerlijcke plaetsen,
als in herbergen etc." 3). De Amsterdamsche synode van 1595 zag
echter het onvereenigbare van beide ambten in en beval, „dat alle
predikanten die het notaris-ambt bekleedden, ofschoon zij zulks
reeds lang hadden gedaan en bij het Hof beeedigd waren, het
moesten neerleggen." In de 16 de en 17 do eeuw mochten geen
boeren, slaven, akkerlieden, raadsheeren, advokaten, geen dollen,
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blinden en dooven, geen vrouwen „doordien het een openbaar en
mannelic affaire is," geen monniken of kanunniken het notarisschap uitoefenen 4 ), „want alzulcke behooren hen to bekommeren
met den goddelijcken dienst, ende hen niet to onderwinden met
't ghene der gemeynte oft marckt aengaet." Ook mocht die betrekking in het zuiden door geen „heretijck of onghelovighe aanvaard

Een Notans.

worden", „want het notarisschap van grooter eer ende weerdicheyt
is"; en in het noorden ward vereischt, „dat hij belijdenis van de
ware gereformeerde leer had afgelegd." Kersteman schreef in zijn
„Oeffenschool der Notarissen:" dat over de oudheid van het
notarisambt onder do rechtsdoctoren „vehement gedisputeert"
wordt, en „zeer tegen elkander aanlopende gevoelens" worden
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gevonden •3 ). Ten tijde van Merlin wist men er nog niet meer van 6),
want doze schreef er over in zijn „Repertoire universel raisonn6
de jurisprudence," alsof hij Kersteman voor zich had. Algemeen
echter wil men, dat de notarissen in het laatst der 13 de eeuw in
Frankrijk door het hoofd van den staat of van zijnentwegen werden aangesteld. VOOr dien tijd waren het geestelijken, die voor
edelen en menschen van minderen stand van doze of gene handeling akte opmaakten, terwijl hoogere geestelijken en sommige
edelen hun eigen notaris hadden.
In ons vaderland werden zij in het laatst der 13 de eeuw benoemd
door de keizers van Duitschland, die ook anderen het recht gaven
om openbare notarissen aan te stollen. Zoo verhief in 1479
Maximiliaan van Oostenrijk de gebroeders Tuleman, kanunniken
der kerk van St. Salvator te Utrecht, tot notarissen, met het
recht zulks over het geheele Duitsche rijk te doen, en hen, naar
de bestaande gewoonte, door het overhandigen van een zegelring,
inktkoker, pen en een stuk perkament, plechtig in to wijden. Doch
met slechts de keizers, maar ook de paus verleende aan zijne
onderhoorigen dergelijke macht tot benoeming van notarissen.
Daar deze van dit voorrecht misbruik maakten, en vele notarissen
door hunrie onbekwaamheid en slecht gedrag gegronde redenen
tot klagen gaven, word aan de bisschoppen de macht toegekend
alle notarissen to examineeren, en onkundigen en onwaardigen of
to zetten. Doch tot den aanvang der 16 de eeuw bleef alles wat
het notarisschap betrof zeer onbestemd en onzeker, en hot was
eerst Karel V, die doze betrekking door verschillende ordonnantiên
regelde, de plichten der notarissen meer bepaald omschreef, en in
het algemeen het notarisschap op een voet bracht, waarop het
sedert dien tijd, behoudens eenige wijzigingen, tot aan onze
inlijving in het Fransche keizerrijk is gebleven 7).
Keizer Karel bevel, dat het aantal notarissen niet meer onbepaald
zou wezen, maar er in iedere stad zoo vele zouden worden toegelaten, als burgemeesteren en schepenen voldoende oordeelden.
Zulks geschiedde in 1565 het eerst to Amsterdam en in 1583 to
Leiden, waar het getal niet meer dan zes mocht zijn. Te Dordrecht
nam hun aantal zOO toe, dat het in 1664 door den gerechte tot
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achttien werd gereduceerd. Doch in 1674 was het wederom tot
drie-en-dertig geklommen 8).
Die notaris wilde worden, moest door den Hove worden geexamineerd , waarna hij door de Provinciale Staten of door ambachts

lien advocaat met clo•nten.

heeren kon worden benoemd. De benoemde werd dan door het
Hof geadmitteerd of beeedigd, welke admissie den geadmitteerde
het recht gaf zijne praktijk in het geheele ressort van den Hove
uit to oefenen. Deze bevoegdheid werd echter in 1608 in Holland
aanmerkelijk beperkt, daar de Staten besloten, dat het notaris25`
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ambt niet mocht warden waargenomen in steden of heerlijkhedert
dan met toestemniing van den gerechte of het Hof. Hun werkkring was toen op verre na zou uitgebreid niet als thans. In de
16 de en de eerste helft der li de eeuw schreven zij de akten, ten
minste de grossen er van, veelal eigenhandig op perkament. Later,
toen het gezegeld papier in de plants kwam, lieten zij het meest
aan hunne klerken over. Tot 1570 teekenden de notarissen steeds
hun merk of wapen, soms met eene bijgevoegde spreuk, met de
pen nevens hun naam, daarna tot 1597 hun gewoon klein cachet
in was, van 1597 tot 1627 hun zegel met inkt op perkament,
van 1627 tot 1650 hun notarieel zegel op roode of groene was
gedrukt, doch steeds met een papieren ruit bedekt. Zij moesten,
op straffe van ontzetting, een nauwkeurig register en protocol
houden van alle contracten, testamenten en andere akten die zij
ontvingen, en bij het einde van iedere akte het register teekenen.
Na hun dood moesten al hunne protocollen ter secretarie worden
overgebracht. In het berekenen van honorarium waren zij niet zoo
zeer aan de tarieven, ofschoon ze bestonden, als wel aan de gewoonte gebonden. In de 16 de en een gedeelte der 17 de eeuw
waren de notarissen verplicht Latijn to leeren, wijl alle akten in
die taal werden opgesteld. Zij moesten voorts „wel ervaren in de
schrijf- en cijferconst zijn en kennisse hebben aan de practicque
der regten". In moeiltjke gevallen konden zij een meester raadplegen. Ook zij moesten „habyl in de sprake, wel geleert, eeilijck
ende diligent zijn". Adriaan van Nispen, zelf notaris, bracht de
„pligten van eenen perfecten notaris" aldus in rijm.

Een notaries moet sijn een man wel geleert en onderwesen,
Magh geen ijltuyt, verkwister en dronckaert wesen,
De luyden vriendlick bejegenen en geven skin advys,
En alles verrigten tot Godes eer, lot ende prijs.
Hij mod sorghe draghen, dat syne stucken sijn in goede forme,
Ende nyet en vergaen door roet, vuyl en worme,
De penne voeren met sierlijckheit, en viugge treeken maeeken,
En wel toesien dat er geen kladdekens op raecken.
Hij mod hebben een prothoeol oft register om alle acten le Mellen,
En sync jonstigers door geen brabhel-latijn quellen.
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Van goede seden, manieren ende conditien moot hij sijn,
En beleefdelijck traeteren die tot hem compt, groot en clijn.
Geen passien, maer redenen van verstant, moeten hem regeeren,
Ende met zijn clercken met vrindelijcke strafheid verkeeren.
Hij en macht niet dichten eenigh vals of onbehoorlijk testament,
Geen merckelijcke plaetse uytschrabben, 't staet als of 't is geprent.
Een notaris moet sijn eon vroom man, wel verstandich in de leere,
Syn clercken tot exempel, dienende den Heere.
Een notaris moet zijn geen vloecker, zweerder bij Godes naem,
Een man van goede geruchte en wel ter faem,
Properlijek moot hij wesen, nue de stij1 van 't lant,
Ende nyet wesen de horghery ende syn confraters tot schand.

Dat sommige notarissen de lessen van hun confrater niet altijd
opvolgden, blijkt uit de herhaalde klachten over hunne oneerlijkheid en schraapzucht, en Hondius gewaagt van notarissen „die
willens en wetens, tegen de overtuiging hunner conscientie, valsche
certification, obligation en onwaerachtighe schriften of instrumenten
schreven; die zelf of door hunne klerken ordinaire dingen lieten
schrijven op den sabbath, tegen het IV e gebod; die het kwade
good heetten en het goede kwaad" 9 ). Tot hunne bibliotheek behoorden de werken van Wieland

10),

Van Leeuwen, Wassenaer,

Van Zurek, Schoolhouder, terwiji in de eerste helft der 18

€10 eeuw,

Van der Schelling's ,Redenerende Practycq over 't Notarisampt",
gebruikt word. Meijers „Woordenschat" was onmisbaar op een
notariskantoor, en de klerken bereidden zich voor hun examen
door het „Kort en bondig examen", door een geroemd advocaat
in het licht gegeven 1').
De notaris geeft ons aanleiding tot het mededeelen van enkele
zonderlinge gebruiken, die vroeger In ons vaderland bij de opdracht
en overgift van vaste en andere goederen plaats hadden, en waarvan in do

17 de

eeuw hier en daar nog sporen aanwezig waren.

Wanneer, dos vangt Alkemade een hoofdstuk over dit onderwerp
aan, oudtijds iemand afstand van zijn woonhuis en goederen wilde
doen, wendde hij zich naar den ingang, en op den dorpel met het
gezicht binnenwaarts gekeerd, wierp hij met de linkerhand het
stof over zijne schouders naar de naaste magen en bloedverwanten,
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en sprong vervolgens, alleen met een onderrok aan het lijf en een
stoksken in de hand, over de heining ' 2). Die onroerende goederen,
vooral landerijen, aan een kerk of klooster opdroeg, nam een klomp
aarde of eenige groene zoden, uit dat land gestoken, stak er een
takje op en zette ze, met eene waskaars in de hand en met eene
priesterlijke stole omhangen , op den altaar. Zulk eene overgifte
heette: „oblatio ad fertucam". De aarde of zoden plachten in de
sacristie bewaard te worden. Albertus Miraeus getuigde ze nog in
die van Maastricht gezien te hebben 13 ). De overgifte geschiedde
ook door een mes op het altaar to leggen'`'). Daarmede droeg
men zijne goederen aan het klooster op, onder voorwaarde van
zijn geheele leven er door onderhouden te worden. Zoowel in het
wereldlijke als geestelijke, gaf men zich en zijne vrijheid over door
het hoofdhaar of te snijden, op het altaar te leggen en alzoo Gode
op te dragen, of door de hand in den nek te leggen en het hoofdhaar aan te vatten. Het was ook gebruikelijk, bij het overgeven
van huizen, erven, landerijen en andere onroerende goederen, stroohalmen of een groen takje over te geven of to breken, gelijk nog
in de 18 de eeuw in het Overmaassche en vooral in Oud-Beierland
placht te geschieden.
Tot de oude gebruiken, die in de 17 de eeuw nog in zwang waren,
behoorde de „boom- en dakroering" ' 5). Stalpert van der Wiele
teekende in zijne „Dagelijksche verrigtingen", als schepen te
's . Gravenhage, het volgende op: „Maendag, den 9 Juli 1659, ben
ik geweest op de naestinge van een woning van Tresel, gelegen
tot Eykeduynen, alwaar een zoode uit het land getrokken werd,
en werde deze toen deur den baeljuw gegeven aan den naester,
't welk landroeringe was. Daernaer werd een tack van de boomen
gebroken en het riet uit het dak getogen, en ook bij den baeljuw
behandigd aan den voors. naester, 't weak boom- en dakroering
was, waermede de naester in de possessie werde gesteld". Zoo
had men ook het „caersregt". Op sommige plaatsen was het
namelijk bij verkoopingen de gewoonte een gedeelte van eene kaars
to ontsteken ; zoolang de kaars brandde, mocht de koop niet toegeslagen worden, doch zoodra de kaars verbrand was, kon ze
worden genaast.
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Tot de heerlijke rechten, die toen nog werden uitgeoefend,
behoorde o. a. het „pluimgraafsrecht" 16 ). Zoo waren de burggraven
van Leiden en later de heeren van Wassenaer pluimgraven van
Rijnland, „eene hooge geregtigheid den vorsten des lands toebehoorende". Aldaar mocht niemand, tenzij met toestemming van
den pluimgraaf, zwanen houden of ze overbrengen op zijn huis
of in zijne wateren, al bezat hij ook een adellijk stamhuis of andere
hoogadellijke goederen. Dat recht van zwanen to houden is zeer
oud en werd streng gehandhaafd. net slechts stond er eene zware
boete op het dooden van zwanen, /mar ook van andere dieren,
bijv. van jachthonden.

Twee-en-twintigste Hoofdstuk.

Sterven en begraven.
oodra er in de 17 de eeuw een der huisgenooten ernstig
krank werd, ontbood men den leeraar of ziekentrooster,
en de naaste verwanten. De laatsten verlieten het ziekenhuis niet vOcirdat de kranke gestorven was, of zich
teekenen van herstel vertoonden; de eerste bezocht hem herhaaldelijk , om met hem to spreken, voor hem te bidden of den
„sieckentroost" voor te lezen, terwiji er in de openbare godsdienstoefeningen voor hem gebeden werd. Ook de huisgenooten
onderhielden hem met godsdienstige gesprekken, lazen uit den
bijbel of eenig stichtelijk werk voor, en schreven de laatste
woorden of de afgebroken ontboezemingen van den lijder op. Was
hij een voornaam of vroom man, dan werden die sours in het
licht gegeven, en was hij een krank en stervend leeraar, dan
werden ze in de lijkpredikatie der gemeente medegedeeld. Naderde
het oogenblik van sterven, dan riep men de naaste buren, die
op eene zware boete verplicht waren aan deze roepstem gehoor
te geven, „ten eynde alle quaet vermoeden moght worden geweert."
Buren en magen knielden nu in de sterfkamer neder, terwijl de
leeraar het gebed der stervenden voorlas, of van tijd tot tijd
eenige troostrijke woorden sprak. Was de laatste snik gegeven,
dan naderde de naaste bloedvriend het lijk, look het de oogen en
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gaf het den afscheidskus. Soms word deze taak door den leeraar
vervuld. „Toen," lezen wij in een geschrift van den tijd „de gezegende ziele van Frederik Hendrik het ellendigh lichaam verlaten

had, zoo sloot Ds. Goethals, in de grootste droefheidt en nederigheydt , met snne handt sign lieffelijeke mondt en met sun vingeren
sun aenghename ooghen, welcke Godt in de grootste vreughde en
heerlUckheit wederom sal openen" 1 ). Hierop word den gestorvene
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een spiegel voor het aangezicht gehouden, of rook in de neusgaten
geblazen. Zoo lezen wij in Bredero's Griane:
Ay haelt een spieghel knap, so erkennen wij den aessem,
Helpt Lycomenus mij het lichaem binnen draghen,
En sien of stercke roock, die door de neuse treckt,
Syn levendighe geest niet weder en verweekt.
Was men verzekerd dat de kranke het had afgelegd, dan werd
de trouwring van zijn vinger geschoven en aan de weduwe, overhandigd, vervolgens het laken over den doode gespreid, de gordijnen
van het ledikant of de deuren der bedstede gesloten, en verlieten
alien de sterfkamer, waarin welhaast de wadburen verschenen om
het lijk of te leggen. Zij aan wie deze treurige plicht werd toevertrouwd , heetten weleer ook reeuwers of reeuwsters, rauwers of
rauwsters, die de ree of het lijk ontkleedden. Het kleed, dat het
werd aangetogen, noemde men de henne, hennekleed, wade, doodwade, doodshemd. Het was een lang gewaad, met ruime plooien
en zwarte boordsels en strikken, van fijn eigen gemaakt linnen.
Doze wade werd op sommige plaatsen door de bruid in hare bruidsdagen of door de jonge vrouw in de eerste weken van haar huwolijk
vervaardigd, soms in den eersten huwelijksnacht gedragen, en op
eene vaste olaats in de linnenkast bewaard. Doorgaans vergenoegde
men zich met het lichaam in de wade te hullen en het hoofd met
eene met zwart lint omboorde of eerie zwarte pluim versierde muts
to bedekken; dock aanzienlijken kleedden hunne afgestorvenen in
kostbare gewaden en zetten hun zelfs allonge-pruiken op het hoofd.
In vroegere dagen werd het lijk van den patricier in zijn kostbaarst gewaad, soms in zijden en brokaat gehuld, met goud,
paarlen en edelgesteenten versierd, in een katafalk of sarcophaag
in de met rouwlaken bekleede kerk of kapel geplaatst, en bleven
die kostbaarheden een eigendom der kerk, dock konden voor eene
bepaalde som door de erfgenamen gelost worden '). Was het lijk
gewaad, d. gewasschen, geschoren, gekamd of de Karen gevlochten
of opgemaakt en gekleed, dan werd het op stroo of op een rolmat
gelegd, de mannen met de armen langs het lijf, de vrouwen kruiswijs gevouwen of wel met vereenigde handen, zooals men op de
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oude monumenten ziet. Nu was de taak der reeuwsters volbracht
en moest het Itjk, volgens de keuren, een etmaal of twee etmalen
in dien toestand blijven voordat het gekist werd. Nadat de spiegels
en schilderijen waren omgekeerd, verlieten zij het vertrek en gingen
in een ander zich aan een overvloedigen doch kouden maaltijd ver

Grafi antaa rn.

kwikken. Soms ging het hierbij vrij ongeregeld toe; doch hiertegen
was ook door keuren voorzien 3).
Ondertusschen waren de bloedverwanten in een der naburige
vertrekken vereenigd om de noodige schikkingen to maken, die
de stedelijke gewoonten bij diergelijke gelegenheden vorderden.
Deze waren niet alleen in de gewesten, maar zelfs in de steden,
ja in de dorpen verschillend. Men begon met de gordijnen of to
nemen, de vensters to sluiten, de buurt door de maert of den
knecht het overlijden to laten aankondigen, hier eene groote of
kleiner lantaarn 4 ), naarmate den ouderdom van den gestorvene,
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met eene uitgebluschte kaars er in, daar een bos stroo, of grootere
of kleinere linten, aan den zwart geschilderden knop der deur to
hangen. Op andere plaatsen werd een net geglooide stroobos of
eenige opeongetaste blokjes, waarvan het hoogste met een doodshoofd beschilderd was, of eene witte ongeschaafde, geschaafde of
eene zwart geverfde baar, al naar den stand van den overledene.
voor de deur of op de stoep geplaatst. Aanzienlijken lieten ook de
vensters der voorkamers wet zwarte stof behangen en hingen
hun met floors bekleed wapen, met den sterfdag er onder geschilderd, boven de voordeur, of plaatsten het voor den hoofdingang
op straat, en lieten het vertrek, dat tot rouwbezoek was bestemd,
met zwart laken, soms met zilveren tranen bezaaid, bespannen
en door eenige zwart geschilderde waskaarsen verlichten.
Welhaast verscheen nu de koster der kerk, waarin het lijk moest
beaard of ingezerkt warden, en de bidders om de rouwcedullen to
vervaardigen. Mingegoeden hadden dien omslag niet en werden bij
deze gelegenheid door de buren geholpen, die zelfs de doodklok
luidden en het Iijk begroeven, hetgeen in sommige plaatsen de
cellebroeders 5) verrichtten. De deftige standen bedienden zich van
aansprekers , begrafenisnoodigers, bidders of wel Achillissen 6)
genoemd. Zij vormden een gild, dat door een deken en overheden werd bestierd en waartoe ook vrouwen behoorden. Hun
getal was door eene keur bepaald. Zoo werd het to Dordrecht in
1626 tot tien verminderd, in 1739 was het zes. Bekend is het
geweldige oproer, dat in 1696 te Amsterdam uitbarstte, toen de
regeering de beruchte keur gaf, waarbij het bedienen der begrafenissen tot een stedelijk ambt werd gemaakt, door burgemeesters
te begeven 7 ). Op sommige plaatsen, gelijk sedert 1657 to Dordrecht,
was het niet geoorloofd op zon- of feestdagen de weet te doen.
Hunne kleeding was vroeger de gewone burgerlijke zwarte mantel
en bef, met lange hangende rouwbanden van krip, lamfers genoemd,
aan den grooten flaphoed, rouwmantels en witte handschoenen,
die zij van het sterfhuis ontvingen; doch ten tijde van Van Effen
kleedden zij zich gelijk de predikanten, ,,en schenen zich met de
onverdragelijkste laatdunkenheid to verbeelden, dat hun geen minder
ontzag en eerbied toekwam dan doze. Zij verwaarloosden niets, om
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zich overal bet oppergebied aan to matigen en hunne gevoelens

Adosmekersoproer to Amsterdam.

en bevelen als orakels to doen golden; gedroegen zich bij den
gemeenen man, (lie zich ligt door een uiterlijken schijn en ver-
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waa,nden toon laat overbluffen, als volstrekte bazen van 't lans, en
durfden met de onzinnigste baldadigheid over diegenen heerschen,
welker huurlingen zij voor een tijd waren, en die ze behoorden
als hunne meesters to eeren en to gehoorzamen. Bij de grooten,
daar hun heerschzucht zich tot de familie zelve Diet durfde uit-

Eon aanspreker.

strekken, wreekten zij zich op de dienstboden en trachtten bij hen
hunne schade in to halen" 8).
Zij moesten eerst de nabestaanden en vervolgens de op den cedul
voorkomende personen het overlijden aankondigen en sommigen
ter begrafenis noodigen. De eerste werden tevens verzocht het huis
to sluiten. Bij dat sluiten werd de meerdere of mindere graad van
bloedverwantschap in acht genomen. Zoo was een zoon of dochter
verplicht het huis geheel to sluiten; maar eene zuster of neef kon
met eene halve sluiting volstaan. De uitnoodiging ter begrafenis
geschiedde met gedrukte briefjes, bijvoorbeeld:
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Tegens Dinghsdag den 25 May 1655, werdt U E. ter begraefenis
gebeden met Anna Rokes Vasthof, naergelaten kindt van wVen
zalige Rokes Jansz Vasthof, wiens wader en moeder geweest is zalige
Jan Rokesz. Vasthof, beyde gewesenc booremakers en ijserkramers in
de Spaerspot en Gaperssteegh, en Maritien Harmens, behuwddochter
van Jan Pietersz Meerhuysen, Kunstkoper, Acteur van de Amsterdameche Schouwburg, tamponi q us can de burgerij, onder den E. Heer
Kapitein Nicolaas Pancras: ..... en al de predikanten genaemt
Gisteranis, en de Quake's, en de Dymantl en de van der Hauge.
Wonende tegenover 't Beeren Logement, op de Grim. Ten half eenen
precys in huys le koomen.
'T lyk sal in de oude Sinter Niklaas kerk begraven word( P.

U

`regent Woensdag, den 8 February, 1679.
W e E. wort gebeden ter Begraeffeniffe , met

JOOST VAN DEN V ONDEL,
Out 9 2 Jaren.
Woonachtigh op de Cingel , over de Warmoesgraft : Om
voor half Brien precijs tezijn in de

ik74a

zeuip

NIEUWE KERX.
U E. Naem zal geleezen worden.
D Bakkaargode.

liegrafenisbriefje van Vondel.

Soortgelijke begrafenis•briefjes, met genealogische uitwijdingen,
waren echter zeldzaam. De meeste waren, ge]ijk dat van Joost
van den Vondel ingericht.
Nu en dan waren deze begrafenis-briefjes in rijm , b. V.:
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„Woensdag den 2 November, Anne 1661.
Werd U Ed. ter begraeffenis gebeden in huys ale orient,
Met Reyndert Boltwaert, die de burger heeft gedient,
'K meen veertigh Baer heeft hij turf gedra7en,
Nu is hij van de doodt galls seer geslagen.
Rotgans, goede bekende van den overleden,
Doet u ordenteligck, ter begraeffenis beden.
Wat, valt het scheyden suyr, voor d' oude is het een kruys.
Kond op de Loijersgracht onder 't Engels Weeshuys.
Sedert het jaar 1667 genoot het Aalmoezeniershuis to Amsterdam
van iedere honderd begrafernsbriefjes, mits men er niet meer dan
honderd liet drukken, een gulden. Van Effen spotte met die briefjes
en stelde voor ze af te schaffen en er plaatjes voor in p]aats to
stellen. Aldus laat hij een boekdrukker spreken
Als er niemand scurf zou 'k ongelukkig weezen,
Mijn voordeel is gelegen in de dood,
Maer al de zogenaemde ceelen,
Waermee men ter begraaving wordt genoot,
Zijn thans zo lomp en slecht, dat ze aen 't gezicht verveelen.
Hier wilde ik in voorzien ten dienste van 't gemein;
Dies heb ik • met veel moeite, in 't klein
Graveeren doen op koopre plaatjes,
Verscheiden soorten van sieraadjes.
Als nu de briefjes met zo schoon een boordsel prijken,
Kan zulks toi grooten room gedijen voor de lijken;
Want elk wie Iiefde voor de kunst heeft zal voortaen
Zich gansch bereid en willig toonen,
Om de uitvaart bij te wonen,
Hetgeen men hedendaagsch al dikwels af ziet slaan.
Reeds terstond na de invoering van het Christendom bier te
lande begon men hier en daar de dooden in steenen en houten
kisten to begraven, dock zulks was editor in den aanvang der
15de eeuw niet algemeen. Veel lijken werden toen nog in hunne
gewone kleoding of in eerie kloosterpij of soms opgeschikt, zonder
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kist of wel in eene mat, aan de aarde toevertrouwd. In de
16" eeuw legde men het stoffelijk overschot van vorsten en
vorstinnen reeds in looden en tinnen kisten, die nog in zware
eikenhouten werden geplaatst. In de Hofkapel to 's•Gravenhage
vond men eene eikenhouten kist, waarvan het deksel uit twee
tegen elkander opstaande planken, bij wdze van huisdak („houten
huise'') bestond. Eene andere (Uir opgedolven kist was van tin
met een plat deksel, aan het hoofdeinde met een uitstekend rond.
Ook vond men er eene looden kist, waarin het lijk van een jonkman,
waarschijnlijk Philips van Glymes 9 ), jnist paste. Elizabeth van
Brunswijk, weduwe van den hertog van Gelre, den 2 den April
1572 gestorven, word gebalsemd, „in eene groete wissen doeck
geschlagen and alzoe in een aeverhaven eycken kist gelacht, die
solve bynnen myt tooth beslaegen, buyten zwart, and under in
die stave gesat" 10 ). In de 17(16 eeuw was het begraven in looden
en tinnen kisten, die met zwart fluweel werden bekleed, waarop
het sterfjaar en de wapens geborduurd waren, vrrj algerneen. Ook
had men kisten met glazen deurtjes of vensters, waardoor men
bet aangezicht der dooden kon beschouwen. Gewoonlijk begroef
men geringe burgers in vuur-, aanzienlijken in enkele en dubbele
eikenhouten kisten, de eerste toegespijkerd, de laatste met ijzeren,
koperen, soms zilveren schroeven en hengsels. In de eene plants
werd de voorkeur gegeven aan wit geschaafde, in de andere aan
zwart geverfde kisten; hier had men ze met een schuins uit twee
planken bestaande, daar met een plat deksel. „Een stukje Lynwaeds en zes plancken," zegt Huygens: „is al den buit die m'endlik
erft". Men mocht echter de kist niet laten vervaardigen dan door
een lid van het kistenmakers gild of wel bij de keure daartoe
verordende timmerliedeu, die verplicht waren zich, ten aanzien
van het bout en maaksel en het berekenen der kosten naar de
keuren to schikken. Voor bijzondere versierselen en zilveren schroeven en vatsels, het spijkeren van den naam op de kist, werd
tien- en twintigmaal meer dan de waarde en het arbeidsloon
betaald, ten behoove van armen of godshuizen.
Zoodra de kist des avonds in het sterfhuis was gedragen,
begaven zich de waitiburen wederom derwaarts, om to kisten en
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to waden. Te Leiden mocht het eerste niet geschieden, dan in
tegenwoordigheid van ten minste twee personen, „den afgestorven
vreemt zijnde." Men plaatste de kist in het voorhuis of in de
zijkamer op twee zwarte schragen, nooit met het hoofd mar
altijd met de voeten naar de deur. In Noord-Holland ward de

Bezorging van eene doodkist.

eigenlijke voordeur van het voorhuis of voorvertrek nimmer dan
bij trouw- of begrafenisplechtigheden geopend. Werd in sommige
plaatsen de wade terstond na den dood aangedaan, in andere
geschiedde zulks bij het kisten, en ward het lange overlangs
geplooide kleed zoo geschikt, „als het de gewoonte vereischte;"
want ook hierin was het gebruik zeer verschillend.
Op sommige plaatsen had men vrouwen, die haar bestaan vonden
in het vervaardigen van waadkleederen, die soms zeer zwierig
waren en bestonden uit een zeker soort van gaas, dat zeor kunstig
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gepast en geplooid, voor vrijsters of vrijers met groene lintjes
door de zwarten gestrikt, of ook wel met bloemwerk versierd
werd. Zij verstonden ook de kunst de wade voor de laatsten als
eene omgeplooide das, voor de eersten als een halsdoek te plooien.
Deze gaf men een lauwrier-, geene een rozemarijntakje in de hand.
Was de doode eene kraamvrouw, dan werd het kindje in hare
armen in de kist gelegd. Dit gebruik had reeds in de 14 de eeuw
plaats. Het was ook gebruikelijk om de hoofden der kinderlijkjes
met lijkkransjes to versieren. Vondel zong in zijn uitvaart-dichtje
op zijn dochtertje:

De speelnoot vlocht, toen 't anders niet moght zijn.
Een krans van rosmarijn,
Ter liefde van haar beste kameraat.
Niet de waders, maar de speelnootjes vervaardigden die kransjes
en plaatsten ze hunne makkertjes op het hoofd. Zulks geschiedde op
den bepaalden tijd, wanneer zij, op verzoek der ouders, aan het
sterfhuis kwamen om hun gespeeltje te zien. Ook zij, die het
kind grafwaarts droegen, hadden een lauwrier-, myrth- of rosemarijntakje in de hand, soms een fraai versierden bloemtak in den
mond. Te Deventer word in 1644 „het maken van kransen over
het versterf van jonge gezellen en jonge dochters, en het dragen
van groene twijgen van laurier of rosemarijn voor de lijken, op
een boete van f 25 verboden;" to Arnhem droeg men in 't laatst
der vorige eeuw nog „een groote ciertak" voor de lijken der weeskinderen bij hunne begrafenis "). Ten tijde van Cats werden in
Zeeland de lijken van maagden niet alleen met een krans versierd,
maar ook hun graf met bloemen bestrooid, en wel: „Met blijde
maegde-calm, met groene ros-marijn." Een onzer oudheidkundigen
noemde het dragen van bloemtakjes „door hen die kinderlijkjes
beaerden", eene oude Friesche en Hollandsche gewoonte, en voegde
er bij, dat bij beiden in vroegere jaren de lijken van ongehuwde
jongelingen eti meisjes met groene kroontjes werden versierd en
bij hunne uitvaart drie kroontjes op de doodkist werden vastgehecht, met bijvoeging der eerste letters van hun naam. Aan de
26*
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wijze, waarop de kroontjes gevlochten waren, en de kleur der
linten en bloemen, kon men zien of de doode gehuwd of ongehuwd was geweest. Wanneer de buurkinderen en speelnootjes het
lijkje van hun gezelletje hadden gezien, werden zij op rUstenbrij
met suikor en kaneol onthaald. Cats doelt hier op in zijn
„Lijkzang op een vinkje". Op sommige plaatsen noodigde men
ook de buren om het gewade en versierde lijk to zien, en werden
zij bij die gelegenheid op geraspte broodjes, wijn of bier onthaald.
Doch in 1636 werden „het besteeken van doodskleederen" en de
overige gebruiken gedurende de pest verboden op boete van vijf
daalders.
Het rouwgewaad, was niet overal van dezelfde kleur. In vroeger
eeuwen was het in Frankrijk en Spanje, evenals vroeger bij de
Romeinen en thans nog bij de Chineezen, wit. De Polen rouwden
met rood, de Turken met blauw of violet, de Egyptenaren met
geel, de Ethiopiers met grauw. Deze kleuren waren niet willekeurig
maar zinnebeeldig. Zoo was wit het zinnebeeld der onschuld
en reinheid, zwart dat van duisternis. Deze laatste kleur ward het
eerst door Anna van Bretagne, weduwe van Karel VIII van
Frankrijk, tot rouw aangenomen en is sedert ook in ons vaderland
algemeen geworden; alleen de Friezinnen, die naar de Hinloperdracht gekleed waren, droegen blauw, donkerder of lichter, naarmai e nadere of verdere verwantschap met den overledene. Bij
aanzienlijken was de rouw zeer kostbaar. Op inventarissen leest
men van „zwart fijn lakensche tabbaerden, swart fluweelen sacken
en rocken, swart Laken en satijnen sieltjes met swarte kanten en
met swart flowed, belegt met gitten; van kamerycxe doecsken
en beffen met rouw (breede plooijen en zoomen)." Eene bruid in
den rouw droeg in Den Haag een zwart fluweelen kleed met
parelen bezaaid, en een langen sleep. Goud, zilver noch gekleurde
parelen werden gedragen, maar wel witte parelen en diamanten.
De tabberd hing in losse, ruime plooien tot op den grond. Hij was
vaak zoo bang, ,,dat hij achter na sleepte op de aerde, strijdig met
de nederigheid en dragt, die de heiligen betaamt." In plaats van
gekleurde slippen, rozetten en linten, bezigde men ze van zwart
krip. De beffen van mannen en vrouwen hadden breede plooien en
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de hoed was met floers omwoeld, terwijl de mantels en wambuizen,
broeken, kousen en schoenen van zwart laken of wollen stoffen
waren. Men kleedde zich in heelen, halven en kwart rouw, naarmate men den overledene in den bloerle bestond. Eene weduwe
mocht gedurende haren rouw, die een jaar en zes weken moest
duren, niet hertrou wen, doch in 1656 ward bepaald, dat zij, onbesproken, een zes maanden na haars mans dood een ander huwelijk
mocht aangaan. De mindere klasse kleedde zich in zwart laken en
sagrijn. De vrouwen moesten hier en daar gedurende den zwaren
rouw den zwarten bovenrok over het hoofd slaan; ook droegen
zij large zwarte falien, die zij slooven noemden. Hier en daar
rouwde men met de zwarte hulk, waarmede zoowel mannen als
vrouwen deftig te groeve gingen. De laatsten „sloofden zich in
do zwarte huik en overspelden het hoofd in linnen doeken." De
edellieden, die bij de begrafenis van Maria van Bourgondie
tegenwoordig waren, droegen zulke huiken, en nog in de
17 0 eeuw was het een algemeene begrafenisdracht der vrouwen
te Amsterdam.
Het was in de 17 de eeuw overal het gebruik, dat de lijken in
de kerken, hetzij in een gemetseld graf onder eene zerk, of in de
kapellen, die door de voorvaderen gesticht en na de Hervorming
aan de familie gebleven, of aan de kerk vervallen en aan anderen
verkocht waren, werden btjgezet. Minvermogenden en armen vonden
hunne laatste rustplaats op een der kerkhoven, die de kerken
omringden. Al wat tot eene begrafenis betrekking had, was
door keuren bepaald. De aanzienlijken, die bij openbare plechtigheden van staatsie hielden en vooral bij begrafenissen groote
weelde ten toon spreidden, betaalden ]fever de zware boeten, dan
naar hunne schattmg lets te kort te doen aan het fatsoen en den
rang van den overledene, en daar de burgerlieden des daags
werden beaard, kozen zij den avond of den nacht en volgden dan
het lijk, door een grooten stoet van rouw-, flambouw- of lantarendragers vergezeld, onder het luiden der klokken, naar de
kerk. Zulks ward in 1661 te Amsterdam verboden, tenzij men er
van den gerechte verlof toe had bekomen; doch twee jaren later
wederom toegestaan, mits men eene boete van 125 voor een kraam-
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kind, f 50 voor een kind beneden de tien-, f 100 voor een lijk
beneden- en f 150 boven de vijfen-twintig jaren, ten voordeele van
het Aalmoezeniershuis, betaalde "). Ook op andere plaatsen ging
men, in weerwil der zware boeten, voort met het des avonds of
nachts inzerken. Te Dordrecht waren de kapellen dan met zwart
laken behangen en trok de stoet voorbij al de kerken, betaalde
men aan elk hare „geregtigheden", dat is zooveel alsof het

Eene begraferns.

lijk er in begraven en beluid moest -warden. In het laatst der
17 de eeuw kwamen ook aldaar de rouwkoetsen in gebruik 0 ). Voor
eene koets moest f 50 betaald worden, en die er meer begeerde,
moest voor elk nog f 5 geven. Zoo ontving de thesaurier in 1699
van de erven van Adriaan van Blijenburgh, hear van Naaldwijk,
„voor een koets f 50, voor drie boven het getal f 15, voor het
verlof een wapenbord to mogen hangers f 50, het huis met rouw
to mogen bekleeden f 30, met flambouwen to mogen gaan f 30 en
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met sleepmantels j'12. In hetzelfde jaar betaalden de erven van
Jonker Pieter Paulus van Meerdervoort 175 voor een dergelijk
verlof. De kerken werden voor het luiden, het lichten der zerk,
het schoonmaken van het graf, en voor de baar betaald. Op sommige plaatsen werd deze laatste , reeds een uur voor de statie zich
in beweging stelde, naar het sterfhuis gebracht en er voor geplaatst.
In Bredero's „Jerolimo" geschiedde zulks door Floris Harmensz, „de
hondt-slager der kerk."
Eenigen tijd later kwamen de aansprekers , die zich aan den
ingang der woning plaatsten , om de genoodigden binnen te luiden.
In burgerhuishoudens waren de spiegels afgenomen of met zwart
floers, doch bij aauzienlijken was de geheele kamer, waarin zij
ontvangen werden, met zwart laken behangen en door eenige
waskaarsen verlicht. In beide vertrekken echter stonden de bloedverwanten aan weerszijden zoo gerangschikt als zij den overledene
bestonden. Midden in het vertrek stond de doodkist, hetzij op een
houten paard, stoelen, of wel op eene met fluweel bekleede verhevenheid. De naaste bloedverwanten droegen lange rouwmantels,
gelijk bij de begrafenis van vorsten de edellieden, die het lijk
droegen; ook hadden zij evenals de naaste bloedverwanten luiphoeden met lange lamfers aan de zijden op het hoofd. De lengte
van doze lamfers hing of van den graad van bloeiverwantschap.
Zij sleepten soms fangs den grond of werden om het aangezicht
geslagen. Zoo waren de edelen , die het lijk van Elizabeth van
Gelre droegen, „swarth gecleedt , und rymen omb oar hoed und
under umbt angesicht umgeslagen." Bij burgerlieden lag de bijbel
op de kist, waaruit een predikant, zieketrooster, kerkeraadslid of
een ander voorlas en daarna een gebed deed. Ook was het hier
en daar in Friesland gebruik , dat bij die gelegenheid het een en
ander genuttigd werd. Op het bepaalde uur — want voor elk uur
later moest toenemende boete betaald worden — begonnen de klokken
der kerk, waarin het lijk begraven werd, en hier en daar van
elke kerk, die de stoat voorbij moest trekken , to luiden. Nadat
een der bidders gevraagd had, of iemand den doode nog wenschte
te zien , werd de kist gesloten en uitgedragen , en zdd op de baar
geplaatst, dat de voeten vooruitgedragen werden 1 ). Hierop werd
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bijzonder acht geslagen, wiji lijken van hen, die zich zelven om
het leven hadden gebracht of door beulshanden gestorven waren,
met het hoofd vooruit naar het graf werden gevoerd.
Ook zorgde men dat. het ltjk met het gelaat en de voeten naar
het oosten gekeerd in het graf werd geplaatst. Hondius achtte dit
gebruik afkomstig van de pausgezinden, „die meenen dat Christus
in het oosten ten oordeel zal komen," en veroordeelde het, evenals het dragon van lange sleepmantels, „die achterna slepen in het
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slijk der aarde." Stond de kist op de baar of berrie, dan plaatste
men er de reef, raaf of roef, „een samenstel van houten latten
als een schuins opgaand deksel," op en bedekte haar met het raof roefkleed. Beide, roof en roefkleed, werden door het een of
ander godshuis verhuurd. Vroeger spreidde men, na de begrafenis,
het laatste over het geopende graf, waaina het door de armen
word weggonomen. Zulks geschiedde nog in de 18 de eeuw hier en
daar, vooral in Overijsel en inzonderheid to Ootmarsurn. Aldaar
werd het voor heiligschennis gehouden zulk een kleed. dat door-
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gaans vierkant en van zwart laken of saai was, weg to nemen,
dan na verloop van minstens twee of Brie weken, wanneer zulks
door den koster of de armen geschiedde.
Ook in Rijnland werd, wanneer eene vrouw in het kraambed
overleden werd uitgedragen, over het zwart lakensch doodkleed
een wit beddelaken over de roef, en na de begrafenis over het
graf gespreid, en bleef aldaar ten behoeve van den doodgraver
liggen. Op sommige plaatsen waren dergelijke roefkleeden, vooral
voor kinderen, vrijers en vrijsters, sierlijk opgemaakt en met
linten en stiikken voorzien. Stond de roof op de kist, dan schaarden
zich de bloedverwanten en vrienden. Wij zouden to uitvoerig
worden, indien wij de verscbillende gebruiken, die hierbij en bij
de geheele begrafenis in 't algemeen, werden in acht genomen ,
wilden vermelden. Zij waren in alle steden, dorpen ja soms
buurten verschillend. Zoo gingen de predikanten hier voor, char
achter den stoet; word hij hier voorafgegaan, daar gevolgd door
armen en weeskinderen; droegen op de eene plaats de buren, op een
andere de armen de kist; werd een kraamkind hier onder den arm,
daar onder een wil kleed op de armen door een bidder gedragen,
door den vader of de vroedvrouw met een paar buren gevolgd,
naar het graf geleid. Op sommige plaatsen volgden de vrouwen,
op andere niet, dock op de meeste terstond na do bloedvrienden
zij, die door aanhuwing of verre verwantschap aan de familie
verknocht waren, en vrienden van vriendswegen of vrienden van
den zelfkant genoemd werden. Het lijk van een predikant word
daarenboven door den kerkeraad, van een magistraatspersoon door
de regeering, dat van een lid van een gild door de gildebroeders
met schilden, wapens en banieren, dat van een student door
hoogleeraren en studenten gevolgd ").
Wanneer het lijk op de begraafplaats kwam, werd het een of
tweemaal de kerk of het kerkhof rondgedragen; bij het begraven
van een predikant word het vOdr den predikstoel neergezet en weder
opgeheven. Op sommige plaatsen droeg men dat van een
traatspersoon voorbij het raadhuis en zette het daarvoor neder;
to Leiden dat van een hoogleeraar, hetwelk met de toga over bet
lijkkleed door studenten gedragen word, voor de academie. Op
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sommige plaatsen begroef men de lijken van burgers des vooren van edellieden des namiddags, droeg men de baar der eersten
met de hand, die van de laatsten op de schouders.
In de 17de eeuw was het bijgeloof, dat het eerste lijk, hetwelk op
een nieuw aangelegd kerkhof begraven werd, niet rusten kon of
door den duivel werd weggenomen, nog algemeen; ja toen er in
1830 op Eierland een nieuw kerkhof wad aangelegd, waren er
vele familien, die verklaarden hunne afgestorvenen liever naar het
dorp de Waal op Texel to willen brengen, dan hen dadr to zien
begraven. Te Enkhuizen gingen in 1621, schoon zulks verboden
was, de vrouwen nog mode ter begrafenis, om voor de zielen der
overledenen to bidden. Nog lang daarna plaatsten zij zich, ook
onder de godsdienstoefening, naar het westen gekeerd op het graf
en keerden den rug naar den predikstoel toe. De wethouders
oordeelden dat „dit heidensch en pauselijk bijgeloof niet langer in
steden en plaatsen, waar de opregte gereforrneerde religie gekeerd
werd, mogt geduld worden," verboden mannen en vrouwen, ingezetenen en vreemdelingen, „het zitten of plat op het aangezigt
liggen op de graven ten tijde of na de begrafenis, en geboden met
het gelaat naar den predikstoel gekeerd, zedig en ordentelijk to
zitten." Boeken vol zouden nog over andere bijgeloovigheden van
dien aard kunnen geschreven worden, alle overblijfsels van het
heidendom, dat nog zoo vele sporen in ons vaderland heeft achtergelaten, die in weerwil van verlichting en beschaving niet zijn
uitgewischt.
De pracht en weelde bij de lijkstatien ten toon gespreid nam
in het laatst der 17 de eeuw, in weerwil der keuren en zware
boeten, z1:56 toe, dat de kerkeraden de regeering ernstig verzochten
strengere maatregelen to nemen; doch tevergeefs, want het waren
de regenten zelve, die zich aan de overtreding der keuren
maakten. Op menige begrafenis zag men niet alleen de kerkeraden
en regeeringen der heerlijkheden, die zij bezeten hadden, voorafgegaan door boden, die de met rouw bedekte wapens droegen,
maar ook paarden, die ten teeken van rouw kreupel gingen, en
alle lijkbidders der stad. Geen begrafenis — wij gewagen thans niet
van de begrafenissen van staat — was plechtiger en kostbaarder
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dan die van eon regeerend burgemeester. Uit de menigte voorbeelden kiezen wij die van Mr. Jacob van der Dussen, beer van
West-Barendrecht, den 1 November 1728 to Dordrecht gestorven 16).
„Den 9 November", dus luidt het oude verhaal, „vergaderden de
gilden en schutterijen in de St. Joris doel om zich in orde to
schikken, en omstreeks een uur later zette zich de stoet in bewe-
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ging. Vooraf ging een lijkbidder, gevolgd door de weesmeisjes, de
kleinste vooruit, in hare rouw-, hals- en neusdoeken zwarte floorsche lintjes hebbende, voorts de weesjongens met floors om den
hoed, door den binnenvader en de binnenmoeder in zwaren rouw
geleid; de 32 gilden, alle in rouw, voorafgegaan door hunnen algemeenen dienaar in den rouw, met een doornen stokje, onder met
zilver beslagen en boven met zwart en wit lint bestrikt, in de
hand. Voor ieder gild, door ziln dekens en achtmannen geleid, ging
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zijn gildeknecht, dragende de schilden en wapens, die zij gewoonlkjk
op lijkstatien voeren, aan zwarte stokken gehecht en met zwart
en wit lint bestrikt, terwijl sommige gilden vaandelen en banderollen hadden, waarin hunne blazoenen waren afgebeeld. Nu volgde
de schutterij van den edelen voetboog, voorafgegaan door haar
knechts, dragende de met zwarte en witte zijden strikken versierde
voetboog, en paarsche en rood fluweelen, met paarsch en rood
fluweel gevoerde, sierlijk met goud, zilver en groen geborduurde
kappe, aan een met zwarte en witte linten bestrikten stok. De
dekenen, luitenants, wimpeldragers en de vier kavels der schutterij,
alle in rouw, sloten den stoet. Ondertusschen waren de leden van
den oudraad, thesauriers en goede luiden van achten op het
raadhuis bljeengekomen en werden door stadsboden met stadswapenbussen, met zwarte en witte strikken op de borst, paar aan
paar afgehaald en naar het sterfhuis gebragt. Hier stond het
burgemeesterlijk lijk reeds op de doodbaar, overdekt door een
rouwpelle, aan hoofd- en voeteneinden met groene lakken beladen,
en 's burgemeesters voile wapen met acht kwartieren in het midden,
waarvoor zich reeds de schout, predikant, secretaris en die van
den gerechte van Oost-Barendrecht, alle in rouw, met hun bode,
het wapen dier heerlijkheid dragende, en den lijfdienaar van den
overledene met diens voile wapen tusschen de lijkbidders, en voorts
de bloedverwanten en naaste vrienden geplaatst hadden. Nu naderden de burgemeesteren aan 't hoofd van den oudraad het lijk,
begaven zich de vier oudste schepenen naar de vier hoeken van het
lijk, hieven de slippen van de rouwpelle, en de daartoe gestelde
personen, alle in diepen rouw, de baar op de schouders, en nu
ging de stoet kerkwaarts. Vooraf gingen weezen, gilden, schuttors, die van Barendrecht, daarop de kist, de leden der regering,
voorafgegaan door drie hellebaardiers, in den rouw met hunne
slepende en met rouw omwonden hellebaarden, waarvan zij de
fasces ter aarde hielden, door de kamerbewaarders in den rouw,
dragende vierkante letterhouten bodelstokken, met drie zilveren
knoppen dragende een leeuw, het wapen van Dordrecht houdende,
op twee plaatsen met zilver beslagen, boven met zwarte en witte
linten bestrikt, voorts door den pensionaris en de secretarissen.
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Achter deze volgden die van den oudraad, en de goede luiden van
den achten, alle statig in den rouw, de burgerkrijgsraad, de prevoosten vooruitgaande, dragende zwarte ebbenhouten cornelsstaven,
boven en onder beslagen met zilver, liggende op de bovenplaat twee
musketten, kruislings over elkander, met het bijschrift „krijgsraad",
bestrikt met zwarte en witte linten, de majoor van den krijgsraad,
luitenants, vaandragers, sergeanten, de elf lange vaandels met hun
zijdgeweer alle in rouw; na eenige tusschenruimte, de bloedverwanten en vrienden, de veertigen, de predikanten der nederduitsche
en fransche kerken, de ouderlingen en diakenen, de kooplieden van
den engelschen stapel, de heeren doctores, juris en medicinae, de
procureurs en die van de praktijk; de kooplieden van Rijn, Maas
en Waal, en een menigte aanzienlijke lieden alle in rouw. Het lijk
word voor het raadhuis ter neer gezet en wederom opgeheven, door
de deur aan de oostzijde de Groote kerk ingedragen en in de
St. Apollonia kapel bijgezet, waarna de stoet zich wederom na
't sterfhuis begaf en aldaar des namiddags ten twee ure van
elkander scheidde. Op welke zeer aanzienlijke en ongemeene voortreffelijke begrafenis werden geteld bij de drie duizend menschen,
daarenboven krioelde de stad uitermaten van degenen, die gekomen
waren uit de naburige steden en dorpen, om deze plegtige en
statige uitvaart to zien."
Even schitterend en overvloedig als de bruilofts- en doopmalen,
waren ook de doodmalen onzer voorvaders, die noch kerkelijke
besluiten, noch keuren konden vereenvoudigen, veel minder
afschaffen. „De uitvaarten", schrijft Guicciardyn, „worden ook kerkelijk gehouden en met veel aalmoezen, en nadat de doode begraven
en de dienst gedaan is, zoo wordt, om de droefheid te verdrijven,
een kostelijken en keurigen maaltijd gehouden y our de naaste en
liefste vrienden; aan anderen wordt een pot wijn met een schotel
gekookten rijst gezonden."
In het midden der 17 do eeuw begonnen de maaltijden in de
steden allengs op te houden, en vergenoegde men zich met na de
uitvaart in het sterfhuis wijn to schenken. „'t Ligchaam begraven
zijnde", schrijft De Parival 17 ), „keert het gezelschap weer naar huis.
Die voorgegaan heeft, bedankt en noodigt stillekens die mode

412

STERVEN EN BEGRAVE'N.

geweest zijn om in huis to komen. Dan wordt er wijn geschonken.
Elk drinkt naar hem lust, en gaat weer uit als hij wil. De rijken
worden in de kerk begraven, en in 't wederkeeren wordt er rijnschen wijn geschonken. De middelmatige burgers schenken Franschen
wijn, en die geen groote middelen hebben bier." In Groningen
noemde men dat „troostelbier," elders „doodenbier." Na de begrafenis van een bursaal in het collegium theologicum te Leiden,
kreeg elk een geraspt broodje met een glas Franschen wijn. Niet
zelden werden wijn en bier bovenmatig gebruikt. Zoo schrijft
dezelfde de Parival: „men vindt (te Leyden) zooveel onbeschaamde
menschen en van zoo weinig eer, dat zij zich dronken drinken op
de begrafenissen en naar huis keerende met hunne lange mantels,
zinken ze plat ter aarde neôr, zoo dat men ze op moat helpen en
naar huis geleiden. Dat doen eerlijke en deugdlievende menschen
niet, die, na eenige glazen wijn gedronken te hebben, zacht en
bijtijds heengaan en naar hun werk wederkeeren." „De wijn geschonken", schreef Hooft, „ter begraffenis van mijn swaegher
Kloeks kiridt, was op geen eenen dagh to noemen met den kraemwijn, ende scheelde zoo veel als geboorte en doodt."
De doodmalen zijn het langst in de noordelijke provinciOn in
zwang gebleven, en ofschoon het opdisschen van gekookte spijs
verboden was, ward er soms zooveel koude benevens wijn en
bier gegeven, dat er de nageblevenen door geruineerd werden. Te
Dokkum onthaalde men nog in de vorige eeuw hen, die deel aan de
begrafenis genomen hadden, op krentebollen, tarwebrood, kaas en
gerookt vleesch, en ward er koud en warm bier rondgediend 18).
Dit gedaan zijnde, dronk men thee, waarna men scheidde. Men zat
in bijzondere vertrekken, en in elk deed een predikant een gebed
vOOr men de spijzen nuttigde, en zoo er slechts den predikant
was, deed hij het in het midden van het huis. Tot zulke doodenmalen noodigde men doorgaans de geheele familie, den ganschen
kerkeraad, de naaste buren, ook wel de geheele buurt. Kwam
men van de begrafenis in het sterfhuis terug, dan vond men de
tafels gedekt en met borden bezet. Nadat er nog eens was rondgedronken, zetten zich de gasten aan de tafels, de dominee aan
het boveneind der voornaamste tafel. Nu verscheen de kok, gevolgd
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door mannelijke en vrouwelijke bedienden, alien zwaarbeladen
met welgevulde schotels; deze trok vervolgens het mes uit den
zak en sloeg met het hecht eenige malen op tafel. Op dit bevel
rees de dominee overeind en deed een gepast, ook wel eens een
ongepast gebed, waarna men er goed op toe at en dronk en bij
uitstek vroolijk was. Des avonds kwamen alle ambachtslieden en
anderen, bij welke de gestorvene zijne goederen liet maken of
zijne waren kocht, to bier. Bij sommigen dischte men eerst wittebrood, vervolgens stoeten, eindelijk dik gekookten rijstenbrij, „rapje
de brui" geheeten, en dan weder wittebrood en stoeten op. Soms
volgde op de boterhammen, grauwe erwten met rozijnen en rijk
besuikerd, voorts rundvleesch met ham en aardappelen, waarna
men weder eindigde gelijk men begonnen was. Vroeger gaven de
voorname boeren wel twee dagen achtereen maaltijden.
Evenals bij bruiloften werden soms vOOr, soms na de begrafenis
zilveren penningen aan de dragers en vrienden rondgedeeld. In het
eerste geval was de penning met een ringetje voorzien en ward
bij het begraven gedragen. Men heeft ze in allerlei vorm, acht- en
vierkant, rond en ovaal, van goud en zilver, nu met gegoten, dan
met gegraveerd beeldwerk er op, met afbeeldingen der overledenen
of met zinnebeeldige figuren, opschriften in proza en poêzie, of
alleen met het geboorte- en sterfjaar van den overledene, met of
zonder eene spreuk uit de H. Schrift. Soms liet men een doodshoofd met kransen en loofwerk gieten en graveeren en plaatste
er den naam of ouderdom van den overledene in. Eenvoudiger
lieden lieten slechts een plat stuk zilver met letters graveeren.
Van de begrafenispenningen van Joost van den Vondel geven wij
hierbij eene afbeelding. Op die van den admiraal Heemskerk staat
aan de eene zijne de zeeslag voor Gibraltar, aan de andere zijne
lijkstatie afgebeeld.
Ward door deze penningen de nagedachtenis van den overledene
vereeuwigd, niet minder door de rijke legaten aan armen- en godshuizen. Slechts zeer zelden stierf er een deftig burger, die deze
niet rijkelijk beclaeht. Het valt niet to loochenen, dat onze vaderen
doorgaans zeer zuinig in hun huiselijken kring leefden, dock hadden
zij gasten, of werden zij in de gelegenheid gesteld ongelukkigen
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to helpen, dan spaarden zij hunne geldkisten niet, en niet zelden
was het dat op 66n dag f 16,000 ja f 24,000 in de verschillende
kerken eener groote stad voor de armen word gecollecteerd.
Getuigen de begrafenisplechtigheden van den rijkdom en de praalzucht onzer, zoo vaak om
hunne eenvoudigheid geroemde vaderen, nog veel
moor blonken die uit in
hunne grafgesteenten ").
Ik gewaag niet van die
marmeren mausoleen
onzer dapperen , op kosten van den staat gesticht,
niet van de epitaphieen ter
eere van beroemde staatslieden en hoogleeraren
opgehangen, nog minder
van die sieraden van beeldhouwkunst, die de asch
onzer vorsten en baronnen bedekt; maar van
zoovele met wapens en
beeldhouwwerk en pornpeuse inscription overladen zerken, waaronder
het gebeente onzer rechtsgeleerden , geneesheeren,
predikanten en aanzienlijke kooplieden rust, die
schier in alle kerken van
ons vaderland worden gevonden. Betreden wij in onze verbeelding
eon onzer kerken in de I7 de eeuw. Er ligt eene sombere zwaarmoeciige tint over het geheele gebouw. De kerkvensters zijn wel
lang, maar smal, de in food gevatte en bont gekleurde ruiten, klein
en met mannen en vrouwen in biddende gestalte en wapens van
lang uitgestorven geslachten beschi]derd. Op sornmige leest men het
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symbool van hem die het voerde, of een latijnsch dicht, dat den
naam van den schenker vermeldt, of wet eene bijbelspreuk. Aan
alle zijden zijn de gewitte wanden bedekt met wapenkassen en
wapenborden van de geslachten, die in de kerk werden ingezerkt,
sommige in al hunne kleurenpracht met cimiers en banderollen,
gekroond, gehelmd, omringd door kwartieren, andere verbleekt,
gebarsten, vermolmd, uit hunne lijsten geschoven. Zoo ziet men
ze ook tegen de muren der kapellen, thans van altaren en beelden
beroofd, doch in plaats der kleine roode steenen, die weleer den
grond bedekten, ligt een groote zerk, waarop het beeld van hem
of haar, die er onder rust, of de wapens, omringd door kwartieren,

Begrafenis.penn ng.

en een grafschrift, dat eene korte levensgescbiedenis behelst, er
onder. Openen wij in onze verbeelding zulk eene kapel, b. v. die
der familie De Witt to Dordrecht. Tegen den wand hangt het voile
wapen van burgemeester Cornelis Franz, een veld van sinopel,
beladen met een haas, hazewind, en een brak, alle van zitver, bezet
met de kwartieren van De Witt, Van Beveren, Slingelandt, Holy,
Boem, Bakel, Van der Meer en Putten, en het onderschrift:
„Domino Cornelio Wittio F. F. hujus reipub]. septies cons. saepiusque ordinum generalium nec non Hollandiae et West-Frisiae in
diversis collegiis deputato.
P. M. P.
obiit 3 Aprilis A°. 1622, Aet. 77.
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Op den grond liggen twee zerken, beide met wapens en kwartieren, de eene met het volgende opschrift: „Hier rust den Edelen
Heer Jacob de Witt heeren Cornelisz, geboren den 7 Februarius 1589
(in syn leven) driemael burgemeester, vijfmael schepen, veertig kerkmeester, schiltmeester en colonel van Dordrecht, ordinaris gecommitteert ter vergaderinge van de Staten van Holland ende WestVriesland en de Staten Generaal, tweemael van de gecommitteerde
raeden van Holland en in de rekenkamer van Holland, is als extraordinaris ambassadeur aen de kroonen van Polen, Sweden ende
Denemarcken geweest, wert in 1657 raet ende meester van de
rekeningen der domeynen van de Staten van Holland etc. en sterft
den 16 Januarius 1674. Alsmede vrouwe Anna van den Corput,
Heere Johans dochter, geboren den 24 April 1599, die to samen
in echten vergadert waren den 9 October 1616. Sij sterft den
23 Januarius 1645." Daaromheen staan aan beide zijden een achttal
wapens. Op den anderen steen leest men: „Hier syn begraven den
E.E. Heere Cornelis Frans de Witt, in syn leven Burgemeester
Kerckm. Schatm. ende Colonel deser stede, gecommiteerde raad van
de Ed. Mo. Heeren Staten van Holland en West Vriesland, Dyckgraaf van Moerkercken, sterf den 3 April N°. 1622, en de joffre
Johanna Andriesdr. syn huysvrouwe, sterf den 25 Mey a° 1602
en Alid do Wit, huysvrouwe van Pompeus de Roevre, sterf de
30e Decemb. A° 1597, doct Francois de Wit, Secr. van Weesmr.
deser stede, sterf den 29 Martii A° 1615, en de Joffr. Cornelia de
Wit, weduwe van wijlen de Heer Amelis van Hoogeveen, in syn
leven burgemeester en tresorier der stadt Leyden en ontranger van
de gemeeno middelen van Leyden en Rijnlant, sterft den 24 Marty,
A° 1641."
In sommige kapellen, vooral in die der gilden, hingen, behalve
de blazoenen, ook langwerpige borden, waarop gedichten, tijdverzen
enz. waren geschilderd; anderen hadden sierlijke hekken met
inscriptien. De grond der geheele kerk was bedekt met zerken,
waarop wapens, opschriften en sours gedichten waren gebeiteld,
nu en dan afgewisseld door witte marmeren en koperen platen,
waarop in verheven beeldwerk de wapens met opschriften in gouden
letters prijkten. De meeste wapens werden door den moker en hamer
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der Wandalen van 1795, onder het zingen van anti-aristocratische
liederen, weggehakt. Behalve die statige met weidsche wapenen en
titels beladen zerken, waren er nog andere, waarvan de opschriften
in Latijnsche of Ho]landsche verzen door min of meer beroemde
dichters waren vervaardigd. Zoo heeft men grafschriften van
Heinsius, Barlaeus, Lydius, Van Someren, Vollenhoven en anderen.
Oak was het zeer algemeen, dat geringere burgers hun gildeteekenen
of die van hun ambacht op de zerken lieten uithouwen en vond
men eene menigte met smids-aanbeelden en mokers, timmermansschaven en metselaars truweelen. Sommige kooplieden lieten er
hunne merken op plaatsen. Opmerkelijk is het ook, dat in de
17 de

eeuw zoovele koddige grafschriften werden vervaardigd. Zij

zijn meestal het werk van de rederijkers, wier kamers toen in
Noel waren. Le Francq van Berkhey schreef, dat het er te Amsterdam van krielde. Zoo leest men in de Hooglandsche kerk te Leiden
op zeker graf:
Die vijf en twintig jaar geleeft heeft zonder vrouw,
Die vijf en twintig jaar geleeft heeft in den tronw,
Die vijf en twintig jaar sleet buiten de Edit zijn leven,
Rust bier tot dat hem God het leven weer sal geven.
Op eene zerk te Delft:
Den Delfsen Demeter 103 jaer out,
En die 75 jaer was geweest getrouwt,
Met syn vrouw out 97 jaer,
Zijn beide gestorven in drie unren doer.
Meest alle echter waren meer laf dan geestig en met meer dan
onbeduidende rijmelari).
Somber waren in de laatste helft der 17 de eeuw de kerkgebouwen,
en de hjkgesteenten, epitaphieen, wapens, blazoenen, vaandels en
banderollen, kapellen en beschilderde glazen in volkomon harmonie
met de statige koperen kronen, de schitterende koperen en
marmeren hekken, de met beeldhouwwerk en goud zwaar beladen
orgels, de donkeren gestoelten en het overige ameublement der
kerk. Plaatst in uwe gedachto in zulk eene kerk op den rijk
27*
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besnedenen eikenhouten kansel een leeraar van die dagen, met de
melkwitte allonge-pruik over den raafzwarten rok, den langen
geplooiden bef en den achterwaarts geschoven mantel; bezet de
kerkeraads-, en regeeringsbanken met even zoo gepruikte en gebefte
mannen in het zwart, vult de gestoelten met gekapte heeren, in
groene of geelzijden rokken, lange oranjekleurige vesten, met achtbare burgers in lichtblauwe, donker paarse of zwarte rokken en
met deftige canes, vrouwen met kapsels als torens, guardius,
hoepelrokken, wit gepoederde haren en met mouches bedekte aangezichten, waarover de statige kerkkap hangt, het met goud
beslagen in zwart sagrijn gebonden kerkboek tusschen de van
juweelen fonkelende vingers houdende "), en gij hebt een tafereel
voor oogen, zooals gij het op sommige platen uit dien tijd wedervindt. Heeft echter die bonte schaar het gebouw verlaten, dan
grijpt u de zwaarmoedigheid aan, die Hervey bij het beschouwen
der kerken van zijn tijd vervulde, en gij wordt evenals hij gestemd
tot het schrijven van grafgedachten.
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EERSTE HOOFDSTUK.
Bladz. 3. N°. 1. M. Baler. Beschrijving v. Dordrecht. Vgl. Nederl. en.
Kleefsche Oudheden, DI. III, blz. 356.
Bladz. 5. N°. 2. L. v. d. Bos, Dordrechtsch Arcadia, blz. 578.
Bladz. 5. N°. 3. Koddige en ernstige opschriften op luifels, 4 dlr.
Amst. 1698.
Bladz. 6. N°. 4. Zie Schotel's Geschied-, Letter- en Oudheidk. Uitspanningen, Hz. 501, H. Doedrjns Haegse Mercurius N°. 5.
Bladz. 6. N. 5. Wittebroods-kinderen, uitgeg. door Schotel. Utr. 1867.
Bladz. 7. N°. 6. Bijzonderheden onileend aan de Tresauriers rekeningen to Dordrecht.
Bladz. 10. N". 7. S. van Beaumont. Gedichten, uitgeg. door J. Tideman
blz. 80. 107 v. Hij behoorde tot de rijnsche wijnen. A. C. Oudemans,
TVoordenb. op de Gedichten v. Bredero i. v. Deelivijn. M. de Vries, op
Hooft's Warenar, blz. 163. J. Revius, Overijsselsche sangen , blz. 275.
J. van Zevecote, Gedichten, blz. 170.
Bladz. 12. N°. 8. Zie aant. 8 bij Hoofdst. XXI van Schotel, Het Owlhollandsch huisgezin van de .,-,!eventiende eeu;v. (Leiden 1903).
Bladz. 12. N. 9. Zie J. Scheltema, „Geschied. v. d. dagel. kost in de
burgerhuishouding" in Mengelmerk , DI. IV, 6, Hz. 185 vv.
Bladz. 13. N". 10. In J. J. van Elsland. Dronke BrechNe, blz. 13 v.
komt een gedicht voor tot /of van den brandewijn. „Me vaere koe,
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Jaep, heb ik gustere verkoft voor twaelef pongh, met nog een mingle
hrangdemoris tot wijnkoop." Vgl. Van Elstand, Morgenspraek tusschen
Jaep en Kees. De brandewijn was in 1484 in Duitschland nog niet
algemeen, doch werd in 1529 niet meer als artsenij gehruikt, maar door
ieder gedronken. Men noemde hem „Balsam", „Lebenswasser". Zie
Michael Schriek, Verzeichniss der ausgebrannten Wasser, Angst).
1483, 1484, 1491; C. Gesneri Bibl. Tiguri, 1574 p. 506, Haller, Bibl.
Botan, I. 266.
Bladz. 13. N°. 11. Doedyns a. w., N". 54.
Bladz. 14. N°. 12. Le Francq van Berkhey, Oud-Roll. Vriendschap.
Bladz. 17. N". 13. De aangeh voorbeelden zijn nit de Tresauriersrekeningen van Dordrecht.
Bladz. 19. N°. 14. Zie Schotel, Graaf Floris I en II van Pallant ,
blz. 143 v.
Bladz. 20. N°. 15. Orntrent de rectorate maaltijden vindt men in de
Acta Senat. Acad. Leyd. zeer belangrijke herichten.
Bladz. 20. N°. 16. S. Pepys. Diary and correspondence of Samuel
Pepys F. 1?. S. Secretary to the admiralty in the Reigns of Charles II
and James II, vith a life and notes by Richard Lord Braybroek ,
vol. 1, Lond. 1854.
Bladz. 20. N°. 17. Simon Simonides.
Bladz. 22. N°. 18. Borstius.
Bladz. 23. N". 19. H. Vogellius, Godes Volcks mate encle huydige
klagende beeden tot God. Ench. 1644.
Bladz. 24. N". 20. Frans Esausz. den Heussen, Den Christel. Visser
(Amst. 1640).

TWEEDE HOOFDSTUK.
Bladz. 25. N°. 1. Zie Sehotel's Letterk. Bijdragen tot de geschied. van
den tabak, koffij en thee, 's.Gravenhage 1848.
Bladz. 28. N". 2. Veel opzien baarden, ongeveer een halve eeuw geleden ,
de werkjes van P. Clemens Zints, Plus de tabac! Beaucoup de tabac!
en van Dr. Lud. de Garhenfeld, Tabac venge. De eerste hield de tabak
voor de oorzaak van alle mogelijke ziekten, de laatste verhief haar echter
even hoog als zijn voorganger haar verachtte.
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Bladz. 29. N". 3. Jacobus I gebood in 1624: „No tobacco should be grown,
in Great Britain, and that none should be imported other than was the
produce of Virginia and Barmuda." Belangridre berichten over de tabak
vindt men in Aubrey, Natural History of Wiltshire. De beste tabakspijpen werden vervaardigd to Amesbury „of clay brought from children."
Aubrey says „made by Gauntlet, who markes the heele of them with a
gauntlet, whence they are called gauntled pipes." Zie Things not generally known. First series p. 100, second p. 96 f.
Bladz. 32. N". 4. Mut .litspel van S. Coster.
Bladz. 33. N". 5. Kluchtspel van G. C. van Santen.
Bladz. 37. N°. 6. Dronke .la«p. Amst. 1731.

DERDE HOOFDSTIJK.
Bladz. 49.

1. Na zijn overgang tot het catholicisme.

Bladz. 49. N''. 2. Hollandsclte Illercnrius N". 25.
Bladz. 53. N". 3. In het blijspel van J. C. Weyerman, De llollandsche
Zindelijkheid blz. 9, vindt men de volgende voorstelling van zulk een
Theebancket:
In 't midden van de zaal daar stond een gueridon,
Op 't zelve een keteltje, zo blank gelijk een zon.
Trekpotje was bekleed met zuiver zilverlaken,
Opdat geen vogt het gond van 't lofwerk zon mismaaken
Waar rneed het was behld; de schoteltjes in 1 road
Van onder net beplakt met zagte stukjes bout,
Uit vrees dat 't porcelein het lakwerk mogte schaaren,
Van 'I lief japanscheldad,
geen ruste op diie pylaaren
Van sakredaan, kaneel en pik-zwart ebbenhout.
Het schenken van de thee word juffrouw Rois vertrouw t .
Die evenwigtig thee root water wist to mengen.
Van het porceleindiabinet gewaagt hij dus:
...... Geheel zijn huis, ja zelfs het klein gemak,
Monk als een diamant — duizend lijne kopjes
Vercierden 't kabinet, hoe veel japanse popjes,
Lit amber, zeekoraal en roosverw paerlemoer.
Vervulden 't groot salet.
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Bladz. 56. 4. Zie over den dwazen tulpenhandel: Samen-spraecken
tusschen Waermondt ende Gaergoedt nopende de opkomste ende
ondergangh van Flora. Haar]. 1637. W. P. Sautyn Kluit. „De tulpenen hyacintenhandel", in Hand. en Meded. v. d. Maatsch. d. Nederl.
Letterk. 1866.
Bladz. 59. N°. 5. Zie: Joh. Boecleri, Diss., de potu frigido, Argent.
1700. C. F. Schwermer, Kraft and Wiirkung des schlechten Wassers,
Leipzig 1840, Th. I. Joh. Beckmann, Begtrage zwr Geschichte der Erfindnngen , B. IV.
Bladz. 60. N°. 6. J. Bruyerii Campegii libri XXII de re cibaria,
XVI, 9, p. 669. Eerst in 1750 begon Dubuisson, opvolger van den
beroemden Procopius, „au cafe de la rue des fosses," opsteller van „l'art
du destillateur", dagelijks, het gansche jaar door, allerlei soort van ijs
te verkoopen. De „bevroren boter" werd eerst in 1774 in het koffiehuis
le Caveau te Parijs gedronken. De hertog van Chartres kwam er dikwerf
een glas van gebruiken. Eens verraste hem de waard met een zwaard,
uit dat eetbaar ijs vervaardigd: Ingeniosa gala est !
Bladz. 60. N°. 7. Over de pijpen, zie R. Westerhoff, Verhand. over
de kleine rookpijpjes en Schotel's Verh. over den tabak. A. v. d. Venne
rijmde in zijn Sinnen-Vonck op den Hollantschen Turf ('s-Gra y. 1634),
bij de afbeelding in den fekst:
Noch sic! ik hier een lege fles,
Suyg-pijpen, meer dan vijf of ses.
De hierboven genoemde merken worden nog door den pijpenfabrikant
G. van der Want Gz. gebruikt. Ook bezit het Goudsche museum zilveren
schilden van het voormalige gild, die nog bij commissarissen van de
pijpennering in gebruik zijn.
Bladz. 65. N°. 8. Zie Catalogus v. d. tentoonstelling v. oudheden te
Delft 1864.

VlERDE HOOFDSTLTK.
Bladz. 67. N°. 1. Over de nieuwspapieren leze men: d' Israeli, Curiosities of literature, vol. 1, p. 181 vv.; Algem. Konst en Letterb., 1859.
N". 7 en 36; R. Fruin, „Over de oudste couranten in Nederland", in
Alm. d. Maats. tot Nat van 't Algem. 1863; De Navorscher, D.
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blz. 247, 284, D. VI, blz. 363, D. IX, blz. 295, en W. P. Sautyn Kluit,
o. a. in Nijhoff Bijrlr. voor Vaderl. gesch. N. R. D. V, blz. 209 vv. De
belangrijke inlichtingen van dezen geleerde stelden Dr. Schotel in staat
dit onderwerp met meerdere nitvoerigheid to behandelen.
Bladz. 67. N". 2. Gazetta of van „gazerra", een klapster of ekster, of
van het toen in Venetie gangbare muntstuk, de „gazetta", dat voor het
blad hetaald werd, of van het Latijnsche .,gaza", schot.

VIJFDE HOOFDSTUK.
Bladz. 81. N". 1. Bulenger, de ludis prin. ac. domestic. vet., Lugd.
1627; Calcagnius, de talorum, tesserarum ac ludis (Thes.
Gronov. VII); Meursius, libellus de ludis Graec.; Andreae Sentlebii
de alea ceter. Opus. posth., Lipsiae 1676 (in Caput I worden een reeks
van auteuren over dit onderwerp opgegeven); J. C. de Pauw, Diatribe
de alea veterum ad Epigram. Agathiae Schol., 'Fraj. ad Rhen. 1726;
L. Danaeus, de ludo aleae lib. adv. corruptissimos humus saeculi
mores etc., Genev. 1579 en de Dissertaties van Sets e. a., vermeld in
Repertorium v. Orati6n en Dissert. (Leiden 1866) blz. 13.
Bladz. 82. N". 2. Vergelijking der G-emeeneb.. door Meerman, D. II,
blz. 80-82. Vgl. C. J. de Lange van Wijngaerden, Gesch. d. Heeren- en
Beschrijv. der stad Gouda, D. I, blz. 566 vv.; Van Wijn, Histor.
Avonelstonden, D. II, blz. 103 vv.; Van HasseIt, Arnhemsche Oudheden. D. I, blz. 2.33. Zie verder Meerman, Ontzet can Leyden, blz.15;
v. d. Wall, Privil. van Dordr., D. I, blz. 369; Traitjs três-utiles
touchant les sorciers, les jeux de cartes et de clef par Lambert,
Paris 1579; K. en L. bode, 1857, N". 47, Researches into the history
of played cards; with illustr. of the origin of printing, Loud. 1816,
Ordonn. des Roys de France, P. 1, p. 172; Le Francq v. Berkhey,
Nat. Historie van Holland, D. RI, St. V; F. Burman , Eenige Aanmerk.,
D. I, blz. 149 v.; Kroon. Beschrijving v. 's-Gracenhage, blz. 115.
Bladz. 84. N". 3. H. de Frein, Het spelen met de kaart d. Christen
ongeoorlooft, blz. 48.
Bladz. 84. X'. 4. A. Poirters, Het masker v. d. wereldt afgetrocken,
blz. 257.
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Bladz. 88. N. 5. Georgius de Raadt, Korte Verhand. v. h. triktackspel, toonende het quaet van dat spel selve, de schadel. vruchten
desselfs en het getuygenis, soo van de Heydenen als Christenen, 1674.

ZESDE HOOFDSTUK.
Bladz. 92. N°. I. Volgens de traditie zouden de Indianen en Chineezen
reeds zeer vroeg speelkaarten gehad hebben, die nit ivoren en houten
tafeltjes bestonden, waarop de figuren waren afgeheeld.
Bladz. 92. N°. 2. Over het kaartspel verg. men, behalve de genoemde
schrijvers, Ra y. Textor, Theatr. poet., lib. 1, c. 49, Senflebius, 1. o.,
c. l XVIII, Bulengerus, 1. o., p. 16, 17. Vgl. van de lateren: Daniel, Mein.
pour servir 4 l'Hist. des sciences, etc.; Paul la Croix, Sur l'Origine
des Cartes a loner; J. G. J. Breittkopf, Versuch den Ursprung der
Spielkarten in Europa zu erforschen , Leipzig, 1784-1801, 2 Th.;
Heinecken , Idee gênerale (rune collection complete d'Estanipes, avec
line Dissertation sur l'origine de la gravure et sur les premiers
livres a images, p. 237-46.
Bladz. 95. N°. 3. Vgl. Real-Encyklopadie prot. Theol. u. Kirche. Reg.
Bladz. 96. N. 4. Bijv. Bullet, Fournier, Hanway, Menestrier, Schoeplin.
Een der jongste is 1'Amie Fleury, Hist. des moeurs et continues des
Francais, p. 206.
Bladz. 97. N°. 5. De Noordsche godenleer. Utr. 1836.
Bladz. 100. N°. 6. Histor. avondstonden. Dl. II, blz. 104 vv. Vgl. J. C.
de Lange van Wijugaerden, t. a. pl. blz. 567. Volgens Le Francq van
Berkhey (Natnurl. Historie van Holt. blz. 1448) heteekent „quaertspel",
spel van vieren, omdat op hetzelve 4 afbeeldingen (schoppen. ruiten,
klaveren, harten) voorkomen. Meerman houdt het woord „quaert" of
„kaart" voor eene verbastering van het Ital. carte. Van Wijn wil, dat
men dat spel, naar de vier kleuren, met welke de bladeren heschilderd
waren,.quaerten" noemde.
Bladz. 101. N. 7. Appertise, tours d'adresse, d.

kunsijes makeu.

Bladz. 104. N°. 8. Hij gaf,, op verzoek van C. Leidekker, in 1719 een
leerrede over Coloss. III:17 met den titel : llet spelen met de kaart den
Christenen ongeoorloofd, in bet licht. Deze werd met zulk eene graagte
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gelezen , dat er weldra eene tweede, en eindelijk in 1773 to Utrecht bij
David Baars eene dente nitgaaf in bet hat kwam.
Bladz. 105. N°. 9. Zie Sehoters opstel over het kaartspel in de Teidst room .
D. II, N". 11, blz. :334 vv.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Bladz. 107. N°. 1. Over bet Schaakspel zie men Seldenus, de lud.
latrunc., Lips. 1617: Th. Aetius, de led. scach. tract., 1583; W. P.
Martyr, de balls e. GMAT ; L. Wielius, Tract. d. ludo scach. e. a. door
Senflebius (de alea veterion Lips. 1667 p. 203) en Oettinger (Bibl. d.
.S'cliackspiels. Leipzig, Engehnann) vermeld. Verder Freret, „Origine du
jeu des echecs" in lust. de l'Acad. des inscript. et bel. let.. S. V.
p. 241; Thomas Hyde, de l u dis orientalibus libri duo, quorum prior
historiam shahiludii continet, cum, prolegoinenis, alter historian(
(-der. orient. ludor. exhibet, c. fig aen. Oxoniae in, Theatro Sheldaniano, 1694. 2 vol. 4".; Sarasin, Opinions des 110MS et do feu des
echecs, in Oeurres, Amst. 1695, 12": Dubois, Dissert. sur les echecs.
1805, 8"; Essai slur le Jea des echecs, Hamb. 1770; Le ifeu des echecs
avec toutes les differentes manieres de le jouer, Paris 12"; Stein. None.
essai sur le feu des echecs, La Haye 1789. Lie voorts le Bibliogranhiciln
van A. v. d. Linden Over het schaakspel.
Bladz. 107. N°. 2. L. ten Kate, Aanleidinq t. d. kennis (lei- Nederd.
sprake, D. 11, Hz. 692; J. L. Terwen, Etymol. Handwb. o. I). w.
Bladz. 107. N". 3. Seldenus, Vona Sch«ckspiel. B. 1 c. 2: Gimpelsteimins. Exercit. pacis, P. IV, Sect. 111; A. Senflebii a. w., p. 196 f.
Polydorus Vergilius, de rev. invent., I. 11, e. 13. leidt het af a scandendo.
„Quia calcioli, cum moverentur in alteram adversam partem. scandere
videantur."
Bladz. 107. N". 4. Meursius, de ludis Graecis, Gronovius, Thesaurus
T. VII, p. 982 sqq.; Bulengerus, p. 934 sqq.; Souterius, p. 1638: Bilderdijk, Buitenleven , biz. 13; Aanteek. op Huygens, D. I, Hz. 264.
Bladz. 108. N". 5. 1phigenia in Antis. vs. 194.
Bladz. 108. N". 6. Humerus Odyssee, B. 1, vs. 107.

426

AANTEEKENINGEN,

Bladz. 108. N°. 7. W. A. Becker, Charikles, Bilder altgriechischer Zeite
, te Ansg. v. K. F. Hermann, Th. II, S. 300 fr.
2
Bladz. 108. N'. 8. Encyclop. method. Antig. mythol., T. II, i. v. echec;
Bulengerus, de ludis veterum p. 68 sqq.; Tugault, Nouv. Recueil
histor. d'Antiq. Grecq. et Romain., p. 270 sq.
Bladz. 108. N°. 9. Over dit gedicht toonde pans Leo X zijn bijzonder
genoegen en prees het zeer.
Bladz. 108. N° 10 Uit Walewein. Verg. Tweede Proeve van Oudheid,
Taal- en Dichtk., bl. 15.
Bladz. 108. N°. 11. F. Warton, „Over den oorsp. d. romans in Europa"
in Taal-, Diehl- en Letterk. kabinet van Brender Brandis,
D. III, bl. 16.
Bladz. 108. N°. 12. Het oorspr. werk is geschreven door Jac. de Casalis.
Vgl. W. Scott, De Oudheidkundige D. I, blz. 41.
Bladz. 111. N°. 13. W. J. A. Jonckbloet, Gesch. d. Middelnederl.
dichtkunde 1). I, hi. 293.
Bladz. 111. N. 14. Freret, I. c. T. V, p. 251 sv.; Gaillard, Geschied.
van Karel den Groote, D. IV, blz. 76 v.
Bladz. 111. N°. 15. „Ms. sur velin en lettres gothiques avec miniatures"
in fol. Dictionn. Bibliogr., T. III, p. 174. - Moralit6 „Ms. sur velin
longues lignes et orne de tournures peintes en or et en couleurs,
enrichi de 16 miniatures". Anderen houden den Dominikaan Jean le
Perrin voor den autheur. Dict. Bibl., T. 1, p. 441.
Bladz. 111. N°. 16. W. Scott, Vie de Napoleon , T. 1. p.93, Bjornsthal,
Reize, D. I, blz. 130 v.
Bladz. 111. N". 17. Baudart, Apopthegnzata D. II; A. du Verdier,
Versch. lessen, blz. 187.
Bladz. 112. N. 18. Bayle, Dictionn. histor., T. III, p. 525; Aub. du
Maurier, 2116moires p. 168; Van Wijn, Hist. Avond., D. II, blz. 114.
Bijv. en Aannt. op Wagenaar, D. X, blz. 11.
Bladz. 113. N°. 19. Getiteld „Het schaakspel," meermalen door Huydecoper op Melis Stoke aangehaald, o. a. D. II, bl. 245, 324.
Bladz. 114. N°. 20. De Lange van Wijngaerden, t. a. pl. DI. 1, blz. 572;
Van Hasselt, Rozendaal, blz. 287; Hoynck van Papendrecht, Analecta,
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T. 1, biz. 238; Slichtenhorst, Geldersche Geschied., Liz. 256; Barante
Hist. des Dues de Bourgogne, T. VI, p. 35; Van Meteren, Nederl.
Historien, D. 1, biz. 203, I). III, biz. 184: Groen van Prinsterer, Archives,
T. 1, p. 136; Hooft, Ned. Gesch. Liz. 25; Wagenaar, Vad. Gesch., D. N,
biz. 505; Kok, Vat/. Woordenb.. D. XXII_ biz. 374; Aub. du Maurier,
p. 212.
Bladz. 114. N". 21. Bellerophon of Lust tot ivysheyt. Amst. 1695.

ACHTSTE HOOFDSTUN.
Bladz. 118. N°. 1. Zie over al doze spelen, behalve van Wijn, a. w.
Le Franc(' van Berkhey's, Nat. Historie v. Holland, DI. III, st. 5,
die eene uitvoerige besehrijving geeft van de inrichting der kaatsbaan.
Ersrh u. Gruber, Allgem. Encycl. d. Wissens. n. Knsiste.
Bladz. 119. N°. 2. F. Burman, Eenige Aenmerk. de Nederl. tael aengaende „ D. Ii, Liz. 63; Dictionn. de l'Acad. Franc.; Comenius, Janea
linguarunt reser.
Biadz. 119. N". 3. Zie: De Lange van Wijngaerden a. w. en Van
Wijn a. w.
Biadz. 122. N". 4. Een teekening van Adr. van Ostade, die eene veerstelling geeft van dit spel, braelft in 1833 niet minder dan 2400 gulden op.
Bladz. 122. N". 5. Du Cange, Glossariunt Lat. i. v. Skella, Menage.
i. v. (pale.
Biadz. 124. N". 6. Beschrijc. van Amsterdam, 8 . nag. D. VIII, biz. 779.
D. XIII, Liz. 294.
Bladz. 129. N". 7. Dit regiernent luidt:
Generale acte waarna de voorschreven schutters
p un vetianden bij handtastinge to reguleren.
In 't Baer ons Heeren 1611 hebben verseheiden gei="rfden in Brummen een ondoihorige
gemeenschap opgerigt, genaarnt 't St. Sans gilde, uit welke peisonen is gesproten
de bchutterne in 't boerschap Brummen, so hebben wig shutters voornoemd, ten
agteivolging van 't voofsehiovene, eendragtelyek vastgesteld en stollen vast, cragt
dat zig niemand sal ondernemen of verstouten d'articulen, bier na beschreven
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enigsins te contrarieren, te verwerpen of in kleinagting 't erkennen. So wie dusdanige fauwte komt to begaen, sal, na inhoud der articulen, yonder tegenseggen
van ymand, geboet en gestraft worden, en is wel expresselyck besloten, dat indien
de voorzegde persone, bu versterf of vertrek, dese geseide schutterue moesten
absenteren, dat Met meerder als een soon uit yder huis sal part en deel hebben
aan 't zilver, en by gevolg van de sehutterne genieten, en dat memand sUn tegt
kan en sal verkopen, of over transporteren. Die lust en genegentheid had om sig
aen 't zilver, 't welk aen de Schutteru hoort, to kopen, kan sig met eenen gulden
vijf stigers daertoe hegeven.
Articulen tot narigting:
1. — Voorecutit word goarresteert dat, Wanneer de vogel op de stange is, den
gewesene koning sal vrij staen d'eerste schoot to deen, en so vervolgens van
d'officieren tot d'soldaten daeronder gehorende.
— Wanneer een van de schutter de vogel kwarae at te schieten, die sal
profitereu eon nieuwen hoedt, inits conditie dat dese koning weder aen de schutterUe uitkere een half vat bier.
:t. — ()ft gebourde dat een uitheemse de vogel atschiet, en koning \verde, sal
soodanigo persoon verpligt sun tot boete aen de schuttern to geven, 1 tonne biers,
en hinnen S dagen een even geluke Vogel op de stange te leveren.
4. — En wie (le vogel afschiet, 't sy die aon 't glide hooren of uitheenise, gehouden
sullen sun 2 sufficante bergen tot genoegen van de schutterue aanstonds te stellen.
5. — Of or ymand, no dat do vogel afgeschoten waren, hp mogt ondernemen met
scherp to schieten, sal soodanigen een half vat bier verbeurt liebben.
— Als nu 't afsclneten ten einde is gehragt, sal men er mode in eenigheid
sig vervoegen ter plaetse ahvaer de verteringe zal geschieden.
7. — Wanneer er rusie tusschen verscheide personen ontstaen mogt, sal yder
dusdanigen persoon of personen, Ider in 't bysonder, verbeuren een half vat bier,
en boven dien in een ton koud water staen, so lang de partuen met versoend sun.
S. — So een schutter een goed vrient in 't gelag brag, sal eon schutter vrnstaeri
den selven met een kanne bier to beschenken, maer, so die mend ging Bitten, sal
hij gehouden sy r, syn gelag to betoien.

NEGENDE HOOFDSTUK.
Bladz. 131. N'. 1. Beckmann, Geschichte der Erfindungen , B. 1,
S. 62 if., B. 11, S. 522 ff.
Bladz. 132. N°. 2. \Villeins, Belgisch 3.1aseam, 1841, hlz. 328.
Bladz. 132. N°. 3. Reiiiaerd . vs. 803.
Bladz. 132. N. 4. .1. F. Willems, Mengelingen t'. vaderl., ilthni^d hlz.
355 volgg.

AANTEEKENINGEN.

429

Bladz. 132. N'. 5. Fred. Verachter, Albrecht Durer in de Nederl..
blz. 38, 74.
Bladz. 132. N. 6. Nog in 1789-'90 was bet gebruik in zwang, iemand,
ten blijke van eerbewijzing, met fakkellicht naar huis te vergezellen.
Die eer wend o. a. aan Van der Noot te Gent bewezen. Willems, Belgisch
Museum t. a. p., blz. 330.
Bladz. 132. N°. 7. Histoire (le la ville de Paris, composee par D.
Michel Felibien, revue augment ge et raise au jour par D. GuyAlexis Lobineau, Paris 1725, T. Il, p. 951, 977, T. IV, p. 648,
676, 764.
Bladz. 132 N". 8. „Dienes Geleucht gleich einigermassen der noel) auf
einigen Bergwerken gebrituchlichen Grubenlichtern," (Beckmann, a. w.,
S. 70). „Falot est, dans la maison du Rai et des princes, un grand vase,
qu'on emplit de suif, de poix resine et d'autres matieres combustibles,
pour eclairer dans les yours" (Grand trocab. Franc, Paris 1770, V,
T. X, p. 263). Noel, Dict. des Origines.
Bladz. 133. N". 9. Felibien, T. IV, p. 786. T. V, p. 191.
Bladz. 133. N". 10. „Lanternes A reverberes." Volgens Essai sur les
lanternes, par une Societe des de yens lettres a Dole, 1755, was de
uitvinder een Abbe P. In 1721 had Parijs 5778, volgens anderen 5694 of
6232 lantarens. Zie: Etat, ou tableau tie la ville de Paris, Paris 1760,
8°. Curiositgs de Paris. de Versailles. Manly. Par M. L. R., Paris
1771, 2 vol
Beckmann,
w. S. 75.
Bladz. 133. N". 11. Loud. 1726; 2 vol fol., T. I, p. 186.
Bladz. 134. N°. 12. Pag. 561 der ed. van 1633, door John Strype, Land.
1720, T. II, p. 117. Eduard I gaf een statuut aan Londen dat „in consequence of continual affrays in the street, every person during the night
should have a light with him, in the fault of which he should be sent
tot the Tonel or Round-house. Zie Things not genet.. known ; 2e Ser..
p. 102.
Bladz. 134. N". 13. „For the safety and peace of the city, all inhabitants were ordered to hang out candles duly to the accustomed hour."
John Noorthinck, New history of London, Lond. 1773, p. 233.
Bladz. 134. N'. 14. Beckmann, a. w. S. '77.
Bladz. 134. N. 15. Maitland, a. w. T. I, p. 521.
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Bladz. 134. N. 16. De la Lande, Voyage d'un Francois par Italie
Griechenland, Zurich
T. VIII, p. 187; Ricdosel, Reise durch Sicilien
1771, Lettres ecrites de Suisse, d'Italie, de Sidle et de Malthe
en, 1777-1778, 5 torn. Lettere del Signor abate Domenico Sestini
scritte dalla Sicilia e dalla Turchia. T. L p. 216.
Bladz. 134. N. 17. Lady Morgan, Italie en de Ital., D. III, blz. 267.269.
Bladz. 135. N°. 18. Beckmann, a. w. S. 80 ff.
Bladz. 135. N°. 19. Antwerpsch Chronykje, blz. 240.
Bladz. 135. N. 20. Zie Bibliotheque des antiq. Belg., T. II, p. 109.
Bladz. 135.
21. Handvesten c. Antsterd. D. II, blz.1047; Wagenaar
Beschr. v. Artist. D. V, blz. 152 vv.
Bladz. 136. N. 22. Zie de beschrijving in Volksalm. v. d. Maatsch.
tot Nut van 't Alg. 1870 blz. 45 v.
Bladz. 137. N°. 23. Welke aldus luidt: „Abraham van Wijngaertstrate,
voor het leveren van 24 lamplantarens en jaarlijks onderhouden van
109 lantarens, 221 p. 8 s. - Aan raepoly en Itinsaetolie ten behoeve
van de stads lamplantarens, 301 p. 14 s. - Nog aen raep- en lijnsaetoly
28 p. 17 s. Twintig en een half pont lampkatoen 24 p. 12 s. - Aen
de personen, dewelke de lamplantarens, door de straeten deser stadt
staende. alle de daghen geolyet ende des avonds aengesteecken hebben,
volgens resolutie van mijn Ed Heeren, over 30 lantarens 30 gulden, en
alsoo meer lamplantarens syn gestelt, hebben deselve meer aengesteecken,
dus komt hier 194 p. 18 s. - Bet. aen 2 olyers, volgens resolutie van
mijne Heeren yder 180 p. s' jaers dock alsoo deselve meerder getal hadden
geolyet in desen jaare 1679 f 352. - Aen de aensteeckers voor haer jaerlijks caersgeld 20 £."
Bladz. 137. N°. 24. J. de Riemer, Iteschrijving v.'s-Gravenhage, D. II,
blz. 265; Mededeel. v. d. Vereenig. ter beoef. van de Geschied. v.
's-Gravenh., D. I, blz. 77. Kroon, Beschr. v. Gravenh. blz. 303.
Bladz. 137. N°. 25. C. J. de Lange van Wijngaarden, Geschied. d.
Heeren en beschr. v. Gouda, D. II, blz. 326.
Bladz. 138. N. 26. D. Velius, Chronijck v. Hoorn. Vervolg, blz. 70.
Over de straatverlichting to Groningen plaatste H. 0. Feith een belangrijk arttkel in de Gron. Courant van 14 of 16 April, 1854.
Bladz. 138. N. 27. De la Mare, Traite de la Police I, Reg. in yorew. Th. IV, S. 128 ff.
Guet, Beckmann,

AANTEEKENINGEN.

431

Bladz. 140. N. 28. Reisen, Th. I, S. 172, 237; Mabilion. Her
Germ. p. 26.
Bladz. 140. N". 29. De Lange v. Wijngaarden. w. D. II, blz. 325.
Bladz. 140. N°. 30. Van 27 Oct. 1564, 31 Oct. 1565 en 24 Apr. 1567.
Bladz. 142. X'. 31. Willems, Belg. Museum 1841, 3e afl.. blz. 330.
Bladz. 143. N°. 32. Beckmann t. a. p. S. 131.
Bladz. 143.
33. Cardonne. G-esehichte v. Afrika land Spanien ,
Th. I, S. 187; R. Ximenez, Hist. Arab., c. 26.
Bladz. 143. N'). 34. De la Mare, Trade de la Police, T. I, p. 567.
Bladz. 143. N. 35. Beckmann, t. a. p. S. 348 1.
Bladz. 144. N°. 36. Zie Nicolai, Beschreib. von Berlin, S. 26.
Bladz. 145. X'. 37. Zie over de verlichting der gevels to Parijs: Michaud
et Poujoulat, 316moires pour servir Histoire de France, le Ser.
p. 631.
Bladz. 147. N". 38. Rowell der stadt Leyden. Leyd. 1658.
Bladz. 148. N". 39. Zie J. de Vries Jozn. „Een waardig burger" in
Yolks-Almanak voor 1870, blz. 35 vv. De fabriek van Jan van der
Heyden stond in de Koestraat to Amsterdam. De zinnebeeldige steen boven
de deur (zie de afbeelding op blz. 136) heeft betrekking zoowel op de
uitvinding van de slangbrandspuit als van de nieuwe straatlantaarns.
„In het midden duidt een verlichte were1dbol aan, hoe beide uitvindingen
strekken tot nut van het algemeen. Daarboven zijn kruislings twee lofbazuinen aangebracht en ter linkerzijde de lantaarnlamp, waarvoor eene
naakte vrouw en een lichtschuw Bier de vlucht nemen, terwij1 een man
(de uitvinder), ter halver lijve afgebeeld, daarbij toeziet. Ter reehterzijde
bluscht eene waterspuwende slang de vlammen uit, door een vuurdraak
of salamander uitgebraakt." Bij de verbouwing van het huis in 1868 is
deze steen weggenomen.
Bladz. 148. N. 40. Vgl. over de schoorsteenen: Beckmann, t. a. p.
S. 391 ff. Martin leidt het woord schoorsteen of van schoren: Fritsch
van „schoren," scheuren, oorspronkelijk hetzelfde met „scharren"; vandaar „Schoreisen, Zahnschorer, Schormaus of Scharmaus". „Schorstein
ware also der Rauchfang, welcher wegen des Rustes oft bescharret
oder gescheuret werden musz." Zoo leest men in den Sachsenspiegel:
„Manlik sol ok bescure sinen Oven and sine Muren, dat die Sparken
nicht in eines andern Hof varen."
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Bladz. 149. N°. 41. Zie Giov. Villani, Historie Fiorentane lib. XII,
c. 121.
Bladz. 149. N°. 42. Muratori, Scriptores Rerum Ital., T. XVII.
Bladz. 149. N°. 43. Tableau de Paris. 1711, T. II, p. 249; Beckmann,
t. a. p. S. 445.
Bladz.

N°. 44. Van Hassell, Arnheinsche Oudheden D. III, blz. 3.

TIENDE HOOFDSTUK.
Bladz. 151. N. 1. Over de gilden vindt men de bronnen vermeld in
het Repertorium der Verhandel. en Bijdr. betreff. de Geschied. d.
Vaderl., voorts in de Stedenbeschrijvingen, zooals die van Dordrecht
door Balen (alsook de Privil. van v. d. Wall), van 's.Hertogenhosch
door Oudenhoven, van Leyden door Van Mieris, van 's-Gravenhage,
door De Riemer enz. Ook verwijzen wij naafi de dissertaties van Fortuyn,
Feith, Reigersman en Houck, vermeld in het Register d. Acad. Dissert.
era Orat. blz. 15.
Bladz. 157. N. 2. Op de kelk las men dit opschrift: Nos, quorum
arms, — Scyphus fert hie — Coelata Jacobi — Fraterno fratres, —
Blum libamus — Amori.
Bladz. 161. N°. 3. Over Koppermaandag schreef Schotel een stukje in
de Leydsche Courant, 1864 N 1 . 7.
Bladz. 162. N°. 4. De amen vinden kunst en raet,
Sij schrandriseren vroegh en laet
Als den paf-sack weydelijck koppert,
En smetst en smult en dempt en slaept.
Wat aangaat het gevoelen van Bilderdijk: dit wordt door rekeningen
van de abdij van Rijnsburg en door Cats en andere dichters bevestigd.
Bladz. 163. N°. 5. P. H. van der Wall, Verhand. over de Handvesten
v. Dordrecht. Dordt 1768.
Bladz. 163. N". 6. J. Le Long, Reformatie v. Amsterdam. Amst.1729.
Een diergelijke optocht had ook to 's-Gravenhage plaats: Kroon a. w.
blz. 226.
Bladz. 163. N°. 7. Zie H. Potter, Reize door de oostel. depart. v.
Holland, Haarl. 1808, D. I, blz. 81.
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ELFDE HOOFDSTUK.
Bladz. 165. N. 1. Vgl. over de Apotheken: Mtihsen , Geschichte der Wissenschafte a in der Mark Brandenburg besonders tier Arzneylvissens.,
Berlin, 1784, S. 372; C. Thornasii. Dissert. de jure circa pharmaecopalia civitatum,, Halle 1774, Beckmann, a. w. S. 489 ff.;
E. Isensee, Oude en middelgesch. der geneesk., Gron. 1847. blz. 466 vv.
Het Stedelijk Museum to Amsterdam bezit sedert enkele jaren een Geschiedkundig Medisch-Pharmaceutisch Museum, door Dr. C. E. Daniels
geheel ingericht naar het model der apotheken uit de 17de eeuw, waarvan
Dr. M. W. Pijnappel eene beschrijving met afbeeldingen heeft gegeven
in Eigen Fraard van 1902.
Bladz. 167. N°. 2. G. van Hasselt, Arnhemsche Oudheden , Schotel,
De Abdy van Rijnsburg, blz. 312; Matthaei Analecta , T. I, p. 157.
Bladz. 168. N". 3. Maisen, a. w. Th. II, S. 365.
Bladz. 169. N°. 4. G. Patin, Lettres choisies p. 53, 153, 275, 393, 414.
Bladz 170. N°. 5. Zie over J. le Mort: Van d. Aa, Biogr. Woordenb.
Bladz. 170. N°. 6. Vgl. De Riemer, Beschrijving van 's-Gravenhage.
Bladz. 171. N°. 7. Wagenaar, Beschrijving v. Amsterdam., DL VIII.
blz. 219, 214, 690.

Bladz. 173. N°. 8. Over den oorsprong van den gaper met de narrenmuts bestaan versehillende gevoelens. Volgens sommigen zouden de
apothekers, die vroeger ook in wijn handelden, de voorbijgangers daardoor uitgenoodigd hebben tot het koopen van wij n. Volgens anderen
was die lachende gaper een symbool voor het genot, dat men bij hen
smaken kon onder het drinken van een glas wijn. In het noorden van
Duitschland is vaak de apothekerswinkel nog de pleats, waar in den
morgen de „Schnapsbrader" en „Ltistigmacher" zich vereenigen. Een
derde meende, dat die gaperskop het teeken was, dat men in den Winkel
slaapbollen verkocht, die ook buiten de deur hingen. Een ex-drogist
verzekerde. dat die gaper herinnerde aan een drogist uit de 14de eeuw,
die Gapen heette. Eindelijk heeft men den oorsprong gezocht in den tijd
van de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten. Omdat de drogerijen veel
nit Gouda verkregen werden, zou de gaper hebben gedoeld op kabeljauwen
die gapende op de vischbanken liggen. Addison spotte in zij n „Spectator"
met die gapers. Zie oak .1. N. Lennep en J. ter Gouw, De Uithangteekens.
.26*
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Bladz. 174. N. J. Deughden-spoor, blz. 141. Vgl. Isensee a. w., blz. 4901
Bladz. 175. N. 10. Vgl. G. Patin, Lettres I. c.; De Lange van Wijngaerden a. w., D. I, blz. 578; Van Hasselt, a. w. D. IV, blz. 118.
Bladz. 177. N". 11. Comenius a. w. blz. 136.
Bladz. 177. N'. 12. Van Hasselt a. w.
Bladz. 178. N". 13. NIss. Rekening in het Archief van Culemborg.
Bladz. 178. N°. 14. Godts yolks oude ende huyclige klagencle beeden
tot God, Enkh. 1644.
Bladz. 182. N". 15. Wagenaar, Amsterdam, D. VIII, blz. 697. D. IX,
blz. 171, D. XIII, blz. 261; J. W. R. Tilanus, Beschrywing der schilderyen, afkomstig van het Chirurgijnsgild to Amsterdam. Met eenige
hist. aanteek. omtrent het gild en eene andere beschourving der
kunstwaarde deter verzanzeling. Amst. Hetgeen men in den tekst
nopens de verschillende snij-kamers vindt vermeld is ontleend aan de
stedebeschrijvers: Orlers, Van Mieris, De Riemer en Balen. Zie ook Glidebrief bij die van den gerechte der stadt Leyden gemaect, dienende
tot onderhout ende ouffeninghe van de Chirurgie, midsgaders van
de barbiers ende andere, Leyd., 1637, 4°.; De lovijnende Amsterd.
heel-konst, Amst. gedr. privilegie v. d. geweezene overlieden van
't barbiersgildt. Afbeeldingen van Chin operatien en instrumenten nit
de 17 ,e eeuw, vindt men vOUr en in J. Munnik's Practyck der Heelkunst, Utrecht 1693, 4". en vOUr L. Botalli Opera omnia, L. B.16608".;
in Paul Barbette, Noodige aannierkingen over de Chirurgie; Joseph
de la Charriere, Nieuwe operatien der Chirurgie, Vert. door
Steph. Iilankaart, Amsterdam 1691, blz. 31. In J. L. Choulant's Geschichte and Bibliographie der anatomischen Abbildung etc., Leipzig
1852, vindt men de voorstelling eener anatomische les in 1535. In de
17de eeuw werd het yak der tegenwoordige acconcheurs op de meeste
plaatsen alleen door vroedvrouwen uitgeoefend. Zij ontvingen onderwijs
van een der stads-vroednieesters. Zoo was Jakob Denys „ordinaris stadschirurgijn. operateur van den steen, vroedmeester en voorleeser van de
vroedvrouwen binnen Leyden." Volgens zijue Verb. over het ampt der
vroedmeesters en vroedvrouwen, Leyd. 1733, 4"., blz. 291, moesten zij,
die het vroedvrouwen-andit wilden leeren, niet beneden de 25 of boven
de 50 jaren zijn, geen kroinme stijve leden hehben, niet dik, vet, kort
of droefgeestig, maar lijdzaam, mededoogend, niet praatachtig en dubbelzinnig aan doctor en vrienden antwoordende, zijn. Algemeen was in het
vroedmeesters
laatst der 17de eeuw in gebruik: De praetyck
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vroedvrotoven. Bekrautigd met een groot petal aanmerkingen (loot
Paulus Portal, geswooren Chirurgyn en Vroedm. te Parijs, Amst.
1691. Louise Bourgeoise, vroedvrouw van Maria de Medicis, schreef:
Inleyding over het croedvrouwen ambt. G. Goris gaf in 1707 haar
wcrkje voor de tweede maul in 't held.
Bladz. 184. N. 16. Petrus Baardt, Deughden-spoor in de on-deughden
des werelts all-gebeeldt , Leeuw. 1645.
Bladz. 187. N°. 17. Men vindt a. a. voorstellingen van chirnrgkinswinkels
bij Baerdt, en in D. IV van De tvijse Jaerbeschrijver of wonderlijeke
Genees- en Ifeelkunst door d'overleden Beer J. C., Amst. 1664
blz. 202 v.

TWAALFDE HOOFDSTUK.
Bladz. 194. N. 1. Bibl. Botan., T. 1, p. 398, 411. P. Hondius, Dapes
exemptae of de Moufe-schans, d. i. de soeticheydt des Buytenlevens.
Nieuwe edit. Leyden. 1621.
Bladz. 195. N°. 2. J. d'Outrein, Wegh-wiper door de Heerlijhlt
Rosendael.
Bladz. 195. N". 3. Sehotel, lets over H.
blz. 65 v.

v.

Beverningh,

's-Hertog. 1847

Bladz. 196. N. 4. In zijne Aanmerkingen op Linschoten's Xavig. et Itin.
in Orient. haliam, Hagae 1599.
Bladz. 196. N. 5. Beckmann, a. w. Th. 111, S. 299.
Bladz. 196. N. 6. Haller, !list. stirpitun, P. 1, p. 272 en 612.
Bladz. 196. N". 7. Noel Capperon, apotheker te Orleans, beetle haar
om bare gelijkenis met een sport van dambord, frifillus;
dock volgens anderen is die naam imileend aan hare gelijkvormigheid
met een dobbelbeker, fritillus geheeten. Clusius, Hist. plant.. T. 1,
p. S. 301.
p. 128, 130, T. II, p. 154: Beckmann. t.
Bladz. 197. N. Chisius, a. w.. T. 1, p. 137. Dc Flos Jarobaeus en
Guernsey.lelie komen voor bij Kaempfer. Antoenitat. exotic., p. 872, en
Thunberg, Flora Japon., p. 132,
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Bladz. 198. N". 9. Bekend onder den naam Narcissus Japonicus.
J. Cornutius beschreef ze en beeldde haar af in zijn boek getit. Lilium
sar niense, or a description of the Guernsay-lilly. Lond. 1721.
Bladz. 198. N. 10. Zie Tournefort, Voyage du Levant, vol. II, p. 15;
D. Ardenne, Traite des renoncules. Par. 1746, 8'1. Voor de tulpen, zie
,00k Beckmann, a. w. Th. 1, S. 223.
Bladz. 199. N°. 11. Over de tulpenmanie leze men ook nog: Abrah.
Munting, Naanivk. beschryving (let- aardgetvassett, p. 907; Le Long,
Koophandel v. Amsterd., D. II, blz. 307; J. P. Ricard, Le negoce
d'Amsterd., p. 11 en anderen, aangeh. bij Beckmann t. a. p. p. 229 in
'de aant. Vgl. verder Hoofdst. III, aant. 4.
13Iadz. 202. N°. 12. Men verschilt over den oorsprong van het woord
„artisjok", bij Hondius „artichook", bij de Franschen „artichaut", bij de
Ital. „arciocco". Sommigen leiden het af van het gr. woord „kokkalus"
met het arab. „al" er voor („alkokkalon"); doch Salmasius (ad Solinum
p. 160) keurt deze afleiding af. Grotius, Bodaeus en anderen leiden het
af van het gr. „artutiky", dat bij Alexander Trallianus voorkomt. Frisch
meent dat het nit „carduus" en „scolymus" is saamgesteld. Andere afleidingen vindt men bij Menage, Dict. etym. de la langue Franc. T. 1,
p. 96, Hondius a. w. blz. 747.
Bladz. 205. N°. 13. Zie: De nieuwe naaunkeurige Nederl. Hovenier,
Leyd. 1713. J. v. Lennep en J. ter Gouw maken in Uithangteekens
blz. 16 gewag van twee apothekers te Pornpeji, die op hun uithangborden de slang van Aesculaap met een ananas in den bek schilderden.
Het zal echter wel een pijnappel moeten voorstellen, daar de ananas in
Amerika tehuis behoort. Beckmann, a. w. Th. IV, S. 278.
Bladz. 205. N°. 14. Volgens het Gelehrt. Lexikon is Oviedo in 1535
naar Amerika gegaan, en liet hij eerst na zijn terugkomst zijne algem.
geschiedenis van indien te Sevilla drukken. Doch in de voorrede wordt
uitdrukkelijk gezegd, dat de opsteller reeds 12 jaren in Amerika geweest
was. In 1513 ging b lj derwaarts. In 1535 werd hij commandant van
St. Domingo en eerst 10 jaren later kwam hij terug. Toen hij 70 jaren
oud was, werd hij historiograaf van Karel V.
Bladz. 205. N°. 15. In zijn Novi orbis hist., p. 125.
Bladz. 205. N. 16. Les Singularitez de la France antartiq. p. 87.
Oviedo vermeldt de soorten in Amerika yayama, boniama en yayayua,
door de Spanjaarden pinas genoemd.

AANTEEKENINGEN.

437

Bladz. 205. N". 17. Hist. (run voyage faict en la terre de Bresil , p.188.
Bladz. 205. N°. 18. Hernandez, 1?er. medic. novae Hisp. thes. p. 311
Bladz. 205. N. 19. Tractado de las drogas y medicinas de las
Indias Orientales.
Bladz. 205. N". 20. Zie Bauhini, Hist. plant. T. 111, p. 93; Kircheri,
China ill., p. 188.
Bladz. 205. IV'. 21. Rumphius, Herbarium A mboinense , p. 228.
Bladz. 205. N". 22. Cl. Bruin, Lustplaats Soelen, blz. 222.

DERTIENDE HOOFDSTUK.
Bladz. 207. N". 1. Vgl. voor Amsterdam Wagenaar, a. w. D. IX,
bk. 186; voor Amersfoort A. van Bemmel, Beschrif ving van Amersfoort , Utr. 1760. D, II, ht. 766..
Bladz. 207. N". 2. Zie Keuren van Leyden, blz. 57.
Bladz. 209. N". 3. Van Lennep en Ter Gouw, a. w., blz. 120.
Bladz. 209. N". 4. „Kantelingen". zegt Z Heyns, Vriendts-Spieghel,
(1602).
Dat sijn van die hooge spitse dinghen,
Die ons de sehorften hoofden noemt,
Doch sijn se met suycker en cancel bebloemt,
Noyt beter cost en hebt ghij gheten.
Bladz. 210. N". 5. Moufeschans , blz. 232.
Bladz. 213. N. 6. Noch in den Opticus Thesaurus van den Arabier
Alhazin. die omstreeks 1000 leefde, noch b ij Vitello in de 13 1, eeuw,
vindt men er eenig spoor van. Vgl. Beckmann, a. w. Th. III. S. 319,
Bladz. 213. N". 7. Behalve van stalen en gepolijste marmeren, maken
ook Vincentius Bellovacensis, Raim. Lullus, Roger Baco, Antonius van
Padua en Nic. Gregorus ook melding maken van glazen spiegels.
Bladz. 214. N''. 8. De Brune, de jonge, Volgeestige werken. Haar1.1565.
Bladz. 214. N". 9. F. Ridderus, Historisch A. B. C., Rott.1664. blz. 376
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Bladz. 220. N°. 10. Vgl. over den twist tusschen de kleermakers en borduurwerkers, Tijds. v. d. geschied. v. Utrecht. D. VIII, blz. 32.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Bladz. 221. N°. 1. J. van Effen, Spectator, D. II, blz. 226.
Bladz. 222. N°. 2. Over het ital. boekhouden. zie men Beckmann.
a. w. Th. VI, S. 177.
Bladz. 222. N°. 3. Practique om te leeren rekenen, cypheren ende
boeckhouden, enz.
Bladz. 224. N°. 4. J. C. Weyerman, de Holt. Zindelijkheid (Amst.
1713) biz. 47.
Bladz. 225. N°. 5. De „ces, ses of cessy" komt bij Bredero en Bernagie
rneermalen voor.
Bladz. 225. N°. 6. H. van Halmael. Crisp/ j , Boek- en kasthouwer.
bedrieger, Amst. 1707.
Bladz. 228. N°.

Vgl. Hooft, Brieven, D. III, blz. 197.

Bladz. 228. N°. 8. S. Simonides, Vier boecken v. Godts oordeel.
Rott. 1653.
Bladz. 230. N°. 9. Zie J. v. Oudenhoven, Ingebroken Alblasser-waart ,
aismede sijn straffpredicatie. Leyd. 1741.
Bladz. 231. N". 10. Naturlicher Kunst der Astronomei. Des weitberiimpten 31. Joh. ICiinigspergers kurter Begriff. Straszburg 1529. Aeyn newer Kalender eon allerhande Artznei, &trek anzeygung der
sieben Plane ten von J. Kiinigsperger. Straszb. 1537 (Beckmann, a. w.
Th. IV, S. 141).
Bladz. 235. N°. 11. Bijv. December Horemaent.
Machtige Provintien ende steden,
Die te vorens seer waren vermeert,
Ende van den vyandt onrecht leden,
Siet men nu malcander gheteneert.
Bladz. 238. N". 12. H. C. Rogge, Casp. Jansz. Coolhaes. Amst. 1856.
D. II, blz. 113 vv.
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Bladz. 239. N". 13. Groot Hoorns, Enkh•., Alkmaard. en Purple-relter liedboeck, blz. 157.
Bladz. 239. N". 14. De koopman of bijdragen ter opbouiv van
1\Tederl. koophandel, Amst. 1768, D. I.
Bladz. 240. 15. Zie Nederlanlsche Munt-boeck, ver y . de voornaamste Placaten ende ordonnantien der ;mode ende het muntivesen betreffende, Anis'. 1645, fol.
Bladz. 241. N°. 16. Bredero gewaagt van deze munt in zijn „Schijnheiligh": „Duwt hem maer in de vuyst een dosijn Albertijnen en beveelt
hem de saeck".
Bladz. 245. N". 17. Zie Van der Wall, Privil. van Dordrecht, D. I,
blz. 153.
Bladz. 245. N". 18. Van Mieris, Charterb.. D. II, blz. 806 v. Dl. IV,
blz. 154, 2:31. Wagenaar, Amsterdam, D. IX, blz. 426 v. Zie verder
over den wisselbandel: Beckmann, a. w. Th. IV, S. 301 ff.; J. Phoensen,
Wisselstijl tot Amsterdam met het vervolg van J. le Long; Le Maine
de 1'Espine, Kooph. v. Amsterd. vertu. door J. le Long ; Le Maine
d'Espine, Groot misselb.; Generale ivissel- en munt-redactie op alle
plaatsen. De prijscouranten zijn in den aanvang der 17 de eeuw in
gebruik gekomen. De oudste verordening nopens deze, waarin ook van
den wisselcours wordt gewag gemaakt, is van 31 Jan. 1613. Zie Handy.
ofte Privileg en Octroyen der stet(' Amsterd., D. II, blz. 1064. In 1634
verwierf John Day, een gezworen wisselhandelaar in Londen, verlof
zulke prijscouranten oveekley bills of the several rates of prices of
all commodities" to laten drukken. In het Privilegie (Rymer, Foedera.
T. XIX, p. 577) wordt uitdrukkelijk gezegd, dat zij lang in het huitenland in gebruik waren. Wisselcours-couranten werden eerst in 1687 to
Hamburg gedrukt.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
Bladz. 248. N". 1. De Leidsche Bibliotheek bezit enkele van deze
wastafeltjes.
Bladz. 249. N". 2. H. de Groot, Vergelijk. der Gemeenebesten door
Meermap , D. III, blz. 33 v. 250-252. Beckmann, a. w. Th. IV, S
233. ff.
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Bladz. 250. N. 3. Heerkens beweert in ziju A yes Frisicae, p. 106
ten onrechte, dat de Romeinen bij de oudste bewoners dezer landen
reeds het gebruik van de schrijfpen vonden.
Bladz. 250. N°. 4. Excerpta auet. ignoti adder A. Marcellini, Hist.
ed. Valesii, p. 669; Procopii Hist. areana, e. VI.
Bladz. 250. N°. 5. Organon, lib. VI, 13 p. 132.
Bladz. 250. N°. 6. De re diplontatica. Suppl., p. 5.
Bladz. 250. N°. 7. Zie C. G. Schwartz, Exercit de varia supellect.
rei libr. 4, § 8.
Bladz. 250. N°. 8. Vgl. Maxima Bibliotheca Patrum, Leyd. 1677,
T. XIII, p. 27, en bij Beckmann, a. w. S. 292.
Bladz. 251. N°. 9. Reuchlin's Leben, in Meiners Lebensbeschr. , B. 1, S. 4;
Pirkheimeri, Opera, p. 259; Ill. vir. Epp. ad J. Reuchlin, p. 144.
Bladz. 252. N°. 10. Nouveau traits de diploznatique, par deux Religieux Benedictins, T. IV, p. 33; Lebeuf, Mena. concern. l'Hist.
cl'Auxerre, T. II., p. 517; Papillon, Bibl. des auteurs de Bourg., T. II,
p. 217; Pomet, list. Wn. des drogues, T. II, p. 44.
Biadz. 252. N°. 11. Schotel, Illustre school v. Dordrecht, blz. 28.
Bladz. 255. N°. 12. Volgens een handschrift van C. van Alkemade.
Bladz. 257. N°. 13. Spectator. D. II, blz. 13.
Bladz. 260. N°. 14. Voigt, „Das still Leben des Hochmeisters des deutschen Orden s and sein Fitrstenhcf," in Fr. v. Raumer, Hist. Taschen buch,
Jahrg. I.
Bladz. 262. N. 15. Over de posterijen vindt men belangrijke bijdragen
in de Ned. Jaarboekjes der posterijen, uitgegeven door den postdirecteur G. Heringa. Zie ook Le Long, Koophandel van Antsterd.; de
Koopman enz.; Wagenaar, a. w. D. IX, blz. 447-456. Maar bovenal
verwijzen wij naar C. Overvoorde's Geschiedenis van het postivezen
in, Nederland odor 1795, met de voornaantste verbindingen met Set
buitenland. Leiden 1902.
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ZESTIENDE HOUFDSTUK.
Bladz. 270. N°. 1. Zie over de kermissen, de door Jasp. Brasser aangehaaide werken in de voorrede van zijn Geschied. en rechtk. verha,ndeling ran (le meek- en jaarmarkten, Leyden 1782, als ook in het
Repertoriunt der verh. en bijdr. blz. 95; voorts Ertseh and Gruber,
Angela. Encyclop. d. Wissens. u. Kunst, Th. XIII, S. 221.
Bladz. 275. N°. 2. Tractaet over de Bacchus-feesten, dat zijn kermissen, enz.
Bladz. 277. N0. 3. J. van der Does, 's-Gravenhage, 's-Gray.1668, blz.3.
Bladz. 277. N°. 4. J. de Riemer, BeschrOving van 's-Gravenhage,
Delft 1730 D. II, blz. 436 v.
Bladz. 277. N". 5. Van Mieris, a. w. blz. 441.
Bladz. 278. N". 6. A. van Beaumont, G4dichten. (uitg. van J. Tideman)
blz. 43.
Bladz. 279. N°. 7. Vgl. A. v. d. Venue, Tafereel der belacchende
nerelt ('s-GraNenhage 1635), blz. 50, 110.
Bladz. 279. N°. 8. S. Coster's Ryckeman, ghesp. op de Loter'ij van
't (Mule Mannen elide Vrourven Gasthuys, binnen Amsterdam, op
Kermisse 1615.
Bladz. 279. N°. 9. Bredero's Moortje, biz. 62. „Betouw" was een soort
van bier, tot welks bereiding betonie gebruikt werd, waaraan het
den naam ontleende. Zie Hoeufft, Bredasch Taal-eigen, blz. 58 v.
Rotgans' Boerekermis vindt men achter zijn Poezy van verscheide
Mengelstoffen, Leeuwarden 1715. Ook komt zij voor in De oud-Hollaudsche kermisparnas, waarvan in 1823 to Amsterdam, een nieuwe
druk verseheen.
Bladz. 280. N". 10. Zie Groot Placaet-boek, D. 1, P. 106, 467, D. II,
f. 2990.
Bladz. 281. N°. 11. Van der Venne, a. w. blz. 58. Men vindt deze en
andere voorbeelden in het Grootplaneetboek, en in de Astrologia en
opmerckiuge van den jaere 1664.
Bladz. 282. N. 12. Zij heetten naar de verschillende kunsten, die
zij verriehtten: selmenobatzte, oribalae, neurobatae, petarninarii, funambulae enz.
2a*

442

AANTEEKENINGEN.

Bladz. 282. N. 13. Zie Hartenfels, Elephantographia, Erford., 1715, 40;
Plinii Hist. Nat., L. VIII, D. 1, 3; Senecae Epist. 86; Suetonius, in,
Galba et Nerone; Lipsii Epp. select. cent. 1, ep. 50. p. 39.
Bladz. 283. N°. 14. „Chronicon Alberici monachi Trium Fontium", in
Leibnitzii Access. histor. T. II op het jaar 1237.
Bladz. 283. N°. 15. Beckmann (a. w. Th. IV, S. 82) beroept zich op
een epigram, aan Petronius toegeschreven, en op eene plaats bij Gregorius Nazianzenus.
Bladz. 283. N°. 16. P. de Witte, Catechis. over den Heidelb. Catech.,
Amst. 1658, blz. 671.
Bladz. 283. N°. 17. Beckmann. t. a. p. S. 83. Men vindt er afbeeldingen
van in Cilano, Rom. Alterthilm. Th. II, S. 573; „Splendor urbium
Venetiarum", in Thesaurus antig. Ital., T. V, p. 374. Vgl. Claudianus
de Mallei consul. p. 320.
Bladz. 283. N°. 18. Aeliani Hist. animal., XVI. 23; Athenaeus, L. XII;
Eustatius ad Dionys. de situ orbis, p. 52 (edit. Stephani 1577, 40.)
Bladz. 283. N°. 19. Theophanus, Chronographia, op h. j. 543; Beckmann, t. a. p.
Bladz. 284. N°. 20. Zie Journal des scavans 1677, p. 54, 122; 1680,
p. 292; Bremishes Magazin, Th. I, S. 665.
Bladz. 284. N°. 21. H. van Wijn, Histor. Avondstonden, D. I, blz.334.
Bladz. 285. N°. 22. Zie G. van Hasselt, Arnhemsche Oudheden
blz. 245 v.; Chronijk v. Arnhem, blz. 8.3; Nieuwe Citron. v. Brabant,
blz. 170.
Bladz. 285. N°. 23. Van Wijn t. a. p., blz. 634.
Bladz. 285. N°. 24. De Lange van Wijngaerden, a. w. D. II, blz. 570.
Bladz. 285. N°. 25. Zie Van Hasselt, a. w., D. II, blz. 224.
Bladz. 285. N°. 26. Zie Schlesich Gelehrt. Nettigkeiten nom J. 1759.
Bladz. 285. N°. 27. Jablonski, Lexikon d. Kiinste 'and Wissens.,
S. 547; Casauboniana, p. 56; Le Siecle de Louis XIV (1752), T. I,
p. 44.
Bladz. 286. N°. 28. Zie l'Encyclop. i. v. Jongleur.
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Bladz. 286. NT". 29. Van bet middeleeuwsche „narus, guarus", sciens,
peritus of van „narire, nariller, mouquer, moquer". Over de narren verg.
men S. Susan, Jan Klaassen , blz. 5; K. F. Floegel's Geschichte d.
Grotesk-Komischen. Leipz. 1802. en Scliotel's Geschied. der RederVkers.
Bladz. 286. N". 30. Van Hassell, Arnhentsche Oudh. D. II, blz. 225.
Bladz. 287. N°. 31. Van der Does, 's Gravenhage , blz. 27. „Hij heeft
benevens mij sien .Jan Potage spelen" zegt C. Droste, in De Haegsche
kermis. 's Gra y. 1710, blz. 18.
Bladz. 287. N". 32. Apollo's Kermis-gilt aan de Haaysche vermaaksgeshide fray,. 's Gra y. 1743.
Bladz 287. N". 33. Schilderij van de: haagsche kermis. Nevens de
rarekielo van de Amsterdantsche kern?is 's-Gra y . 1715; Leedige Uuren,
blz. 37.
Bladz. 287. N", 34. Zie John Timbs „Punch and Lady, old Plays,
Pageants and Music" in Things not generally known, (2 Ser.) p. 52;
Notes and Quairies. N". 139.
Bladz. 287. N". 35. Sommigen willen dat de naam Hansworst niets meer
was dan elk andere boerennaam, bijv. „Kuntz, Flegel", enz. Indien
Luther toevallig den Hertog „Heinz Potzenhut" had genoemd, dan zou
deze naam evenzeer de algemeene benaming van de koinische figuur in
het tooneelspel geworden zijn. Vgl. eehter het door S. Susan medegedeelde in zijn .Tan Klaassen, blz. 23, aant. (27), hlz. 23. Zie over
„Hansworst", De Natio rsche r 1851 , hlz. 117, 263, 293 , 1853 Bijbl., blz. 48;
en Algent. Encyclop.
Wissens. u. Kunst, van Ersch en Gruber.
Bladz. 288. N". 36. Struth in Sports and Pastimes, en Guliani in
Vocabulary of the Neapolitan Dialect. bij Timbs, p. 52.
Bladz. 288. N°. 37. Eigenlijk wordt d e e speelman self „Punchinello y
Italian popet player" genoemd. Zie Mr. Cunningham, Handbook of
London o. h. w. „Charing-cross".
Bladz. 288. N°. 38. Snapper (Tatter), D. I, blz. 371 v.
Bladz. 288. Nu. 39. Susan, w. blz. 17. In 1688 met de Stuarts in
Frankrijk overgekomen, werd de naam Punichenello hij verkorting Punch
genoemd, en onder het yolk Jack Pudding.
Bladz. 288. N". 40. Van moria , marione, nar afgeleid. Beckmann, t. a. p.,
S. 96, 97. Caylus heeft de romp eener kleine marionette van elpenbeen
afgebeeld in Recueil des Antiquitez, T. IV, p. 259.
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Bladz. 289. N". 41. In zijn G-eslachtslijst.
Bladz. 289. N°. 42. In zijn Geschied. van Noord-Nederland.
Bladz. 289. N°. 43. Vgl. P. Baardt's Deughclen-spoor, Leeuw. 1645,
bl. 112. S. Coster gaf Een boertighe Clucht, ofte een tafel-spel van
twee personagien, te weten een Qnacksalver met zijn knecht.
Bladz. 291. N. 44. Zijn Beemster Kerinis verscheen in 1774 en is in
de 0. Boll. Kermisparnas herdrukt. Hij is dus wel de plagiarius.
Bladz. 291. N°. 45. S. Goulart zegt in zijn Schatkamer der wonderbare ende Gedenckwaerdighe Histories onzes tyts. (Delft 1614). „Deze
lapsalvers vangden aspicx ende adders, langlie nae de lente, als sy haer
quaeste fenijn hebben gesehoten, ende maecken se daernaer tam met een
onghewoonlick voetsel, ende doen haer ten deele haer fenijnryke natuyre
veranderen. Daarnaer doen sy se byten in dieke stueken leeseh, om
haer fenyn uyt te treeken, 't welcke besloten Iegt in een vliesken tusschen hare tanden ende het tandvleesch. Daernaer doen sy se wederom
opstaen en byten in een compositie, die haer de passagin stopt, daer
't fenyn pleeght uyt le komen, soodat indien sy comes yet met haere
tanden te nypen, soo en doet die bete geen kwaet. Door sulcke middelen brenghen sulcke bedrieghers haer selven verwondinghe toe voor
't volck, die deese haeren vervalschten cherakel alsoo vercoopen."
Bladz. 292. N°. 46. Zie Rabus, Boekzaal v. Europe, 1696 blz. 153 vv.
Bladz. 293. N. 47. J. J. Brasser, Geschied- en Rechtk. verhand. van
de week- en jaarmarkten, Leyd. 1792, blz. 121; Pilati de Tassulo,
Lettres sur la Hollande, La Haye 1780, T. I, p. 198 sv. T. II.
p. 176-179; Winckelman, Verhandeling over de jaarmarkten.
Bladz. 293. N°. 48. Van Hoven, Schilderij v. d. Haagsche kermis,
blz. 13.
Bladz. 294. N. 49. Van der Does a. w., blz. 57.
Bladz. 294. N°. 50. Bresslauer Sammlung von Natur- and Kunstgeschichte, Th. 1, S. 82, III, S. 822, V, S. 1511, XXV, S. 333, XXX1II,
S. 320; Hauber, Bibl. mag., St. 21, 577.
Bladz. 294. N". 51. Vopiseus in Vita Firnii. Vgl. Allg. Ilrelty., T. XIII,
S. 621.
Bladz. 294. N°. 52. A. C. Fokke Simons, de Amsterdamsche kermis.
Haar!. 1801, blz. 34.
Bladz. 295. N. 53. J. v. Hoven, Leed. Uuren, blz. 30 vv.
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Bladz. 295. N°. 54. Over kunstenaars, die zonder armen geboren, met
de voeten kunsten deden, zie Wintersche Avonden van Jacobus Viverius,
blz. 16 v. Hij vermeldt ook een Hollander, die een groot paard kon
opnemen, en het zoo stijf tegen den moor dringen, dat het zich niet
roeren kon, blz. 80.
Bladz. 296. N'. 55. Beckmann, 1. a. p. S. 91.
Bladz. 296. N°. 56. Zie over Arlekijn: d'Israeli, Curiosities of Liter.,
T. II, p. 102 vv.; Ersch and Gruber, Algem. Encycl. d. Wissensch. u.
Kanste i. v. „Harlekin"; Arlequiana, ou les bons mots, les histoires
plaisantes et agreables, recueillies des conversations d'Arleguin ,
Paris 1694, 12°. Bernagie gewaagt in zijn Debauchant (1686) van Arlequins
en Polichinellen.
Bladz. 297. N. 57. Zie Doppelmayr von Nurnberg, Kiinstlern, S. 285;
p. S. 99.
Beckmann, t.
Bladz. 298. N°. 58. Le mëchanisme du fluteur automate par Vaucanson, Paris, 1738; Encyclop. i. v. „Androide"; Wiegleb, Magic, T. 1,
S. 283.
Bladz. 298. N. 59. Labat, Nouv. Voyage aux isles de l'Amerigue ,
T. II, p. 298, 334; Zodiacus Vitae, T. XI, p. 846.
Vidi ego Romae, deeimo regnante Leone,
Essem opus a figulo factum, iuvenisque figuram ,
Effiantem augusto validum ventum, oris hiatu.
Bladz. 298. N". 60. Beckmann, t. a. p. S. 116.
Bladz. 298. N'. 61. Beckmann, t. a. p. S. 117; Wiegleb, Magic, Th,
I. S. 173.
Bladz. 298. N°. 62. Alpinus, Historia Aegypti natural. (L. B.
1735) p. 60.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.
Bladz. 300. N°. 1. Men vergelijke voor dit hoofdstuk, behalve Koning,
Lyfstraffelyke Regtspleging, vooral De „Baljuwen," door L. Ph. C. van
den Bergh in Het Nederl. Ricks-Archief. Dl. I.; Hermans, Bqdrag., D. H.
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Bladz. 303. N°. 2. Vgl. P. C. Hooft. Brieven (uitg. v. Vloten), Dl. II,
blz. 202.
Bladz. 306. N°. 3. Van den Bergh in Het Nedert. Rijks-Archief, DI. I,
blz. 235 vv. Nopens den beul meldt de Haegsche Mercurius (N°. 12),
dat hij 7 uren van 't verblijf der Hollandsche graven moest wonen,
„opdat zij in hun haastigheid en verbolgenheid niet iets zouden doen,
dat hun 's anderen daags berouwen mogt."
Bladz. 307. N°. 4. M. Balen, Dag-lijsten of Gedenkboeck, Dordr. 1676.
Bladz. 310. N°. 5. Men noemde zulk een mes ook een „opsteecker."
Er was echter onderscheid tusschen opsteeker en mes; de eerste was
puntig en niet klein, en droeg men in een scheede. Het ophangen van
het mes dagteekent reeds nit het begin der 15 de eeuw. (Zie Van Bassett,
Arnh. Oudh., D. II, blz. 173), en werd toen niet bij keuren verboden.
In Halmael's Chrisin:in bedrieger leest men:
Die kwaat van Neeltje spreekt, 'k zal bet niet lijen.
Al was het onze domine, 'k zou riemen uit syn muyl snijen.
Lichte Wigger zei : „Ick sny jou in eleken koon een kruys."

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.
Bladz. 311. N 1. Zie over de Rederijkers, behalve vroegere schrijvers,
Schotel, Geschiedenis der Rederijkers. Amst. 1866, 2 Din; C. R.
Hermans, Geschiedenis d. Rederijkers in N. Brabant, 's Bosch 1867;
W. J. A. Jonckbloet, Geschiedenis d. Ned. Letterk., Gran. 1868, D. I.
Bladz. 325. N°. 2. Zie over de schouwburgen: Wagenaar, Amsterdam
Reg.; „Gesell. v. d. Amst. schouwburg." in Beknopte beschrijving der
tooneelen van Europa; F. la Fontaine, Verh. over de redevoering
dienstig voor predikanten, redenaers, tooneelspeelders en geselschappen , Brussel, 1751; A. Halmael; Bijdragen tot de geschied. v.
h. tooneel, Leenw. 1850; Schotel, Tilburgsche Avond-stonden. Het
hlijspel wordt door sommigen aan D. Buysero, door anderen aan Th. van
Malsem toegeschreven. Er bestaan tal van uitgaven van, die men.
evenals alle bier genoemde tooneelspelen en kluchten, kan vinden in
het 2 1, deel Nan den Catalogus d. Maotsch. v. Nederl. Letterkunde.
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NEGENTIENDE HOOFDSTUK.
Bladz. 333. N". 1. Zie Het Oucl-Hollandsch Huisgezin, blz. 178 vv.
Bladz. 338. N°. 2. Dit register van scheldnamen kan met een menigte
andere vermeerderd worden uit J. Hondius, Swart register v. duysent
sondes. Amst. 1679. blz. 450 v.
Bladz. 341. N". 3. Hij was vroeger bibliothecaris to Saumur en stierf
in 1723 to Amsterdam.
Bladz. 342. N". 4. Zie Histoire antique des Journanx par M.
Chamusat, Amst., 1734, T. 1.
Bladz. 342. N°. 5. Vgl. Bibliotheek de Remonstrantsche geschriften.
Amst. 1863, blz. 78.
Bladz. 343. N°. 6. Nam. de „Aurea legenda" van Joh. de Voragine of
de Passionalen, die toen door de Roomschen gelezen werden, gelijk de
Martelaarsboeken door de Protestanten.
Bladz. 343. N°. 7. Nam. „'t Gulden boeck van het leven ende seyndtbrieven van Marcus Aurelius."
Bladz. 344. N". 8. Dit boekje bevatte „in ses Batement-spelen, die
seer amoreuse historie van Dierick den Hollandere en Katharina Sheermertens". Het zag eerst to Haarlem in 1561 en daarna to Antwerpen
in 1577 het licht.
Bladz. 344. N". 9. Van die oude romans worden thans door de Maatsch.
d. Nederl. letterkunde nieuwe met zorg bewerkte uitgaven in het licht
gegeven.
Bladz. 347. N". 10. Vgl. Schotel in Kunst en Letterb. 1845, N. 52
en 53, en N. G. van Kampen, Redev. uitgespr. in the Engl. Liter.
Society, p. 21, 23. Volgens J. de Haas, die in den aanvang der 18,1e
eeuw bloeide, „was Sidney's naam, in zijn tijd nog atom vermaard,
door het Engeisch Arcadia nog gestegen haven alien lof." De Haas
bracht Sidney's Defence on Poetry in het Nederduitsch over. F. van
Bochoven noeint deze Verdediging der Poezy, in een brief aan De
Haas, den 3 1.n Febr. geschreven, „een loofwerck, uit Griexe en Latijnsche bloemen geestigh gevlochten en de por-zy ter eere opgehangen."
Bladz. 347. N''. 11. Zie over de Arcadia's Schotels opstellen in Schull
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en van der Hoop's, Bijclragen tot boeken- en menschenkennis, D. I,
blz. 173, II, 75, III, 9 en 349.
Bladz. 347. N°. 12. M. A, Bernard, Les d' Urfe, Souvernir _Hist. et
Litt. yet., Paris 1840; Magasin Pittor., N°. 1X, p. 268-270: Allgent.
Gesch. d. Romans van Wolff, blz. 134 vv.; Dunlop, Hist. of fiction.
Black. 354. N°. 13. Hoe trotsch de steden waren op hare voorrechten
en fraaiheid, blijkt o. a. uit den „Lof van Maessluys," in het llictessluysche Compas. van F. A. Metael:
Maessluys, Maessluys, u lof moet ick verklaren,
Omdatter van u veele schepen varen;
Want geen plaatse in 't gansche Nederland,
Dunckt mij, die nu de kroon boven u spand.
Bladz. 356. N°. 14. Nederl. heldendaden te land, D. II, blz. 190:
P. Valkenier, Vervolg van 't Venverd Europa, blz. 1016.
Bladz. 356. N°. 15. Schotel. „C. Trigland, leermeester van Willem III"
in Godgeleerde Bijdragen voor 1865.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Bladz. :365. N°. 1. Leven van philopater, blz. 155.
Bladz. 367. N°. 2. Zie Theod. Schreveli, Harlemias, blz. 391 v. en
Schotel, Kerkelijk Dordrecht, D. I.
Bladz. 368. N°. 3. Zie het aangehaalde in Oud-Hollandsch Huisgezin,
blz. 177.
Bladz. 369. N. 4. Spectator, D. II, blz. 167.
Bladz. 370. N°. 5. Men denke aan hetgeen er te doen is geweest over
het dragen van lang haar, bet dansen, het bezoeken van den schouwburg, rooken, snuiven, enz.
Bladz. 371. N°. 6. De toenmalige studeerkamers zijn meesterlijk door
het penseel van Van Schalcken geschetst.
Bladz. 373. N°. 7. Balen a. W.
Bladz. 375. N. 8. Vgl. H. C. Rogge „N. Tulp" in De Gids,1830,D.III.
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Bladz. 377. N°. 9. Aldaar, blz. 93

\
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Bladz. 379. N°. 10. Vgl. o. a. Banga, Geschied. (ler Geneeskunde.
D. II, blz. 707.
Bladz. 379. N°. 11. Zie Beverwijek, „Aanhangsel van Brieven". aehter
Alle de ivercken, enz., Amst. 1671, blz. 214. Het ins. dat Beverwijek
gebrnikte had Sehotel in hander.
Bladz. 379. N°. 12. Zijn werkje verscheen o. a. te Parijs in 1658, 1661
1730 met de Dissertatie van Charles de Dionis over de „Taenia". De
Latijn. overzeiting is van L. Strausins. De Hull. overzetting, Theatrune
sympatheticum ofte Wonder-Tooneel der Natuurs-Verborgentheclen ,
verseheen te Amst. 1681, 12°. Digby was ook in briefwisseling met
Beverwijek (zie zijne Brieven, blz. 235). Men vindt een belangrijk artikel
over hem in de Revue des deux mondes, 1850. J. van Wijck gaf in 1745
te Rotterdam nit eene Verhandeling rakende de St. Patie (sic) of zeld.
tame overcenkomst een stukje. in en sedert den fare 1638 y our de
vlam bemaart , met Aanteekk. en Bijvoegz. aan de werelt medegedoelt, kl. 8".
Bladz. 379. N". 13. Gestrafte dockter,, kiuchtspel.

EEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTU1:.
Bladz. 381. N°. 1. J. A. Moister heeft in De Oude Tijd 1874, blz. 321
vv. en 347 vv. een en ander nit deze Instructie medegedeeld.
Bladz. 382. N°. 2. Zie over hem Schotel's Illustre school van
Dordrecht, blz. 27 vv.
Bladz. 382. N°. 3. Door Scholel medegedeeld nit een handsehrift, dat
hij bezat.
Bladz. 383. N°. 4. Zie o. a. Ars notariatus, d. conste ende stijl
van't Notarisschap, begrepen in de Theorycke ende Praktycke,
's-Gray. 1610, blz. 3.
Bladz. 384. N". 5. Zijn werk beet eigentlijk Nienwe oefenschool der
Notarissen of (le Notariale Practycq in hare grondregelen en
exercitien gemakkelijk gemaakt, Dordr. 1756, een vervolg van De
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Oefenschool der Notarissen van Jacob Schoolhouder. F. Lievens
Kersteman noemt zich op den titel van zijn werk „Professor honorair
en praktiserend advocaat". Verg. ook zijn Holt. Regtsgel. Woordenb.
0. h. w. en Real Encyclop. der Class. Altherthums-Wissenschaft..
B. V, S. 710 f.
Bladz. 384. N°. 6. Merlin, Repertoire Univ. de jurisprudence, T. VIII,
p. 616 (1813). Zie verder over hetgeen op dit en op de volgende bladzijden over het notarisambt voorkomt, vooral P. Mahe's Handb. voor
Notarissen, 3e druk, D. I. in de Inleidingen. en Van der Schelling's
werk over het Notarisschap. De meeste der door P. van der Schelling
gebruikte testamenten van zijn aangeh. werk., berustten toen ter tijd
onder Schotel.
Bladz. 384. N°. 7. Zie Wagenaar, Beschr. v. Amsterdam, D. III,
blz. 139, XII, blz. 206.
Bladz. 385. N". 8. De lijst der notarissen, die in dat jaar to Dordrecht
practiseerden, vindt men in M. Balen's Daglijste of Gedenkboek der
gewoonl. bezigheden van de Heeren van den Oud-Rade, Dordr.
1676, 4').
Bladz. 387. N°. 9. Hondius., Swart Register. In de kluchtspelen
komen de notarissen meermalen voor.
Bladz. 387. N°. 10. Namelijk M. Philips Wielant, „Raet ons geduehts
Heeren Philips, Eerts Hertoghe van Oostenrijck", wiens Practycke
civiele. o. a. to Amst. 1606 verseheen. De werken van Van Leeuwen
(Praktijk der Notarissen), Wassenaar (Praktijk Judicieel en Notariaal), van Zurek (Codex diplomaticus), Schoolhouders aangeh. werk
en de overige zijn genoeg bekend. Behalve Meijer's Woorclenschat
gebruikte men ook het woordenlijstje voor de Ars Notariatus.
Bladz. 387. N°. 11. Zie Sehoters Oude Zeden en Gebruiken i Nederland, Dordr. 1859.
Bladz. 388. N°. 12. Zie Lex Salica, tit. 66.
Bladz. 388. N. 13. Annales Bely. op 14; Wiginans, Brabant. Marian. ,
1. 11, c. 61.
Bladz. 388. N'. 14. Zij die zulks gedaan hadden heetten „conversen"
of .,familiares monasterII". en hielden zich bezig met eenig handwerk,
veehoederij of landbouw, ten dienste van het godshuis, waarvoor veeltijds eene bijzondere collecte of gebed werd gedaan.
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Bladz. 388. N. 15. Zie De Riemer, Beschrijving can 's Hage, D. II.
blz. 13; Van Leeuwen. Costuymen van Rijnl., art. XXII, blz. 175:
H. de Groot, ha. tot de Hall. regtsgel. III 16, N°. 12.
Bladz. 389. N°. 16. Schotel, Oude Zeden, blz. 9.

TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Bladz. 391. N°. 1. Lijkredeueu en Gedichten, enz. op Fred.Hendrik,
Amst. 1648, blz. 286.
Bladz. 392. N°. 2. Schotel, Keizerl., Stadhoud. en Koninkl. bezoek
in de Groote Berk to Dort. C. van Alkemade, Inleiding tot het
cerernonieel der begravenissen. Delft, 1713, hlz. 16.
Bladz. 393. N°. 3. Over het „waden" of wasschen en de „wade" zie
Van Alkemade, blz. 15. Hij leidt reeuwer, raauwer, reeuwster, raauwster
(die den doode waadde) of van ree-, raa- of doodskleed; doch Bilderdijk
gewaagt in zijn Geslachtsl. der N.-W., D. II. blz. 89, van reeuw, doodzweet of doodschuim.
Bladz. 393. N°. 4. Zulk een lantaarn vindt men afgebeeld in de Adamsappel van Van der Veen, blz. 197:
Het is een oudt gebruyk in Deventer de stede,
En bij den Usselstroom meer ander plaatsen mede,
Dat, waar in eenigh hays een dood' is of een lijk
Wert uitgebangen een lanteerne tot een blijk,
Ik segge sunder keers, of eenigh licht van binnen.
Verg. OverVss. Alm. 1846, bl. 281; Le Francq van Berkhey t. a. p.,
hlz. 1854.
Bladz. 394. N°. 5. Men gaf dies naam nog in de 17" eeuw aan mannen , die
de lijkstaatsie bezorgden, gelijk het in vroeger eeuwen hunne roeping was.

Bladz. 394. N". 6. Men noemde hen zoo naar de snelheid van hun gang,
Achilles beet bij Homeros altijd „snelvoetig".
Bladz. 394. X". 7. Over dit oproer, zie Wagendar a. w., D. VI, blz. 199,
en J. F. Gebhard in het Amsterdamsch Jaarboekje van 1899.
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Bladz. 396. N°. 8. Vgl. over den hoogmoed en ingebeelden trots der
bidders, Van Effen t. a. pl., D. III, blz. 9; XII, blz. 22.
Bladz. 399. N°. 9. Hij sneuvelde in den slag bij Morat. Zie het Verslag omtrent het onderzoek naar het aanivezig zijn van grafsteclen
of andere historische merkivaardigheden in de voormalige Hofkapel
op het Binnenhof te 'sGravenhage van D. Veegens in 1879.
Bladz. 399. N°. 10. Van Hasselt, Arnhemsche Oudheden, D. I, blz. 68
en Onuitg. stukken, D. II, blz. 120.
Bladz. 401. N". 11. Wagenaar, a. w. D. V, blz. 257.
Bladz. 404. N°. 12. Tres. Rekening v. Dordrecht, 1699.
Bladz. 401. N°. 13. J. Mauritius, Korte verhand. van het recht en
gebruyk der graven en begraaffenissen, Amst. 1714; Le Francq van
Berkhey, Nat. Hist. van Holl., D. IV; Repertorium der Verh. en Bijdr.
betr. d. gesch. d. Vaderl. (Leiden 1863), blz. 98 v.
Bladz. 405. N'. 14. De bear bekleedt eene voorname pleats bij debegrafenissen. Vgl. over het leggen van gordel, buidel en sleutels op de
kist o. a. A. van de Corput, Goddel. Vierschare, D. II, blz. 275. Het
was ook eene overoude gewoonte dat hij, die van een moord werd
beschuldigd, naar het lijk werd gebracht. Hij moest dan twee vingers
op den mond, de wonden en den navel des vermoorden leggen, en in
deze houding zijn onschuld bezweren. Schuimde dan het bloed uit de
wonde of uit den mond, dan was hij schuldig, gebeurde zulks niet,
onschuldig. Men noemde zulks het „baarregt". Zie ook H. Potter, Reizen
door de oostel. departementen v. h. Kon. Holland, D. I, blz. 48.
74, 129.
Bladz. 407. N". 15. Brandt, Beschrijving v. Enkhnizen, D. II, blz. 5.
Bladz. 409. N°. 16. Het verhaal der begrafenis van Van der Dussen is
in dat jaar te Dordr. uitgegeven. Zie andere voorbeelden bij Van Alkemade a. w.; Le Franeq van Berkhey, Ber. Neerl., D. XII, blz. 69 vv.;
Maand. ber. nit de andere wereld, blz. 736 vv.; Beekman, Beschrijv.
v. Asperen, blz. 256 vv. In Duitsehland waren de begrafenissen van
vorsten en edelen niet minder praehtig en kostbaer. Zoo kostle de
begrafenis van Charlotte Sophie, koningin van Pruissen, 200.000 Thaler,
Er kwamen 30.000 vreemdelingen near Berlijn oni ze te zien.
Bladz. 411. N'. 17. Vermaeciclyckheden v. Holland , blz. 200 vv.
Bladz. 412, N'. 18. Zie Potter, a. w.
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Bladz. 414. N''. 19. Zie P. Timareten, Verzaineling can Gedenkstukken in Nederland, 2 's Gra y. 1787, en Sweertius, Epitaphic
Joco-Seria Col. 1635.
Bladz. 418,

20. F. A. Metael, Maessluysche Contpas, blz. 93.
Men ziet versierde testamenten,
Met zilver beslaan om en weer,
Men slaet syn zin meer op de prenten
Als op t binnenste; ja Godes leer
Werd dan daardoor geheel vergeen.
Als men in Godes Nuys is geseten.

VERBETERINGEN.
Bladz. 235 achter: een vierregelig versje, in to voegen
„
311 aan het einde van den eersten zin, in to voegen

