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Alteratie

De Alteratie van 1578 had ingrijpende gevolgen voor het religieuze, maatschappelijke en economische
leven van Amsterdam, zo ook voor het herbergwezen. Ten eerste betekende de omwenteling de
nekslag voor het kloosterleven: het nieuwe, overwegend protestantse stadsbestuur confisqueerde de
religieuze gebouwen en liet deze voor andere doeleinden inrichten. Daarmee was het nog niet gedaan
met het eten, drinken en logeren in de kloostercomplexen, want enkele gebouwen kregen – na grondige
restauratie – opnieuw een ‘horecabestemming’. Zo werd het Kartuizerklooster deels verhuurd als
drinkhuis terwijl het voormalige Sint Ceciliënklooster naam en faam maakte als het Prinsenhof en het Sint
Margarethaklooster als herberg de Brakke Grond.358 Gevolgen had de Alteratie ook voor de personele
bezetting van de drinkhuizen. Een aantal herbergiers verliet de stad, vanwege al te nauwe
betrokkenheid bij het afgezette stadsbestuur. Ook de Hanzewaarden verdwenen uit zicht, vanwege een
herstructurering van het handelssysteem. Groepen nieuwkomers en teruggekeerde gereformeerde
ballingen stonden gereed om hun plaats in te nemen. Dankzij een groeiend inwonertal – dat tussen
1550 en 1600 meer dan verdubbelde van 30.000 tot 65.000 – en de internationale handelsexpansie steeg
de behoefte aan publieke drinkhuizen navenant. Het nieuwe stadsbestuur pikte een graantje mee van
het expanderende herbergwezen, want de accijnsheffingen op bier en wijn waren nog altijd de
voornaamste inkomstenbronnen. En de stadskas was leeg als gevolg van de oorlogsuitgaven.
Het temmen van de tappers
De machtsgreep van de geuzen op 26 mei 1578, de Alteratie, betekende een rigoureuze breuk met het
verleden. Hoewel er nadien tijdelijk enkele oudgedienden en katholieken in het stadsbestuur mochten
aanblijven, was de leiding voortaan in handen van de ‘oude geuzen’. Die nieuwe machthebbers waren
voormalige ballingen, grotendeels gereformeerd maar weinig geneigd tot strenge vervolging van
andersdenkenden, zoals doopsgezinden, katholieken en lutheranen. Voor hen stond het belang van de
koophandel voorop en kettervervolgingen waren ‘slecht voor de handel’, zeker aangezien een
meerderheid van de bevolking katholiek was gebleven. Eén van de eerste taken van het kersverse
stadsbestuur was het op orde brengen van de financiën. De jarenlange economische blokkade door de
geuzen en de hoge uitgaven aan bijvoorbeeld soldijbetalingen hadden de stadskas in een deplorabele
staat gebracht. Inkomsten uit de ‘grote accijnzen’ – vooral bestaande uit consumptieve belastingen op
drankverbruik – waren tussen 1572 en 1578 met duizenden guldens gedaald.359 Er zal minder buiten de
deur zijn gedronken, maar de nog even dorstige bevolking en de tappers waren ook creatiever
geworden in het ontduiken van de belastingen, zo blijkt uit de keuren. Het dreigen met zware straffen
en dwangmaatregelen, zoals jarenlange tapverboden en hoge boetes, mocht nauwelijks baten.360
Met de bier- en wijnaccijnzen als voornaamste stedelijke inkomstenbronnen, zonnen de
stadsbestuurders op een waterdicht belastingsysteem. Omdat de accijnsheffing pas bij levering aan de
drinkhuizen werd betaald, tapten sommige grossiers heimelijk vanuit hun eigen opslagkelders. In 1579
verbood het stadsbestuur daarom dat wijnkopers ‘croech’ of gasterij hielden; wel mochten zij hun vaste
afnemers gratis ‘trakteren’. Behalve vanuit hun eigen woningen verkochten grossiers ook wijn in het
klein via zetbazen. Ze sloten dan een overeenkomst met de belastingpachter over de accijnsbetaling en
hingen een bordje boven de deur van de zetbaas met ‘vrije wijnkelder’. Ook dit leidde tot misbruik,
want sommige uitbaters van kelderkroegen hadden het bordje opgehangen zonder toestemming van de
pachter. Om dergelijke fraude tegen te gaan, moesten alle uitbaters van vrije wijnkelders een eed
afleggen. Negen mannen en zestien vrouwen deden dat in 1615, al was in werkelijkheid een veel groter
aantal actief. Ook de overige tappers en de wijnkopers moesten een eed afleggen op een nieuwe wet
tegen allerhande accijnsfraude. De transporteurs (bierdragers) mochten niet bezorgen aan wijntappers
die verzuimden deze af te leggen. Om verwarring tussen (klein)handel en tappen voor kleinverbruik te
Zie hoofdstuk 14. Burger, ‘Inleiding’, 17-18; zelfde auteur, ‘Huishoudboekje’, 94.
Zo haalde de stad in 1571 nog ruim 10.000 gulden op aan wijnaccijns; in 1574 kwam hieruit nog slechts 3500 gulden
binnen, zie: Lievense-Pelser, ‘Financiële toestand’, 41-42.
360 Breen, ‘Wijnhandel’, 141-143.
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voorkomen, moesten wijntappers een krans ophangen of twee pinten voor hun deur zetten.361 In 1634
besloot het stadsbestuur dat een tapper verder dan op twee huizen afstand van een wijnkoper moest
wonen. Later in de eeuw werd dit beperkt tot een verbod op het wonen onder één dak.
Ook in de bierhandel was fraude met de accijnzen eerder regel dan uitzondering. In 1581 kwam
het stadsbestuur met uitvoerige wetgeving tegen ontduiking en gesjoemel. Alle schippers van
importbieren moeten die vóór het lossen aangeven bij een van de wachthuizen op de Oudezijds
Voorburgwal. Alleen met een cedel mochten de bierdragers de tonnen van de bierkade daar
transporteren naar de drinkhuizen. De biertappers waren verplicht gebruik te maken van die beëdigde
transporteurs en per ton bier hadden ze een accijnsbiljet nodig waaruit bleek dat zij hun belasting
hadden betaald. Voor de verkoop van kleinbier of ‘scharbier’ (scherp bier) golden aparte regels. Dit
licht-alcoholische bier was immers een eerste levensbehoefte voor de eenvoudige stadsbewoner en te
prefereren boven het brakke en vervuilde water uit putten en grachten. Klein bier kwam in twee
soorten en kostte per ton (155 liter) slechts zes of twaalf stuivers – een ton gewoon bier deed algauw
zes gulden. Reguliere biertappers mochten het volksbier niet slijten of schenken; dat was voorbehouden
aan ‘scharbiertappers’ die vooraf hun namen hadden opgegeven bij de accijnsmeester. Voor de
zekerheid namen de bierdragers een slok van het scharbier voordat zij de tonnen bij de tappers
achterlieten.362
De ordonnantie tegen fraude met de bieraccijnzen uit 1581 maakt voor het eerst melding van
een belangrijke schakel in de vroegmoderne drankendistributie: de bierbeschooier. Deze groothandelaar
nam bieren af van buitensteedse brouwerijen en distribueerde die onder zijn klantenkring van
biertappers, een klus die voorheen werd geklaard door herbergiers. Bierbeschooiers – of ‘bierstekers’
zoals distributeurs van de goedkopere bieren heetten – waren persoonlijk aansprakelijk voor de
geleverde tonnen bier, die zij opsloegen in hun kelders langs de bierkade langs de Oudezijds
Voorburgwal. Zij sloten contracten af met brouwers. Zo beloofde een Haarlemse brouwer, in 1618, al
het bier te leveren dat de Amsterdamse bierbeschooier Jacob Jansz Stout bij hem bestelde. Voor de
brouwer gaf zo’n – dikwijls exclusief – contract met een bierschooier zekerheid: hij kreeg een vaste
afnemer van zijn producten. De bierbeschooier kon forse winsten behalen en kreeg hoge kredieten van
de brouwers.363 Onder ede beloofden de bierbeschooiers aan de accijnsmeester geen fraude te plegen
met de stedelijke imposten. Toch vertrouwden de burgemeesters hen niet erg, want in 1608 en 1610
lieten ze nieuwe wachthuizen bouwen bij de Delftse bierkade (Oudezijds Voorburgwal) en de Weesper
bierkade (Nieuwezijds Kolk). De opzichters in die huisjes moesten erop toezien dat er geen nachtelijke
sluikerijen of andere fraude gepleegd werd.364 Vanaf 1617 waren de bierbeschooiers georganiseerd in
een gilde, waarvan tenminste twee overlieden behoorden tot patriciërsgeslachten. Het waren ook zeker
geen armlastige ‘schooiers’, zoals hun naam doet vermoeden. Gaandeweg kregen de bierbeschooiers
een steeds sterkere greep op de kleinhandel: we zullen hen nog tegenkomen als eigenaren van
drinkhuizen en kredietverstrekkers van uitbaters.365
Deconfessionalisering
Fraude onder tappers en wijnkopers was des te lastiger te bestrijden omdat er na 1578 geen
beroepsvereniging meer bestond. Bij de overgang van de stad naar de geuzen was het Romeinengilde
opgeheven. Dit was immers grotendeels gericht op het uitoefenen van de katholieke religie, terwijl
voortaan alleen de protestanten hun geloof in het openbaar mochten belijden. Zo kregen de
protestanten beschikking over de Nieuwe Kerk, waar het oude altaar van de Romeinen stond te
verstoffen. Tappers en herbergiers waren hierna noch in een gilde, noch in een ander
Kransen waren internationaal bekende aanduidingen van wijnhuizen. Het gebruik inspireerde Wilhelm Müller (17941827) tot zijn macabere vergelijking met een rouwkrans in Das Wirtshaus (zie motto). Peyer, Gastfreundschaft, 221, 230. Breen,
‘Wijnhandel’, 144-150; Van Nierop, ‘Middenstand’, 205.
362 Bewoners mochten klein bier ook zelf thuis brouwen. Handvesten, 178; Yntema, ‘Kapitale nering’ en ‘Allerhande bieren’,
47, 72, 91-92.
363 Yntema, ‘Kapitale nering’, 92-95; Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven, deel 2, 166, 186.
364 SAA, Archief 5023, inv.nr. 2, f. 227, 29-3-1608; ibidem, f. 234v, 15-3-1610.
365 SAA, NA 154/174, nots. J.F. Bruijningh, 1618; Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 447.
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samenwerkingsverband verenigd.366 Incidenteel traden ze wel gezamenlijk op, bijvoorbeeld toen in 1618
en 1625 de bierconsumptie schrikbarend was gedaald terwijl zij wel hoge belastingen verschuldigd
waren. In dat laatste jaar liet een groep van 85 waarden notarieel vastleggen dat het afgelopen
winterseizoen vanwege de economische crisis rampzalig voor hun nering was geweest.367 Er bestond
echter geen structurele samenwerking tussen de uitbaters van drinkhuizen. De ambachtsgilden van
andere beroepsgroepen waren nuttige instellingen voor het stadsbestuur vanwege de zelfregulering
maar ook omdat deelnemende gildebroeders geregistreerd stonden en dus met naam en adres bekend
waren. Nog altijd waren tappers en herbergiers verplicht poorter van de stad, maar met de massale
migratiestromen vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw was het ondoenlijk alle drinkhuizen op
deze manier in kaart te brengen en te controleren. In maart 1597 bedacht het stadsbestuur daarom een
nieuw registratiesysteem van tappers en herbergiers. De officiële aanleiding hiervoor waren de
‘hoerderij’, gevechten en doodslagen die zouden plaatsvinden in sommige drinkhuizen. Hierbij had het
stadsbestuur vooral de illegale tappers buiten de stadsmuren in het vizier, met name de kroegjes van
afgezwaaide garnizoenssoldaten. Veel soldaten hadden namelijk hun soldij al verteerd voordat deze
goed en wel uitbetaald was, terwijl hun vrouwen en kinderen groot gebrek leden, zo kon het
stadsbestuur vaststellen. Een voormalige kleermaker en soldaat had het wel erg bont gemaakt: volgens
de kerkenraad dreef hij een bordeel waar drie lidmaten van de gereformeerde kerk ‘inwoonden’.368
Volgens cultuurhistorici waren de overheidsmaatregelen tegen de illegale tappers onderdeel van
een ‘beschavingsoffensief’ van de nieuwe protestantse regering en de disciplinering van de ‘lagere
klassen’.369 Het ging echter om oude wijn in nieuwe zakken, want ook de katholieke bestuurders
haalden al doodslagen en andere ‘quade feyten’ van stal in hun strijd tegen het buitentappen. De
achterliggende reden voor de nieuwe wetgeving was dan ook niet de klagende kerkenraad of kinderen
met alcoholische vaders maar de verkoop van onbelaste bieren. Hierdoor leden zowel de legitieme
tappers als de stad inkomstenderving. Vanaf 1597 moesten alle tappers en herbergiers dan ook eerst bij
de stedelijke rekenmeesters ‘een behoorlycke schriftelycke acte van admissie’ halen.370 Tappen zonder
dit jaarlijks te verlengen papiertje kon een hoge boete (tien gulden) opleveren; bovendien zouden dan
alle aangetroffen partijen bier en wijn worden geconfisqueerd. Enkele maanden na de invoering van het
registratiesysteem volgde er een lichte aanpassing: tappers moesten hun vergunning voortaan aanvragen
bij de overlieden van het pas opgerichte Spinhuis en deze ieder kwartaal tegen betaling verlengen. Het
vergunningstelsel werd onmisbaar voor dit nieuwe vrouwentuchthuis, want de leges van tappers – en
later ook van tabaksverkopers – zorgden voor bijna de helft van de totale inkomsten.371 Het verstrekken
van de ‘tappers- of Spinhuiscedel’ (afb. 6, p. 78), een voorgedrukt en genummerd formulier, gaf het
stadsbestuur een sterkere greep op de stedelijke drinkhuizen. De Spinhuisregenten registreerden alle
namen, herkomstplaatsen en adressen van tappers in het ‘tappers stamboek’, dat kon dienen als
uitgangspunt bij visitaties door de accijnsmeester en de peilers van de bieren en wijnen. Ook bevatten
de tappercedels een aantal dwingende voorwaarden, waarmee deze documenten gezien kunnen worden
als voorloper van de latere drank- en horecavergunning. Zo moesten aanvragers een ‘eerlijck huys’
houden, zonder ‘schandale’, en mochten ze dus geen bordeel of goktent exploiteren. Uiteraard dienden
de tappers ook alle bestaande en toekomstige herbergwetgeving na te leven, op straffe van beboeting bij
overtreding.372

De kleinhandelaren in wijn richtten, in 1621, wel een eigen confrérie op om hun belangen te behartigen; in 1659 gevolgd
door een officieel wijnkopersgilde. Hiertoe behoorden dus geen tappers, die ‘ter consumptie of ter sleet’ verkochten, zie:
Breen, ‘Wijnhandel’ (1918), 85.
367 SAA, NA 390/173, nots. J. en N. Jacobs, verklaring 28-3-1625; NA 381/15-19, idem, verklaring 12-1-1618.
368 SAA, Archief 376, inv.nr. 1, p. 397, kerkenraadnotulen d.d. 23-6-1588.
369 Roodenburg (Onder censuur, 32-33) en de reactie van Kloek met betrekking tot de Leidse kerkenraadsacta, ‘Toezicht’, 78121, aldaar 120.
370 SAA, Archief 5020, Keurboek H, 26-3-1597, f. 95-97: Van Tussenbroek, Amsterdam, 77-78; Breen, ‘Wijnhandel’, 151.
371 Van Nierop, ‘Middenstand’, 205, n. 5; Ketelaar, ‘Accountability Portrayed’.
372 SAA, Archief nr. 347, inv.nr. 563; cedel afgedrukt in: Ketelaar, ‘Verbeelde rekenschap’, 58.
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Afb. 6

Spinhuiscedel, 1792.

De administratie via het Spinhuis was een stap voorwaarts voor het stadsbestuur, want het werd
moeilijker om volstrekt anoniem te blijven als uitbater van een drinkhuis. Controle bleef wel
noodzakelijk. In 1628 bleken de inkomsten uit de admissierechten van het Spinhuis sterk te zijn
teruggelopen, zodat de regenten om geld verlegen zaten. Het stadsbestuur herhaalde de tapperskeur,
maar liet ook enkele gerechtsdienaren met de Spinhuisregenten door de stad meelopen, om te zien of er
nieuwe kroegen waren bijgekomen en om de gelden te innen. Gewoonlijk was de provoost van het
vrouwentuchthuis gerechtigd om ‘onderzoek’ te doen; deze mocht ook boetes uitdelen aan tappers die
geen officieel verstrekt cedel konden tonen.373
Lidmaten van de gereformeerde kerk – rond 1600 nog slechts tien procent van de
stadsbewoners – mochten herbergen bezoeken en ze zelfs uitbaten, zolang het er netjes aan toe ging.
Dronkenschap gold echter als ‘moederzonde’, waaruit allerlei kwade gedragingen konden voortvloeien.
Stevig doordrinkende lidmaten konden dan ook reprimandes en tuchtstraffen verwachten, vooral bij
structurele en aanstootgevende openbare dronkenschap, maar niets hield ze thuis. Het exploiteren van
drinkhuizen gebeurde ook door leden van de publieke kerk. In 1593 had dominee Johannes Ambrosius
een lijst opgesteld van alle tappende lidmaten in zijn buurt, ‘d’eene met meerder ergernisse als d’ander’.
De gereformeerde kerkenraad wilde ook tappers uit andere buurten gaan registreren maar verdere acties
zijn er niet ondernomen.374 Gezien de sterke aanwas van het aantal drinkhuizen zou het ook een gebed
zonder eind zijn geweest. Het consistorie reageerde in de navolgende jaren wel op klachten van buren
of omwonenden maar slechts een gering aantal uitbaters werd vanwege hun ‘ongodtliche neeringe’ in
de kerkenraadskamer geroepen. Daarbij ging het om zwaardere vergrijpen dan alleen het schenken van
alcohol. Zo kreeg de waard Geeraert Standaert in 1599 het verzoek een ander beroep te kiezen. Hij was
al eerder in opspraak geraakt omdat hij zijn herberg op zondag openhield, zelfs tijdens de dienst, ‘alsoo
die neringe dan op ’t beste was’. Annetje Dircx werd in 1629 aangesproken omdat in haar herberg
‘dagelyckx gespeelt, gesongen ende gesprongen wijerdt’. Tot tuchtstraffen leidde het allemaal niet.375
Na de Alteratie hoefden de niet-gereformeerde minderheidsgroepen, zoals katholieken,
remonstranten en doopsgezinden, zich niet te verschuilen zolang zij hun godsdienst niet publiekelijk
uitoefenden. Hun private godsdienstige bijeenkomsten hielden zij op de zolders van vertimmerde
woonhuizen, soms voorzien van complete kerkinterieurs.376 Het stadsbestuur liet deze ‘huiskerken’
Spierenburg, Prison, 121; Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 259.
SAA, Archief 376, inv.nr. 2, p. 120, kerkenraadnotulen 7-10-1593; Roodenburg, Onder censuur, 339.
375 Roodenburg, Onder censuur, 339, 344 [citaten].
376 Dudok van Heel, Burgers, deel 1, 119-120; Tepe, Paepsche vergaderplaetsen.
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grotendeels ongestoord – behalve tijdens het repressieve regime van burgemeester Reinier Pauw (15641636) tijdens de Bestandsjaren. Ook daarna deed de schout incidenteel invallen op aansporing van de
predikanten of kerkelijk rechtzinnige leden van het stadsbestuur.377 Verscheidene katholieken en
dissenters (niet-gereformeerde protestanten zoals lutheranen en doopsgezinden) waren actief waren als
herbergiers, maar zijn er weinig aanwijzingen dat zij speciaal hun huizen openstelden voor bepaalde
gelovigen. De Meniste Bruiloft in de Oudebrugsteeg was een trefpunt voor doopsgezinden, tot de uitbater
in 1626 in opspraak raakte, maar evengoed ontving hij gasten met andere geloofsovertuigingen.378 In
Amsterdam waren veel lutherse en katholieke waarden actief, afkomstig uit Duitsland en de Zuidelijke
Nederlanden, maar ook in hun herbergen kwam een gemengd publiek. Er zijn geen aanwijzingen dat
uitbaters alleen geloofsgenoten toelieten tot hun kroeg of andersdenkenden de toegang ontzegden.
Herbergnamen als de Paus van Rome (Singel, bij de Stromarkt) of de Keulse Dom (Rokin) lijken vooral
schertsend te zijn bedoeld en waren zeker geen bolwerken van de contrareformatorische beweging.
De Amsterdamse drinkhuizen van na de Alteratie waren publieke ruimtes waar aanhangers van
alle geloven elkaar konden tegenkomen zonder elkaar om kerkelijke dogma’s naar het leven te staan.
Conform het principe van de ‘omgangsoecumene’379 zou de gelagkamer een religieus neutrale locatie
moeten zijn, waar in principe geen voorwerpen of schilderijen verwezen naar een dominante
godsdienstige opvatting. Op de slaapkamer van een Woerdense herberg kon de bezoeker weliswaar een
schilderij met Bijbelse voorstelling tegenkomen, maar de gelagkamer was ontdaan van religieuze
verwijzingen – of met een mooi woord: ‘gedeconfessionaliseerd’.380 In Amsterdamse herbergen hingen
oudtestamentische voorstellingen echter overal, zowel op de aparte gastenvertrekken als in de algemene
publieksruimte. Zoals in de Kleine Karthuizer (in 1647) portretten van Abigaïl en Jonas in het voorhuis en
koning David op kamer nummer 2 en in de Drie Kemphanen (Leliestraat) in 1648 een eenvoudig
schilderijtje van ‘de groetenis Maria’, afbeeldingen van Rachel en Abrahams huisknecht, Rebecca en
Jacob en een hangend crucifix. In de loop van de zeventiende eeuw raakten de Bijbelse voorstellingen
uit de mode, ten gunste van genrestukken, landschappen en portretten.381 Voor de gewone
herbergbezoeker lijkt de service van de waard en de kwaliteit van de herberg relevanter te zijn geweest
dan diens levensovertuiging. Omgekeerd deden waarden of andere gasten ook niet moeilijk over de
religieuze achtergrond van hun gasten. Zo kon een katholieke kapitein zonder problemen op vastendag
vis krijgen in het duurste logement van de stad, bezochten Sefardische en Askenazische Joden zonder
problemen herbergen en bleven Franse katholieke reizigers telkens naar dezelfde herberg terugkeren,
ook nadat er een gereformeerde uitbater in was gekomen.382
Winnaars en verliezers
Kort na de omwenteling van 1578 hielden de Amsterdamse schutters een uitvoerig vredesmaal, ‘om de
oude lieffde ende eenicheijt onder den burgeren wederom te planten ende te doen groeyen’.383
Broederlijke eensgezindheid was echter ver te zoeken in de eerste jaren na de Alteratie, ook onder de
herbergiers. Sommige waarden hadden zich te zeer ingelaten met het afgezette stadsbestuur en zochten
hun heil elders, terwijl anderen juist profiteerden van de nieuwe machtsverhoudingen. Claes Boelen,
bijvoorbeeld, kreeg na zijn terugkeer uit ballingschap een positie in het stadsbestuur: in 1580 werd hij
zelfs benoemd tot burgemeester. Zijn herberg, de Hamburg, was tijdens zijn absentie geconfisqueerd
geweest, maar zijn echtgenote was er blijven wonen; ze moest huur betalen voor hun eigen pand. Na de
Alteratie ging Claes Boelen er weer wonen, later alleen met zijn dochter. De Hamburg was toen niet
Hell, ‘Veilige metropool’, 135-144.
Zie hoofdstuk 24.
379 ‘De habitus van concrete samenwerking en toenadering in het dagelijks leven tussen mensen van verschillende gezindten,
waarbij stilzwijgend aan hun confessionele verschillen werd voorbijgegaan’, aldus Frijhoff en Spies: 1650, 28, 50, 443 en 358.
380 Frijhoff baseert zich op de inventaris van een herberg in Woerden uit 1652. Frijhoff, ‘Threshold’, 57; zelfde auteur,
‘Tolerance’, 652, 655.
381 SAA, NA 1856/56-64, nots. N. Kruijs, boedelinventaris [Kleine Kartuizer] 12-11-1647; Archief 5073, inv.nr. 974,
boedelinventaris [Drie Kemphanen] 20-11-1648, nr. 64; Van den Berg, Thuis in de Bijbel; Boers, ‘Bijbel’, 581-591.
382 Zie hoofdstukken 10, 18 en 27.
383 De gespecificeerde rekening van ruim 1440 gulden in: Archief 5039, inv.nr. 766. Citaat: Lievense-Pelser, ‘Financiële
toestand’, 49.
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meer in gebruik als herberg en naast zijn inspanningen voor het burgemeesterschap werkte Boelen als
koopman in wijn en brandewijn op Frankrijk. Zijn buurman in de Warmoesstraat, Willem Lubbertsz
Nut, was eveneens in ballingschap gegaan en ook zijn vrouw had hun eigen huis, de Helm, tijdelijk van
het stadsbestuur gehuurd. Na de Alteratie werd ook hier geen herberg meer gehouden.384
Andere gerenommeerde herbergen van vóór de Alteratie verdwenen ook uit zicht of werden
overgenomen omdat de uitbaters de stad waren ontvlucht. Jacob Jansz Coster, aanhanger van de
geuzen, profiteerde van de omwenteling van 1578, die zijn broer als burgemeester in het stadsbestuur
bracht. Kort daarna werd hij waard van het Poortje, de legendarische herberg in de Warmoesstraat. Zijn
voorganger, Floris de Ween, had de stad verlaten, waarschijnlijk vanwege zijn nauwe banden met de
leden van het afgezette stadsbestuur. Coster had al enige ervaring in de drankenhandel: in 1560 was hij
overman van de Handboogdoelen en vóór 1566 wijnkoper. Op voorspraak van zijn broer, burgemeester
Marten Jansz Coster, kwam de magistraat eenmaal dineren in het Poortje, maar bij die ene keer bleef het.
Zijn inkomsten bleven schaars en in 1580 failleerde de waard, waarna hij als makelaar zijn geluk
beproefde.385 Na het vertrek van Coster kreeg het Poortje een andere uitbater. Deze Claes Akeley386 wist
een stedelijke huizenveiling naar zijn herberg toe te trekken, waarmee hij flink verdiende door
versnaperingen te leveren aan de daarbij aanwezige regenten. In 1587 raakte de herberg in opspraak als
heimelijke vergaderplaats van aanhangers van de graaf van Leicester, de Engelse landvoogd.387 Na
Leicesters mislukte machtsgreep, in oktober 1587, verdwenen zijn partijgangers weliswaar uit zicht,
maar met het Poortje als stedelijk ontvangstcentrum was het gedaan. Op bescheidener schaal bleef de
herberg in bedrijf tot in de eerste helft van de zeventiende eeuw.388
Een evident slachtoffer van de omwenteling van 1578 was de waard Jacob Fick. Hij was
getrouwd met een burgemeestersdochter en had allerlei diensten verricht voor het oude stadsbestuur.
Na de Alteratie, waarbij ook zijn schoonvader Joost Buyck de stad werd uitgezet, sloegen Fick en zijn
vrouw op de vlucht. De voormalige waard was belust op wraak. Via zijn contacten met de Hanzesteden
leverde hij graan aan de koningsgezinde troepen. Ook probeerde hij de hertog van Holstein-Gottorp
over te halen om de Amsterdamse graanhandel in het Oostzeegebied te saboteren.389 Fick raakte echter
in de financiële problemen en is vóór 1587 overleden; zijn vrouw stierf pas in 1623, in Utrecht. Na hun
vertrek uit Amsterdam was hun huis de Zwaan geen herberg meer. Datzelfde lot trof Engelenburg, de
herberg van Cornelis Louffsz twee huizen verderop. Vanwege de logeer- en vooral drinkpartij van de
‘grote geus’ Brederode in 1567 moest de gastvrije waard met zijn vrouw en kinderen in ballingschap
gaan. Ze reisden naar zijn geboorteplaats Danzig; zijn zwager bleef achter om het huis te behouden.
Door kaperij van de geuzen was Cornelis Louffsz een flinke partij meel en rogge kwijtgeraakt, zodat hij
dringend geld nodig had. In het jaar van de Alteratie keerde hij daarom even terug naar Amsterdam,
waar hij een deel van de nog openstaande rekening vanwege het verblijf van Brederode opeiste van het
nieuwe stadsbestuur. Van hun voorgangers had hij al bijna vierduizend gulden geïncasseerd en nu ging
het om een restant van 2450 gulden. Met dit bedrag op zak vertrok Cornelis Louffsz in 1579 opnieuw
naar Danzig, om zich daar permanent te vestigen als koopman.390
De Gulden Hand in de Warmoesstraat overleefde de Alteratie; wel liep de herberg in 1580 enige
brandschade op. Waard Pieter Wijnholt uit Lübeck hoefde niet de wijk te nemen. Naast het uitbaten
van zijn herberg was hij in 1580 en 1584 actief in de export van een grote verscheidenheid aan
goederen naar Hamburg en Pommeren: van kramerijen, ijzerwaren, haring, rozijnen en amandelen tot
De vrouw van Willem Lubbertsz Nut overleed in 1588, hijzelf in 1600. SAA, DTB 1052/27v en 169v; Kam
Warmoesstraat, 53-54; Elias, Vroedschap, deel 1, 157.
385 Zijn zoon Vincent Coster werd na een carrière als thesaurieklerk wijnpeiler, maar was daarnaast eigenaar van een doolhof
buiten de vesten, zie hoofdstuk 21.
386 Wellicht verwant aan de balling Ysbrant Ackely, zie: Van Nierop, Beeldenstorm, 118.
387 Zie hoofdstuk 31.
388 SAA, Archief 5039, inv.nr. 72, f. 108; inv.nr. 75, f. 184 [huizenveiling]; Elias, Vroedschap, deel 1, 22; Van Dillen, Kohier, 55;
Hell, ‘Jan Coenensz’.
389 Janssen, Catholic exile, 126-127.
390 In de literatuur wordt Cornelis Louffsz verward met de gelijknamige geuzenkapitein, die echter Van Everdingen achter
zijn naam had staan en uit Utrecht kwam. Deze was aanwezig bij Den Briel, en werd daarna benoemd tot artilleriemeester,
maar sneuvelde in 1581 in de slag bij Noordhorn (Groningen), vgl. Van Groningen, Watergeuzen, 259-260; Van Biema,
‘Bijzonderheden’, 55-56; Kam, Warmoesstraat, 145, 366; Van Tielhof, Graanhandel, 195; zelfde auteur, ‘Handel’, 37-52; Ter
Gouw, Amsterdam, deel 6, 185.
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Franse en Spaanse wijn, suiker, siroop, zout en lood. Uit Engeland importeerde Wijnholt rogge, gerst
en mout voor de brouwindustrie. Vanwege deze diversiteit in producten zal hij als factor of in
commissie hebben gehandeld. Klanten uit Hamburg wisten zijn herberg blindelings te vinden: deze was
immers al bijna een eeuw hun centrale ontmoetingsplaats in Amsterdam. Wijnholts tweede vrouw, de
Amsterdamse Aefgen Gerritsdr, werkte als waardin. De zaken gingen echter niet goed, want in 1596
moest Wijnholt de Gulden Hand publiekelijk verkopen. Een jaar later werd het pand geheel verwoest
tijdens een grote stadsbrand in de Warmoesstraat. Bij dezelfde brand in 1597 ging ook de Drie Kauwen
verloren; het tweede ijkpunt voor Hanzekooplieden in de straat. Het is onduidelijk of het huis nog altijd
als herberg diende, maar het was wel in handen gebleven van de familie van de laatste uitbater.391

Commerciële dienstverlening
Ook zonder de fatale brand was het duidelijk dat er een einde was gekomen aan de glorietijd van de
Hanzewaarden in de Warmoesstraat. Politiek-militaire ontwikkelingen veroorzaakten een drastische
herstructurering van het handelssysteem, waarbij de Duitse kooplieden hun dominante positie verloren.
Na de Val van Antwerpen (1585) en de daaropvolgende afsluiting van de Schelde kwam er een massale
migratie van Zuid-Nederlanders naar Holland op gang. Onder hen waren circa 150 kooplieden, die
internationale handelsnetwerken, kapitaal en handelskennis met zich meebrachten. Via hen kreeg
Amsterdam toegang tot gebieden die voorheen tot de Spaans-Portugese invloedsfeer behoorden, zoals
de Indische specerijenhandel. Vanwege toegenomen vraag naar graan in Zuid-Europa groeide
tegelijkertijd ook de ‘moedernegotie’ van Amsterdam op het Oostzeegebied. De Duitse Hanzesteden
hadden het nakijken: in 1586 wilden zij hun Antwerpse kantoor alsnog naar Amsterdam verhuizen,
indien zij daar dezelfde voorrechten zouden krijgen. Het stadsbestuur weigerde. Enkele jaren later sloot
het Antwerpse Hanzekantoor de deuren, net als in 1595 het filiaal in Londen.392
Veel kooplieden uit de Zuidelijke Nederlanden verlieten huis en haard om geloofsredenen en
vestigden zich permanent in Amsterdam. Voor bemiddeling en informatievoorziening vertrouwden zij
grotendeels op een groeiend leger van door de stad erkende makelaars en beunhazen.393 Toch bleven
ook herbergiers noodzakelijk in het handelsverkeer. Gezien de verboden van 1581 en 1612 gebeurde
het nog regelmatig dat herbergiers optraden als makelaars.394 Daarnaast boden waarden hun
buitenlandse klanten financiële diensten, informatievoorziening en opslagruimte aan. Ook werkten zij
nog als factor of commissionair, waarbij hun familienetwerk van essentieel belang bleef. Kooplieden
zonder vaste vertegenwoordigers waren bovendien afhankelijk van de eet- en slaapgelegenheid die zij
boden. Amsterdam was niet de enige Hollandse stad waar herbergiers een spilfunctie in het
handelsverkeer hadden. Vanaf het eind van de zestiende eeuw was in Enkhuizen bijvoorbeeld de waard
Pieter Tatinghof actief in de daar geconcentreerde ossenhandel. Hij trad op als factor en als
commissionair, die bij afwezigheid van de verkoper scheepsladingen ossen in ontvangst nam, hun voer
en onderdak verschafte en als bemiddelaar optrad bij de verkoop van de dieren op de ossenmarkt.
Daarnaast was Tatinghof chirurgijn, ossenmarktmeester en reder, totdat de ossenhandel zich
halverwege de eeuw naar Amsterdam verplaatste.395
In Amsterdam speelden verschillende waarden na de Alteratie een faciliterende en
bemiddelende rol in de koophandel. In het pand van zeepziederij de Rode Beurs (Warmoesstraat, huidig
nr. 10) had bijvoorbeeld Barent Rutgers zijn herberg gevestigd, waarschijnlijk in het voorhuis. Dit
Wapen van Kampen was specifiek gericht op gasten uit de Overijsselse Hanzestad. Zo logeerde er in 1578
zijn eigen neef, Jan Jansz van Grafhorst, de reizende vennoot van een internationaal handelshuis uit
Kampen. In afwezigheid van deze handelsvertegenwoordiger, die algauw doorreisde naar Danzig, deed
In de negentiende eeuw was er een kroeg op de locatie van de Gulden Hand tot het huis in 1931 werd afgebroken en
herbouwd als Eden hotel. Kam, Warmoesstraat, 27; Wijnman, ‘Gulden Hand’, 71-76; Van Tussenbroek, Amsterdam in 1597,
141-144; Häpke, Akten, deel 2, nr. 783.
392 Gelderblom, Kooplieden, 110; Lesger, Handel, 252-253; Van Tielhof, Mother, 326-327.
393 Gelderblom, Cities, 60; Veluwenkamp, ‘Business communication’, 121-134.
394 Zie hoofdstuk 13. Malsen, Makelaarsgild, 28.
395 Gijsbers, Kapitale ossen, 261-271.
81
391

de waard zaken voor de Kamper kooplieden. Op last van de factor kocht Barent Rutgers bijvoorbeeld
gebroken geschut en drie klokken, die uit de kerken en kloosters waren geroofd tijdens de
beeldenstorm. De waard verzond 6500 kilo aan klokken en metalen per schip naar een
vertegenwoordiger in Lissabon. Daarnaast deed hij betalingen aan derden, zoals aan een schipper uit
Stettin. Vanuit Amsterdam hield Barent Rutgers ook contact met zijn eigen familieleden en die van zijn
vrouw in Kampen. Met zijn neef correspondeerde hij over graanprijzen, misoogsten en politieke
ontwikkelingen, zoals de voortgang van de opstand tegen Spanje. Deze informatie hoorde hij van
andere firmanten en handelspartners, op straat en in zijn eigen herberg. In een brief aan zijn neef
bevestigde de waard in 1585 bijvoorbeeld het faillissement van de vertegenwoordiger van de
handelsfirma in Lissabon. Ter overweging schrijft hij erbij: ‘Ick vrese, dat het wel waer is, dan [echter]
ick begere nyet, dat men ‘t uit myn mont naesecht, dan het is hyer over al de hele stat’.396 Zulke
bedrijfsgevoelige informatie hield Barent Rutgers liever onder de pet, want zodra hij het gerucht zou
bevestigen, dan was het nieuws verspreid door de gehele stad. Het citaat is een aanwijzing dat hij een
spil was in de stedelijke informatievoorziening. Niet veel later kocht de waard ook de voormalige
herberg van Hans Schröder (Warmoesstraat 7) om deze in 1597 weer door te verkopen.397
Nieuwkomers en hun zaken
Barent Rutgers kreeg tussen 1578 en 1600 in toenemende mate concurrentie van buitenlandse waarden,
zo blijkt uit de registratie van gekochte poorters. Tenminste honderd herbergiers en tappers kochten in
die periode het poorterschap van Amsterdam, zodat zij officieel mochten tappen.398 De meeste
migranten waren net als voorheen afkomstig uit het huidige Nederlandse grondgebied, vooral uit
Friesland. Maar ook uit de Zuidelijke Nederlanden kwam een opvallend groot contingent waarden,
zoals uit ’s-Hertogenbosch en Antwerpen. In 1597 leek er een kleine exodus vanuit Antwerpen plaats te
vinden. In datzelfde jaar duiken er voor het eerst ook twee ‘drooggasterijhouders’ op, twee broers uit
Sneek. Ondanks de naam werd er in een drooggasterij wel degelijk getapt: het was een publiek lokaal
met gelegenheid tot eten en drinken, maar vooral bestemd voor het logeren van zeelieden. Tien procent
van de nieuwe waarden kwam uit de Duitse landen; slechts een gering aantal was uit Frankrijk,
Engeland en Schotland afkomstig.399
Een van de Engelse nieuwkomers was Israel Johnson (Jansz). Vanaf 1584 was hij nog geen
waard maar handelsvertegenwoordiger van Engelse kooplieden in laken, hout en andere goederen. Op
eigen rekening handeldrijven, zoals de Hanzewaarden deden, was er niet meer bij, zo bleek in 1590
tijdens een juridisch conflict voor de schepenbank. Lakenkoopster Lysbeth Pietersdr had laken gekocht
van Israel Johnson en zou contant betalen. Zowel Israel Johnson als de lakenkoopster hadden hun
bevoegdheden overschreden: alleen zijn lastgevers hadden recht op de betaling. Als factor mocht hij
slechts handelen ‘nomine sui domini’ [namens zijn lastgevers] en nu had hij ten onrechte gehandeld met
de goederen van zijn meesters, zo oordeelden uiteindelijk de raadsheren van het Haagse Hof.400 In 1593
raakte Israel Johnson opnieuw in opspraak: ditmaal omdat er religieuze bijeenkomsten van separatisten
van de Engelse staatskerk in zijn huis werden gehouden. Aangezien hij leden van deze sekte ook logies
aanbood, is het waarschijnlijk dat hij toen al herberg hield.401 Rond 1600 of eerder was Israel Johnson
uitbater van de Beurs van Londen, een herberg in de Nes. Ondanks zijn verleden als gastheer van
dissenters mocht hij daar de ambassadeur van de Engelse koning ontvangen. In juli 1601 verbleef de
gezant er twee dagen met een gezelschap van dertig personen, onder wie entourage, personeel,
schippers, voerlieden en anderen. De Beurs van Londen was dus geen kleine herberg, al zullen de dienaren
en vervoerders kamer en bedden gedeeld hebben. Israel Johnson speelde ook een rol in het

Nanninga Uitterdijk, Kamper handelshuis, xix, li-lii, 190, 217-222, 413 [citaat].
Kam, Warmoesstraat, 9, 205.
398 De werkelijke migratiecijfers van tappers en herbergiers liggen hoger, omdat de behuwdpoorters niet zijn meegerekend,
zie hoofdstuk 16.
399 Zie hoofdstuk 16.
400 SAA, Archief 5061, inv.nr. 643, f. 74v-75, advies HvH, 31-12-1590; Smit (ed.), Bronnen, deel 2, 1264, 1266.
401 Sprunger, Puritanism, 46-48, 62.
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internationale betalingsverkeer. Namens landgenoten vergoedde hij aanzienlijke bedragen aan hun
crediteuren.402
Andere waarden dan Israel Johnson waren persoonlijk betrokken bij kleinschaligere
koophandel. Zo blijkt uit een notariële akte uit 1579, waarin Adriaen Lievens, een 56 jaar oude
herbergier en lakenkoopman uit Gent, op verzoek van de weduwe van de waard van het Aapje op de
Zeedijk getuigde over de verkoop van een partij textiel. Simon Jansz van Hoorn had voor honderd
gulden aan linnen en wollen laken verkocht aan een Friese schipper. Dragers brachten de lakense
stoffen vervolgens naar de herberg van Jan Molder, de Gouden Klok. De schipper liet deze daar opslaan
als onderpand voor een partij hop die hij van Jan in het Aapje had gekocht, zodat zijn waard hierover
niet zou worden lastiggevallen tijdens zijn lange afwezigheid op zee. De weduwe van de inmiddels
overleden waard nam echter geen genoegen met het onderpand en liet de notaris dit schriftelijk
vastleggen. Uit de notariële akte blijkt dus dat de waard van het Aapje hop verkocht, welke de schipper
waarschijnlijk als ‘voering’ transporteerde naar Friesland.403
Volgens de oude wetgeving moesten de Amsterdamse waarden nog altijd voor hun gasten
instaan en konden zij aansprakelijk worden gesteld voor door hen gemaakte schulden. In Antwerpen
was die bepaling uit het recht geschrapt, aangezien kooplieden steeds vaker permanent in de stad
verbleven; zij werden daar voortaan individueel verantwoordelijk gehouden voor hun eigen schulden.
In Amsterdam bleef de bepaling wel gelden, al is het onduidelijk in hoeverre deze werd nageleefd. Aan
het eind van de zestiende eeuw was Claes Volckertsz waard van de Drie Russen; een herberg met een
clientèle van schippers en kooplieden op Danzig. Toen enkele van zijn zeevarende gasten nalatig waren
geweest en een notaris verhaal kwam halen, kon hij deze afschepen met de woorden: ‘Ick hoore ende
sie ende die saecke en concerneert mijn niet’.404
Wijnheer Spil en admiraal Spiegel
Onder de herenherbergen vonden na de Alteratie ook de nodige veranderingen plaats. De Prins, de
befaamde herberg aan de Dam, was vóór de machtswisseling nauw verbonden geweest met het
afgezette stadsbestuur. Omdat er in 1577 al een nieuwe uitbater met schone handen was gekomen, de
Danziger Marten Spil, kon de herberg ongestoord blijven bestaan. Spil en zijn vrouw Trijn Dignumsdr
kregen zelfs het gezuiverde stadsbestuur als klant. De symbolische betekenis hiervan zal niemand zijn
ontgaan: de centraal gelegen stamkroeg van de koningsgezinde regentenelite was nu het trefpunt van de
geuzen geworden.405 Opnieuw verbleven er stadsgasten in de herberg, zoals in 1579 een zware delegatie
van het Hof van Holland. De raadsheren en hun dienaren kregen er een week lang banketten, ontbijt en
wijn en bier voorgeschoteld. Daarnaast leverde Spil wijn voor feestelijke gelegenheden op het stadhuis.
Rond 1582 verhuisde hij terug naar de Warmoesstraat (nr. 170, huis Sint Pieter), waar hij zich meer op
de wijnhandel toelegde. Het stadsbestuur bleef een belangrijke klant, en liet hem zijn wijn ook bezorgen
in andere herbergen: eenmaal in de rekeningen wordt Marten Spil deftig (of met een germanisme)
‘wijnheer’ genoemd.406 Intussen bleef zijn huis in de Warmoesstraat in gebruik als publiek drinkhuis,
tenminste de bovenkamer ervan. In 1594 was hier de vaste vergaderplek van de bewindhebbers van de
Compagnie van Verre, de bekende voorloper van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). De
vergaderde kooplieden en de Zuid-Nederlandse cartograaf Plancius zonden een jaar later een vloot uit
naar Indië die pas in 1597 zou terugkeren. Het was geen commercieel succes, maar de overtocht
bewees dat er nieuwe expansie mogelijk was. Spils betrokkenheid bij de pioniers in de Oost en zijn
welgesteldheid blijken uit zijn inschrijving in het oudste aandeelhoudersregister van de VOC, uit 1602.
Naast een ruimhartige inleg van drieduizend gulden voor eigen rekening investeerde de wijnheer nog
SAA, NA 106/47-48, nots. J. Franssen Bruijningh, borgstelling 7-12-1606; 105/133v; Loterij 3-8-1606, reg. 117/62, f.
874; SAA, Archief 5039, inv.nr. 95, f. 154v; Bangs, Arminius, 156-159.
403 Voering was een kleine hoeveelheid koopwaar die schippers voor eigen rekening en onbelast mochten meenemen. SAA,
NA 1/74, nots. J. J. Pilorius, certificatie 2-11-1579; NA 8/69, procuratie 9-3-1591; poorterinschrijving Adriaen Lievensz, 299-1552; Van Brakel, ‘Vennootschapsrecht’, 189-190.
404 Poelman, Oostzeehandel, deel 3, nrs. 20 en 241; Gelderblom, Cities, 56.
405 Over de transformatie van de publieke ruimte door de teruggekeerde ballingen: Janssen, ‘Exiles’, 49.
406 SAA, Archief 5014, inv.nr. 45, f. 116; inv.nr. 46, f. 195 [Hof van Holland]; inv.nr. 48, f. 83; Archief 5039, inv.nr. 75, f.
113 [wijn]; inv.nr. 81, f. 167; inv.nr. 82, f. 122, 224; Kam, Warmoesstraat, 171.
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4500 gulden voor rekening van derden, vermoedelijk herbergklanten uit Alkmaar, Deventer en
Emden.407 Spil overleed in 1607, lang voordat de reizen naar Azië hem enig rendement zouden
opleveren.
Intussen was de Prins op de Dam in andere handen gekomen. In 1585 was de herberg gekocht
door Jan Claesz Spiegel (ca. 1540-1599), een geboren Amsterdammer en koopmanszoon. Spiegel was
een overtuigd calvinist en had als kapitein van de watergeuzen stoutmoedig gestreden: op 1 april 1572
was hij aanwezig bij de inname van Den Briel en na de Alteratie was hij als kapitein in dienst van de
Admiraliteit van Amsterdam. In 1582 keerde hij terug aan wal.408 Als uitbater van de Prins kreeg Spiegel
hooggeplaatste stadsgasten op bezoek, ongetwijfeld dankzij bemiddeling van zijn broer, die lid was van
de vroedschap. In opdracht van het stadhuis ontving Spiegel bijvoorbeeld een groep Franse heren en
de stadhouder van Friesland. In 1582 bespraken de kerkmeesters van de Oude Kerk hun conflict met
de burgemeesters in de Prins, waarna zij de kosten van het gelag keurig deelden.409 De nieuwe
stadspensionaris, Nicasius de Sille, logeerde tijdelijk in de Prins, voordat zijn woning in het Prinsenhof
gereed was.410 De stadsgasten bleven maar binnenstromen in de Prins. Lucratief waren de ontvangst van
de Franse ambassadeur in 1589 en de bestedingen van een groep Duitse gezanten een jaar later. De
stadhouder van Friesland, Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, met familie logeerde er tweemaal
en in 1592 verbleef ook landsadvocaat Oldenbarnevelt met gezelschap in de herberg. Het was niet altijd
gebruikelijk dat de stad opdraaide voor de braspartijen van regenten uit andere steden, zo bleek in 1594.
De burgemeesters van Delft vermaakten zich met hun dienaren in de Prins en de Amsterdammers
hadden ‘aangenomen’ de kosten van dit gelag te betalen: dat was dus niet vanzelfsprekend.
Spiegels vrouw, Anna Claesdr (1546-na 1606), was waardin in de Prins. Als dochter van de
uitbater van de Vijf Hamers, de voornaamste herberg buiten de Haarlemmerpoort, had zij voldoende
ervaring in het vak. Toen haar man in 1593 opnieuw ten strijde trok op zee, nam Anna Claesdr de
ontvangst van de stadsgasten op zich. Ook leverde zij wijn aan andere herenherbergen. Zoals in 1593
de drank voor de ‘meimaaltijd’, geschonken in het Prinsenhof. Het stadsbestuur genoot deze feestmaaltijd
op Meiavond (van 30 april op 1 mei) afwisselend op het stadhuis, in de doelengebouwen en in andere
herbergen. De bijbehorende drankrekening kon hoog oplopen: in 1593 declareerde de waardin van de
Prins zelfs 436 gulden.411 Even aanzienlijk waren de bedragen die de stadsbestuurders in de herberg
besteedden tijdens grondveilingen. Aanvankelijk vonden die plaats in de Plemp en de Rode Leeuw. De
Plemp was allang ter ziele en na de Alteratie was de laatstgenoemde herberg in handen gekomen van
Cornelis Jansz ‘Roeleeuw’, tevens koopman op het Noorse Bergen.412 Veilingen werden er niet meer
gehouden en ook de stadsgasten kwamen niet meer, maar dankzij de geschikte ligging aan de steeds
drukker wordende Dam bleven er voldoende klanten komen om de Rode Leeuw draaiende te houden.
Vanwege de ingrijpende stadsuitbreiding kwamen er geregeld nieuwe percelen beschikbaar, die de
stadsconciërge in het openbaar ter veiling aanbood in de Prins. Daarnaast genoten de uitbaters de
reguliere inkomsten uit de ontvangst van stadsgasten, vreemdelingen en buurtgenoten: de zaken liepen
uitstekend.413
Jan Claesz Spiegel overleed in 1599 tijdens een militaire expeditie naar het eiland San Thomé.
Zijn vrouw zette hierna de zaak in Amsterdam met verve voort. Vanwege de toegenomen diplomatieke
bedrijvigheid aan de vooravond van de bestandsonderhandelingen kregen de Amsterdamse
herenherbergen veel hoog bezoek te verwerken. De reislustige Noël de Caron, toentertijd actief als
agent voor de Engelse koning, logeerde in november 1604 een week lang met zijn dienaar in de Prins,
maar de kosten van zijn copieuze diner met de burgemeesters overstegen ruimschoots zijn
Rouffaer en IJzerman, Schipvaart, deel 3, 283-284; Van Dillen, Aandeelhoudersregister, 119-120. Spil betaalde ook 20 gulden
mee aan het ontzet van Antwerpen in 1585: zelfde auteur, Kohier, 20.
408 Bruijn, Varend Verleden, 55-56; F. Vogels, ‘Amsterdamsche watergeuzen’, 97-100.
409 Het ‘stede portie’ bedroeg 3 gulden 3 stuivers. SAA, Archief 5039, inv.nr. 76, f. 177. Vermoedelijk gingen de gespreken
over de kerkfabriekgoederen van de Sint Olofskapel, die tot 1585 werden beheerd door de kerkmeesters van de Oude Kerk,
zie: Coops, Opheffing, 299.
410 Zie hoofdstuk 9. SAA, Archief 5039, inv.nr. 78, f. 148, 206v.
411 SAA, Archief 5039, inv.nr. 83, f. 195v; inv.nr. 83, f. 228; inv.nr. 84, f. 229v; inv. nr 86, f. 147v; inv.nr. 87, f. 142v; inv.nr.
89, f. 155.
412 SAA, kwijtschelding 11, f. 110v-112, d.d. 26-6-1585; Van Dillen, Kohier, 156; Van Eeghen, ‘Karthuizerklooster’, 36.
413 Over de grondveilingen, zie hoofdstuk 14.
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verblijfskosten.414 Naast Caron en een delegatie uit Utrecht streken in datzelfde jaar Don Emanuel van
Portugal (ca. 1568-1638) en diens vrouw Emilia van Nassau (1569-1629) met andere familieleden neer
in de herberg. Het tweedaagse bezoek van de armlastige Portugese troonpretendent in ballingschap en
Willem van Oranjes dochter kostte de stad ruim driehonderd gulden. Een jaar later declareerde Anna
Claesdr nog verschillende maaltijden van Leidse magistraten met de burgemeesters en pensionaris van
Amsterdam, maar daarna verdwijnt haar naam uit de stadsrekeningen.415 Anna Claesdr had de Prins
namelijk verkocht; ze verhuisde van de toplocatie op de Dam naar het opkomende buurtje Gansoord.
Daar had ze herberg de Helm gekocht, op de noordelijke hoek van de Nes en de Pieter Jacobszstraat. In
1606 verkocht ze dit huis alweer door aan admiraal Jochem Hendricksz Swartenhondt, die de herberg
zou voortzetten.416
Hof van Holland
Net als de Prins overleefde ook het Hof van Holland de Alteratie. Deze respectabele herberg lag in de
Kalverstraat (huidig nr. 8), tussen de Dam en de Jonge Roelensteeg. Volgens de overlevering417 zou hier
in 1529 Reinoud van Brederode tijdens een potje dobbelen zijn ambachtsheerlijkheden hebben verloren
aan Amsterdam. Merkwaardig is wel dat er tussen 1529 en 1587 geen enkel spoor van de herenherberg
is terug te vinden. Pas vanaf laatstgenoemd jaar komt de waard, Gerrit Huygensz Haring, voor in de
stadsrekeningen wegens het organiseren van onthalen voor het stadsbestuur en het leveren van wijn.
Zijn opvolger in 1591 was Hans Ophogen, een waarschijnlijk uit Antwerpen afkomstige koopman.
Ophogen was een kunstliefhebber, getuige het portret van de opkijkende Paulus dat Cornelis Ketel
rond 1584 voor hem maakte en het onbekende schilderij de ‘Emaus’ van Lange Pier dat in de herberg
te zien was.418 Onder zijn regime nam het aantal regeringsopdrachten toe; zo kwamen er hoge gasten,
zoals in 1592 graaf Jan van Nassau met zijn familie. Een jaar later waagde ook de heer van Brederode
een bezoekje aan het Hof van Holland, waar zijn voorvader zo onverstandig gegokt had. In 1594
dineerde de latere stadhouder Frederik Hendrik er met zijn familie en de burgemeesters voor ruim
vierhonderd gulden.419
Naast regenten en edellieden vonden ook kooplieden hun weg naar het Hof van Holland. In 1591
verklaarden drie Amsterdammers dat de Zuid-Nederlandse koopman Embert Pellicorne in mei voor
zeshonderd gulden een ton lak had gekocht in de herberg. De getuigen verklaarden niet te hebben
gehoord dat de koop de volgende dag door Pellicorne zou zijn geannuleerd.420 Tijdens de diplomatieke
bedrijvigheid rond de sluiting van het verdrag van de Republiek met Frankrijk en Engeland, de Triple
Alliantie (1596), was het Hof van Holland even de voornaamste herberg van de stad. Hier logeerden de
ambassadeur van Engeland, met een gevolg van veertig personen, maar ook verschillende Franse heren
met familie en landsadvocaat Oldenbarnevelt met zijn broer en hun familie. Een jaar later verbleef de
Deense gezant in de herberg. Ophogen en zijn vrouw en dochter verdienden goed aan de stadsgasten,
totdat er in 1601 andere uitbaters kwamen. Onder zijn opvolgers als waard, mr. Claes Anthonisz en
daarna de Hagenaar Anthonis van Cats, bleven de regeringsopdrachten binnenstromen. 421 Bijzonder
lucratief was het bezoek van de ambassadeur van de sultan van Marokko. In 1610 logeerde deze
Ahmad ben Abdallah al-Hayti al-Maruni met zijn tolk Samuel Pallache en een groot gevolg in het Hof
van Holland. Ze gaven er ruim achttienhonderd gulden uit aan ‘teerkosten’, waarmee dit tot de duurste
diplomatieke bezoeken uit de Bestandsjaren behoorde.422
Respectievelijk 233 gulden aan maaltijd en 160 aan verblijf. SAA, Archief 5014, inv.nr. 71 [ongefolieerd].
SAA, Archief 5039, inv.nr. 98, f. 129; Archief 5014, inv.nr. 71 [ongefolieerd; prins van Portugal].
416 SAA, kwijtschelding d.d. 7-4-1606; Van Gent, Swartenhondt, 110.
417 De handgeschreven kroniek van Amsterdam van Lambert Lambertsz Opsij uit de zeventiende eeuw.
418 Ophogen betaalde in 1585 18 gulden aan de kapitale impositie. Van Mander, Schilder-boeck, f. 244, 275v; Van Dillen,
Kohier, 48.
419 Gerrit Huygen droeg 6 gulden bij aan de kapitale impositie van 1585. Archief 5039, inv.nr. 81, f. 168, 170v; inv.nr. 82, f.
222v, 223v; inv.nr. 85, f. 161; inv.nr. 86, f. 146v [Nassau]; inv.nr. 87, f. 143v [Brederode]; inv.nr. 88, f. 148 [Frederik
Hendrik]; Van Dillen, Kohier, 154.
420 SAA, NA, 42, f. 2v, nots. L. Heylinc, 17-7-1591.
421 SAA, Archief 5039, inv.nr. 90, f. 145 [Oldenbarnevelt]; inv.nr. 91, f. 134 [Deense ambassadeur].
422 De ambassadeur tekende het befaamde vrijhandelsverdrag van december 1610, dat wordt beschouwd als het eerste
officiële verdrag tussen een Europese natie en een niet-christelijk land. Belangrijker was echter de Staatse toestemming voor
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Het oosterse gezelschap in het Hof van Holland moet grote indruk hebben gemaakt op toevallige
passanten in de Kalverstraat. Amsterdam sprak een woordje mee op het wereldtoneel, zoveel was wel
duidelijk. De decennia na de Alteratie van 1578 hadden stormachtige veranderingen teweeggebracht,
die ook herbergwezen ingrijpend beïnvloedden. De katholieke kerk verdween uit het openbare leven en
daarmee het Romeinengilde, het kloosterleven en de met drank overladen feestdagen en processies. Uit
ballingschap teruggekeerde waarden namen de plaats in van katholieke steunpilaren van het afgezette
regime of ze probeerden het opnieuw in hun oude herbergen. Onder het nieuwe economische gesternte
verdwenen de Hanzewaarden na ruim een eeuw uit de Warmoesstraat, al bleven herbergen steunpunten
van de internationale koophandel. Migranten uit de Zuidelijke Nederlanden en elders vestigden zich als
tapper in de stad. Zowel voor deze nieuwkomers als voor oudgedienden bood het herbergwezen na de
Alteratie geweldige kansen. Een Gouden Eeuw diende zich immers aan, een bloeiperiode waarin
drankconsumptie, uiterlijk vertoon en veelsoortig vertier ongekende hoogten zouden bereiken. Het
stadsbestuur liep voorop in deze ontwikkeling en stichtte een aantal prominente publieke drinkhuizen
voor de ontvangst van hoog bezoek.

de uitvoer van oorlogsschepen naar Marokko. In Den Haag logeerden de Staten-Generaal de gezant voor 24 gulden per dag
in herberg de Rode Leeuw; in januari 1611 verliet hij tot hun opluchting de Republiek. SAA, Archief 5039, inv.nr. 103, f. 108v;
Heringa, Eer en hoogheid; 424; García-Arenal en Wiegers, Pallache, 149-151; Winwood, Memorials, deel 3, 80, 88, 250; Van
Meteren, Historie, 660.
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Prinsenhof en doelens

Vanaf de Alteratie van 1578 had Amsterdam als meest betalend lid van de Staten van Holland een
leidende rol in de opkomende Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Buitenlandse
machthebbers stuurden hun vertegenwoordigers naar de stad, waar ook nieuwsgierige reizigers naartoe
kwamen om met eigen ogen het ‘wonder van de Republiek’ te aanschouwen. Het stadsbestuur wilde die
vreemde gasten fatsoenlijk huisvesten en hen op een waardige manier onthalen. Ook voor de
maaltijden en drinkgelagen van een toenemend aantal stedelijke regeringscolleges waren passende
locaties nodig. Slechts een kleine groep herbergen was in de zeventiende eeuw chic en groot genoeg om
hoog bezoek te kunnen huisvesten. Net als de ‘Herrenherbergen’ in de Duitse steden waren dit de
vroegmoderne voorlopers van de latere grand hôtels. Aan de top van de Amsterdamse
herberghiërarchie stonden zes door het stadsbestuur opgezette drinkhuizen: het Prinsenhof, de beide
herenlogementen aan Oude en Nieuwe Zijde en de drie doelenhuizen. In de zeventiende eeuw streden
de uitbaters van deze herenherbergen onderling om de lucratieve opdrachten van het stadsbestuur naar
hun herberg toe te halen. Zonder goede contacten met de regenten was dat een ondoenlijke opgave.
Doodslag in het Prinsenhof
Op de voormalige locatie van het Prinsenhof aan de Oudezijds Voorburgwal (huidig nr. 195-199; afb. 7,
p. 90) zit tegenwoordig hotel The Grand. Van 1808 tot de voltooiing van de Stopera in 1988 diende het
als stadhuis en vóór die tijd was hier het ‘Zeekantoor’ van de Admiraliteit van Amsterdam. De
oorsprong van het gebouw was religieus, want vanaf de vijftiende eeuw zat het Sint-Ceciliaklooster erin.
Twee jaar na de Alteratie van 1578 stelden de burgemeesters voor het nonnenklooster ‘aen deser stede
te nemen’, zoals ook met de andere katholieke bezittingen gebeurde. Ondanks tegenstribbelen van de
mater en procuratrix namen de stedelijke thesauriers het beheer over. Er bleven bijna dertig nonnen
wonen, terwijl de stad het gebouw al begon in te richten als logement voor belangrijke gasten. Bij de
tinnegieter bestelde de stad een complete inventaris van schalen, kandelaars, zoutvaten, waterpotten,
bierkannen en tafelborden, terwijl twee werkvrouwen de opdracht kregen het interieur grondig schoon
te maken, het tinnenwerk te poetsen en het linnengoed te wassen, waarbij deze ‘schuursters’ een halve
kilo zeep verbruikten. Ter illuminatie van het voormalige kloostergebouw leverde een lantaarnmaker
twee grote lantaarns.423 De naam ‘Prinsenhof’ is te verklaren uit een resolutie van de Staten van
Holland, die in 1581 tijdelijk in Amsterdam bijeenkwamen om harde noten te kraken met de
stadsbestuurders. Zij vergaderden onder meer ‘in het Hof van syne Princelijcke Excellentie’, te weten
stadhouder Willem van Oranje. Oranjes echtgenote, Charlotte de Bourbon, overnachtte eveneens in het
Prinsenhof, evenals de prinsenkinderen, die in een apart kamertje waren ondergebracht.424
Het Prinsenhof was het voornaamste ontvangstcentrum van de stad en, zoals in 1593, ook de
locatie voor een occasionele regeringsmaaltijd. Daarnaast werden delen van het voormalige klooster
verhuurd aan stedelijk personeel – de laatste conventualen waren in 1582 vertrokken. In het voormalige
patershuis woonde de sergeant-majoor van de stadssoldaten, Gerrit Groeff, die ook als conciërge van
het Prinsenhof werd ingezet. Zo kocht hij goederen in voor Oranje en diens gevolg en liet hij de
schoorstenen vegen. Na Groeffs vertrek werd het gebouw sinds 1586 bewoond door mr. Nicasius de
Sille, de voormalige pensionaris van Namen die zich vanwege de herovering van de zuidelijke gewesten
in Amsterdam vestigde en daar als stadspensionaris werd aangesteld. Vanaf 1586 mochten hij en zijn
familie het Prinsenhof bewonen. Datzelfde jaar kwam er opnieuw een gast van aanzien te logeren:
landvoogd Leicester en diens gevolg. Het gebouw werd eerst grondig schoongemaakt door de vrouw
van de pensionaris, Johanna van Trillo, die daarvoor talrijke hulptroepen had ingeroepen. Tijdens
Leicesters tweede bezoek in 1587, toen hij een mislukte staatsgreep deed, logeerde hij opnieuw in het
Prinsenhof.425
SAA, Archief 5039, inv.nr. 75, f. 172, 172v, 174, 176, 176v, 179v.
Wagenaar (Amsterdam, deel 2, 78) meende ten onrechte dat Leicester in 1586 de eerste heer van aanzien was die in het
Prinsenhof logeerde. Coops, Opheffing, 59, n. 6, 60 en 242-245.
425 Ter Gouw, De oude tijd, 123-124; Coops, Opheffing, 243.
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In 1591 lieten de burgemeesters een gedeelte van het Prinsenhof geschikt maken als
vergaderruimte van de Admiraliteit van Amsterdam. Hiertoe werd onder meer de oude kloosterkeuken
verbouwd tot woningen voor leden van de Admiraliteitsraad en hun klerken en boden. De
kloosterkerk, provisioneel in gebruik als schermschool, werd omgebouwd tot kantoor waar het
konvooigeld geïnd werd. Tijdens deze verbouwingen woonden er bij pensionaris De Sille nog twee
migranten uit de Zuidelijke Nederlanden in het Prinsenhof: de 21-jarige Margreta (Grietje) de Bruijn uit
Brussel en de veertien jaar oudere Jean Troncquoy uit Namen, die als conciërge of kamerheer was
aangesteld. Zij werden verliefd en trouwden in 1591, waarbij de bruid van de Admiraliteit een bruidsgift
van zestig gulden en een dure diamanten ring cadeau kreeg.426 Geregeld ontvingen Grietje en Jean
Troncquoy hoog bezoek in het Prinsenhof. In 1597 logeerde de Deense ambassadeur er. Tijdens zijn
bezoek werden er speciaal een ‘opperkok’ met assistenten ingehuurd, die onder meer 63 pond
lardeerspek in de voedzame maaltijden verwerkten. Het grootste deel van het gebouw was toen al
geüsurpeerd door de Admiraliteit, maar enkele vertrekken bleven dienen als stedelijk ontvangstcentrum
van zowel protestantse als katholieke hoogwaardigheidsbekleders.427 Aan het eind van de zestiende
eeuw, toen pensionaris De Sille was overleden, mocht het echtpaar Troncquoy-Bruijn blijven wonen in
een gedeelte van het huis. Dit onder de voorwaarde dat zij de rest van de ontvangstvertrekken en
opslagruimten te allen tijde zouden ontruimen als er hoog bezoek voor de deur stond. Ook moesten zij
die gasten dan bedienen, zonder dat ze daarvoor een vast salaris kregen.428 Met hun incidentele
declaraties haalden Jean en Grietje echter voldoende inkomen, al was het maar om hun bedienend
personeel te betalen, zoals Duyff Isbrants en mr. Claes Antonisz.
In het eerste decennium van de zeventiende eeuw nam het diplomatiek verkeer een grote
vlucht. De Republiek der Verenigde Nederlanden zocht steun bij bondgenoten en onderhandelde met
Spanje over een staakt-het-vuren, waartoe gezanten uit alle windstreken naar het regeringscentrum in
Den Haag en naar de machtigste Hollandse steden afreisden. Tijdens de bestandsonderhandelingen
stegen de Amsterdamse bestedingen aan maaltijden, logeerpartijen en wijnschenkingen flink: van 4172
gulden in 1600 tot 17.462 gulden in 1608, 5,6 procent van de totale uitgaven. Het in 1601
uitgevaardigde verbod op grote maaltijden en banketten, die tot opspraak zouden leiden bij de schamele
gemeente, lijkt dan ook een wassen neus te zijn geweest.429 Kort voor de sluiting van het Bestand van
1609 puilden de Amsterdamse herbergen uit van de vreemde gezanten, die uitvoerig dronken en
dineerden. Ook de uitbaters van het Prinsenhof dienden hoge rekeningen in bij de stad. Stadhouder
Maurits van Nassau was zelfs een vaste klant van het Prinsenhof, waar hij als adolescent al had geslapen.
Grietje Bruijn toucheerde astronomische bedragen voor de bezoekjes van de stadhouder en zijn gevolg;
in 1611, bijvoorbeeld, declareerde zij 5500 gulden wegens een verblijf met de prins van Portugal, terwijl
de meid Duyff nog eens 177 gulden declareerde vanwege het gelag van enkele lieden uit het gevolg van
prinses van Condé en twee hellebaardiers van Maurits.430
Grietje Bruijn deed meer dan het leiden van de herenherberg. De Admiraliteit schakelde haar
ook in voor administratieve klussen, zoals het napluizen van de rekeningen van oorlogskapiteins.
Samen met haar man en hun uitdijende gezin en personeel bleef zij op het Prinsenhof wonen, ook toen er
steeds minder maaltijden en logeerpartijen plaatsvonden. Als kamerheer kreeg Troncquoy inmiddels
wel een traktement. De admiraliteitsraden en personeelsleden met hun gezinnen leefden eveneens in de
vertrekken van het gebouw. Het plein voor het Prinsenhof was een geliefde speelplaats, maar het
geschreeuw van de jongeren verstoorde de vergaderingen in de raadszaal. In december 1610 was de
maat vol: voortaan zouden de boden en de met hellebaarden gewapende bewakers geen geraas meer
toelaten, ‘zelfs niet’ van de kinderen van de raden ter Admiraliteit. Twee jaar later ging het gruwelijk
mis. De zoons van een kapitein kregen het in juni 1613 aan de stok met de schoonmakers en
SAA, otr 3-8-1591; Coops, Opheffing, 243.
O.a. SAA, Archief 5039, inv.nr. 88, f. 149v [gravin van Meurs]; inv.nr. 91, f. 133v-134 [Deense ambassadeur]; inv.nr. 96,
f. 156v [‘Franse heer’, vermoedelijk hertog van Nevers]; inv.nr. 100, f. 165v [o.a. Jeannin]; inv.nr. 101, f. 153v [hertog van
Mantua]; inv.nr. 102, f. 139 [prins Maurits en graaf Hendrik], f. 141 [grootmaarschalk van Polen]; inv.nr. 103, f. 109-109v
[ambassadeur Venetië]; inv.nr. 104, f. 115 [prinsen van Nassau en Portugal en graaf Hendrik]; inv.nr. 105, f. 140v
[paltsgraaf].
428 SAA, Archief 5039, inv.nr. 1, 10, 27-3-1598.
429 Zie bijlage 1. SAA, Archief 5025, vr.sch.res. 15-11-1601, p. 738.
430 SAA, Archief 5039, inv.nr. 104, f. 115-116.
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huisgenoten van kamerheer Troncquoy. De zeeman ging verhaal halen en bij de ruzie hierover doodde
hij Troncquoy. De doodslag leidde tot commotie binnen het stadsbestuur. De burgemeesters vroegen
de Admiraliteit om opheldering, maar de admiraliteitsraden wilden de doodslager zelf berechten:
juridisch gezien was dat mogelijk omdat de dader onder hun gezag viel. Intussen klopten de
‘menigvuldige kinderen’ van Troncquoy aan om te vragen of zijn gelijknamige zoon Jan het ambt van
kamerheer mocht waarnemen. De Admiraliteit keurde dit goed, maar zolang hij ongehuwd was, ging
zijn traktement naar zijn acht onmondige broers en zussen. Daarnaast wist Troncquoys weduwe een
wekelijkse bijdrage voor de bekostiging van haar huishouding los te krijgen.431
Met de tragische dood van de kamerheer was de overlast op het Prinsenhof nog niet voorbij. Het
geroddel van de vrouwen van de bodes leidde geregeld tot conflicten en in 1619 was er dagelijks sprake
van ‘groote insolentie’, ditmaal gepleegd door jongens die op het pleintje ‘loopen, spelen, kaetsen,
roepen, tieren en fluiten’. Erger was dat zij continu de keukendeur in- en uitliepen, wat de vergaderende
heren ernstig stoorde. De nieuwe kamerheer, Jan Troncquoy jr., moest daarom een slot op de
keukendeur laten maken, waarvan hij, zijn vrouw en de dienstmaagd een sleutel kregen. Verder moesten
de hellebaardiers de jongens van het plein jagen. Alsnog bleef de overlast voortduren; twee jaar later
was het repertoire van de jongeren uitgebreid tot ‘guyterijen en ongeregeldheden van goyen, werpen,
tollen, kaetsen, smijten, kijven en vechten, oock met toebackdrincken [roken] ende andere
onbehoorlijcke dingen’. Behalve het uitdelen van boetes en oorvijgen zal het sluiten van de Hofpoort
enig effect hebben gesorteerd. Als stedelijk logement was het Prinsenhof toen, in 1619, nauwelijks meer
in gebruik. Ook hielden de raden ter Admiraliteit er geen diners en drinkgelagen meer. In 1616 besloten
de raden om voortaan op de Kloveniersdoelen met hun gasten te dineren en op het Prinsenhof in het geheel
geen wijn meer te schenken. De kosten voor de stevig drinkende raden, dorstige oorlogskapiteins en
hun al even alcoholische gasten drukten te zwaar op het budget van de Admiraliteit en zouden zo
voortaan uit de stadskas betaald worden.432
In juli 1621 logeerde Frederik V van de Palts, beter bekend als de Winterkoning, en zijn vrouw
Elizabeth Stuart nog in het Prinsenhof433 maar daarna diende het omgebouwde klooster pas in 1638 weer
als ontvangstcentrum, bij het bezoek van Maria de’ Medici, de Franse koningin-moeder in ballingschap.
Met haar eigen entourage verbleef zij in enkele vertrekken van het gebouw, waarvan de grote zaal voor
de gelegenheid ‘met zeer schoone tapijten’ was behangen.434 Haar gehele gezelschap – 220 man sterk –
was verder verspreid over andere herbergen en particuliere woonhuizen. De zoon van Troncquoy was
nog altijd conciërge van het Prinsenhof, maar tijdens het Franse bezoek diende Dirck Hasselaer, majoor
van de stadssoldaten, als kamerheer voor de koning-moeder, die gezeten op een stoel, ‘troonswijze
verheven’, haar gasten ontving. Ook bij een volgend vorstelijk bezoek werden er gasten in het Prinsenhof
ondergebracht. Van 20 tot en met 23 mei 1642 kwam de Engelse koningin Henriëtta Maria naar
Amsterdam, samen met haar negenjarige dochter Mary en haar veertien jaar oude schoonzoon Willem
II van Oranje, die een jaar eerder waren getrouwd. Ook Willems ouders, stadhouder Frederik Hendrik
en diens vrouw Amalia van Solms, waren van de partij. Het Prinsenhof kreeg de Engelse vorstin te
logeren. Daartoe waren er zestien extra bedden neergezet. Over voldoende keukengerei beschikte de
kamerheer al evenmin, want er moesten zeventien ketels, potten, panen en zelfs schuimspanen, lepels
en vorken gehuurd worden. Omdat ze geen dranken of voedsel leverden, verdienden Jan Troncquoy
junior en zijn vrouw, Aechje Breemans (ca. 1590-1671), nauwelijks aan het vorstelijke bezoek, waaraan
de stad in totaal ruim vijftigduizend gulden spendeerde.435 Voor het gebruik van hun huis en ‘de moeite’
kregen ze 25 gulden. Dat was een schamele vergoeding, zeker vergeleken met de ruim negenhonderd
gulden die twee dagen eten en drinken in de Kloveniersdoelen kostten. Wel kreeg Troncquoy kleine
Nationaal Archief, Archief van het College ter Admiraliteit te Amsterdam, toegang nr. 1.01.46, inv. nrs. 1356-1361,
resoluties 1610-1615; Olivier, ‘College ter Admiraliteit’, 7-10.
432 Ibidem, 9.
433 De meegekomen graaf Ernst van Nassau sliep met gevolg en de prins van Bohemen – de zevenjarige Frederik Hendrik bij Barend van Someren (Hof van Holland); Hendrik van Brederode bij Swartenhondt, zie: SAA, Archief 5039, inv.nr. 114, f.
224v, 225v. Wagenaar, Amsterdam, deel 1, 477; Schneider, Nederlandse krant, 48-49 [verslag van het Boheemse bezoek in twee
couranten].
434 Dudok van Heel schrijft (‘Night Watch’, 18-19) dat De’ Medici werd ontvangen in de zaal van de Kloveniersdoelen, maar
Van Baerle (Inkomst, 31-33) noemt duidelijk het Prinsenhof.
435 Het bezoek was de voornaamste reden dat de uitgaven aan presentatiën een recordhoogte bereikten, zie bijlage 1.
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vergoedingen, zoals voor het schoonmaken en naai- en spijkerkosten. Twee extra ingehuurde
dienstmeisjes verdienden gezamenlijk negen gulden in drie dagen, dus ieder anderhalve gulden per dag.
Voor het opmaken van drie bedden ontving kamerheer Troncquoy eenzelfde bedrag. Ten slotte
declareerde hij onkosten omdat hij zijn kelder moest ontruimen, vermoedelijk om er de ziekmakende
hoeveelheden rijnwijn voor de vorstelijke gasten te kunnen opslaan.436
Na Henriëtta Maria’s bezoek verdween het Prinsenhof geheel van de kaart als herenherberg. Het
gebouw werd in 1652 tijdelijk gebruikt als stadhuis, totdat de nieuwbouw van Jacob van Campen gereed
was. Vier jaar nadien stond de stad het gehele complex af aan de Admiraliteit van Amsterdam en in
1661 is het van de grond af opnieuw opgebouwd en voorzien van een fraaie gevel met een rijk versierd
fronton.437

Afb. 7

Het Prinsenhof aan de Oudezijds Voorburgwal, 1663-64. SAA.

Drie doelenherbergen438
Tegelijk met de opkomst van het Prinsenhof, in de jaren na de Alteratie, kregen de gebouwen van de
Handboog-, Voetboog- en Kloveniersdoelen een ‘horecabestemming’. Vroeg in de zestiende eeuw
waren delen hiervan al in gebruik als drinkhuizen, zoals ook in andere Hollandse steden gebeurde. In de
gelagkamer op de benedenverdieping van de doelhuizen dineerden en dronken niet alleen schutters
maar ook gewone burgers. Zo vermaakte de koopman en letterkundige Roemer Visscher zich er met
zijn vriendinnetjes: ‘Met dochters in de doelen gaen spaseren, Inde mey of by maneschijn’.439 Van de
drie doelens trokken de Hand- en Voetboogdoelen, beide aan het Singel, in die vroege periode het
grootste publiek. Niet alleen de schutters maar ook Amsterdammers van allerlei pluimage kwamen in de
bijbehorende tuinen ballen of prijsschieten. Na de Alteratie van 1578 kregen de doelens een functie als
stedelijke ontvangstcentra, al bleven ze ook verenigingsgebouwen van de nu geseculariseerde en later
op militaire leest gereorganiseerde schutterijen.440 Door de aanwezigheid van een zaal, een keuken met
eet- en drinkgerei en provisiekelders waren de doelhuizen uitermate geschikt voor ontvangsten,
maaltijden en vergaderingen van de nieuwe stadsregering en haar gasten.

SAA, Archief 5044, inv.nr. 507; Snoep, Propaganda, 64.
Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 78.
438 Het navolgende is gebaseerd op: Hell en Van Gent, ‘Doelens’, 276-342.
439 Fleurkens (ed.), Brabbeling, 224.
440 Hierover: Knevel, Burgers, 92-107.
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Klanten: stadsgasten en buurtbewoners
Na de jarenlange isolatie van Amsterdam door de geuzen kampten de ‘overlieden’, bestuurders van de
doelens, in 1578 met geldgebrek. Van het eveneens berooide stadsbestuur was weinig te verwachten,
hoewel de handboogschutters wel hun zilveren Sint Sebastiaan-drinkhoorn terugkregen. Ook mochten
zij hun bezoekers naar ouder gewoonte laten prijsschieten om extra inkomsten te verwerven. Het
organiseren van maaltijden en drinkgelagen voor de regenten was een mooie aanvulling op de lege
schutterskas, maar de stadsbestuurders dineerden aanvankelijk liever in herberg de Prins, het Prinsenhof
of op het eigen stadhuis. Hun deftigste gasten verbleven evenmin op de doelens: tijdens het bezoek van
Willem van Oranje in 1580 was de stadhouder ondergebracht in een burgemeesterswoning. Wel hadden
de meegekomen leden van de Landraad, die Oranje in het landsbestuur bijstond, een gezellige avond in
een van de doelens, waarbij 78 liter exquise rijnwijn werd geschonken. Ondanks de concurrentie van
het Prinsenhof trokken de doelhuizen een steeds groter publiek. De elite vierde er feesten met muzikale
omlijsting: in 1584 zong en speelde bijvoorbeeld een combo van de organist van de Nieuwe Kerk met
twee Utrechtse stadsspeellieden in een van de doelengebouwen, ter vermaak van een gezelschap van
burgemeesters, legerleider Filips van Hohenlohe en een Engelse gezant. Hohenlohe bleef er ook
dineren en – conform zijn reputatie – stevig drinken.
In 1586 werd er voor het eerst een maaltijd van de stadsbestuurders in een doelenzaal
gedeclareerd. Na afloop van het taxeren van de huizen buiten de Haarlemmerpoort, ten behoeve van de
eerste stadsuitbreiding, tafelde de magistraat dat jaar tweemaal bij Reyer Jacobsz, kastelein van de
Kloveniersdoelen – op de locatie van het huidige Doelen Hotel (Nieuwe Doelenstraat 21). Ook de andere
doelhuizen raakten in trek. Hereman Claesz, de waard van de Handboogdoelen, kennen we van gezicht: op
een anoniem schuttersstuk uit 1586 staat hij vermeld als ‘Heereman, de doelenknecht’, een nors ogende,
licht bebaarde man. Een jaar later is hij, zichtbaar verouderd en nu met grijze baard, opnieuw afgebeeld,
bij de in zilver gevatte drinkhoorn. In zijn hand heeft hij een ander zilveren voorwerp; een verwijzing
naar zijn taak als kastelein en hoeder van het kabinet met kostbaarheden van de handboogschutters.
Nominaal gezien waren de overlieden de ‘schatbewaarders’ van het glimmende schuttersbezit, maar in
de praktijk beheerde de doelenkastelein de regalia van de burgermilitie.441 Ook in de letterkunde genoot
Hereman Claesz enige bekendheid. In Moortje laat Bredero iemand bij ‘Heereman en Ariaantje’ een
kamer reserveren, voor zes personen. Zij willen bij hem rijnwijn drinken en dineren met drie kapoenen,
vijf snippen, vinken, lijsters en een schapenbout’.442 Zeventiende-eeuwse documenten bevestigen de
door Bredero beschreven praktijk van het reserveren van een kamertje, hoewel buurtbewoners ook
spontaan binnenliepen om een consumptie te bestellen in de doelenherbergen. Bezoekers hoefden zich
niet te vervelen, gezien de hoeveelheid triktrak- en andere speelborden die in boedelinventarissen van
doelenkasteleins opduiken. Meer dan aan de consumpties van particuliere bezoekers verdienden de
kasteleins aan opdrachten voor het stadsbestuur zoals de opvang van buitenlandse gezanten. De
kastelein en kasteleines van de Kloveniers- en Voetboogdoelen declareerden verschillende ‘defroymenten’,
zoals de onthalen van diplomaten genoemd werden. Gezanten uit Duitsland, Engeland, Denemarken
en Zweden verbleven in de doelenherbergen, maar vertegenwoordigers uit Frankrijk werden vaker
gehuisvest in commerciële herbergen als de Prins, het Hof van Holland of de door Franse migranten
geëxploiteerde herberg La Rochelle.443 Ook bekende geleerden werden in de doelens op stadskosten
getrakteerd. Zoals de humanist Justus Lipsius (1547-1606), de leermeester van stadhouder Maurits. In
1591 bezocht hij met zijn vrouw de Voetboogdoelen. Maurits zelf verbleef een jaar eerder in het Prinsenhof,
dat vooralsnog hoger in aanzien stond. De schutters die de stadhouder naar Alkmaar hadden begeleid
verbleven wel in de Voetboogdoelen, een gepeperde rekening achterlatend.
Als ontvangstcentra brachten de doelenherbergen aardig wat geld in het laatje. Toch bleven de
overlieden ontevreden over de hoogte van hun inkomsten. De stadsbestuurders besloten daarom in
1594 dat de overlieden ‘haer doelens aen eerelijcke luyden tot een redelijcken prijs sullen mogen
Van den Bergh-Hoogterp, ‘Zilverbezit’, aldaar 145.
Toen Bredero in 1613 vaandrig werd, was Hereman Claesz allang overleden. Hij zal de doelenkastelein dus hebben
gekend uit de verhalen van zijn vader, die net als hij lid was van de schutterij. Vgl. Hoofts Warenar, vs. 847, ‘tot Heermans’.
Kleijn, Schutters, 32.
443 Zie hoofdstuk 18.
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verhuren’. De burgemeesters wensten dan wel voorrang te krijgen bij het reserveren van maaltijden en
banketten. Tevens moesten de doelenkasteleins ten dienste staan van de schutterijen, die er hun eet- en
drinkgelagen bleven houden. Met de inkomsten zouden de overlieden ‘hare geledene schade rijckelijck
sullen comen te beteren, ende de doelens ende woningen onderhouden’.444 Dat laatste was wensdenken,
aangezien het stadsbestuur stelselmatig opdraaide voor alle verbouwingskosten van de
doelengebouwen. In 1604 waren de toenmalige kastelein van de Kloveniersdoelen en diens vrouw
overleden. De burgemeesters besloten om deze en andere vrijgekomen doelens openbaar ter verhuur
aan te bieden en namen daarmee ook het aanstellingsrecht van de kastelein over van de overlieden. Van
de nieuwe huuropbrengsten kocht de stad geschut of andere wapens, wat op instemming kon rekenen
van de krijgsraad van de schutterij. Later werden de huuropbrengsten en de eventuele winsten verdeeld
onder de overlieden, allen afkomstig uit het regentenpatriciaat. Halverwege de zeventiende eeuw
betaalden de uitbaters een ‘seer geringe, ja geen huer’, terwijl de vier overlieden aan winstuitkering
jaarlijks ca. driehonderd gulden per persoon ontvingen.445
Kasteleins en personeel
De doelenherbergen werden gewoonlijk uitgebaat door echtparen. Kasteleines – de term ‘doelwijf’ en
het mannelijke equivalent ‘doelknecht’ raakten in de zeventiende eeuw in onbruik – was een van de
beroepen waarin vrouwen officieel werden toegelaten. De doelenkasteleines mocht zelfstandig
optreden, bijvoorbeeld bij het indienen van declaraties of het inkopen van voedsel, dranken, zeep,
borstels, kaarsen, turf en andere benodigdheden. Het echtpaar Thijmen Jansz en Lysbeth Cornelisdr
stond veertig jaar lang (1585-1625) aan het roer van de Voetboogdoelen, terwijl de door Bredero
bezongen ‘Heereman en Ariaantje’ gezamenlijk de Handboogdoelen uitbaatten en Reyer Jacobsz en Weyn
Dircx de Kloveniersdoelen. Verschillende doelenkasteleins hadden hun benoeming te danken aan
echtgenotes met familie op het stadhuis. Zo kwam de koopman Jacob Carstensz Wolff dankzij zijn
huwelijk met Grietje Simonsdr Appelman in contact met regentenkringen. Haar halfbroer was Balthasar
Simonsz Appelman, burgemeester tussen 1590 en 1602; juist de periode waarin het kasteleinschap van
de Handboogdoelen vacant kwam. Een voordeel van dergelijke familiebedrijven was de continuïteit: de
doelenkasteleinessen konden het werk van hun echtgenoot voortzetten als deze was overleden.
Incidenteel werd dit ‘weduwenrecht’ schriftelijk vastgelegd.446
Meer inzicht in het personeelsbestand van de doelens en in de status van de kasteleins
verschaffen de loterijregisters uit 1606. Twee van de drie doelenkasteleins waren collecteur ten bate van
de bouw van het Haarlemse oudemannenhuis. Een van hen, Andries Joachimsz Prippelnagel (ca. 15671620), was toen net een jaar kastelein van de Kloveniersdoelen. Zijn vader had zich als lakenkoper uit
Pommeren in Amsterdam gevestigd en was tijdens de troebelen in Emdense ballingschap gestorven;
Prippelnagels grootvader van moederszijde, een brouwer, was ingetrouwd in de geuzenfamilie Van
Marken. Sinds zijn eigen huwelijk met Dieuwer Laurens, een dochter van Laurens Jacobsz Reael (15361601), verkeerde Andries in kringen van het heersende regentenpatriciaat. Ook in economisch opzicht
ging het hem voor de wind: in 1602 was hij een van de eerste investeerders in de VOC. Met een
intekening van negenhonderd gulden behoorde hij niet tot de economische elite, maar zeker tot de
welgestelde Amsterdammers. Vermoedelijk had hij het inleggeld vergaard als houtkoper, want in deze
periode was hij nog geen doelenkastelein. Prippelnagels verwantschap met de Reaels bracht het
kasteleinschap binnen zijn bereik. Zijn behuwdoom Johan Pietersz Reael (1543-1621) was kolonel van
de schutterij en lid van de stadsregering; in 1604 werd hij verkozen tot burgemeester, precies in het jaar
dat de Kloveniersdoelen vrij kwam voor verhuur. Toen zij het kasteleinschap ambieerden, zal Reael een
goed woordje hebben gedaan voor zijn neef en nicht. Als doelenkastelein verkocht Prippelnagel onder
meer loten aan zijn eigen dienstmeid, Bartgen Hendrickxdr, die veertien stuks afnam. Voor de overige
‘meysies op de [Kloveniers]doelen’ kocht Weyntie Gherrits vier loten van een andere collecteur. In
totaal werkten er dus tenminste vier vrouwelijke personeelsleden, wat een standaardaantal lijkt te zijn
geweest voor de grote doelenherbergen. Een mannelijke knecht van de Kloveniersdoelen, Pieter Karstensz,
Bontemantel, deel 1, 179.
Ibidem, deel 2, 183-184
446 Van der Heijden en Schmidt, ‘In dienst van de stad’, 28.
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kocht zeven loten, terwijl Prippelnagel er zelf eenentwintig aanschafte onder zijn motto ‘selden rust, als
men leven’.447
Net als Prippelnagel was ook Thijmen Jansz, kastelein van de Voetboogdoelen, een redelijk
ontwikkeld man, gezien zijn rijkelijk gevulde bibliotheek. Ook financieel ging het hem voor de wind: zo
was hij in staat om 2100 gulden te investeren in de VOC. Als lotenverkoper voor het oudemannenhuis
zocht de doelenkastelein het dicht bij huis. Zijn knecht en schoonzoon, Willem Jansz Backer, kocht
eenentwintig loten van hem en de vier ‘meysgens op de Voetboochsdoelen’ – Giertgen en Aeltgen
Gerrits, Annetgen Heyndricx en Giert Jacops – gezamenlijk veertien stuks. Afzonderlijk nam Giertgen
Gerrits nog eens drie loten af, een godsvruchtig rijm achterlatend in het loterijregister. De zoon van de
doelenkastelein, Cornelis Tijmensz, was goed voor achtentwintig loten. Zijn vader klopte ook aan bij
collega-herbergiers, zoals Symen de Goeijer ‘uuthangende den Aep’ op de Zeedijk, en wijnkoper Steven
van Beesten in de Zwarte Mol in de Warmoesstraat (huidig nr. 166). Ten slotte verkocht Thijmen Jansz
veertien loten aan zijn eigen buurman op het Singel: de kastelein van de Handboogdoelen.
Strijd om de maaltijd
Het leeuwendeel van de gezanten die rond de sluiting van het Bestand naar Amsterdam kwamen,
verbleef niet in de doelenherbergen. Zij werden ondergebracht in deftige logementen als het Hof van
Holland in de Kalverstraat en in het Prinsenhof. Alleen de kastelein van de Kloveniersdoelen wist een graantje
mee te pikken van de golf vreemdelingen, ongetwijfeld mede dankzij diens nauwe familieband met het
stadsbestuur. Prippelnagel en zijn vrouw ontvingen onder anderen de keurvorst van Brandenburg, de
kanselier van de Deense koning, twee Britse ambassadeurs en een Moskovische gezant. Na de
hervatting van de strijd tegen Spanje, in 1621, was het hoogtepunt van de diplomatieke bedrijvigheid
achter de rug. De doelenherbergen hadden er slechts matig van geprofiteerd. De overlieden van de
Voetboogdoelen hadden dan ook onvoldoende in kas om een broodnodige verbouwing te bekostigen, zo
klaagden ze in 1622 bij de burgemeesters. Daarom zou de fabrieksmeester op stadskosten ‘de vervallen
keucken’ en andere onderdelen van het doelengebouw vertimmeren, volgens een door de overlieden
opgesteld plan. In 1630 werd ook het doelhuis van de kloveniersschutters ingrijpend vertimmerd,
waarbij de zuidelijke bebouwing met de grote zaal ontstond.448 Dit gebeurde opnieuw op stadskosten,
hoewel de overlieden intussen voldoende verdienden aan de maaltijden voor de eigen stadsregering.
Niet alle maaltijden in de doelenzalen vonden plaats op kosten van de stedelijke thesaurie. Zo
trakteerden de participanten van de West-Indische Compagnie (WIC) admiraal Piet Hein begin 1629
vanwege diens opzienbarende verovering van de Zilvervloot op een feestmaaltijd in de Kloveniersdoelen.
De hoge kosten van achttien gulden per persoon werden hoofdelijk omgeslagen en betaald door de
vierenvijftig aanwezigen, zodat de doelenkastelein op één avond bijna duizend gulden incasseerde.449
Ook ambachtslieden en beroepsverenigingen organiseerden bijeenkomsten in de doelenherbergen,
zoals het zeepziederscollege.450
Ingrijpend verbouwd, vergroot en voorzien van wonderbaarlijk schone schuttersportretten
zoals Rembrandts ‘Nachtwacht’ ontwikkelden de doelens zich in het tweede kwart van de zeventiende
eeuw pas goed tot chique herbergen. Voor de reputatie van het doelhuis en de hoogte van de
inkomsten was het van belang dat er een bekwame kastelein aan het roer stond. Deze werd uitgekozen
door de burgemeesters of de overlieden, die op hun beurt sinds 1609 voor het leven werden aangesteld
door burgemeesters. De betrekkingen tussen de beide colleges waren nauw: bijna alle overlieden waren
zelf burgemeester geweest of stonden op het punt dat te worden. Het viertal overlieden had persoonlijk
baat bij een goedlopende doelenherberg, want de winsten werden onderling verdeeld en jaarlijks kon
dat honderden guldens per persoon opleveren. Vanwege dit douceurtje konkelden de overlieden ijverig
om de regeringsmaaltijden naar de eigen doelengebouwen te krijgen. De vetste kluif was de
feestmaaltijd na afloop van de jaarlijkse magistraatsverkiezingen. Bij dit herenmaal op Maria-Lichtmis of
SAA, Loterij 1606, reg. 1 [meisjes Kloveniersdoelen]; reg. 7 [Prippelnagel als collecteur].
Uitvoerig hierover: Jaarboek Amstelodamum (2013) [themanummer doelens]. SAA, Archief 5024, inv.nr. 1, f. 51, 29-1-1622
[Voetboogdoelen]; 86v, 29-1-1630 [Kloveniersdoelen].
449 SAA, NA 725/367, nots P. Carelsz, verklaring 7-10-1631; Dudok van Heel, ‘Night Watch’, 14.
450 Zie hoofdstuk 13.
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Vrouwendag (2 februari) waren namelijk alle regenten aanwezig. Aanvankelijk werd de ‘lichtmismaaltijd’
in de schepenkamer van het oude stadhuis gehouden, maar daartegen rezen verschillende bezwaren. Zo
moesten alle aanwezigen vóór negen uur ’s avonds zijn verdwenen en de benodigdheden, zoals
meubilair, kannen en servetten, zijn opgeruimd. De schutterij had immers in de schepenkamer de
hoofdwacht en moest er vóór het luiden van de boevenklok verzameld zijn: uitgebreid natafelen was er
dus niet bij. Bovendien was het schepenenvertrek door de groei van het aantal regeringscolleges te klein
geworden voor het houden van plenaire bijeenkomsten. In de Kloveniersdoelen was na de verbouwing van
1630 meer dan voldoende ruimte beschikbaar in de nieuwe grote zaal (afb. 8, p. 95).
Een laatste verklaring voor het verhuizen van de feestmaaltijden was van financiële aard. Het
stadsbestuur wilde namelijk af van de torenhoge declaraties van de conciërge, die de maaltijden op het
stadhuis serveerde. Die stadhuisconciërge, Tomas Jacobsz, was in 1617 zijn overleden vader opgevolgd.
Terwijl de vader nooit meer dan een paar honderd gulden in rekening bracht voor een lichtmismaaltijd,
stegen de declaraties bij de zoon tot onaanvaardbare hoogte.451 Voor de burgemeesters was de maat vol:
een jaar later verhuisde de lichtmismaaltijd naar de verbouwde Kloveniersdoelen, waar ook al kleinere
gelagen in opdracht van het stadsbestuur plaatsvonden. Kastelein hier was Bartholomeus Philips (15751636), ‘waard Bartel’ in de wandel, die eerder stadsspeelman, wijnkoper en impostmeester was geweest.
Bartel was getrouwd met de als zwaarlijvig en ‘reputatieus’ [eerbiedwekkend] omschreven kasteleines
Jannetgen Jans. Vanaf 1624 ontvingen zij geregeld stadsgasten, maar de eerste prestigieuze opdracht
was het predikantenmaal. Hieraan zaten in 1632 – inclusief de magistraat – dertig personen aan. Voor
het organiseren van de lichtmismaaltijd in 1636 bracht doelenkasteleines Jannetgen achthonderd gulden
in rekening, met welk bedrag de burgemeesters genoegen namen.452 Behalve het lichtmismaal werd ook
de jaarlijkse meiavondsmaaltijd aanvankelijk op het stadhuis georganiseerd. Ook hiervoor vroeg de
stadhuisconciërge steeds hogere bedragen. Deze maaltijd verhuisde daarom naar de Voetboogdoelen, waar
de kosten echter weinig lager waren. Doelenkastelein Marten Reynersz Rey (1595-1637) was eerder
wijnkoper geweest, evenals zijn vader Reyner Rey (1560-1626), geboren in het Land van Gulik, die na
zijn overlijden een indrukwekkende kunstcollectie en een aanzienlijk kapitaal naliet. In 1631 had
doelenkastelein Rey een geschat vermogen van zesduizend gulden, waarmee hij tot de gezeten burgerij
behoorde. Hij was getrouwd met Marritje Jochems, een dochter van Elizabeth Bas en admiraal
Swartenhondt, de uitbaters van herberg de Prins in de Nes, een belangrijke concurrent van de doelens.
Vanaf 1636 vond ook de accijnsmeestersmaaltijd in de doelenherbergen plaats, alsmede de
maaltijd van de eerste vierschaar (1 februari). De bijeenkomsten met de raden ter Admiraliteit van
Amsterdam waren al langer geleden van het Prinsenhof naar de Kloveniersdoelen verhuisd. Ook een
verpachting of afrekening van een van de zandpaden tussen de Noord-Hollandse steden gaf aanleiding
tot copieuze diners in de doelens en na dijkschouwingen werd er getafeld of gedronken door dijkgraven
en heemraden. Een nieuwe traditie was het ‘Simon de Rijcksmaal’ voor de weesmeesters. Dit was
genoemd naar de kinderloos overleden weesmeester Simon de Rijck (1565-1652), die zijn omvangrijke
nalatenschap liet beheren door de weeskamer. In ruil daarvoor moest er te zijner nagedachtenis jaarlijks
een maaltijd van honderdvijftig gulden plaatsvinden. In 1662 werd dit etentje voor het eerst
georganiseerd op de Kloveniersdoelen, ten bedrage van 850 gulden waarmee het budget ruimschoots werd
overschreden. Twee jaar werd in de Voetboogdoelen minder dan de helft uitgegeven. De regent Hans
Bontemantel schetste een ontluisterend beeld van het drankmisbruik en de tafelgewoonten bij
dergelijke regeringsmaaltijden. Liederlijke dronkenschap en morsige initiatierituelen, zoals het voeren
van rijstebrij met een slabbetje en het ad fundum drinken van ruim een liter wijn, waren geen
uitzondering. Ook de Toscaanse prins Cosimo de’ Medici was onder de indruk van de copieuze
maaltijden van de Amsterdamse regenten. Tijdens zijn reis door de Nederlanden bezocht hij op 25
december 1667 de kerstmaaltijd van de schepenen. Het programma bestond uit een middagmaal
gedurende acht uur, daarna een rookpauze, en vervolgens terug aan tafel.453 Geen wonder dat er tussen
de benevelde bestuurders meer dan eens hoogoplopende ruzies ontstonden. Het drankgebruik tijdens
Tomas Jacobsz had (1631) een geschat vermogen van 20.000 gulden en liet zich in 1659 vereeuwigen door Rembrandt.
Tegelijkertijd had hij een grote schuld aan de burgemeesters, zie: Oldewelt, ‘Rembrandt’s etsen’, 176.
452 SAA, Archief 5014, inv.nr. 98, f. 62v-63.
453 Uit de stadsrekeningen blijkt niet in welk van de doelengebouwen de schepenen dat jaar hun maaltijd hielden, vgl.
Hoogewerff (ed.), Cosimo de’ Medici, xxix, 59.
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de maaltijden kon leiden tot gênante gebeurtenissen en de ooggetuige Bontemantel was niet te beroerd
om deze voor het nageslacht te bewaren. Een diner met de Deense admiraal Cort Sivertsen Adelaer en
admiraal De Ruyter in de Kloveniersdoelen, op 11 februari 1669, verliep vreedzaam, ‘doch [er] wierde wat
te sterck gedroncken’. De Scandinavische gast moest ‘seer beschoncken in een koetsslee’ van de doelen
naar zijn logement worden gebracht.454 Nu was het bestellen van een koets voor dronken gasten
gebruikelijk, maar het is merkwaardig dat Adelaer niet in het doelhuis bleef logeren. Voor hoog bezoek
kon immers een slaapvertrek worden klaargemaakt en late gasten konden spontaan verzoeken ‘een
bedde te willen gespreijt hebben’.455
Bontemantel schreef ook dat de overlieden van de doelens halverwege de zeventiende eeuw een
verbeten concurrentiestrijd uitvochten over de kostbare herenmalen. Beurtelings had een van de drie
doelens een bloeiperiode van veel opdrachten en hoge winsten, ‘waertegen twee als stil saeten’.456 In
1659 liep een ruzie hierover tussen de schepenen Gillis Valckenier en Cornelis Geelvinck, toentertijd
overman van de Handboogdoelen, hoog op. Valckenier beschuldigde Geelvinck van corruptie, omdat hij
de jaarlijkse schepenmaaltijd naar zijn doelenherberg probeerde te krijgen. Het ging dan ook om
aanzienlijke bedragen: een schepenmaaltijd met de voltallige magistraat, de thesauriers en alle
echtgenoten – tweeënveertig personen in totaal – kostte in 1671 bijna zeventienhonderd gulden,
becijferde opnieuw Bontemantel. Daarvan ging ruim negenhonderd gulden naar het afhuren van de
Kloveniersdoelen, gedurende twee dagen. Voedsel en decoraties werden apart in rekening gebracht: 304
gulden voor tweeënveertig schotels banket; 125 gulden voor drie soorten vis; 213 gulden aan rijnwijn;
92 gulden Franse wijn, en bloemstukken ter waarde van dertien gulden. Aan fooien voor de bodes,
knechten en meisjes werd ten slotte achttien gulden uitgegeven. Door de maaltijdkosten beperkt te
houden en meer te vragen voor de exploitatiekosten omzeilde de doelenkastelein de ‘weeldewetten’,
waarin een maximum bedrag van vier gulden per persoon was vastgesteld.457
Tijdens de economische hoogtijdagen betaalde het stadsbestuur zonder morren de rekening. In de
tweede helft van de zeventiende eeuw kregen de doelenherbergen het echter zwaar: nieuwe
concurrentie, een bezuinigende overheid en onbetrouwbaar personeel bezorgden de kasteleins grijze
haren.

Afb. 8 Jacob Pietersz Nachtglas, kastelein van de Kloveniersdoelen, met de schuttershoorn.
Detail: G. Flinck, Vier doelheren der Kloveniersdoelen, 1642. Rijksmuseum inv.nr. sk-c-370.

Archief 5039, inv.nr. 296, 20-2-1669 [maaltijd Adelaer en De Ruyter]; Bontemantel, Regeeringe, deel 2, 510.
SAA, NA 1771/876, nots. J.Q. Spithoff, verklaring 13-7-1670 [bed].
456 Bontemantel, Regeeringe, deel 1, 183.
457 Wegens overtreding van artikel 11 van de ‘weeldewetten’ kon de waard een boete krijgen van zes gulden per persoon die
meer verteerde. SAA, Archief 5020, inv.nr. 15, f. 225v, keur 29-1-1655; Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel 2, 133-136.
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10

Herenherbergen

De strijd om de lucratieve regeringsopdrachten tussen de doelenherbergen kreeg een extra impuls na de
opening van het Oudezijds Herenlogement, in 1647. Deze herenherberg aan de Grimburgwal gold meteen
na de opening als het deftigste en duurste logement van de stad; volgens de Britse koopman Robert
Bargrave was het zelfs ‘the noblest taverne in the world’.458 Op een lijst met bijna honderd
Amsterdamse logementen, afgedrukt in de reisgids van Jan ten Hoorn uit 1679, prijkt de herberg dan
ook bovenaan.459 In 1657 kwam er ten westen van de Amstel een minder exclusieve herenherberg bij:
het Nieuwezijds Herenlogement. De drie doelenherbergen leden sterk onder alle nieuwe concurrentie: in de
tweede helft van de zeventiende eeuw ging de Voetboogdoelen zelfs geheel ten onder. Ook voor de
kasteleins van de twee overgebleven doelenherbergen braken toen moeilijke tijden aan, want de
regenten hielden de hand op de knip. De gouden tijden waren voorbij.
Oudezijds Herenlogement
In het tweede kwart van de zeventiende eeuw steeg de status van Amsterdam ver uit boven die van de
andere steden van Holland en van de Republiek. Gesteund door de grote economische voorspoed kon
de stad het zich permitteren binnen het staatsbestel een eigen politieke en diplomatieke koers te varen,
waarbij regelmatig de confrontatie werd gezocht met de andere steden en de stadhouder. Kenmerkend
voor het Amsterdamse zelfvertrouwen waren de woorden van burgemeester Abraham Boom, tijdens
het onthaal van koningin-moeder Maria de’ Medici in 1638: ‘Madame, nous sommes les Rois du
pays’.460 Hoewel deze anekdote apocrief kan zijn, gedroegen de regenten zich soms daadwerkelijk als
alleenheersers. Zo wisten de Amsterdammers de defensie-uitgaven van het landleger te korten, terwijl
ze in de Sont juist de strijd aangingen met de Denen vanwege de in hun ogen te hoge tolheffingen. In
1646 koos ook de moegestreden stadhouder voor vrede met Spanje; de ondertekening en de feestelijke
viering van de Vrede van Munster een jaar later zou hij echter niet meer meemaken.
Halverwege de zeventiende eeuw kreeg de stad de regeringsgebouwen die overeenkwamen met
hun welhaast koninklijke status. In plaats van de krakkemikkige middeleeuwse voorganger verrees er op
de Dam een indrukwekkend stadhuis, naar een majestueus ontwerp van Jacob van Campen. Voor het
onderbrengen of trakteren van voorname stedelijke gasten was het tochtige, koude en zelfs griezelige
‘paleis van de Republiek’ geen optie, met de stenen patroonvloeren in hoge vertrekken en overvloedig
rokende haarden.461 Evenmin konden de stadsgasten terecht in het Prinsenhof, dat Admiraliteitsgebouw
was geworden, terwijl ook de doelenherbergen over te weinig riante slaapvertrekken beschikten. De
Amsterdamse bestuurders lieten daarom twee statige ‘herenlogementen’ bouwen: eerst aan de Oude en
daarna aan de Nieuwe Zijde van de stad.462 Het Oudezijds Herenlogement lag aan de zuidkant van de
Grimburgwal, dichtbij de Nes, Rokin en de Kloveniersdoelen. Tot 1544 was op deze locatie de
stadstimmertuin (schaffery) gevestigd, en vervolgens brouwerij de Sleutel van de familie Bicker. Na
1600 zat er een lommerd in het pand en later huurde wapenhandelaar Elias Trip het wooncomplex van
de gasthuisregenten. Toen had het al enige status, aangezien Amalia van Solms, de vrouw van
stadhouder Frederik Hendrik, er in 1638 met haar gevolg logeerde tijdens het bezoek van De’ Medici.
In 1646 kocht de stad het huis, inclusief kelders en pakhuizen, en liet dit het volgende jaar grondig
renoveren door de vermaarde architect Philips Vingboons (ca. 1607-1678).463

Citaat uit: Jacobsen Jensen, Reizigers, 39, n. 2.
Ten Hoorn was ook de overbuurman van het Herenlogement. Ten Hoorn, Reys-boek, ongepagineerde inleiding.
460 Dudok van Heel geeft helaas geen bronvermelding in: ‘Romulus & Remus’, 43 en n. 1.
461 Incidenteel vonden er feestelijke bijeenkomsten op het stadhuis plaats, zoals bij de inwijding (1655), drie
regeringsmaaltijden (1656, 1657 en 1661) en tijdens het bezoeken van Willem III (1672), maar pas bij het bezoek van Willem
V (1768) en vooral na de verbouwing onder koning Lodewijk Napoleon (1808) kon er fatsoenlijk geslapen worden. SAA,
Archief 5039, inv. nrs. 147, 149, 150, 153, 299; Vlaardingerbroek, Paleis, 168-169; 198-202.
462 ’t Hart, ‘Glorious city’, 137-140.
463 De stad kocht het pand van jonkheer Willem van der Wiele voor 48.000 gulden, zie: Van Soest, ‘Request’, 49-57;
Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 75; SAA, Archief 5059, inv.nr. 200 [Schaep], f. 40 (vriendelijke dank Norbert Middelkoop voor
inzage in de transcriptie).
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Vingboons maakte er een statig stadslogement van (afb. 9), al behoorde het niet tot zijn eigen
favoriete ontwerpen omdat hij concessies moest doen aan de regels van de bouwkunst.464 Op de
voorgevel van het geheel onderkelderde complex van drie verdiepingen prijkte het stadswapen en
boven het fronton hielden twee grote leeuwen de keizerskroon vast. Rechts van het gebouw stond een
twintig meter diep pakhuis, dat de stad afzonderlijk verhuurde. Over een stenen bruggetje bereikten
bezoekers de entree, waarboven nogmaals het stadswapen hing. Dit toegangspoortje verhuisde in de
negentiende eeuw mee naar een nieuwe locatie (Keizersgracht 365-367).465 Binnen (afb. 10) waren een
grote en kleinere kelderkeuken, kantoren, ruime slaapvertrekken, een ontvangstzaal en een grote zaal.
Voor de kinderen van de kastelein was er een aparte ‘kindercamer’ in het middelste gedeelte van het
complex. Vermoedelijk vermaakten zij hier ook de door de gasten meegebrachte minderjarigen. De
wanden van de ontvangsthal waren bekleed met goudleer en de vloer was gelegd in een marmeren
zwart-wit mozaïek, dit alles naar de laatste interieurmode. Aan de wand hingen portretten van keurvorst
Frederik Willem I van Brandenburg (1620-1688) en stadhouder Frederik Hendrik – diens schoonvader
– tegenover elkaar.466 Rond 1664 hing er ook een beeltenis van Christiaan Lodewijk I, de hertog van
Mecklenburg-Schwerin. In een grote spiegel konden de bezoekers zichzelf ten voeten uit zien. Boven
de keuken op de hoofdverdieping aan de Grimburgwal werden in de grote zaal copieuze maaltijden
gehouden. Deze ruimte was verder opgevrolijkt met wapenborden, een orgel en opnieuw een enorme
spiegel. Dezelfde interieurstijl als in de zalen werd voortgezet in de afzonderlijke vertrekken. Op de
binnenplaats, ten slotte, scharrelden kippen rond, die de kastelein zowel eieren als vlees opleverden
voor zijn gasten.467

Afb. 9

Oudezijds Herenlogement, foto ca. 1873. Afb. 10 (rechts) plattegrond Vingboons, ca. 1647. SAA.

De eerste uitbater van het Oudezijds Herenlogement was Albert Harmansz ten Brincke (1614-1659), een uit
Borculo afkomstige bierverkoper en herbergier (afb. 11). Aan zijn huwelijk met de Amsterdamse
bierbeschooiersdochter Jannetje Bodisco had hij zijn poorterschap te danken. In 1641 kocht Ten
Brincke voor ruim tienduizend gulden een pand op de Oudezijds Voorburgwal, een bewijs van
bovengemiddelde welstand. Hij richtte het in als herberg de Zeeridder en breidde een jaar later uit met
een aanpalend pand in de Oudezijds Armsteeg. Onder de clientèle waren veel Geldersen, van wie er één
Vanwege de ongelijkheid in de verdiepingen en de doorbreking van de symmetrie, zie: Eijkelboom en Vermeer,
‘Herenlogement’, 90.
465 De beide leeuwen van het fronton zijn na een zwerftocht teruggevonden, zie: Eijkelboom en Vermeer, ‘Herenlogement’,
97-98.
466 Over de schilderijen in het OZ Herenlogement is weinig bekend, in tegenstelling tot de collectie in de doelengebouwen. In
1709 hingen er tenminste 25 schilderijen, meestendeels portretten die dat jaar gerestaureerd moesten worden en
wapenborden op de lijsten kregen, zie: Oldewelt, ‘Posten’, 237.
467 Beschrijving exterieur in Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 75-76 en interieur in Prümers, ‘Tagebuch’, 257-258; Citaat uit:
Jacobsen Jensen, Reizigers, 39, n. 2; Von Zesen, Beschreibung, 324 [portret Mecklenburg].
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– een borduurwerker uit Zutphen – tijdens zijn verblijf in de Zeeridder het leven liet. Omdat de
weeskamer er veilingen hield van schepen en scheepsparten kwam er ook een maritiem publiek van
schippers, reders en anderen.468 Met zijn herberg en bierhandel verdiende Ten Brincke voldoende om
zijn uitrusting als lid van de schutterij te betalen en zich als corpulent heerschap te laten vereeuwigen op
Govert Flincks schuttersstuk van 1648.469 Ook als uitbater van het Oudezijds Herenlogement was hij
succesvol: gezien de constante stroom regeringsopdrachten en bijzondere privileges moeten zijn
banden met het stadsbestuur hecht zijn geweest, ondanks zijn andere politieke denkbeelden.470 Al gauw
trok hij een groot aantal regeringsmaaltijden naar zich toe, zoals de vrolijke bijeenkomsten van
achtereenvolgens schepenen, predikanten en accijnsmeesters.

Afb. 11 Albert Harmansz ten Brincke, kastelein van het Oudezijds Herenlogement.
Detail: G. Flinck, Schutters van de compagnie van kapitein Joan Huydecoper en luitenant Frans van Waveren, 1648.
Amsterdam Museum.

Jaarlijks betaalde Albert ten Brincke 4400 gulden aan de thesaurie voor het uitbaten van het Oudezijds
Herenlogement. Dat was een aanzienlijk bedrag – meer dan tien keer zoveel als de pacht van de
doelenherbergen. Met de inkomsten zou de stad in tien jaar tijd het aankoopbedrag terugverdienen.471
De kastelein kon die jaarhuur opbrengen, dankzij de hoge rekeningen die hij op zijn beurt bij het
stadsbestuur indiende voor het leveren van bieren en het verzorgen van maaltijden. Tussen 1648 en
1655 liepen zijn totale declaraties voor regeringsmalen op van duizend naar bijna vijftienduizend gulden

Zie hoofdstuk 14. SAA, kwijtscheldingen, 13-5-1641 en 11-5-1642; NA 1414, nots. F. Bruijningh. d.d. 8-1-1646
[Hendrick de Roer, borduurwerker Zutphen]; genealogie Bodisco http://caribischegenealogie.org/genealogieen/bodisco
[geraadpleegd op 21-5-2015].
469 Amsterdam Museum, inv.nr. SA 7318.
470 Zie hoofdstuk 31. SAA, DTB 43/170 [doop dochter met Jacob Hinlopen als getuige].
471 SAA, Archief 5039, inv.nr. 140, f. 117v en 118.
98
468

per jaar, waarmee hij meer omzette dan de drie doelenherbergen bij elkaar.472 Een van de gasten op
stadskosten was in 1648 Jacob van Campen, de architect van het nieuwe stadhuis en enigszins berucht
vanwege zijn onzuinige alcoholconsumptie.473 Een jaar later was Ten Brincke bijkans monopolist in
regeringsopdrachten. Het herenlogement was ruim genoeg om grote gezelschappen te herbergen, zoals
de Deense ambassadeur met personeel van circa zestig personen en het gevolg van Willem II, ‘omtrent
80 personen’. Sommige gasten kregen de grote zaal met de naastgelegen vertrekken exclusief tot hun
beschikking. Speciaal voor de ambassadeur van Moskovië, die in 1657 enkele dagen op doorreis van
Venetië naar Archangel in het logement verbleef, werd de zaal versierd met allerlei rariteiten en
voorzien van bedden met blauwe tafzijde. Het korte bezoek zou de kastelein meer dan duizend gulden
opleveren.474 Ten Brincke leverde zijn gasten ook maaltijden en drank voor onderweg. Regenten namen
die ‘koude keuckens’ bijvoorbeeld mee bij het schouwen van zandpaden en op zakenreisjes naar Den
Haag, Utrecht of andere steden. Incidenteel reisde hij zelf mee met het stadsjacht, waarmee de
burgemeesters indruk wilden maken op hun gasten. Aan boord regelde hij dan persoonlijk de catering.
Nieuw was de wijnproeverij, die in 1653 voor het eerst in het Oudezijds Herenlogement plaatsvond. Na
goedkeuring door de regenten leverde Ten Brincke de wijnvaten aan de Kloveniersdoelen, ten behoeve van
een regeringsmaaltijd. De herberg beschikte over vier wijnkelders, gevuld met grote hoeveelheden wijn,
zoals Bordeaux, rijnwijn en Spaanse wijn. De voorraden van de doelenherbergen staken daar karig bij
af.475
Reizigers en Amsterdammers bezochten ook op eigen houtje het Oudezijds Herenlogement, dus
zonder te worden onthaald door de stad. Zo had Willem Frederik, stadhouder van Friesland, een
lopende rekening bij Ten Brincke, evenals de lokale regent Jacob Hinloopen. Ook minder voorname
gasten waren echter welkom. Zoals in 1657 de Boheemse geestelijke Adam Samuel Hartmann (16271691) op collectereis. In zijn reisdagboek recenseert hij het Bremer bier dat Ten Brincke hem serveerde:
‘Het is goed, bitter, een beetje zoals Braunschweiger mom’.476 Daarbij at hij twee haringen met een
beetje boter. Een andere Duitstalige gast was Friedrich Lucae (1644-1708), een student uit Silezië. In
1666 roemde hij het herenlogement, vanwege de voortreffelijke vertrekken, bediening, keuken, kelders,
galerijen en stallingen. Ook eenvoudige stervelingen mochten er genieten van een maaltijd, opgeluisterd
met heerlijke muziek en in de nabijheid van hoogwaardigheidsbekleders, aldus Lucae.477 De Duitse arts
en alchemist Johann Joachim Becher (1635-1682) maakt in zijn reisverslag eveneens gewag van muziek
tijdens het diner. Tijdens een maaltijd in 1666, aangeboden door de WIC-bewindhebbers, kreeg hij als
katholieke gast visgerechten geserveerd. Na twee uur stevig eten en drinken was er een rookpauze
waarbij de gasten ook thee dronken. Intussen werd de tafel opnieuw gedekt voor een volgende
visschotel, begeleid door ‘een goeden, geweldig zwaren, Rijn-wijn’ geschonken in grote glazen. Daarna
was er opnieuw een korte pauze, waarin enkele regenten verhit van de drank een dansje deden, voordat
een derde gang werd opgediend, bestaande uit ‘kostelijke gebak’, waarvan iedereen ook een portie kreeg
thuisbezorgd. Het feestmaal duurde twaalf uur: van ’s middags twee tot twee uur ’s nachts. Geen
wonder dat Bechers ‘hoofd en maag’ de volgende dag enigszins van streek waren.478 Een bekende lokale
klant, in februari 1653, was de kunstschilder Bartholomeus van der Helst, die om de hoek woonde, in
de Nieuwe Doelenstraat. Met vier vrienden was hij in het Oudezijds Herenlogement aan het drinken, terwijl
zijn waterhond op de binnenplaats achter de scharrelkippen aan rende. Een knecht van de kastelein
pakte het hondje en smeet het in het secreet, waar de vrienden het krijsend en kermend aantroffen. Dit

Mogelijk als gevolg van de invoering van de ‘weeldewetten’ (1655) kelderden de uitgaven aan regeringsmaaltijden bij Ten
Brincke in 1656. Een jaar later waren de stedelijke uitgaven in het Herenlogement alweer bijna op het oude niveau (13.605
gulden), maar daarna overstegen ze de tienduizend gulden niet meer. Over de weeldewetten: zie hoofdstuk 9.
473 Van Campen verbleef drie weken in oktober 1648 en van 11 november 1648 tot begin maart 1649 in het herenlogement
voor ongeveer 250 gulden per maand. SAA, Archief 5039, inv.nr. 140, f. 153v; inv.nr. 141, f. 156; Bok, ‘Familie’, 44, 46.
474 SAA, Archief 5039, inv.nr. 141, f. 156-156v; ‘Tagebuch’, 258.
475 SAA, Archief 5039, inv.nr. 142, f. 170v [koude keuken]; inv.nr. 145, f. 159 [wijnproeverij]; SAA, Archief 5051, inv.nr. 1,
21.
476 Over Hartmann en diens collectereis, zie: Engelbrecht, ‘Tsjechische reizigers’, 305, 311-316. ‘Tagebuch’, 258.
477 Der Chronist Friedrich Lucä, 94.
478 Becher logeerde niet in het herenlogement, maar in de Liesveldse Bijbel van Meurs (Warmoesstraat 114A), zie hoofdstuk
17. Jaeger, ‘Over Johan Joachim Becher’, 73 en 79-80.
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alles leidde tot ontzetting van zijn artistieke baasje, dat de dierenmishandeling liet vastleggen bij een
notaris.479
Naast het laven van gasten en het huisvesten van voornaam bezoek had Ten Brincke in 1650
het recht verworven om onroerend goedveilingen in zijn Oudezijds Herenlogement te mogen houden. Later
werden er in zijn herberg ook huisraad, kleren en kostbaarheden, zoals schilderijen en juwelen, onder
de hamer gebracht. Mede vanwege de schilderijenveilingen was de herenherberg in trek bij
kunstschilders, zoals Van der Helst, en kunstliefhebbers. Zij bezochten de kijkdagen, meestal enkele
dagen vóór de veiling, en kochten en verkochten zelf kunst. In 1656 werden er schilderijen uit de
nalatenschap van een overleden kuiper in het Oudezijds Herenlogement geveild en een jaar later de failliete
boedel van de koopman Roelof Codde.480 Kastelein Ten Brincke handelde zelf ook in kunst of kreeg
schilderijen als onderpand van wanbetalers. In 1655 liet hij bijvoorbeeld beslag leggen op een stuk van
de schilder Dirck Bleker. Kunstwerken wisselden ook informeel van eigenaar in het herenlogement: zo
verloor in 1653 een gast tijdens een gokspel een schilderij van diezelfde Bleker aan een ander.481 Vier
jaar later, in 1657, maakten twee andere klanten ruzie over de aankoop van een schilderij van Barent
Fabritius. Een van hen, de schilder en herbergier Adam Pieck, mocht het houden, in ruil voor twee
andere schilderijen en betaling van de drankrekening.482
Kunsthandel in de Kloveniersdoelen
De uitbater van de Kloveniersdoelen was in dezelfde periode nauw betrokken bij de kunsthandel. Deze
Gerard van Groendijk (1614-1691) was een geboren Leidenaar, maar hij woonde bij zijn huwelijk
(1638) in Amsterdam, aan het Damrak. Hij trouwde met een Amsterdams meisje, Dieuwer van Hoorn,
wier zuster verwant was aan de stadsarchitect Hendrik de Keyser.483 De Kloveniersdoelen, waar onder meer
de latere ‘Nachtwacht’ op de grote zaal hing, kreeg veel bezoek van het stadsbestuur. In 1666 haalde
Van Groendijk prestigieuze regeringsmaaltijden naar zijn doelenherberg, waaronder een
meiavondsmaaltijd voor bijna tweeduizend gulden, evenals een onthaal voor prins Johan Maurits van
Nassau, ‘de Braziliaan’.484 Datzelfde jaar financierde het stadsbestuur een nieuwe verbouwing: er werd
een grote cementen kelder aangelegd, onder de binnenplaats van het doelhuis. Deze zal hebben gediend
als waterkelder of extra wijnkelder.485
Doelenkastelein Van Groendijk had nog een extra bron van inkomsten gevonden. Hij
verhuurde een van de zolders van het doelhuis aan particulieren. Zoals in 1659 aan de kunsthandelaar,
fijnschilder, taxateur en voormalige schouwburgregent Marten Kretzer (ca. 1598-1669). Op de
doelenzolder bewaarde deze kostganger een grote hoeveelheid schilderijen, maar contanten had hij niet.
De doelenkastelein riep Kretzer ter verantwoording: als hij zijn achterstallige zolderhuur en
drankrekening niet onmiddellijk voldeed, zouden de doeken verbeurd worden verklaard. Een volgende
kamerhuurder was de kunstschilder Emanuel de Witte (1617-1692), bekend vanwege zijn kerkinterieurs.
Dit blijkt uit een mysterieuze affaire over diens portret van Adriana van Heusden met haar dochter op
de Amsterdamse vismarkt. Van Heusden was getrouwd geweest met een notaris, bij wie de schilder in
1658 tijdelijk woonde. In ruil voor kost- en inwoning en een financiële toelage moest hij al zijn
kunstwerken afstaan aan het echtpaar, maar bij zijn vertrek nam De Witte vier schilderijen mee,
waaronder het ‘vismarktje’. Met haar nieuwe echtgenoot begon Van Heusden een zaak tegen de
kunstschilder, maar die weigerde de stukken af te staan. Doelenkastelein Gerard van Groendijk trad
daarbij op als borg voor De Witte. Ook zijn vrouw en zoon behartigden de belangen van hun artistieke
logé. De affaire rond het ‘vismarktje’ kende veel merkwaardige wendingen. Zo had Van Heusden het
SAA, NA 2421/62, nots. P. van Toll, verklaring 24-2-1653; Van Gent, Van der Helst, 395.
Van Eeghen, ‘Lucasgilde’, 85; Dozy, ‘Codde’, 43.
481 De gasten kregen het ook aan de stok over de betaling van het gelag. SAA, NA 2452/351 nots. R. Duee, verklaring 1310-1653; NA 2452/345, idem, 5-1-1657; NA 2456/86, verklaring 2-3-1657.
482 SAA, NA 1447, nots. C. Touw, akte 31-12-1657.
483 Tenminste twee van hun zes kinderen zijn vroeg gestorven. SAA, NA 578/53 nots. L. Lamberti [verwantschap met De
Keyser]; DTB 449/404, ondertrouw Gerard van Groendijk met Dieuwer van Hoorn, 7-10-1638.
484 Het officiële defroyment, in aanwezigheid van de keurvorst van Brandenburg en andere Duitse vorsten, vond echter
plaats in het OZ Herenlogement. SAA, Archief 5039, inv.nr. 293 [ongepagineerd], d.d. 26-5-1666.
485 SAA, Archief 5039, inv.nr. 3, p. 94, res. 14-9-1666.
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originele schilderij, dat zich bevond in het Oudezijds Herenlogement, laten confisqueren, maar De Witte liet
het daar door een kunstbroeder heimelijk omwisselen voor een kopie.
De afloop van de ‘vismarktje-affaire’ is onbekend. Duidelijk is wel dat er een zakelijke relatie
bestond tussen de kunstschilder en de doelenkastelein. Aangezien herbergiers verantwoordelijk waren
voor hun gasten, en bij zakelijke of juridische geschillen voor hen instonden, is het niet vreemd dat Van
Groendijk zijn commensaal steunde. Maar de zakelijke verhouding kon nog verder gaan. Sommige
waarden kochten of verzamelden schilderijen om deze in hun herberg te exposeren en aan klanten te
verkopen. Een bekend voorbeeld hiervan is de vader van Johannes Vermeer, die herbergier en
kunsthandelaar was in Delft, maar het gebeurde ook in Amsterdam, in het Hof van Holland onder
kasteleinschap van Barend van Someren.486 Vanwege de bijzondere collectie schuttersportretten trok de
Kloveniersdoelen veel klanten met interesse in kunst en met een volle beurs; een ideale locatie om
schilderijen aan de man te brengen. Door de doelenzolder te verhuren aan schilders en verzamelaars als
Kretzer en De Witte was Van Groendijk verzekerd van voldoende aanbod van handelswaar.
Huiselijk leven
Het privéleven van het kasteleinsechtpaar van een herenherberg viel niet altijd mee. Klanten waren
geregeld dronken, niet altijd even goedgemutst en ze eisten te allen tijde een gezeglijke bediening.
Publiek en privaat liepen daarbij door elkaar, zoals bleek in oktober 1657. De burgemeesters hadden de
Franse ambassadeur487 te gast en onthaalden hem met grandeur op het Oudezijds Herenlogement, een
voorstelling in de schouwburg en een boottochtje. Ten Brincke was ’s middags meegevaren met het
jacht van de admiraliteit. Juist toen hij daar ‘oesters moest bereijen’ kwam Jan Cornelisz Jongeraven, de
kapitein van het stadsjacht, met zijn dienaar aan boord. Ze vroegen om eten en kregen onder meer twee
schapenbouten, zes witbroden, zes tarwebroden en zes zoute haringen van de kastelein. Eenmaal terug
op het herenlogement bleef de kapitein om eten vragen, doch eerst moesten de ‘heren’ klaar zijn met
het diner. Het bier dat kapitein en zijn knecht alvast kregen voorgeschoteld, beviel hen niet: ‘Wat
duijvel, wij hebben wel drincken, maer dat is cleijn bier, dat connen wij wel drincken als we op de werff
sijn’, zo schreeuwde Jongeraven, die het scharrebier kende van zijn eigen scheepswerf langs de
Uilenburgergracht op Marken. Het rumoer sorteerde enig effect, want ze werden voorzien van
zwaarder bier en oesters, kalkoenen, groente en gebraad. De volgende morgen stond Jongeraven alweer
hongerig voor de deur van Ten Brincke, die op zijn kamer aan het ontbijten was. Omdat het vrijdag
‘vastendag’ was, vroeg en kreeg de katholieke kapitein een gebraden zalm, die hij met wat brood en
boter opat. De kasteleines was ongelukkig met zijn optreden van gisteren: ze had last gehad van het
nachtelijk rumoer, aangezien zij ‘in de mat met het kint by het vier [vuur] sath ende het kint aende borst
lach’.488
Na het overlijden van Albert ten Brincke, in 1659, bleef zijn weduwe achter met inmiddels acht
kinderen.489 Dankzij de verkoop van de opgeknapte herberg Zeeridder en een tuin met pakhuis – totale
opbrengst 42.000 gulden – had zij voldoende financiële armslag.490 Met het Oudezijds Herenlogement ging
het even wat minder, maar binnen onafzienbare tijd wist Ten Brinckes opvolger in één jaar (1665) alle
grote regeringsmaaltijden binnen te halen. Deze Jeuriaen Baeck was een uit Utrecht afkomstige
herbergier, over wie weinig meer bekend is dan dat hij figureerde in een mop.491 Volgens deze anekdote
was het personeel van het logement beneden aan het oefenen met glasblazen, waardoor zij niet
hoorden dat een klant het schelletje luidde om bediend te worden. Baeck kwam zelf opdraven en
maakte zijn excuses: wanneer de bediening het glasblazen niet zou leren, dan raakte hij al zijn glazen
kwijt, maar als ze wel oefenden, dan maakte het getoeter zoveel lawaai dat ze de gasten niet konden
horen. Interessant is de laatste zin van de flauwe mop, waarin Baeck vreest ‘datter 80 kannen minder ‘s
daegs sal verdroncken worden’. Deze opmerking geeft namelijk een indicatie van de drankverkoop aan
Zie hoofdstuk 12.
Jacques-Auguste de Thou, baron de Meslai, was ambassadeur tussen 1657 en 1662; Schutte, Repertorium, deel 1, 14.
488 SAA, NA 2837/347 nots. D. Danckerts, verklaring 5-1-1658.
489 SAA, DTB 1068/39, begr. NZ Kapel 16-1-1659.
490 SAA, NA 3638A/70, nots. J. de Vlieger, 1658/1659.
491 Dekker, Roodenburg en Van Rees (eds.), Van Overbeke, 129.
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particuliere bezoekers. Uit een peiling van de bieren uit 1662 blijkt dat Baeck vooral Posthoornbier,
Breda’s, Delfts en zowel zwaar als licht Scheldebier schonk. De kastelein was zelf aanwezig tijdens de
peiling, wat erop duidt dat hij het herbergierswerk niet aan een zetbaas overliet.492
Onder leiding van Baeck bleef het Oudezijds Herenlogement de voornaamste herberg van de stad.
Fokkens schrijft, in 1661, dat er bruiloften en herenmaaltijden werden gehouden. Ook organiseerde de
kastelein bijeenkomsten en ‘koude keukens’ voor het stadsbestuur, waarbij de afhaalmaaltijden in een
koffer werden meegegeven aan de reizende regenten.493 Daarnaast logeerden er notabelen, zoals de
nieuwe Franse ambassadeur, Godefroy comte d’Estrades. Er werden ook zaken gedaan. In 1662 sloten
twee bewindhebbers van de West-Indische Compagnie met een Spaanse koopman in het
herenlogement een contract voor de levering van honderden slaven aan Curaçao. Baeck was niet alleen
gastheer maar ondertekende dit slavencontract ook als getuige.494 Ook de veilingen bleven publiek
trekken. Volgens krantenadvertenties gingen er onder meer een tuin met verschillende kraanvogels
(1669) en de schilderijencollectie van Jan van Vlooswijk (1668) onder de hamer.495
Nieuwezijds Herenlogement
Inmiddels was er ook een Nieuwezijds Herenlogement bijgekomen, in de Haarlemmerstraat (huidig nr. 75;
afb. 12, p. 103) ter hoogte van de Herenmarkt. Deze voormalige vleeshal diende vanaf 1623 als
vergaderplaats van de West-Indische Compagnie, die er een nieuw gebouw liet neerzetten. Aan de kant
van het plein kwam een open plaats met een toegang aan de oostzijde, en aan de west- en zuidzijde
vleugels die wat hoger lagen dan het oorspronkelijke gebouw vanwege de overkluisde kelders. In die
kelders lagen in 1628 de schatten van de Zilvervloot. Vanwege de tegenvallende oorlogen in Brazilië
kon de WIC in 1647 de huur niet meer opbrengen en kreeg de stad het gebouw in handen. Na tien jaar
leegstand besloot de vroedschap het pand in 1657 te verhuren als herberg, behalve het wachthuis en het
bouwwerk daarboven. Vier ossenkoppen aan de gevel herinnerden nog aan de oude functie als
vleeshal.496 Het Nieuwezijds Herenlogement lag gunstig voor bezoekers die over land of per trekschuit uit
Haarlem reisden en door de Haarlemmerpoort de stad binnenkwamen. Ook de postkoets naar het
regeringscentrum Den Haag hield halt voor de herberg, al lijkt het erop dat slechts weinig Haagse
gasten er overnachtten. Voor de inrichting kocht de stad onder meer negen ongestoffeerde ledikanten,
verschillende grenen tafels met grenen banken, drie eikenhouten bordenrekken en vier ijzeren platen
om vuur op te maken. De eerste kastelein, Arent Jansz van Outshoorn, was een uit Weesp afkomstige
weduwnaar. In 1648 hertrouwde hij met Grietje Barents van Bentheim, de huurster van herberg de
Keizerskroon in de Kalverstraat (nr. 71). Hij liet de dagelijkse praktijk daar over aan zijn schoonzuster en
haar man, die daarvoor een ‘tantum’ – een vast bedrag als aandeel in de winst – ontvingen. Later
verhuisde Van Outshoorn naar Den Haag, waar hij ook een herberg dreef, maar in 1657 was hij terug
om de huurovereenkomst van het Nieuwezijds Herenlogement te tekenen.497

SAA, Archief 5051, inv.nr. 63.
SAA, Archief 5039, inv.nr. 292, 14-1-1666; Fokkens, Beschryvinge, 317.
494 Van Brakel, ‘Bescheiden’, 61-66.
495 Zie hoofdstuk 14. Oprechte Haerlemsche courant, 5-1-1669; Tĳdinghe uyt verscheyde quartieren, 28-4-1668 en 29-03-1670.
496 SAA, Archief 5039, inv.nr. 2, f. 1v, 5-1-1657.
497 SAA, Archief, 5039, inv.nr. 151, f. 105; Van Eeghen, ‘Herenlogement’, 28 [noemt een verkeerd huurbedrag van
drieduizend gulden]; zelfde auteur, ‘”De Keizerskroon”’, 162-168.
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Afb. 12 Nieuwezijds Herenlogement, circa 1683. SAA.

Het jaarlijkse huurbedrag was met 2500 gulden bijna de helft lager dan dat van het Oudezijds
Herenlogement. Het logement was dan ook minder voornaam dan de Oudezijds versie. Weliswaar waren
er verschillende vertrekken en slaapkamers ‘bekwaam om aanzienlyke luiden te herbergen’, maar er
werden weinig grote regeringsmaaltijden gehouden of stadsgasten gelogeerd. In 1658 ontving Van
Outshoorn de vrouwe van Brederode en de regenten van Hoorn, ook gaf hij spijs en drank mee aan
naar Den Haag afgevaardigde Amsterdamse regenten.498 In 1662 had hij een relatief goed jaar vanwege
enkele maaltijden en defroymenten, zoals van ambassadeur Boreel. Ook moesten de executieveilingen
van schepen bij hem plaatsvinden.499 Ondanks de onthalen en scheepsverkopingen had Van Outshoorn
moeite om het hoofd boven water te houden. Het huurbedrag van het herenlogement was in 1662 al
verlaagd naar achttienhonderd gulden, omdat de scheepsverkopingen voortaan elders plaatsvonden,
maar zelfs dit bedrag kreeg hij niet bijeen. In 1663 was hij de stad al ruim vijfduizend gulden schuldig
en in 1665 vereffende zijn vrouw een klein deel van de huur met een rentebrief. Een jaar later verruilde
hij het kasteleinschap voor het schoutambt van Diemen, dat ongetwijfeld meer in het laatje bracht.500
De nieuwe kastelein van het Nieuwezijds Herenlogement, Johannes Carsteman/Kersteman (16391704), zou het aanzienlijk langer volhouden dan zijn voorganger. Van 1666 tot zijn overlijden in 1704
woonde en werkte hij in de herenherberg. Als nieuwe huurder betaalde hij nog slechts vijftienhonderd
gulden, met tachtig gulden extra voor de huur van het kleine poorthuisje. Gelukkig voor hem gingen de
plannen om het logement te transformeren tot tuchthuis niet door.501 Carsteman was getrouwd met
Louisa Wertius, en van hun achttien kinderen bereikten er slechts vijf de volwassen leeftijd. Behalve de
kinderen woonde ook het personeel in het herenlogement. Over de meid Elisabeth was de kastelein van
meet af aan ontevreden: ze had een ham stuk laten koken in de keuken en een hoen gestolen van de
kok. Een andere dienstmaagd moest het veld ruimen omdat zij teveel wijn dronk onder werktijd.502
Datzelfde jaar 1658 sloeg hij pal voor het stadhuis een man tot bloedens toe, wat hem op een hoge boete kwam te staan.
SAA, Archief 5061, inv.nr. 199, schoutsrol 30-10 en 6-11-1658.
499 Zie hoofdstuk 14.
500 Van Outshoorn was nog in staat tot de aankoop van een voormalige looierij met loods in de Tweede Looiersdwarsstraat,
die hij in 1671 echter met verlies moest doorverkopen. Wel bleef hij eigenaar van hofstede ‘De werelds Werck’ met dertien
morgen wei en hooiland, op het Sinnigveld onder Muiden. Nationaal Archief, toegangnr. 3.03.01.01, inv.nr. 3436.
501 SAA, Archief 5039, inv.nr. 3, f. 167, res. 12-12-1667.
502 SAA, NA 3420-396 nots. W. Lossij, attestatie 27-5-1666.
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Pandemonium in de Voetboogdoelen503
Brutaal of diefachtig personeel benadeelde niet alleen de kastelein van het Nieuwezijds Herenlogement. De
uitbater van de Voetboogdoelen aan het Singel, Pieter van der Heijden (1622-1680), ging er zelfs bijna aan
onderdoor. Hij was geboren in de Vlaamse vluchtelingengemeenschap Frankenthal in de Palts. Bij zijn
eerste huwelijk in 1646 met een Gouds meisje, Mijna Sas, woonde hij aan de Herengracht in
Amsterdam, waar hij als wijnkoper werkte. In 1651 kocht Van der Heijden het poorterschap, zodat hij
zich kon aansluiten bij de confrérie van wijnkopers. De zaken gingen echter slecht, want in 1651
failleerde hij. Zijn inboedel en wijnvoorraad werden verkocht ten behoeve van de schuldeisers. Dankzij
geldleningen van zijn schoonfamilie kwam Pieter van der Heijden er langzamerhand bovenop. Hij
huurde een huis aan het Rokin, waar hij opnieuw begon als wijnkoper. Hij vernoemde zijn huis naar het
vermaarde, reusachtige wijnvat in het slot te Heidelberg.504 Het gezin Van der Heijden bestond in 1656
uit vier zoons en twee dochters. De omstandigheden in hun huurwoning aan het Rokin waren
mistroostig: de ingang aan de Kalverstraat werd geblokkeerd door modder, vuil en water, waardoor hij
klanten misliep en zijn buitengelegen turfhok niet kon bereiken. De huurbaas koos voor halfslachtig
oplossingen, zodat Van der Heijden bleef klagen. Een zware tegenslag was het overlijden van zijn
vrouw, in 1659. De weduwnaar bleef achter met inmiddels negen kleine kinderen, ‘daervan eenige ter
minne mosten bestelt werden’.505 Twee jaar later moest hij zijn dienstmeid ontslaan wegens ongewenste
intimiteiten ten aanzien van zijn achttienjarige knecht. Van der Heijden nam een nieuwe dienstmaagd in
dienst, een dame uit Maastricht die toezicht zou houden op het overige personeel. Helaas bleek deze
Geertruij Schippers even ongehoorzaam als gewelddadig. Ze sloeg haar meester een bloedneus, schold
de overige meiden uit voor ‘verckenshoeren en vodden’ en lag geregeld dronken op tafel. Twee
schoutsdienaren moesten eraan te pas komen om de dienstmeid na haar ontslag het huis uit te krijgen.
In 1662 verhuisde Pieter van der Heijden met zijn kinderen naar de Voetboogdoelen, waar hem een
nieuwe carrière wachtte. Bij zijn aantreden moest hij de weduwe van zijn voorganger beloven een
jaarlijks ‘pensioen’ te betalen, tot haar dood. Daarnaast was hij verplicht de door de weduwe
achtergelaten meubelen over te nemen, waarvoor hij diep in de buidel moest tasten: de herbergier
betaalde zesduizend gulden, terwijl de inboedel nog niet eens de helft van dat bedrag waard was. Als
doelenkastelein maakte hij echter een vliegende start met regeringsmaaltijden: voor bijna tweeduizend
gulden verzorgde hij het meiavondsmaal, exclusief wijn, en voor bijna zevenhonderd gulden het
predikantenmaal. Daarnaast waren er kleinere bijeenkomsten en leverde hij spijzen voor onderweg. Het
volgende jaar, 1663, verzorgde hij opnieuw de maaltijd op meiavond, terwijl ook de kerkmeesters van
de Oude en Nieuwe Kerk hun gezamenlijke feestmaaltijd in zijn doelenherberg hielden. Het jaar daarop
was het al minder en vanaf 1665 verdwijnt Van der Heijdens naam helemaal uit de stadsrekeningen.
Pech met het personeel bleef de kastelein achtervolgen. In 1663 nam hij een Gronings dienstmeisje aan,
Wopke Hitjes. Zij ging ijverig van start, maar met de komst van een knecht, eveneens uit Groningen,
veranderde zij als een blad aan de boom. Het noordelijke duo was traag, onbeleefd en weigerde met
onbedekte hoofden de gasten aan hun tafels te bedienen. Mogelijkerwijs verloren zij door dit gedrag
hun baan, want kort daarna nam Van der Heijden twee nieuwe, Duitse knechten aan.
Intussen was de doelenkastelein hertrouwd met een ervaren vrouw uit zijn eigen vakgebied:
Anna Lakemans, een dertigjarige bierbeschooister van de Herenmarkt. Van der Heijden vertrouwde
haar volkomen, evenals zijn nieuwe knecht, Johannes Oldenhoven. Voor beiden liet hij een akte van
volmacht opmaken, zodat zij hem in zaken mochten vertegenwoordigen. Zowel met de Voetboogdoelen
als met de kastelein ging het hierna bergafwaarts. Vanwege de ‘slechte neringe’, mede als gevolg van het
neerslachtige economische klimaat tijdens de Tweede Engelse Zeeoorlog, en oude huurschulden en
leningen raakte Van der Heijden opnieuw in financiële problemen. In 1667 vroeg hij ‘cessie’ aan; een
laatste redmiddel om een tweede faillissement te voorkomen. De opgemaakte boedelstaat bevat een
lange lijst met crediteuren: van voormalige huurbazen en financiers tot grote en kleinere toeleveranciers
van de doelenherberg. De voornaamste schulden waren aan wijnkopers, bij wie de doelenkastelein
Het navolgende is gebaseerd op: Hell en Van Gent, ‘Doelens’, 276-342.
Zie hoofdstuk 24.
505 SAA, NA 1768/176-198, nots. J.Q. Spithoff, boedelstaat Pieter van der Heijden, 27-2-1667.
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tussen 1663 en 1665 voor bijna vijfduizend gulden in het krijt stond. De zeepleverancier kreeg een
groot deel van zijn schuld niet terug, omdat hij voor een aanzienlijk bedrag rijnwijn had gedronken in
de Voetboogdoelen. Bierbrouwers, slagers, broodbakkers, de kuiper, de apotheker, de poelier en
leveranciers van tabak, olie, kruidenierswaren en siroop hadden kleine bedragen te goed, evenals de
turfschipper die tabakspijpen voor de kastelein uit Gouda haalde. Grotere schuldeisers waren een
banketbakker, boterboeren, pasteibakker en lakenkoper. Een opvallende crediteur was Marrijtje Philips,
‘het servetwijf’, aan wie de doelkastelein negentig gulden moest betalen vanwege de huur van servetten.
Van der Heijden mocht deze schuld gedeeltelijk in natura voldoen met een exemplaar van de bijbel en
een tafelkleed. Ook het ‘groenwijf’,506 groenteleverancier Grietje Willems, stelde zich coulant op: zij had
al zoveel geld van de kastelein teruggekregen, en wilde geen klant verliezen, zodat zij hem het
restbedrag kwijtschold. Van huishoudelijke aard waren de apothekerskosten en negentig gulden aan een
chirurgijn ‘over genesing van der kinderen breucken’.507
Opdrachten van de stad bleven uit en in plaats van vrolijke regenten had de doelenherberg
opeens een grote aantrekkingskracht op een geheel ander publiek van amokmakers, dronkenlappen en
boze schuldeisers. Ruzies over betaling van het gelag of onbetaalde leveranties liepen uit op
scheldpartijen en zelfs handgemeen, zodat de sterke arm der wet er meer dan eens aan te pas moest
komen om de partijen te scheiden. Zo viel een onbekende man de kastelein aan op de binnenplaats van
de doelen. De aanvaller gebruikte daarbij zoveel geweld dat de schout Van der Heijden met getrokken
degen moest komen ontzetten. In 1668 dreigde een groep van vier wanbetalende edelsmeden het
interieur van de doelenherberg kort en klein te slaan. Zij voegden alvast de daad bij het woord door met
glazen roemers te gooien, waarna zij de deur werden uitgezet door de gealarmeerde ratelwacht. Een jaar
eerder, in 1667, hadden de thesauriers besloten dat de doelenkasteleins voortaan zelf moesten
opdraaien voor gebroken vensterglazen.508 In 1670 maakte de rijnwijnhandelaar Coenraad Ruysch het
nog bonter dan de edelsmeden. Hij dronk zich een stuk de in de kraag op de doelen en weigerde te
vertrekken zolang hij zijn achterstallige geld niet had teruggekregen. Rond middernacht kon Ruysch
eindelijk de deur uitgewerkt worden, maar vanaf de straat gooide hij een grote wijnroemer naar een
tafel, ‘alwaer des voornoemde Van der Heijdens jonge soontje nevens stont, met groot perijkel om hem
in de tronie te quetsen’.509 Enkele maanden later keerde Ruysch terug naar het doelhuis. Zijn
doodsbedreigingen waren echter ter ore gekomen van de schout, die hierin voldoende grond zag om
hem te laten arresteren. Schepenen veroordeelden hem tot betaling van een hoge boete. Zelfs een
ontwikkeld man als de schoolmeester Joan Vos stond met doodsbedreigingen aan de deur van de
doelenkastelein, omdat hij schoolgeld voor de educatie van diens kinderen te goed had.
Schoutsdienaren wisten Vos tot bedaren te brengen, door hem te wijzen op het lot van de gearresteerde
wijnhandelaar.
Met zijn eigen personeel had Van der Heijden het al even weinig getroffen als met zijn klanten.
Een van zijn dienstmeiden zat heimelijk aan de drank en op een kwade avond eiste ook zijn eigen
trouwe dienaar, Oldenhoven, met veel bombarie in het voorhuis een glas wijn. Twee klanten grepen in
en zeiden dat hij geen moeilijkheden moest maken in het huis van zijn meester. Oldenhoven dacht daar
anders over, pakte een groot mes en zou dat weleens in de huid van zijn meester ‘bruien’. Van der
Heijden zette de opstandige dienaar op straat. Daags erna liet hij de notaris een nieuwe akte van
volmacht opmaken, ditmaal voor zijn tweede zoon, de zestienjarige Johannes. Twee andere zoons
waren in de leer bij handelskantoren in Londen en Parijs. Die opleidingen kostten de doelenkastelein
jaarlijks honderden guldens, maar leidden niet tot de gewenste resultaten: zoon Albert verkwistte zijn
geld in Parijs en zoon Pieter had in Londen zoveel schulden gemaakt dat hij in de gevangenis belandde.
De doelenkastelein maakte een klein kapitaal over naar Engeland om hem weer op vrije voeten te
krijgen. Ook de opvoeding en verzorging van de achtergebleven kinderen op de Voetboogdoelen waren
een zware kostenpost. Enkelen van hen bezochten de Latijnse School, zodat de doelenkastelein ook bij
rector Heyblock in het krijt stond.

Bredero (Moortje, r. 675) omschreef een groenteverkoopster in 1617 nog als ‘de Wortel-teef’.
SAA, NA, 1768/176-198, nots. J.Q. Spithoff, boedelstaat Pieter van der Heijden, 27-2-1667.
508 SAA, Archief 5039, inv.nr. 3, f. 138v, res. 13-6-1667.
509 SAA, NA 1771/876, nots. J.Q. Spithoff, verklaring 13-7-1670 [dronken wijnhandelaar].
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Geplaagd door geldzorgen en opgejaagd door schuldeisers kreeg de doelenkastelein ook een
pijnlijke echtelijke ruzie voor zijn kiezen. Zijn vrouw hielp aanvankelijk mee bij het innen van schulden
en het afhouden van schuldeisers, maar hun relatie verslechterde zienderogen. Van der Heijden verloor
zijn gezag door het gedrag van zijn echtgenote, mede doordat haar inwonende zuster Dirckje en een
deel van het doelenpersoneel haar kant kozen. Zijn vrouw incasseerde de inkomsten van de herberg en
dwong de kastelein om zijn geld aan haar af te staan. Het echtelijke steekspel bleef niet onopgemerkt
door de gasten, die rustig een glas wijn dachten te komen drinken. De kastelein wilde dat voor hen
tappen, maar zijn vrouw vond dat zij vooraf moesten betalen. Daarop dreigde de kastelein samen met
het gezelschap te vertrekken naar een andere herberg. Zijn vrouw reageerde woedend en vloog hem
aan. Geassisteerd door enkele dienstmeiden gaf zij haar man een ongenadig pak slaag, terwijl de gasten
haastig de benen namen. In 1670 liep de ruzie uit op een climax. Lakemans schold haar man uit voor
‘een geboren dieff en bancqrotier’; ze zou hem zelfs de hals willen ‘affsnijden’.510 Zover is het niet
gekomen, want die zomer nam de kasteleines de benen. Ze vertrok echter niet met lege handen. Op een
zondagnacht, toen Pieter van der Heijden in diepe slaap lag, liet zij een schuit aanleggen in de
singelgracht, recht voor de doelenherberg. Haar zus Dirckje, haar naaister en ander sympathiserend
doelenpersoneel laadden het ruim vol met huisraad en kostbaarheden, zoals schilderijen, tin, koperwerk,
stoelen, kussens en ijzerwerk. De schuit voer stilletjes naar Alphen aan den Rijn, waar Anna Lakemans
ook zelf naartoe kwam. Lang heeft ze niet kunnen profiteren van haar vlucht, want zij overleed korte
tijd later.
Na het vertrek van zijn echtgenote ontdekte de doelenkastelein wat zij allemaal op haar kerfstok
had. Lakemans had huisraad meegenomen en inkomsten in de eigen zak gestoken, maar ook meubelen
en kostbaarheden verpatst bij een uitdraagster. Met assistentie van een slotenmaker had zij zich zelfs
toegang verschaft tot de schatkamers van de schutters. Daar ontvreemdde zij dure stoffen, zoals zijden
kleding, een boek met goudbeslag, een zilveren kist met muntstukken, servetten en twee pronkstukken:
de zilveren drinkhoorn met Sint Joris en de draak erop en de verzilverde schuttersketen. Dankzij
bemiddeling van de uitdraagster waren deze topstukken verpand bij de Bank van Lening. Kastelein Van
der Heijden liet getuigenissen over de diefstallen vastleggen bij de notaris, want het overige
bewijsmateriaal – de papieren uit het kastje van het ‘vrouwencantoortje’ – waren in de keukenhaard
verbrand door Anna’s zuster. Vóór 12 augustus 1670 waren de schutterskostbaarheden teruggekeerd
naar de doelen, want op die dag werd er een inventaris opgesteld van de ‘goederen raekende de
Voetboogsdoelen en de welcken t’allen tijde tot gebruijk van dien, moeten blijven en gelaten worden’.511
In het voorhuis, op zeven verschillende kamertjes en in het portaal hingen in totaal zevenentwintig
schuttersstukken en een plattegrond van Amsterdam; de zilveren voorwerpen, zoals de drinkhoorn,
keten en papegaai, waren nu weer veilig opgeborgen in kamer nummer dertien. Daarnaast werden
wandtapijten, goudleerbehang, kapstokken, meubels, keukengerei, ‘doelenkussens’, de linnenpers,
banken en andere meubels in de inventaris genoemd als bezit van de schutterij. Met de ontmaskering
van zijn echtgenote was Pieter van der Heijden nog niet verlost van zijn onwillige personeelsleden. De
meeste dienstmeiden hadden immers aan de kant van de kasteleines gestaan. Zelfs nadat alles aan het
licht was gekomen, bleef de meid Margaretha Jacobs brutaal optreden tegen haar baas. Zij weigerde een
partij mosselen schoon te maken en schold hem in het bijzijn van gasten uit voor ‘hond’ en ‘schelm’.
Enkele weken later wilde zij geen kamer gereedmaken voor een groep voorname gasten, waardoor die
hun heil elders zochten. Volgens getuigen gedroeg de dienstmeid zich hierbij ‘in alle schijne off zij geen
dienstmaagd was maer […] vrouwe vande huijse’.512 Juist in deze periode kwamen de schout en
schepenen tot driemaal toe op de Voetboogdoelen dineren. Of hun aanwezigheid heeft geholpen of niet:
hierna is de brutale dienstmeid vermoedelijk ontslagen want in 1671 nam de doelenkastelein twee
nieuwe, Duitse meisjes in dienst. Het reservoir aan dienstmeiden in Amsterdam was immers
onuitputtelijk.

SAA, Archief 5072, inv.nr. 18, f. 135v en 140v, 13-11-1665; NA 2968/717, nots. J. de Vos, verklaring 12-9-1667
[mishandeling doelenkastelein]; NA 2968/775, nots. J. de Vos, verklaring 14-10-1667 [navraag overspel]; NA 3462/629v633, nots. J. Paarslaken, verklaring april 1670 [hals afsnijden].
511 SAA, NA, 1771/805, nots. J.Q. Spithoff, inventaris Voetboogdoelen 12-8-1670.
512 SAA, NA 1771/810 en 894, nots. J.Q. Spithoff, verklaring 13-8 en 9-10-1670 [contra Margaretha Jacobs].
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In het voor anderen zo rampzalige jaar 1672 gebeurde er eindelijk weer iets vreugdevols in het
persoonlijke leven van de doelenkastelein. De weduwnaar trouwde een 29-jarige vrouw uit Deventer,
Magdalena van der Laak. Gezien de ervaringen met zijn tweede echtgenote liet hij uitgebreide
huwelijkse voorwaarden vastleggen. Zo zouden Van der Heijdens schulden niet mogen worden
verrekend met de ingebrachte goederen van zijn nieuwe echtgenote. Dat was geen overbodige daad,
want met enige regelmaat stonden er nog scheldende schuldeisers op de stoep. De doelenkastelein
probeerde zijn schulden te voldoen. Zo gaf hij een grote verzameling beddengoed, kleding, juwelen en
andere kostbaarheden aan een schuldeiser in onderpand. Het leverde onvoldoende op om iedereen
tevreden te stellen, zodat de eerder zo agressieve wijnhandelaar Ruysch hem bleef belagen. Met vier
andere mannen bezocht hij de Voetboogdoelen, maar het gezelschap kreeg geen drank. Daarom liepen
zij zelf de trap af om in de kelder zelf wijn te tappen, maar de veertienjarige zoon van de kastelein hield
hen tegen. Ruysch gaf de jongen een paar klappen tegen zijn borst en daagde daarna zijn vader uit. Het
gezelschap bleef nog lange tijd ruzie zoeken, maar vertrok uiteindelijk onverrichter zake huiswaarts. Op
de inwonende kinderen van Van der Heijden zullen de nachtelijke bezoekjes van woedende wijnkopers
en de vernedering van hun vader grote indruk hebben gemaakt.
De rampjaren
De doodklap van de Voetboogdoelen kwam echter niet van agressieve leveranciers, diefachtige
echtgenotes of onbetrouwbaar personeel. Door de enorme bouwkosten van de laatste stadsuitbreiding,
de aanhoudende oorlogskosten, aanzienlijke renteschulden en tegenvallende opbrengsten uit de
accijnzen was de bodem van de stadskas in zicht gekomen. Amsterdam moest bezuinigen. En de drie
doelenherbergen kostten de stad meer dan dat ze opbrachten, want de huuropbrengsten en de winst
verdwenen in de beurs van de overlieden, terwijl eventuele verbouwingen ten laste van de stadskas
kwamen. Burgemeester Coenraad van Beuningen ergerde zich aan de honderden guldens die de
overlieden zichzelf ‘op stadtscosten’ toebedeelden. Zijn poging om de inkomsten van de
doelenherbergen rechtstreeks naar de stadskas te dirigeren, ketste af op onwil bij de overige regenten,
totdat het crisisjaar 1672 nieuwe mogelijkheden bood. De strijd tegen Frankrijk en Engeland drukte
zwaar op de stedelijke financiën, terwijl een opkomende burgerbeweging het stadsbestuur eveneens
hoofdbrekens bezorgden. Opstandige schutters en andere burgers verzamelden zich op de
Kloveniersdoelen en formuleerden politieke eisen. Deze ‘doelenlopers’ vroegen om het herstel van de oude
handvesten en verwijdering van alle regenten uit de schutterijen en handelscompagnieën. Volgens een
van hen zouden de doelenherbergen jaarlijks tachtigduizend gulden opleveren. Dat was weliswaar
schromelijk overdreven, maar zowel in de Handboogdoelen als in de Kloveniersdoelen waren recentelijk nog
copieuze regeringsmaaltijden gehouden op stadskosten. Voor de voornaamste ontvangsten en
maaltijden week het stadsbestuur echter uit naar het Oudezijds Herenlogement, waar bijvoorbeeld het
onthaal van stadhouder Willem III in 1672 plaatsvond.513
Vanwege interne strubbelingen en een gebrek aan betrokkenheid van de stadhouder stierf de
doelenlopersbeweging een vroege dood.514 Na de magistraatsverandering door stadhouder Willem III
keerde Van Beuningen terug als burgemeester. Met zijn aangebleven ambtgenoot Hooft wist hij nu
eindelijk zijn bezuinigingsmaatregelen door te zetten: de overlieden werden afgedankt en de
doeleninkomsten gingen voortaan naar de stad. Na het overlijden van de laatste kasteleins en hun
echtgenotes zouden de doelenherbergen opnieuw worden verhuurd, tegen een hogere pachtsom die
rechtstreeks aan de stedelijke thesauriers toekwam. Ook het beheer over de nalatenschap van de
schutterijen kwam toe aan de thesauriers, waaronder het zilver en de groepsportretten. In november
1672, terwijl de Franse legers gevaarlijk dicht bij de stad kwamen, besloot de vroedschap de
regeringsmaaltijden af te schaffen, zowel op het stadhuis als elders. Reden genoeg voor chroniqueur
Bontemantel om Hooft en Van Beuningen af te schilderen als ‘al te soberen Heer[en]’.515 De
Baeck bracht 4335 gulden in rekening voor het defroyment van Oranje met heren en gevolg op 12, 13, 14 en 15-8-1672,
maar van dit bedrag was slechts 998 voor hemzelf en de rest voor leveranciers en ‘oppassers’. SAA, Archief 5039, inv.nr.
299, 15-9-1672.
514 Zie hoofdstuk 31.
515 Bontemantel, Regeeringe, deel 2, 185.
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bezuinigingsmaatregelen waren echter eerder symbolisch dan dat ze veel zoden aan de dijk zetten.516 In
1673 daalden de uitgaven aan maaltijden en geschenken weliswaar met twee derde tot zesduizend
gulden, maar het jaar erna overstegen ze alweer de veertienduizend gulden en in 1675 kwamen ze met
bijna twintigduizend gulden ruim boven het oude niveau.517
De reeds zieltogende herberg in de Voetboogdoelen legde in 1674 het loodje. De stad stond het
doelengebouw af aan de WIC en kastelein Pieter van der Heijden kreeg een jaarlijkse compensatie van
duizend gulden, die na zijn dood – in 1680 – aan zijn weduwe toekwam.518 Ook de andere
herenherbergen verkeerden in zwaar weer. Het Nieuwezijds Herenlogement overleefde weliswaar de crisis,
maar verkeerde in een armoedige staat. Vanwege uitbreiding van het wachthuis in 1672 moest uitbater
Carsteman twee kamers missen, die hij zou terugkrijgen na een verbouwing van het externe huisje.
Uiteindelijk werd er een bedrag afgetrokken van zijn huursom.519 Bij uitzondering kreeg het Nieuwezijds
Herenlogement nog hoog bezoek, zoals in 1673 de Moskovische gezant, die slechts één nachtje bleef
slapen. Datzelfde jaar leverde kastelein Carsteman de in het stadsjacht meegenomen proviand bij het
schouwen van het Utrechtse zandpad en de Amsteldijk. Ook ontving hij de dijkgraven en heemraden
van Nieuwer-Amstel en de burgemeesters van Amsterdam, maar rijk werd hij er niet van. Na 1675
kreeg Carsteman helemaal geen stedelijke opdrachten meer. Toch wist hij het hoofd boven water te
houden en zelfs een huis aan de Herenmarkt (huidig nr. 14) te kopen, terwijl hij met zijn gezin in het
nabijgelegen herenlogement bleef wonen. Ook bezat hij land bij Sloterdijk. Zijn voornaamste
inkomsten kwamen van de veilingen, al kostte het hem moeite om deze exclusief in zijn herberg te
houden.520
Ook uitbater Juriaen Baeck van het Oudezijds Herenlogement raakte in de problemen tijdens de
crisisjaren. Zijn prestigieuze herberg dreef voornamelijk op regeringsmaaltijden en defroymenten, die
steeds meer werden wegbezuinigd of aan banden gelegd. In 1670 kampte hij al met een jaar
huurachterstand, maar twee jaar later ging het al om bijna negenduizend gulden. De kastelein had al een
‘loospanding’ gekregen – een plechtige ommegang door justitie, bedoeld om onwillige schuldenaren te
intimideren –, maar zijn inkomsten bleven onvoldoende. Baeck kreeg één maand respijt, maar zijn
meubels werden alvast geïnventariseerd zodat de nieuwe huurders konden besluiten of ze die zouden
willen overnemen.521 De hardvochtige behandeling door de burgemeesters moet Baeck rauw op het dak
zijn gevallen. Onlangs had hij de heren voor de naderende wintermaanden nog voorzien van nieuwe
handschoenen, gemaakt van hertenvachten.522 Het mocht allemaal niet baten: het stadsbestuur had een
nieuwe kastelein gevonden, Hendrick Schut, voorheen tapper in het Koningshof in de Koningsstraat. Ook
voor hem viel er maar weinig te verdienen aan de knibbelende regenten: meer dan een paar honderd
gulden per jaar haalde hij niet binnen uit het stedelijke representatiebudget.
‘In den jaeren 1674 en 1675 hebben wederom eenige maeltijden begonnen’, krabbelde
Bontemantel in de marge bij het besluit over het afschaffen van de regeringsmaaltijden.523 De
oorlogsdreiging was voorbij en de binnenlandse rust hersteld. Langzaamaan druppelden de declaraties
van de kasteleins inderdaad weer binnen bij de thesauriers. De schepenen kregen voortaan 315 gulden
maaltijdgeld, ‘als van ouds’, maar het is onduidelijk in welke herenherberg zij dit besteedden. Een eerste
lucratieve regeringsopdracht – het predikantenmaal van 1675 – kwam toe aan de Kloveniersdoelen. De
grootste vangst was dat jaar echter voor de Handboogdoelen, waar de admiraliteitsmaaltijd werd gehouden.
De kastelein hier was opgevolgd door zijn echtgenote, Gesula of Geesje Halters, beter bekend als
Roldanus, Van Beuningen, 111-112; Roorda, Partij en factie, 188.
Op de totale stedelijke uitgaven – die in dezelfde periode (1672-1675) groeiden van 3,7 naar 4,5 miljoen gulden – was dit
gemiddeld 0,62 procent, zie bijlage 1.
518 SAA, Archief 5039, inv.nr. 6, f. 53v, notulen 14-8-1675; f. 83v, notulen 30-6-1676; DTB 1163/213, P. van der Heijden
begr. Kartuizerkerkhof, 1-7-1680.
519 SAA, Archief 5039, inv.nr. 5, f. 121v, 24-12-1672; f. 195, 24-5-1674.
520 SAA, Archief 5039, inv.nr. 301, 18-7-1673 [gezant Moskovië]; inv.nr. 302, 10.1.1674; inv.nr. 304, 17-1-1675, 19-11-1675;
NA 3771B/1427 nots. A. v . Santen, 8-5-1671 [landbezit].
521 SAA, Archief 5039, inv.nr. 4, f. 90v, 9-1-1670 [huurachterstand]; inv.nr. 5, f. 89, 6-9-1672: f. 92, 28-9-1672; f. 99, 20-101672.
522 Baeck schoot zes gulden en acht stuivers voor vanwege het bereiden van een hertenvel, ‘tot handschoenen voor de heren
burgemeesteren en die te maken’. SAA, Archief 5039, inv.nr. 298, 10-6-1671.
523 Bontemantel, Regeeringe, deel 2, 185, n. 3.
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‘weduwe Van der Helst’.524 Onder haar regime maakte de doelenherberg een laatste bloeiperiode door.
Volgens Bontemantel had zij ‘groote neringe’, maar van de inkomsten moest zij jaarlijks zeshonderd
gulden afstaan aan de weduwe van de voorganger van haar man die maar niet wilde doodgaan. Op
aandringen van de weduwe Van der Helst liet het stadsbestuur een achterhuis bouwen, en boven de
doorgang aan de zuidkant van het gebouw aan het Singel een extra verdieping met vijf kamers
timmeren.
De ‘comparitien’ in de Handboogdoelen, meestal kleine regeringsmaaltijden van onder de honderd
gulden, vielen in het niet bij de uitgebreide herenmalen en ‘koude keukens’ van het Oudezijds
Herenlogement. Van zuinigheid was in 1677 geen sprake meer: uitbater Schut declareerde voor bijna 6200
gulden aan maaltijdkosten, afhaalmaaltijden in het stadsjacht en de ontvangst van de hertog van
Plymouth, met een gevolg van 28 personen en 24 paarden. In 1685 logeerden de markgraaf van
Brandenburg-Ansbach Johann Friedrich en de Brandenburgse gezant Paul Fuchs in het Herenlogement.
Toen die laatste na afloop van het verblijf wilde betalen voor de overnachtingen en copieuze maaltijden
verklaarde kastelein Schut dat de burgemeesters hem verboden hadden geld van hem aan te nemen.
Ook het personeel van de Duitse gasten kreeg een uitstekende bediening. Bij enkele diners had Fuchs
aangezeten aan de tafel van Anspach en achteraf beklaagde hij zich erover dat diens personeel bijna
beter werd onthaald dan hij door de markgraaf.525
Slechts af en toe viste kastelein Schut naast het net. Zoals in oktober 1678 bij het onthaal van de
Franse gezant Jean-Antoine de Mesmes, comte d’Avaux. Deze had zojuist de Vrede van Nijmegen
ondertekend namens de koning van Frankrijk en werd met alle egards onthaald in de Handboogdoelen.
Behalve de kosten voor de kasteleines (730 gulden) moest een meegekomen Franse kok worden
betaald, alsmede de leverancier van achthonderd oesters. In 1679 vertrok de weduwe Van der Helst
naar Den Haag, waar zij kasteleines in het logement van de Amsterdamse gedeputeerden werd. Haar
zoon, Samuel, nam het kasteleinschap van de Handboogdoelen over, tegen een pachtsom van duizend
gulden per jaar: slechts een kwart van de jaarhuur van het concurrerende Oudezijds Herenlogement. Na
Samuel van der Helsts overlijden, in 1696, zette diens weduwe, Machteld Scholten, de zaak enkele jaren
voort, maar met gering succes. In 1701 deed zij de doelenherberg – met toestemming van
burgemeesters – over aan een neef uit haar geboorteplaats Wesel. Machteld mocht zij in een achterhuis
van de doelen blijven wonen. Op stadskosten liet ze een secreet aanleggen en een pomp, die water uit
de regenbak van het logement betrok. Ze kreeg een eigen ingang aan de Handboogstraat en had de
helft van de doelentuin tot haar beschikking.526

Afb. 13 Herberg de Munt, ca. 1690. Tekening R. Roghman. SAA.

Jacob van der Helst (1620-1664), die als koopman actief was geweest in Brazilië, was slechts één jaar doelenkastelein
geweest toen hij overleed en zijn vrouw de scepter overnam.
525 Muller, ‘Brandenburgsche zending’, 95.
526 De nieuwe huurders moesten haar ook 1500 gulden overnamegeld betalen voor alle voorraden en meubels. Kleijn,
Schutters, 34-37
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Munt
Vanaf 1674 werd ook de Regulierstoren als herenherberg verhuurd door de stad. Deze door de
stadsuitbreiding overbodig geworden verdedigingstoren was lange tijd een wachthuis geweest, terwijl de
bovenkamers gebruikt werden door de leden van het mandenmakersgilde. In het 1672 werd hier de
Amsterdamse (nood)munt geslagen, waaraan de toren nog altijd zijn naam heeft te danken. Toen dat in
1674 niet meer nodig was, omdat de Franse dreiging voorbij was, lieten de stadsbestuurders het gebouw
vertimmeren ‘tot eene aanzienlyke herberg’ (afb. 13). Hoewel de toren allang niet meer aan de stadsrand
lag en ook de ossenmarkt was verhuisd – naar het plein binnen de Utrechtse Poort – was de Munt
gelegen op een gunstige locatie met veel wandelend publiek. Jan Moel en zijn vrouw Jannetje Jans
waren de eerste huurders. Ze kregen een hoog huurbedrag opgelegd – bijna duizend gulden per jaar,
vooraf te betalen. Na het verstrijken van hun driejarige huurtermijn gaven zij er de brui aan, al stond
Moel in 1677 nog wel borg voor zijn opvolger, de lutherse waard Dirck Dircksz van Lienen. Deze
Duitser wist ondanks de stedelijke bezuinigingsdrift een feestelijke maaltijd te organiseren voor de
commissarissen van het Utrechtse Zandpad, maar meer regeringsopdrachten zaten er niet in. In 1680
werd zijn herberg voorzien van een cementen voorraadkelder, maar zijn huur werd verhoogd met de
rente op de aanlegkosten daarvan. Twee jaar later had zijn drankvoorraad in de kelder schade
opgelopen, na het openen van de sluizen. De thesaurie compenseerde hem door huurverhoging
achterwege te laten. Johanna Medou, de tweede vrouw van de kastelein, volgde Van Lienen op na zijn
dood, in 1691.527
De nieuwe kasteleines van de Munt sloeg in 1694 een bijzondere man aan de haak: de
toneelspeler Harmanus Koning (1648-1704), die eerder een koffiehuis had uitgebaat met actrice Anna
Admiraal.528 Na haar overlijden hertrouwde hij met Medou. Over dit huwelijk dichtte Catharina
Lescalje:
Vernoegd zijnde in het heil dat u de hemel gunt,
En nimmer zich uw hart door geldzucht liet belaagen,
Noch hebt ge uw grootsten wensch en blijdschap in de Munt.
Koning en Medou deden het samen uitstekend en hun herberg trok een artistiek publiek van acteurs en
kunstenaars. Zo sloot de kunstschilder Matthijs Wulfraet (1648-1727) er in 1696 een overeenkomst met
een mannelijk model. De kastelein kreeg een aanbetaling van het poseergeld in bewaring, waarna
gedronken werd op de goede afloop. Koning was ook in staat om een aanzienlijk bedrag te lenen aan
zijn in geldnood verkerend schoonzus, waardin in de Graaf van Holland (Kalverstraat).529 Wel kwamen
de kasteleins in conflict met de impostmeester voor koffie, thee, bronwater en andere dranken. In 1691
was in Amsterdam een belasting ingevoerd op zulke non-alcoholische dranken, ter financiering van de
Negenjarige Oorlog (1688-1697) tegen Frankrijk. Samen met een aantal prominente waarden, onder wie
de kastelein van het Oudezijds Herenlogement, had Koning aan de impostmeester gevraagd om dan
tenminste belastingvrij bronwater te mogen schenken. Dit had hij toegezegd, maar de burgemeesters
maakten die concessie ongedaan, zodat de kasteleins in 1695 bij de notaris een bevestiging van de
impostmeester eisten.530 Een jaar later werd de huur van de ‘Gewesene Munt’ betaald door de
dienstmeid Hendrikje Verheide, maar het echtpaar bleef zelf in de zaak staan tot 1703; daarna
begonnen ze een koffiehuis aan het Rokin.531
In de achttiende eeuw zou herenherberg de Munt een graantje meepikken van het groeiend
aantal genootschappen dat vergaderlokalen zocht. Ook de kasteleins van de Kloveniersdoelen wisten
hierop in te spelen.532 In 1682 had daar een personeelswisseling plaatsgevonden. Vanwege zijn hoge
ouderdom mocht de doelenkastelein, Gerard van Groendijk, de exploitatie van de herberg overdragen
op zijn zoon Barent. Jaarlijks betaalde die een pensioenuitkering van vijfhonderd gulden aan zijn vader,
SAA, Archief 5039, inv nr 7, f. 194v: 28-6-1680; inv.nr. 304, 28.11.1674; DTB 1134/34v-35, begr. 27-04-1691.
Zie hoofdstuk 20.
529 SAA, Archief 5072, inv.nr. 701, nr. 60 [obligatie van 2200 gld t.b.v. schoonzus Maria Medou]; Bredius, ‘Wulfraet’, 192.
530 Wijsenbeek, ‘Ernst’, 38-42; SAA, NA 5272, nots. S. van Sevenhoven, attestatie 8-3-1695.
531 Zie hoofdstuk 20. In 1704 overleed uitbater Harmanus Koning; zijn weduwe overleefde hem negen jaar, tot 1713. SAA,
Archief 5039, inv.nr. 348, f. 93, 22-5-1696; inv.nr. 538, p. 419.
532 Zie hoofdstukken 29 en 30.
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welk bedrag werd afgetrokken van de dertienhonderd gulden die hij als pachter verschuldigd was. Ook
in de deftige doelenherberg kwam er langzamerhand de klad in. In 1694 verzocht Barent vanwege
tegenvallende inkomsten door de Negenjarige Oorlog een vermindering van de pachtsom, waarmee de
thesauriers instemden. Door klimaatschommelingen, de haardrook en tabak, maaltijds- en
alcoholdampen en ‘waarschijnlijk ook fysieke aanraking door feestgangers’533 verkeerde het kunstbezit
van de verschillende doelens in een deplorabele staat. Toch bleven de meeste schuttersstukken
voorlopig hangen op de Kloveniersdoelen, waar ze een opknapbeurt kregen. In 1697 waren er sinds lange
tijd hooggeplaatste gasten in de doelenherberg: het gezantschap uit Moskovië met tsaar Peter de Grote
dineerde er. Tijdens het afsteken van het afsluitende vuurwerk, ‘onder trompetten en keteltrommen’,
hadden zij een fraai uitzicht over de Binnen-Amstel (afb. 14).534

Afb. 14 Het vuurwerk ter ere van het bezoek van tsaar Peter de Grote. C. Allard, 1697. SAA.

Die knallende afsluiting met de Russische gasten was de zwanenzang van de zeventiende-eeuwse faam
van de Kloveniersdoelen. Hierna brak er ook voor deze herenherberg een armoedige periode aan. Na het
overlijden van Barent van Groendijk werd, in 1700, Arent van Leeuwenberg doelenkastelein, drie jaar
later opgevolgd door zijn weduwe. In 1703 kreeg zij honderd gulden huurkorting, omdat ze van
stadswege – om onbekende redenen – geen muziekcolleges mocht organiseren. Ze betaalde nog slechts
twaalfhonderd gulden, terwijl haar opvolger in 1703 nog minder pacht verschuldigd was. Deze raakte
echter insolvent, waardoor de Kloveniersdoelen tijdelijk de deuren moest sluiten. De Gouden Eeuw van de
deftige herenherbergen was voorbij.535

SAA, Archief 5039, inv.nr. 8, 177v, not. 22-12-1694 [huurverlaging]. Bos, ‘“Capitaele stucken”’, 74 [citaat].
SAA, Archief 5039, inv.nr. 352, 11-9 en 9-10-1697 [gezantschap Moskovië].
535 Zie hoofdstuk 24 en 29. SAA, Archief 5039, inv.nr. 538, f. 475; inv.nr. 9, f. 151v-152, not. 26-3 en 1-5-1703.
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11

Stadsherbergen

Van een ander niveau dan de doelenherbergen en herenlogementen waren de stadsherbergen, direct
buiten de poorten en in het water van het IJ. Deze drinkhuizen waren opgezet door het stadsbestuur
om reizigers op te vangen die na het luiden van de poortklok en het sluiten van de poorten en
slagbomen de stad niet meer in kwamen.536 Het stadsbestuur verhuurde de stadsherbergen aan
betrouwbare waarden, die geen ongewenste bezoekers toelieten, zoals misdadigers, ballingen of
vijandelijke soldaten, en bovenal braaf de accijnzen op bier en wijn betaalden. Daarnaast was het
inrichten van herbergen in leegstaande publieke of militaire gebouwen een manier om geld te laten
terugvloeien in de stadskas. Vanwege de stadsuitbreidingen en het naar buiten opschuiven van de
omwalling verdwenen de meeste stadsherbergen in de loop der tijd. Alleen de Nieuwe Stadsherberg in het
IJ was een uitzonderlijk lang leven beschoren: pas met de aanleg van het stationseiland in 1876 zou dit
twee eeuwen oude gebouw gesloopt worden.
Buiten de poorten
Reizen over land was niet aan te raden in de vroegmoderne tijd. Naast ongemakken als struikrovers en
slechte, hobbelige wegen was de reistijd aanzienlijk langer dan bij een tripje per schip of schuit. Toch
reisden velen te voet, te paard of met een kar of koets, omdat ze te weinig geld hadden om een schipper
te betalen of omdat ze opzagen tegen de woelige baren. Ook de stadsboden reisden binnen het
waterrijke Holland liever met de eigen benenwagen dan per schuit.537 Amsterdam was over land via
verschillende toegangswegen te bereiken. Aan de westzijde liep je vanuit Kennemerland via het dorp
Sloterdijk over de kronkelige Spaarndammerdijk en aan de oostkant, vanuit de Vechtstreek en het
Gooi, volgde je de route Diemerzeedijk, Zeeburgerdijk en Sint Antoniesdijk. Vanuit het dorp Sloten,
ten zuiden van de stad, liep de Sloterweg, die na de Overtoom overging in de Heiligeweg, en vanuit het
zuidoosten liep de lommerrijke Amsteldijk naar Amsterdam. De toegangswegen kwamen uit bij de drie
hoofdpoorten in de middeleeuwse stadsmuur: in het westen de Haarlemmerpoort, in het oosten de
Sint-Anthonispoort – de huidige Waag op de Nieuwmarkt – en in het zuiden de Regulierspoort (nu:
Munt). Eenmaal bij de stad aangekomen moesten reizigers over de Heiligeweg het laatste stuk omlopen,
omdat de brug naar de Heiligewegspoort rond 1540 was gesloopt in de strijd tegen het ‘buitendrinken’.
Ook de vermoeide pelgrims moesten met die omweg via de Regulierspoort naar binnen, tot de brug in
1590 terugkeerde, na de aanleg van de tweede Heiligewegspoort.538
Om veiligheidsredenen en ter wering van smokkelaars werden de grote en kleinere stadspoorten
’s avonds gesloten. Reizigers die na half tien de stad bereikten, konden dus niet meer naar binnen om
onderdak te zoeken. Commerciële waarden ontdekten dit gat in de markt en vestigden hun herbergen
en tapperijen net buiten de poorten. Volgens de stadsbestuurders vonden daar echter allerlei
misstanden plaats, waaronder accijnsontduiking, die op de grootste weerstand stuitten. Ook zouden er
ballingen, ketters en ander ongewenst volk in de buitenherbergen samenscholen, vooral in het gebied
buiten de Jan Roodenpoort. In 1547 had het gerecht het tappen en het logeren van gasten buiten deze
en andere kleine poorten verboden. Alleen waarden langs de toegangswegen buiten de drie
hoofdpoorten mochten herberg houden, mits zij toestemming hadden van de burgemeesters.539 Om
een graantje mee te pikken van de late bezoekers, bouwde of kocht de stad rond 1571 zelf drie
herbergen buiten de hoofdpoorten, die ze vervolgens verhuurde. Zo betaalde Jacob Jansz dat jaar 120
gulden voor een herberg buiten de Regulierspoort en Jan Dircksz War eenzelfde bedrag voor een lokaal
buiten de Haarlemmerpoort, terwijl Willem van Meekeren Lubbertsz slechts 24 gulden per jaar kwijt
was voor een kennelijk weinig verheffend bouwwerk buiten de Sint-Anthonispoort. Het stadsbestuur
maakte een bescheiden winst op de verhuur van deze drie ‘tappershuysen buyten deser stede’.540

Of: ‘Tot lyf-berging des nachts der Reisigers’, zoals Commelin (Beschryvinge, 673) het zo fraai verwoord.
Verhoog, ‘Met roe en bodebus’, 194-202.
538 Ter Gouw, Amsterdam, deel 3, 41, n. 5; deel 4, 298-298.
539 Zie ook hoofdstuk 1. Keur d.d. 17-12-1547, gepubliceerd in: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven, deel 1, nr. 325.
540 SAA, Archief 5039, inv.nr. 70, f. 98 [citaat]; Archief 5014, inv.nr. 39, f. 64v.
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Vanwege het uitbreken van de Opstand tegen Spanje en het oprukken van de geuzentroepen na
1572 werd het tappen buiten de stad tijdelijk geheel verboden. Naast de gebruikelijke ‘inconvenienten’
vreesden de Amsterdamse regenten dat de geuzen de herbergen als uitvalsbasis zouden gebruiken. De
huurders van de stadsherbergen moesten hun deuren sluiten, omdat het stadsbestuur hen niet langer
vertrouwde. Maar ‘omme den reijssende man te gerijven van logijs’ zochten de burgemeesters buiten de
hoofdpoorten naar geschikte loodsen of huizen. Die werden dan verhuurd aan ‘persoonen die zij
beschouwen oprecht te wezen[,] dewelcke persoonen aldaer zullen moghen tappen ende den reyssende
lueden logeren’.541 De vertrouwde waarden542 betaalden een symbolische huur van slechts enkele
guldens: ze liepen immers hoge risico’s en hadden lage omzetten vanwege de blokkade door de geuzen.
Toch hield de stad een geringe winst over aan de verhuur.543 Na de Alteratie (1578) werden de door de
afgezette regenten aangestelde waarden van de drie stadsherbergen vervangen door nieuwkomers en
een enkele oudgediende. Ze moesten een fiks hogere huur neertellen; waarschijnlijk omdat de stad de
oude bouwwerkjes had laten vervangen. Vandaar ook de benaming ‘Nieuwe Stadsherbergen’.544
Een van de teruggekeerde uitbaters was Willem van Meeckeren. Zijn vrouw leverde in 1581 ook
voedsel, bier en brandhout aan de stadssoldaten op het bolwerk buiten de Sint-Anthonispoort.
Datzelfde jaar kwamen er nieuwe huurders in de herbergen bij de Haarlemmer- en Regulierspoort. Zij
moesten een borg opgeven opdat de stad verzekerd was van de halfjaarlijkse huurbetalingen. Yeff
Cornelisz, de waard van het drinkhuis buiten de Haarlemmerpoort, had daartoe zijn collega’s van de
Metalen Pot en de Twee Gulden Kopjes bereid gevonden.545 Uit een notariële verklaring uit 1580 blijkt dat
zijn klantenkring zeker niet alleen bestond uit verlate vreemdelingen.546 Zo was de Amsterdamse burger
Jacob Lambersz Backer een van de vaste bezoekers van de kroeg in het voorhuis. Samen met zijn
vrouw hield Yeff Cornelisz de herberg draaiende, maar de inkomsten vielen zwaar tegen vanwege
concurrerende drinkhuizen buiten de poort. Bij het verlengen van zijn nieuwe contract met een
huurverhoging in 1584 had het stadsbestuur hem beloofd andere tapperijen zoveel mogelijk te weren.
In de praktijk kwam daarvan niets terecht, omdat ‘burgemeesteren nyet raetsaem gevonden hebben
sulcx t’effectueren’. Ze betaalden hem daarom een deel van het pachtbedrag terug.547 Toch had zijn
stadsherberg duidelijk een hogere status dan de overige buitenkroegen: Reinier Cant, een van de
machtigste burgemeesters, kwam er in 1585 dineren met enkele schepenen. Ook andere leden van het
stadsbestuur wisten zijn drinkhuis te vinden voor een gelag na het schouwen van de Haarlemmerdijk.
Lang hield Yeff Cornelisz het niet vol want hij was al wat ouder en had geen opvolgers.548
Het stadsbestuur vond twee nieuwe uitbaatsters voor de stadsherberg buiten de
Haarlemmerpoort. Deze zussen Anna en Marie Jansz betaalden zonder morren de steeds hogere
huurprijzen en gingen voortvarend te werk. Zo brachten ze aanzienlijke bedragen in rekening voor de
gelagen van het stadsbestuur en hoogheemraden na dijkschouwingen en de verkoop van grondbezit. In
1590 werd hun stadsherberg zelfs waardig genoeg geacht om er een diplomatieke delegatie Duitsers te
ontvangen en vier jaar later was burgemeester Cornelis Pietersz Hooft, de vader van de letterkundige, te
gast.549 De jaarlijkse huurprijs was, in 1591, gestegen tot honderdvijftig gulden. Ook de uitbater van de
herberg buiten de Regulierspoort kreeg een hogere huur opgelegd. Deze Jan Dircsz War, die ook een
lap grond in de buurt bezat, betaalde jaarlijks tweehonderd gulden. Slechts eenmaal had hij een groepje
stadsbestuurders op bezoek; zijn overige inkomsten kwamen van late reizigers en dorstige
SAA, Archief 5025, f. 34v, vr.sch.res. 22-6-1576; f. 35v, 28-6-1576; Ter Gouw, Amsterdam, deel 7, 151.
Jan de Waal, Douwe Wijbrantsz en Willem Cornelisz Leijenaar.
543 SAA, Archief 5039, inv.nr 70, f. 98, huur van sekere tappershuysen buyten deser stede’; inv.nr. 73, op 3-10-1579
ontvangen van Govert Jansz Glimmer 12 gulden aan huishuur over het jaar 1577 toen Jan de Waell in zijn huis buiten de
Anthonispoort woonde, ‘welcke de regeerders voor d’Alteratie van hem huijrden voor vier ponden vlaems ende verhuyrden
dat weder Jan de Waell voor zes pond vlaems’.
544 SAA, Archief 5039, inv.nr. 73, f. 76, Jacob Jansz huurt de Nieuwe Herberg buiten de Regulierspoort voor 4 jaar lang 120
gld per jaar vanaf mei 1579.
545 SAA, Archief 5039, inv.nr.75, f. 79v-80; f. 178v [bolwerk].
546 SAA, NA 1/122a, nots. J. Jansz Pilorius, verklaring d.d. 26-4-1580.
547 SAA, Archief 5039, inv.nr. 78, f. 205.
548 Zijn dochter Aelken (1560-?) trouwde met een makelaar uit een welgestelde familie van haringkopers. SAA, Archief 5039,
inv.nr. 78, f. 109v, 210; inv.nr. 79, f. 170; Elias, Vroedschap, deel 1, 320.
549 SAA, Archief 5039, inv.nr. 81, f. 109v-110 [huurcontract], 167, 169 [dijkschouw]; inv.nr. 81, f. 223v; inv.nr. 82, f. 224;
inv.nr. 83, f. 195; inv.nr. 84, f. 228, 229v [Duitse gezanten]; inv.nr. 88, 147v, 149v [Hooft].
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buurtbewoners.550 De stadsuitbreidingen in 1593-1595 gaven de nekslag aan Wars herberg. Hierdoor
kwamen de stadsherbergen buiten de Reguliers- en Sint-Anthonispoorten binnen de nieuwe omwalling
te liggen, zodat zij hun functie verloren om reizigers op te vangen als de poorten gesloten waren.
Bovendien was de grond waarop de herberg buiten de Regulierspoort stond nodig als bouwgrond voor
de verplaatsing van het laatste bolwerk bij de Amstel. In 1594 liet de stad het gebouw afbreken.551
Ook de herberg buiten de Sint-Anthonispoort moest wijken voor de oprukkende stad. Uitbater
Hendrick Jansz Gardenier betaalde nog slechts 64 gulden per jaar aan huur voor het bouwvallige
getimmerte. Handig was de aanwezigheid van een sleper, die de naastgelegen loods huurde; deze kon de
’s avonds opgevangen reizigers en hun bagage de volgende dag naar de stad brengen. In 1595 schoot de
huur van de stadsherberg buiten de Sint-Anthonispoort plotseling omhoog naar tweehonderd gulden
per jaar, zodat de stad een verbouwing zal hebben bekostigd. De nieuwe herberg trok echter weinig
publiek en stond grotendeels leeg. In 1596 liet het stadsbestuur een ‘schamele vrouwe’ gratis verblijven
in een gedeelte van de herberg en een jaar later mocht er een ‘schamele man’ wonen. Weer een jaar
later, in 1598, waren de armlastige daklozen verdwenen en werd de stadsherberg bij de SintAnthonispoort gesloopt. Het naastgelegen huisje met de slepersloods mocht wel blijven staan.552

Afb. 15 Stadsherberg (rechts) buiten de nieuwe Haarlemmerpoort.
Detail: Plattegrond van Berckenrode, 1625. Rijksmuseum.

Zo was rond 1600 alleen de stadsherberg buiten de Haarlemmerpoort overgebleven. Ook dit drinkhuis
had zijn oorspronkelijke functie verloren door de aanleg van de nieuwe omwalling, maar de tappende
zusters Anna en Maria Jans hielden het bedrijf nog even draaiende. Ze organiseerden regelmatig de
nazitten van de Amsterdamse regenten met de dijkgraaf en de heemraden van hoogheemraadschap
Rijnland, al besteedden die nauwelijks meer dan twintig gulden per keer. Het huurbedrag liep intussen
op naar tweehonderd gulden en in mei 1608 gaven ook de zussen er de brui aan. De nieuwe huurder,
Jan Cornelisz Waegenaerts, had verschillende dienstmeiden in dienst. Hij vroeg steeds hoger oplopende
bedragen voor de gelagen van de dijkschouwers en incidentele langskomende regenten. In 1613 kwam
er een nieuwe uitbater, maar nog datzelfde jaar viel ook het doek voor de stadsherberg buiten de
Haarlemmerpoort, vanwege de grootschalige stadsuitleg.553
In plaats van de huisjes, tuinen en herbergen in het voormalige buitengebied van Amsterdam
kwamen er nieuwe stadswijken en fortificatiewerken. Het ‘buitentimmeren’ was hiermee niet beëindigd:
de bouwsels en volkstuintjes waren alleen een paar kilometer verplaatst. Zo was er buiten de nieuwe
Haarlemmerpoort, in 1618 voltooid naar ontwerp van Hendrick de Keyser, een nieuwe herberg
gebouwd (afb. 15). Deze lag echter te dicht onder de stadswal, zoals het stadsbestuur de eigenaar
herhaaldelijk liet weten. In 1630 kreeg hij een laatste waarschuwing: voor het eind van het jaar moest hij

SAA, Archief 5039, inv.nr. 85, f. 98, 162v.
SAA, Archief 5039, inv.nr. 87, f. 97v; Van Eeghen, ‘De stadsuitleg van 1585-1586’, 47.
552 SAA, Archief 5039, inv.nr. 85, f 98; inv.nr. 86, f. 97v; inv. nr 88, f. 103: inv.nr. 90, f. 90; inv.nr. 91, f. 88v; inv.nr. 93, f. 88
[‘dese herberge affgebroken’].
553 SAA, Archief 5039, inv.nr. 90, f. 143v; inv.nr. 98, f. 129v; inv.nr. 99, f. 105v, 170v; inv.nr. 101, f. 96v, 151 [nieuwe
waardin Maria Pins]; inv.nr. 102, f. 140 [waardin Jannetge Reijnertsdr]; inv.nr. 103, f. 109, 110v en inv.nr. 10, f. 114 en
inv.nr. 105, f. 139v-140 [waard Jan Cornelisz].
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zijn ‘timmeringe’ afbreken, anders zou het door de stad gebeuren. Maar in de loop der jaren ontstond
ten aanzien van het buiten bouwen een gedoogbeleid, hoewel incidenteel werd ingegrepen.554

Afb. 16 Oude Stadsherberg. R. Nooms, circa 1660. SAA.

Op palen in het IJ
Aan de waterzijde van de havenstad Amsterdam was er grotere behoefte aan een opvanghuis voor
gestrande reizigers dan aan de landzijde. De tocht over de Zuiderzee was vol onverwachte gevaren,
zodat het voor schippers ondoenlijk was om overdag en op vaste tijden de stad te bereiken. In 1613
besloot het stadsbestuur daarom een ‘huis op palen’ te bouwen in het IJ, aan de westkant van het
havenfront ter hoogte van de huidige Droogbak. Hiervandaan liepen bezoekers over een lange brug
naar de walkant. ’s Nachts was de wal onbereikbaar door het afsluiten van de houten poort en het
ophalen van de brug. Het tegen de stadsherberg (afb. 16) aangebouwde wachthuis werd bij nacht en
ontij bemand door de schutterij. Late reizigers konden tegen betaling overnachten in een van de kamers
van het vierkante houten gebouw van twee verdiepingen. De watervoorziening was geregeld via
regenbakken en er waren een pakzolder, kelder en een keuken. In warme zomers sprongen jongens
vanaf de steigers naakt in het water, voor een verfrissende zwempartij. Het uitzicht over de
aangemeerde schepen, het IJ en Waterland was zo ‘lustig vermakelijk’ dat wandelaars een bezoekje aan
de stadsherberg op hun programma zetten. De waard deed goede zaken met deze klanten. ’s Avonds
moesten de schippers, bootsgezellen en andere zeelieden zich uit de voeten maken, want het was niet
de bedoeling dat zij op de steiger bleven drinken. Zij moesten op hun schip de nacht doorbrengen.555
De eerste uitbaters556 van de stadsherberg op de palen betaalden een jaarhuur van 350 gulden.
Daarvoor genoten zij enkele privileges. Zo gunden de burgemeesters hun het recht op publieke
verkopingen van zout en incidenteel ook van scheepsparten en schepen, die in de naastgelegen haven
lagen of op papier van eigenaar verwisselden. De herbergiers vroegen ook om ontheffing van de
accijnzen: het gebouw lag immers in het water en stond niet op stadsgrond. De burgemeesters wezen
SAA, Archief 5025, inv.nr. 15, p. 166, res. 17-9-1630; Abrahamse, Uitleg, 60-72.
‘Op den steiger staan hier en daar tafeltjens, waaraan lieden […] bier of wijn zitten te drinken. Vreemdelingen en zeevolk
komen af en aan’, zo schetste de 19de-eeuwse romancier Van Lennep de sfeer bij de stadsherberg, in: Amsterdamsche jongen,
39; Commelin, Beschryvinge, 673.
556 Vanaf 1614 Willem Martsz Krenck en vanaf 1620 Volckert Jansz Sorch. SAA, NA 377/162, nots. Jac. Jacobsz, 4-5-1614,
peiling bieren ten huize van Willem Martsz Krenck in de Nieuwe Stadsherberg.
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dat creatieve verzoek van de hand.557 De uitbaters558 wisselden elkaar in sneltreinvaart op en moesten
een wisselende huur betalen. Kennelijk was 350 gulden een te hoog huurbedrag in de crisisjaren –
tussen 1624 en 1630 –, want in die periode zakte het naar 260 gulden. In 1657 kreeg de stadsherberg op
de palen met Cornelis Pietersz de Geus eindelijk een succesvolle uitbater met een lange adem. Bier
werd er in grote hoeveelheden getapt en gedronken: gemiddeld ruim 85 liter per dag, zo blijkt uit een
opgave van de accijnsheffing over 1661.559 Hij maakte voldoende omzet om de jaarlijkse huur – duizend
en later 750 gulden – te kunnen neertellen. De waard was zelf verantwoordelijk voor het onderhoud
van de talloze vensterglazen, die sneuvelden als gevolg van het ruwe publiek en de harde rukwinden
langs het IJ. De bekende bierbeschooier Egbert Roest stelde zich borg voor De Geus, en zal ook zijn
bierleverancier zijn geweest.560
De stadsherberg op de palen stond aan de westkant van de stad, maar juist aan de oostkant
kwam het scheepvaartverkeer verder tot ontwikkeling. In 1660 ging de stad een samenwerkingsverband
aan met de Waterlandse steden Edam, Monnickendam, Hoorn en Purmerend om tot een betere
onderlinge waterverbinding te komen. Door de Volewijck (Amsterdam-Noord) werd een vaart met een
jaagpad naar Buiksloot gegraven. Het onderhoud van deze Buikslotertrekvaart werd bekostigd door
tolgelden te heffen, waartoe aan de zuidpunt van de landtong een huisje voor de tolgaarder werd
gebouwd: het Tolhuis (afb. 18). In dit eenvoudige houten gebouwtje konden late reizigers ook blijven
slapen, eten en drinken en gaandeweg trok het Tolhuis ook een publiek van dagjesmensen, die kwamen
genieten van het magistrale uitzicht.561 Behalve de werkzaamheden aan de overzijde van het IJ moest
Amsterdam ook aan de stadskant een herberg met steiger laten aanleggen, waarvandaan de schuiten
naar de Volewijck vertrokken en waar late reizigers werden opgevangen. In 1661-1662 bouwde de stad
daarom een nieuwe stadsherberg op zware eikenhouten palen in het IJ, ter hoogte van het huidige
Centraal Station. Het was een imposant gebouw van twee verdiepingen hoog, ‘met veel kamers en
vertrekken voorsien’ (afb. 17). De kelder was tijdelijk van hout gemaakt, ‘wel dicht gedreven’, en de
regenbak van lood. Een schippershuisje en een secreet voor behoeftige bezoekers, aan de zijkant,
volgden korte tijd later. Uit veiligheidsoverwegingen waren ten slotte een ophaalbrug en een wachthuis
van de schutterij gebouwd. Naast veerschippers en hun passagiers konden ook gestrande reizigers in de
herberg terecht als de bomen gesloten waren. Officieel heette het gebouw ‘de stadsherberg op de
IJbrug’, maar vanwege het bestaan van de oude herberg even verderop raakte de benaming ‘Nieuwe
Stadsherberg’ in zwang. Vanaf de naastgelegen steiger vertrokken ieder uur de overdekte
‘steigerschuiten’ naar het uiterste puntje van de Volewijck. Het tochtje was kort, al was het IJ aanzienlijk
wilder dan tegenwoordig: het water stond nog in contact met de onbestendige Zuiderzee. Een kleinere
aanlegsteiger was bestemd voor de schippers van roeischuiten. In een postbus bij de herberg konden
kooplieden en anderen hun brieven bestellen voor de Waterlandse steden. De commissaris van het
veer, die kantoor hield in de stadsherberg, zorgde ervoor dat de schippers de brieven in handen kregen
en bestelde de inkomende brieven in de stad of voor verder transport.562

SAA, Archief 5039, inv.nr. 106, f. 111v [Willem Martsz]; inv.nr. 113, f. 97 [Sorch].
Volchert Jansz (1624); Jannetgen Arents (1630); Jan Pietersz van Ranteren (1635-1640); Jan Valckoogh (1648-1650), zie:
SAA, Archief 5039, inv. nrs. 117, 122, 132, 142, 152.
559 Over dat jaar betaalde hij zeshonderd gulden aan impost, wat neerkomt op een verbruik van tweehonderd tonnen bier
(ruim 31.000 liter). SAA, NA 1764/284, compromis 13-4-1663, nots. J.Q. Spithoff.
560 Vanaf 1666 voldeed Roest de huur aan de regenten van het Leprozenhuis. SAA, Archief 5039, inv.nr. 151, f. 105v; inv.nr.
152, f. 105; inv.nr. 154: f. 105; inv.nr. 3, f. 69, not. 12-3-1666.
561 Vanaf 1770 was er ook een theekoepel aan het IJ, dat stadsarchitect Abraham van der Hart vijftien jaar later verbouwde
tot ‘zomerhuisje’, zie: Visser, Buiksloterham, deel 1, 33. Groen jr., ‘Tolhuis’, 306-313.
562 SAA, Archief 5039, inv.nr. 2, f. 111, not. 17-3-1662; Dehé, ‘Slaafsch en ongezond bedrijf’, 67-70; Commelin, Amsterdam, 675676.
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Afb. 17 Nieuwe Stadsherberg in het IJ (1700-1799). Afb. 18 Het Tolhuis (circa 1765). SAA.

De eerste uitbater van de Nieuwe Stadsherberg, Jan van der Heul, betaalde achthonderd gulden per jaar
aan huur. Al een jaar na de oplevering in 1662 was het gebouw vergroot, naar ontwerptekeningen van
onderfabriek Swanenburgh, zodat de huur met vierhonderd gulden omhoog kon gaan. Weer een jaar
later, in 1664, klaagde uitbater Van der Heul over de gevaarlijke situatie op de steiger: enkele klanten
waren verongelukt omdat er openingen in de leuningen waren gelaten. De stad liet ketenen met ringen
maken, waarmee de steiger ’s avonds werd afgesloten, en ijzeren leuningen aan de IJkant, waar het
Buiksloterveer aanlegde.563 Ook de houten kelder voldeed niet helemaal: in 1664 liet de stad alsnog een
gemetselde kelder aanbrengen onder de Nieuwe Stadsherberg, naar een ontwerp van Daniel Stalpaert. De
rente op de onkosten verrekende de stedelijke thesaurie met de jaarhuur, die steeg naar vijftienhonderd
gulden. Van der Heul had wel als eis gesteld dat het hek naar de stad niet langer dan tot half tien mocht
openblijven, zodat hij verzekerd was van voldoende gestrande reizigers. Hij verdiende verder aan
bijeenkomsten voor het stadsbestuur: in 1668 hield hij na aftrek van zijn huurbedrag aan zijn declaraties
ruim 6300 gulden over.564 Regelmatige regeringsopdrachten waren de maaltijden van de stadsmeesters,
verantwoordelijk voor publieke werken. Gaandeweg werden zijn inkomsten minder en gleed Van der
Heul af naar een faillissement. In 1671 werd zijn inboedel verkocht om zijn schulden af te lossen.565
Frederik Bergman uit Groningen volgde in 1671 de failliete waard van de Nieuwe Stadsherberg op.
Na twee jaar moest één van de kamers vanwege de gespannen militaire situatie door de oorlog met
Frankrijk worden ingericht als een wachthuis voor stadssoldaten. Ter compensatie hiervoor kreeg
Bergman tweehonderd gulden korting op zijn achterstallige huur. Eén herbergkamer zal dus minstens
tweehonderd gulden aan jaarlijkse inkomsten hebben opgeleverd.566 Aanzienlijk meer dan dat bedrag
verdiende hij in oktober 1673 op twee avonden, tijdens het onthaal van Johan Maurits van NassauSiegen, ‘de Braziliaan’. De meeste inkomsten kwamen echter van gestrande reizigers en dagjesmensen,
die het ondanks de crisistijd breed lieten hangen. Het vermogen van uitbater Frederik Bergman werd in
1674 geschat op twaalfduizend gulden, waarmee hij tot de gegoede bewoners van het havenkwartier
behoorde. Na Bergmans overlijden hertrouwde zijn weduwe in 1678 met de Utrechtenaar Jan
Lambertsz Smit. Bij zijn aantreden als waard van de Nieuwe Stadsherberg in 1679 kreeg hij meteen een
huurverhoging te slikken: in plaats van vijftienhonderd gulden betaalde hij jaarlijks 2400 gulden. Voor
dat bedrag verwachtte Smit dan wel dat de stad het onderhoud bleef betalen. Zoals in 1681, toen de
gemetselde kelder toch niet lekvrij bleek te zijn. Het water had de daar opgeslagen drankvoorraad
overspoeld en Smit wilde de schade vergoed hebben. Vanwege de moeilijke tijden eisten de thesauriers
het gehele huurbedrag, ook al zou de waard naar de rechter stappen. Uiteindelijk kreeg Smit toch een
korting, evenals in 1684 toen de kelder opnieuw was ‘opengebarsten’ en hij 450 gulden schade en
‘onbruik’ had. Een jaar later klaagde zijn vrouw, Debora Bergman, bij de burgemeesters over de hoge
huur die haar man moest betalen voor de Nieuwe Stadsherberg, in vergelijking met andere ‘stadshuysen die
SAA, Archief 5039, inv.nr. 2, f. 181, not. 19-3-1664.
SAA, Archief 5039, inv.nr. 295, 25-7-1668.
565 SAA, Archief 5072, inv.nr. 252, p. 325 [grootboekregistratie Jan van Heul].
566 SAA, Archief 5039, inv.nr. 5, f. 147v, not. 5-5-1673; DTB 500/45 [huwelijksintekening Bergman].
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tot herbergen werden verhuert’. Inderdaad betaalde het stel bijna duizend gulden meer dan de kastelein
van het Nieuwezijds Herenlogement en een veelvoud van de huur van de Oude Stadsherberg. Haar verzoek
om voortaan de vrijwillige verkoop van schepen exclusief in haar herberg te mogen organiseren, wezen
de burgemeesters van de hand. Ook wilde ze de slagboom langer openlaten, totdat de laatste
Buiksloterveerschuit binnen was. De waard van de Oude Stadsherberg protesteerde hiertegen, omdat de
openstelling tot groot nadeel van zijn nering zou leiden. In plaats van het privilege toe te kennen,
verlaagden de thesauriers daarom het huurbedrag naar achttienhonderd gulden, waarmee de waard en
waardin instemden.567

Afb. 19 Stadsherberg (geheel links) buiten de Sint-Anthonispoort. Ets van R. Nooms, 1652-1656. SAA.

Veehandel in Zeeburg
In de loop van de zeventiende eeuw kwamen er ook aan de landzijde twee stadsherbergen bij. Aan het
eind van de Jodenbreestraat was in 1636 een nieuwe Sint-Anthonispoort gebouwd, een stenen ontwerp
van Pieter de Keijser. Voor de reizigers die daar ’s nachts voor een dichte deur stonden, liet de stad een
stadsherberg bouwen. Op een ets van Reinier Nooms is de herberg te zien, helemaal links: een niet al te
groot gebouw met een trapgevel en torentje (afb. 19). Ervoor stonden verschillende wagens en paarden:
de poort diende namelijk als opslagruimte en wachthuis voor Hessenwagens. De bestuurders van deze
brede, zware vrachtkarren en hun paarden konden ’s avonds alleen nog bij de stadsherberg terecht. De
eerste huurder, Jan Barentsz, was slecht van betalen, maar zijn opvolger, Jan Egbertsz Nolpe en diens
vrouw Trijntje Dircks, bleken een betrouwbare partij. Jaarlijks brachten ze de stad zeshonderd gulden
aan huurpenningen op. Toen vader Nolpe in 1656 overleed, nam zijn dochter Elsje de herberg over.
Het publiek in de stadsherberg was ruw: in 1667 vond er zelfs een moord plaats, gepleegd door een
stadssoldaat. Een jaar later hoefde de nieuwe huurder, Jan Claesz Kromneus, nog slechts vierhonderd
gulden per jaar te betalen. De stad waarschuwde hem dat hij voor 1 mei 1671 moest zijn vertrokken,
vanwege de aanleg van de nieuwe verdedigingswerken. Door deze grootschalige aanleg van
fortificatiewerken en de Vierde Uitleg schoven de stadsgrenzen namelijk opnieuw verder op naar
buiten. De nieuwe aarden beschermingswal met bolwerken liep van de Westelijke Eilanden tot de
huidige Leidsegracht, maar werd verder doorgetrokken naar de oostelijke helft van de stad; hierdoor
kreeg Amsterdam de befaamde halvemaanvorm. De stadsherberg bij de Sint-Anthonispoort stond in de
weg en werd in 1672 afgebroken.568
In 1755 werd de Oude Stadsherberg afgebroken (Visser, Buiksloterham, 31). SAA, Archief 5039, inv.nr. 7, f. 9v, not. 22-11681; f. 114, not. 7-1-1684; f. 180v, not. 10-1-1686; inv.nr. 537, p. 295 [verhuurboek].
568 SAA, Archief 5039, inv.nr. 140, f. 117v en 118; inv.nr. 151, f. 112; inv.nr. 152, f. 112; inv.nr. 537, p. 348 [verhuurboek];
DTB, 1192/160, 3-8-1656 [begr. Nolpe]; Abrahamse, Uitleg, 179, 185.
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Afb. 20 Zeeburg, circa 1668. SAA.

Het rampjaar 1672 betekende ook het eind van Zeeburg (afb. 20). Deze herberg was gevestigd op een
voormalige redoute (veldschans), aangelegd in 1649 ter bescherming van de Zeeburger- of
Diemerzeedijk. Het bijbehorende gebouw van drie verdiepingen met onderaan schietgaten was als sinds
1658 in gebruik als stadsherberg, ‘om d’onkosten van ‘t stichten te vervallen [bekostigen]’.569
Bartholomeus van Rietbeeck, een aan wal geraakte marinekapitein, huurde Zeeburg voor 650 gulden per
jaar. Hij declareerde flinke bedragen voor maaltijden van de heemraden, die vergaderden in het
naastgelegen Gemeenelandshuis. Gezien zijn indrukwekkende drankvoorraad – zowel bier en wijn als
brandewijn – zat de loop er goed in. In 1663 nam Jacob Stadtlander het over als waard in Zeeburg,
opnieuw een voormalig marinebevelhebber. Stadtlander keerde kort daarop terug naar zee, maar zijn
opvolgers – de Fries Jedse Douwes en diens vrouw Geesje Thijs – hielden stand tot de sloop in 1672.570
Drie jaar later werd een nieuwe herberg Zeeburg gebouwd (Zeeburgerdijk, huidig nr. 633), waarvan de
inkomsten toekwamen aan het Oudezijds Huiszittenhuis, een stedelijke instelling voor ondersteuning
van thuiswonende armen. In het voorjaar meerden schepen met magere varkens aan op de steigers en
ieder weekend was er veehandel, waartoe drie grote schuren en verschillende hokken waren gebouwd.
Ook was er een bescheiden vismarkt. In de herberg konden de veehandelaren eten, drinken en
overnachten.571
Aan het eind van de zeventiende eeuw kwam er een laatste nieuwe stadsherberg bij, in de
Plantage (afb. 21). Deze groene wijk was bij de laatste stadsuitbreiding binnen de omwalling komen te
liggen. Omdat er onvoldoende geld en animo voor de bouwkavels waren, besloot het stadsbestuur de
onverkoopbare grond te verhuren als houtwallen en tuinen. Zo stroomde er geld in de stadskas en
konden ook Amsterdammers zonder buitenplaats toch een plezier- of moestuin houden. Vanuit de stad
was de Plantage te bereiken vanaf een brug over de Herengracht, waarachter de artsenijtuin Hortus
Medicus lag. Dan volgde de Muiderstraat (nu: Plantage Middenlaan), met aan weerskanten dubbele
bomenrijen, waarachter de tuinen lagen. De wijk eindigde bij de brug naar de Muiderpoort. Om het
rustige en groene karakter van de Plantage te behouden, waren herbergen, tapperijen en andere
bedrijvigheid er verboden. Alleen in door de stad aangewezen taveernes mocht drank worden verkocht,
wat vanzelfsprekend ook een commercieel oogmerk had. Zo gaven burgemeesters in 1683 Hendrick de
Bruijn exclusief toestemming om te mogen tappen bij de Muiderpoort.572 Drie jaar later kwam er op de
Volgens Wagenaar (Amsterdam, deel 1, 78) pas na de afbraak, maar zie: Dapper, Beschryving, 454 [citaat].
Niet in 1669, zoals in de literatuur staat (o.a. Wagenaar, Amsterdam, deel 1, 78). Vgl. SAA, Archief 5039, inv.nr. 537, p.
349. SAA, NA 2805/595, nots. H. Westfrisius, 2-8-1662 [peiling 1662].
571 Het pand is tegenwoordig een rijksmonument (nr. 6499). SAA, Archief 5039, inv.nr. 151, f. 106, 158v; inv.nr. 152, f. 160;
inv.nr. 154, f. 106; inv.nr. 155, f. 106; Commelin, Beschryving, 163.
572 SAA, Archief 5039, inv.nr. 7, f. 82v.
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Plantage Middenlaan (huidig nummer 52) een stadsherberg, een hoog stenen gebouw, herkenbaar aan
het stadswapen boven de ingang. Omdat het gebouw te ver van het centrum vandaan lag, werden er
geen publieke veilingen georganiseerd, maar rond 1700 zijn er wel lotingen gehouden. Volgens de
schrijver van een reisgids uit die periode was het een ‘ordentelijke’ herberg ‘met tapneeringe tot
verversing van den wandelaar’ en geschikt voor het houden van ‘maaltyden en gelaegen’.

Afb. 21 Nieuwe Stadsherberg in de Plantage. Anonieme tekening, 17366.

De eerste uitbater van de stadsherberg in de Plantage, Jacob van Abeele, kocht bij zijn aantreden
meteen twee tuinen naast het gebouw, waar hij een overdekte kaats- en kolfbaan liet aanleggen. Met
deze extra attractie hoopte hij een groot publiek te bereiken. Zijn herberg werd inderdaad zo druk
bezocht, dat het stadsbestuur de weg ernaartoe liet bestraten.573 Van Abeele had commercieel inzicht,
want terwijl de overige uitbaters van stadsherbergen en zelfs de kasteleins van de herenherbergen
vochten voor hun bestaan, was zijn stek in de Plantage warempel een doorslaand succes.

573

Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 77; De Bondt, Tennis, 141, 165; Reijners en Wouthuysen, Plantage, 22, 148.
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‘Suyp-stad’

Naast de door de stad verhuurde stadsherbergen en herenlogementen kende Amsterdam in de Gouden
Eeuw een overvloed aan drinkhuizen. Dankzij de massale migratie groeide de stad van 65.000 inwoners
rond 1600 tot ruim 220.000 aan het eind van de zeventiende eeuw. Hiermee behoorde Amsterdam met
Napels, Londen en Parijs tot de vier grootste steden van Europa. De beschikbare woon- en werkruimte
binnen de middeleeuwse stadsmuren was te beperkt om al die nieuwkomers te herbergen. Ook
moesten de uitgebreide havenactiviteiten ergens worden ondergebracht en waren de
verdedigingswerken aan vervanging toe. Daarom volgde een ambitieuze stadsuitbreiding waarbij de
befaamde grachtengordel, een nieuwe stadswal, kunstmatige ‘werkeilanden’ voor de
scheepvaartindustrie en de latere volkswijk de Jordaan ontstonden. Het aanbod van drinkhuizen
groeide mee met de fysieke stad en met het inwonertal. Een aantal gerenommeerde herbergen rond de
Dam moest in diezelfde periode echter vertrekken vanwege de bouw van het nieuwe stadhuis.
‘Gissinge’: aantallen drinkhuizen
Het beeld van Amsterdam als ‘zuipstad’ dateert al van de zestiende eeuw. Reizigers verwonderden zich
over de schrikbarende hoeveelheden alcoholische dranken die de Amsterdammers konden wegzetten
en de archetypische Hollander in Engelse prenten was zo rond als een ton, stomdronken en
kettingrokend.574 Met een jaarlijks wijnverbruik van circa twintig liter per hoofd van de bevolking,
bierverbruik van 250 tot 350 liter en opkomende consumptie van brandewijn en jenever was het
drankverbruik naar huidige maatstaven hoog te noemen. Concrete bewijzen van stelselmatig
alcoholmisbruik door Amsterdammers zijn echter schaars.575 Ook is het onduidelijk hoeveel
drinkhuizen er precies waren. Omdat er geen registers zijn bijgehouden van zeventiende-eeuwse
tappers is het aantal herbergen en kroegen in Amsterdam slechts bij benadering te geven. Dankzij
speurwerk van cultuurhistoricus A. Th. van Deursen kennen we het aantal van 518 openbare
drinkhuizen in 1613: ongeveer één op de tweehonderd inwoners.576 Dat aantal is afkomstig uit een
memorie577 naar aanleiding van een klacht van de belastingpachters, terug te vinden in de notulen die de
Amsterdamse stadspensionaris maakte van de vergaderingen van de Staten van Holland.578 Het cijfer is
weinig betrouwbaar, noch erg stabiel: in de winter van 1613 op 1614 moesten 105 van de 518 tappers
hun deuren sluiten wegens impostontduiking, zodat er 413 drankverkooppunten overbleven, dus één
op de ruim tweehonderdvijftig inwoners.
Voor de tweede helft van de zeventiende eeuw is er een schatting van het minimale aantal
drinkhuizen te maken, op basis van de admissiegelden die tappers betaalden aan het Spinhuis tussen
1660 en 1701.579 Alle nieuwe wijn- en biertappers en tabaksverkopers moesten zich aanmelden bij de
regenten van het vrouwentuchthuis, die daartoe wekelijks zitting hielden op donderdagmiddag tussen
drie en vijf ‘s middags. Ook de oudgedienden moesten ieder kwartaal naar het Spinhuis om een cedel
(bewijsstuk) te halen, zoals is vastgelegd op een bekend regentenportret van Pickenoy uit 1628 (afb.
22).580 Tappers van zowel wijn als bier en tabaksverkopers581 betaalden 25 stuivers per kwartaal,
drooggasterijhouders die wijn of bier tapten vijftien stuivers en zonder de wijntap tien stuivers.
Verlaan en Grootes (eds.), Suyp-stad; Schama, Overvloed, 197-199; Guicciardini, Beschrijvinghe, 29.
Verlaan en Grootes (eds.), Suyp-stad, 35; Yntema, ‘Nering’, 76.
576 Schama (Overvloed, 198) maakte daar 518 ‘bierhuizen’ van, terwijl Van Deursen (Klein vermogen, 124) ‘herbergen, taveernen,
kelderen, veler apoteeckeren winkelen, huysen der byersteekers’ noemt, dus niet slechts bierhuizen.
577 Nationaal Archief, toegangnr. 3.01.08.01, inv.nr. 1, notulen van vergaderingen van de Staten van Holland, gemaakt door
pensionarissen van Amsterdam 1613-1616, aantekening 17-3-1614.
578 Van Deursen moet op de memorie zijn gestuit tijdens zijn onderzoek naar de Bestandstwisten, later resulterend in zijn
Bavianen en slijkgeuzen. Het cijfer kwam mooi van pas om de ‘hoge herbergdichtheid’ van Amsterdam aan te tonen.
579 SAA, Archief 347, inv.nr. 229.
580 De tappersregistratie door de regenten was een geliefd onderwerp in de schilderkunst. Op De regenten van het Spinhuis en
Nieuwe Werkhuis te Amsterdam van Karel Dujardin (1669) heeft de zittende regent een tapperscedel in handen voor de maand
februari en is de staande figuur dus geen bode, zoals het Rijksmuseum stelt, maar een tapper die zijn admissie verlengt. Een
andere regent registreert de verlenging in het stamboek van de tappers. Met dank aan Norbert Middelkoop, die mij hierop
attendeerde. Vgl. Ketelaar, ‘Accountability’.
581 ‘Welk veeltyds gepaerd gaat’, volgens Wagenaar (Amsterdam, deel 2, 258), al blijkt dit niet in 1742. Zie hoofdstuk 35.
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Verkopers van brandewijn, tabak en zwaar bier in het klein waren tien stuivers verschuldigd, evenals
(vanaf 1675) tappers van kleinbier. Aangenomen mag worden dat het aantal kleinere bier- en
wijntapperijen groter was dan het aantal drinkhuizen waar alles te krijgen was. Op basis van gegevens
uit 1742582 is een gemiddelde van vijftien stuivers aan admissiegelden een redelijk uitgangspunt. Jaarlijks
kwamen er gemiddeld vijfduizend gulden aan admissiegelden bij het tuchthuis binnen. Met aftrek van
de bijdragen van tabaksverkopers (circa 20%) blijft er vierduizend gulden over, dus duizend gulden
(twintigduizend stuivers) per kwartaal. Met een gemiddeld bijdrage van vijftien stuivers zou dat
neerkomen op circa 1350 tapperijen, herbergen en andere lokalen waar alcohol geschonken werd. Dit
zou een ‘herbergdichtheid’ van 1:46 opleveren.

Afb. 22 Uitgifte tapperscedel aan een waard (linksboven), wiens verlenging wordt ingeschreven in het stamboek.
Detail: N. Eliasz Pickenoy, Vier regenten en de binnenvader van het Spinhuis, 1628. Amsterdam Museum.

Het daadwerkelijke aantal drinkhuizen was in de tweede helft van de zeventiende eeuw echter hoger,
omdat velen tapten zonder admissie van het Spinhuis. Het stadsbestuur nam drastische maatregelen
hiertegen. De schout mocht een onderpand meenemen om de boeten te voldoen. Die panden
(doorgaans de drankvoorraad) werden opgeslagen in de conciërgewoning, en verrekend met de
opgelegde boeten. De ‘provoosten’ van het Spinhuis waren ook bevoegd te controleren of herbergen
en tappers zich aan de regels hielden; zij mochten bekeuringen uitdelen aan tappers zonder
admissierechten.583 Zulke maatregelen waren onnodig als het werkelijke aantal drinkhuizen niet veel
hoger lag dan 1350. Deze gedachte wordt ondersteund door de anonieme opsteller van een rapport
voor de Staten van Holland in 1662. Hij schatte dat er in dat jaar minimaal vijfduizend herbergen,
tapperijen en tabaksverkopers in de stad waren, een kwart van het totale aantal in Holland (20.500).
582
583

Zie hoofdstuk 35.
Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 258-259.
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Hiermee zou Amsterdam er tweemaal zoveel tellen als in Rotterdam (2500) en aanzienlijk meer dan in
Leiden (2000); Dordrecht (1500); Haarlem (1500); Delft (1000); Gouda (1000) en Den Haag (1000),
aldus de anonieme cijferaar.584 Gezien de geringere bevolking van de Hollandse steden zijn die lagere
cijfers niet verwonderlijk: zo telde Rotterdam nog geen kwart van het aantal inwoners van Amsterdam
en Dordrecht ongeveer een tiende.585
De cijfers uit de ‘gissinge’ van 1662 zijn oncontroleerbaar, maar aan de hoge kant. Slechts een
derde deel van de minstens vijfduizend tappers en tabaksverkopers zou volgens de opsteller van het
rapport voldoende omzetten om belastingplichtig te zijn. Hieruit blijkt dat een meerderheid bestond uit
tappers die er een nevenberoep op nahielden en drinkhuizen van geringe omvang en middelen.
Datzelfde gold bijvoorbeeld ook voor het herbergwezen in Engeland. Tussen 1577 en 1700 groeide
daar het totale aantal drinkhuizen van een geschatte 24.000 tot 60.000. Het merendeel (85 procent)
bestond uit primitieve alehouses, terwijl de grotere herbergen slechts tien procent van het totaal
uitmaakten. Voor de grootste stad Londen zijn er alleen cijfers bekend uit de eerste helft van de
achttiende eeuw.586 Toen waren er ongeveer zesduizend alehouses en enkele honderden taverns en
koffiehuizen op 700.000 inwoners te vinden. Slechts honderdvijftig grote herbergen boden zowel logies
als drank en voedsel en additionele diensten aan. Parijs, met ongeveer tweemaal zoveel inwoners als
Amsterdam, telde in 1670 ruim achttienhonderd cabarets, wat de meest voorkomende drinkhuizen
waren.587 In zestiende-eeuws Venetië waren op 160.000 inwoners slechts rond de twintig osterie,
herbergen met het volledige dienstenaanbod, terwijl tussen de vijf- en zesduizend particulieren – deels
migranten – kamers verhuurden aan vreemdelingen.588 Dankzij een studie van Mario Romani zijn we
relatief goed geïnformeerd over het herbergaanbod van Rome in de vroegmoderne tijd. De eeuwige
stad trok niet alleen een constante stroom van nieuwsgierige kunstliefhebbers, zoals Hollandse regenten
op hun Grand Tour en de Engelse ‘Touristen’; ook leken en geestelijken die zaken te regelen hadden in
de pauselijke burelen bezochten de stad, evenals – vooral in de jubeljaren – een landleger pelgrims. In
een gewoon jaar had Rome al dertigduizend reizigers op bezoek. Om al deze vreemdelingen te
huisvesten waren er naast de geestelijke hospitia al vroeg veel commerciële herbergen (alberghi) te
vinden: 236 in 1526 en 360 in 1615. De etablissementen waren geconcentreerd in bepaalde wijken,
zoals in de Borgo aan de linkeroever van de Tiber. De uitbaters kwamen uit Rome zelf en uit de rest
van Italië, met name Milaan, maar ook uit Frankrijk, Portugal, Spanje en Duitsland.589
Vergane glorie aan de Dam
Binnen het totale aantal drinkhuizen in het Amsterdam van de late Gouden Eeuw waren er meer dan
honderd grotere herbergen, met zowel eet- als slaapgelegenheid.590 Deze vond je vooral in straten rond
de oude binnenstad, het havenkwartier en langs de stadspoorten. Er was een kwalitatieve hiërarchie:
sommige herbergen golden als deftig, andere genoten minder faam bij reizigers. Alleen de chicste
herbergen ontvingen stadsgasten en komen dus voor in de stadsrekeningen. Tot de oprichting van de
herenlogementen en de sloopwerkzaamheden vanwege de stadhuisbouw, halverwege de zeventiende
eeuw, speelden de zestiende-eeuwse Prins en Soudaen op de Dam (afb. 23 en 24), de Prins of Swartehondt
in de Nes en het Poortje in de Warmoesstraat (nr. 75) daarin nog een rol. In 1604 logeerde de prins van
Portugal met diens gevolg bijvoorbeeld in het Poortje.591 Hierna leefde het Poortje alleen nog voort als
SAA, Archief 5028, inv.nr. 548, anonieme brief d.d. Amsterdam 9-4-1662 n.a.v. verpachting van de tabaksimpost.
Cijfers van inwonerstallen uit: Lourens en Lucassen, Inwonerstallen.
586 Herbergen in Londen, vooral gevestigd aan beide zijden van de weg van Southwark naar de Tower Bridge, waren groot:
sommige boden onderkomen aan 200-300 gasten, inclusief stalruimte voor hun paarden. Wagner, London inns and taverns,
125-127; Tames, Londen, 40-41.
587 Kümin, Drinking matters, 29-30; Chartres, ‘English inn’, 207-209; Clark, Alehouse, 41-59; Martin, Alcohol, 59.
588 Salzberg, ‘Controlling’.
589 Zie hoofdstuk 16. Romani, Pellegrini; Ma̜czak, Ontdekking, 93-95.
590 De laagste en talrijkste soort drinkhuizen, vooral bestemd voor buurtbewoners, vallen hier buiten beschouwing. Het
hondertal is gebaseerd op de lijst in Ten Hoorn, Reis-boeck (editie 1689). Ter vergelijking: in Dordrecht telde Ten Hoorn in
dezelfde periode slechts zes herbergen, in Haarlem vijf, in Delft zes en in Leiden zeven.
591 Voor vier dagen kost en inwoning bracht waard Cornelis Jansz 44 gulden in rekening. SAA, Archief 5014, inv.nr. 71
[ongepagineerd].
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buurtkroeg. In 1625 was Lodewijk van der Helst, de vader van kunstschilder Bartholomeus, er korte
tijd waard, maar hij keerde terug naar Haarlem waar hij eveneens een herberg uitbaatte. Vier jaar later
kwam het Poortje in handen van een schoolmeester, die er geen herberg meer hield.592
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw waren er twee herbergen de Prins: één op de Dam en
één op de hoek van de Nes en de Pieter Jacobszstraat. Beide lokalen profiteerden van de diplomatieke
bedrijvigheid in en rond de Bestandsjaren (1609-1621). Admiraal Jochem Hendricksz Swartenhondt593
was eigenaar van het drinkhuis in de Nes. Net als later Michiel de Ruyter was hij opgeklommen van
scheepsjongen tot admiraal. Zijn vrouw Elisabeth Bas594 zorgde voor de foeragering van de vloot van
haar man, zoals meer zeemansvrouwen indertijd deden.595 Herberg de Prins van Oranje had hij in 1606
gekocht van zijn maritiem vergaarde fortuin. De zaak genoot toen al aanzien omdat het stadsbestuur er
hoog bezoek fêteerde.596 Ook tijdens het kasteleinschap van Swartenhondt en Bas werden er
stadsgasten ondergebracht, zoals de latere stadhouder Frederik Hendrik, de Engelse ambassadeur Noël
de Caron en Rombout Hogerbeets, lid van de Hoge Raad. De gezant van Perzië597 en diens gevolg
verbrasten er in 1608 bijna negenhonderd gulden in slechts drie dagen. Ook het Amsterdamse gerecht
kwam langs bij Swartenhondt, bijvoorbeeld tijdens de verkoop van erven op het Rapenburg in
datzelfde jaar. Incidenteel leverde de admiraal-kastelein ook dranken, zoals in 1615 een aam rijnwijn ter
verering van de bewindhebbers van de Britse Oost-Indische Compagnie.598 Swartenhondts dochter
Marretje trouwde twee jaar later met Marten Reynersz Rey, die later kastelein zou worden van de
Voetboogdoelen. De verhoudingen tussen beide families mogen blijken uit de bruidschat: Rey bracht
drieduizend gulden in, Marretje vijfduizend.599
Swartenhondt verdiende goed met zijn herberg, maar moest zich verschillende keren wenden
tot de Haagse generaliteitsinstellingen om zijn declaraties vergoed te krijgen.600 In de laatste
Bestandsjaren gingen er in de Hollandse Statenvergadering stemmen op om het ‘defroyment’ – het
officiële onthaal – van ambassadeurs te beperken of zelfs af te schaffen, omdat het geschrans te zeer op
de staatskas drukte. Bovendien zouden andere naties maaltijden en logeerpartijen op hun beurt niet
vergoeden. In 1619 besloten de Staten dat de Hollandse stadsbesturen vreemde gasten mochten blijven
trakteren als ze dat vanwege hun reputatie nuttig achtten, maar dan wel op eigen kosten. Amsterdam
bleef hierna zelf de gelagen betalen van diplomatieke vertegenwoordigers en andere gasten. Een poging
van de thesauriers om in 1622 de hoge herbergrekening van het verblijf van de prins van Portugal met
diens gevolg bij de Haagse regeringsinstellingen in rekening te brengen, bleek vergeefse moeite te
zijn.601 Na het aflopen van het Bestand, in 1621, was het tijdelijk gedaan met de excessieve uitgaven aan
onthalen, al bleven er nadien mondjesmaat stadsgasten logeren in Amsterdamse herbergen. De
hervatting van de strijd met Spanje had voor Swartenhondt ook personele gevolgen. De admiraal
vertrok opnieuw naar zee, waar hij de strijd aanging met Noord-Afrikaanse kapers en met de
Spanjaarden, die hij genadeloos versloeg in de Slag bij La Cala del Moral (1622). In zijn afwezigheid
ontving zijn vrouw de stadsgasten, voor welke diensten zij gepeperde rekeningen achterliet bij de
thesaurie. De inkomsten investeerde zij in onroerend goed en een klein schip, maar ook in de herberg
zelf. Een Italiaanse bezoeker roemde de Prins in 1626, vanwege de netheid en het interieur, vol Italiaans
marmer, met loggia’s en tuin, tafelzilver en fijn linnen.602 Na het overlijden van admiraal Swartenhondt,
SAA, NA 764/44 en 114-115, nots. N.G. Rooleeu, verklaring 4-9-1625; kwijtschelding, 10-7-1625; Kannegieter,
‘Schoolmeester’, 55-56; Van Gent, Van der Helst, 24.
593 Over hem: Gent, Swartenhondt; Frederiks, ‘Swarten Hondt’.
594 Over haar: E. Kloek, Bas, Elisabeth, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL:
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/bas2 [13/01/2014]
595 In Schiedam waren tapsters bijvoorbeeld betrokken bij het leveren van scheepsbier, zie: De Wit, Leven, 159-162.
596 Zie hoofdstuk 8.
597 Zayn-al-Dīn Beg, die in 1607 naar de Republiek kwam als gezant van sjah Abbas. Dunlop, Perzië, 1-3.
598 Frederiks (‘Swarten Hondt’, 70-71) geeft niet alle declaraties en evenmin alle bedragen. SAA, Archief 5039, inv.nr. 101, f.
150-154; inv. nr .108, f. 174 [wijn].
599 Zie hoofdstuk 9. Hell en Van Gent, ‘Doelens’.
600 In 1618 was er zelfs een onbetaalde rekening van bijna achttienhonderd gulden, achtergelaten door een
vertegenwoordiger van de Republiek Venetië. Frederiks, ‘Swarten Hondt’, 69; Gent, Swartenhondt, 116.
601 SAA, Archief 5025, inv.nr. 11, p. 188, punt 9 van de beschrijving SvH, 15/16-11-1619; SAA, Archief 5039, inv.nr. 116, f.
182 [prins van Portugal]; Heringa, Eer en hoogheid, 410-412.
602 Blok (ed.), Relazioni Veneziane, 231.
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in 1627, zette zijn weduwe de herberg zelfstandig voort. Vier jaar later beschikte zij over een geschat
vermogen van achttienduizend gulden: een aanzienlijk kapitaal. De Prins verkocht zij in 1632 voor
twaalfduizend gulden aan Christoffel Poock, een Duitse waard. Toen deze Poock in 1640 kastelein van
de Voetboogdoelen werd, verkocht hij herberg met tweeduizend gulden overwaarde door aan de
zilversmid Johannes Lutma. Hiermee was het gedaan met de herbergfunctie van de Prins, alias
Swartenhondt.603
De andere Prins stond nog altijd op de Dam. In 1614 werd deze herberg geleid door Anna Jans,
vermoedelijk de voormalige waardin van de stadsherberg buiten de Haarlemmerpoort. Datzelfde jaar
maakte ze een klapper door diverse publieke verkopingen van erven vanwege de stadsuitbreiding naar
haar herberg te trekken. In totaal spendeerden de daarbij aanwezige schout, burgemeesters, schepenen
en enkele vroedschapsleden met de stadsfabriek ‘en andere lieden’ bijna drieduizend gulden. Datzelfde
jaar logeerden ook enkele dochters van Willem van Oranje in haar herberg en twee jaar later de
gezanten van Frankrijk en Engeland (1616).604 Haar opvolger, Jeronimus Hostier, ontving onder
anderen gedeputeerden uit Utrecht, de heemraden van de Volewijck en hoge militairen zoals de
sergeant-majoor generaal van het staatse leger. In 1625 ontving hij de ambassadeur van Venetië die met
zijn gevolg bijna tweeduizend gulden in de Prins besteedde. Ook leverde Hostier een bijzonder soort
rijnwijn als stadsgeschenk. In 1631 was de waard in staat om een groot huis met twee uitgangen te
kopen aan de Oudezijds Voorburgwal en werd zijn kapitaal geschat op achtduizend gulden.605 Rond
1633 was er opnieuw een waardin actief in de Prins op de Dam. Onder deze Trijn Jansz en haar
opvolgster, Catarina Denijs (waardin tussen 1637 en 1642)606, was de tijd van grote onthalen echter
voorbij. De zuivelkoper Jan Barentsz Bonteboter was sinds 1587 eigenaar de Prins op de Dam, maar
diens nabestaanden verkochten de herberg in 1639. Hierbij werd het voorhuis in eigendom gesplitst
van de achterzaal. Het stadsbestuur had de grond nodig voor de bouw van een nieuw stadhuis en
betaalde bijna dertigduizend gulden voor de legendarische herberg en nog eens ruim
vijfentwintigduizend voor het voorhuis. Voortaan werd het voorhuis afzonderlijk verhuurd als
woonruimte en de achterzaal als herberg.
In 1645 werd een gedeelte van de Prins gesloopt en huurde de biersteker Daniël Hartsveldt het
restant voor zevenhonderd gulden. Een jaar later steeg de huur naar twaalfhonderd gulden, maar ‘ten
regarde vant affbreken van een gedeelte van dese woningh ende andere ongelegentheijt’ ging de huur in
1649 opnieuw omlaag. Toch bleef er voldoende van de Prins overeind staan, want twee jaar later
verhuurde de stad een gedeelte van de herberg afzonderlijk aan Hillebrandt van Florij. Hij betaalde
vierhonderd gulden en noemde zijn drinkhuis de Koning David. In 1652 ging de huur verder naar
beneden vanwege sloopwerkzaamheden en de opvang van regeringsinstellingen en hun administratie,
die na de fatale stadhuisbrand dakloos waren geworden. Tijdelijk huurde de stad hiertoe ook het
voorhuis de Prins, maar de burgemeesters, rekenmeesters en vroedschap vergaderden in het
herberggedeelte, totdat hun provisionele vertrekken in het Prinsenhof gereed waren.607 In 1653 was de
Prins definitief verdwenen. Aeltge Douwes huurde het kroegje Koning David, totdat ook dit in 1654 werd
afgebroken ten behoeve van de nieuwbouw van het stadhuis.608
Rond dezelfde tijd werd het lot beslecht van de nabijgelegen Soudaen. Deze herenherberg in de
toenmalige Nieuwezijds Wijde Kerksteeg (nu Mozes en Aäronstraat) genoot allang niet meer dezelfde
faam als in de zestiende eeuw.609 In 1587 was de herberg verkocht aan Willem Quirijnsz Hooft en vanaf
1609 had Maria Jans haar leven lang het vruchtgebruik van de Soudaen.610 De herberg leidde een
kwijnend bestaan: stadsgasten kwamen er allang niet meer. Rond 1645 kocht de stad het pand, ook al

Hell en Van Gent, ‘Doelens’: SAA, NA 1055/109, koopakte 17-1-1640.
SAA, Archief 5039, inv.nr. 107, f. 155-155v [stadserven], 157 [Oranje]; inv.nr. 109, f. 52v [ambassadeur].
605 SAA, Archief 5039, inv.nr. 110, f. 175 [ambassadeur Venetië]; inv.nr. 113, f. 117v; inv.nr. 118, f. 167; inv.nr. 177v
[militairen]; Archief 5014, inv.nr. 35v-36 [wijn en ambassadeur Venetië]; kwijtschelding 2-01-1631; Frederiks, Kohier, 49.
606 SAA, Archief 5014, inv.nr. 99, f. 66v; Archief 5039, inv.nr. 129, f. 145v.
607 Daar verbleven zij tot de inwijding van het nieuwe doch onaffe stadhuis van Van Campen, in 1655. SAA, Archief 5039,
inv.nr. 144, f. 94; Wagenaar, Amsterdam, deel 1, 584; Kroon, Stadhuis, 45-46.
608 SAA, Archief 5039, inv.nr. 137, f. 74; inv.nr. 141, f. 83 [citaat]; inv.nr. 143, f. 96; inv.nr. 146, 91; Breen, ‘Dam’, 162-163.
609 Zie hoofdstuk 6.
610 SAA, Archief 5073, inv.nr. 786, f. 92, d.d. 5-5-1609; kwijtschelding 2-6-1587; Dudok van Heel, ‘Benninghweer’, 11.
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lag het buiten het rooiveld van het nieuwe stadhuis. Twee opeenvolgende bierstekers611 huurden de
herberg voor zeshonderd gulden per jaar, totdat er in 1648 een boekverkoper in kwam. Deze hield het
slechts korte tijd vol, want binnen een jaar ging de huur over naar de vrouw van herbergier Jan
Thomasz. Haar man huurde zelf het Kleine Reigertje, aan het naastgelegen Nieuwezijds Kerkhof. Veel
geluk had de herbergiervrouw niet, want in november 1650 brandde de Soudaen tot de grond toe af. De
stad bleef aandringen op betaling van de resterende halfjaar huur, ook nadat de waard bankroet was
gegaan en er dus weinig meer te halen viel.612

Afb. 23 Schild van Frankrijk (linkerstip) en de Prins (rechter) in 1604.
Uitsnede: Koppertjesmaandag, 1633. Amsterdam Museum.
Afb. 24 Van links naar rechts Schild, Prins en Soudaen in 1625. Uitsnede: Plattegrond Berckenrode, 1625. SAA.

Kunst in het Schild van Frankrijk
Ook het Schild van Frankrijk aan de Dam moest halverwege de eeuw wijken voor het bouwwerk van
Jacob van Campen. Dit was het vierde huis vanaf de Vogelsteeg naast het oude stadhuis en met ruim
zes meter een breed pand (afb. 23 en 24). Aan de achterkant was een hofje met heggen en ‘kostelijke’
beelden. Onder de oorspronkelijke huisnaam ‘Oostenrijk’ woonde hier aanvankelijk de zuivelkoopman
en thesaurier Henrick Pietersz Schryver (1550-1626), vader van de antiquaar Petrus Scriverius. Na zijn
ontslag als thesaurier in 1617 verhuurde Schryver het huis op de gunstige locatie als herberg. Deze
stond bekend als het Schild van Frankrijk, een naam die ook in andere Hollandse handelssteden
voorkwam. Het was een vertaling van l'Ecu de France – nog altijd een populaire naam in de hotellerie –
en verwees naar de Franse wijnen die er werden geschonken.613 De eerste uitbater, Adriaan Laurensz
van Swaanswijck (ca. 1580-1629), was afkomstig uit het patriciaat van Leiden, waar zijn vader – tevens
wijntapper, lakenbereider en blauwverver – in het stadsbestuur zat.614 In 1602 trouwde hij in Leiden met
Hester Oyens (ca. 1581-1652), dochter van een naar Amsterdam geëmigreerde koopman uit
Antwerpen.615 Tien jaar nadien woonde het stel nog in Leiden, waar Van Swaanswijck waard in de
Regenboog was.616
In Amsterdam had Van Swaanswijck of diens huisbaas geregeld dat de publieke verkopingen
van stadserven in het Schild van Frankrijk plaatsvonden. In 1616 was de eerste veiling in het Schild, dat
Abraham Jansz in 1645 en vanaf 1646-48 Adam Adamsz. SAA, Archief 5039, inv.nr. 137, f. 73; inv.nr. 138, f. 76v; inv.nr.
140, f. 96.
612 Uit herberg de Soudaen is dus niet de Prins voortgekomen, zoals Looijen suggereert (Herbergen, 57). SAA, Archief 5039,
inv.nr. 142, f. 98v; inv.nr. 143, f. 98v; inv.nr. 14, f. 96v; inv.nr. 151, f. 91.
613 De oorspronkelijke huisnaam, Oostenrijk, bleef ook in zwang, zoals o.a. blijkt uit: SAA, NA 590/814, nots. L. Lamberti,
akte 4-9-1623. Ter Gouw en van Lennep, Uithangteekens, 370.
614 Noordam, Geringde buffels, 81, Lamet, Men in government, 204, 241.
615 Ze kregen tenminste één dochter en twee zoons, van wie onduidelijk is of zij de volwassen leeftijd bereikten. SAA, DTB
410/13, huwelijksintekening kerk 24-01-1602.
616 Wellicht via de connecties van zijn vader op het stadhuis liet hij een wanbetalende gast arresteren door de Leidse justitie,
zie: Stadsarchief Leiden, notariële archieven, nots. J. van Kuyck, 1610-1640, deel 117, f. 7, insinuatie 12-3-1612.
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tijdelijk exclusiviteit genoot voor de verkoop van huizen en erven aan de Nieuwe Zijde.617 Van
Swaanswijck onthaalde ook stadsgasten, zoals gedeputeerden van de West-Friese steden. In 1620
ledigde hij de dorst van een groep cavaleristen, die stadhouder Maurits uitgeleide hadden gedaan. De
hooggeplaatste heren zelf kreeg hij niet te gast. Ook graaf Willem van Nassau, een bastaardzoon van
Maurits, logeerde niet in het Schild, maar wél diens rentmeester, hofmeester en andere hovelingen.618
Aan de grondveilingen had de waard voldoende inkomsten om het te kunnen uitzingen en daarnaast
verdiende hij bij als makelaar.619 De huur van het Schild van Frankrijk was echter hoog. In 1626 diende
een andere uitbater zich aan, die het stadsbestuur vergeefs vroeg om de verkopingen in de herberg te
mogen blijven houden. Die nieuwe huurder, Barend of Bernard van Someren (1572-1632)620, was een
bekende in de kunstwereld en het herbergwezen. De in Antwerpen geboren kunstschilder was in Italië
in de leer geweest bij Aert Mytens, met wiens dochter Eleonora of Leonora (1583–1649) hij in Rome
trouwde. Vanaf 1604 woonde het lutherse stel in Amsterdam, in 1618 bij het Nieuwezijds Kerkhof.621
Rond diezelfde tijd werd Barend van Someren waard van het Hof van Holland, een gerenommeerde
herberg in de Kalverstraat (huidig nr. 8), op steenworp afstand van het bestuurlijk centrum op de
Dam.622 Aan de clientèle van regeringsfunctionarissen, vorsten en diplomaten hadden zijn voorgangers
daar al goed verdiend. De herberg was groot genoeg voor 120 gasten, zo bleek tijdens een bezoek van
stadhouder Maurits met gevolg in 1611. Onder uitbater Van Someren bleven de stadsgasten komen,
zoals in 1620 een groot gezelschap uit de Staten van Holland. Met Adriaen van Swaanswijck, zijn
collega van het Schild van Frankrijk, had hij toen al contact. Ze getuigden op verzoek van een inwoner
uit Hoorn over de praktijk van de heffingen op de wijnconsumptie. Beide waarden leverden ook wijnen
als stadsgeschenken.623
Een van de bekendste gasten in het Hof van Holland was Frederik V van de Palts, de tragische
‘Winterkoning’ die in deze periode in ballingschap in Den Haag leefde. Na nog een jaar met bijzonder
lucratieve regeringsopdrachten kocht Van Someren een belendend pand in de Jonge Roelensteeg,
strekkend van de straatkant tot aan de achterzijde van de herberg, waarmee hij zijn zaak aanzienlijk
uitbreidde. In 1626 moest Van Someren echter verhuizen en nam hij de huur over van het Schild van
Frankrijk.624 Met de regeringsopdrachten was het hier afgelopen, maar hij kreeg er wel bezoek van
Adriaen Brouwer (1605-1638), een talentvolle Vlaamse kunstschilder. Van Someren nam hem in huis
en zette hem aan het schilderen. Volgens Houbraken kreeg Brouwer in de herberg ‘een vetter keuken
dan hy gewoon was te hebben’. Het kwam zijn ontwikkeling als schilder ten goede, want hij
produceerde ‘met grooter lust en yver eenige kleene stukjes’. Zijn ‘huiswaard’ stimuleerde hem –
opnieuw volgens Houbraken – tot ‘grooter ondernemingen’, zoals het werken op een koperen plaat.
Van Someren bemiddelde ook bij de verkoop van een schilderstuk, dat later bij de keurvorst van de
Palts aan de muur kwam te hangen. Brouwer was echter niet vies ‘van drinken, zwelgen en Boerteryen’,
zodat het geld even snel weer zijn beurs uitvloog.625
In of na 1632 is de waard en kunsthandelaar Barend van Someren overleden. Hij liet negen
kinderen na, van wie enkelen samen met moeder Leonora Mytens de herberg bestierden. In 1637 was
zoon Henrick van Someren de waard, maar zijn zus, de 36-jarige Sara, kreeg als de waardin ‘mooi
Saartje’ alle lof toegezongen. Volgens de auteur van het pamflet St. Nicolaas milde gaven (1640) was het
nog altijd druk in het Schild, vooral met mannen die hun ‘wijff’ thuis wilden ontlopen. Ook de ‘eerzame
burger van Amersfoort’ vond de herberg een uitstekende locatie: ‘De wijn is lekker en de hospita
beleefd’ en het zat er vol met ‘nobele Sinjeurs’.626 Het huurbedrag van het Schild bleef hoog nadat de
Dit blijkt uit de akte d.d. jan. 1626 in: Bredius, Künstler-Inventare, deel 7 (1921) 209.
SAA Archief 5039, inv. nrs. 109-118.
619 Zie hoofdstuk 13.
620 Over hem: Van Mander, Schilder-boeck, f. 300r; Bredius en Moes, ‘Mytens’, 1-8; Montias, Art at auction, 221-222.
621 SAA, DTB 1053/298-299.
622 Zie hoofdstuk 6. Cook-Radmore, Karel van Mander, deel 4, Commentary, f. 236v37-261v44.
623 Over wijn waarin alsem was afgetrokken betaalden Van Someren en Van Swaanswijck evenveel impost als over rijnwijn
of Franse wijn, verklaarden ze ten overstaan van de notaris. SAA, Archief 5039, inv. nr . 113, 178v; inv.nr. 116, f. 181
[wijnleverantie]; NA 349/241, nots. W. Cluijt, attestatie 26-11-1620.
624 SAA, Archief 5039, inv.nr. 114, 223-225; inv.nr. 116, f. 181v; kwijtschelding 13-07-1621; Bredius, Künstler-Inventare, deel 7,
209.
625 Houbraken, Schouburgh, 322-323.
626 Ter Gouw en Van Lennep, Uithangteekens, 80-81; Bredius, Künstler-Intventare, deel 7, 8.
127
617
618

eigenaren – de erfgenamen van Jan Soop – de herberg in 1638 voor 39.000 gulden aan de stad hadden
verkocht. Hierna huurde Mytens de herberg terug van het stadsbestuur, dat het pand alvast begon te
slopen vanwege de stadhuisnieuwbouw. In 1645 was de herberg gedeeltelijk afgebroken, al moest de
waardin toch 530 gulden jaarhuur neertellen. De kelder werd afzonderlijk verhuurd, zodat ze geen
opslagmogelijkheid meer had. In mei 1648 was de ooit zo vermaarde herberg gesloopt, maar de
aannemers lieten voorlopig ‘de gangh met het kookentjen’ staan, waarvoor Mytens ruim honderd
gulden huur betaalde. Daarnaast huurde ze voor elfhonderd gulden het huis op de hoek van de
Vogelsteeg erbij als drink- en woonhuis. In 1649 waren ook de gang en keuken verdwenen, zodat het
definitief was afgelopen met het Schild van Frankrijk. Onder de oude naam hield Leonora Mytens nog
enkele maanden herberg in het hoekhuis Appelboom, dat het na de bouw van de desolate boedelkamer
zonder daglicht moest stellen. In september 1649 is zij daar overleden. Vijf jaar later werd ook het
hoekhuis gesloopt ten behoeve van de stadhuisbouw.627
Met de transformatie van de Dam rond 1650 verdwenen grote namen van het Amsterdamse
herbergwezen uit zicht. Ook in het overige stadscentrum bleef niet alles bij het oude. Na de Derde
Uitleg (1613-1625) verruilde een deel van de politieke en economische elite hun woningen in de
Warmoesstraat en aan het Damrak voor een ‘paleisje’ aan de gracht.628 Voor drinkhuizen bleven deze
straten en de zijstegen aantrekkelijke locaties, vanwege de aanwezigheid van kooplieden en reizigers.
Met de vestiging van de beurs over het Rokin vertrokken de beurshandelaren van de Warmoesstraat
naar de omgeving van de Dam. Dienstverleners, zoals makelaars en waarden, volgden hun voorbeeld.
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Breen, ‘Dam’, 159-160.
Lesger, ‘Wereld als horizon’, 180.
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Gildeherbergen

Met de professionalisering van de makelaardij in het eerste kwart van de zeventiende eeuw verdween de
beroepencombinatie ‘waard-makelaar’ uit zicht, al ging dat niet zonder slag of stoot. Tezelfdertijd kwam
de nabloei van de Amsterdamse beroepsverenigingen tot uiting in het inrichten van nieuwe gildehuizen,
met een gildeknecht als eigen waard en een private diner- en vergaderzaal. Toch bleef ook het
herbergwezen profiteren van de vrolijke bijeenkomsten van werk- en ambachtslieden. De naar de
omgeving van het Rokin verplaatste beurshandel betekende eveneens een simulans voor de tappers en
herbergiers, die de kapitaalkrachtige kooplieden en makelaars graag te gast hadden.
Dependance van de beurs
Bescherming en uitbreiding van de koophandel stonden bovenaan het prioriteitenlijstje van het
Amsterdamse stadsbestuur, dat zelf grotendeels bestond uit groothandelaren. Instellingen als de
Assurantiekamer (1598) en de Wisselbank (1609) verhoogden de economische stabiliteit en vergrootten
het vertrouwen van de kooplieden. Naar het voorbeeld van de beursgebouwen in Londen en
Antwerpen liet het stadsbestuur tussen 1607 en 1611 ook een koopmansbeurs neerzetten, over het
water van de Amstel, aan het begin van het Rokin. Het gebouw, naar een ontwerp van de architect
Hendrick de Keyser (1565-1621), bood naast de beursvloer onderdak aan een wachthuis van de
ratelwacht, winkeltjes, een verkoophal voor laken en de stedelijke schermschool. Met de komst van de
koophandelsbeurs en – in 1617 – de korenbeurs verschoof het zwaartepunt van de koophandel van de
Nieuwe Brug en Warmoesstraat naar het gebied rond Dam, Rokin en Kalverstraat.629 Dienstverleners
zoals notarissen en herbergiers volgden in het kielzog van de groothandelaren en beursmakelaars. De
nieuwkomers en bestaande drinkhuizen in de omgeving profiteerden van de komst van de
beursgebouwen en van de bijbehorende kapitaalkrachtige doelgroep. Het belang van de beurs en de
concentratie van kooplieden voor het herbergwezen bleek in 1618. Een groep ‘principale en vermaarde
herbergiers omtrent de Borse’ klaagde dat jaar over teruglopende inkomsten. Vanwege de laatste
pestepidemie was een aantal van hun vaste bezoekers overleden, terwijl uitheemse kooplieden en
andere klanten de stad meden.630 Een van de ondertekenaars van het klaagschrift van 1618 was de
waard van het Stadhuis van Leiden, gevestigd bij het veer naar de Sleutelstad, dat aanmeerde aan de kade
voor de Nieuwezijds Kapel aan het Rokin. Een opmerkelijke naam in het klaagschrift is de Rode Leeuw
aan de Dam. Deze herberg had zijn glorietijd allang achter zich, maar hield dapper stand door een
nieuw publiek van beurshandelaren en makelaars aan te trekken.631
De herberg was nog altijd de plek om zaken te doen en overeenkomsten af te sluiten met een
drankje. Vanwege deze ‘wijnkoop’ moesten makelaars ambtshalve dikwijls ‘mit de luyden in de
herreberge’ zijn, zo verklaarden zij voor de gereformeerde kerkenraad.632 Aparte kantoren waren er nog
niet, hoewel de kooplieden in de loop van de eeuw op de grachten meer ruimte zouden krijgen voor de
representatieve ontvangst van hun zakenpartners. Koopovereenkomsten, bevrachtingscontracten en
andere notariële akten, zowel zakelijk als familierechtelijk, werden nog dikwijls opgesteld in herbergen,
waarbij waarden optraden als getuige.633 Door het instellen van beperkte openingstijden van de
koophandelsbeurs – slechts een uur per dag – wilde het stadsbestuur de handel zoveel mogelijk
concentreren. Dat zou de handel ten goede komen, want hoe meer kooplieden er tegelijkertijd aanwezig
waren, hoe groter de kans was een transactie te kunnen sluiten. Desondanks vond de meeste handel
niet plaats op de beursvloer, maar buiten beurstijd in de omliggende herbergen.634 In 1612 verbood het
stadsbestuur, op verzoek van de overlieden van het makelaarsgilde, makelaars die tevens herberg
hielden om hun gasten bij te staan in het kopen of verkopen. Dit werd bestraft met een boete van zes
Petram, Beurs, 100-101.
Het achterliggende doel van de klagende herbergiers was het omlaag brengen van de accijnsbelasting van 36 stuiver per
ton bier, zie: SAA, NA 381/15-19, nots. J. en N. Jacobs, verklaring 12-1-1618 [citaat]; Noordegraaf en Valk, Gave Gods, 139.
631 In 1631 had eigenaar Hendrick Cornelisz een geschat vermogen van 20.000 gulden, zie: Frederiks, Kohier, 61.
632 Roodenburg, Onder censuur, 341.
633 Winkelman, Oostzeehandel, deel 3, xi.
634 Petram, Beurs, 100; Gelderblom, Cities, 73.
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gulden, die bij herhaling werd verdubbeld; wie voor een derde keer betrapt werd, kon uit het ambt gezet
worden.635 Een jaar later klommen de overlieden opnieuw in de pen, omdat verscheidene van hun leden
direct of via een stroman toch klanten bedienden in hun drinkhuizen of ‘gasterijen’.636 Met name
tussenpersonen bij het bevrachten van schepen ondervonden hinder van hun activiteiten; zij zouden
hard worden getroffen in hun broodwinning. Het bij elkaar brengen van kooplieden en schippers was
immers een stuk eenvoudiger voor wie de zeelieden al in zijn huis te gast had.637
De overlieden van het makelaarsgilde wilden dat het stadsbestuur de combinatie waardmakelaar geheel zou verbieden, zoals ook in andere steden was gebeurd. In april 1616 noteerden zij
acht namen van gildebroeders die herberg hielden en bemiddelden voor hun klanten. Op een totaal
aantal van rond de vierhonderd officiële makelaars lijkt acht een gering aantal, maar hun activiteiten
veroorzaakten volgens de overlieden dagelijks ‘veeele questien ende onrusth’.638 Daarnaast waren er ook
waarden-makelaars over wie geen klachten binnenkwamen, zoals Adriaan van Swaanswijck van het
Schild van Frankrijk639, en beunhazen die er een herberg op nahielden. De meeste aandacht van de
gildebroeders ging uit naar twee makelaars: Pieter Jansz Snijder en Cornelis Pietersz Cat. Beiden zouden
makelen voor hun ‘commensalen’. Cat was in 1619 de eerste bewoner van een pas opgeleverd
grachtenpand aan de Herengracht (huidig nr. 40a) en verdiende dus goed aan zijn makelaarsdiensten,
maar hij nam het niet al te nauw met de regels. Zo zou hij goederen aannemen voor zijn gasten en had
hij in 1615 voor een commensaal een geheel schip besteld. Hoewel Cat enkele boetes kreeg opgelegd,
mocht hij tot zijn overlijden in 1625 aanblijven als gildebroeder.
Nog bonter maakte Pieter Jansz Snijder het. In 1612 bemiddelde hij in zijn herberg bij de
verkoop een partij hennep met zijn gast en daarna regende het klachten over zijn illegale praktijken.
Snyder had vooral schippers te gast, voor wie hij dan bevrachtingscontracten regelde. Ook makelde hij
tussen zijn logee Cornelis Veen de Jonge uit Hoorn en een groep olieslagers, die 250 tonnen
hennepzaad kochten. Veen had hem nog gewaarschuwd door te zeggen ‘Pieter, Gghi[j] moocht my niet
dienen, ic ben U comissael’, waarop Snijder antwoordde: ‘Ic wil’t doen, laet mijn betijden’. De
overlieden brachten beide zaken voor de stedelijke rechtbank. De spanningen tussen Snijder en de
gildebroeders liepen hoog op en het hielp daarbij niet dat hij een kwade dronk had. In april 1614 kreeg
hij in een herberg aan de Kampersteiger een zak met gildepapieren, zoals veroordelingen en
processtukken, te pakken. Snijder wierp de documenten in het vuur, maar de meid haalde de zak eruit.
Opnieuw smeet hij de zak in het vuur, zeggende ‘ic wil datse verbrant worde’. De waard bevestigde het
gebeuren later tegenover de overlieden, maar voegde er vergoelijkend aan toe dat Snijder dronken was.
De schepenen waren minder coulant en veroordeelden de makelende waard tot een hoge boete (118
gulden) vanwege zijn vernietiging van de gildepapieren. Ook na deze veroordeling bleef Snijder
makelen voor zijn gasten en schelden op de overlieden.640 Tussen de waarden-makelaars onderling
waren de relaties ook niet optimaal. In april 1616 kreeg Snijder het aan de stok met Cat. Snijder zou
zelfs met ontbloot mes rondlopen en zeggen dat hij Cat ‘in sijn hart [zou] omdraijen’, maar zijn vrouw
wist hem met zoete woorden te bedaren. Drie maanden later ging het opnieuw mis. Snijder had de
vrouw van een ander gildelid uitgemaakt voor ‘hoer’. Deze liet het er niet bij zitten en ging hem
achterna met een mes. Snijder vluchtte een huis binnen en wist daarvandaan een steen op zijn belager te
gooien, waaraan die een buil op zijn hoofd overhield. Daarna konden omstanders het tweetal scheiden.
De overlieden hoorden het relaas over de vechtpartij aan, maar lieten het erbij. Het overlijdensbericht
van Pieter Snijder in 1618 zal met enige opluchting zijn aangehoord door de overige leden van het
Amsterdamse makelaarsgilde.641
Langzamerhand verdwenen de klachten over de ongewenste makelaarspraktijken van
herbergiers uit de gildeadministratie. Dat de beroepencombinatie nog wel voorkwam, blijkt uit een
SAA, Archief 5020, keurboek i, f. 31; Van Malsen, Makelaarsgild, 29.
SAA, Archief 366, inv.nr. 1037, f. 8.
637 Zie hoofdstuk 15.
638 SAA, Archief 366, inv.nr. 1037, f. 16, 21-22.
639 Zie hoofdstuk 12. Op 18-8-1629 maakte Adriaan van Swaanswijk in het makelaarsgilde plaats voor zijn broer Lourens.
SAA, Archief 366, inv.nr. 1076-1078.
640 SAA, Archief 366, inv.nr. 1187, p. 35, 1-3-1614 [brand gildepapieren]; p. 45, 16-7-1614 [citaat Veen]; p. 81, 24-10-1615
[schelden].
641 Ibidem, p. 98, 28-7-1616.
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notariële verklaring uit 1665. De vijftigjarige Fries Hilcke Douwesz noemde zich toen sans gêne
‘geswooren makelaer ende drogastery houder binnen deser stede’. Zolang hij niet voor zijn gasten
bemiddelde, was er niets aan de hand. Vanaf 1688 stond ook de uitbater van herberg de Witte Zwaan
(Nieuwendijk, huidig nr. 120) geregistreerd als makelaar. Hij bemiddelde echter in andere producten
dan die in zijn herberg geveild werden.642

Gildengelagen
Voor hun vergaderingen, hoorzittingen en ontspannende bijeenkomsten hadden de makelaars in 1613
een huis aangekocht, op de noorderhoek van de Nieuwezijds Voorburgwal en de Nieuwstraat.
Voordien hadden zij al een kleiner kantoortje, maar dat was ongeschikt voor jaarlijkse tradities als het
rekenmaal en de verkiezing van de nieuwe overlieden. Zulke gemeenschappelijke activiteiten vonden
rond 1582 plaats ten huize van de overman Willem Albertsz Goyer, wiens dochter afzonderlijk ook
‘bier ghelt’ kreeg uitbetaald. Bij hem trakteerden de makelaars ook een burgemeester, uiteraard ‘tot
profijt van die gemene makelaers’.643 Twintig jaar nadat de makelaars in 1613 hun eigen onderkomen
hadden gekocht, lieten zij het afbreken en ervoor in de plaats een fraai gildehuis bouwen, dat nog altijd
bestaat (Nieuwezijds Voorburgwal nr. 74). Op de eerste verdieping vergaderden het college van
overlieden, deken en bosmeesters tweemaal per week en een verdieping hoger hielden zij plenaire
bijeenkomsten zoals gildemaaltijden. De oudste van de twee gildeknechts bewoonde dit
makelaarskantoor als huisbewaarder.644
Bij het aanbreken van de zeventiende eeuw hadden slechts weinig Amsterdamse
beroepsverenigingen een eigen vergadergebouw, zoals dat van de makelaars. Noodgedwongen kwamen
de gildeleden bijeen in de huizen van particuliere leden of in drinkhuizen. In de Duitse landen
bestonden er al veel eerder afzonderlijke ‘gildekroegen’ (Zunftstuben) waar leden bijeenkwamen, plezier
maakten en hun beroepsmatige zaken bespraken. Tegen de zestiende eeuw had ieder ambachtsgilde een
eigen drinkgelegenheid, volkrijke beroepsverenigingen hadden er zelfs twee of drie. De overlieden
vergaderden in de Zunftstube en bewaarden er hun administratie. Dikwijls werd het lokaal gehuurd door
een waard, die er ook publiek toegankelijke herberg hield. Het tappen aan gewone klanten, dus nietgildeleden, leidde tot klachten van de andere herbergiers die de braspartijen in gildeherbergen als
concurrentievervalsing beschouwden. Tappen aan het grote publiek was dan ook niet of slechts
gebonden aan strikte regels toegestaan in de Zunftstuben.645 In zeventiende-eeuws Amsterdam lijken
zulke conflicten niet te hebben bestaan. De ambachtsgilden kwamen daar bijeen in eigen gildehuizen,
kamers in stadsgebouwen en in afgehuurde herbergvertrekken. In de vroege middeleeuwen hadden het
Sint Pietersgilde van de viskopers en het Sint Nicolaasgilde, bestaande uit de kleermakers en
droogscheerders, al een eigen onderkomen, een huis in de Nes. De bierdragers hadden vanaf 1456 een
vaste uitvalsbasis - in de Kromelleboogsteeg bij de Dam – en de korenmeters na 1558 op de
Nieuwezijds Kolk (huidig nr. 28)646, maar verder zijn er geen locaties van middeleeuwse Amsterdamse
gildehuizen bekend. Tenminste eenmaal per jaar aten de leden van de ambachtsgilden hun befaamde
maaltijden, waaraan alle broeders moesten bijdragen: wanbetalers kregen een beroepsverbod. De
overlieden van het fruitkopersgilde hielden jaarlijks zelfs vijf maaltijden, maar dat aantal werd in 1570
wegens de barre economische tijden teruggebracht tot alleen het kermismaal.647 Na de Alteratie van
1578 veranderden de gilden van karakter. Ontdaan van religieuze taken, als het onderhouden van
altaren of het meelopen met processies, bleef de economische functie van de beroepsverenigingen
echter bestaan tot in het eerste kwart van de negentiende eeuw. In plaats van de ‘onnutte superstitiën,
Zie hoofdstuk 14. SAA, NA 3419/870, nots. W. Lossij, verklaring 17-11-1665.
SAA, Archief 366, inv.nr. 1205,
644 Het zeventiende-eeuwse makelaarskantoor is officieel nog altijd in gebruik door de makelaars. Het rijksmonument is in
2001 voor een symbolisch bedrag verkocht aan Vereniging Hendrick de Keyser, dat het verhuurt voor feesten en partijen.
Stuart, Makelaardij, 52-53; Van Malsen, Makelaarsgild, 36-38.
645 Kachel, Herberge, 163-168; Peyer, Gastfreundschaft, 274-275.
646 Het nog altijd bestaande Korenmetershuisje dateert van 1620 en verving het oude gebouwtje met het stadswapen, dat de
geuzen in 1577 aanzagen voor het stadhuis. Daarvoor stond het korenmetershuisje op de Oude Brug, tot deze in 1558
vernieuwd moest worden. Ter Gouw, Amsterdam, deel 5, 217-218.
647 Ter Gouw, Amsterdam, deel 3, 243; deel 5, 237, 405, 407.
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dronckenschap en onbehoirlijcke brasserie’ van hun katholieke voorgangers lag de nadruk voortaan op
de ondersteuning aan behoeftige broeders in geval van ziekte, invaliditeit, ouderdom, weduwschap en
overlijden.648
De koerswijziging van 1578 betekende allerminst dat het gedaan was met de maaltijden en de
stevige borrel tijdens de samenkomsten van de beroepsverenigingen. Ook de gilden zelf maakten
volstrekt geen levenloze indruk. In de zeventiende eeuw hadden Amsterdamse ambachtsgilden
gemiddeld tussen de vijftig en enkele honderden leden; het kleermakersgilde was het omvangrijkst met
bijna achthonderd leden. Het totale aantal gilden steeg tussen 1560 en 1680 van 21 tot 52, dankzij de
bevolkingstoename en de afsplitsing van beroepsgroepen, die eigen gilden gingen vormen. Naast de
gilden waren er ambachtslieden, zoals de wijnkopers, de brouwers en de zeepzieders, die in ‘colleges’
samenkwamen. In totaal was een merendeel van de Amsterdamse beroepsbevolking als gildebroeder,
knecht of anderszins betrokken bij een van de beroepsverenigingen. Tussen de verschillende soorten
verenigingen bestonden flinke welvaartsverschillen, aangezien zowel laagbetaalde werklieden als
welvarende brouwers en chirurgijns in gilden verenigd waren.649 Niet alle verenigingen beschikten over
representatieve vertrekken: sommige ambachtsgilden kwamen bijeen in particuliere huizen van de
overlieden, op de markt of in overbodig geworden verdedigingswerken, zoals de Regulierspoort (Munt),
de Haringpakkerstoren en de Sint Anthonispoort (Waag). Dikwijls deelden zij daar een kamer of een
verdieping, aangezien ze niet op dezelfde dagen en tijdstippen vergaderden en hiermee de kosten
gedrukt werden.650 Een bijzonder vergaderlokaal was dat van de scheepstimmerlieden en mastenmakers.
Onder de Nieuwe Brug, naast de IJhaven, zat in 1638 hun ‘gildehuysgen’, voordat zij naar een
gildekamer in gebouw Het Zeerecht (Kampersteiger) verhuisden. Hun plaats onder de brug werd
daarna ingenomen door de schuitenvoerders.651
In de gildehuizen hadden de bestuurders vaste vergaderdagen en –tijden. Volgens Brouwer
Ancher dienden de grote gelagkamers of gildekamers ook als sociëteiten voor alle leden: zij kwamen er
‘des avonds na sluiting van winkels en werkplaatsen onder een kanne biers, die hun de Gildeknecht –
tevens kastelein – tapte’.652 Beroepsverenigingen zonder vast onderkomen kwamen bijeen in publieke
herbergen. Zo vergaderden de kleermakers in 1601 in een van de drinkhuizen aan de Dam; pas
halverwege de eeuw gaf de stad hun een eigen gildekamer in het Regulierspoorthuis (Munt). De
korendragers, een talrijke beroepsgroep, kwamen eveneens in drinkhuizen bijeen aangezien daar het
werk werd verdeeld. Korendragers droegen graan – maar ook zout, specerijen, zaden en peulvruchten –
uit lichterschepen in zakken naar de pakhuizen. Verschillende gildebroeders keken tijdens het
herbergbezoek te diep in het glaasje en kregen daarom te maken met kerkelijke tuchtmaatregelen.653 In
de achttiende eeuw kwamen korendragers samen in herberg de Gilde Os in de Vierwindenstraat.
Bovendien was er sprake van een ‘korendragershuisje’: een weinig representatieve houten aanbouw
onder de Oude Brug naast de korenbeurs. Bij slecht weer konden de dragers er schuilen en iedere
donderdag kwamen de overlieden er bijeen. De gildeknecht ontving een (gering) jaarsalaris en een
‘zakkenlapster’ stond op de loonlijst voor het herstellen en schoonspoelen van de korenzakken. Voor
de jaarlijkse verkiezing en het ‘rekenmaal’ weken de bestuurders in en wellicht vóór 1795 uit naar de
Koning van Polen (Damrak, huidig nr. 44), het voormalige centrum van de graanhandel dat nu kortweg de
Pool werd genoemd.654
Bij ontstentenis van een eigen vergaderlokaal werd in 1579 ook de officiële afscheiding van het
schildersgilde van het metselaarsgilde geregeld in een herberg, de Gouden Engel in de Heintje
Hoeksteeg.655 In 1613 vergaderden de metselaars in een huis in de Halsteeg (nu: Damstraat). Hun
Van Eeghen, Gilden, 12.
Prak en Hesselink, ‘Stad van gevestigden’, 90-95; Lourens en Lucassen, ‘Ambachtsgilden’, 128.
650 Middelkoop, ‘Ambachtsgilden’, 168-169; Slokker, Ruggengraat, 258.
651 Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven, deel 3, nr. 383. Beknopt overzicht van gildelokalen: Van Domselaer, Beschryvinge, 311-312.
652 Gilden, 99.
653 In 1640 telde het gilde 700 en rond 1700 zelfs 1000 leden. Paesie, ‘Korendragersgilde’, 9. Roodenburg, Onder censuur, 341.
654 Zie p. ... SAA, NA 6013/740c, nots. P. Schabaelje, verklaring 21-2-1701 [Gilde Os]; Archief 366, inv.nr. 625, d.d. 24-91796. Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 448.
655 SAA, NA 2/289 en 290, testament en codicil 6-6-1590; NA 9/6v, nots. J.J. Pilorius, koop 20-1-1591 [akte opgemaakt in
herberg, gelag 38 gld aan wijn, waard Jan Aertsz]; NA 8/168-168v, idem [opgemaakt in herberg]; Van Dillen, Bronnen
bedrijfsleven, deel 1, nr. 1348; zelfde auteur, Kohier 1585, 67.
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gildeknecht kreeg hiervoor ieder kwartaal negen gulden betaald. Na zijn dood werd het gildehuis
gerenoveerd en nadien nam zijn weduwe tijdelijk de honneurs waar, totdat Huig Nannincx gildeknecht
werd. Deze wist een bescheiden loonsverhoging te bedingen voor zijn diensten.656 Samen met de
schilders, de smeden en de chirurgijns kregen de metselaars een eigen kamer in de bovenverdieping van
de overbodig geworden Sint Anthonispoort, waar sinds 1618 de waag op de benedenverdieping zat. Als
vergader- en feestlokaal kreeg het metselaarsgilde de beschikking over de ruime kamer in de
noordoostelijke toren, met uitzicht op de Zeedijk. Ieder gilde kreeg bovendien een eigen poortje met
een ingang: boven het poortje van de metselaars is beeldhouwwerk van Hendrick de Keyser te zien en
boven de toegangspoort van de chirurgijns lokten de woorden ‘Theatrum Anatomicum’ nieuwsgierigen
naar de populaire attractie van die dagen: de tegen betaling toegankelijke snijzaal waar de heelmeesters
de lijken van misdadigers ontleedden.657
Kapitaalkrachtige beroepsverenigingen organiseerden ook bijeenkomsten in herenherbergen.
Verschillende ambachtslieden bezochten de doelenherbergen, bijvoorbeeld om er onder het genot van
een glas zakelijke conflicten te beslechten. In 1634 had een steenhouwer van de tegenover de
Voetboogdoelen gelegen stadstimmertuin een geschil over een rekening met een koopman. ‘Goede
mannen’, onafhankelijke experts, deden hun uitspraak over het geschil.658 De zeepzieders behoorden tot
de vaste klanten van het deftige doelengebouw. Deze welvarende ambachtslieden waren sinds 1595
verenigd in een kapitaalkrachtig college, waar verschillende stedelijke regenten overman waren. Een
eigen onderkomen was er niet, maar het zeepziederscollege koos niet de minste lokalen uit voor haar
bijeenkomsten. Zo belegden de overlieden in 1632 een vergadering met de pachters van de zeep in de
Voetboogdoelen. Incidenteel ‘teerden’ zij ook in het Hof van Holland en in 1648 ook in het pas opgerichte
Herenlogement. Frequenter kwamen de zeepzieders bijeen in de Kloveniersdoelen: tussen 1631 en 1637
spendeerden zij er ruim vierhonderd gulden per jaar, een bedrag dat de volgende twee decennia alleen
maar zou toenemen. Voor dat geld dineerden zij in de doelenherberg, waar de zaal intussen was
vergroot en versierd met Rembrandts ‘Nachtwacht’. Ten overstaan van de schutters van wijk 2
nuttigden zij de jaarlijkse ‘keurmaaltijd’.
Zeepzieder Hendrick Dircksz Spiegel was vanaf 1628 overman van het college. In 1653 kwam
hij ook in het bestuur van de Voetboogdoelen en die combinatie van functies pakte goed uit voor de
Duitse doelenkastelein, Christoffel Poock. Voortaan hielden de zeepzieders hun maaltijden en andere
grootschalige bijeenkomsten in diens doelenherberg aan het Singel, dus niet langer in de Kloveniersdoelen.
Ongeveer de helft van het representatiebudget ging op aan maaltijden en bijeenkomsten in het Hof van
Holland (Kalverstraat), maar Poock won gestaag terrein op de waard van die herberg (Albert Galjaert):
tussen 1656 en 1658 spendeerden de zeepzieders het meeste geld in de Voetboogdoelen. Daarna raakte
Poock uit de gratie en ging bijna het gehele maaltijdbudget – tot 650 gulden – naar de uitbater van het
Hof van Holland. Vanaf 1666 was de weduwe Van der Helst, van de Handboogdoelen aan het Singel, de
vaste waardin van de zeepzieders: zij sleepte tussen de vijfhonderd en duizend gulden per jaar binnen,
in 1667 zelfs recordbedrag van 1247 gulden. De zeepzieders hadden een lopende rekening en gaven de
doelenknecht en dienstmeisjes soms extra fooien. Daarnaast was er een gildeknecht in dienst, die een
vast salaris genoot en bediende tijdens de keurmaaltijd, waarbij de leden van het college soms een vaatje
oesters aten. Daarnaast waren er incidenteel bijeenkomsten in andere drinkhuizen waar voor lagere
bedragen werd gegeten en gedronken, zoals in de Zwaan op de Nieuwendijk. In Malta aan het Singel
betaalden zij in 1675 voor tien gulden het ‘gelag met de hooftofficier’ en twee jaar later stelden de
overlieden in de Zon op de Nieuwendijk (nu: nr. 192), een verzoekschrift op waarbij voor een paar
gulden werd gedronken.659
Wijnkopers, molenaars en boekverkopers

SAA, Archief 366, inv.nr. 1351, rekeningen 1613. In Breda kwamen de leden van het metselaarsgilde, evenals de
brouwers, knoopmakers, viskopers, smeden, schoenmakers en schrijnwerkers, bijeen in herberg de Drie Moren in de
Visserstraat, zie: Hupperetz, Geheugen, 123-124.
657 D’A[illy], ‘Sint Antonieswaag’, 25-30.
658 Hell en Van Gent, ‘Doelens’, 192, 102.
659 SAA, Archief 198, inv.nr. 24.
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Het onderscheid tussen gildehuis en herberg was in de zeventiende eeuw soms lastig te maken. Een
goed voorbeeld is het onderkomen van de wijnkopers. Pas in 1659 is er een officieel wijnkopersgilde
opgericht, maar al in 1621 hadden de kleinhandelaren in wijn zich verenigd in een eigen ‘confrérie’ om
gezamenlijk hun belangen te behartigen. De wijnkopers huurden een eigen kamer, versierd met een
groepsportret van Pickenoy (vervaardigd in 1625). Van 1626 tot 1633 was hun huisbaas een
bierbeschooier, Jacob Jansz Helm, van wie ze waarschijnlijk een vergadervertrek in een herberg
huurden. Ze werden bediend door hun eigen knecht, Dirk Jansz Pool, die kwam opdraven zodra de
heren aan het schelkoord trokken.660 Maar de wijnkopers hadden behoefte aan een eigen gildehuis. Ze
lieten hun oog vallen op een vrijgekomen pand in de Koestraat (huidig nr. 10), het Vergulde Leeuwshoofd.
De thesaurie verhuurde dit stadseigendom aan de uitbater van herberg de Toelast.661 Incidenteel werden
hier stadsgasten ontvangen. In 1629 maakte de waard, Pieter Molemans van Antwerpen, een klapper
van ruim vijfhonderd gulden aan consumpties na de taxatie van de bedijking van de Diemermeer. Een
jaar later vertrok Molemans naar de Keizerskroon en nam de lucratieve regeringsopdrachten mee naar dat
taplokaal.662 De Toelast bleef een beetje verloren achter en toen de stad het pand in 1630 veilde, sloegen
de wijnkopers onmiddellijk toe: ze kochten het voor ruim 7800 gulden. De eerste drie jaren bleef de
Toelast in gebruik als openbare herberg, waartoe de confrérie het pand verhuurde aan de nieuwe waard,
Gerrit Stuiver. De wijnkopers bleven vergaderen in hun oude herberg tot hun onderkomen gereed was.
Bij een ingrijpende verbouwing in 1633 werd het gebouw in twee delen gesplitst: het gildehuis kwam in
het rechterdeel terwijl het linkerdeel werd ingericht tot woning en verhuurd aan derden. Achter het
gildegedeelte van het pand werd een zaal gebouwd; deze was extra hoog zodat eronder ruimte overbleef
voor een ruim opgezette keuken. In de gildezaal kwamen de Pickenoy en een tweede groepsportret te
hangen, vermoedelijk boven de fraaie schouw; na 1657 hingen ze er nog een groepsportret van
Ferdinand Bol bij. De gildeknecht woonde in het gildehuis, dat nog tot 1820 in het bezit van de
wijnkopers bleef.663
Enig inzicht in de relatie tussen de gilden en de waard annex gildeknecht geeft het kasboek van
de verenigde korenmolenaars. Van dit Sint Victorsgilde moesten niet alleen de bazen en
meesterknechten lid zijn, maar ook de eigenaren van molens of aandelen (parten) daarin. Vóór 1640
huurden ze een huis in de Wijdesteeg bij de Deventer Houtmarkt. Volgens de financiële administratie
betaalde het gilde regelmatig kleine bedragen aan een ‘waert’ of ‘weert vant huys’, toepasselijk Jan de
Weert geheten. Voor zijn diensten tijdens zittingsdagen van de overlieden kreeg hij ongeveer een
gulden per dag, naast een vast bedrag aan huishuur. De waardin had ook inkomsten, bijvoorbeeld voor
haar ‘moeite’ bij de Sint Victorsmaaltijd, ter gelegenheid van de naamheilige en de verkiezing van de
nieuwe overlieden op 10 oktober. Zij deed ook de inkopen op de markt voor deze jaarlijkse
schranspartij. Daarvoor ontving zij veertig gulden, ongeveer evenveel als de molenaars uitgaven aan
wijn en bier. Naast de waard en waardin was er nog een gildeknecht in dienst. Deze nam de bediening
tijdens de zittingsdagen over van Jan de Weert. De Weert was ook behulpzaam bij het zoeken naar een
nieuw gildehuis. Voor 3500 gulden kochten de molenaars in juni 1640 een pand aan zuidzijde van de
Huidenstraat. Het eerste Sint Victorsmaal in het nieuwe gildehuis werd uitbundig gevierd en behalve
vier extra stoelen huurden de molenaars voor de gelegenheid ook tinwerk. Voor de grote gildemaaltijd
werd afzonderlijk bedienend personeel ingehuurd. De kinderen van de gildeknecht woonden ook in het
nieuwe gildehuis; zij kregen in 1641 een paar gulden om op de kermis uit te geven. Incidenteel kwamen
de korenmolenaars nog bijeen in publieke herbergen, maar voornamelijk confereerden zij in de
Huidenstraat. Pas in de achttiende eeuw verhuisden ze naar een pand op de Leidsegracht, bij de
Prinsengracht. Ook hier had de gildeknecht vrije inwoning.664
SAA, NA 1747-391/396 not. J.Q. Spithoff, testament J.J. Helm, 19-8-1646.
Toelast was een veelvoorkomende herbergnaam die verwees naar een inhoudsmaat van wijn (ruim 614 liter).
662 SAA, Archief 5039, inv.nr. 106, f. 126, [Sytgen Gerrits, waardin in de Toelast in 1613]; inv.nr. 120, f. 370; inv.nr. 121, f.
177, 180 [Pieter Molemans/Meulemans, waard, in 1628 en 1629; NA 368, f. 571, nots. W. Cluyt, inventaris nalatenschap 2111-1624 [Abraham van Stralen, waard in 1624].
663 In de twintigste eeuw was er nog lange tijd een wijnkopersmuseum in gevestigd, totdat het in 1947 in handen van kwam
Vereniging Hendrick de Keyser. Tegenwoordig is het in gebruik als woon- en atelierruimte. Meischke, ‘Huizen Koestraat’,
140-175; Breen, ‘Wijnhandel’, 171-172; Middelkoop, ‘Ambachtsgilden’, 169, 277, n. 16-17; Snijders, ‘Teruggevonden
regentenstuk’, 73-74.
664 SAA, Archief 366, inv.nr. 872; Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 465.
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Net als de molenaars gingen ook de boekverkopers van plaats naar plaats. Tot 1662 waren zij
met de binders verenigd in het Sint Lucasgilde, met de gildekamer boven de Sint Anthoniswaag, maar
in dat jaar fuseerden ze met de voordien ongeorganiseerde boekdrukkers. Een vast vergaderlokaal was
er aanvankelijk niet. Voor het maken van een ordonnantie kwamen de gildebroeders in 1663 samen in
herberg Malta, bij de Torensluis aan het Singel (ter hoogte van huidig nr. 179). Daarna vergaderden de
vertegenwoordigers van de vermaarde Amsterdamse boekhandel in een huis in de Pijlsteeg en tijdelijk
in de Regulierspoort, totdat zij in 1675 in een vertrek boven de Vleeshal hun gildekamer inrichtten.665
Bakkersherbergen en ‘kroeg-sociëteiten’
Niet alle beroepsmatige zaken werden in de eigen gildehuizen afgehandeld. Armere gilden konden zich
geen eigen pand veroorloven, maar sommige publieke drinkhuizen waren ook in trek bij
beroepsverenigingen met een goedgevulde kas. Een populaire herberg bij verschillende beroepsgroepen
was de Witte Zwaan op de Nieuwendijk. Hier kwamen de loodsen bijeen om hun diensten af te rekenen
met de reders en bevrachters. Ook de leden van het brouwerscollege hadden een sterke voorkeur voor
deze herberg. Het was zelfs ‘d’ordinaris vergadertplaets ende bijeencomste van d’hooftluijden ende
brouwers omme haere saaken van negotien ende affairen van haer gilt […] in alle min ende vriendschap
over te leggen ende aff te doen, soo als het altyd van outs ende nog dagelijkx gebruykelijk is’.666 Op 14
oktober 1699 liep een bijeenkomst van de brouwers in de Zwaan uit de hand. De eigenaar van brouwerij
De Roos was verbolgen over de hem aangeboden zitplaats en begon te schelden en te dreigen met een
stok. Een dag later legden de hoofdlieden, de bestuurders van het brouwerscollege, belastende
verklaringen tegen hem af bij de notaris. Hieruit is het begin van de vergaderingen van het college
enigszins te reconstrueren. Ze werden in de avond gehouden, want pas om acht uur kwam de
ruziemaker binnen. De president opende de vergadering, waarna een van de andere hoofdlieden de
ingekomen rekesten begon voor te lezen. De bijeenkomsten van de brouwers verhuisden in de
achttiende eeuw naar de Handboogdoelen.667
Ook de schuitenvoerders kwamen bijeen in drinkhuizen. Deze transportschippers waren
verdeeld over twee gilden: het roei- en steigerschuitenvoerdersgilde of kleinschuitenvoerdersgilde en
het vlotschuitenvoerdersgilde. Vanaf halverwege de zeventiende eeuw vergaderden hun overlieden in
twee gildekantoren aan de binnenzijde van de Nieuwe Brug. Ruimte voor feesten of andere gezelligheid
was er niet onder de brug, evenmin om zaken te doen.668 Individuele schuitenvoerders kwamen daarom
samen in publieke herbergen, zoals het Hogerhuis aan de vismarkt. In 1701 liet een schuitenvoerder daar
een schuld innen door de kastelein Jan Leijpmer. Op een leitje werden de schulden van klanten aan
derden bijgehouden, soms tot wel enkele jaren terug.669 Een andere favoriete kroeg van de
transportschippers was de Vergulde Roemer aan de Texelse Kade (nu Prins Hendrikkade), op steenworp
afstand van het gildekantoortje onder de Nieuwe Brug. Schuitenvoerders gebruikten deze locatie als
kantoor en ontmoetingsplaats, zo blijkt uit een contract tot compagnieschap (1702). De compagnons
spraken met elkaar af hun kasboek in een kastje in de herberg te leggen; alle leden kregen hiervan een
sleutel. In de herberg hing ook een leitje waarop iedere schuitenvoerder schreef naar welke bestemming
hij onderweg was.670 Ook niet in gildeverband georganiseerde ambachtslieden gebruikten publieke
drinkhuizen als trefpunt en kantoor. Zo kwamen de haringkopers bijeen in de Oude Stadsherberg, vlakbij
de Haringpakkerij. De kakers hadden zelfs vaste vergadertijden in de herberg.671 De beëdigde
hooiwegers in stadsdienst hielden kantoor in een wijnhuis aan de Binnen-Amstel, dicht bij de

SAA, inventaris Archief 366; Van Eeghen,‘Malta’, 9-11.
SAA, NA 5284, nots. S. van Sevenhoven, attestatie 14-10-1699 [brouwers]; NA 5285B, idem, attestatie 8-4-1700
[loodsen].
667 Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 479.
668 SAA, Archief 5061, inv.nr. 715, rekest kleinschuitenvaardersgilde, nr. 3.
669 SAA, NA 6196/1269, nots. P. Carel, verklaring 4-2-1701; NA 6474/269, nots. H. de Wilde, obligatie 8-7-1701 [kastelein
mag schuld innen]; NA 6196/1269, nots. P. Carel, verklaring 4-2-1701 [schulden op leitje].
670 SAA, NA 6867/950, nots. G. van Schoonderwoert, akkoord 15-11-1702 [kasboek]; NA 6355/750, nots. J. van Geuns,
insinuatie 21-4-1702 [kantoor].
671 SAA, NA 7083, nots. I. Beukelaar, akkoord 11-10-1702 [vergadering haringkopers].
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hooimarkt voor het Diaconie Oude Vrouwenhuis (nu: Hermitage). Ook de – grotendeels Friese –
hooischippers kwamen daar drinken.672
Volgens Ter Gouw en Van Lennep hadden Hollandse gildekroegen als uithangbord doorgaans
de afbeelding van hun ambacht. Het bijbehorende opschrift luidde: ‘Het … ‘s Welvaren’. Ook na de
afschaffing van de gilden bleven die ‘Welvarens’ nog jaren lang bestaan, tot en met de tweede helft
negentiende eeuw.673 Aan het Jan Hanzenpad, dus buiten de toenmalige stad in de huidige
Bellamybuurt, zat in 1659 inderdaad een Slagers Welvaren.674 Waarschijnlijk kwamen hier alleen de
knechten, aangezien de meesters en overlieden van het vleeshouwersgilde een eigen kamer hadden
boven de Grote Vleeshal in de Nes en daarnaast in de Brakke Grond compareerden. En op de hoek van
de Dam en de noordzijde van de Nieuwendijk hing in de zeventiende eeuw het Waagdragers Welvaren uit,
totdat dit rond 1700 verhuisde naar de Kromelleboogsteeg aan de overkant.675 Bij de verkoop van het
Waagdragers Welvaren in 1710 is een beknopte inventarisatie gemaakt, zodat we iets van het interieur
weten. Bij de koopprijs (12.000 gulden) waren inbegrepen de tafels en banken, aarden kannen en
glazen, twaalf Spaanse stoelen, bier- en wijnstellingen en andere roerende goederen.676
Voor gezellen in de Duitse steden677 was de gildeherberg een belangrijk centrum. Bij aankomst
in een stad werd een gezel daar door de herbergvader en eventuele andere gezellen opgevangen. Hij
kon er de eerste dagen overnachten totdat er werk voor hem was gevonden. Zulke afzonderlijke
‘gezellenherbergen’ zouden ook hebben bestaan voor bakkers in opleiding. Gezellen die in Amsterdam
werk zochten, veelal jonge Duitsers, werden via zogenaamde ‘bakkersherbergen’ besteed bij een
patroon. Op latere leeftijd keerden zij veelal terug naar hun geboortestreek. Voor de zeventiende eeuw
zijn er echter geen aanwijzingen gevonden voor het bestaan van aparte bakkersherbergen.678 Evenmin
zijn er gegevens gevonden over ‘kroeg-sociëteiten’, die in het achttiende-eeuwse Amsterdam zouden
voorkomen. In speciale herbergen zou de bos staan waarin de leden – zowel mannen als vrouwen –
hun contributies stortten. Hieruit bekostigden zij begrafenishulp, ziekengeld en medische
hulpverlening. De kroeg-sociëteiten waren voor de lagere klassen, of ze vormden bijvoorbeeld een
optie voor ambachtsknechten als aanvulling op de gildebossen. Een van de kroeg-sociëteiten, ‘De
aloude gekroonde bos tot hulp der zieken’, zou teruggaan tot het begin van de zestiende eeuw, maar het
lijkt eerder een negentiende-eeuwse instelling te zijn geweest.679
Makelaars en leden van beroepsverenigingen van alle rangen en standen kwamen voor de gezelligheid
en om zaken af te handelen bijeen in Amsterdamse herbergen. Ook voor de opslag, transport en de
koop en verkoop van goederen waren bepaalde drinkhuizen in trek. Een selecte groep herbergen kreeg
het privilege om producten onder de hamer te brengen.

SAA, NA 14255, nots. H.D. van Hoorn, attestatie 26-10-1757 [hooiwegers].
Uithangteekens, 126.
674 Met als waard Warnar Jansz, zie: SAA, NA 1923/423, nots. J. de Wijse, 1659.
675 Daar herinnert nog altijd een gevelsteen aan de herberg van de waagdragers. SAA, NA 4722/191, nots. J. Lansman,
attestatie 13-6-1707.
676 SAA, NA 4219/1211, nots. D. v.d. Groe, koopovereenkomst 11-12-1710 [Waagdragers Welvaren].
677 Voor een soortgelijke ontwikkeling in Frankrijk: Coornaert, Compagnonnages.
678 Kuypers, Migrantenstad, 240; Serrurier e.a., Bakkersbedrijf, 25; Knotter, ‘Vreemdelingen’, 229; Bos, Hulpverlening, 298.
679 Bos, Hulpverlening, 54; Van der Valk, ‘Gilden’.
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14

Veilingherbergen

Balen wol uit Segovia; zeep, wijn, anijs, ruwe wol, salpeter en noga uit Alicante, kisten suiker en tabak
uit Brazilië, sinaasappels en citroenen, wijnen, brandewijn en azijn uit Bordeaux; olijfolie, kappertjes en
leer uit Sevilla; dadels, honing, amandelen, stofgoud, was en leer uit Salé, de piratenstadsstaat in
Barbarije [Marokko]; wijn, suiker, gesuikerde citroenschillen en nagelhout van de Azoren; cacao uit
Curaçao; rietsuiker uit Suriname; gember, katoen en indigo van de Antillen; kalfsleer en scheepsmasten
uit Moskovië; tarwe en granen uit Danzig; balen zijde en zout uit Setúbal, en de allerfijnst geweven
geitenwol uit Izmir in Turkije. Amsterdam gold in de Gouden Eeuw met recht als het ‘pakhuis van de
wereld’.680 De handel in deze exotische – en ook in meer alledaagse producten uit de regio – vond plaats
op de beurs, in het Oost-Indisch Huis, op de markten en in publieke drinkhuizen. De producten
verwisselden van eigenaar in onderhandse verkoop (rechtstreekse handel tussen twee partijen) en bij
openbare verkopingen (veilingen) in herbergen. Het stadsbestuur wees deze ‘veilingherbergen’ aan of
verleende privileges aan individuele waarden, al bestond er daarnaast een groot circuit van illegale
veilingen. Voor het organiseren van verkopingen kreeg de waard soms een percentage uitbetaald maar
hij verdiende ook aan de consumpties. Vanwege de gegarandeerde klandizie waren veilingherbergen een
lang leven beschoren.
Opslag, transport en verkoop
Het beeld van de stad aan het IJ als centrale ‘stapelmarkt’ voor de Europese markt is de afgelopen jaren
aan het wankelen gebracht. Volgens historici was het hoge niveau van de informatievoorziening en
financiële instellingen, zoals de beurs en de wisselbank, een belangrijkere voorwaarde voor de groei van
Amsterdam tot het zenuwcentrum van de moderne handel dan de fysieke aanwezigheid van
goederen.681 Toch droeg ook de professionele infrastructuur voor verwerking, opslag en distributie van
grondstoffen en producten bij aan de centrale rol van Amsterdam als handelsknooppunt. Zo was er een
sterke groei van het aantal opslaglocaties. Aan het eind van de zeventiende eeuw waren er alleen al
zeshonderd ‘onbewoonde pakhuizen’, zo becijferde het stadsbestuur.682 Ondanks het stijgende aanbod
aan pakruimte liepen de huren van opslagzolders hoog op, ‘door de veelvuldige waren, die in dese stadt
sijn’, zo wist het stadsbestuur in 1656.683 Naast de opslagruimtes in pakhuizen en op zolders bestond de
gewoonte om graanvoorraden tot de verkoop te bewaren in de lichterschuiten waarin ze waren
geschept vanuit de koopvaardijschepen in de haven. Houtvlotten werden meestal in de met palen
afgebakende walen ‘geparkeerd’. Ten slotte hadden de admiraliteit en de beide handelscompagnieën
VOC en WIC eigen opslagruimten, waarvan de welriekende inhoud van het vier verdiepingen tellende
VOC-magazijn buitenlandse bezoekers in extase bracht.684
Al deze opslagcapaciteit was nodig omdat Amsterdam zoveel verschillende soorten markten
bediende: lokale en regionale markten, de exportmarkt voor Hollandse producten en de internationale
doorvoerhandel.685 De overdracht van die goederen vond deels plaats in herbergen, waar koper en
verkoper de transactie beklonken met een glas wijn of een maaltijd. En net als in de zestiende eeuw
boden de waarden hun commerciële en financiële diensten aan. Zo verschaften zij hun gasten krediet,
stelden zij zich borg en accepteerden zij wisselbrieven in naam van hun klanten.686 Ook bewaarden zij
de in de herberg gesloten koopcontracten voor hun gasten. Jan Zoet, naast dichter ook uitbater van
herberg Baanbrug (Haarlemmerdijk 147, hoek Baanbrugsteeg), ging nog een stapje verder in zijn
Aldus de uit Spanje afkomstige Joodse koopman Abraham Idaña (1623-1690). Teensma, ‘Idaña’s beschrijving’, 131.
Veluwenkamp, ‘Afscheid’, 43-45; Lesger, Handel.
682 Volgens Bonke (Pakhuizen, 13) zelfs 1600, maar dat aantal berust op een verkeerde interpretatie van Wagenaar
(Amsterdam, deel 1, 709).
683 SAA, Archief 5025, inv.nr. 120v, vr.sch.res. 7-7-1656.
684 Van Eeghen, ‘Gildewezen’, 64, 77; Revesz-Alexander, Lagerhäuser.
685 Lesger, Handel, 200-208.
686 Onder andere: SAA, NA 7210/595, nots. mr. P. van Aken, insinuatie 14-9-1705 [financiële overeenkomst]; NA
5559/1359, nots. P. van Akersloot, verklaring 16-3-1706 [herbergier bewaart contract ossenhandel]; NA 4996/269, nots. M.
Servaes, verklaring 11-8-1706 [verkoop van 400 bijbels]; NA 4647/1568, nots. J. Backer, insinuatie 28-6-1707 [herbergier
stelt zich borg]; NA 6040/607, nots. P. Schabaelje, verklaring 1-8-1708 [bijeenkomst Griekse kooplieden].
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dienstverlening. In 1668 stelde hij persoonlijk een koopcontract op voor twee van zijn gasten en las dit
voor ten overstaan van de overige aanwezigen. De hierna ontboden notaris hoefde aan dit document
slechts zijn eigen verklaring toe te voegen.687 Herbergiers zoals Zoet ondertekenden ook in de herberg
opgemaakte notariële akten of zonder tussenkomst van de notaris gesloten koopcontracten. Daarom
waren ze goed op de hoogte van de zaken die hun klanten in de gelagkamer deden. Vanwege hun
kennis van zaken werden zij opgeroepen als getuigen zodra er een conflict rees tussen klanten. Zo
moest de waard Carsten Barentsz in 1631 voor de notaris beschrijven hoe twee kooplieden ten
overstaan van twee makelaars in zijn herberg in de Vogeldwarsstraat (nu: Paleis op de Dam) een
koopcontract hadden opgesteld voor een partij kant. Een van de kooplieden had eigenhandig de
prijzen, levering en andere verkoopcondities opgeschreven. Daarnaast waren zij overeengekomen dat
degene die de koop eventueel zou ontbinden, de makelaardij en het gelag moest betalen, waarover zij
elkaar de hand hadden geschud. De verkoper was echter ontevreden en scheurde het document aan
stukken, ‘alsoo t’selve noch op de taeffel lach’. Vervolgens moest hij de genuttigde drankjes en de
courtage afrekenen.688 Ook tijdens de tulpomanie, die in 1637 een hoogtepunt en dieptepunt bereikte,
waren herbergiers getuigen van zakelijke overeenkomsten. Bepaalde drinkhuizen golden als
knooppunten in de bloembollenhandel: de ‘bloemisten’ kwamen er samen, kochten, verkochten en
veilden er hun prijzige tulpen.689 De uithangborden van de voornaamste herbergen waar zij
bijeenkwamen zijn afgebeeld op Flora’s Mallewagen, de spotprent op de tulpenmanie van Crispijn van
de Passe (1637). In Amsterdam ging het om de een van de doelenherbergen, de Meniste Bruiloft
(Oudebrugsteeg) en het Witte Wambuis (achter de Nieuwe Kerk).690
Ook voor de fysieke opslag van hun handelsgoederen of monsters deden kooplieden – net als
in de zestiende eeuw – een beroep op hun waard. De kelders onder en de zolders boven de herbergen
waren gevuld met uiteenlopende goederen. Zo liet in 1617 een Duitse koopman een partij Turkse
stoffen opslaan in de Blanke Ham, een veerhuis aan het Rokin bij het Rotterdammer veer. Hij verkocht
de kostbare textiel later door aan lokale kooplieden.691 Over het eerste decennium van de achttiende
eeuw is er meer informatie bekend over de handel, tijdelijke opslag en transport van goederen in
drinkhuizen.692 Soms gingen er slechts kleine partijen van de hand: zo kocht in 1705 een Amsterdamse
koopvrouw in herberg de Valk in de Kolksteeg een baal thee van een andere vrouw. Ze liet de partij
door een kruier naar haar huis brengen. In het Wapen van Overijssel (Warmoesstraat) liet in 1706 een
lokale koopman twee kruiers een baal van honderd pond cochenille (rode kleurstof) bezorgen, bestemd
voor een koopman uit Hamburg. Datzelfde jaar ontving een handelaar uit Flensburg een vat met
krenten en specerijen in de Boterton, waar hij logeerde. Deze herberg aan de Oude Teertuinen had een
behoorlijke opslagcapaciteit. In 1710 liet een schipper uit Leeds er tweeduizend kilo aan kurken
bewaren in de kelder. Een Amsterdamse koopman kocht de waar, maar vergat de kwaliteit te
controleren: de kurken in het midden van de stapel bleken doornat te zijn, zodat hij de koop wilde
annuleren.693 Een zilversmid uit de Warmoesstraat, tegenover de Oudebrugsteeg, week in 1737 voor de
leegverkoop van zijn winkelvoorraad ook uit naar een herberg. Die verkoop vond plaats in de Nieuwe
Wijnberg, in dezelfde straat maar dichter bij de Dam. Opmerkelijk is de reden die de zilversmid hiervoor
opgaf: de verkoop van zijn laatste juwelen en parels kon niet voor het winkelpand plaatsvinden,
‘wegens ’t groote gery van de Paerden etc’. Aan de Damzijde van de Warmoesstraat was meer ruimte
voor de te verwachten klanten van buiten de stad.694
Herbergiers stonden hun gasten ook bij in het transport van de handelswaar. In 1709 verbleven
twee producenten van zeildoek uit Krommenie in de Valk (Nieuwebrugsteeg). Ze schakelden hun
Lambour, ‘Jan Zoet’, 126.
SAA, Archief 366, inv.nr. 1299, akte 6-8-1631.
689 In Haarlem waren elf herbergiers of eigenaars van drinkhuizen zelf actief als bloemist, zie: Goldgar, Tulipmania, 173-175,
210-212.
690 De overige wapenschilden verwezen naar Haarlemse herbergen, zie: Goldgar, Tulipmania, 173-174.
691 Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven, deel 2, 244; Hell, ‘Trade’.
692 Dankzij de kaartenbakindex op de notariële archieven over de periode 1701-1710, zie: SAA, Archief 30452.
693 SAA, NA 6872/319, nots. G. van Schoonderwoert, verklaring 8-9-1705; NA 7212/1015, nots. mr. P. van Aken,
verklaring 2-12-1706; NA 5903/313, nots. J. Hoekeback, verklaring 12-1-1707; NA 6490/819, nots. H. de Wilde, verklaring
4-9-1709; NA 7096/559, nots. D. Blok, insinuatie 18-10-1710.
694 ‘s Gravenhaegse courant 3-4-1737.
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waard in om hun rollen zeildoek van de herberg naar het huis van een koper te vervoeren.695
Transportdiensten waren onnodig bij transacties op basis van een monster. Dit gebeurde in 1705
bijvoorbeeld in de Drie Morianen, een herberg aan de Nieuwendijk (huidig nr. 121). Een tussenpersoon
verkocht daar twintig last rogge aan een lokale koopman. Hij had echter nagelaten de bewaarplaats van
de rogge en de naam van zijn opdrachtgever te noemen, zodat de koper hem liet aanzeggen dit alsnog
te doen.696 Graanhandel vond op grote schaal ook plaats in de Koning van Polen aan het Damrak (huidig
nr. 44), schuin tegenover de korenbeurs over het water. Onder de Gelderse uitbater Claes Nossen was
deze herberg vanaf 1683 de stamkroeg geworden van de korenhandelaren. Kooplieden hadden goed
noorderlicht nodig, omdat zij de graanmonsters op kleur keurden. De inspectie van de monsters
gebeurde dan ook in de openlucht korenbeurs, die open was op ‘marktdagen’ (maandag, woensdag en
vrijdag) van halftien tot halftwee en ’s avonds van vier tot zeven uur. Onder de gaanderijen bewaarden
de verkopers hun graanmonsters in banken en kastjes. Het sluiten van de koop kon ook – en ’s winters
zelf bij voorkeur – in de Koning van Polen plaatsvinden, waar een warm haardvuur, bier en wijn, een tafel
en voldoende getuigen waren. Zo verkocht Albertus Ploos van Amstel (1672-1728) hier in november
1698 een partij van twintig last koren, die hij uit Elbing (Elbląg) naar Amsterdam had laten verschepen.
De makelaar was bij deze koop aanwezig. Grote kwantiteiten verwisselden ook van eigenaar tijdens
graanveilingen, die in dit pand bleven plaatsvinden tot ver in de negentiende eeuw.697
De spilfunctie van de Amsterdamse herbergen in het handelsverkeer was niet uniek. Zo vonden
aan de overzijde van de Noordzee gelijksoortige transacties plaats in Britse drinkhuizen. Het
snelgroeiende aantal rondreizende vertegenwoordigers en de opkomst van de handel met monsters
veranderde het karakter van de groothandel in Engeland. Kopers en verkopers lieten de
openluchtmarkten links liggen en gingen naar specifieke herbergen in de steden. In de textielhandel
gebeurde dat al vóór 1570, maar vanaf het bewind van koningin Elizabeth werd het een wijdverspreid
gebruik. In twee herbergen bij de Londense stadspoort Aldersgate werden in de zeventiende eeuw
bijvoorbeeld kant-markten georganiseerd en in de achttiende eeuw was de handel in agrarische
producten geheel geconcentreerd in drinkhuizen. In Northampton kon je voor diverse soorten zaden in
afzonderlijke lokalen terecht, zoals in de Old Goat voor klaver- en graszaad. Daar konden de zaden niet
wegwaaien, zoals op winderige marktpleinen weleens gebeurde. In de herbergen was ook voldoende
opslagmogelijkheid, bijvoorbeeld voor zakken mais of balen textiel. In Northampton berichtten
kooplieden in de lokale krant in welke herberg zij verbleven, zodat hun klanten daarnaartoe konden
komen. De drinkhuizen hier dienden ook als veilinghuis voor de verkoop van inboedels en
luxegoederen. Herbergiers verstrekten ook krediet aan hun rondreizende klanten, gaven hun
commerciële informatie en brachten hen in contact met lokale kooplieden.698 In de havenplaats
Southampton kwamen kooplieden in herbergen voor de opslag en verkoop van een brede variatie aan
goederen: van meel en stoffen tot slachtvlees. De handelsherbergen daar werden vaak uitgebaat door
voormalige kooplieden, tussenpersonen of ambachtslieden met kennis van de producten die er onder
hun dak verhandeld werden.699
‘In het bekken’
De omvang van de goederenhandel in Amsterdamse herbergen laat zich moeilijk meten. Het totale
handelsvolume is immers onbekend, alsmede het aandeel van de herberghandel daarin. Naast de
SAA, NA 5903/313, nots. J. Hoekeback, verklaring 12-1-1707.
Diezelfde heren kwamen vaker in de Drie Morianen, want in 1709 getuigden en bemiddelden zij er in een conflict tussen
twee andere kooplieden over een partij Bremer mout. SAA, NA 7346/761, nots. J. Valkenburg, insinuatie 15-4-1705; NA
6490/119, nots. H. de Wilde, attestatie 6-7-1709.
697 Vanaf 1795 is de naam de Pool bekend, toen de overlieden van het korendragersgilde er hun verkiezingen en rekenmalen
hielden, zie hoofdstuk 13. Volgens Looijen (Herbergen, 27) verwees de naam naar de wijzer van een weegschaal in de
veilingzaal. In 1840 werd in ‘logement de Pool’ onderhands een partij lijnzaad verkocht en in 1866 waren er veilingen van
tarwemeel, bonen en ‘zwaar beschadigde rogge’. In 1901 kwam lunchroom en bodega de Beursbengel in het door Berlage
verbouwde pand, dat in 1926 afbrandde maar werd hersteld. Het naastgelegen (Damrak 42-43) Restaurant (later Hotel) de
Pool ontleende zijn naam aan het legendarische veilinghuis. SAA, NA 5280, nots. S. van Sevenhoven, 24-11-1698; Algemeen
Handelsblad 14-5-1840 en 6-4-1866; Nieuws van den dag, 11-5-1901.
698 Everitt, ‘Urban inn’, 91-137, aldaar 104-109.
699 Ibidem, 106.
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onderhandse transacties in herbergen waren er andere manieren om goederen te kopen of juist van de
hand te doen. Groothandelaren konden ten eerste terecht op de koophandels- en korenbeurs waar
uitsluitend werd gehandeld op basis van productbeschrijvingen en monsters: de fysieke goederen lagen
elders in de stad opgeslagen. Naast die centrale markt op de beursvloer, waar de basisprijzen tot stand
kwamen, speelde het openbare marktwezen een rol in de goederenoverdracht. Zowel particulieren als
detailhandelaren kochten op de goederen- en levensmiddelenmarkten. Tijdens de stadsuitbreidingen
van de zeventiende eeuw verplaatsten de markten zich vanaf de binnenstad (Damrak en Rokin) naar
nieuwe pleinen, zoals de Botermarkt op het Reguliersplein (nu: Rembrandtplein). Alleen de grote
vismarkt bleef uiteindelijk over in het oude centrum bij de Dam.700
Een populaire manier om (on)roerende goederen te verhandelen was het veilingwezen. Tijdens
de publieke verkopingen leerden de kooplieden en makelaars de markt kennen: ze hoorden er de
courante prijzen, zagen het biedgedrag van hun collega’s en kregen inzicht in het actuele aanbod. Voor
kooplieden en handelsagenten was het een handige manier om hun in commissie geïmporteerde
goederen te verkopen. Hoe groot de betekenis van het veilingwezen was voor het economische leven is
lastig te achterhalen.701 Een aanwijzing voor het belang van de veilingen voor de stad bleek in 1649. Het
stadsbestuur overwoog een honderdste penning te heffen op de publieke verkopingen, ten bate van het
Aalmoezeniersweeshuis, maar bracht dit terug tot een accijnsbelasting van een half procent, ‘om de
vercopinge niet uijt de stadt te verjagen’. De belasting bleef verder beperkt tot veilingen van boven de
vijfhonderd gulden, gold niet voor verkopingen van boeken, paarden, rijtuigen en gereedschap, en lijkt
ook niet altijd even strikt te zijn geïnd.702 Ook de befaamde halfjaarlijkse veilingen van de VOC waren
vrijgesteld van de liefdadigheidsbelasting, in ruil voor een jaarlijkse ‘gift’; vanaf 1642 werden alle
Aziatische producten van de handelscompagnie geveild in het Oost-Indisch Huis.703 In de achttiende
eeuw was het veilingwezen onontbeerlijk voor de handel, als we Le Long mogen geloven. Hij schreef
over ‘onnoemelyke Quantiteyten van Goederen’ die bij openbare verkopingen verkocht werden, met
name wijn. Toch ging het niet om het complete handelsvolume: volgens een schatting kwam in 1742
ongeveer een vijfde van alle geïmporteerde Franse wijnen onder de hamer. Later in de eeuw liep dit
aandeel terug tot circa vijf procent van alle uit Frankrijk ingevoerde wijnen.704
In Le Longs tijd (circa 1720) werden veilingen vooraf aangekondigd op aanplakbiljetten en in
krantenannonces. Geïnteresseerden kwamen vooraf naar kijkdagen om de waar te inspecteren en
bijvoorbeeld wijn of thee te proeven. Wijnproeverijen vonden plaats op vlotschuiten, behalve bij de
betere rode wijnen die in kelders bewaard moesten worden. Halverwege de achttiende eeuw was er
bijna dagelijks een veiling, soms twee tot wel zeven keer per dag. De verkopingen zelf gingen bij opbod,
bij afslag of volgens een combinatie van beide systemen. Veilingen bij verhoging (opbod) vond in de
eerste helft van de zeventiende eeuw plaats ‘bij de brandende kaars’: zolang de vlam brandde, kon er
geboden worden. Later was het verkopen ‘met de stock’ het gangbare systeem bij opbod, zoals bij de
verkopingen in het Oost-Indisch Huis. Bij afslag werd de persoon die het eerst ‘mijn’ riep de eigenaar
van de aangeboden kavel. De VOC ging pas in 1791 veilen bij afslag. Het ‘Engels-Nederlandse
veilingsysteem’ betekende dat een eerste ronde bij verhoging gevolgd werd door een tweede ronde bij
afslag. Deze procedure was in de achttiende eeuw gebruikelijk bij de veiling van schepen,
scheepsparten, onroerend goed, hout, wijn en brandewijn.705
Veilingen mochten officieel alleen plaatsvinden met toestemming van burgemeesters en in het
bijzijn van een beëdigde veilingmeester (‘afslager’ of later ‘venduemeester’). Uitdraagsters lapten die
regel nogal eens aan hun laars en veilden tweedehands kleren of andere spullen uit boedelverkopingen
vanuit hun eigen huis of op bruggen en ‘ventjagers’ veilden bier, textiel, zout en wijnen vanaf hun
schuiten. Ook makelaars verkochten op eigen houtje goederen, zonder de vereiste toestemming van de
Lesger, Handel, 245; Kistemaker, Marktstad, 86, 91.
Over het veilen van wijn, hout, kunst, boeken, bloembollen, stadsgronden en hout bestaan detailstudies, maar niet over
het veilingwezen in het algemeen. Goldgar, Tulipmania; Wegener Sleeswijk, Wijn, 235-278; Hart, ‘Houthandel’; Montias, Art;
De Marchi, ‘Dutch auctions’; Hameleers en Schmitz, ‘Uitgiftekaarten’.
702 SAA, Archief 5025, inv.nr. 19, f. 9-10, vr.sch.res. 24-1-1649; Archief 343, inv.nr. 527. Wegener Sleeswijk, Wijn, 244.
703 Vgl. Van Dillen, Rijkdom, 122; Montias, Art at auction, 22; Wegener Sleeswijk, Wijn, 243.
704 Le Moine de L’Espine en Le Long, Koophandel, deel 1, 299; Wegener Sleeswijk, Wijn, 246-247.
705 Wegener Sleeswijk, Wijn, 240-243; Le Long, Koophandel, 312; Van Muiswinkel, Handel, markt en beurs, 128-139; Memorieboek, 56.
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burgemeesters.706 Alle legale veilingen vonden plaats in herbergen. Sommige drinkhuizen hadden
privilege van het stadsbestuur voor de verkoop van een bepaalde productgroep, bij andere was het
veilen uit gewoonte ontstaan. Makelaars reserveerden een kamer in de herberg, zodat ze dicht bij de
afslag waren voor hun klanten. Deftige kopers mochten zelfs vanuit hun venster bieden. De
veilingmeester, bijgestaan door een secretaris, zat op een duidelijk zichtbare plaats en verder moest de
herberg over voldoende ruimte beschikken voor een zaal of binnenplaats waar het veilingpubliek
bijeenkwam. Ook het herbergpersoneel had een bescheiden rol in de veilingprocedure: bij het laatste
bod wierp de veilingmeester een ‘blokpenning’ naar beneden, door een houten buis, welke de
dienstknecht of meid van de herberg ‘in het voorschoot’ moest opvangen en naar de koper brengen.
Aangezien dit twee stuivers fooi opleverde, zal het een gewilde klus zijn geweest.707
Al in de vijftiende eeuw waren er openbare verkopingen in Amsterdamse drinkhuizen. Uit 1454
of 1455 dateert een keur die stelt dat kopers van goederen uit een veiling in een herberg niet onder die
transactie uit kunnen. De geveilde goederen of de eigendomsbewijzen lagen toentertijd ‘in een becken,
scottel of anders’, vandaar de uitdrukking ‘int bekken verkopen’ voor veilen. Dat ‘bekken’ was nog geen
slaginstrument; pas later werd er bij aanvang en afslag op een koperen bekken geslagen. In de
achttiende eeuw bewaarde de stad daartoe ‘een becken op den afslag’ in het Oudezijds Herenlogement.708
Het stadsbestuur wees herbergen aan als veilinghuis. Voor de waarden was het een lucratief privilege,
aangezien de publieke verkopingen een groot en kapitaalkrachtig publiek trokken. De verplicht
aanwezige regenten – de schout, een of meer burgemeesters en een afvaardiging van schepenen en
thesauriers – aten en dronken er bovendien naar lieve lust op stadskosten. Zoals in het laatste kwart van
de zestiende eeuw tijdens de onroerend goedveilingen in de Prins op de Dam. Vanwege de
stadsuitbreidingen na de Alteratie kwamen er toen geregeld nieuwe percelen beschikbaar, die de
stadsconciërge in drinkhuizen ter veiling aanbood. De uitgiftekaarten lagen daar ter inzage en op de
veildag konden geïnteresseerden mondeling bieden bij afslag. Meestal werden de veilingen gehouden in
de periode tussen Kerst en Driekoningen (de ‘twaalf dagen’).709
De grondveilingen – soms gecombineerd met huizenverkoop – vonden in het laatste kwart van
de zestiende eeuw plaats in een klein groepje herbergen. Rond 1582 bijvoorbeeld bij Dirck Thomasz,
waard in de Danziger Jonkvrouw. Hij verdiende niet alleen aan de wijnkoop – de gezamenlijke betaling
van het gelag door de koper en verkoper – maar ook aan de consumpties van de regenten.710 Daarnaast
dienden het Vogelstruis, de Kloveniersdoelen en de Drie Friezen (Nieuwendijk) geregeld als veilinghuizen.
Tussen 1593 en 1596 waren de veilingen van de ‘twaalf nachten’ uitsluitend in het Boot op de Zeedijk:
de waard – voormalig houtkoper Wouter Willemsz Cors – verdiende duizenden guldens aan de
drinkende regenten. In later jaren toonden de bestuurders weer een sterke voorkeur voor de Prins aan
de Dam. Gedurende twee dagen in het voorjaar van 1600 spendeerden de regenten bij verkopingen
daar ruim 250 gulden en in het najaar nog eens 380 gulden. Een jaar later ging het om ruim vijfhonderd
gulden, geconsumeerd tijdens vijf veilingen. Gemeten naar de toenmalige levensstandaard waren dat
aanzienlijke bedragen.711

SAA, Archief 366, inv.nr. 1189, res. 19-6-1663; Wegener Sleeswijk, Wijn, 243.
Le Long, Koophandel, deel 1, 306-309, 322.
708 SAA, Archief 5039, inv.nr. 13, p. 30, res. 1-7-1735. WNT, lemma ‘bekken’; Breen, Rechtsbronnen, 52; Hermesdorf, Herberg,
171; Wegener Sleeswijk, Wijn, 235, n. 2; Le Long, Koophandel, deel 1, 299.
709 Over onroerend goedveilingen: Hameleers en Schmitz, ‘Uitgiftekaarten’, 55, 64, n. 25.
710 SAA, Archief 5039, inv.nr. 550, o.a. f. 10; inv.nr. 76, f. 185 [Dirck Thomasz].
711 Dank aan Willem Frijhoff voor de verwijzing naar Cors. SAA, Archief 5039, inv.nr. 94, f. 144, f. 147v; inv.nr. 95, f. 156.
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Afb. 25 Kunstveiling in het Oudezijds Herenlogement. Simon Fokke, 1774. SAA.

Huizen en schepen
De vrijwillige veilingen (‘willige verkopingen’) van huizen, erven en obligaties namen in de zeventiende
eeuw een grote vlucht. Vanaf 1650 moesten alle onroerend goedveilingen plaatsvinden in het
nieuwgebouwde Oudezijds Herenlogement aan de Grimburgwal. Daarbij ging het zowel om huizen als
tuinen, lijnbanen, buitenplaatsen en heerlijkheden, waarvan ter plaatse de koopakte was in te zien. Ook
alle effecten712 en schepen moesten voortaan in dit herenlogement geveild worden. Uitbater Albert ten
Brincke had deze privileges bij zijn aantreden gekregen van het stadsbestuur, als tegemoetkoming voor
zijn hoge huur (4400 gulden). In zijn vorige herberg, de Zeeridder aan de Oudezijds Voorburgwal, bood
hij al onderdak aan de veilingen van schepen uit nagelaten boedels, maar dat was geen exclusief recht.713
In het Oudezijds Herenlogement kreeg Ten Brincke in beginsel een monopoliepositie op onroerend
goedveilingen, aangezien de burgemeesters hem toezegden ervoor te zorgen dat verkopingen niet in
andere drinkhuizen zouden plaatsvinden. Aan de nakoming van deze belofte schortte het nogal, maar
het herenlogement genoot al gauw grote naamsbekendheid als verkooplokaal. Enkele vertrekken van de
benedenverdieping waren speciaal gereserveerd voor het veilen, evenals de binnenplaats waar een
zitplaats voor de veilingmeester was getimmerd en waarover bij slechte weersomstandigheden een zeil
kon worden gespannen.
Over effectenveilingen: Van Bochove, Premium auctions.
Zo was er in 1644 ook een scheepsverkoop in de Vergulde Boot op Zeedijk. SAA, Archief 5073, inv.nr. 32, o.a. 23, 27 en
30-1; 15-2-1644.
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In 1650 werden er ook veilingen van stadsrogge in het Oudezijds Herenlogement gehouden. Uit
vrees voor schaarste had de stad goedkope rogge ingeslagen om te voorzien in de voedselvoorziening
van arme inwoners; het restant werd aan het eind van het duurtejaar geveild. Ten Brincke ontving
hiervoor niet alleen de kosten van het gelag van de aanwezige regenten, maar hij streek ook een
percentage op van de opbrengst als ‘recht van de waert’.714 Lucratiever waren de onroerend
goedveilingen. De koper en de verkoper van onroerende goederen waren de kastelein gezamenlijk het
rantsoen of wijnkoop verschuldigd. De hoogte hiervan – berekend volgens een staffel – werd in 1685
officieel vastgelegd. Bij de veiling van goedkope percelen (zeshonderd gulden en lager) kreeg de waard
slechts zeven gulden, maar bij dure grachtenpanden (van boven de 36.000 gulden) bedroeg de wijnkoop
meer dan het tienvoudige (75 gulden). Aangezien er dagelijks maximaal twintig huizen of erven geveild
mochten worden, kon de kastelein hieraan theoretisch op één dag vijftienhonderd gulden verdienen. In
de tweede helft van de achttiende eeuw moet het aantal veilingen in het herenlogement sterk zijn
toegenomen. De uitbaters – Dankmeyer en zoon – kregen nu een half procent van de verkoopprijs als
rantsoen, maar betaalden nog niet eens de helft van de inkomsten daarvan aan huur. In 1781
verhoogden de thesauriers de jaarhuur daarom naar het astronomische bedrag van tienduizend gulden.
Dankmeyer ging akkoord en betaalde voortaan de hoogste huur van de stad.715 Buiten de wijnkoop
verdiende de kastelein aan de consumpties. Zo organiseerde het brouwerscollege aan het eind van de
zeventiende eeuw vier verkopingen van brouwerijen in het Oudezijds Herenlogement, waarbij de aanwezige
brouwers tussen de dertig en ruim honderd gulden aan drankjes uitgaven.716
In 1657 verloor Ten Brincke het recht op de executieveilingen van schepen. Dit privilege kwam
voortaan toe aan de uitbater van het pas opgerichte Nieuwezijds Herenlogement, aan de Haarlemmerdijk.
De schepen en scheepsparten werden daar geveild op de binnenplaats, waartoe aan de oostzijde van het
gebouw een afdakje was gemaakt tegen het hemelwater. Omdat er stelselmatig ook in andere
drinkhuizen executoriale scheepsverkopingen plaatsvonden, waartegen de stad weinig deed, kreeg de
waard in 1663 korting op zijn huurbedrag. De admiraliteit van Amsterdam liet ook oorlogsbuit veilen in
het Nieuwezijds Herenlogement. Tijdens de Engelse Oorlog, in 1667, bijvoorbeeld ‘1500 Vaetjes Engelsse
Boter’ en 40 slijpstenen, geconfisqueerd door de marine.717 Het bleef lastig om exclusiviteit als
veilinghuis van executoriale schepen te behouden: in 1681 stipte de kastelein dit opnieuw aan bij het
stadsbestuur. Dat verplichtte de secretarissen, veilingmeesters en de stadsconciërge om uitsluitend in
het Nieuwezijds Herenlogement schepen en scheepsparten bij executie te veilen. Een jaar later volgde de
oekaze dat op de vastgestelde veildag – vrijdag – nergens anders verkopingen mochten plaatsvinden.718
Vanaf 1783 bepaalde de stad een vaste tarieflijst die de kastelein mocht vragen voor een kamer. De
hoogte van de prijzen was afhankelijk van het soort vaartuig dat geveild werd, zoals een kaag, schip of
walvisjager. Nam de verkoper geen kamer, dan was hij een vast tarief verschuldigd van drie gulden en
drie stuivers.719
De beide herenlogementen trokken samen een aanzienlijk deel van de Amsterdamse veilingen
naar zich toe. Naast de huizenveilingen gingen er in het Oudezijds Herenlogement ook huisraad en kleding
in de verkoop, alsmede andere kostbaarheden zoals schilderijen en juwelen (afb. 25). De veilingen
konden zowel door de weesmeesters gebeuren, ten behoeve van erflaters, als door makelaars. Uit
krantenadvertenties blijkt dat er van alles te krijgen was, zoals in 1668 een verzameling schilderijen, die
daags tevoren in het logement werden tentoongesteld, in 1670 ook de boekencollectie van Athenaeum
Illustre-professor Keuchenius, en in 1691 een collectie aardglobes.720

SAA, Archief 5023, inv.nr. 3, 2-12-1650, f. 293 [privilege veilingen]; Archief 5039, inv.nr. 142, f. 171 [stadsrogge].
SAA, Archief 5039, inv.nr. 26, p. 166, res. 22-12-1781. Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 76; idem, deel 3, 26.
716 De vier veilingen van brouwerijen waren in de periode 1696-1698, zie: SAA, Archief 5068, inv.nr. 1; Archief 366, inv.nr.
1685, kassaboek 1696-1707.
717 Opregte Haarlemse Courant, 15-2-1667.
718 SAA, Archief 5039, inv.nr. 634; inv.nr. 150, f. 157v-158, inv.nr. 151, f. 201; inv.nr. 154, f. 161; Wagenaar, Amsterdam, deel
2, 76; Nieuwenhuis, Herenmarkt, 115; Van Eeghen, ‘Nieuwezijds Heerenlogement’, 26-28.
719 Ibidem, 29-30.
720 Tĳdinghe uyt verscheyde quartieren, 28-4-1668; 29-3-1670 , Oprechte Haerlemsche courant, 20-11-1691.
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Kunstveilingen
Het veilen van kunstobjecten was geen exclusief recht van het Oudezijds Herenlogement. Tot 1640 werden
schilderijen vooral verkocht als onderdeel van nagelaten boedels op veilingen van de weeskamer
waarvan de opbrengst was bestemd voor het levensonderhoud van de minderjarige kinderen van de
overledene. Gemiddeld waren er een à twee van zulke veilingen per week, die voor iedereen
toegankelijk waren maar vooral werden bezocht door uitdraagsters, kooplieden, welgestelde
ambachtslieden en kunstenaars. De weeskamer veilde niet meer dan vijf procent van de gehele
kunstmarkt: de overige doeken zullen op markten, pleinen en in schilderwinkels zijn verkocht, of in
herbergen bij individuele transacties.721 Bij boedels van weinig waarde vonden de weeskamerveilingen
plaats in het huis van de overledene; wanneer er meer op het spel stond, dan gingen de goederen onder
de hamer bij de conciërge van het stadhuis of op de weeskamer. In het eerste kwart van de zeventiende
eeuw waren er in drinkhuizen incidenteel publieke verkopingen van schilderijen uit boedels. Zoals in de
doelengebouwen (in 1609) en in Drie Hammetjes een herberg aan de Dam (huidig nr. 14). Dit laatste
adres leek speciaal te zijn bestemd voor de kunsthandel, want huisraad uit dezelfde nalatenschap werd
elders verkocht.722
Een ander veilinghuis van de weesmeesters was de eerdergenoemde Drie Morianen aan de
Nieuwendijk (nr. 121). Het onderkomen van deze oude herberg liep door tot het Damrak, waar ook
een uitgang aan het Water zat (bij huidige nrs. 34-35) en waarlangs goederen en drank per schuit
konden worden aangevoerd. De indertijd nog aan het Damrak geconcentreerde zeepzieders belegden in
deze herberg hun vergaderingen.723 Onder uitbaatster Anna Vrancken verbleven er tussen 1596 en 1604
ook regenten uit Hollandse steden in de Drie Morianen, die er dineerden met de Amsterdamse
burgemeesters. De waardin en haar man, de voormalige schipper Claas Pietersz724, kregen in het eerste
decennium van de zeventiende eeuw het privilege om vrijwillige verkopingen te organiseren in hun
herberg. Zo verkondigde de knecht van het goudsmidsgilde in 1607 aan de voornaamste juweliers dat
er een grote hoeveelheid parels zou worden geveild.725 Na het overlijden van Vrancken bleef de herberg
in gebruik als veilinghuis en ontvangstcentrum van stadsgasten van het tweede garnituur. In plaats van
schilderijen of andere kostbaarheden werd er nu voedsel geveild. Zo declareerde de nieuwe uitbaatster,
in 1631, het gelag bij de verkoop van vier partijen tarwe. Een jaar later was zij overleden en haar
opvolgers waren geen volhouders. Onder de huurder Jan Tjepkes ging het allengs slechter met de Drie
Morianen. Hij betaalde een jaarhuur van 1078 gulden, waarvoor zijn bierbeschooier zich borg stelde,
maar met het wegvallen van de veilingen bleven de inkomsten achter. Nadat zijn vrouw was overleden,
moest hij in 1647 vanwege insolventie de huur opzeggen en een boedelinventaris laten opmaken.
Tjepkes bezat een aanzienlijke collectie schilderijen en was vermoedelijk ook zelf actief in de
kunsthandel, aangezien een deel van zijn doeken niet was ingelijst. Ook een latere waard, de uit
Holstein afkomstige Laurens Floor, had een band met de kunsthandel: hij schilderde zelf. Net als
Tjepkes raakte ook Floor in de schulden; zijn mistroostige boedel, met veel goedkope schilderijen, was
in 1665 krap 215 gulden waard. Tot zijn overlijden, in 1671, zijn er voor zover bekend geen veilingen
gehouden in de Drie Morianen.726
Voor het organiseren van kunstveilingen was officiële toestemming van de burgemeesters
nodig. Daarnaast bestond er een levendig circuit van illegale verkopingen in achterafzaaltjes van
herbergen en op locaties in de buitenlucht. In 1608 klaagde het Lucasgilde over oneerlijke concurrentie
Zie hoofdstuk 10. Montias, Art, 29; Van Eeghen, ‘Lucasgilde’, 65-102.
De herberg komt ook voor als ‘Twee Hammetjes’ of ‘Hammetjes’ zonder meer, vgl. SAA, Archief 5073, inv.nr. 948,
schilderijenveiling uit de boedel van Abraham Vinxc, 24-8-1621, ‘in de Hammetjes’ op de Dam; Dozy, ‘Veilingen’, 32;
Montias, Art at Auction, 26; Meijer, ‘Huizen op den Dam’, 75-77.
723 Montias, Art, 262, n. 75; Boers, Kunsthandel, 70-73; H. Zantkuyl, ‘Gulden Salm’, 39-40.
724 De waardin Anna Vrancken was nooit gehuwd met de Brugse makelaar François Finson, zoals Montias beweert. Vgl.
SAA, otr 22-10-1588 [Anna Vrancken]; Montias Database [http://research.frick.org/montias/browserecord2.php?action=browse&-recid=1826]. Met dank aan Ruud Lambour voor zijn opmerkzaamheid.
725 O.a. SAA, Archief 5039, inv.nr. 89 (1595), f. 156; inv.nr. 90 (1596), f. 143; inv.nr. 94 (1600), f. 147; inv.nr. 96, (1602), f.
157: Archief 5014, inv.nr. 71 (1604), ongepagineerd. Montias, Art at auction, 27.
726 SAA, NA 1574/85, nots. P. Capoen, akte 2-2-1647; Archief 5072, inv.nr. 352, 19-2-1647; Montias Database, inv.nr. 1021;
Bredius, Kunstler-Inventäre, deel 4, 1112-1117.
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door Vlaamse migranten, die met hun publieke verkopingen van kopieën en ‘andere slechte
[eenvoudige] vodden’ van Zuid-Nederlandse schilders de kunstmarkt zouden verpesten. Een verbod
hierop bleef een dode letter, ook al omdat het ‘Brabants dozijngoet’ soms heimelijk werd toegevoegd
aan te veilen sterfhuisboedels.727 In de eerste helft van de zeventiende eeuw kwamen kunstliefhebbers
ook aan hun trekken tijdens ‘rijfelarijen’. Dit waren een soort kruising tussen een loterij en een
dobbelspel waarbij de deelnemers schilderijen en andere luxegoederen konden winnen, zoals een viool
of hertenlederen handschoenen. De rijfelarijen werden in kroegen gehouden, rijkelijk voorzien van
drank, voedsel, tabak en met een ‘musycgen’ erbij. De waard kreeg een vast bedrag van honderd gulden
toebedeeld. De deelnemers behoorden tot een kleine groep van redelijk kapitaalkrachtige kunstenaars,
kunsthandelaren en liefhebbers. Zoals kunstschilder-waard Barend van Someren. Rond 1625-1630
kocht hij loten voor drie van de vier bekende rijfelarijen: het ligt voor de hand dat Van Someren zelf de
gastheer van de loterijen was, in zijn herberg het Schild van Frankrijk.728 Voor de kunsthandel waren de
rijfelarijen van geringe betekenis. Ook voor de waard viel er weinig aan te verdienen, aangezien de
geschatte waarde van de prijzenpot weinig hoger was dan de opbrengst van de loten. Het waren vooral
gezellige bijeenkomsten waarvan de gastheer profiteerde door het drinkgelag. Toch zag de overheid
onoverkomelijke bezwaren tegen de rijfelarijen. In 1648 decreteerden de Staten van Holland zelfs een
gewestelijk verbod van alle ‘rijfelarijen en rijfelkramen’.729 Ook de stedelijke magistraat vaardigde
verschillende verboden uit tegen de ongeoorloofde rijfelarijen. Na 1666 kreeg de ‘waerd of waerdinne,
in welckers huys sulcks gedaen sal worden’ een bekeuring in het vooruitzicht gesteld. Zowel de
gildeknecht als een stadsbode mochten deze boete (20 gulden) incasseren, ten behoeve van de gildekas
van de Amsterdamse schilders. Net als bij risicovolle gokspellen waren waarden medeverantwoordelijk
voor het illegale gedrag van hun gasten. Of het door de wetgeving kwam is onduidelijk, maar hierna
verdwijnen de rijfelarijen uit de bronnen.730
‘Illegale veilingen’ van bijvoorbeeld kunst of boeken benadeelden zowel de officiële
veilingherbergen als de betrokken beroepsgroepen. Het boekverkopersgilde trad nu en dan op tegen
zulke activiteiten in drinkhuizen. In 1671 vielen overlieden van het boekverkopersgilde met een notaris
bijvoorbeeld binnen bij het Gekroonde Vlies op de Nieuwendijk. De aanwezigen erkenden dat er een
illegale boekverkoping plaatsvond en kregen een boete opgelegd door de overlieden, die ook de
administratie in beslag namen. Datzelfde jaar was er een illegale boekenveiling in het bovenzaaltje van
het Visschertje op de Oudezijds Achterburgwal. De overlieden kwamen polshoogte nemen met een
gerechtsbode, maar de waardin weigerde hun de toegang. Volgens de veertien aanwezige
boekhandelaren kwamen zij bovendien net te laat.731
Grote concurrentie voor de kunstveilingherbergen kwam er in 1674. Vier afslagers (Haringh, de
Blocq, Steenoven en Van Heyst) huurden een huis op de Deventer Houtmarkt, waar ze iedere vrijdag
met eventuele voortzetting op zaterdag inboedelverkopingen zouden houden. De kosten zouden
gedekt worden uit een heffing van een half procent op het verkoopbedrag, verder uit de inkomsten van
de zitplaatsen aan tafel en op de banken er omheen. Op andere dagen in de week wilden ze anderen
gelegenheid geven om tegen betaling schilderijen, winkelwaren en boeken te verkopen. Uit
krantenadvertenties blijkt dat het afslagershuis werkelijk in bedrijf is geweest: in 1691 werd er
bijvoorbeeld prentkunst geveild en in 1693 een ‘tekeningen en prenten van italiaanse, franse en duitse
meesters, rariteiten en schildersgereedschap’. Tot wanneer het afslagershuis in functie bleef, is
onbekend.732
Een nieuw adres voor kunstveilingen was de Keizerskroon in de Kalverstraat (huidig nr. 71).
Tussen 1560 en 1580 was dit het burgerweeshuis geweest en het pand bleef in het bezit van de regenten
van die instelling.733 De herberg is wereldberoemd geworden door de onbetaalde rekening die
Rembrandt er in december 1655 achterliet. De meester-schilder spendeerde van 4 tot 15 en van 18 tot
Bok, ‘Schilderijen’, 11-12, 16-18; Boers, Kunsthandel, 72-73, 104-106; Jager, ‘Galey-schilders’, 24-25’; Obreen, ‘Sint Lucas
Gild’, 164-175.
728 Zie hoofdstuk 12. De Roever, ‘Rijfelarijen’, 190-197.
729 SAA, Archief 5023, inv.nr. 270, f. 20v, 8-8-1648; Boer, Kunsthandel, 105.
730 Obreen, ‘Lucas Gild’, 175-176.
731 Van Dillen, Bedrijfsleven, deel 3, 829, 832.
732 Van Eeghen, ‘Lucasgilde’, 84; Dudok van Heel, ‘Advertenties’, 157-158.
733 Over het merkwaardige bouwwerk: De Kruyff, ‘Keizerskroon’, 48-50; De Ridder, ‘Beerebijt en de Keizerskroon’, 56-65.
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21 december dagelijks ruim twee tot vijf gulden aan eten en drinken in de Keizerskroon. Ook huurde hij
vier weken lang een kamer van vijf gulden per week en tegen eenzelfde prijs een extra vertrek waarin hij
wellicht zijn verkoopwaar opsloeg. Op 25 december hield Rembrandt namelijk een verkoping in de
herberg, gevolgd door zes andere. Het is onbekend wat de schilder precies heeft laten veilen, maar
ongetwijfeld ging het om kunstwerken en rariteiten. In totaal bleef hij ruim 130 gulden schuldig aan de
toenmalige uitbaters, Gerbrigh Barents en haar man Barent Schuerman. Op 20 december 1658 werd er
nog een verzameling prentkunst van de nu insolvent verklaarde Rembrandt geveild in de Keizerskroon.734
Na het overlijden van de waardin Gerbrigh Barents (1660) kwam haar weduwnaar in de problemen. De
hoofdhuurder wilde hem weg hebben en had een knecht, gouvernante en meid in de Keizerskroon
aangesteld en al het daar aanwezige geld meegenomen. De weeshuisregenten begonnen als eigenaren
van de herberg een proces om de huur van Schuerman te krijgen, maar hij ontkende hun iets schuldig
te zijn.
Na Schuermans gedwongen vertrek, in 1662, kreeg de Keizerskroon een nieuwe uitbater, Simon
Barbier, bijgenaamd ‘La Montagne’. Deze migrant uit Montataire (Picardië) was sinds 1642 poorter van
Amsterdam en eerder actief als drooggasterijhouder, waard van zeelieden. Hij trouwde met zijn
landgenote Elisabeth Pickenott, uit Rouen. Samen dreven zij de Keizerskroon, die ze in 1664 lieten
verbouwen. Hun adres raakte bekend bij gasten uit hun thuisland: in augustus 1663 logeerde de Franse
diplomaat, magistraat en kunstliefhebber Balthasar de Monconys (1611-1665) bijvoorbeeld bij ‘la veille
Montagne renommée’. Datzelfde jaar verbleef extraordinaris ambassadeur Estrades er een week met
zijn gevolg, wat de waard ruim duizend gulden opleverde. Aan logies en consumpties voor de
commissarissen van het in 1674 geheven familiegeld verdiende hij zelfs meer dan driemaal zoveel.735
Onder Barbier waren er ook publieke kunstverkopingen in de Keizerskroon. Een bijzondere gelegenheid
was de veiling van het legendarische ‘konst-kabinet’ van de overleden kunsthandelaar Marten Kretzer,
op 29 december 1670. De erfgenamen brachten schilderijen ter veiling van ‘de voortreffelijckste
Itaeliaensche en Duytse meesters’.736
In het laatste kwart van de zeventiende eeuw zijn er weinig aanwijzingen voor kunstverkopingen
in de Keizerskroon. De Franse uitbater Barbier overleed in 1678; in 1695 stierf ook zijn vrouw, voor wie
de klokken van de Oude Kerk drie en een half uur lang werden geluid. Vanaf 1700 kreeg een nieuwe
huurder het privilege om wijnen, brandewijnen en azijn te veilen. Hoewel hierna ook kostbaarheden –
zoals boeken, kunstwerken of exotische vogels – onder de hamer kwamen, zou de Keizerskroon voortaan
te boek staan als het centrum van de wijnhandel.
De Zon-sirene
Vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw was het Oudezijds Herenlogement het bekendste en
deftigste veilinggebouw van kunstobjecten. Een meerderheid van de kunstverkopingen vond hier
plaats, bij voorkeur in de lente. Tussen maart en mei waren de voorjaarsveilingen en dat was voor
kunstliefhebbers dan ook een ‘bequamen tijt ofte saisoen om te voijageren’. Het onbetwiste hoogtepunt
van de kunsthandel in het herenlogement was in 1713 de verkoop van de collectie van de in 1702
overleden koning-stadhouder Willem III. Diens erfgenamen deden zijn imposante verzameling uit
Paleis het Loo vanwege geldgebrek van de hand. De verkoop van de werken van Rubens, Van Dyck,
Titiaan en andere meesters werden aangekondigd in krantenadvertenties en catalogi in verschillende
talen, met het oog op een internationaal publiek. Ook het tijdstip van de veiling – kort na het sluiten
van de Vrede van Utrecht – was strategisch gekozen: zo konden daar aanwezige vorsten, diplomaten en
agenten present zijn. De kijkdagen (23, 24 en 25 juli) waren drukbezocht: als motten rond een vlam
kwamen de bezoekers af op alle kunstpracht. De totale opbrengst was hoog: vijftigduizend gulden, na
aftrek van kosten. Tot die onkosten behoorden ook een betaling aan het herenlogement. Van een
rantsoen of wijnkoop was geen sprake, maar de kastelein ontving wel ruim tweehonderd gulden aan
Andere inkomsten kwamen uit de jaarlijkse maaltijd van de schouwburgregenten, die in deze periode tussen de 125 en
225 gulden per keer besteedden. Van Eeghen, ‘”De Keizerskroon”’, 162-168; zelfde auteur, ‘Lucasgilde’, 77-78.
735 Zelf betaalde Barbier vijftien gulden aan die belasting, wat neerkomt op een vermogen van 3.000 gulden. SAA, Archief
5039, inv.nr. 155 (1663); inv.nr. 303 (1674), 18-9-1674; De Monconys, Voyage d’Angleterre, Pais-Bas, 160.
736 Van den Bosch, Konst Kabinet; Schwartz, ‘Kretzer’. Oprechte Haerlemsche courant, 25-12-1670 [annonce].
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zaalhuur en vergoeding van de consumpties. Vergeleken met de 3400 gulden voor de afslager was het
een magere fooi.737
Rond 1700 had het Oudezijds Herenlogement als veilinggebouw van kunstobjecten concurrentie
van tenminste twee herbergen aan het Singel en één op de Nieuwendijk. In de Burcht (voorheen Oud
Malta, Singel nr. 175) waren behalve schilderijen en prentkunst ook luxegoederen als talk, glas,
galanterieën en bont te koop.738 De Witte Molen zat op de plaats waar nu de Raadhuisstraat ligt. Via een
poortje aan het Singel, waar het uithangbord hing, en door een overwelfde gang had de bezoeker
toegang tot een breed pand dat doorliep tot de toenmalige Nieuwezijds Achterburgwal (thans Spuistraat
nr. 168).739 De herberg was er al in 1683, maar de toenmalige waard hield nog geen veilingen. Diens
opvolger, George Albertus Matsenius/Maximilianus (1665-1712) zal ermee zijn begonnen. Deze
Amsterdammer woonde aan de Herengracht en was van beroep fijnschilder, maar bij een pijnlijk
ongeluk met lijnolie waren zijn voeten, handen en gezicht ‘swaer gebrant’.740 Schilderen zat er hierna
niet meer in, maar Matsenius kon nog wel een herberg uitbaten. Dat deed hij tot 1709 in de Witte Molen
en daarna in de Zon op de Nieuwendijk (nr. 192), waar hij ook kunstveilingen hield.741 Na het overlijden
van Matsenius bleef de Zon een trefpunt van kunstenaars en liefhebbers, al verdwenen de veilingen
tijdelijk naar de achtergrond. In 1723 huurde Christoffel Groskopf uit het Duitse Barendorf de herberg,
met diens tweede vrouw Hendrica Becke uit Ootmarsum.742 Enkele jaren later, in 1726, stond opnieuw
een Duitser aan de toog van de Zon, Frans Beudeker (1693-1765), een katholiek uit het Westfaalse
Werl.743
Na Beudekers vertrek naar de Nieuwe Stadsherberg (1734) is het onduidelijk of er nog veilingen
plaatsvonden. De nieuwe uitbater, Hendrik Bagh, probeerde op andere manieren publiek te trekken. In
1737 bijvoorbeeld door tegen betaling van entreegeld twee ‘mathematisch bewegende beeldjes’ te tonen
(deze zouden reageren op menselijke bevelen) en in 1741 met de expositie een kopie van de Joodse
tabernakel inclusief een in vol ornaat geklede hogepriester. Andere attracties waren een Poolse uitvinder
en een elektriseermachine (1745). Bagh verkocht ook concertkaartjes en verdiende aan kamerverhuur:
in 1742 werd zijn jaarinkomen geschat op duizend gulden. Gezien zijn hoge huur – 1300 gulden – en
personeelskosten voor drie meiden en knechten zou zijn zaak verlies draaien, ware het niet dat de
inkomsten te laag zullen zijn opgegeven. Bagh was ook liefhebber van kunst maar nog meer van
rariteiten en exotische dieren. In 1746 werd hij kastelein van het herenlogement bij de Burcht in Leiden,
waar hij er een menagerie op nahield met zeldzame dieren en vogels, zoals apen, bavianen, pauwen en
‘Oostindische raven’. Ook hier zette hij zijn businessmodel voort: voor de entree betaalden bezoekers
5,5 schellingen, voor herberggasten was de toegang gratis, maar zoals een reiziger in 1757 opmerkte:
‘Intusschen betalen zij op die manier inderdaad het meest!’.744
Baghs opvolger in de Zon was de katholieke Duitser Adam Scheepen (1700-1748) uit Mosbach
(Baden-Württemberg). Bij zijn huwelijk, in 1724, werkte hij als knecht in de Kloveniersdoelen terwijl zijn
bruid Anna Swart een van de dienstmeiden van de Nieuwe Stadsherberg was, maar later was hij zelfstandig
uitbater van de Granaatappel bij het Rokin. De overstap naar de Zon was een promotie voor Scheepen en
in een krantenadvertentie roemde hij de ‘magnificque vertrekken, voor maaltyden, comparitien en
logement, als meede voor concerten’.745 Na zijn dood ging de Zon in huur over op zijn weduwe en in
1757 op zijn broer Willem Scheepen (1727-1760). Toen ook zijn weduwe was gestorven, in 1763, kwam
er opnieuw een katholiek in de Zon. Ditmaal was het een Pruis: Anthony Schebenmans (1733-1778) uit
Jonckheere, Kunsthandel, 69-71, 316; Bok, ‘Schilderijen’, 24-25.
In 1725 kwam in de Burcht bijvoorbeeld de collectie van kunstmakelaar Jan Pietersz Zomer (1641-1724) onder de hamer.
De eerste advertentie – voor een veiling stillevens van ‘voorname meesters’ dateert van 30-1-1704, zie: Dudok van Heel,
‘Advertenties’, 153 en 164.
739 In 1894 moest het voormalige herbergpand wijken voor de Raadhuisstraat.
740 SAA, otr 5-10-1697 en begr. 17-9-1712. Bredius, ‘Archiefsprokkelingen [Matsenius]’, 280 [citaat].
741 SAA, NA 7888/325, nots. T. Brooks, verklaring 1-6-1709; Dudok van Heel, ‘Advertenties’, 172.
742 Becke was de tante van Jan Pietersz Wessels, waard en sinds 1706 van herberg de Gekroonde Karsseboom in de Kalverstraat,
zie: Van Eeghen, ‘Karsseboom’, 1-8.
743 SAA, otr 12-10-1719. Amsterdamse courant, 15-7-1727, 7-10-1734.
744 Kernkamp, ‘Dagboek’, 463; PQ, deel 1, 140.
745 SAA, otr 5-10-1724 [Adam Scheepe]; Opregte nieuwe Groninger courant, 29-4-1746 [advertentie Adam Scheepen]; Amsterdamse
courant, 9-2-1737, 22-9-1740, 4-7, 14-10-1741, 30-1-1742, 6-11-1745; Vaderlandsche letter-oefeningen, deel 2, 1ste stuk (Amsterdam
1769) 545; Hofstede de Groot, Catalogue raisonné, deel 1, 41, 146, 226.
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Berlijn, die zijn naam afkortte tot het ‘Scheepen’ van zijn voorgangers. Samen met Johanna Wissinck
(1731-1795) uit Bockholt (Noordrijn-Westfalen) vormde hij het nieuwe kasteleinsechtpaar. In deze
periode begon de kunstenaarsvereniging Pax Artium Nutrix bijeen te komen in de Zon, nadat het huis
van de informele leider Jan de Beijer te klein was geworden voor deze expanderende groep
professionele kunstenaars en dilettanten. Ter ontspanning was er een drukbezochte kolfbaan aangelegd
achter de herberg, te bereiken via een poortje. De dienstmeid, naar verluidt Anna de Jong (afb. 26),746
stond model voor verschillende creatieve herbergklanten, zoals in 1765 voor de graveur Reinier
Vinkeles en ook in innige omhelzing met een klant. Uit het onderschrift bij haar portret blijkt dat haar
aantrekkingskracht de aanwezige mannen niet onberoerd liet:
Zie hier een Zon-Sireen verbeeld, door Vinkler hand
die ieder boeide en door haar lonken stak in brand.747
De Zon werd in deze periode vooral gebruikt als concertlocatie en als vergaderlokaal, zoals voor het in
1762 opgerichte Publicque Fonds. Dat er nog altijd geveild werd, blijkt uit een annonce uit 1775.
Kastelein Anthony Scheepen adverteerde dat de verzameling zeldzame insecten, schelpen, prentkunst
en rariteiten van de Duitse entomoloog Christiaan Sepp onder de hamer kwam. Ook na het overlijden
van Scheepen werd er nog een boedelverkoop aangekondigd (1780), maar een echte veilingherberg was
de Zon niet meer.748

Afb. 26 Anna de Jong (?), de Zon-sirene. R. Vinkeles, 1765. SAA.

De Witte Molen aan het Singel bleef langer in gebruik als veilingherberg. De waard Jan Westhuijzen
(1688-ca. 1757) is onsterfelijk geworden, omdat de auteur Le Francq van Berkhey een merkwaardige
obsessie met hem had. Hij ontmoette hem voor het eerst rond 1750 toen hij als Leidse student zijn
herberg bezocht. Le Francq van Berkhey noemt hem ‘een schrander Geldersman, doch schraaltjes in de
Vlgs. Van Someren, Catalogus, deel 2, 360. Aanvankelijk meende F. Muller dat de Zon-sirene ‘Doortje Donker’ heette.
Bakker e.a., Van Eeghen, 231.
747 SAA beeldbanknr. 010055000163. Bakker e.a., Van Eeghen, 181, 231; Amsterdamse Courant, 24-11-1757, 27-9-1760;
Niemeijer, ‘Zon-sireen’, 256-264.
748 SAA, otr 30-10-1761; Amsterdamse courant, 7-2-1775 [Publicque Fonds], 2-12-1775 [verzameling Sepp], 26-12-1778
[weduwe Scheepen]; Leydse courant 19-6-1780; Oprechte Haarlemsche courant, 31-12-1778.
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pluizen’ [armoedig?]. Eerder was Westhuijzen koetsier van ‘een rijk heer’, maar begin achttiende eeuw
ging hij in Amsterdam fortuin maken. Met financiële hulp van zijn broers kon hij het logement aan het
Singel overnemen, waarvan de nering echter was verlopen: Er kwam geen sterveling een fles of borrel koopen,
en ‘t geen het ergste was, en dit is wel bekent; geen mensch logeerde meer in ‘t molen Logement.749 Om klanten naar de
herberg te trekken, bedacht Westhuijzen allerlei kunstgrepen waarvan Le Francq van Berkhey er enkele
opdist. Zo stak hij ‘s avonds overal kaarsen op en maakte hij lawaai in de gelagkamer, ‘breekt somtijds
een fles’, zodat ‘de stedelingen die dan langs de Witte Molen liepen, ‘geloofden dat er volk en goede
neering’ was.750 Het lijkt erop dat de waard ook de student Le Francq van Berkhey bij de neus heeft
genomen. Zo was niet hijzelf maar de doopsgezinde Gerrit Kuyken eigenaar van het herbergpand. Ook
kwam hij niet uit Gelderland, maar uit het verderop gelegen Dissen, een plaatsje in Nedersaksen bij het
Teutoburgerwoud. Evenmin was Westhuijzen zijn loopbaan begonnen als koetsier. Hij was eerst
uitbater van de Kleine Karthuizer, een beruchte buitenherberg in de Jordaan, en verhuisde in 1722 naar de
Witte Molen.751
Westhuijzen gebruikte ook geheel andere methoden om publiek te trekken dan Le Francq van
Berkhey suggereert. In aanvulling op de kunstveilingen maakte hij van de Witte Molen een sociëteit voor
artiesten en kunstliefhebbers. In 1727 noemt Le Long de herberg als verkoopplaats van ‘pampierkonst
[prentkunst], schilderijen etc’, maar er gingen ook complete bibliotheken en globes uit inboedels onder
de hamer. De kunstveilingen in de Witte Molen trokken een artistiek publiek aan, dat er ook genoot van
de drank en oesters of een hoentje aan het spit. Jacob Campo Weyerman, een van de gasten, omschreef
de herberg als ‘avondbeurs der schilders en konstliefhebbers’.752 Halverwege de eeuw kwamen ook de
leden van de heropgerichte Stadstekenacademie tijdelijk bijeen in de Witte Molen: Jacob Otten Husly
noemt753 de herberg als lokaal waar in 1746 ‘naar ouder gewoonte’ vergaderingen plaatsvonden.
Pogingen van de artiesten en dilettanten om een eigen vergaderruimte te krijgen boven de
koophandelsbeurs mislukten, maar vanaf 1758 mochten ze van het stadsbestuur een kamer boven het
wachthuis in de Leidsepoort gebruiken en verlieten ze de herberg.754
In 1750 woonde Jan Westhuijzen nog in de Witte Molen, maar zeven jaar later werd de
legendarische waard opgevolgd door Antoni Munnikhuyzen (Münchausen), opnieuw een Duitse
migrant (uit Bückeburg, Nedersaksen). Eerder was hij knecht in de Nieuwe Stadsherberg geweest, en in
1751 kreeg hij het burgerschap door een huwelijk met een poortersdochter, Susanna van den Berg. Zijn
35-jarige bruid was negen jaar ouder dan hij en kinderen kwamen er niet meer.755 Onder het
kasteleinschap van Munnikhuyzen werden er in de Witte Molen opnieuw boeken geveild, zowel
gebonden als ongebonden exemplaren, maar hij zocht ook naar andere manieren om publiek te
trekken. Vanaf 1761 nodigde Munnikhuyzen de Alkmaarse ‘stadsoccultist’ Ewaldus van Dyk uit.
Geïnteresseerden in paranormale vreemdheden konden iedere eerste maandag van de maand bij hem
terecht voor een sessie. In 1764 zet de nieuwe herbergier J.M. Dankmeyer – opnieuw een lutheraan –
de occulte bezoekjes evenals de veilingen voort. In 1800 ging de complete herberginventaris in de
verkoop, na het overlijden van de laatste waard.756 In 1805 kochten de commissarissen van desolate
boedelkamer de Witte Molen.757

Ernstige en boertige vertellingen, no. 14, 30-38, aldaar 32 [citaat].
Wijnman, ‘Witte Molen’, aldaar 89-94.
751 Zie hoofdstuk 33. SAA, DTB 1172/95, begr. 30-4-1716; DTB 1173/179, 14-1-1722.
752 Wijnman, ‘Witte Molen’, 89-94; Leydse courant, 30-8 en 6-9-1723; Amsterdamse courant, 3-12-1726; 11-12-1728; De LevensBeschryvingen der nederlandsche Konst-Schilders en Konst, deel 4, 190 [citaat]; Goeree, Mengelpoëzy, 126.
753 In zijn gedrukte redevoering Lotgevallen van de Academie der Teekenkonst.
754 Vanaf 1767 kwamen de leden bijeen in een benedenvertrek van het stadhuis, zie: Wagenaar, Amsterdam, deel 3, 509;
Knolle, ‘Stadstekenacademie’.
755 SAA, otr 9-4-1751, DTB 594/282.
756 Dankmeyer stierf in 1798, zie: SAA, DTB 1137/45c, 19-6-1798. Leydse courant, 23-5-1764; Oprechte Haarlemse courant 30-51761, 16-4-1767, 10-4-1800; Zwaneveld, Bookseller’s hobby-horse, 41-42, 170.
757 Ze lieten er goederen uit insolvente boedels veilen en vergaderden in de zaal van de herberg, aangezien ze uit het stadhuis
moesten om plaats te maken voor de paleishuishouding van Lodewijk Napoleon. Na de publieke verkoop van de herberg in
1825 kreeg de Witte Molen een woonbestemming. Wijnman, ‘Witte Molen’, 94-95.
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Houtveilingen in de Zwaan
Vergeleken met de veilingen van kunstwerken, rariteiten en exotische dieren spreken de verkopingen
van alledaagse producten als hout, textiel, vlees of olie wat minder tot de verbeelding. Toch konden
herbergiers grote winsten behalen als de handel in deze aardsere producten in hun drankhuis
plaatsvond. Een centrum voor het veilingwezen was in de zeventiende eeuw ontstaan op de
Nieuwendijk bij de Oudebrug- en Nieuwezijds Kolksteeg. Recht tegenover elkaar stonden hier twee
herbergen waar (bulk)goederen werden geveild: de Drie Morianen (nr. 121), het eerdergenoemde
veilinghuis van de weeskamer, en de Witte Zwaan (nr. 120). De Engelsman Thomas Benne (1606-1664)
kende beide drinkhuizen goed: in 1646 verhuisde hij immers van de Morianen naar de overkant, waar hij
de Zwaan ging uitbaten. Benne, de zoon van een herbergier uit Colchester (county Essex)758, had zich in
Amsterdam gevestigd als kousenverkoper in de Warmoesstraat – net als Vondel. In 1632 trouwde hij
met de Zuid-Nederlandse Eva Hullet, met wie hij tenminste negen kinderen kreeg. Zeven jaar later
kocht hij het poorterschap om uitbater te kunnen worden van de Drie Morianen. Incidenteel kreeg
Benne stadsgasten op bezoek, zoals de burgemeesters van Medemblik, maar belangrijker was een
veiling van stadsrogge in 1643. Daarbij declareerde hij de drankrekening van aanwezige regenten maar
ontving hij ook zes gulden per verkochte partij rogge als rantsoen.759
In 1646 kreeg Bennes vrouw Eva Hullet beschikking over een groot geldbedrag uit de
nalatenschap van haar vader, die eigenaar was geweest van de goedlopende natieherberg de Smak
(Warmoesstraat).760 Met dit erfdeel waren zij in staat om de Witte Zwaan te kopen. Benne wist ook de
veilingen van stadsrogge mee te verhuizen naar zijn nieuwe drinkhuis aan de overkant. Aan het ‘recht
van de waert’ verdiende hij ruim drie keer meer dan aan de kosten ‘over ’t gelagh’, zo leert de
afrekening van vier veildagen in 1647.761 De volgende graanveilingen werden echter gehouden in het
Oudezijds Herenlogement. In 1652 en 1653 kreeg Benne bezoek van stadhuisarchitect Jacob van Campen,
die een hoogoplopende rekening achterliet (646 gld), en in 1654 mocht hij de heren van het
Noorderkwartier fêteren, maar de grotere regeringsopdrachten gingen naar het herenlogement en de
doelenherbergen. Toch verdiende hij voldoende om zich borg te kunnen stellen voor zijn collega in de
Schelp, een buitenherberg in de Diemermeer.762 Na Bennes overlijden, in 1665, was zijn zoon Salomon
hem opgevolgd in de Zwaan. Ook de weduwe Hullet bleef aan de Nieuwendijk wonen; in 1667 werd zij
hoofdhuurder van de Keizerskroon dat zij doorverhuurde aan de Fransman Barbier. Na het overlijden
van Hullet verkochten haar erfgenamen de Witte Zwaan in 1676 en vijf jaar later kwam de herberg in het
bezit van Jan Toorner (1643-1686) uit Osnabrück. Deze was getrouwd met de weduwe van een
herbergier op de Nieuwendijk en woonde dus al in dezelfde straat als de Zwaan, waarvan hij in 1681
voor elfduizend gulden eigenaar werd.763 Vijf jaar later was Toorner overleden en trouwde zijn
stiefdochter met de koopman Jan Hoos (1665-1746), zoon van een redelijk succesvolle wijnkoper uit
Solingen. Samen met zijn nieuwe schoonmoeder, de weduwe Torner, begon Hoos de ene na de andere
veiling in hun herberg te organiseren. Een eerste vermelding dateert uit het huwelijksjaar 1686, toen er
in augustus scheepsladingen (hout)delen en planken uit Narva (Estland) werden verkocht, ‘gelost
liggende’ in de Waal bij de Montelbaanstoren. Hierna volgde onder meer een grote partij eiken
kromhout (1687), een partij leer (1691), 700 last haver (1692) en ijzeren canons (1693).764
Zijn vader, Thomas Benne senior, kocht in 1609 van koning James een licentie om herberg te mogen houden. Hij mocht
de vergunning overdragen aan zijn gelijknamige zoon of diens broers. Later komt de vader voor als brouwer. Morant,
History, 45-46.
759 SAA, otr 4-3-1632; Archief 5039, inv.nr. 131 (1639), f. 149; inv.nr. 135 (1643), f. 128v, 129; poorterinschrijving [Thomas
Benna] 22-3-1639.
760 Zie hoofdstuk 17.
761 Over de 62 partijen verkochte rogge ontving Benne 372 gulden, tegen 110 gulden aan teerkosten. SAA, Archief 5039,
inv.nr. 139 (1647), f. 166; Kam, Warmoesstraat, 49.
762 SAA, Archief 5039, inv.nr. 145, f. 159; inv.nr. 146, f. 158v; inv.nr. 150, 157v; NA 1755-218, nots. J.Q. Spithoff, insinuatie
9-4-1654.
763 Zowel Benne als Hullet zijn begraven in de OZ Kapel, respectievelijk op 8-4-1664 en 8-11-1670. SAA, transportakten 15-1676 en 24-4-1681; Van Eeghen, ‘Keizerskroon’, 164-165.
764 Amsterdamse courant, 6-3-1691 [leer] en 15-7-1692 [haver]; Haerlemsche courant, 3-08-1686 [planken]; 4-11-1687 [kromhout]
en 18-4-1693 [kanons].
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Herberg de Zwaan werd ook bezocht door loodsen en de leden van het brouwerscollege765, maar
de meeste bezoekers waren actief in de houthandel. De handel in timmerhout was van groot belang
voor Amsterdam, zoals de hoge stapels hout langs de Texelse Kade op de stadsplattegrond van
Berckenrode (1625) en oudere kaarten al illustreren. Voor de scheepsbouw, de verpakkingsindustrie
(kuiperij) en vooral voor de woningbouw en publieke werken tijdens de ambitieuze stadsuitbreidingen
waren grote hoeveelheden hout nodig: voor een gemiddeld huis alleen al 120 heipalen en daarnaast
materiaal voor de balklagen, vloeren, trappen, kappen en vensters, deuren en bijvoorbeeld
lambriseringen. Bij gebrek aan eigen bosgrond importeerden de Amsterdammers eikenhout uit het
Rijngebied en ongezaagd naaldhout uit Noorwegen, het Oostzeegebied en de omgeving van de Witte
Zee. Kapiteins van de houtschepen kochten het hout ter plaatse en leverden het aan Hollandse
importeurs. Veel van het ‘Rijnhout’ ging per vlot over de rivieren naar Dordrecht, Edam of WestZaandam en werd ook daar geveild. Amsterdam was vooral het centrum van de handel in NoordEuropees importhout. Zagers of houtkopers, veelal uit het industriegebied Zaandam, kochten hier
partijen hout op de veiling, zaagden dit op maat en leverden het door aan scheepsbouwers en
timmerlieden.766 Tot circa 1685 werden de veilingen gehouden in de Vergulde Draak, op de hoek van het
Damrak met de Texelsekade (nu: Victoriahotel; afb. 28, p. 158). Hier kwamen bijvoorbeeld een
bekende Zaanse houtmakelaar en een Rotterdamse houtkoper en er was een apart vertrek voor de
afslag, waar een koperen bekken lag.767
Jan Hoos wist de wekelijkse houtverkopingen van de Vergulde Draak naar zijn herberg de Zwaan
te krijgen. De veildagen waren daar aanvankelijk woensdag, later maandag, en werden gewoonlijk
beurtelings georganiseerd door de makelaarsfirma’s Bontekoning & Aukes en Roos & Boevink (Altius).
In 1688 was uitbater Hoos ook zelf officieel aangesteld als beëdigd makelaar.768 Officieel was deze
beroepencombinatie niet verboden, alleen mocht een waard-makelaar zijn eigen gasten niet bijstaan in
het kopen of verkopen. Als makelaar was Hoos dan ook niet actief in de houthandel en evenmin in zijn
eigen herberg, maar bijvoorbeeld in de Koning van Polen (Damrak) waar hij in 1692 scheepsladingen
haver en rogge ter veiling bracht.769 In de Zwaan bracht Jan Hoos ook kunst- en curiosaveilingen, zoals
in 1700 ‘Kraek-porcelynen, en uytmuntende konstige Schilderyen’.770 In 1704 zette hij zijn herberg in de
verhuur, omdat hij een buitenkans kreeg: de Kloveniersdoelen stond leeg, vanwege de financiële neergang
van de laatste kastelein. Ook hier zette hij zijn veilingactiviteiten voort.771 In de Zwaan gingen intussen
de houtveilingen lustig door. Wel wist de uitbaatster van het Nieuwezijds Herenlogement rond 1720 de
verkopingen van masten, molenroeden en eikenhout weg te kapen.772 Incidenteel werden er ook
partijen hout geveild bij molens of in de Plantage, maar de Zwaan bleef de voornaamste locatie, tot
1877. In dat jaar verhuisden de houtveilingen naar Frascati in de Nes, waar ze nog tot 1914 grotendeels
op de oude voet verder gingen.
Wijnverkopingen in de Keizerskroon
Zoals de Witte Zwaan het centrum van de Amsterdamse houthandel was, zo was de Keizerskroon (afb. 27,
p. 153) het mekka van de wijnhandel geworden. Het Burgerweeshuis, eigenaar van de herberg in de
Kalverstraat waar voorheen vooral kunst onder de hamer kwam, kreeg in 1700 het exclusieve recht op
de verkopingen van wijn, brandewijn en azijn. Per veiling – waartoe de burgemeesters biljetten
verstrekten aan makelaars – kreeg de uitbater drie gulden. De weeshuisregenten konden hierdoor een
Zie hoofdstuk 13.
Ook in Zaandam vonden de houtveilingen gewoonlijk plaats in herbergen, zie:. Schillemans, ‘Houtveilingen’, 209.
Middelhoven, ‘Amsterdamse veilingen’, 86-91; Hart, ‘Houthandel’, Van Tussenbroek, ‘Werelds bouwen’, 110-111;
Weststrate, Kielzog.
767 SAA, NA 5237B, nots. S. van Sevenhoven, 29-4-1683 [boedelinventaris Vergulde Draak].
768 Hoos dankte zijn aanstelling aan burgemeester Joan Hudde, zie: SAA, Archief 366, inv.nr. 1071, aanstelling Jan Hoos, 301-1688.
769 Zie hoofdstuk 16. Hoos veilde 120 last rogge en 160 last haver, zie: Amsterdamse courant, 5-7-1692.
770 Dudok van Heel, ‘Advertenties’, 161.
771 Zie hoofdstuk 29.
772 De dochter des huizes in het NZ Herenlogement trouwde in 1722 met een makelaar, Jan Wittig, die in 1728 de huur
overnam. Van Eeghen, ‘Nieuwezijds Herenlogement’, 29-30.
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hoger bedrag vragen aan de toenmalige waard, Herman Cramer: in plaats van duizend gulden betaalde
hij vanaf 1701 achttienhonderd gulden aan jaarhuur. Dit zou Cramer ruimschoots terugverdienen aan
de drie gulden ‘biljetgeld’, consumpties en andere diensten. Le Long rekent voor dat de huur van een
kamer een makelaar zes à zeven gulden kostte, wat aangevuld met gemiddeld drie gulden aan voedsel en
drank neerkomt op tien gulden onkosten per veiling. Op de wijnveilingen in de Keizerskroon kwam een
kapitaalkrachtig publiek af. Onder de verkopers zaten voornamelijk (wijn)kopers, wijngrossiers en
factors maar ook een klein percentage (2%) tappers en herbergiers of hun nabestaanden die oude
voorraden verkochten. Van de kopers hield bijna een vijfde een tapperij of herberg.773 Zijn eigen wijnen
kocht de kastelein van de Keizerskroon niet op de veiling, maar betrok hij van zijn vaste leverancier,
Cornelia de Bras. Tussen 1695 en 1703 bouwde hij bij haar een restschuld op van ruim zestienhonderd
gulden. In 1704 sprak bij een betalingsregeling in termijnen met haar af; mocht hij in gebreke blijven,
dan kreeg zij de huur van de Keurvorst van Brandenburg, een door Cramer gekochte herberg op de hoek
van Damrak en Dam.774
Cramers opvolger, Christiaan Metz, zou de Keizerskroon twintig jaar lang uitbaten. In 1723
overleed Metz, een maand later gevolgd door zijn vrouw, Belia Bisschop. Gezien hun nalatenschap
hadden zij goed verdiend: samen lieten ze ruim 37.000 gulden na aan waardepapieren, naast kleren
(zijde, linnen, wollen), goud, juwelen en andere kostbaarheden. Belia beloofde ieder van de vijf
dienstboden van de Keizerskroon op haar sterfbed eenmalig duizend gulden.775 De weeshuisregenten
zochten een nieuwe huurder en organiseerden daartoe een openbare inschrijving. De herberg lag goed
in de markt, want de meeste van de 25 inschrijvers boden meer dan de oude jaarhuur (achttienhonderd
gulden). Bijna alle herbergiers van naam deden een bod: Aarnoud Metz in de Middelste Liesveldse Bijbel
(Warmoesstraat, huidig nr. 114A), een broer van de vorige kastelein, bood negentienhonderd gulden,
evenals Harmen Mulder, hospes van de Vergulde Draak (hoek Damrak en Texelsekade), terwijl Albert
Bakker in Malta (Nes) 2200 en diens straatgenoot Pieter Daniel Tonijn in de Stad Lyon 2300 gulden
meenden te kunnen opbrengen. Ook herbergpersoneel deed een poging in de Keizerskroon voor zichzelf
te beginnen: doelenknecht Joost Winter bood tweeduizend gulden. In begeleidende briefjes schreven de
aspirant-huurders hoe graag zij de Keizerskroon wilden uitbaten en wie zij hadden gevraagd als borgen.
Ze moesten zich persoonlijk komen voorstellen aan de weeshuisregenten: Ewoud Las, waard in
Vredenburg, was verhinderd, ‘vermits een ongemackje aan de voet’, en stuurde zijn vrouw, die hij 2300
gulden liet bieden. Ook Elias Lombart, een wijnkoper in de Kalverstraat, toonde interesse voor de
Keizerskroon. Hij bood 2200 gulden, maar stelde als voorwaarde dat de regenten een verbouwing zouden
bekostigen waardoor er een extra verdieping kwam. De regenten konden zijn wens eenvoudig negeren,
aangezien drie anderen 2400 gulden boden zonder aanvullende eisen te stellen.776

Over het veilen van wijn uitvoerig: Wegener Sleeswijk, Wijn, 249-278. Le Long, Koophandel, deel 1, 322.
SAA, NA 7345/806, nots. J. Valkenburg, obligatie 29-5-1704; kwijtschelding 5-6-1687 [Keurvorst van Brandenburg,
gekocht voor 16.300 gld].
775 SAA, NA 7243/598, nots. mr. P. van Aken, boedelscheiding 11-8-1723 [nalatenschap Metz en Bisschop].
776 SAA, Archief 367.A, inv.nr. 138.
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Afb. 27 De Keizerskroon. Anonieme tekening, 1725. SAA.

De nieuwe huurder werd Harmanus Dresing uit Herford (1694-1749), voorheen waard van de
zieltogende Oude Stadsherberg. Binnen twee jaar na zijn aanstelling besloten de weeshuisregenten in 1725
alsnog tot een grondige renovatie van de Keizerskroon: ze lieten het bijna anderhalve eeuw oude en
bouwvallige pand slopen en vervangen door nieuwbouw. Binnen twee maanden was de klus geklaard,
inclusief het slaan van nieuwe funderingspalen, en konden de veilingen worden hervat. De verbouwing,
inclusief de uitvoering van de ‘cierlijke voorgevel’ met een beeldengroep met twee weesjongens, kostte
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bijna dertigduizend gulden.777 Het artistieke deel van de klantenkring schijnt hierna te zijn vertrokken
naar de Witte Molen (Singel), want ‘daar valt wat te eeten/daar is heel ander tijdverdrijf’, zo stelde de
dichter Jan Goeree.778 In het nieuwe gebouw waren ook kijkdagen en proeverijen, zoals in 1750
voorafgaand aan een veiling van rijn- en moezelwijn ‘van de allerbeste gewassen en jaren’. Veertien jaar
later was er een verzameling opgezette vogels bezichtigen, opgesteld in hun natuurlijke omgeving,
‘tussen bloemen en ruïnen’.779
In de tweede helft van de achttiende eeuw ging het minder met de Keizerskroon. Het aantal
wijnveilingen nam terug, zowel absoluut als in verhouding tot de gehele import. De uitbaters
verhuurden een zestal grote kamers aan ‘collegiën’, waarvan de leden kwamen biljarten, vergaderen en
bier, thee en koffie drinken. Tussen 1761 en 1771 huurde ook vrijmetselaarsloge Concordia Vincit
Animos een vast vertrek. Daarnaast telde de herberg vijftien kamers voor logees en vijf kamers voor de
wijnveilingen, waartoe ook een ‘koper bekken met houte hamer’ aanwezig waren. Vanaf 1786 waren
twee kamertjes gevuld met de Bibliotheca Ploosiana780, de omvangrijke boekencollectie van de
orangistische advocaat Albertus Ploos van Amstel (1739-1799) waarvan de veiling uiteindelijk werd
afgelast. In 1788 gingen de toenmalige waard Gerhard Hendrik Colmes en diens vrouw Maria Villeneuf
failliet, evenals uitbater Jacob Dehlinger in 1811. Het stilvallen van de wijnhandel in de Franse Tijd was
fataal voor die laatste, want de inkomsten bleven uit waar ‘voortijds veel huur der kleine kamertjes in
hetzelve gelegen wierd betaald’.781
Theeveilingen in de Brakke Grond
Naast de Keizerskroon bevatten de bewaard gebleven registers van verkopingen door makelaars782
tenminste tien andere namen van veilingherbergen. Een bekende en nog altijd bestaande naam is de
Brakke Grond in de Nes. Daar werd een bijzonder breed aanbod aan goederen geveild: van tabak,
huiden, textiel, gedroogde vruchten, verf, specerijen, olijfolie, zeep, smeer, boter, leer, glas, kunst en
ijzer tot papier, koffie, thee, suiker en indigo. De eerste verkopingen in dit voormalige Sint
Margarethaklooster begonnen halverwege de zeventiende eeuw. Het ging toen voornamelijk om tabak
uit West-Indië en de Brakke Grond gold als een centrum voor de tabakshandelaren. Zo liet Rembrandt
er in 1653 een geschil beslechten met zijn buurman, tabakshandelaar De Pinto. Ook de overlieden van
het vleeshouwersgilde, die hun gildehuis hadden boven de nabijgelegen vleeshal in de Nes, handelden
hun zaken af in de gelagkamer. De vroegst bekende kastelein was Gerrit Smith (1622-1660), die in 1657
in de peilboekjes voorkomt en grote hoeveelheden wijn en bier in zijn kelders bewaarde. De uit het
graafschap Meurs afkomstige Smith was eerder werkzaam geweest als klerk. Zijn weduwe Elisabeth
Jacob van Oostrum van Woerden hertrouwde tweemaal: in 1661 met de koopman Melchior Ruts en
zes jaar later met Rutger Craij (vóór 1678-na 1683), een wijnkoper uit Wesel. Beiden belandden via hun
huwelijk achter de toog van de veilingherberg.783
Rond 1700 was er grote commerciële activiteit in de Brakke Grond. Zo vergaderden er reders,
werden er wollen stoffen geveild en was er onderhandse verkoop, bijvoorbeeld van een partij
rozijnen.784 De herberg bezat geen exclusieve rechten op de veiling van bepaalde goederen, zoals de
Keizerskroon met wijn. Veiling van tabak vond bijvoorbeeld ook plaats in de Burcht, in de Dijkstraat bij de
De sloop was kort na 9-2-1725 en op 21-3-1725 was er alweer een veiling van kostbare wijnen. 's Gravenhaegse courant, 213-1725; 27-04-1725 [zeldzame wijnen]; Amsterdamse Courant, 22-4-1723 [deftige inboedel]. De Ridder, ‘Beerebijt en
Keizerskroon’, 62.
778 In 1720 schijnt de medicus en letterkundige Ludolph Smids in de Keizerskroon van de trap te zijn gevallen, met dodelijke
gevolgen. Mengelpoëzy (z.p. [Amsterdam] 1734) 125-127; Cox-Andrau, Vlaming, 267-268.
779 Aldus de Italiaanse bezoeker Giuseppe Garampi in 1764. Jacobsen Jensen, Reizigers, 119. Amsterdamse courant, 18-7-1750.
780 Bibliotheca Ploosiana, sive Catalogus librorum.
781 SAA, Archief 5072, inv.nr. 4441 [boedelinventaris Keizerskroon 1788]; De Ridder, ‘Beerebijt en Keizerskroon’, 62 [citaat];
Van Eeghen, ‘Keizerskroon’, 163-164; Wegener Sleeswijk, Wijn, 247-248.
782 SAA, Archief 5069, inv.nrs. 1-190 [1721-1808].
783 SAA, otr 1-4-1651; 23-12-1661; 12-11-1666.
784 Aan de Overtoom zat rond 1702 een tweede Brakke Grond, een louche kroeg waar gevochten werd. SAA, NA 5788/134,
161, verklaring 23-2-1701; NA 6594/537, ins 11-3-1702 [verkoop rozijnen]; NA 4390/1609, verklaring 12-5-1704
[vergadering reders]; NA 6408/1181, 4-4-1709; Rau, Elias en Stubbe, Brakke Grond, 16-24; Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven,
deel 3, nr. 1507; Bruijn, Schippers, 84-85.
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Nieuwmarkt, bij de tapper Willem Pier van Munster op de Nieuwendijk en later – na 1707 – bij diens
weduwe. Daar ging in 1721 bijvoorbeeld een partij ruim tweehonderd balen Havana snuiftabak in de
publieke verkoop. In de Brakke Grond werden rond diezelfde tijd allerhande soorten producten geveild,
zoals katoenen lijnwaden en zijde stoffen, groene thee en ‘keizersthee’. De thee mocht op de veildag
worden bezichtigd, maar geïnteresseerden konden tegen betaling eerder komen proeven. Meestal lag de
waar niet opgeslagen in de herberg maar was deze elders te bezichtigen. In deze periode was er om de
dag wel een veiling in de Brakke Grond, ook van ‘natte waren’ zoals veertig vaten ‘extra curieuse
Curacaues limoensap’ en ‘witte Genuasen olie’ (beide in 1752).785 Aan het eind van de achttiende eeuw
groeide de reputatie van de Brakke Grond als veilinghuis voor koloniale waar. In 1788 besloten de VOCbewindhebbers alle thee, ook van de andere Kamers, in Amsterdam op de markt te brengen in een of
meer ‘generale najaarsverkopingen’. Vanaf 1791 waren die theeveilingen stelselmatig in de Brakke Grond,
georganiseerd door de Pakhuismeesteren van de Thee van het Oost-Indisch Huis, die ook na de
opheffing van de handelscompagnie (1798) bleven zorgdragen voor de theeveilingen. Daarnaast waren
er op onregelmatige tijden ‘particuliere’ theeveilingen in de Brakke Grond. Het ging daarbij niet om
kinderachtige hoeveelheden: in 1791 – na invoering van het theemonopolie – was het aanbod op deze
particuliere verkopingen tweemaal zo groot als op de najaarsveilingen van de VOC. Tot 1810 konden
de theeveilingen ongestoord plaatsvinden, na de Inlijving kwamen ze tot stilstand om daarna vanaf
1814 weer tweemaal per jaar te worden hervat, met tussendoor de particuliere theeveilingen. In 1818
gingen er bijvoorbeeld tijdens acht verkopingen ruim zestigduizend kisten thee van de hand in de
Brakke Grond. Vanaf 1826 zette de Nederlandse Handels-Maatschappij de veilingen voort.786 Tot ver in
de twintigste eeuw waren er veilingen in de Brakke Grond.787
Een andere terugkerende naam in de registers van verkopingen is de Nieuwe Stadsherberg. Daar
werd sinds de zeventiende eeuw vooral zout geveild, maar later – in 1721 – bijvoorbeeld ook een partij
van vierduizend staven Zweeds ijzer. Van 1715 tot 1733 was Pieter van Bourgoigne kastelein van het
grote drinkhuis op palen in het IJ. Zijn opvolger, Frans Beudeker, adverteerde in de krant dat hij de
huur zou overnemen van de ‘vermaerde en plaisante herberg’, waar zijn vrouw al werkte als dienstmeid.
Eerder zagen we Beudeker optreden als waard in de kunstenaarsherberg de Zon aan de Nieuwendijk. In
de stadsherberg kreeg hij de mogelijkheid om zowel ‘comparitien, verkopingen, maaltijden, collegien,
als logement’ te houden, voor een doelgroep van ‘heeren, kooplieden, passagiers als anders’.788 Van de
thesaurie – zijn huisbaas – kreeg hij het voor elkaar dat de wanden van de grote veilingzaal op
stadskosten met goudleer werden behangen.789 Geveild werden er onder zijn kasteleinschap vooral veel
Zuid-Europese producten, zoals partijen kurk en zout. In 1765 was kastelein Beudeker overleden. In de
stadsherberg ging zijn eigen ‘kostbare’ inboedel onder de hamer, bestaande uit goud- en zilverwerk,
Saksisch porselein, textiel, spiegels, blakers, glas- en kristalwerk, bedden, tapijten, tafelkleden, meubels,
een kabinet, stoelen, schilderijen en enkele boeken. Zijn zoon Daniel (1722-1780), eerder uitbater van
een tabakszaak, nam het kasteleinschap van de stadsherberg en de bijbehorende zoutveilingen over.
Zijn weduwe hertrouwde met de Fries Anske Ygez en na diens dood (1794) zette zijzelf de zaak voort
tot ook zij het leven liet, in 1798.790 In de negentiende eeuw bleef de Nieuwe Stadsherberg een logement
waar schepen werden geveild, tot het gebouw in 1871-1876 moest wijken voor het stationseiland.
Ook de oude herberg de Drie Morianen (Nieuwendijk) was in de achttiende eeuw nog in gebruik
als verkooplokaal. Net als in de Brakke Grond en de Nieuwe Stadsherberg was het productaanbod uiterst
divers. Een kleine inventarisatie uit de aankondigingen in contemporaine kranten: een partij vloerstenen
en zerken (1725), 250 vaatjes traan (1727), een partij Poolse talk en twaalfduizend Moskovische matten
(1736), gezouten Moskovische zalm en een partij zeildoek (1737) en Poolse ‘rollen’, walvisbaarden en
linnen (1739). Na het midden van de achttiende eeuw kwam de nadruk te liggen op voedingswaren van
buitenlandse herkomst. Bij versproducten zullen zochten de verkopers omwille van de houdbaarheid
SAA, Archief 5069, inv.nr. 1, 2 en 17.
Broeze, ‘Theehandel’, 135-139; Memorie-boek, 53, 56-60.
787 Na de laatste verkoping, in 1962, kwam de redactie van het Wieringer Weekblad in het pand, later experimentele
theatermakers. In 1981 betrok het nog altijd bestaande Vlaams Cultureel Centrum het voormalige kloostercomplex. Rau
(e.a.), Brakke Grond, 25-34.
788 SAA, otr 17-1-1716; Amsterdamse courant, 7-10-1734; Leydse Courant, 27-9-1734 [citaat].
789 SAA, Archief 5039, inv.nr. 13, p. 30, res. 1-7-1735 [goudleer behangen].
790 Amsterdamse courant, 27-8-1765; 10-10-1765; Noordhollandsche courant, 25-9-1780; Oprechte Haarlemse courant, 18-12-1798.
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spoedig een koper. Zoals voor een partij kaas en honderd tonnen buitenlands vlees (1747), ‘Dublineze’
boter (1749), Iers vlees (1763), Kaapse tarwe (1772) en grasboter (1781).791 Naast vlees en zuivel werd
er incidenteel kunst in de Drie Morianen geveild. Zo adverteerde de uitbater in 1756 met de verkoop van
een ‘overheerlyk konstig kabinet’. Geïnteresseerden voor een bezichtiging moesten twaalf stuivers
entreegeld betalen. De herberg bleef ook een adres waar passanten spontaan een kopje thee kwamen
drinken, zo blijkt uit een dagboekaantekening van de Zaanse Aafje Gijsen.792 In 1787 adverteerde een
nieuwe kastelein in de krant voor zijn eethuis. Tussen de maaltijden door waren er nog altijd
verkopingen van voedingswaren, zoals in 1788 een partij Ierse boter en 66 tonnen Amerikaans spek
(1792), maar de frequentie nam af en gaandeweg kwamen er vooral beschadigde en gave kazen onder
de hamer. In 1798 stond het ooit vermaarde ‘logement’ Drie Morianen te huur, ‘ook zeer geschikt tot een
ruim woonhuis’. Pas in 1800 was er een nieuwe huurder gevonden die de ‘modique prys’ kon
opbrengen in dit crisisjaar: deze Neerbeek, voormalig kastelein van het Wapen van Emden, ging echter
failliet. In 1804 maakte F. Helms een ‘doorstart’, maar twee jaar later ging het pand in de publieke
verkoop en was het gedaan met deze oude veilingherberg op de Nieuwendijk.793
In 1773 stonden de Drie Morianen en de andere veilingherbergen vermeld in de Reise- en Zak-Atlas van
boekverkoper Jan Christiaan Sepp, zoon van de eerdergenoemde entomoloog. Hij waarschuwt de
argeloze reiziger om voorzichtigheid te betrachten in het uitkiezen van een herberg als logeeradres en
‘niet zonder onderscheid aan de schoonschijnende dienstvaardigheid dergeenen, die zich voor
wegwijzers aanbieden, het oor leenen, wijl menig mensch daardoor bedrogen en in ongeluk gebragt
word’.794 Als we de bestaande literatuur mogen geloven, dan waren vreemde zeelieden de grootste
groep slachtoffers van de praktijken. Meedogenloze ‘slaapbazen’ ronselden hen bij aankomst in de
haven en knepen de zeelieden net zolang uit tot ze geen duit meer bezaten. In een volgend hoofdstuk
zullen we zien in hoeverre dit beeld correct is.

Amsterdamse courant, 12-1-1737; 19-02 en 17-11-1746; 25-12-1749; Leydse courant 21-07-1727; 14-12-1736.
Amsterdamse courant, 13-3-1756; Van Santen, Aafje Gijsen, 277.
793 Tot 1819 werd in een andere Drie Morianen aan de Botermarkt vooral tabak verkocht. Rotterdamse courant, 14-1-1792 en 207-1793; Nederlandsche courant, 20-6-1787; Leydse courant, 25-4-1788; Amsterdamse courant, 15-11-1798, 1-3-1800 en 19-4-1806.
794 Sepp, Reise- en Zak-Atlas, 46.
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Slaapbazen

Eén beroepsgroep verdient meer dan bijzondere aandacht in een havenstad als Amsterdam: de
varenslieden. In het centrum rond de binnenhaven liepen in de Gouden Eeuw drommen zeemannen
rond, op zoek naar werk, onderdak, vrouwen en vermaak. Met de aanleg van een reeks werkeilanden en
een nieuwe omwalling verviervoudigde het havenfront in de tweede helft van de zeventiende eeuw tot
een lengte van vier en een halve kilometer. Ook in de ‘nieuwe wijken’ kwamen drinkhuizen en
logementen voor varensgasten, maar de grootste concentratie lag in de rechtstreekse omgeving van de
haven, ruwweg in het gebied tussen de Haarlemmerdijk en de Montelbaanstoren. Zeemanskroegen
waren ankerpunten voor de varenslieden en hun ‘huiswaarden’ en slaapbazen speelden een centrale rol
in de maritieme wereld aan wal.
Arbeidsbureaus voor zeelieden
De werkgelegenheid in de scheepvaart was omvangrijk in vroegmodern Amsterdam. Het meeste
transport ging immers over water: het vrachtverkeer werd gedomineerd door zeegaande schepen,
binnenvaarders en kleine schuiten. Bijna een kwart van de huwbare Amsterdammers had in de
zeventiende eeuw een maritiem beroep, zoals schipper, matroos of schuitenvoerder. Omdat
Amsterdam binnen de Republiek de voornaamste maritieme arbeidsmarkt was, trokken varensgasten
vanuit de andere gewesten en de buurlanden massaal naar de stad op zoek naar werk. Benamingen als
de ‘moffenbrug’ – voor de Nieuwe Brug – en Moffenkelder – voor een logement (hoek Haringpakkerij en
Droogbak) – verwezen naar de aanwezigheid van Duitse arbeidskrachten, maar veel varenslieden
kwamen ook uit Noord-Holland benoorden het IJ, Friesland en van de Waddeneilanden. Rond 1680
vertrokken er jaarlijks circa vijftigduizend zeevarenden op schepen vanuit havens in de Republiek, van
wie de meesten vanuit Amsterdam het ruime sop kozen.795 Het dienstverband van varenslieden duurde
altijd maar één reis; eenmaal behouden teruggekeerd werden zij afgedankt. Vanwege dit systeem was er
veel ruimte voor commerciële arbeidsbemiddeling, waarmee vooral herbergiers zich bezighielden.796 De
marine en de beide handelscompagnieën verzorgden echter zelf de rekrutering van nieuw personeel.
Voor het aanmonsteren op een oorlogsschip gingen varenslieden naar het Prinsenhof, waar de
Amsterdamse Admiraliteit zetelde. Drinkhuizen in de buurt verwezen ook naar de marine, zoals de
Tromp (Oudezijds Achterburgwal). Als er een vloot op uitvaren stond naar de oostelijke of westelijke
koloniën, dan spoedden werkloze zeelieden zich naar het Oost- (Oude Hoogstraat) of West-Indisch
Huis (Haarlemmerstraat). De honderden mannen op de binnenplaats moesten soms letterlijk vechten
om een plekje aan boord te krijgen. In de directe omgeving van de compagniekantoren zaten tientallen
notarissen en herbergiers met voornamelijk maritieme clientèle.797
Mannen die met de koopvaardijvloot wilden uitvaren, konden op de ‘schippersbeurs’ terecht.
Daar wendden zij zich rechtstreeks tot een kapitein of reder of belandden ze via tussenpersonen op een
schip. De officiële schippersbeurs was op de Nieuwe Brug, maar werkgevers en werkzoekenden troffen
elkaar ook in de omliggende drinkhuizen. Na klachten van omwonenden over de rumoerige
arbeidsmarkt in de open lucht en het ‘gedrang der schippers en zeevarende luyden’798 liet het
stadsbestuur in 1661 aan de binnenzijde van de brug een vierkant plein op palen aanleggen. De
overkapping moest de zeelieden en hun werkgevers beschutting bieden bij slecht weer. Na twintig jaar
verdween deze overdekte schippersbeurs echter, vanwege de verbouwing van de Nieuwe Brug tot
waterkering. Voortaan troffen de zeelieden en hun opdrachtgevers elkaar weer op de brug en in de
talrijke herbergen in de omgeving. Die drinkhuizen waren informele ‘arbeidsbureaus’ voor maritiem
personeel. Zo toog een schipper van Texel in 1709 met enkele eilandgenoten naar Amsterdam om in
een herberg wat extra volk aan te monsteren. De aanmonstering verliep uitstekend, al gaf de dochter
des huizes een van de Texelaren een klap met een wijnkan.799 Een van de maritieme trefpunten in het
Hart, ‘Zeelieden’, 195; Davids, ‘Maritime labour’, 58-59.
Bruijn, Gelag, 4-7.
797 Van Alphen, ‘Aanvullende bronnen’, 114-115.
798 Commelin, Amsterdam, 625.
799 Van Royen, Koopvaardijvloot, 38.
795
796
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havenkwartier was de Vergulde Draak, aan de Texelse Kade (nu: Prins Hendrikkade). Deze herberg lag
recht tegenover de Nieuwe Brug en langs de kade waaraan de kagen naar Texel aanmeerden, ter plaatse
van het huidige Victoria Hotel (Damrak 1; afb. 28). In het laatste kwart van de zeventiende eeuw was
de Draak een drukbevolkt centrum van schuitenvoerders, varenslieden, vreemdelingen, kooplieden,
admiraliteitspersoneel, makelaars en anderen. Zij deden er zaken, handelden in scheepsparten, zochten
er werk of personeel en kwamen er voor de gezelligheid.800 Uitbaters tot 1683 waren Gysbert
Christiaensz, afkomstig uit Zutphen, en diens echtgenote, Margaretha Orssou. Hun herbergzaal was
ingericht met fraaie meubelen en de muren waren behangen met kostbaar goudleer, terwijl de bier- en
wijnkelders rijkelijk gevuld waren met alcoholica en rollen tabak. Negen genummerde logeerkamers
boden slaapgelegenheid aan gasten. Gezien de hoeveelheid keukenartikelen en bijna driehonderd
servetten in de boedelinventaris werden er op grote schaal ook maaltijden geserveerd in de herberg.801

Afb. 28 Herberg de Vergulde Draak, op de hoek Damrak/Texelsekade.
Detail: Het Paalhuis en de Nieuwe Brug te Amsterdam in de winter, J. Abrahamsz. Beerstraten, 1640-1666. Rijksmuseum.

De Vergulde Draak was bij lange na niet de enige herberg gericht op maritieme clientèle in het
havenkwartier. Op de Texelse Kade kon het ‘Neptunisvolk’ terecht bij concurrenten zoals de Vergulde
Roemer, de Hollandse Tuin en de Brandaris, of in de drinkhuizen in de omliggende straten, zoals het
Damrak, de Kampersteiger en de Nieuwendijk, en nabije stegen als de Ramskooi en de Hasselaerssteeg.
Iets verderop lag de Haarlemmerstraat, waar kroegen, volkhoudsters, slaapbazen en – tot 1647 – het
West-Indisch Huis de zeeman onderdak, werk en vertier brachten. Een andere hoge concentratie
zeemanskroegen en logementen was te vinden aan de oostkant van de Nieuwe Brug: op de Zeedijk, de
Geldersekade en in de omliggende straten en stegen.802 De herbergnamen verwezen dikwijls naar de
Aanvankelijk waren er ook houtveilingen, zie hoofdstuk 14.
De grotere Amsterdamse herbergen kenden ook in de zeventiende eeuw al kamernummers, vgl. Everitt, ‘Urban inn’, 124.
Hell, ‘Sevenhoven’, 36. SAA, NA 5237B, nots. S. van Sevenhoven, 29-4-1683 [boedelinventaris Vergulde Draak].
802 Over de maritieme herbergen in Amsterdam en Rotterdam: Van Alphen, Oorlogsschip, 35-40.
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doelgroep: zo hing in het Wijngaardstraatje (tussen Warmoesstraat en OZ Voorburgwal) de Drie
Bootsgezellen uit en kwamen toekomstige VOC-matrozen gelijkgestemden tegen in de Drie OostIndiëvaarders in de Bethaniëndwarsstraat, tegenover het Oost-Indisch Huis. Sommige drinkhuizen in het
havengebied waren gericht op varensgasten uit een bepaalde stad of regio. Zoals het Wapen van Texel in
de Ramskooi, vlakbij de ligplaats van de kagen naar Texel, het Waddeneiland waar de zeevloot voor
anker lag. In 1689 logeerde daar bijvoorbeeld de bemanning van een zojuist uit Elbing teruggekeerd
schip, bestaande uit een bootsman en een hoogbootsman van Vlieland, een timmerman uit Workum,
een kok uit Makkum, en twee bootsgezellen uit Sneek. In hetzelfde steegje zaten de herbergen Riga,
naar de Letse havenstad, en het Veerschip van Meppel, vernoemd naar de nabijgelegen steiger waar de
schuiten richting Drenthe afmeerden, en ook nog een Schippershuis.803
Herbergnamen kunnen echter misleidend zijn. In de Jonkerstraat, bij de Geldersekade, zat
bijvoorbeeld het Gekroond Bergen Noorwegen. Uitbater hiervan was rond 1660 Robert Mudie/Moody, een
voormalige varensman afkomstig van de Orkney-eilanden in Noord-Schotland. Ook de rest van de
Jonkerstraat leek te zijn gereserveerd voor Schotse en Engelse klanten, die zeker in de periode van de
zeeoorlogen slechts een gering deel uitmaakten van de maritieme arbeidsmarkt in Amsterdam.
Halverwege de zeventiende eeuw waren er twee andere herbergiers met Britse gasten actief in de
Jonkerstraat en één in de Ridderstraat.804 Franstalige bemanningsleden konden terecht in het Schild van
Frankrijk op de Zeedijk, niet te verwarren met de chiquere naamgenoot in de Kalverstraat. Exclusief
voor Franstaligen was deze herberg niet. In januari 1689 bood de waard bijvoorbeeld onderdak aan het
scheepsvolk van het fregat San Antonio de Padua van schipper Willem Swart uit Oostende. Na een
lange reis uit Malaga, geplaagd door stormen, confiscaties, Franse oorlogsschepen en ijsgang hadden zij
het schip vastgezet in het Nieuwe Diep en was de uitgeputte bemanning in kagen overgebracht naar
Amsterdam. Het was een divers internationaal gezelschap dat vermoeid aanklopte bij het Schild van
Frankrijk: een stuurman en timmerman uit Oostende, een kok uit Nieuwpoort, en bootsgezellen uit
Hamburg, Zaandam, Zweden en opnieuw Oostende.805 Bij gebrek aan voldoende arbeidskrachten
maakten ook de Hollandse schippers vaak gebruik van buitenlandse varenslieden. Onder de
bemanningen van Amsterdamse schepen ging het zelfs om 43 procent van het totaal. Veel
zeeliedenherbergen hadden dan ook logées van verschillende herkomst onder één dak.806
In de Hasselaerssteeg – tussen de Texelse Kade en de Nieuwendijk – waren vooral herbergen
met een Duitse maritieme clientèle ruim vertegenwoordigd, zoals het Wapen van Hamburg, de Burcht van
Emden, Vorst van Holstein en het Hamburger Oorlogsschip. Andere locaties voor Duitse gasten waren de
Graaf van Oldenburg en de Keurvorst van Saksen in de Nieuwstraat, de Keurvorst van Keulen (Zeedijk) en de
Stad Wesel (Geldersekade).807 Op de hoek van de Texelse Kade en de Martelaarsgracht, recht tegenover
de Spaarndammerbrug, liepen varenslieden zo de Oldenburger Kelder in. De waard kwam zelf niet uit het
graafschap of de stad waarnaar zijn drinkhuis genoemd was, maar uit Eenum in Groningen, op een dag
loopafstand van Oldenburg. Deze Paulus Callenburgh (ca. 1669-1731) was gezien zijn familienaam wel
van Duitse afkomst én hij was luthers, zodat de meeste Duitse en Scandinavische gasten zich bij hem
thuis voelden.808 Op steenworp afstand van de kroeg lagen aan de IJbrug de beurtschepen, die wekelijks
van en naar Oldenburg voeren. Uit een notariële akte (1701) blijkt dat schippers er zaken deden. Een
Friese tjalkschipper en diens knecht getuigden op verzoek van een makelaar dat zij er met hem, een
collega en twee meesterkuipers op een namiddag aanwezig waren. De schipper had een lading
De etymologie van de Ramskooi zou verwijzen naar een eendenkooi van ‘Jan Ran’, naar de verbasterde naam van een
Noorse stad of naar een samenstelling van de slaapplaats (kooi) van een ram (schooier). Gezien de grote hoeveelheid
maritieme logeerplekken lijkt die laatste verklaring waarschijnlijker. Boekenoogen, ‘Ramskooi’, 62; Beelen, Biesheuvel en
Van der Sijs, Seeman, 151, 216. SAA, NA 5258A/579-581, nots. S. van Sevenhoven, insinuatie 23-7-1689 [Jonge Hoop].
804 Warnaer Sybrants en Jacob Lau (Jonkerstraat) en Willem Sunderland (Ridderstraat). Vriendelijke mededeling van Richard
Blakemore. SAA, otr 5-1-1658 Robert Mudie, DTB 478/134; begraafregister kind van Mudie, 20-5-1661.
805 De mannen legden een notariële verklaring af over hun ongelukkige reis, maar ze wilden ook de zee weer op. Ze moesten
echter nog twee dagen in de herberg beschikbaar blijven voor een van de betrokken kooplieden, die twijfels had over het
waarheidsgehalte van hun scheepsverklaring. De koopman draaide op voor de extra verblijfskosten in de herberg. SAA, NA
5257A, nots. S. van Sevenhoven, scheepsverklaring 17-1-1689; insinuatie 18-1-1689.
806 Van Royen, Koopvaardijvloot, 106.
807 Van Gelder, Oost-Indisch avontuur, 134; zelfde auteur, ‘Pleisterplaats’, 305.
808 Al in 1668 werd er in de Oldenburger Kelder bier getapt door de eerdere uitbater Jan Blocq, zie: SAA, Archief 5051, inv.nr.
65, peildatum 1-8-1668. Callenburg werd op 10-8-1731 begraven in de Oude Lutherse Kerk.
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pijpduigen (houtsoort) in zijn schip, dat aan de IJbrug lag, en onderhandelde via de makelaar met de
kuipers.809 Behalve als marktplaats diende de Oldenburger Kelder in de achttiende eeuw als postkantoor
voor de bezorging van brieven op Oldenburg, waar veel migranten en trekarbeiders vandaan
kwamen.810
Zielverkopers
Verstandige varensgasten hadden bij hun aankomst in Amsterdam al een adres op zak van een
landgenoot, die de lokale gebruiken kende en hun hielp aan onderdak bij henzelf of in een herberg.
Daarnaast bemiddelden die contactpersonen bij het vinden van werk. Werkzoekende zeelieden hadden
onvoldoende geld op zak om het lang te kunnen uitzingen: eten en slapen in een comfortabele
accommodatie kostte in de zeventiende eeuw drie tot vijf gulden per week, wat te zwaar drukte op het
gemiddelde maandsalaris van vijftien gulden dat een matroos verdiende. Meer ervaren zeelieden in een
hogere rang konden zich die luxe wel veroorloven, maar gewone varenslieden moesten het doen met
een eenvoudiger slaapplaats en maaltijd waaraan ze wekelijks niet meer dan zeven tot vijftien stuivers
kwijt waren. Onfortuinlijke zeelieden vielen in de omgeving van de Nieuwe Brug in de handen van de
handlangers van slaapbazen, die de nieuwelingen kost en inwoning verschaften totdat het tijd was om
aan te monsteren.811 Het was daarbij de ‘sport’ om ze net zolang in hun herberg te houden tot ze
platzak waren: dat lukte aardig met het schenken van bier en brandewijn, het verstrekken van tabak en
het aanbieden van diensten van ‘toevallig’ aanwezige prostituees. De argeloze gast kreeg ook een kist en
scheepsuitrusting zoals tabak, schoeisel, naaigerei en kleding. In ruil voor al die diensten en goederen
gaf hij de slaapbaas een deel van zijn handgeld en de schuld- of transportbrief van de VOC. De
slaapbaas kon die transportbrieven de komende jaren aflossen bij de handelscompagnie, maar deed ze
liever voor een lager bedrag van de hand, zodat hij contant geld had om de gemaakte kosten af te
betalen. Kopers van de transportbrieven werden ‘zielkopers’ genoemd: een verbastering van het woord
‘ceel’ (cedel, schuldbrief). De slaapbazen werden om diezelfde reden ook ‘zielverkopers’ genoemd, een
beroep waarin opmerkelijk veel vrouwen werkzaam waren. Dikwijls waren het vrouwen van
varenslieden die een volkhouderij uitbaatten: vooral in de buurt van de Haarlemmerstraat en de Zeedijk
zaten zulke familiebedrijfjes.812 Enkele volkhouderijen waren ook publiek toegankelijke kroegen. Zo
kwamen buurtbewoners in 1749 spontaan een glas bier of een soopje [jenever] drinken bij een
slaapvrouw op de Haarlemmerdijk.813
Een aparte groep slaapbazen – in de zeventiende eeuw doorgaans ‘drooggasterijhouders’
genoemd – bood niet alleen onderdak, krediet en voeding, maar bemoeide zich actief met de
aanmonstering van hun maritieme gasten. In 1679 werden drie drooggasterijhouders ‘uitrusters van
scheepsvolk’ in dienst van VOC genoemd.814 Rond 1700 werden vraag en aanbod op de maritieme
arbeidsmarkt ook bij elkaar gebracht door ‘makelaars ter zeevaart’, van wie er indertijd tenminste negen
in de stad actief waren. De makelaars zochten een bemanning bij elkaar en presenteerden deze aan de
schipper. Als die tevreden was, werd in het bijzijn van de waterschout een overeenkomst opgesteld
tussen de reder of kapitein van het schip en de bemanningsleden. Op die ‘monsterrol’ stonden de
scheepsnaam, bestemming, de namen van de opvarenden en arbeidsvoorwaarden vermeld. Soms
gebeurde dat aan boord van een schip of in het kantoor van de waterschout, maar doorgaans in een
herberg.815 Als de monsterrol was opgemaakt, dan ontvingen de varensgasten een voorschot waarmee

Een andere makelaar pikte de opdracht en de courtage voor zijn neus weg. SAA, NA 5788/181, nots. C. van Buren,
attestatie 1-3-1701.
810 Ligplaatsen en reiswijzer, ongepagineerd; Ten Hoorn, Reis-Boeck (1721), 617; Kuijpers, Migrantenstad, 19.
811 De ronselaars klommen ook aan boord van de pas gearriveerde schepen om hun diensten aan te bieden en kregen een
beloning voor het aanbrengen van vers bloed, zie: Van Rossum, Werkers van de wereld, 194.
812 Van Alphen, ‘Zielverkopers’, 22-27; Van Gelder, Oost-Indisch avontuur, 137-139; Bruijn, Gelag, 7; Bruijn, Zeegang, 34-35;
Kuijpers, Migrantenstad, 50 [loon varensgasten].
813 In haar gelagkamer stond ook een toonbank. SAA, Archief 5061, inv.nr. 409, f. 70-72v, 3-10-1749.
814 Van Alphen, ‘Female side’, 125-132. SAA, NA 4508/251, nots. E. de Witt, 16-2-1679 [drooggasterijhouders Cors
Mijnevelt, Frans Andriesz en Jan Sijmonsz].
815 Van Zijverden, ‘Bevolkingsregister’, 146; Bruijn, Gelag, 5.
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zij hun slaapbazen konden afbetalen. Dikwijls waren de makelaars en de slaapbazen een en dezelfde
persoon, zodat de lijntjes kort waren.816
Oplichting en dienstverlening
Hollandse slaapbazen en volkhoudsters hebben geen beste reputatie. Over excessen lezen we vooral bij
zeelieden die aanmonsteren bij de handelscompagnieën.817 De maritieme literatuur is rijk aan verhalen
over afpersing, smerige zolderkamertjes en ronselpraktijken door hebzuchtige herbergiers en snode
slaapvrouwen. Kenmerkend is de casus van de Noorse zeeman Agge Briels, die in de herfst van 1651 in
Amsterdam belandde. Hij had al heel wat vaarjaren in VOC-dienst achter de rug, maar liep op straat
alsnog in de fuik van een louche slaapbaas. Deze ‘Willem’ nam hem mee naar de Zwarte Olifant, een
herberg bij de Sint Antoniespoort. Gelaafd aan de brandewijn vertelde Agge aan een dame van lichte
zeden uitvoerig over zijn oosterse avonturen. Intussen doorzocht de waardin in een belendend vertrek
zijn spullen, waarbij ze hem contant geld en een gouden ring ontvreemdde. De zeeman kon hierna het
gelag niet meer betalen en was volledig overgeleverd aan de grillen van zijn gastheer, die zich ontpopte
als meedogenloze zielverkoper.818 Ook een Duitse apothekersgezel, die in september 1694 met zijn
broer in Amsterdam arriveerde, heeft de kwaadwillige tactieken van de zielverkopers aan den lijve
ondervonden. De broers belandden via ronselaars in een herberg aan de Geldersekade: een smerige
bedoening met dronken mannen. De meid serveerde hen in karnemelk gekookte gerst en gele rapen
met schapenvlees, te delen met de andere mistroostige gasten. ‘De slaapbaas begon hen geweldig uit te
schelden en riep dat hij wel zag dat hij met moffen te doen had en dat ze elk voor kost- en slaapgeld
twaalf gulden in de week zouden moeten betalen.’819 Ze sliepen er in stapelbedden met kussens vol
houten spanen. Uiteindelijk kwamen de broers er goed van af: een landgenoot beloofde hun niet alleen
onderdak maar ook een baantje in zijn apotheek. Puur uit nieuwsgierigheid bleven ze nog enkele dagen
bij de slaapbaas om het ‘dolle und unchristliche Leben’ in een zielverkopershuis te aanschouwen.

Afb. 29 Hollandse slaapbaas en zijn vrouw. Spotprent, 1830.

Landheer, ‘Maandceelhouder’, 137-145; Van Bochove, ‘Seafarers’, 80-81; Bruijn, Gelag, 3-12; zelfde auteur, Zeegang, 30-31.
Bijv. Bientjes, Holland, 237; Bruijn, Gelag.
818 Van Alphen, ‘Zielverkopers’, 22.
819 Van Gelder, Oost-Indisch avontuur, 140.
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Een tragisch dieptepunt van de zielverkoperij was de handelwijze van Otto Vries. Hij was
drooggasterijhouder op de Haarlemmerdijk in de Twee Troffeltjes, een kelder tegenover het West-Indisch
Huis. In 1659 stuurde Vries een jongetje op reis naar Oost-Indië, zonder medeweten van diens
voogden en vrienden, en had ook diens transportbrief afgevorderd, ‘10 maal meer als [hij] hem hadt
verstreckt’.820 Ook andere slaapbazen fraudeerden met de transportbrieven. Bijzonder creatief was de
Schot William Clercq, rond 1640, die het maritieme wereldje goed kende omdat hij in een vorig leven
soldaat ter zee was geweest. Clercq deed zich bij de notaris voor als zeeman of compagniesoldaat en
vertelde vervolgens dat hij de schuldbrief van zijn te verdienen maandgeld en buitgeld had
overgedragen op zijn waard, ‘eenen Willem Clerq’: hijzelf dus. Zo ritselde hij bijvoorbeeld 48 gulden uit
naam van een Duitse zeeman, die naar West-Indië zou zijn afgevaren. Of hij deze logée uit zijn duim
zoog of identiteiten gebruikte van verdronken of vermiste zeelieden, is onbekend. De vrouw van de
drooggasterijhouder zat in het complot en bevestigde voor de notaris bijvoorbeeld dat haar man een
zeeman uit Londen was. De valse transportbrieven leverden honderden guldens op, veel meer dan ze
aan eenvoudig drinkgelag zouden verdienen. Voor het welslagen van de truc moesten ze wel telkens
een andere notaris bezoeken, anders konden ze door de mand vallen. Een van de bezochte notarissen
rook onraad en schakelde justitie in. Vanwege de fraude met de transportbrieven werd William Clercq
publiekelijk gegeseld, twee jaar in het tuchthuis opgesloten en aansluitend verbannen. De stad wilde een
voorbeeld stellen om ernstige fraude door slaapbazen in de toekomst te voorkomen.821
Saillante zaken zoals de oplichterij met de transportbrieven en de afpersing van Duitse
varensgasten vertroebelen het beeld van de slaapbazen. De slaapgelegenheid waren niet altijd zo
gruwzaam als in de genoemde voorbeelden en de maaltijd kon zelfs gezond en gevarieerd zijn. De
logeervertrekken waren weliswaar primitief en zullen veelal slaapzalen met hangmatten zijn geweest,
hoewel er geen aanwijzingen zijn dat jonge rekruten de nacht hangend aan een touw doorbrachten,
zoals een Duitse spotprent van de Hollandse slaapbaas uit 1830 de lezer wil doen geloven (afb. 29).822
De Pruisische VOC-matroos Georg Naporra (1731-1793) was zelfs uitermate tevreden over zijn
gastheer, Jan Dirksz van de Burcht van Emden in de Hasselaerssteeg. Hij prees de voedselvoorziening: ‘s
ochtends koffie, weliswaar zonder suiker, en wittebrood met kaas zoveel hij wilde; ‘s middags twee
gerechten met bier, in de namiddag thee en ’s avonds warme of koude zoetemelk, wittebrood, gebakken
vis met ‘Salat’ (groentestamppot) of gekookte eieren eveneens met ‘Salat’. De gasten werden niet tegen
hun wil vastgehouden en de bedden waren goed, aldus Naporra.823 Sommige slaapbazen hadden meer
te bieden dan een overnachtingsplek en levensmiddelen. Ze maakten hun vreemde gasten wegwijs in de
stad en bereidden hen voor op hun toekomstige taken aan boord. Zij konden optreden als tolk in de
communicatie met autochtone schippers en anderen, al was dat in veel gevallen onnodig: het
Nederlands was de lingua franca van de handel en scheepvaart. Voor schippers, bootsgezellen en
andere zeelieden uit de Noord-Duitse gebieden, die jaarlijks voor het vaarseizoen met honderden
tegelijk naar Amsterdam kwamen, was er weinig verschil met het Plattdeutsch dat zij thuis praatten.
Essentiële nautische termen en lokale uitdrukkingen konden zij opzoeken in maritieme
woordenboeken.824 Voor hun Duitse gasten hoefden de uitbaters van zeemansherbergen hun
talenknobbel niet aan te wenden, wel voor Frans- of Engelstalige zeelieden en soldaten. Highlanders
waren notoir onverstaanbaar, zelfs voor landgenoten. In 1769 sprak de slaapbaas van een Schotse
jongeman naar eigen zeggen slechts mondjesmaat Engels. Hij bracht hem naar een Schotse
scheepskapitein, maar zelfs die begreep hem niet ‘omdat hij zo hoog Schots sprak’.825
Naast het tolken boden de waard en waardin hun zeevarende gasten andere diensten aan.
Vriendelijke volkhouders waren bijvoorbeeld bereid post door te sturen naar zeelieden die op de rede
van Texel voor anker lagen. En in 1636 lieten twee Franse zeemannen kort voor vertrek hun kruiken
De schout riep De Vries ter verantwoording, maar de afloop van de zaak is onbekend, zie: SAA, Archief 5061, inv.nr.
199, schoutsrol 16-7-1659.
821 SAA, otr 24-1-1637 [Willem Klerck van Elgim, Schotland]; Archief 5061, inv.nr. 304, f. 113-113v, confessie 7-8-1640;
inv.nr. 579, f. 75v 20-12-1640. Over frauderende notarissen: Heersink, ‘Amsterdamse notarissen’, 48-63.
822 Afgebeeld in: Rauers, Gaststätte, 785.
823 Van Gelder, Oost-Indisch avontuur, 135.
824 Kuijpers, Migrantenstad, 46-48; Beelen, Biesheuvel en Van der Sijs, Seeman.
825 Op zijn briefje stond: ‘Deese mense moet gebragt zijn aan de huys van de heere collonel Stuart op de Paradeplaats tot
Bergen op ten Zoom’, zie: SAA, Archief 5061, inv.nr. 431, p. 214-233, confessie 29-12-1769.
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vullen met water door hun waardin: het duo ging echter aan de boemel en vergat het draagbare drinken
mee te nemen naar hun schip.826 De waard kon ook bemiddelen in de private ‘handeltjes’ van hun
zeevarende klanten. Bij terugkeer van hun lange reizen brachten zeelieden dikwijls exotica mee, zoals
thee, porselein, schelpen, Spaanse rietjes, opgezette en levende apen, papegaaien en struisvogeleieren.
Die verkochten ze dan aan derden via hun waard, die immers de lokale verkoopkanalen kende.
Sommige waarden vroegen hiervoor een bemiddelingsbijdrage, zoals vijf procent van de opbrengst, of
betaling in natura, wat mede de aanwezigheid van exotisch gevogelte in de volkhouderijen kan
verklaren.827 Waarden leverden ook krediet aan hun maritieme gasten, die soms geheel platzak hun
herberg binnenkwamen, zonder daarvoor hun transportbrieven of handgeld op te eisen. In 1630
hadden de uitbaters van de Vier Gemeenvaarders en Kronenburg, twee herbergen in Hasselaerssteeg,
bijvoorbeeld vorderingen uitstaan op hun inderhaast vertrokken klanten.828 Bij een onverwachte
meevaller konden herbergiers wat van hun kostgeld terugkrijgen. In 1629 machtigde een schipper zijn
waard om zijn buitgeld in te vorderen van een jacht uit de vloot van Piet Heyn die een jaar eerder de
Zilvervloot had veroverd.829 In de eerste helft van de zeventiende eeuw stonden talloze zeelieden en
compagniesoldaten in het krijt bij drooggasterijhouders.830 De drooggasterijhouders probeerden zulke
onbetaalde rekeningen te verhalen op de handelscompagnie, admiraliteit, reder of schipper waarvoor
hun vertrokken gast was uitgevaren. De bootsman, matroos en timmerman van schip de Profeet
moesten in 1704 weer op reis, na een verblijf in herberg de Koningin van Engeland (Kamperhoofd). Ze
hadden geld te goed van hun vorige kapitein en machtigden hun waard, Juriaen Wesselsz, om dit
namens hen te incasseren.831 Bij het vertrek van een Oost-Indiëvaarder kon een slaapbaas in één keer
een fors bedrag verliezen, want de kans op terugkeer van zijn wanbetalende klanten was gering. Zo was
een zeeman van Ameland in 1644 als bootsgezel uitgevaren naar Oost-Indië, terwijl hij ‘sijn huijswaert
ende herbergier’ nog honderd gulden mondkosten en geleend geld schuldig was.832 Toch was er ook
onderling vertrouwen tussen de zeelieden en hun waarden. Verschillende varensgasten machtigden hun
waard bijvoorbeeld om in hun naam te handelen tijdens hun afwezigheid. In 1704 gaf een
scheepschirurgijn zijn geld, kleren en zijn chirurgijnskist in bewaring aan de herbergier van het Veerschip
van Meppel in de Ramskooi.833 Waarschijnlijk gebeurde dat als borgstelling, zodat de waard de inhoud
van de kist te gelde kon maken als zijn gast nooit zou terugkeren. Dat leverde niet altijd veel op, zo leert
een inventarislijst van de goederen in de achtergelaten kist van een scheepstimmerman uit Woerden, uit
1644. Deze vielen toe aan Jan Hoen, zijn waard in de Paradijsvogel. Behalve wat lappen, een oude groene
deken, een hoofdkussen en sloop, en zijn versleten kleren was alleen het tweedehands gereedschap,
zoals een schaaf, boor en beitel, van enige financiële waarde.834
Dankzij de bewaard gebleven boedelinventaris van slaapbaas Paulus Jansz en zijn vrouw Titje
Raafels kennen we de inrichting en indeling van een typische volkhouderij uit 1676.835 Dat hier
voornamelijk varensgasten kwamen, blijkt al uit de locatie – op de Texelse Kade tussen
Haarlemmersluis en Spaarndammerbrug – maar des te meer uit de menigte transportbrieven in de
nalatenschap. Het uithangbord met daarop de woorden ‘De Vrolijke’ nodigde pas gearriveerde
zeelieden uit om binnen te treden in de voorkamer: deze was rijkelijk versierd met beelden, schilderijen
met boertige taferelen, een Avondmaal en besnijdenis van kindeke Jezus, Delftse porseleinen flessen,
een hangklok, koperen kroon met zes pijpen, een bloempot en vijf prenten. Het vertrek had een
maritiem tintje door het scheepsmodel, opgehangen aan een balk, en uitgestalde exotica zoals een
gekooide papegaai en vier struisvogeleieren. De gasten kregen te drinken uit tinnen bekers en glazen
SAA, NA 950/177, akte 2-4-1636; Bruijn, Zeegang, 32-32.
Zo verkocht de Duitser Barchewitz twee kanasters thee en Spaanse rietjes aan de waard van zijn logement het Wapen van
Kopenhagen op de Geldersekade, zie: Van Gelder, Oost-Indisch avontuur, 221, n. 66.
828 SAA, NA 757/99v, 128v, nots. N. Gerrits Roleeu, schuldboek 4-7-1630; NA 757/20, idem, transport 13-5-1630.
829 SAA, NA 750/296, nots. P. van Perssen, machtiging 16-2-1629.
830 Zo liet de drooggasterijhouder Samuel Lemens verschillende schuldbekentenissen van varenslieden aan hem door de
notaris vastleggen. SAA, NA 913/2, nots. B. Jansz Verbeeck, 1-1-1631.
831 SAA, NA 4390/1505, nots. S. van Jaarlandt, procuratie 11-4-1704.
832 SAA, NA, 815A, nots. J. Dircksz Verhij, akten 17-3-1644, 18/19/21/25/26/30/31-3-1644.
833 SAA, NA 7265/911, nots. mr. A. Buijs, verklaring 20-3-1704; NA 4390/2301, procuratie 18-12-1704.
834 SAA, NA 815A, nots. J. Dircksz Verhij, boedelinventaris 15-4-1644.
835 SAA, NA 4503/266, nots. E. de Witt, 25-4-1676; Van Alphen, Transportkopers, 37, 99, n. 64.
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roemers, en te roken uit een grote partij pijpen, die ze uitsloegen op de rand van een door ruw gebruik
gebroken doofpot. De waard of zijn personeel stond achter een toonbank met spoelbak, terwijl de
gasten zaten op Spaanse stoelen. In de binnenhaard, het vertrek waar het vuur brandde, stonden twee
tafels en een bank en hingen nog eens vier schilderijen. Met klavecimbelspel werden de gasten muzikaal
vermaakt. In een doos bewaarde de slaapbaas de maandcelen van zijn klanten: een internationaal
gezelschap van matrozen en soldaten uit Zweden, Zuid-Holland, Friesland, Duitsland en Engeland. In
de linnenkast lagen naast servetten en tafellakens twintig kussenslopen en 25 lakens opgeborgen. De
keuken was karig bedeeld met slechts zes borden en enig kookgerei, maar in de opslag erboven lagen
nog eens twaalf borden en negentien tinnen schotels. Hier lag ook een reservevoorraad kussens, lakens,
dekens en zelfs twee extra klavecimbels. Op zolder was weinig meer te vinden dan een kachel, turf en
brandhout voor koude avonden. Daarnaast gelegen was het logeervertrek met slechts twee
bedmatrassen met peluwen, twee dekens en twee stoelen. Dit slaapplekje moet door verschillende
varenslieden gedeeld zijn en de hoeveelheid linnengoed beneden doet vermoeden dat er in drukke
tijden in de gelagkamer geslapen werd.
Ruim een eeuw later kennen we het interieur van een slaapbaas in de Ridderstraat. Deze Michiel
Lippe uit Elberberg en zijn vrouw Catharina Smising failleerden in 1787, dus er kunnen bewust zaken
uit de inboedel zijn weggelaten. Buiten hing een ijzeren uithangbord met de onbekende herbergnaam.
Binnen kwamen bezoekers in het voorhuis waarin een toonbank, spoelvaatje en bierstelling stonden.
Enig vermaak bood een dambord en er lag ook kindergoed, hoewel de uitbaters kinderloos lijken te zijn
geweest. In een naastgelegen vertrek met vier stoelen, twee tafels en een hoekbuffet werd koffie
gedronken, evenals in de binnenhaard waar ook gekookt werd. In een hangkamertje kon worden
geslapen in een bedstede of op een bank en er lag koffie- en theegerei.836 Uitgebreider was de inboedel
van Leonardus van Lottum en Catharina Bastiaans, die in hetzelfde jaar bankroet gingen. In de
Bethaniëndwarsstraat hadden zij een volkhouderij annex tapperij, maar vanwege een onoverkomelijke
huurachterstand en schulden bij de buren failleerden ze in 1787. Ook hier een voorhuis met drinkgerei,
maar ook twee schilderijen, prentjes, gordijnen en ter vermaak vijf kanarievogels in een kooi, twee
struisvogeleieren en een dambord, zonder de benodigde schijven. Een lege matrozenkist zal zijn
achtergelaten door een nooit-teruggekeerde gast, evenals de vijf andere varenskisten op zolder. Een
aparte voorkamer voor privégebruik was ingericht met stoelen, een speeltafeltje, een bedstee met
damasten gordijnen, een notenhouten kabinet en een goedgevulde porseleinkast met chocoladekoppen,
kommen, een melkkommetje en een punchbekken. In de achterkamer sliepen de gasten op drie
bedmatrassen met toebehoren.837
Rond de jaren tachtig van de achttiende eeuw waren er ongeveer tweehonderd van zulke
volkhouderijen in Amsterdam.838 In 1742 komen er 51 voor in het kohier van de vermogensbelasting
uit dat jaar. Net als in de zeventiende eeuw waren de zeeliedenlogementen meest te vinden in het
havengebied, de Nieuwmarktbuurt en rond de Haarlemmerdijk.839 Slechts twee van hen gaven een
jaarinkomen van duizend gulden op, een slaapbaas op de Nieuwmarkt en de weduwe in de (Nieuwe)
Nieuwstraat, die zich ook een dienstbode kon permitteren. Zes verdienden achthonderd gulden per jaar
en een grote meerderheid (36) zeshonderd gulden. Zes volkhouders verdienden minder dan de drempel
van zeshonderd gulden en kregen geen heffing, zoals ook de slaapbazen die niet in het belastingkohier
voorkomen. Aangezien steeds minder zeelieden zich zelfstandig aanmeldden bij het Oost-Indisch Huis,
werd de rol van de slaapbazen groter. In de loop van de achttiende eeuw nam de spanning toe.
Sommige volkhouders hadden tientallen gasten in huis, als waarborg voor de betaling in contant of in
de vorm van hun transportbrief. Tussen de eerste monstering en het vertrek zaten zij soms enkele
weken vast in hun logement, terwijl de rekening van het gelag maar opliep. In de winter van 1740
SAA, Archief 5072, inv.nr. 4134, boedelinventaris Catharina Smising en Michiel Lippe, 18-1-1787; otr 13-08-1779
SAA, Archief 5072, inv.nr. 4262, boedelinventaris Leonardus van Lottum en Catharina Bastiaans, 27/28-12-1787; otr 313-1775.
838 Onberedeneerde maar aannemelijke schatting bij Bruijn, Zeegang, 32.
839 Zeedijk (5), OZ Armsteeg (1), Heintje Hoeksteeg (1), het Slopje (1), OZ Achterburgwal (3), OZ Voorburgwal (2),
Bethaniëndwarsstraat (1), Nieuwe Bantammerstraat (1), Bantammerstraat (1), Jonkerstraat (1), Ridderstraat (7),
Rechtboomsloot (1), Korte Keizerdwarsstraat (2), Boomsloot (6), Nieuwmarkt (1), St. Anthoniesbreestraat (2), Zandstraat
(1), Houttuinen (2), Marken (1), Hogebrugsteeg (1), Hasselaerssteeg (2), Nieuwendijk (1), NZ Armsteeg (1), St. Jacobstraat
(2), (Nieuwe) Nieuwstraat (2), Dirk van Hasseltsteeg (2). PQ, deel 1, 46.
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duurde het ook de slaapbazen te lang voordat de Kerstvloot vertrok. De onkosten voor de gasten rezen
de pan uit en op aansporing van de waarden trokken de gasten naar het Oost-Indisch Huis om betaling
van een kostgeld te eisen. De bewindhebbers weigerden, waarop ze met ‘allerlei vuiligheid bekogeld
werden. Een aantal ‘muytemakers’ werd gearresteerd en een van hen ging voor twintig jaar naar het
rasphuis.840
In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam het systeem van de maritieme arbeidsmarkt
verder onder druk te staan. De behoefte aan bekwame zeelieden steeg, terwijl de kwaliteit van het
nieuw aangeworven personeel verslechterde. Behalve de lokale handelscompagnieën, koopvaardij en
marine deden ook de Kamer Zeeland van de VOC en de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC)
een beroep op het Amsterdamse arbeidspotentieel. De MCC correspondeerde daarover bijvoorbeeld
met scheepsvolkbemiddelaar Hendrik Edelhoff, die kantoor hield op de Oudeschans. Later vestigde hij
zich op de hoek van de Texelsekade en het Damrak, het kloppend hart van de maritieme
arbeidsmarkt.841 Daarnaast bestelden de Zeeuwen complete bemanningen bij de Christelijke Zeevaart, een
‘makelaarskantoor voor zeelieden’ op de Zeedijk in Amsterdam. Vanwege de druk op de arbeidsmarkt
verslechterden de omstandigheden in de volgepakte volkhouderijen, waar de hygiënische
omstandigheden soms te wensen overlieten. In september 1754 liepen de spanningen hoog op in de
Christelijke Zeevaart. Volgens stadschroniqueur Jacob Bicker Raye sliepen daar toen wel driehonderd
gasten; een absurd hoog aantal dat kritiekloos wordt overgenomen in de literatuur.842 Uit de
confessieboeken blijkt dat het ging om een groep van acht slapers. Zij logeerden ten huize van Wilhelm
Ernestus (1711-1758), een van oorsprong Zeeuwse volkhouder en diens Duitse vrouw Catrina
Pothoff.843 Ook de rest van het verhaal is stevig aangedikt door Bicker Raye. De slapers, grotendeels
Duitse mannen van rond de dertig jaar, zaten ’s middags aan tafel en klaagden over het slechte kwaliteit,
de geur en de geringe hoeveelheid van het opgediende vlees. Terwijl zij een potje gingen kaarten, haalde
hun slaapvrouw nieuw vlees, maar tegelijkertijd riep ze de hulp in van een andere volkhoudster. Deze
Sara Blom, van de Star in de Jodenbreestraat, adviseerde haar om de brutale slapers een pak slaag te
geven. Bloms knecht voegde de daad bij het woord, maar de slapers verjoegen hem. Daarna escaleerde
de ruzie: de slaapbaas riep hulptroepen in van andere volkhouders met matrozen die bij hen in de kost
waren. Bewapend met geweren en steekwapens drongen zij het huis binnen en joegen ze de slapers van
de kelder tot de zolder, waar ze zich ten slotte verschansten. Er vielen schoten waarbij één slaper
dodelijk gewond raakte, maar de politie durfde niet naar binnen. Volgens Bicker Raye schoten de
slapers bij gebrek aan kogels ‘met grauwe erwten’ op hun belagers. Een compagnie schutters wist hen
uiteindelijk tot overgave te dwingen; de rel had een dode en een gewonde opgeleverd. Interessant is wat
er – volgens Bicker Raye, zonder bevestiging in de rechterlijke archieven – daarna zou zijn gebeurd: de
matrozen zetten de voor- en achterdeur van de volkhouderij wijd open, en vertelden het toegestroomde
publiek dat ze van het huis een ‘Keizerlijke Vrijstad’ maakten, waar ieder vrij in en uit mocht gaan. De
meeste gasten namen de benen, wat voor de volkhouder een fikse schadepost betekende, zo besloot
Bicker Raye zijn relaas.844
Ook bij een tweede rel rond een volkhouderij zat de vork anders in de steel dan Bicker Raye het
in zijn kroniek noteerde. Historici hebben hiervan een larmoyant verhaal gemaakt, van een groep
Scandinaviërs die door ‘honderden’ landgenoten werden bevrijd uit het huis van een zielverkoopster.845
Uit de confessieboeken blijkt het te gaan om een ordinaire concurrentiestrijd tussen twee volkhouders.
Een van hen was de 26-jarige Jacob Ertsiek, een Amsterdamse scheepskistenmaker die in zijn huis – de
Vijf Matrozen (Engelsesteeg, bij de Nieuwendijk) – ook volk hield. Enkele van zijn gasten vertrokken
echter naar een concurrent, de weduwe Beuke in de Koning van Zweden (Zeedijk, veertiende huis vanaf de
Nieuwmarkt). Zo ook de jonge Carsten Beerens, die eerst onderdak zocht bij een volkhouder in de Sint
Bicker Raye, 74; Bruijn, Zeegang, 37.
Vermoedelijk ging het om dezelfde locatie waar eerder de Vergulde Draak was gevestigd. SAA, otr 21-4-1746 [huwelijk
met Anske Piebes], 9-5-1776 [Elisabeth Pemulder]; Van Overveldt, ‘Voetspoor’, 53; Reinders Folmer-van Prooĳen,
Goederenhandel, 115.
842 Zoals ook de slaapbaas abusievelijk ‘Jan de Wal’ of ‘Jan van Swol’ wordt genoemd. Bruijn, Zeegang, 39; Van Rossum,
Werkers, 193.
843 SAA, otr 11-05-1736; begr. [Wilhem Ernestus] 10-02-1758; Archief 5061, inv.nr. f. 192-213, confessie 19/23-9-1754.
844 Bicker Raye, 233-234; Bruijn, Zeegang, 38-39.
845 Bruijn, Zeegang, 39; Van Rossum, Werkers, 193; Bicker Raye, 313.
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Nicolaasstraat maar door deze naar het huis van de weduwe Beuke was gebracht. Op 24 maart 1767
was voor Ertsiek de maat vol: met vijf slapers ging hij naar de Nieuwe Brug, waar hij een groep van
vijftig zeelieden uit Jutland en Bremen bereid vond om een viertal slapers ‘die van hem weggeloopen
waaren’ terug te vorderen. Toen de weduwe Beuke thuiskwam, stond de menigte voor haar deur. Ze
stelde voor de schout haar huis te laten doorzoeken, maar daarmee ging de menigte niet akkoord. Met
een gootplank beukten ze de deur in, terwijl een jonge scheepskok via het pothuisje op de luifel klom.
Toen Carsten al uit de kelder op straat was gebracht, namen de relschoppers het voorhuis onder
handen, waarbij ze zeven schilderijen, twee tafels, een scheepsmodel, een papegaaienkooi en een klok
aan stukken sloegen, tot de dienstmeid terugkwam met de opgeroepen schoutsdienaars. Voor zijn
aanvoerdersrol in de plundering kreeg Ertsiek een banstraf van twee jaar en een van zijn gasten, die met
een knuppel op de klok had ingeslagen, zelfs voor eeuwig.846
Het is duidelijk dat Bicker Raye, die maatschappelijk op grote afstand stond van de
volkhouderij, niet op de hoogte was van de achtergronden en problematiek van de slaapbazen. Zijn
kroniek en enkele slechte ervaringen van reizigers schetsen het beeld van de meedogenloze slaapbaas,
die zeker bestond maar niet algemeen was. Soms was er distantie en kenden volkhouder en gast niet
eens elkaars naam, maar we lezen ook over affectie en bezorgdheid over de avontuurlijke reizen die de
slapers ondernamen. In 1749 kon een ernstig ziek geworden matroos uit Danzig zeven maanden lang
overleven op de zak van zijn slaapvrouw op de Haarlemmerdijk, bij de Eenhoornsluis. De armoedige
weduwe verzorgde haar gast en schoot hem de apothekerskosten voor, maar eenmaal hersteld stak de
matroos in een ruzie haar vijftienjarige zoon dood.847 De ondankbare matroos uit Danzig was niet de
enige vreemdeling in de stad. In 1770 wierven de handelscompagnieën bijna dertigduizend man, van
wie een kleine meerderheid uit het buitenland kwam. In de monsterrollen is de dominantie van
vreemde zeelieden waarneembaar. In de steekjaren 1772, 1780 en 1787 waren er alleen voor
Scandinavische zeelieden al 32 verschillende volkhouders actief.848 Hun namen zijn opgenomen op de
rol, omdat de pas geworven zeelieden een borg moesten opgeven als garantie voor de kapitein tegen
desertie. Dit kon een familielid zijn, maar voor vreemdelingen zonder contactpersoon in de stad was
hun slaapbaas de aangewezen persoon. Veel slaapbazen waren tegelijkertijd actief waren als makelaars
ter zeevaart; zij brachten ook volk onder bij andere volkhouders, zo blijkt uit de monsterrollen. Zo
verdeelde de Deen Claas Jurgens Holm zijn slapers onder zeven verschillende logementen, terwijl hij
zelf woonde en volk hield in de Schippersstraat.849
Slaapbazen gingen ook naar andere steden om zeelieden op te halen. In 1769 zeilde Barend
Anthony van Heuven bijvoorbeeld met veertien Duitsers uit Hamburg voor zijn volkhouderij en zes
voor een andere slaapbaas over de Zuiderzee naar Amsterdam. Van Heuven, afkomstig uit
Nedersaksen, had al enkele jaren een volkhouderij in de Warmoesstraat. Onderweg kwamen ze een
Schots schip tegen dat letterlijk voor Pampus lag en niet verder kon. Vier van de opvarenden stapten
over op het schip van de slaapbaas, onder wie de verlegen Schotse jongeman John Reid. Hij was
onderweg naar de garnizoensstad Bergen op Zoom waar hij als tuinman bij een Schotse kolonel zou
dienen, maar de slaapbaas vroeg of hij niet bij hem wilde logeren. Benedendeks gaf de zoon van de
schipper Reid een harde klap waardoor het bloed uit zijn oren spoot; vervolgens werd hij
vastgebonden. ’s Morgens vroeg arriveerden zij in de haven van Amsterdam en toonde Reid het adres
van zijn werkgever in Bergen op Zoom. De slaapbaas zei alleen maar ‘kom, gaat met myn’ en bracht
hem naar zijn huis, waar hij in een kamer werd opgesloten. Rond de noen kwam de schipperszoon
binnen, die de jongen zijn kleren uittrok en hem wederom zwaar ‘afroste’ en een Hollands
matrozenpakje aantrok. Daarbij drukte hij ook zijn horloge en twee geldstukken achterover. De
schipperszoon en de slapersvrouw brachten Reid met enig ander volk naar Hendrik Edelhoff om hem
in dienst van de VOC-Kamer Zeeland te laten aannemen. Deze weigerde Reid echter omdat hij een
SAA, Archief 5061, inv.nr. 426, confessie Dirk Hanman 25-3-1767, f. 387-391; f. 401-405, confessies Jacob Ertsiek 27-31767 en f. 410-419, f. 430-435, 2-4-1767, en 30/31-3-1767; f. 406-407, confessie 27-3-1767 Hendrik Beukman.
847 SAA, Archief 5061, inv.nr. 409, f. 68v-69, 30-9-1749; f. 70-72v, 3-10-1749; f. 73v-79v, 6-10-1749, f. 95-96v, 11-10-1749;
Bruijn, Zeegang, 32.
848 Veel dank aan Asger Nørlund voor het beschikbaar stellen van zijn gegevens uit de monsterrollen. SAA, Archief 38,
inv.nr. 1-152A.
849 Nobele Zeevaart, Deense Vlag, Kroonprins van Denemarken, Vergulde Morgenster, Snuifdoos, Kasteel van Bornholm en Noordse Boer.
SAA, 20-6-1766 [Holm]; Bruijn, Zeegang, 32, 39; Van Zijverden, ‘Bevolkingsregister’, 146.
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Schot was. De slaapvrouw bracht hem weer op zijn kamer, waar de knecht hem zijn eigen kleren liet
aantrekken, en daarbij zijn uit Schotland meegenomen mes en kam stal. Reid kreeg eten en werd door
een andere slaper geschoren. De slaapbaas begreep inmiddels dat hij niets aan hem had en liet zijn
knecht hem naar het Goudse veer brengen. Daar vertelde hij in het veerhuis dat de arme jongen ‘in
zielverkopershanden geraakt en mishandelt was’ en naar de Schotse gemeente te Rotterdam moest.
Reids mishandeling en de diefstal van zijn spullen, waaronder ook zijn scheepskist850, kwamen echter
uit. Slaapbaas Van Heuven werd streng gestraft: na geseling op schavot is hij gebrandmerkt en kreeg hij
twintig jaar rasphuis met daarna eeuwige ban.851 Opnieuw is de weergave van deze kwestie door Bicker
Raye852 aanleiding om een inktzwart beeld van de volkhouderij te schetsen. Aan de andere kant is de
zware straf van het stadsbestuur een teken dat het onvrijwillig vasthouden van slapers geen normale,
geaccepteerde gang van zaken was. Net als in het overige herbergwezen bestonden er grote kwalitatieve
verschillen tussen de verschillende volkhouderijen, waarbij de excessen in het oog springen en de goede
ervaringen onderbelicht blijven.

Afb. 30 Oost-Indische bootsgezel. A. Allard, circa 1700. SAA.

In het laatste kwart van de achttiende eeuw probeerde de VOC wel iets te doen aan de schaarste en de
kwaliteit van de zeelieden. De gages gingen omhoog en bevaren matrozen kregen voortaan tweemaal
zoveel handgeld plus een premie. De slaapbazen profiteerden van de extra bedragen, maar de waarde
van de transportbrieven schommelde sterk vanwege het deserteren, verdrinken of anderszins sterven
van zeelieden. De zielverkoper bleef dan zitten met een onverkoopbare stapel papiertjes en hield in
Met daarin: 1 lichtblauwe rok, 1 katoenen en 1 zijden vest, 1 witte broek, 12 schone hemden, 6 paar kousen, 1 paar
gespen, het boekje De oefening der godvreesendheid en verschillende kleinigheden.
851 SAA, Archief 5061, inv.nr. 431, p. 193-210v, 27-12-1769; p. 214-233, confessie 29-12-1769; p. 256-273, confessie 3-11770; p. 294, 11-1-1770; otr 19-4-1765 [Van Heuven].
852 Bicker Raye, 340: 20-1-1770: ‘Onder de gegeeselden en gebrandmerkten was een zielverkooper, die seer gruwelijk met seer
veele menschen geleeft heeft en haar tegens haar sin, nadat hy haar schrikkelijk geslaagen en getoermenteert hat, na Oost- en
West Indien gesonden heeft’.
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sommige gevallen slechts een derde van de oorspronkelijke waarde over. In 1780 vroegen 81 van hen
het stadsbestuur om betere waarborgen tegen niet-betalende zeelieden en schade bij hun desertie of
overlijden. Ze omschreven hun eigen bezigheden in het rekest als ‘zig voornamentlijk generende met
het logeeren en uitrusten van zeevarende persoonen, mitsgaders het doen van leverantie van wijn, tabak
en andere tot de reijzen benodigde goederen en het fourneren [voorschieten] van penningen’. Na
afloop van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) was de grootste schaarste aan scheepsvolk voorbij en
trok de VOC alle financiële extra’s in, wat opnieuw een zware klap betekende voor de volkhouders; in
de periode 1785-1790 gingen er tenminste acht failliet. De compagnie kwam hen enigszins tegemoet
door zelf hun transportbrieven op te kopen tegen redelijke koersen. In 1790 klaagden de slaapbazen
opnieuw dat ze te weinig overhielden aan gestorven of ‘weggelopen’ zeelieden, omdat de schippers het
meeste geld toucheerden.853
Ook in de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813), waarin de scheepvaart door een diep dal ging, bleef
het volkhoudersysteem van kracht. Zo had Hendrik Klaver tussen 1795 en 1810 een logement in de
Binnen Bantammerstraat, waar ook tientallen collega’s in de buurt woonden. Klaver hielp zijn slapers
met het opstellen van verzoeken aan hun rederijen. Daarbij ging het bijvoorbeeld om het incasseren
van arbeidsongeschiktheidsgeld vanwege schade, verwondingen of verminkingen van opvarenden. De
meeste verzoeken namens zijn klanten of hun familieleden betroffen achterstallige betalingen door de
marine. Schrijnend was bijvoorbeeld een marineman en zijn vrouw die dagenlang niet hadden gegeten
omdat de marine niet uitbetaalde. Dankzij hun kredietverstrekking verleenden de slaapbazen uitstel van
executie aan zulke armlastige zeelieden. Arbeidsbemiddeling bleef een andere belangrijke nevenfunctie.
François Rooms, uitbater van de Gouden Bal achter de vleeshal (Nes), beweerde in 1808 dat hij tijdens
zijn 22-jarige carrière als logementhouder meer dan drieduizend zeelieden had geworven. Het
volkhoudersysteem bleef de beste oplossing voor schippers, reders en zelfs voor de zeelieden, die op
één adres terechtkonden voor onderdak, voorschotten, werk, collega’s en een bemiddelaar. Rond 1900
bood het Zeemanshuis, een charitatieve instelling, varensgasten een fatsoenlijk onderkomen, maar het
zat slechts voor de helft vol. Begrijpelijk, aangezien de logiesprijs even hoog was als bij een gewone
slaapbaas en sterke drank verboden was. Pas met de komst van de geregelde lijndiensten veranderde het
systeem van aanmonsteren, omdat reders een vast personeelsbestand kregen. Het ontstaan van
bemiddelingskantoren, eigen wervingskantoren van rederijen en ten slotte de Arbeidsbemiddelingswet
(1930) maakte echter pas een eind aan de machtspositie van de slaapbazen.854
Afgezwaaide zeelieden
Naast de gespecialiseerde slaapbazen kende de havenstad Amsterdam ook talloze drinkhuizen met een
overwegend maritieme klantenkring, zonder dat de waard actief was in de arbeidsbemiddeling. Het
drinkgelag van de zeelieden vond ook niet altijd plaats in hetzelfde lokaal waar zij overnachtten. In april
1626 logeerde de scheepskapitein Dirck de Swart bijvoorbeeld in het Haantje, achter de vleeshal in de
Nes.855 Voor een stevige borrel in de namiddag week De Swart echter uit naar de Koning van Zweden, in
een hoekhuis bij de Montelbaanstoren. Dit was een zeemanskroeg, uitgebaat door een man uit
Stockholm, Juriaen Rijcken (Jörgen Rek). Met de zwager van deze herbergier dronk de kapitein daar
vanaf vier uur ’s middags tot negen uur ‘s avonds bijna zeven liter bier en drie en eenhalve liter wijn.
Met dubbele tong vergastte De Swart zijn gezelschap op spannende verhalen over zijn eerdere reis naar
West-Indië; waarna het tweetal terugkeerde naar hun logeerplek in de Nes. Onderweg raakten zij
betrokken bij de rellen tegen een remonstrantse vergaderplaats op de Oude Schans: De Swart voerde
een groep opgeschoten jongeren aan, gooide zelf ruiten in en verwondde een stadssoldaat met een
degen. Het informele godshuis werd tot de grond toe afgebroken en om de menigte te verdrijven

SAA, Archief 5061, inv.nr. 719, nr. 9 [met 32 handtekeningen van slaapbazen]; inv.nr. 720, nr. 18; inv.nr. 725, nr. 6 [met
62 handtekeningen]; Bruijn, Zeegang, 32.
854 Van Zijverden, ‘Bevolkingsregister’, 142-143; Landheer, ‘Maandceelhouder’, 137-145; Bruijn, Gelag, 14-18.
855 SAA, NA 750/296, nots. P. van Perssen, machtiging 16-2-1629; NA 942/743, nots. D. Bredan, verklaring 1-9-1633.
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schoten de stadssoldaten met scherp. Met twee andere relschoppers werd de agressieve scheepskapitein
gearresteerd en veroordeeld voor zijn deelname aan dit beruchte oproer op paasmaandag.856
De namen van rauwe zeebonken, zoals kapitein De Swart, komen nogal eens voor in de
rechterlijke archieven. Hoewel het geenszins betekent dat iedere zeeman meteen met zijn vuisten
klaarstond, leren we hieruit wel de locaties kennen van de eenvoudigere zeemanskroegen. Halverwege
de zeventiende eeuw was er in de Buiten Vissersstraat, de verbinding tussen de Droogbak en de
Haarlemmerstraat, bijvoorbeeld op iedere hoek een schipperskroeg. Een smalschipper bezocht beide
kroegen in 1654, maar liep daar de ruziezoeker Jonge Kees Schram tegen het lijf. Deze schold hem uit
en stak hem met een mes.857 Een zeemanskroeg voor Duitsers was in de achttiende eeuw de Hamburger
Kelder, op de Kampersteiger tegenover het Zeerecht.858 Na de zestiende- en zeventiende-eeuwse
stadsuitbreidingen konden de duizenden varenslieden in Amsterdam ook overnachten in nieuwe en
dikwijls goedkopere herbergen, zoals in ‘Het Nieuwe Werck’ (de Jordaan) en de oostelijke
werkeilanden. In notariële akten duiken bijvoorbeeld de namen op van het Gouden Laken in de
Boomstraat en de Zweedse Admiraal in de Uilenburgerstraat, waar zeelieden sliepen.859 Op de
Prinsengracht logeerde een VOC-zeeman bij een hospita in de Wijnstok: een herinnering aan het feit dat
arm en rijk elkaar in de grachtengordel nauwelijks konden ontlopen, hoewel de Heren- en
Keizersgracht verschoond bleven van volkhouderijen en zeemanskroegen.860
De uitbaters van zeemanskroegen zouden vaak – voormalige – zeelieden zijn, zo wil de
literatuur. In zeventiende-eeuws Rotterdam waren verschillende scheepsschrijvers tevens actief als
waard: als zij op zee waren, hielden hun echtgenotes de herberg draaiende.861 Bij de geuzenkapitein
Spiegel en admiraal Swartenhondt zagen we in Amsterdam eenzelfde patroon, dat wordt bevestigd in
de poorterboeken en ingezetenenregisters. Tientallen zeelieden begonnen aan wal een eigen herberg.
Het inrichten en opstarten van hun drinkhuis financierden zij met op zee verdiende gage of door een
strategisch huwelijk met een waardin of de dochter of weduwe van een kroegbaas. In de
wintermaanden, als er niet werd gevaren, stonden zij zelf achter de toog, terwijl hun vrouw de taken
tijdens het vaarseizoen waarnam.
Voor een andere zeeman-waard moeten we opnieuw naar de Ramskooi, dat kleine maar voor de
scheepvaarthistorie belangrijke steegje in het Amsterdamse havengebied. In 1702 zat hier de
zeemanskroeg van Volkert Pietersz. Hij was geboren op Föhr, een van de Noord-Friese
waddeneilanden waar veel zeelieden vandaan kwamen. Op zijn dertigste keerde hij de zee de rug toe en
trouwde hij met de weduwe van een tapper in de Ramskooi. Aan zijn huwelijk had Volkert Pietersz zijn
burgerschap te danken, maar ook een landcarrière achter de toog in het drukbevolkte havenkwartier.862
En hij was niet de enige migrant die op deze manier in het herbergwezen verzeild raakte.

Dankzij interventie van de kerkenraad ontliep kapitein De Swart de doodstraf, zie: Wagenaar, Amsterdam, deel 1, 491;
Dudok van Heel, Burgers, deel 1, 167; Van Dillen, ‘Documenten’, 229-230, 232-233.
857 Uit noodweer verwondde de smalschipper Schram zodanig dat deze later overleed. Nationaal Archief, toegangnr.
3.03.01.01, inv.nr. 3575, f. 180v, remissie 26-3-1658.
858 SAA, Archief 5061, inv.nr. 431, p. 256-273, confessie 3-1-1770.
859 SAA, NA 5674/1131, nots. mr. G. Emous ten Bergh, attestatie 28-2-1708; NA 6490, nots. H. de Wilde, procuratie 10-71709.
860 SAA, NA 6919/540, nots. J. Deutz, 5-10-1708.
861 Bruijn, Varend verleden, 55-56; De Wit, Leven, werken en geloven, 159-162.
862 SAA, otr 15-12-1702.
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Vreemde waarden

Naast Duitse varensgasten kwamen in de Gouden Eeuw ook Zuid-Nederlanders, Fransen,
Scandinaviërs en Engelsen, en inwoners van andere plaatsen in de Republiek naar Amsterdam. Tussen
1578 en 1750 verwierven ruim tweeduizend migranten het poorter- of ingezetenschap om officieel een
kroeg of herberg te kunnen uitbaten. Daarnaast begonnen nog veel meer nieuwkomers een illegaal
kroegje, wat eenvoudig mogelijk was vanwege het ontbreken van de gildedwang en de lage
investeringskosten. Het onderscheid tussen vreemde en autochtone waarden was schimmig: vermeende
nieuwkomers bleken soms al generatielang in de stad te wonen en zogenaamd authentieke
Amsterdammers waren eigenlijk elders geboren.
Gekochte poorters
Vreemdelingen – indertijd ruim gedefinieerd als iedereen van buiten de poorten – zijn altijd in groten
getale aanwezig geweest in een internationaal georiënteerde havenstad als Amsterdam. Maar in de
zeventiende eeuw werden de migratiestromen massaler: uit de Duitse en Scandinavische landen
kwamen duizenden mensen naar de stad, op zoek naar werk, veiligheid en een beter leven.
Pushfactoren, zoals de vernietigende Dertigjarige Oorlog (1618-1648), (seizoens)werkloosheid en
natuurrampen, dreven mensen naar Amsterdam, de stad die met alle werkgelegenheid, hoge
levensstandaard en relatief grote geloofsvrijheid een aantrekkelijk alternatief bood. Daarnaast hadden
migranten individuele vertrekmotieven, zoals ongewenst zwangere Scandinavische meisjes of
ambachtsgezellen op Wanderschaft. Met de komst van duizenden vluchtelingen en arbeidsmigranten
werd Amsterdam, evenals Haarlem en Leiden, een echte ‘migrantenstad’. In het midden van de Gouden
Eeuw, rond 1650, was meer dan de helft van de inwoners elders geboren. In totaal kwam in de
zeventiende eeuw een geschat aantal van 330.000 migranten naar Amsterdam.863
Ruim tweeduizend van deze nieuwkomers ging tussen 1578 en 1750 zelfstandig aan de slag als
tapper of herbergier. Daartoe moesten zij beschikken over het poorterschap, dat in de loop der tijd
steeds duurder geworden was: kort na de Alteratie bedroeg de leges nog slechts vijf gulden, maar in
1624 ging het om veertien en in 1650 zelfs om vijftig gulden. De inkomsten uit de afgegeven
poorterbriefjes kwamen ten goede aan de stedelijke sociale instellingen, maar de hoge legesbedragen
hadden ook een nadelig effect: het poorterschap en de bijbehorende toegang tot de meeste
ambachtsgilden en het uitbaten van drinkhuizen werd onbereikbaar voor beginnende arbeidsmigranten.
Zij konden het poorterschap echter voor niets krijgen door te trouwen met een burgerzoon of dochter, mits ze na voltrekking van het huwelijk de poorterseed aflegden. ‘Gemengde huwelijken’
werden dan ook veelvuldig afgesloten in zeventiende-eeuws Amsterdam, mede dankzij het toenmalige
vrouwenoverschot. In 1650 huwde veertig procent van de Duitse migranten met een Amsterdamse en
nog eens bijna twintig procent met een Noord-Nederlandse vrouw. Er waren meer van zulke
‘behuwdpoorters’ dan zogenaamde ‘gekochte poorters’; in het jaar 1665 zelfs tweemaal zoveel.864
Net als nieuwkomers moesten ook ingeboren Amsterdammers over het poorterschap
beschikken om officieel te mogen tappen. Tegen betaling van twee gulden administratiekosten konden
zij zich als burger laten registreren op het stadhuis. Dit deed in 1647 bijvoorbeeld de herbergier
Hendrick Jacobsz Praet, zoon van een in Amsterdam geboren sleper.865 Volgens Jacobus Noordkerk, de
achttiende-eeuwse stadsklerk die een verhandeling schreef over het poorterschap, werden in de
dagelijkse praktijk ook wel tapperscedels gebruikt om afstamming van een burger aan te tonen. Toch
haalden tappers en herbergiers liever een officiële poortercedel, waarschijnlijk opdat er geen onduidelijk
zou bestaan over door hen opgebouwde rechten, zoals een plaats in het Burgerweeshuis voor hun
kinderen.866 In de eerste zeven decennia na de Alteratie (1578-1648) zijn de ingeboren en

Kuijpers, Migrantenstad, 374; C. Lesger, ‘Migrantenstromen’, 97-121; Lucassen, Immigranten, 25.
Kuijpers en Prak, ‘Burgers, ingezetenen’, 124-131; Kuijpers, Migrantenstad, 133-135.
865 SAA, register van behuwde en ingeboren poorters (‘Poorterboek 3’), 1648-1655, p. 38, 25-7-1649.
866 Kuijpers en Prak, ‘Burger, ingezetene’, 119.
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behuwdpoorters niet geregistreerd867; de poorterboeken uit deze periode bevatten slechts de namen van
hen die het poorterschap kochten. De aantallen van deze ‘gekochte poorters’ moeten dan ook
tenminste verdubbeld worden om een beeld te krijgen van de werkelijke aanwas van vreemde tappers.
In de eerste 21 jaar na de Alteratie (1579-1600) kochten ruim honderd tappers en herbergiers het
poorterschap, gemiddeld vijf per jaar. Aangezien er jaarlijks gemiddeld honderdvijftig tot tweehonderd
gekochte poorters werden ingeschreven, was dat circa drie procent van het totale aantal nieuwkomers.
Opvallend hoog was het aandeel vrouwen: ongeveer een derde deel was tapster of herbergierster. Deze
vrouwen kochten op eigen naam het poorterschap om een tappersnering te mogen beginnen, al dan
niet als aanvulling op het gezinsinkomen. Iets minder dan een derde van het totale aantal nieuwe
tappende poorters kwam uit de Noordelijke Nederlanden, vooral uit het toenmalige gewest Holland
(nu: Noord- en Zuid-Holland). Zo waren vier tappers afkomstig uit het nabijgelegen Haarlem en drie
herbergiers uit Enkhuizen. Een ander derde deel kwam uit de Zuidelijke Nederlanden, waar de
Tachtigjarige Oorlog in het laatste kwart van de zestiende eeuw in alle hevigheid woedde; het in 1585
door de Spanjaarden heroverde Antwerpen was grootleverancier met dertien tappende migranten. Tot
1600 kochten slechts weinig Duitse uitbaters van drinkhuizen het poorterschap: circa tien procent. Nog
geringer was het aantal Engelsen (3 personen), Schotten (3), Scandinaviërs (2) en Fransen (1 persoon)
dat zich in die periode liet inschrijven als tapper.
In het eerste decennium van de zeventiende eeuw verdubbelde het totale aantal gekochte
poorters tot drie- à vierhonderd per jaar. Tussen 1601 en 1612 probeerden 65 van hen een nieuw
bestaan op te bouwen als tapper of herbergier; opnieuw was ongeveer een derde deel vrouw. Iets meer
dan de helft van de nieuwe tappers kwam uit de gewesten van de Republiek, vooral uit Holland (12
personen) en Friesland (10). Dat zij niet altijd in morsige thuiskroegjes belandden en zeker niet allemaal
van de straat waren, bewijst de poorterinschrijving van de Haagse Anthonis van Cats in 1606. In zijn
geboortestad was hij wijnkoper en uitbater van het Haagse Herenlogement aan het Noordeinde, waar
hoog bezoek dineerde en logeerde. Bovendien zat Cats in het bestuur van de Hofstad: in de jaren 1590
was hij zelfs enkele malen burgemeester.868 Toen het met zijn politieke carrière wat minder liep, ging hij
zijn geluk beproeven in het Amsterdamse herbergwezen. In 1607 volgde hij Claes Anthonis op als
waard in het Hof van Holland, de gerenommeerde herberg in de Kalverstraat. Net als in Den Haag
ontving hij er vorsten en diplomaten; ook leverde hij rijnwijn aan de stad. In de Bestandsjaren maakten
de waard en zijn vrouw grote financiële klappers.869 Na het overlijden van Anthonis van Cats keerde
zijn weduwe terug naar Den Haag, waar ze als rentenier haar dagen kon slijten.870
Ingezetenen
Anthonis van Cats was een hoogst uitzonderlijke nieuwkomer, met zijn deftige familienaam en
bestuurlijke achtergrond. Ook Willem Willemsz Verdoes (ca. 1567-?) was een vreemde eend in de
migrantenbijt. Gezien zijn familienaam en patroniem zou het de zoon kunnen zijn van de toenmalige
schout van Amsterdam, Willem Verdoes.871 Uit zijn poorterinschrijving en ondertrouwregistratie (1603)
blijkt echter een Schotse afkomst: hij was als 36-jarige varensgezel uit Aberdeen gekomen en woonde in
de Steenhouwerssteeg, dicht bij de Dam. Twee jaar eerder had hij nog geen eigen woning, maar
logeerde hij in een herberg in de Taksteeg, tussen Kalverstraat en Rokin. In de logeerkamers op de
bovenverdieping daar verbleven meer vreemdelingen, zoals een man uit Keulen. De dienstmeid, Grietje

Het vroegste papieren register van behuwde en ingeboren poorters (‘Poorterboek 3’) op de studiezaal van het SAA loopt
van 10-11-1648 tot 13-2-1655.
868 Fölting, Vroedschap, 34.
869 Zo declareerde het stel in 1616 tweeduizend gulden vanwege het bezoek van de gezanten van Rusland, waarvoor de
Admiraliteit te Amsterdam moest opdraaien, zie: RSG 1-7-1616, res. 476, n. 19.
870 Ze leefde nog in 1627, toen ze woonde op Lange Poten en haar vermogen drieduizend gulden bedroeg, zie: Van Gelder,
‘Haagsche cohieren 1 (1627)’, 54.
871 De echte schoutszoon Willem Willemsz Verdoes (1589-1639) was tot teleurstelling van zijn strenggereformeerde ouders
ingetreden in een Keuls klooster zie: SAA, NA 17/55, nots. S. Henrix, testament Willem van der Does en Maria Govert
Glimmersdr, 15-6-1621.
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uit Emden, had stukken brandhout in hun bedden gelegd.872 Verdoes wilde dat niet en wierp haar
hardhandig op het bed. Ze smeekte hem om haar te laten gaan, maar de Schot liet haar eerst beloven
geen brandhout meer in zijn bed te leggen. Daarbij trok hij haar schort op en gaf haar een pak slaag op
haar ontblote billen. Vervolgens wilde hij met haar slapen ‘ende sijne wille doen’.873 Een vriendin van de
dienstmeid getuigde over de aanranding aan de burgemeesters, die de zaak overdroegen aan de schout,
Willem Verdoes. Deze zal raar hebben opgekeken toen zijn Schotse naamgenoot voor hem verscheen.
De zedenzaak had geen gevolgen voor de handtastelijke varensgezel. Twee jaar later had Verdoes op
zee voldoende verdiend om een meisje uit Doetinchem te kunnen trouwen en zelf een drinkhuis te
beginnen.874
Net als de Schotse varensman Verdoes wilde een groot aantal migranten in Amsterdam een
nieuw bestaan opbouwen, permanent dan wel tijdelijk op weg naar andere bestemmingen. Vanwege
politiek-militaire oorzaken was het contingent tappers uit de Zuidelijke Nederlanden (11 personen, met
name uit Antwerpen) in het eerste decennium van de zeventiende eeuw overvleugeld door Duitsers
(13), wier aandeel in de loop der tijd alleen maar verder zou toenemen. Twee van hen kwamen uit
biercentrum Hamburg en twee uit Keulen, de stapelplaats van de geïmporteerde rijn- en Moezelwijnen.
Tussen 1635 en 1652, de volgende periode waarover de registratie van gekochte poorters is bewaard
gebleven, begonnen 33 migranten uit het Duitse Rijk in Amsterdam een tapperij of herberg. Deze
bescheiden migratiegolf van tappende Duitsers is deels te wijten aan de gevolgen van de Dertigjarige
Oorlog, waarvan het strijdtoneel na de Vrede van Praag (1635) weliswaar naar de Zuidelijke
Nederlanden was verplaatst, maar die een verwoestend effect had gehad op de infrastructuur en
bevolking. In totaal vestigden zich in dit tijdvak van zeventien jaar 94 nieuwkomers als tapper,
drooggasterijhouder (slaapbaas) of herbergier in Amsterdam, dus gemiddeld opnieuw vijf per jaar. De
Zuid-Nederlandse beroepsomschrijving ‘tavernier’ verdween geheel uit de bronnen; opnieuw een
aanwijzing dat de migratie voortaan vooral uit het oosten en noorden kwam.
Na 1655 werden alle nieuwe burgers van Amsterdam – zowel de behuwdpoorters als de
gekochte en ingeboren poorters – geregistreerd in de ‘generale poorterboeken’.875 Gemiddeld lag het
totale aantal poorterinschrijvingen op vierhonderd per jaar. In de eerste twintig jaar na 1655 lieten zich
190 mensen registreren als tapper of herbergier, waarmee het jaarlijkse gemiddelde bijna was
verdubbeld. Deze groei is te wijten aan de registratie van behuwdpoorters en ingeboren poorters, die
eerder buiten het gezichtsveld bleven: een meerderheid van de nieuwe burgers is dan ook terug te
vinden in de ondertrouwregisters. Van 1670 tot 1675 kwamen daar ook nog eens 135 ‘ingezetenen’ bij,
waarmee het gemiddelde aantal nieuwe tappende burgers op zestien per jaar neerkomt: een
verdrievoudiging vergeleken met eerdere perioden. Via het ingezetenschap wilde het stadsbestuur niet
per se tappers maar liever ambachtslieden naar de stad lokken. Als alternatief voor het dure
poorterschap kregen zij – tegen betaling van 28 stuivers876 en na aflegging van de eed van trouw – een
ingezetenecedel of ‘klein poortercedel’. Met dit papieren bewijsje konden de migranten een
poortersberoep uitoefenen of zelfstandig een winkel of drinkhuis beginnen. Het ingezetenschap was
een doorslaand succes, vooral onder neringdoenden met een kleine beurs zoals detailhandelaren877 en
tappers. De gevestigde gildebroeders kwamen echter in het geweer tegen de instroom van de
honderden nieuwe ingezetenen per jaar: aan het begin van de achttiende eeuw accepteerden alleen de
slagers en winkeliers nog een ingezetenencedel als toegangsbewijs tot hun gilden.878 Voor de tappers
Het in bed leggen van oncomfortabele objecten komt vaker voor, gezien de eerste regel van Don Covays But I forgive you
blues (‘Now you put rocks in my pillow, momma. Stones in my bed’), maar het hout kan (in een omhulsel) ook als
bedverwarming zijn bedoeld.
873 SAA, Archief 5061, inv.nr. 281, p. 184-185, confessie 7-8-1601.
874 De vrouw van de handtastelijke Verdoes – Grietgen Lucas – had dezelfde voornaam als de dienstmeid. Eveneens
opvallend is het feit dat de naamgenoot en schoutszoon na zijn kloosteravontuur met een dienstmeid trouwde, zie: Polvliet,
Van der Does, 47.
875 SAA, Archief 5033, inv. nrs. 4-34.
876 Het ingezetenschap was dus niet geheel gratis, vgl. Kuijpers en Prak, ‘Burger, ingezetene’, 122. Van Iterson,
‘Ingezetenen’, 55.
877 Toevoeging van de inschrijving van winkeliers, vooral komenijhouders, in de ingezetenenregisters tussen 1670 en 1725
zal het toch al grote aantal poorterinschrijvingen genoemd in de studie Lesger (Winkellandschap, tabel 2.2, 64) exponentieel
verhogen.
878 Kuijpers en Prak, ‘Burger, ingezetene’, 123.
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golden er geen gildebeperkingen, zodat deze zich bleven aanmelden als ingezetenen. Hun percentage
op de totale aantallen ingezetenen nam hierdoor sterk toe, van circa twee procent in 1670 tot meer dan
tien procent na 1675; in 1698 gaf zelfs één derde van de nieuwe ingezetenen aan als waard aan de slag
te gaan.879
Tussen 1670 en 1700 schetsen de ingezetenen- en poortersregisters gezamenlijk een goed beeld
van de nieuwkomers binnen de Amsterdamse tapperspopulatie. In deze dertig jaar gaven meer dan
dertienhonderd mensen een beroep als herbergier of tapper op, een recordaantal dat grotendeels is te
danken aan de 1136 tappers onder de nieuwe ingezetenen. Voor welgestelde waarden was de leges van
de poorterinschrijving geen probleem, maar een meerderheid verkoos het bijkans gratis
ingezetenenschap. In 1673 liet bijvoorbeeld slechts één herbergier zich registreren als poorter. De
situatie van deze Barent Barentsz Beenhulst toont aan hoe diffuus het begrip migrant of vreemdeling in
de vroegmoderne periode was. Beenhulst was namelijk Amsterdammer van geboorte en zijn vader was
ook al actief als herbergier in de stad. Hij zal zich officieel als poorter hebben ingeschreven omdat er
onduidelijkheid bestond over zijn afkomst of omdat hij verzekerd wilde zijn van een plaats in het
Burgerweeshuis voor zijn kinderen. Twee jaar eerder, in 1671, was hij getrouwd met een jonge vrouw
uit Tiel. Toen was hij nog geen herbergier, maar varensgezel. Mogelijkerwijs had Beenhulst junior in
den vreemde zijn poorterschap ‘verwoond’ en had hij het burgerschapsbewijs pas nodig toen hij zijn
vader kon opvolgen in de herberg.
Het voorbeeld van Beenhulst was geen uitzondering. Tientallen geboren Amsterdammers
kochten het poorterschap om officieel te kunnen tappen. In het laatste kwart van de zeventiende eeuw
was ruim een kwart van de tappende nieuwe poorters van oorsprong Amsterdammer; eenzelfde aandeel
kwam uit de Duitse landen. Bij de ingezetenen was slechts dertien procent geboren Amsterdammer,
terwijl bijna 35 procent uit de Duitse gebieden afkomstig was. Ook in absolute aantallen zijn er
verschillen tussen poorters en ingezetenen. Slechts zes poorters kwamen in deze periode uit de
Scandinavische landen, tegen 82 in de ingezetenenregisters. Van de Zuid-Hollanders gaven dertien
poorters en 111 ingezetenen een tappend beroep op. Engelsen, Fransen en andere Europeanen, zoals
Italianen, kwamen in beide registers slechts mondjesmaat voor. Ook na de herroeping van het Edict
van Nantes (1685) en de hernieuwde vervolging van de hugenoten kwam er geen vloedgolf aan Franse
aubergistes naar Amsterdam. Eén migrant uit het voormalige hugenotenbolwerk – en wijnbouwgebied –
Sancerre verwierf in 1689 het poorterschap (Philippe Guilleraut). In het kielzog van de bekende stroom
protestantse kunstenaars, intellectuelen en geschoolde ambachtslieden kwamen maar weinig tappers uit
Frankrijk, hoewel zij zich wellicht als wijnkoper lieten registeren. Rond 1700 richtte een hugenoot een
bekende herberg voor de Franse natie op in de Nes. Andere herbergen met Franse klanten werden
voornamelijk uitgebaat door Walen of Fransen die al langer in de stad woonden.880
Engelsen, Schotten en Ieren kozen evenmin massaal voor een bestaan als tapper in Amsterdam:
naast een tweetal Ieren kwamen in het laatste kwart van de zeventiende eeuw slechts zeven nieuwe
ingezetenen en drie poorters uit Groot-Brittannië. Eén van hen was de Londenaar Jacob Waterpon, die
zich in 1681 liet registreren als poorter. Hij was toen 23 jaar oud, weduwnaar en exploiteerde een
herberg in de Jordaan (Laurierstraat), samen met zijn tweede vrouw, een bierdragersdochter uit de
nabijgelegen Rozenstraat. In zijn ondertrouwregistratie is deze Londense Waterpon getransformeerd tot
‘Jaques Vatripon’ uit Doornik, in Henegouwen, een Franstalige Zuid-Nederlander dus.881 Hij kan vanuit
Doornik via Londen naar Amsterdam zijn gekomen, maar de ‘dubbele nationaliteit’ bevestigt het
vermoeden dat de informatie in de poorter- en ingezetenenboeken niet altijd even betrouwbaar is, laat
staan de door vrijwilligers gemaakte indexen op de soms lastig leesbare originelen.882
In het eerste kwart van de achttiende eeuw liep het aantal inschrijvingen van poorters en
ingezetenen sterk terug. De meeste gilden accepteerden het ingezetenschap niet meer als voorwaarde
tot toetreding en het gekochte poorterschap bleef voor velen te duur. Het totale aantal nieuwe poorters
en ingezetenen lag nu tussen de driehonderd en vierhonderd per jaar. Toch lieten relatief veel tappers
De totale aantallen waren in 1698 al wel teruggelopen tot 118.
Zie hoofdstuk 18.
881 SAA, otr 12-4-1681.
882 Zoals de poorterinschrijving van de tapper Wessel van Hulst uit het Duitse Lingen, die volgens de klapperindex op de
poorterboeken uit ‘Limmen’ (Noord-Holland) kwam. SAA, otr 28-8-1693.
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zich inschrijven: in de periode tussen 1701 en 1727 waren het er respectievelijk 170 en bijna
driehonderd, dus gemiddeld achttien per jaar. Nog altijd was een poorter- of ingezetenecedel benodigd
om te mogen tappen, totdat het stadsbestuur daaraan rond 1730 een einde maakte. Voortaan konden
inwoners die bier, wijn, sterke drank of koffie en thee in het klein wilden verkopen, bij de secretarie een
akte van verlof halen. Volgens de geschiedschrijver en stadssecretaris Jan Wagenaar werd dit bewijsje
aan iedereen ‘zonder onderscheid’ gegeven, dus zowel aan poorters als aan andere inwoners. Het
register werd slechts bijgehouden zodat de accijnsmeesters wisten wie zij moesten aanslaan. Na 1727
ambieerden nog slechts vijf tot tien tappers per jaar het poorterschap; met het ingezetenschap was het
toen al helemaal voorbij.883
In 1749 klaagde een Amsterdamse romanfiguur over de ‘vreemdelingen’ in zijn stad, die de
banen van gevestigden inpikten. Volgens de nukkige grijsaard was er ‘geen negotie waar wat winning op
is, of het is in handen van vreemdelingen, zoals het geval is bij de zielverkopers, tappers,
logementhouders, tabakskopers’ en andere middenstandsberoepen.884 De xenofobische praat wordt
bevestigd door de stamboeken van het Spinhuis, bedoeld als administratie van de driemaandelijks te
betalen admissiekosten aan het tuchthuis.885 De regenten lieten hierin namelijk ook registreren wat de
herkomstplaats van de tappers was. Slechts een derde van de duizend tussen 1742 en 1745 nieuw
ingeschreven tappers gaf op uit Amsterdam zelf te komen, de rest was volgens de toenmalige begrippen
dus migrant. Twintig procent kwam uit de overige gewesten van de Republiek, van wie een derde uit de
Hollandse steden, maar een aanzienlijker deel (circa 50%) was afkomstig uit de Duitse vorstendommen
en Scandinavische landen. De kans was dus groot dat reizigers en Amsterdammers bij een
Duitssprekende waard terechtkwamen. Opvallend veel Duitse tappers en herbergiers waren geboren in
het grensgebied met Gelderland en Overijssel en in het huidige Noordrijn-Westfalen, met plaatsen als
Osnabrück (21 tappers), Paderborn (16), Dortmund (7), Münster/Munsterland (14), Bielefeld (9),
Lippe/Lippstadt (9), Lingen (5) en Kleef (6). Anderen kwamen uit de noordelijker gelegen steden
Bremen (12), Hamburg (11) en Oldenburg (9). Exotischer waren de vijf tappers uit Danzig en elf uit
Brandenburg, die zich tussen 1742 en 1745 als tapper lieten registreren. Op een enkeling uit Edinburg
en Falmouth na kwamen er nauwelijks migranten uit Groot-Brittannië, en al even weinig uit Frankrijk
(uit Bordeaux, Bourgondië, Tourcoing en Montauban). Ook de Zuidelijke Nederlanden leverden geen
grote aantallen mensen meer, met slechts twee tappers uit Antwerpen en één uit Duinkerke. Johannes
Warenberger was de enige Zwitser in het gezelschap: zijn kroeg op de Zeedijk bleef in bedrijf tot 1777.
De grootste exoot was Manuel Azulay, afkomstig uit de Joodse gemeenschap in Salé, de kustplaats in
Barbarije (Marokko). Met zijn vrouw, Esther Binder, begon hij in 1745 een wijnhuis aan de toenmalige
Turfgracht (nu: Waterlooplein). Hij hield de nering slechts een jaar vol.
Carrières van nieuwkomers
Hoe de aankomst en integratie van de waarden met een migratieachtergrond in de stedelijke
samenleving verliep, blijft doorgaans in nevelen gehuld. Wel is er een patroon te ontdekken in de
huwelijken die de nieuwkomers sloten. Vaak lieten zij – al dan niet met strategische bedoelingen – het
oog vallen op de tappersweduwen of herbergiersdochters. Daarbij ging hun voorkeur uit naar land- of
taalgenoten, maar ook lokale meisjes met een familiezaak waren een aantrekkelijke partij. Voor een
tapper uit Holstein bood een huwelijk met een tappersdochter in 1657 bijvoorbeeld zowel het gratis
poorterschap als de mogelijkheid in het drinkhuis van zijn schoonvader mee te draaien; zo leerde hij het
vak en kon hij later voor zichzelf beginnen. Sommige nieuwkomers waren al vóór hun huwelijk en
poorterregistratie actief als tapper of herbergier. Zoals de op Malta geboren Jean Anthoine Achis (Jan
Achkes). In 1658 trouwde hij met de weduwe van een drooggasterijhouder op de oude melkmarkt, bij
de Heren- en Brouwersgracht, waar hij zelf ook zijn herberg had. Twee jaar vóór zijn bruiloft had Achis
al het poorterschap gekocht, vanwege zijn werkzaamheden als tapper.886 Ook andere migranten tapten
De laatste inschrijving van een ingezetene was in 1747, maar vanaf 1724 ging het al om niet meer dan een handjevol
registraties per jaar. Van Iterson, ‘Ingezetenen’, 55; Wagenaar, Amsterdam, deel 3, 143.
884 Koning, Ongelukkige levensbeschryving, 89-90.
885 SAA, Archief 347, inv.nr. 42.
886 SAA, otr 4-5-1658.
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al voor hun huwelijken. De jonge Duitser Fredrick Broegh, geboren in het hertogdom PaltsZweibrücken, had bijvoorbeeld een eigen herberg toen hij in 1657 trouwde met Adriaentje Orsou, een
21-jarige Keulse. Zijn drinkhuis was gevestigd achter de Oude Kerk. Ook de dertigjarige Pieter
Matthijsz Glans uit Stockholm was bij zijn ondertrouw in 1666 al zelfstandig herbergier, op de
Lindegracht, evenals de Gelderse Joannes Middendorp, die tapte op de Geldersekade en in 1665
trouwde met een weduwe uit Den Haag. Beiden lieten zich pas in 1667 inschrijven als poorter en tapten
voor die tijd dus illegaal.
Andere tappers begonnen hun carrière op de Amsterdamse arbeidsmarkt in een geheel andere
sector. Zij hadden met name maritieme beroepen zoals matroos, bootsman, scheepstimmerman of
kapitein. Tussen deze rangen aan boord bestonden grote verschillen, zowel in inkomen als in
geletterdheid en status, maar de stedelijke klerken beperkten zich vaak tot de neutrale term ‘varensman’
(zeeman) zodat hun plek op de maatschappelijke ladder onbekend blijft.887 Daarnaast werden talloze
arbeiders, ambachtslieden, zoals timmermannen, zeilmakers, schoenlappers en kleermakers, en enkele
kooplieden waard. In 1661 koos een in Coesfeld geboren glazenmaker bijvoorbeeld voor een bestaan
achter de toog. Hij was toen al 34 jaar en zojuist getrouwd met een zeemansweduwe. In 1656 begon
een voormalige koopman uit Brugge een tweede leven als herbergier. Net als zijn bruid – een vrouw uit
Wesel – woonde hij op de Zeedijk. Twintig jaar later liet een koopman uit Kopenhagen zich als tapper
inschrijven en in 1679 een voormalige wijnhandelaar uit Jüchen. Het is lang niet altijd zo dat deze
waarden hun eerdere beroepen opgaven. Het tappen diende vaak om extra inkomsten te verwerven. Zo
was Jan Janz Cock, alias Winter, uit Oldenburg in 1620 zowel kleermaker als herbergier. In die laatste
hoedanigheid had hij ‘kwaad en oneerlijk regiment’ gehouden.888 Enkele nieuwkomers gaven een of
meer nevenberoepen op naast het tappen. Zoals een linnenwerker uit het Brabantse Zeelst (1678), een
tabaksverkoper uit Hamburg (1679), een sergeant uit Doesburg (1685), een komenijhouder uit Jutland
(1695) en een kuiper uit Lingen (1700).
Slechts één geneeskundige liet zich registreren als tapper. Deze Duitser, Erasmus Petrus van
Vern, was chirurgijn op de Geldersekade. In 1676 trouwde hij met een Noorse buurvrouw, een
zeemansweduwe. Twee jaar later werd hij officieel poorter om legaal een herberg te mogen uitbaten. De
praktiserende chirurgijns stonden in Amsterdam een flinke stap lager op de maatschappelijke ladder
dan de selecte groep academisch geschoolde doctores en apothekers, verenigd in het Collegium
Medicum. Chirurgijns behandelden slechts uitwendige kwalen en verrichtten dikwijls ook
barbiersdiensten, zoals knippen en scheren.889 Ze behoorden tot dezelfde sociale scene als tappers:
tenminste vijf zoons van geneesheren lieten zich inschrijven als tapper of herbergier en er waren
onderlinge huwelijken. Eenzelfde kruisbestuiving is er tussen tappers en winkeliers, die een
vergelijkbare sociale status hadden.
Sommige tappende poorters met een migrantieachtergrond waren ten tijde van hun huwelijk
nog ‘in opleiding’. Ze werkten als ondergeschikten in een herberg, brouwerij of tapperij. Het
personeelsbestand van de herenlogementen en doelenherbergen bestond grotendeels uit nietAmsterdamse knechten, koks en dienstmeiden, voornamelijk afkomstig uit Duitsland.890 Zodra zij
zelfstandig een kroeg of herberg wilden uitbaten, dan moesten zij een bezoekje aan het stadhuis
brengen. In oktober 1678 verscheen Jan Lambertsz Smit bijvoorbeeld voor de huwelijkse
commissarissen. Hij was 25 jaar oud, afkomstig uit Luik en woonde en werkte als knecht in het
Oudezijds Herenlogement. Bij zijn ondertrouw werd hij vergezeld door Egbert Roest, de belangrijkste
bierbeschooier van de stad. Zijn Groningse bruid was de weduwe van de uitbater van de Nieuwe
Stadsherberg op palen in het IJ, waar Smit in 1679 zijn carrière als zelfstandige herbergier begon.891 Ook
van de gebroeders Nossen, twee nieuwkomers uit de omgeving van het Gelderse Heerewaarden (tussen
Maas en Waal), is de loopbaan over langere termijn te volgen. Bij zijn ondertrouwregistratie in 1673 was
Gillis Nossen 23 jaar en knecht in Vredenburg, een herberg op de Fluwelenburgwal (Oudezijds
Voorburgwal). Twee jaar later had hij zijn eigen zaak, het Koningshoofd op het Singel (hoek
Van Royen, Koopvaardijvloot, 139-149.
SAA, Archief 5061, inv.nr. 572, f. 92, 14-9-1620.
889 Mooij, Polsslag, 101-104; Nieuwenhuis, ‘Heelmeesters’, 43-89.
890 Zie hoofdstukken 9 en 10.
891 Zie hoofdstuk 11.
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Driekoningenstraat), maar door ‘slechte nering’ en een te hoog huurbedrag was hij genoodzaakt een
goedkopere herberg te zoeken. Doordat klanten hun drankrekeningen niet betaalden, raakte Nossen
steeds dieper in de schulden. Bij een bierpeiling in 1678 bleek hij geen enkele voorraad meer te hebben.
Een jaar nadien kon Nossen de kroeg Samson aan het Weesperveer uitbaten, tegen de helft van zijn
vorige huurprijs. Ook hier viel het allemaal niet mee en in 1682 werd hij waard van de Zeeridder
(Oudezijds Voorburgwal), waar hij nog minder omzet behaalde. In 1683 verhuisde hij naar de
Goudsbloemstraat, maar ook daar kwam geen verlossing: om in zijn levensonderhoud te voorzien
begon hij als knecht ‘hier en daer maeltijden te bedienen’. In 1696 verloor Gillis Nossen ook nog zijn
vrouw, voor wie de ziekte- en begrafeniskosten hoog opliepen, en twee jaar later ging hij failliet. In
1705, op zijn 55ste levensjaar, tapte hij in de Graaf van Holland in de Kalverstraat en liep hij tegen de
lamp vanwege belastingontduiking.892
Gillis Nossens jongere broer Claes was eveneens overgekomen uit Gelre. Zijn carrière liep
aanzienlijk voorspoediger. In 1680 diende hij als knecht in de Nieuwe Stadsherberg, bij bovengenoemde
uitbater Smit, en trouwde hij met de dochter van een komenijhouder. Met het poorterschap op zak kon
hij een eigen drinkhuis uitbaten, de Koning van Polen aan het Damrak (huidig nr. 44). Onder leiding van
zijn voorganger – Elias Heukelum – was dit nog een ruige kroeg; in 1674 trok de waard zelfs zijn mes
tegen de ratelwacht, die een gast kwam ontzetten. In of voor 1683 kon Nossen het huurcontract
overnemen.893 Onder zijn bewind werd het schuin tegenover de korenbeurs gelegen drinkhuis een
stamkroeg voor graanhandelaren. Kooplieden verhandelden er ook rogge en haver en makelaars
organiseerden veilingen. De herbergnaam was dan ook geen verwijzing naar de landsaard van de waard,
maar naar het voornaamste herkomstgebied van granen. Nossen bleef er waard tot zijn dood in 1698.894
Ook knechten met andere beroepen in de drankensector ambieerden een eigen drinkhuis. De
Duitse Magnus Doren was brouwersknecht toen hij in 1657 trouwde met een Amsterdamse
jongedame. Als 37-jarige was hij relatief laat met zijn huwelijk én nogal oud voor zijn onderdanige
betrekking. Kort daarop liet hij zich als zelfstandige waard inschrijven in het poorterboek. Barent
Hendrixsz uit de Duitse Hanzestad Herford was eveneens brouwersknecht toen hij in 1667 in
ondertrouw ging met een komenijhoudster. De 35-jarige Claas Prins uit Leiden was bij zijn ondertrouw
(1697) nog werkzaam als wijnverlatersknecht in de Regulierdwarsstraat. Zijn huwelijk met de dochter
van een lintwerker bracht hem het gratis poorterschap. Ook ondergeschikten uit geheel andere
beroepsgroepen begonnen een eigen drinkhuis, zoals een suikerbakkersknecht (1697) en een
slagersknecht (1701).895
De tappers en herbergiers uit de poorterboeken en ingezetenenregister zijn een bont gezelschap. Zowel
geboren Amsterdammers als verre vreemdelingen, kooplieden uit de hogere sociale klassen of
varenslieden hadden een bewijs van burgerschap nodig om officieel alcoholische dranken te mogen
tappen. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw vestigden zich grote aantallen Duitse en
Scandinavische waarden in Amsterdam, die ook in de achttiende eeuw het herbergwezen bleven
domineren. Een aantal van deze nieuwkomers richtte zich met speciale ‘vreemdelingenherbergen’ op de
eigen land-, streek- of taalgenoten.

SAA, NA 6916/101, nots. J. Deutz, attestatie 20-1-1705; Archief 5072, inv.nr. 700, nr. 28, Gilles Nosse.
Eigenaar vanaf 1686 was de Rotterdamse koopman Jacob Castelein, die circa tienduizend gulden voor de herberg
neertelde. Heukelum werd later waard van speelhuis het Grote Wijnvat (zie hoofdstuk 25). SAA, kwijtscheldingen 6-11-1686
en 24-2-1694; Archief 5028, inv.nr. 668, restanten wijntappers 1683-85 [Nossen].
894 Zie hoofdstuk 14. SAA, Archief 5061, inv.nr. 319, p. 169, 18-9-1670; otr 5-08-1684; begr. 28-8-1698; Amsterdamse courant,
5-7-1692.
895 SAA NA 6916/101, attestatie 20-1-1705; otr 28-10-1667; 24-3-1673; 14-6-1697; 15-4-1701.
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Duitsers en Scandinaviërs

Voor migranten en passanten waren herbergen onmisbare ankerpunten in Amsterdam: ze vonden er
een dak boven hun hoofd, eten, drinken en een slaapplaats in een veilige omgeving in een onbekende
stad. De waard kon zijn vreemde gasten wegwijs maken en zakelijk bijstaan in hun contact met de
lokale bevolking. Omgekeerd waren vreemdelingen onmisbaar voor het herbergwezen: als gast
brachten ze geld in het laatje, maar als dienstmeid, knecht, kok, schoonmaker of uitbater konden ze ook
aan de andere kant van de toog belanden. Sommige nieuwkomers begonnen afzonderlijke herbergen
voor Fransen, Scandinaviërs, Engelsen en Duitsers, of nog nader geordend op herkomstregio of
thuisstad van de gasten. De voertaal, het eten en de cultuur waren daar even vertrouwd als in hun
thuisland, al waren ook gasten met een andere achtergrond en buurtgenoten welkom in deze
‘vreemdelingenherbergen’. Met het aantreden van een uitbater uit een andere regio kon de identiteit van
het drinkhuis mee veranderen.
Eerste opvang
De samenstelling van de omvangrijke vreemdelingengemeenschappen in het Amsterdam van de
Gouden Eeuw was divers: van zeebonken, havenarbeiders, naaisters, prostituees en dienstmeisjes tot
geschoolde ambachtslieden, intellectuelen en welvarende koopmannen. Veel lager geschoolde
migranten uit de Duitse en Scandinavische landen bezochten Amsterdam slechts tijdelijk, in de hoop
met wat geld en werkervaring huiswaarts te keren. Daarnaast verbleef een onbekend aantal
vreemdelingen zonder vast domicilie in de stad. Tot deze passanten behoorden niet alleen zwervers,
vagebonden en criminelen maar bijvoorbeeld ook reizende kooplieden. Met hun bedienden logeerden
zij bij zakenpartners of in herbergen, waar ze soms ‘kantoorruimte’ huurden om zaken te kunnen
doen.896 Fysieke aanwezigheid in Amsterdam of lokale vertegenwoordiging door een agent bleef voor
buitenlandse kooplieden noodzakelijk; pas met de verbetering van de posterijen ontstond aan het eind
van de zeventiende eeuw een systeem waarbij ze op afstand zaken konden doen.897 Tot die tijd waren zij
aangewezen op herbergen en waarden. Die bleven van belang voor het internationale handelsverkeer, al
was er op de nieuwe grachten meer ruimte voor particuliere kantoren en opslagruimte van
kooplieden.898
Zakelijke bezoekers en andere leden van de buitenlandse elite, zoals edelen en wetenschappers,
beleefden Amsterdam in de zeventiende eeuw op een manier die doet denken aan de uitstapjes van
hedendaagse toeristen. Voorafgaand aan hun overkomst lazen ze een reisgids899, eenmaal ter plaatse
beklommen ze een toren, logeerden ze in een ‘hotel’, waarover ze vervolgens gingen klagen. Ze
bezochten altijd hetzelfde rijtje bezienswaardigheden en keken vol verbazing naar lokale
eigenaardigheden, zoals de pluriformiteit van de kerkgenootschappen en de vrijpostige manieren van de
dames van lichte zeden. Studenten met een goedgevulde beurs maakten een stedentrip naar Amsterdam
als onderdeel van hun ‘Grand Tour’ door Europa of als afzonderlijke reis door de Lage Landen, waarbij
vooral de Britten het niet langer dan een week uithielden vanwege de ‘stinkende adem van de
stedenmaagd’. Een verblijf voor langere tijd was meestal gerelateerd aan besognes in de stad, zoals
handelszaken, diplomatiek overleg of een juridisch geschil. ‘Toerisme’ in de vroegmoderne tijd moet
niet verward worden met het moderne plezierreizen dat in het Nederland van de negentiende eeuw in
opkomst kwam.900 Toch reisden ook zeventiende-eeuwers ten dele al uit nieuwsgierigheid – en dus niet
louter vanwege zakelijke, diplomatieke of religieuze doeleinden – naar Amsterdam. Met geregelde

Jonker en Sluyterman, World markets, 68; Kuijpers, Migrantenstad, 82-83.
Veluwenkamp, ‘Business communication’, 121-134.
898 Hell, ‘Trade and transport’.
899 Het genre van de reisgids bestond al in de zestiende eeuw, maar nam pas halverwege de achttiende eeuw een grote vlucht
in oplage en inhoudelijke kwaliteit, zo meent L’Ecluse, Evolutie, 5-6. Ma̜czak, Ontdekking, 42-46.
900 Kritiekloos is Kikkert (Op stap), die al het reizen in het verleden als toerisme beschouwd. Vgl. Vreeken en Wouthuysen,
Grand Hotels, 13-15.
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trekvaartverbindingen ontstond in de loop van de eeuw een wijdvertakte vervoersinfrastructuur voor
zulke pleziertrips.901
Zowel tijdelijke passanten als bezoekers voor langer verblijf moesten na aankomst in de stad
onderdak regelen. Voor een diplomaat of edelman, vergezeld door kamerheer en met een logeeradres
op zak, was dat eenvoudiger dan voor een alleenstaand meisje uit Noorwegen, dat met een paar duiten
in de beurs op zoek was naar een betrekking als dienstbode. Met voldoende geld was het eenvoudig een
sleper of kruier te vinden die de bezoeker vanaf de stadspoorten of haven met bagage en al naar een
betrouwbaar logement bracht. Welgestelde bezoekers stuurden ook bedienden vooruit met de bagage,
om alvast kwartier te maken in de herberg.902 Bij de stadspoorten en in de haven stonden ook ‘runners’
paraat om verdwaasd rondkijkende vreemdelingen naar een herberg te lokken. Dat dit effectief kon
zijn, bemerkte de Italiaanse koffiehuishouder Lucius Rosselli. Hij wandelde (vóór 1710) zelf langs de
waterkant van het IJ om nieuwkomers naar zijn koffiehuis annex herberg te krijgen. Ook huurde hij
mensen in, ‘de welke myn Huys aenwezen aen alle de gene die van zeekant quamen’, en stationeerde hij
runners bij de aanlegsteiger van de Rotterdamse, Haagse en Utrechtse schuiten. In korte tijd zag zijn huis
vol ‘zoo wel van Mannen als Vrouwen’.903 Reizigers die per schip aankwamen, de overgrote
meerderheid, werden ook door hun kapitein of andere opvarenden naar een geschikt logement
gebracht.
Voor migranten met minder middelen had het vinden van goedkoop onderdak de hoogste
prioriteit. Essentieel daarbij waren de reeds bestaande sociale netwerken van landgenoten: veel
migranten kenden al een contactpersoon of wisten betrouwbare slaapadressen te vinden in de stad,
zoals we al zagen bij de Duitse zeelieden.904 Mocht het niet lukken om onderdak te vinden, dan bestond
er een tijdelijk vangnet voor platzakke nieuwkomers. Om te voorkomen dat ze op straat gingen
rondzwerven, exploiteerde de stad namelijk de Baaierd. In deze gratis nachtopvang, naast het Sint
Pietersgasthuis en tegenover het chique Oudezijds Herenlogement, mochten gasten maximaal drie nachten
verblijven. Die periode was volgens het stadsbestuur voldoende om een baan te vinden; daarna mocht
de vreemdeling zich pas zes weken later weer vertonen. Logees in de Baaierd kregen warme kost,
goedkoop ‘dun bier’ en een stuk brood met boter of kaas. Om onzedelijk gedrag te voorkomen, waren
er aparte slaapzalen voor mannen en vrouwen. Aan het eind van de zeventiende eeuw telde de Baaierd
267 bedden.905 Ook particuliere verhuurders boden goedkope slaapplekken aan, bijvoorbeeld op
zolders, in kelders en in hun werkruimte. Een eenvoudige slaapplaats kostte tussen de zeven en vijftien
stuivers per week. Zo verdiende een stokvisverkoper iets bij door de achterkamer in zijn huis op de
Zeedijk te verhuren. In 1669 kwam zijn logee, een koopman uit Dingle (Ierland), echter te overlijden,
zodat de inhoud van diens scheepskist te gelde werd gemaakt.906
Vreemdelingenherbergen
Beter bemiddelde bezoekers logeerden in herbergen. Net als Hollanders in den vreemde hadden
buitenlandse bezoekers aan Amsterdam een voorkeur voor een herberg die werd uitgebaat door een
waard uit het eigen land van herkomst. In grote Europese steden als Rome en Parijs was het
herbergwezen gegroepeerd naar landsaard. De uitbaters van de Romeinse herbergen, gelegen in een
apart vreemdelingenkwartier, kwamen uit andere Italiaanse steden, maar ook uit Portugal, Frankrijk en
vooral Duitsland. Het spreekt voor zich dat zij gasten logeerden uit hun eigen taalgebied en de
herbergnamen op de hun verwezen ook naar de herkomstplaatsen of nationaliteiten van pelgrims en
andere bezoekers. Vreemdelingenherbergen als de Kroon van Frankrijk, Petit Paris, de Florence en Tedesco
(de Duitser) waren echter niet exclusief voor bewoners uit die contreien: zo sliep de Dordste student
Coenraad Ruysch in Rome in de Koning van Denemarken. Ook in Parijs richtten de uitbaters van
‘vreemdelingenherbergen’ zich op gasten van een bepaalde etnische of religieuze herkomst. Zo hadden
Verhoeven, Anders reizen, 36; Van Strien, British travellers; De Vries, Barges.
Amsterdamse courant, 31-3-1764.
903 Van Eeghen, ‘”Runners”’, 5. Vgl. Bates, Touring, 241; Salzberg, ‘Controlling’; Rosselli, D’ongelukkige Napolitaen, 441.
904 Zie hoofdstuk 15. Kuijpers, Migrantenstad, 178-184.
905 Commelin, Amsterdam, deel 2, 548.
906 SAA, NA 2791/633, nots. P. van Buijtene, boedelinventaris 14-10-1669; Van Gelder, Oost-Indisch avontuur, 134-135.
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La Croix blanche, La Croix de fer en Ville de Hambourg in de zeventiende eeuw een overwegend Hollandse
en Duitse clientèle en konden protestantse reizigers terecht in herberg Ville de Brissac. Zelfs in kleinere
Franse plaatsen als Tours, Nantes en Bordeaux waren vreemdelingenherbergen in handen van
Hollanders of Duitsers te vinden. Zestiende-eeuws Venetië (160.000 inwoners) had een grote
vreemdelingengemeenschap en herbergen waren een eerste trechter voor nieuwkomers. Een drietal
herbergen (Aquila nera, Lion bianco en San Zorzi) was speciaal bestemd voor oltramontani: Duitsers maar
ook andere vreemdelingen van over de Alpen.907
Ook in Amsterdam bestonden vreemdelingenherbergen al in de zestiende eeuw. Duitse
kooplieden verbleven in de Hanzeherbergen in de Warmoesstraat en hun zeevarende landgenoten
konden rond 1560 terecht op de Zeedijk in het Teken van Westfalen, een drinkhuis waarvan de
herbergnaam slechts is overgeleverd omdat een schipper uit Emden zich er had verhangen.908 In de
Gouden Eeuw namen het aantal vreemdelingenherbergen en de verscheidenheid ervan stormachtig toe,
in gelijke tred met de steigerende migratiecijfers. In de tweede helft van de zeventiende eeuw kwamen
er naast Duitse, Friese of Overijsselse ook Zuid-Nederlandse, Engelse, Franse en Scandinavische
herbergen. Volgens een peiling van de bieren in 1662 waren er, afgaande op de herbergnamen, al 32
bierverkopende vreemdelingenherbergen, maar uit aanvullende bronnen blijkt dat dit nog maar het
topje van de ijsberg was.909 Van de 230 wijntapperijen die in 1683 achterliepen met hun
accijnsbetalingen, verwezen 25 namen (ruim een tiende) naar een vreemde stad of regio.910 Dat hoeft
niet te betekenen dat het allemaal vreemdelingenherbergen waren, want de naam kan ook verwijzen
naar de herkomstregio van de waard of in het drinkhuis verhandelde producten, maar het is wel een
indicatie. De vreemdelingenherbergen lagen verspreid over de gehele toenmalige stad, dus ook in het
Nieuwe Werk (de Jordaan) en langs de grachtengordel, maar meestendeels in het best bereikbare oude
havenkwartier. Net als in Rome waren deze drinkhuizen niet exclusief gericht op één herkomstplaats of
-regio: ook bezoekers uit andere gebieden en inheemse gasten vonden er een warm welkom, zolang ze
maar met klinkende munt betaalden. Aan het eind van de zeventiende eeuw was de Bremer Hopman in de
Warmoesstraat bijvoorbeeld een vertrouwd adres voor schippers en andere gasten uit de
Scandinavische en Duitse gebieden en een enkele Fries, maar een groot deel van de gasten kwam
daadwerkelijk uit Bremen. Ze aten en sliepen er, en de waard leende zijn gasten ook geld.911
Aan het begin van de zeventiende eeuw konden ontheemden uit Antwerpen logeren in een
Amsterdamse herberg met de naam van de door hen ontvluchtte stad op het uithangbord. Dit weinig
voorname drinkhuis lag aan het Joost Benningpad, buiten de Regulierspoort.912 De herbergnaam is een
indicator, maar geeft geen zekerheid over de herkomst van de gasten. Evenmin zijn er aanwijzingen dat
het drinkhuis Koningin van Engeland, aan de Utrechtsesteiger bij het Rokin, rond 1588 werd
gefrequenteerd door Engelse migranten of passanten. Eerder lijkt het een verkapt bordeel te zijn
geweest.913 Enkele jaren later had de Koningin van Engeland een nieuwe waard, Antoine de Cherf; geen
Engelsman, maar de zoon van een vluchteling uit de Zuidelijke-Nederlanden. Cherf kwam uit Hesdin
in Artesië (het huidige Franse departement Pas-de-Calais)914 en zat ook in de wijnhandel. In 1593 trok

Frank-van Westrienen, Groote tour, 122-123, 125-126; Maçzak, Ontdekking, 409, n. 92; Romani, Pellegrini e viaggiatori, 68, 73;
Bates, Touring, 251-252; Salzberg, ‘Controlling’.
908 Herbergnaam ook genoemd in: SAA, Archief 5073, inv.nr. 779, f. 232. Jüngen, God Betert, 58.
909 Dit waren: Hamburger Tonneboeier, Wapen van Denemarken, Wapen van Hamburg, Wapen van Lübeck, Wapen van Friesland, Wapen
van Medemblik, Drie Friezen, Kopenhagen, Denemarken/Noorwegen, ’s-Hertogenbosch, Danzig, Koning van Denemarken, Stad Gulik,
Veneetse Gondel, Rotterdam, Antwerpen, Nantes, Toren van Steenwijk, Nederlandse Danzinger, Kasteel van Lingen, Nieuw Amersfoort,
Franse Lelie, Hamburg en Lübeck, Keulse Dom, Harlinger Pinas, Hof van Friesland, Molkwerum, Wapen van Molkwerum, Schellinger
Kelder, Oldenburger Kelder en de Jonge Koning van Zweden, zie: SAA, Archief 5051, inv.nr. 63.
910 Te weten: Schild van Frankrijk, Koning van Polen, Keulen, Poolse Narrenslee, Nantes (in de Nes), Nantes (op Rusland), Wapen van
Texel, Wapen van Kampen, Oud Malta, Koningin van Engeland, Bergen van Noorwegen, Wapen van Terschelling, Nieuwe Rotterdam, Rome,
Alkmaar, Gekroond Lübeck, Drie Friezen, Wapen van Hoorn, Hertog van Florence, Keulen, Oud Keulen, Wesel, Hamburger Beurtman, Stad
Zwolle en Riga. SAA, 5028, inv.nr. 668.
911 SAA, Archief 5072, inv.nr. 701, stuk 52, debiteuren Jacob van Hoorn, sept. 1699.
912 SAA, NA 5/256v, nots. J. Jans Pilorius, testament waard 27-3-1608.
913 Zie hoofdstuk 25. SAA, Archief 376, inv.nr. 1, kerkenraadsnotulen 3-11-1588, f. 426.
914 SAA, DTB 406/177, d.d. 2-5-1592.
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hij zakelijke gasten naar de herberg, maar voor zover bekend opnieuw geen Engelsen.915 In het Groninger
Veerschip, een herberg in de buurt van de koophandelsbeurs, kwamen blijkens een akte uit 1632 ook
geen Groningers maar Luikenaren en andere Zuid-Nederlanders. Wel was de vrouw van de waard, een
man uit Münster, een Groningse en richtte de herberg zich op passagiers van het beurtveer, onder wie
zich ongetwijfeld veel Groningers bevonden.916 Bij het identificeren van de vreemdelingenherbergen is
enige voorzichtigheid dus geboden.
Op Duitse reizigers oefende het (Groot) Keizershof (Nieuwendijk, huidig nr. 196) een grote
aantrekkingskracht uit. Het pand lag iets achter de rooilijn van de overige huizen en de ingang was te
bereiken door een poortje. Het bezoek was grotendeels Duitstalig, wat misschien ook de herbergnaam
verklaart: in 1614 ontvingen waard Joost Gerlings en diens Trijn Jans de ambassadeur van Zweden en
in 1616 de burgemeester van Hamburg. Een jaar later woedde in de nacht van 19 op 20 februari een
hevige brand waarbij het vuur hoog oplaaide. Na twee uur blussen lagen het Keizershof en twee
belendende panden in de as917, maar op dezelfde locatie verrees de vreemdelingenherberg als een feniks.
Onder uitbater Jan Henkel (1652-vóór 1695) en diens vrouw, de in Emden geboren Helena Juriaens
Backer (1656-?), raakte de herbergnaam het Wapen van Emden in zwang.918 Begin 1711 logeerden de
gebroeders Von Uffenbach op een van hun Merkwürdige Reisen bij Rutger, zoon en opvolger van Henkel
en Backer die incidenteel ook boekenveilingen faciliteerde. In 1727 stond de herberg te koop en ging
het valse gerucht dat de uitbaters waren verhuisd, wat zij negen jaar later ook daadwerkelijk deden.
Hendrik Bagh, de commercieel handige uitbater van de Zon (Nieuwendijk 192), zag zijn kans schoon:
hij adverteerde dat het Wapen van Emden een paar huizen opgeschoven was, zodat de klanten voortaan
naar zijn herberg zouden komen. Bagh had letterlijk buiten de waard gerekend, want de nieuwe uitbater
Johan Christiaan Kolmeijer (1710-1765), wederom van Duitse afkomst, ging een maand later vliegend
van start op de oude locatie van het Wapen. Mede dankzij zijn reclamecampagnes voor betaalde
muziekconcerten, wonderdokters en tentoonstellingen van zeldzame boeken stroomden de gasten toe.
Kolmeijer had grote inkomsten en genoot een bekendheid die zijn buurman van de Zon met
scheve ogen zal hebben aangezien.919 In 1742 had de kastelein een betalende commensaal, twee
dienstboden en een geschat jaarinkomen van achthonderd gulden, dat in werkelijkheid ongetwijfeld veel
hoger was. Drie jaar later kocht hij namelijk de helft van het herbergpand, voor bijna tienduizend
gulden, en voor 3500 gulden nog een huis in de nabijgelegen Gravenstraat. Het Wapen van Emden
ontving nu en dan bekende gasten, zoals in 1758 de Zweedse astronoom Bengt Ferrner. 920 Na de dood
van eigenaar/kastelein Kolmeijer (1765) kreeg de herberg een nieuwe uitbater, A.C. Zuyger, die er
concerten programmeerde.921 Zuyger overleed in 1778 en werd opgevolgd door zijn weduwe. De
volgende uitbater ging op de fles en in 1782 stond het Wapen/Keizershof, ‘voorzien van veele royale
behangen kamers en vertrekken, schoone zaal, grote plaats’ en twee apart verhuurde kelders, te koop.922
De animo was gering, want pas na drie jaar was er een nieuwe eigenaar gevonden, Jan Dirk Neerbeek,
die al eerder met de exploitatie was begonnen. Tussentijds hielden enkele Duitse geleerden er

In 1597 kocht Cherf het poorterschap, wellicht noodgedwongen als gevolg van de in dat jaar genomen strengere
registratiemaatregelen voor het uitbaters van tapperijen. SAA, NA 45/60, nots. L. Heijlinc, verklaring 15-11-1593; 49/87,
idem, volmacht 8-4-1596; Roodenburg, Onder censuur, 295.
916 SAA, NA 885/313, nots. J. van Zwieten, verklaring 4-6-1632 [waard Henrick Nagels]; NA 381/19, nots. J. en N. Jacobs,
verklaring 12-1-1618 [voorganger Matthijs Poussen]; Archief 5061, inv.nr. 299, confessie Hendrik Nagel van Munster, 17-6
en 2-7-1632, p. 67 en 69; otr 22-4-1623.
917 De zeilmaker Cornelis Dirxsz leverde twee zeilen ‘tot kering van den brant in Keysershoff’. SAA, Archief 5039, inv.nr.
98, f. 128v [Van Bylandt]; inv.nr. 107, f. 156v [ambassadeur]; inv.nr. 109, f. 52v [burgemeester Hamburg]; inv.nr. 110, f. 222
[zeilmaker]. De Roever, Amstelstad, deel 1, 17; Van Dillen, ‘Documenten’, 215; Te Rijdt, ‘Figuurstudies’, 241, n. 12 [locatie].
918 SAA, otr 5-4-1681.
919 Amsterdamse courant, 19-8-1723 [Henkels veiling]; 22-5-1727 [gerucht]; 6-9-1736 [verhuisd]; 18-10-1736 [Kolmeijer]; 5-111737 en 28-01-1738 [concerten mr Kruyner en Petrus Hellendaal]; 9-9-1745 [zeldzaam boek uit Oost-Indië; 21-02-1756
[wonderdokter]; Von Uffenbach, Merkwürdige Reisen, deel 2, 414.
920 SAA, kwijtschelding 8-12-1745 en 16-3-1769 [Gravenstraat]; Kernkamp, ‘Dagboek’, 330, n. 1, 372; PQ, deel 2 [wijk 20,
verp.nr. 2383], 141; Bernouilli, Sammlung, deel 1, 120-121.
921 Zie hoofdstuk 24.
922 Oprechte Haerlemsche courant, 12-6-1782, 4-7-1782, 14-3-1778.
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elektrische proeven – tegen betaling te bezichtigen – en waren er opnieuw boekenveilingen. In 1795
zou het Wapen van Emden het centrum van de Bataafse Revolutie worden.923
Opvallend veel Duitse gasten had ook de Liesveldse Bijbel in de Warmoesstraat (huidig nr. 6),
dicht bij de Nieuwebrugsteeg. Vóór 1618 was Arent Meurs (1569/70-na 1647), een voormalige
schoenmaker, in dit pand begonnen als drooggasterijhouder. Hij was lidmaat van de Vlaamsdoopsgezinde gemeente Bij ’t Lam en genoot ook inkomsten als linnenkoopman. In 1644 woonde
Meurs op de Koningsgracht om ten slotte als rentenier te eindigen in Maarssen op zijn hofstede
Ottrenberch (1647). Zijn zoon, Jan Meurs (1604-1672; afb. 31), was hem opgevolgd als waard. Hij
bedacht de naam ‘Liesveldse Bijbel’, een verwijzing naar de Antwerpse boekdrukker van de eerste
Nederlandstalige Bijbel die honderd jaar eerder ter dood was gebracht. In 1646 onthaalden Jan Meurs
en zijn vrouw Judith Weijntjes uit Kampen stadsgasten uit Hoorn en Medemblik. Datzelfde jaar
overleed een klant uit Danzig in hun herberg.924 Meurs werd een bekende in Amsterdamse
kunstkringen. In 1648 en 1649 was hij schouwburgregent en schreef hij gedichten en in 1653 getuigde
hij met de kunstschilder Bartholomeus van der Helst bij de taxatie van een schilderij. Een jaar later
richtten zij met Nicolaes van Helt Stockade en Marten Kretzer het Broederschap der schilderkunst
op.925 In 1661 nam Meurs zijn uithangbord mee naar een door hem gekochte huis, verderop in de
Warmoesstraat (nr. 114A).926 Daar begon hij een nieuwe Liesveldse Bijbel, die zou uitgroeien tot de
voornaamste logementen van de stad. In de zomer van 1669 logeerde hier bijvoorbeeld de Duitse arts
Becher en ook Hans Willem Bentinck (1647-1709), favoriet van de latere koning-stadhouder, behoorde
tot de gasten.

Zie hoofdstuk 32. SAA, otr 17-4-1778 [Jan Dirk Nierbeek van Wissel]. Diemer- of Watergraafsmeersche courant, 26-3-1783;
Oprechte Haerlemsche courant 4-6-1785; Amsterdamse courant 1-10-1782.
924 SAA, NA 381/107-108v, nots. N. Jacobsz, 8-3-1618 [peiling bieren]; NA 315/330-334, nots. F. van Banchem, testament
Arent Meurs 29-11-1636; NA 1574/52, nots. Pieter Capoen, 19-2-1646 [overleden klant]; Archief 5039, inv.nr. 138, f. 135v;
inv.nr. 139, f. 136; poorter 22-3-1603; Van Biema, Bible-Hôtel.
925 Meurs is afgebeeld op Spilbergs Schuttersmaaltijd van de compagnie van Jan van de Poll uit 1650. Amsterdam Museum
SA 7406. Van Gent, Van der Helst, 31, 48-49; Van der Molen, ‘Apelles en Apollo’, 191-214.
926 Meurs betaalde 26.000 gulden voor het nieuwe pand, dat later de Middelste Liesveldse Bijbel ging heten omdat het tussen
twee naamgenoten in zat. Kam, Warmoesstraat, 119; Van Nierop, ‘Nijverheid’, 289.
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Afb. 31 Jan Meurs (1604-1672), waard van de Liesveldse Bijbel. Detail van: J. Spilbergen, Schuttersmaaltijd met kolonel Jan
van de Poll en kapitein Gijsbert van de Poll, 1650. Amsterdam Museum, inv.nr. SA 7406.

In 1671 liet Jan Meurs, die zijn zieke lijf nog net op een stoel kon hijsen, zijn testament opmaken. Na
zijn dood, in 1672, volgde zijn weduwe hem op, tot ook zij, zes jaar later het leven liet.927 Uit haar
sterfhuisinventaris (1678) blijkt de indeling van de herberg, waarvan de logeervertrekken waren
aangeduid met kleuren: de rode, groene, gele, witte, blauwe en paarse kamer. Daarnaast was er een
eetzaal, hoge achterkamer, kleine en grote voorkamer, voorhuis, hangkamertje en nog een kleinere zaal.
In een opkamertje stond een kleine bibliotheek met de nieuwe Bijbelvertaling, de handvesten en een
stadsbeschrijving van Amsterdam, een boek over doopsgezinde martelaars en de werken van P.C.
Hooft. Aan de wanden hing een fraaie kunstcollectie; Meurs zelf was geportretteerd door zijn vriend
Van der Helst en Jan Lievens.928
In het nagelaten schuldboek van Meurs en zijn weduwe staan gerenommeerde gasten uit
verschillende gewesten van de Republiek, maar slechts weinig internationale namen. Zijn eerste
herberg, inmiddels omgedoopt tot Oude Liesveldse Bijbel (Warmoesstraat 6), bleef aantrekkingskracht
uitoefenen op Duitse reizigers, zoals een schipper uit Jever (Oldenburg), een kapitein en een luitenant
uit Danzig, een heer uit Koningsbergen (huidig Kaliningrad) en Bengt Gabrielson Oxenstierna (16231702), in 1676 gezant van de koning van Zweden naar de vredesonderhandelingen in Nijmegen. Verder
kwamen er vooral militairen van diverse herkomst, enkele Zaankanters, maar ook buurtgenoten –
zowel mannen als vrouwen – die iets kwamen eten en drinken. Sociaal ging het om een publiek van
ambachtslieden, maar ook ‘pampierverkopers’ en uitoefenaars van vrije beroepen, zoals makelaars,
geneesheren en advocaten. Een bekende gast was de theoloog Balthasar Bekker (1634-1698), toen nog
legerpredikant maar later predikant in Amsterdam en een berucht bestrijder van bijgeloof. Volgens zijn
schuldbekentenis stond Bekker nog 125 gulden in het krijt bij de toenmalige uitbater, Sieuwert Sijtjesz
de Vries. In 1679 had de waard zelf een betalingsachterstand en een jaar later failleerde hij. In 1688

927
928

SAA, NA 2177/30-33, nots. A. Lock, testament 31-1-1672; Jaeger, ‘Becher’, 73 en 79-80.
SAA, NA 2000/149-167, nots. J. van Loosdrecht, inventaris 17-5-1678.
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werd het pand ‘daar de oude Liesveldse Bijbel uithangt’, bij executie verkocht aan een goudsmid en was
het gedaan met de herbergfunctie.929
De Smak
Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw kende Amsterdam enkele vreemdelingenherbergen
voor Scandinaviërs. Van de Koningin van Denemarken in de Koningsstraat (tussen Nieuwmarkt en
Oudeschans) is de clientèle deels bekend, dankzij het eerder aangehaalde reisverslag van de Boheemse
geestelijke Hartmann, uit 1657. Hartmann en zijn gezelschap van drie andere geestelijken, op
collectereis door de Nederlanden, arriveerden om zeven uur ’s avonds per schip in de haven. De vrouw
van de kapitein bracht hen naar hun logement, de Koningin van Denemarken. Daar waren zij uitstekend
onder de pannen, zo getuigt Hartmann dankbaar in zijn reisverslag: ‘We hebben bijzonder lekker en
zuiver gegeten, het bier was eveneens goed, en we sliepen in een bedstede. Het verblijf kostte tien
stuivers per persoon’.930 Hartmann beschrijft ook de overige herbergbezoekers: ‘Tegelijk met ons waren
er uiteenlopende gasten, grotendeels van adel en afkomstig uit Holstein, Zweden en dergelijke. Tussen
de Deense en Zweedse gasten waren er verschillende discussies.’ Dat laatste was niet verwonderlijk,
aangezien hun vorsten op dat moment in oorlog met elkaar waren. Aan het eind van de zeventiende
eeuw was er weinig over van het door Hartmann beschreven internationale karakter van de Koningin van
Denemarken. De waard was toentertijd een Fries, Hendrick Jansz uit Heerenveen (ca. 1665-?), een
voormalige schipper. Deze had het drinkhuis getransformeerd tot een trefpunt van Friese zeelieden.931
Ook de Koning van Zweden in de Warmoesstraat (nr. 46) had een overwegend Scandinavische
doelgroep. Deze herberg, ook wel de Smak genaamd, naar het scheepstype932, was een begrip onder
Zweedse gasten, al waren de eerste uitbaters zelf geen Scandinaviërs. De eerste bewoner, de lutherse
koopman Hans Widershusen, kwam oorspronkelijk uit Hildesheim (Nedersaksen). In 1610 probeerde
hij de Smak met bijbehorend pakhuis vergeefs te verkopen. Een jaar later was er een logee, maar het is
onduidelijk of de Smak echt als herberg in gebruik was. Zeker het een herberg in 1624, toen de Duitser
Jeuriaen Claesz Bolt en diens tweede vrouw Trijntje Claes er de dienst uitmaakten. Na hun overlijden
werden hun goederen geveild ten bate van hun nakomelingen. De verkoop van de herberginventaris,
inclusief zeventien schilderijen van onder meer Romeinse keizers, leverde 1347 gulden op. Het
waardevolst (14 gulden en 10 stuivers) was een koperen uithangbord van de heilige Christoffel dat
reizende klanten moest aantrekken.933
In 1631 was de Smak opnieuw in bedrijf als herberg; in dat jaar logeerde er een bekende
Zweedse edelman.934 Waarschijnlijk is kort voordien het uithangbord ‘Koning van Zweden’ aan de
gevel opgehangen.935 Bij de verkoop van de Smak in de Warmoesstraat, in 1646, bleek de jaarhuur van
het pand duizend gulden te zijn, waarmee het tot de duurdere herbergen behoorde. De vertrekkende
huurder mocht het uithangbord ‘die Coningh van Sweeden’ en nog drie wapenschilden van de gevel
meenemen; twee andere wapens en de grote kachel op de zaal moesten achterblijven.936 De nieuwe
eigenaar verkocht de herberg in de Warmoesstraat een jaar later alweer door, voor ruim twintigduizend
gulden, inclusief de resterende wapenborden en de zitbanken in de keuken. De nieuwe eigenaar, Jacob
Coenen, herstelde de naam Koning van Zweden in ere, door deze boven de deur te schrijven, en hij trad
zelf op als waard. Jacob Coenen/Kohnen (ca. 1613-na 1683) was naar Amsterdam gekomen als
varensgezel uit Tönning (Sleeswijk-Holstein), maar 1643 kon hij een herberg huren op de Zeedijk, waar
In 1723 legateerde de weduwe van goudsmid Holstege (Trijntje Loots) het pand aan de diakenen van de gereformeerde
gemeente. SAA, Archief 5072, inv.nr. 608, f. 34-43, boedelinventaris 25-10-1680; NA 4528/61, nots. J. Backer, 17-1-1679;
NA 5098/355-374, nots. J. van den Ende, boedelinventaris 5-10-1680; Kam, Warmoesstraat, 6.
930 Prümers, ‘Tagebuch’, 243-244.
931 SAA, NA 5282, nots. mr. E. Buijs, attestatie 17-4-1699.
932 Zie hoofdstuk 5. Van Lennep en Ter Gouw, Uithangteekens, 240; Kam, Warmoesstraat, 49-50.
933 Bolt kwam uit Wismar, zie: SAA, otr 20-7-1613. Montias database, inv.nr. 580.
934 Schering Rosenhane (1609-1663). Wrangel, Zweden, 114, n. 1.
935 Tussen 1626 en 1629 was Koning van Zweden ook de naam van een door de Zweed Juriaen Rijcken/Jörgen Rek uit
Stockholm uitgebate zeemanskroeg bij de Montelbaanstoren, zie hoofdstuk 15.
936 Mogelijkerwijs vestigde de vertrokken huurder zich in de Jordaan, want daar waren tenminste twee andere herbergen
waar ook de ‘Koning van Zweden’ uithing, zie: SAA, Archief 5061, inv.nr. 2170, f. 191v, d.d. 20-1-1663; inv.nr. 2174, f. 222,
d.d. 26-2-1701.
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de Prins uithing. Drie jaar later trouwde hij met een vrouw uit Stettin in Pommeren (nu: Szczecin,
Polen) en in 1647 was hij financieel in staat om de Koning van Zweden over te nemen.937 Onder de
bezielende leiding van Jacob Coenen werd het pand in de Warmoesstraat verbouwd tot een
economisch ingerichte en druk bezochte herberg. Het interieur was afgewerkt met veel houtwerk,
kasten en bedsteden in kleine kamertjes, gescheiden door dunne houten schotten.938 De wanden waren
stijlvol met goudleer behangen en het voorhuis was versierd met een groot schilderij. Voor de
warmtevoorziening stonden er turfkachels op de logeerkamertjes.
Eigenaar en waard Jacob Coenen kreeg niet uitsluitend Scandinaviërs op bezoek in de Koning van
Zweden. In 1652 ontving hij bijvoorbeeld op stadskosten een delegatie regenten uit Enkhuizen.939
Daarnaast logeerden er uit allerlei gebieden afkomstige varensgasten, aan wie de waard soms hoge
bedragen voorschoot.940 Coenen had ook lokale kunstenaars te gast zoals Leendert Cornelisz van
Beyeren (ca. 1620-1649), een leerling van Rembrandt.941 De herbergnaam Koning van Zweden stond niet
alleen boven de deur, maar werd ook vermeld in contemporaine reisgidsen. In februari 1674 figureerde
de herberg in ‘berichten uit Holland’, een rubriek in de eerste editie van Der verkleidete Götter-Both
Mercurius, een politiek periodiek uit Neurenberg.942 Het fictieve relaas maakt onder meer duidelijk dat
niet alleen vreemdelingen de Koning van Zweden bezochten, maar ook hoge gasten uit de Republiek. Met
de inkomsten van zijn zakelijke en hooggeplaatste bezoekers ging het Jacob Coenen voor de wind. In
1674 had hij een geschat vermogen opgebouwd van tienduizend gulden; hij hield voldoende geld over
om te kunnen investeren, bijvoorbeeld in de partenrederij. Zes jaar later liepen de zaken minder, want
toen probeerde Coenen zijn herberg te verkopen. Tot tweemaal toe mislukte de veiling van het pand,
omdat de bieders niet konden betalen.
Op 25 december 1681943, kerstavond rond middernacht, sloeg het noodlot toe in de Koning van
Zweden. In een van de kleine logeerkamertjes midden in het pand vergat iemand een kaars uit te doen en
terwijl iedereen lag te slapen, ontstond er een fikse brand. Het goeddeels houten interieur wilde wel
vlam vatten en vanwege de koude wintermaanden lag er op zolder een grote hoeveelheid turf en
brandhout opgeslagen. De rookontwikkeling overviel de gasten, zodat zij ‘meest naakt ten huyse uyt
over straat, en andere uyt door ’t water heen [aan de kant van het Damrak], t’ontvluchten mosten’.944
De brandweer kon twee belendende houten panden ternauwernood redden, maar voor de herberg was
het te laat: het pand stortte in en brandde grotendeels af. Voor zover bekend zijn er geen dodelijke
slachtoffers gevallen, maar de herbergbrand van 1681 moet een grote impact hebben gehad. Schilder en
uitvinder Jan van der Heyden beschreef de neergang van de Koning van Zweden/de Smak enkele jaren later
in het reclameboek voor zijn brandspuitinnovaties.945 In de negentiende eeuw dichtten Ter Gouw en
Van Lennep nogal smakeloos: Smack gingh plotselingh te gronde en zonck met eenen smack946, maar voor de
waard Jacob Coenen betekende de brand een persoonlijke ramp. Weliswaar overleefde hij de brand,
maar daarna had hij nog slechts een stuk grond met een rokende ruïne erop te verkopen. In 1683 kreeg
hij hier toch nog tweeduizend gulden voor, vanwege de gunstige ligging van het perceel in het
noordelijk deel van de Warmoesstraat. Met de herbergfunctie was het hierna gedaan, al zou de
Smak/Koning van Zweden elders in de straat voortleven tot in de achttiende eeuw.947
Behalve de Koning van Zweden in de Warmoesstraat was in de zeventiende eeuw ook het Wapen van
Stockholm met name gericht op Scandinavische en andere buitenlandse bezoekers. Deze herberg lag aan
de Kampersteiger, de aankomstplek van Duitse trekarbeiders en de opstapplaats van het beurtveer op
SAA, NA 1571/373 nots P. Capoen, verklaring 20-5-1643; DTB 679/11, otr 27-10-164.
Van der Heyden, Beschryving, 27.
939 SAA, Archief 5039, inv.nr. 144, f. 163.
940 SAA, NA 1706B/1527 nots P. de Bary, schuldbekentenis 6-12-1656; idem NA 1706B/1691, 18-12-1656.
941 Van Beyeren liet zijn nabestaanden een onbetaalde herbergrekening na van 140 gulden; om verzekerd te zijn van de
betaling liet Coenen beslag leggen op een deel van de nalatenschap, zie: Bredius, Künstler-Inventare, deel 1, 255.
942 Zie inleiding. Der verkleidete Götter-Both Mercurius (februari 1674) 1-8; Weber, Mercurius, 44, 53; Kümin, Drinking matters, 127.
943 Commelin (Amsterdam, 1188) maakt er per abuis 25 september 1681 van. Van Lennep en Ter Gouw, Uithangteekens, 269.
944 Van der Heyden, Beschryving, 27.
945 Ibidem, 27-28.
946 Van Lennep en Ter Gouw, Uithangteekens, 269.
947 Zie hoofdstuk 36. Kam, Warmoesstraat, 50.
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Hanzestad Kampen. Uitbater Casper Herwegh (1649-?) was geboren in Göteborg, de Zweedse
kustplaats waarmee Amsterdam aan het begin van de zeventiende eeuw nauwe handelscontacten
onderhield en waar veel varensgasten vandaan kwamen.948 Op jeugdige leeftijd was Herwegh in
Amsterdam terechtgekomen, vermoedelijk ook als zeeman. Bij zijn huwelijk in 1673, met een
jongedame uit Amersfoort, was hij al uitbater van een herberg in de Nes, waartoe hij ingezetene was
geworden. Ze kregen tenminste twee dochters en een zoon. Herwegh bleef nauwe betrekkingen
onderhouden met zijn landgenoten in Amsterdam: zo was de vrouw van de drooggasterijhouder Pieter
Palmquist uit zijn geboortestad getuige bij de geboorte van zijn dochtertje, en liet hij twee van zijn
kinderen dopen in de Lutherse Kerk.949
Vanaf 1680 komt Casper Herwegh voor als uitbater van het Wapen van Stockholm aan de
Kampersteiger. Zijn herberg diende ook als veerhuis voor de nabijgelegen vaarverbinding met de
plaatsen langs de oostkust van de Zuiderzee, zoals Harderwijk, Elburg, Kampen, Genemuiden en het
Friese Hindeloopen. Stockholm bood een onderkomen voor passagiers, schippers en kooplieden.
Herwegh was tevens cargadoor, wat inhield dat hij namens zijn lastgevers schepen bevrachtte en
ladingen in ontvangst nam. Zowel in zijn huis en in zijn bierkelder als op straat voor de herberg lagen
bagage en goederen van zijn gasten opgeslagen. Herweghs moedertaal was Zweeds en hij moet een of
meer vreemde talen hebben gesproken, want hij assisteerde buitenlandse kooplieden bij hun zaken in
Amsterdam. Gasten van Stockholm konden ook maaltijden krijgen, zoals blijkt uit een notariële
getuigenis over een Franse tafelschuimer. Op verzoek van een lokale wijnkoper was die enige tijd
gefêteerd door Herwegh en diens vrouw, maar toen de rekening kwam, was de Fransman plotseling
gevlogen.950 Andere gasten betaalden de waard wel netjes voor zijn diensten. Zoals de Zweedse student
Mårten Knutsson Törnhielm (1663-1723), die tussen 1681 en 1685 de Republiek bezocht. Uit zijn
reisverslag blijkt dat een overnachting slechts vier stuivers per persoon kostte en de maaltijden twaalf
stuivers. Törnhielm en diens gouverneur waren tevreden genoeg over de herberg om er ook op de
terugreis een kamer te nemen.951 Uitbater Herwegh genoot dus een goede reputatie, maar hij had andere
ambities dan een carrière in het herbergwezen. Met een zakenpartner maakte hij ambitieuze plannen om
de houtimport uit het Letse Pernau (nu Pärnu) te stimuleren: voor het plaatsen van houtzaagmolens en
opslag van de gezaagde planken vroegen zij in 1685 om een stuk land buiten die stad. Aan de landheer
– de Zweedse koning Karel XI – verzochten zij een monopoliepositie van twaalf jaar, koninklijke
bescherming en lage exportheffingen. De koning liet de zaagmolens bij Pernau echter liever bouwen
door Zweedse onderdanen, een categorie waartoe Herwegh kennelijk niet meer behoorde. Toch is de
waard uiteindelijk oostwaarts getrokken: hij vestigde zich als koopman in de Estse stad Reval (Tallinn),
eveneens een belangrijke exporthaven voor de houthandel.952
Na het vertrek van uitbater Herwegh is de herberg Stockholm aan de Kampersteiger ter ziele
gegaan. In de naburige Nieuwebrugsteeg verrees rond 1700 echter een herberg met dezelfde naam,
uitgebaat door Sybrant de Bruyn en diens vrouw Jannetje Jans. Het publiek bestond uit varenslieden en
soldaten, zo blijkt uit notariële akten. Twee Franse officieren kregen het er in 1701 aan de stok met een
soldaat. Een jaar later logeerde er een man, die met zijn maten de biertuin aan de overkant (de Vergulde
Rozen) tot puin verbouwde.953 Duidelijker gericht op Scandinavische klanten was in deze periode het
Gekroonde Hof van Denemarken aan de Geldersekade. Uitbater Hendrick Rijnoutsz, een voormalig
varensman, was afkomstig uit Stockholm en de waardin kwam uit Stavanger (Noorwegen). Hun gasten
waren vermoedelijk ook van Scandinavische herkomst: in 1699 logeerde er een matroos en twee andere
bemanningsleden van de Grote Christoffel vóór hun vertrek naar Alicante. De kapitein van het schip
kwam uit Karlskrona, Zweden. De waard wenste hen nog goede reis, maar zijn gasten kwamen

Hierover o.a.: Veenstra, ‘Compagnie’, 86-129.
SAA, DTB 499/223, otr 12-8-1673; DTB, 159/113, d.d. 29-10-1675; DTB 1163/232, 18-8-1680.
950 SAA NA 5245, nots. S. van Sevenhoven, 18-10-1685; NA 5246B, 4-3-1686 [Stockholm]; Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 506
[veerdiensten].
951 Wrangel, Zweden, 114, n. 1, 267, n. 1.
952 Küng, ‘Timber trade’, 252-254; Pullat, Nachlassverzeichnisse, deel 1, 22-23, 185-189.
953 SAA, SA, NA 4472/101, nots. S. Fraes, attestatie 20-2-1702 [nieuwe Stockholm]; ibidem, 631, attestatie 4-7-1702.
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onderweg in gevecht tegen de Turken, waarbij de kapitein en vijf opvarenden werden gedood en één
bemanningslid zijn arm verloor.954
Behalve de vreemdelingenherbergen voor Scandinaviërs en Duitsers waren in de Gouden Eeuw
verschillende Amsterdamse drinkhuizen speciaal bestemd voor bezoekers uit Frankrijk en Engeland.
Vanaf de tweede helft van de eeuw vocht de Republiek bijna onafgebroken oorlogen uit met deze
grootmachten, maar juist in deze periode van strijd was er ook een grote culturele, personele en
commerciële uitwisseling tussen de inwoners.955

Het dramatische relaas van het zeegevecht in: Europische mercurius 10 (1699) 90-91. SAA, NA 3350/2328, nots. H.
Outgers, attestatie 26-4-1701; otr Hendrick Rijnoutsz en Margrita Roelofs, 9-8-1698.
955 Jardine, Going Dutch; Stedman, Cultural exchange; Calabi en Keene, ‘Merchants’ lodgings’, 315-348.
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Fransen en Engelsen

Wanneer Franse en Engelse soldaten, studenten, intellectuelen, ambachtslieden, edelen, kooplieden of
kunstenaars Amsterdam bezochten, dan streken zij het liefste neer bij een landgenoot in een
vreemdelingenherberg. De taalbarrière was groter dan bij Duitse bezoekers, zodat de uitbaters als tolk
optraden. Ook bemiddelden ze tussen hun gasten en de inheemse bevolking en met name de Fransen
zorgden voor een smakelijke maaltijd. Sommige vreemdelingenherbergen groeiden uit tot
ontmoetingscentra voor franco- of anglofielen.
Na afronding van zijn studie aan de universiteit van Cambridge maakte de zestiende-eeuwse Engelsman
Fynes Moryson (1566-1630) twee Europese reizen. In 1592 voer hij vanuit Friesland over de Zuiderzee
via Enkhuizen naar Amsterdam. Moryson verbleef bij een landgenoot, die hem voor twintig stuivers
ontbijt en diner voorzette. Bij een volgend bezoek, drie jaar later, logeerde hij in een Engels
koopmanshuis, waar hij opnieuw moest betalen voor de maaltijd, ditmaal slechts acht stuivers. 956 Het is
onduidelijk of Moryson logeerde bij particulieren, die hem lieten bijdragen in de maaltijdkosten, of bij
professionele herbergiers. Particuliere adressen bleven namelijk in trek bij de Britten: in 1619 logeerde
de schrijver James Howell (ca.1594-1666) bijvoorbeeld bij een diaken van de brownisten (een kleine
puriteinse geloofsgemeenschap).957 De vroegst bekende vreemdelingenherberg voor Engelse
kooplieden was rond 1600 de Beurs van Londen in de Nes. Uitbater Israel Johnson, zelf een migrant en
koopman, kon grote gezelschappen onderbrengen in zijn herberg en hielp zijn gasten bij hun zaken.958
Achter het oude stadhuis, in de Vogeldwarsstraat, zat rond 1619 de herberg van een andere
Engelsman, John Horton. Na zijn overlijden hertrouwde zijn weduwe in 1626 met John
Goodcole/Goetcool, uit Wotton (Surrey). Acht jaar later was de waardin gestorven en kwam er een
vrouw uit Norden (Oost-Friesland) voor haar in de plaats.959 Uit een notariële akte blijkt dat er in
augustus 1641 ambachtslieden in de herberg kwamen en dat de naam ‘Rosenobel’ op het uithangbord
stond. Die herbergnaam verwijst naar een Engelse goudmunt, maar deze gasten waren vermoedelijk
inheems.960 Na het overlijden van uitbater Goodcole, eind 1641, werd ten behoeve van de weeskamer
een boedelinventaris opgemaakt, waaruit de inrichting valt te reconstrueren. In het voorhuis, waar ook
geslapen en gedronken werd, herinnerde een kaart van Londen aan de herkomst van de exploitanten.
Naast vier banken, een tafel en een toonbank stonden er zeven oude stoelen en zaten er twee
kanarievogels in een kooi. Op of naast het binnenplaatsje zat de keuken, want daar lag kookgerei en
bijvoorbeeld een vuurwagen, een stookplaats op wielen. De hangkamer was ingericht als slaapvertrek,
met twee bed(matrassen), peluwen en oorkussens en twee triktrakborden. De daar opgeborgen
garderobe was deels op Britse leest geschoeid en er lag een King James-bijbeltje met zilveren slotjes.
Op de bovenkamer vond de taxateur nog meer kleding, een derde bed(matras) en enkele boeken, en
aan de wand hingen Bijbelse schilderijen. Aan contant geld was er zevenhonderd gulden aanwezig,
waarmee de uitstaande schulden ruim gedekt waren. Goodcoles Duitse weduwe hertrouwde met een
Keulse bode ter admiraliteit, waarmee de Britse signatuur ver te zoeken was. Ze kunnen de Rosenobel
niet lang hebben voortgezet, want de Vogeldwarsstraat verdween binnen enkele jaren geheel onder het
nieuwe stadhuis.961
Halverwege de zeventiende eeuw was het Witte Hart, een herberg achter de Oude Kerk, een
populaire bestemming voor bezoekers van de Britse eilanden. De naam verwijst naar het wapen van de

Jacobsen Jensen, ‘Moryson’s reis’, 224, 249.
Howell, Epistolae Ho-Elianae, 24-31.
958 Zie hoofdstuk 8.
959 SAA, otr 19-12-1619 [Horton x Grey]; 10-10-1626 [Goetcool x Grey]; 3-5-1634 [Goetcool x Aeltje Jeuriaens]; begr. 1-121641 [Goetcool]; poorterinschrijving 16-2-1641 [Jan Goetkoop].
960 De passementswerker Tobias Mattheus/Metthews zou nog Brits kunnen zijn, de wieldraaier Jan Barentsz, kistenmaker
Cornelis Thomas en de 69-jarige blauwverver Pieter Keus hoogstwaarschijnlijk niet. SAA, NA 732B/503, nots. P. Carels,
verklaring 19-3-1642; Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven, deel 3, 300, n. 1.
961 Zie hoofdstuk 12. SAA, Archief 5073, inv.nr. 970, boedelinventaris Joan Goetcool, herbergier, 8-8-1642, nr. 41; otr 2-81642 [Aeltje Juriaens x Jan Francen Meurs uit Keulen].
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middeleeuwse koning Richard II, een wit hert, en stond ook in Engeland op talloze uithangborden.962
De vroegst bekende uitbater en vermoedelijk de oprichter van het Amsterdamse drinkhuis was
Ambrose Wood (1617-1686). Deze voormalige kleermaker uit Ipswich, Suffolk, kocht in 1645 het
poorterschap; twee jaar later woonde hij aan de Herengracht en trouwde hij met de eveneens Britse
Elisabet Ashmall. Beide echtelieden waren lidmaat van de Engelse Kerk, de Engelstalige afdeling van de
plaatselijke gereformeerde kerk die bijeenkwam in de Begijnhofkapel. Wood was actief als diaken in de
kerkenraad en ook zijn vrienden kwamen uit kringen van de migrantenkerk.963 Vanaf circa 1660
exploiteerde Wood vreemdelingenherberg het Witte Hart. De kelder was grotendeels gevuld met Engels
bier: tijdens een peiling in 1662 bleek Wood wel vier okshoofden en vijf tonnen van het lauw
gedronken vocht op voorraad te hebben, bijna achttienhonderd liter in totaal. Binnen enkele jaren was
het Witte Hart een bekend adres ‘door gants Europa’, als we de uitbater zelf mogen geloven. Om
mysterieuze redenen heeft Wood tijdelijk echter de deuren moeten sluiten, maar in 1667 beloofde hij
dat hij zijn klanten: ‘voor een civiele [redelijke] prijs, aldaer goet contentement sal geven, soo wel als oyt
voor desen is geschiet’.964 In 1668 werd de herberg voor het eerst genoemd in een reisverslag, dat van
de Britse medicus Edward Brown (1642-1708). In het Witte Hart ontmoette hij een landgenoot met wie
hij de belangrijkste stedelijke bezienswaardigheden bezocht.965
Wood ontving ook buitenlandse gasten uit andere landen. Zo verbleef in 1678 de Deense
geleerde Oliger Jacobaeus(1650-1701) in zijn herberg. Deze vond de prijzen echter te hoog: hij betaalde
een gulden voor een maaltijd met tafelbier. Dat was vijf stuivers meer dan het gebruikelijke tarief van
Wood, dus mogelijkerwijs bevoordeelde de herbergier zijn Britse landgenoten boven gasten van andere
naties.966 Na zijn overlijden in 1686 werd Ambrose Wood begraven in de Oude Kerk, om de hoek van
zijn werkplek. Hij had drie dochters en twee zoons, Richard en Ambrose junior, van wie een in de
voetsporen van zijn vader zal zijn getreden. In 1689 was het Witte Hart onder bewind van Woods
nageslacht nog altijd een gerenommeerde herberg, getuige een vermelding in de eerste editie van de
reisgids van Ten Hoorn en in het reisverslag van de Britse koopman Thomas Bowrey (ca.1650-1713).
Deze laatste stak in 1698 de Noordzee over met zijn eigen jacht. In Amsterdam liet hij zijn bagage met
een toeslee en een kar naar het Witte Hart brengen. Aan tafel kreeg Bowrey verschillende gerechten te
eten en naast het gebruikelijke lauwe tafelbier bestelde hij ook een smakelijke bordeaux. Toch verhuisde
hij een dag later naar de Liesveldse Bijbel, een chiquer logement, om de hoek in de Warmoesstraat. Een
maaltijd – inclusief halve pint bier – kostte hem daar tien stuivers meer (25 stuivers) en slapen zelfs het
dubbele (12 stuivers), maar het eten was goed en de kamer was schoon. Bowrey kon het zich financieel
veroorloven; bovendien verbleef hij slechts een week in de stad en genoot hij enkele gratis maaltijden
bij zakenvrienden.967
De opvolgers van de herbergiersfamilie Wood bleven zich in het Witte Hart voornamelijk
richten op Britse bezoekers, ook al waren zij zelf van elders afkomstig. Vanaf het laatste decennium van
de zeventiende eeuw tot 1722 waren Helmer Astrop uit Oldenburg en na zijn dood (1694) diens
weduwe Anna Jans ten Brincke de uitbaters.968 In 1703 logeerde er bijvoorbeeld een Engelse koopman,
die een onbetaalde rekening achterliet. Om zijn geld terug te krijgen, liet de waard beslag leggen op een
deel zijn vermogen. De weduwe Astrop richtte zich verder op zeelieden, aan wie ze eet- en
slaapgelegenheid aanbood. Een latere waard, Richard Hall, kwam in financiële moeilijkheden door de
windhandel van 1720, maar hij sleurde de herberg niet mee in zijn val. Tot ver in de achttiende eeuw

Het ‘Witte Hart’ staat - volgens Wikipedia - nog altijd in de top vijf van Britse kroegnamen. Everitt, ‘Urban inn’, 98; Van
Strien, British travellers, 351.
963 Onder wie de zijdehandelaar Henry Shuttleworth en John Garlick. SAA, NA 1124/279, nots. J. van der Ven, verklaring
22-3-1658; otr 12-4-1647, DTB 464/349; Carter, Reformed Church, 216, 221.
964 Advertentie in Opregte Haerlemse Courant, 21-5-1667.
965 SAA, Archief 5051, inv.nr. 63; Van Strien, Touring, 33, 381.
966 Mendels, ‘Holger Jacobaeus’ bezoek’, 155.
967 Van Strien, British travellers, 90-91, 240; Temple (ed.), Papers, 32-33, 77.
968 SAA, otr 30-1-1683; begr. 10-5-1694 [Astrop]; begr. 7-4-1690 [kind]; begr. 26-08-1722 [Ten Brinck]; NA 2943/819, nots.
P. Padthuijzen, affirmatie 24-12-1704.
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was het Witte Hart achter de Oude Kerk de favoriete logeerplek voor Britten van een zekere
welstand.969
Franse waarden
In de eerste helft van de zeventiende eeuw waren weinig herbergen gericht op bezoekers uit Frankrijk,
die immers ook bij de massaal toegestroomde Zuid-Nederlanders terechtkonden. In de jaren voor het
Bestand van 1609 bracht het stadsbestuur hoge edellieden en diplomaten onder in de Stad van Rochel of
La Rochelle in de Warmoesstraat (huidig nr. 156). Waard Pierre Crestien kreeg daar in 1603 bijvoorbeeld
vier dagen lang de Franse gezant Buzanval te logeren. Een jaar later keerde deze gast terug: zes dagen
lang genoot hij er met verschillende gezelschappen de maaltijd.970 Crestien was geen eigenaar van La
Rochelle; na zijn overlijden werd er in het pand geen herberg meer gehouden. Met de glorietijd van de
gelijknamige stad La Rochelle als tweede uitvoerhaven na Bordeaux was het intussen ook gedaan; rond
1650 had Nantes de faam van de hugenotenstad overvleugeld. De populariteit van deze uitvoerhaven
van Loire-wijnen, waar tijdelijk een kleine kolonie Hollandse wijnhandelaren verbleef, inspireerde
Amsterdamse waarden tot nieuwe herbergnamen. Zo zat rond 1659 herberg Nantes op de Oudezijds
Voorburgwal, tegenover het Prinsenhof. De waard in deze herberg was geen Fransman maar een geboren
Leidenaar, Gerard van Groendijk. Kort daarop promoveerde hij tot kastelein van de Kloveniersdoelen. Tot
zijn klantenbestand in Nantes behoorden Hollandse zeelieden: van enige Franse invloeden lijkt geen
sprake te zijn geweest.971
In 1683 heetten er twee drinkhuizen Nantes: één in de Nes en een ander op Rusland, maar
opnieuw is het onbekend of dit vreemdelingenherbergen waren. Rond diezelfde tijd konden Franse
reizigers terecht in drie verschillende herbergen met de naam Schild van Frankrijk: één op de
Nieuwezijds Voorburgwal bij de melkmarkt, één zeemanskroeg op de Zeedijk en één in de Kalverstraat,
allemaal niet te verwarren met de allang gesloopte naamgenoot op de Dam. De meeste faam genoot de
herberg in de Kalverstraat, op de hoek van de Papenbroeksteeg, die dan ook het Groot Schild van
Frankrijk werd genoemd. Bekender was echter de alternatieve herbergnaam Plaats Royaal, omdat Joseph
de la Vega die noemt in zijn Confusión de confusiones. Tussen 1672 en 1678 kwamen hier ’s avonds de
leden van het ‘Collegie van de Actionisten’ bijeen, een club van aandeelhouders. De Plaats Royaal was
gunstig gelegen bij hun andere trefpunten: de Dam met de Wisselbank was om de hoek van de straat en
de koophandelsbeurs lag aan de andere kant van de steeg. De grotendeels Joodse aandelenhandelaren
sloten in de herberg vooral termijncontracten, waarmee in korte tijd veel geld werd verdiend maar ook
kon worden verloren.972 Hun avondlijke handelsactiviteiten leidden tot burengerucht: in 1672 moest de
schout eraan te pas komen omdat de waard zijn klanten bediende na half tien ‘s avonds.973
Vanaf 1657 of eerder was Jean François Cartel de uitbater van de Plaats Royaal. Deze Waalse
waard was getrouwd met een Noord-Nederlands meisje, aan wie hij het gratis poorterschap dankte. Na
haar overlijden hertrouwde hij in 1661 met de dochter van Simon Barbier ‘La Montagne’, de befaamde
Franse uitbater van de Keizerskroon, even verderop in de Kalverstraat (nr. 71).974 In de Plaats Royaal had
Cartel veel wijn op voorraad: op één peildag (1657) onder meer twee okshoofden (ruim 460 liter)
bordeaux, 24,5 kannen andere Franse wijn en een geheel gevulde ton Spaanse wijn. De consumpties
tijdens de vergaderingen van beursgangers en de maaltijden en logies van Franse reizigers legden de
waard geen windeieren, al is hij er ook weer niet schatrijk mee geworden: in 1674 werd zijn vermogen
In 1785 was Lewis er uitbater. Jacobsen-Jensen, Reizigers, 156; Reis-Boek (1689), 109; Van Strien, British travellers, 344-345;
zelfde auteur, Touring, 51; Groeneveld, Crisis, 205; SAA, NA 6018/1091, nots. P. Schabaelje, attestatie 5-11-1702 [Andries
Soolij en Adolph Reghte]; NA 4390/583, nots. S. van Jaarlandt, kwitantie 29-6-1703.
970 In 1603 declareerde hij slechts 42 gulden, in 1604 was dat 292 gulden, zie: SAA, Archief 5039, inv.nr. 97, f. 183; Archief
5014, inv.nr. 71, ongepag. Crestien was in 1599 getrouwd met Geertje Reijnst, zie: otr 25-6-1599.
971 SAA, NA 1457, nots. C. Touw, attestatie 6/7-1-1667 over een ruzie in de herberg, ‘daer Nantes uythangt staende over ‘t
Prinsenhof’, tussen een kwartiermeester en een luitenant. De Bruyn Kops, Spirited exchange, hoofdstuk 1; Hell en Van Gent,
‘Doelens’, 242.
972 De dubbele herbergnaam blijkt uit Ten Hoorn, Reis-Boek (1689), 112. Petram, Beurs, 156-158.
973 SAA, Archief 5061, inv.nr. 205, schoutsrol 30-11-1672.
974 Barbier La Montagne was tussen 1663 en 1674 uitbater van de Keizerskroon. SAA, DTB 685/108, otr 22-10-1661; De
Monconys, Journal, deel 2, 160.
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getaxeerd op tweeduizend gulden.975 In 1677 was Cartel overleden. Hij werd opgevolgd door François
Sellier (ca. 1641-na 1680), een nieuwkomer uit Parijs976 die met een Amsterdamse vrouw uit een
vermogende familie was getrouwd. Uit een notariële akte blijkt dat Sellier de herberg huurde, want
Jacobus Rand – vermoedelijk een drankenleverancier – stond te boek als eigenaar.977
François Sellier was zelf actief als kok of hij had een goede in dienst. In oktober 1678 leverde hij
namelijk ‘spijs’ voor het onthaal van D’Avaux, de ambassadeur van Frankrijk die zojuist de Vrede van
Nijmegen had ondertekend namens de koning en met alle egards werd ontvangen in de Handboogdoelen.
Hoewel de gezant een Franse kok had meegenomen in zijn gevolg, mocht Sellier complementair
voedsel leveren.978 De keuken van de Plaats Royaal was dan ook genereuzer ingericht en uitgerust dan
die in veel andere herbergen. Het voorste gedeelte was ook geschikt om gasten te ontvangen, want er
hingen vier schilderijen met vergulde lijsten en een spiegel en ze konden plaatsnemen op stoelen met
kussens en aan een tafel met een Doorniks kleedje erop. Achter twee gordijntjes was een bedstede, waar
de kok, knecht of meid sliep. In het ‘achterkeukentje’ vond het koken plaats, met potten, pannen en een
spit. De kok en zijn knechten werden vergezeld door twee kanaries in een kooi. Het keukengerei
(visketel, taart- en braadpannen, hangijzers, schuimspanen en kommen) lag in de provisiekelder, terwijl
specerijen, zoals een partij peper, maar ook elandshuiden, robbenvellen, indigo, drogerijen, tuinzaad en
lijm op de twee pakzolders boven lag opgeslagen. Bezoekers die beneden binnenkwamen in het
voorhuis zagen aan de wand een groot schilderij hangen van de Toren van Babel, toepasselijk voor een
vreemdelingenherberg, en een portret van de gastheer en -dame. Het kostbaarste kunstwerk in het
voorhuis was een Italiaans schilderij van Johannes Lingelbach, in een vergulde sierlijst. Een gangetje,
behangen met schilderijen en kaarten van Napels en de ‘werelt’, leidde bezoekers via een portaal naar de
binnenkamer of de zaal. Daar lachte opnieuw de waardin hen tegemoet op een groot portret. Gasten
konden plaatsnemen op een van de stoelen en voor het overnachten waren er een ledikant en – boven
– nog een kamer. Tijdens besloten bijeenkomsten kon de waard de zaal met een beschilderd
kamerscherm in tweeën splitsen.
Gezien de grote hoeveelheden luiers, kindermutsjes en een wiegje was de logeerkamer rond
1679 tijdelijk in gebruik bij de kleine kinderen van de waard.979 Gasten waren er wellicht ook maar
weinig, want Sellier deed het niet best als uitbater. In 1679 raakte hij zelfs ‘in soodanigen voorloop
[verloop] en ongeleegentheijt van zaecken’ dat hij voor de commissarissen van de desolate boedelkamer
moest verschijnen. Taxatie van de inboedel van de Plaats Royaal leverde krap tweeduizend gulden op.
Sellier sloot een akkoord met zijn grootste schuldeisers, voornamelijk Fransen en familieleden van zijn
vrouw. Gezamenlijk was hij hun ruim 114.000 gulden schuldig, een astronomisch bedrag waarvan zij
slechts vijftien procent zouden terugkrijgen. Die uitzonderlijk hoge schuld kan niet zijn opgebouwd uit
achterstallige betalingen aan voedsel- en drankleveranciers. Het lijkt er daarom op dat Sellier zich heeft
vergaloppeerd aan de risicovolle aandelenhandel van zijn klanten.980
Opvolger van de gefailleerde waard van Schild van Frankrijk/Plaats Royaal was Thomas Hanius
(1660-1702), die vóór 1683 moet zijn aangetreden als uitbater. Hanius kwam niet uit Frankrijk, maar uit
de Gelderse Hanzestad Elburg. In 1685 trouwde hij met een jonge vrouw uit Den Haag, met wie hij
tenminste twee zoons en twee dochters kreeg.981 Met het aantreden van Hanius leek het gedaan met de
rol van het Plaats Royaal als vreemdelingenherberg voor Fransen, maar zijn opvolger Pieter Dougny
richtte zich weer op klanten uit zijn moederland.982 Tussen 1688 en 1691 lieten enkele van zijn slapers
een gezamenlijke schuld achter van ruim vijftienhonderd gulden. Dougny registreerde de bedragen van
zijn ‘weggelopen’ gasten in het schuldboek, waaruit blijkt dat vijftien van de 28 klanten een Franse
achtergrond hadden. Opnieuw was de clientèle niet exclusief Frans, want er kwamen bijvoorbeeld ook
een echtpaar uit Hamburg en twee Haagse ‘heren’, die een onbetaalde rekening van 3712 gulden
SAA, Kohier 1674.
Volgens zijn registratie als ingezetene kwam Sellier uit Picardië, vgl. echter: DTB 690/74, otr 29-5-1675.
977 SAA, NA 4029 nots. C. Akerboom Dsz, 1-7-1679.
978 SAA, Archief 5039, inv.nr. 313, 15-2-1679.
979 SAA, Archief 5072, inv.nr. 606, boedelinventaris François Sellier, d.d. 11/12-8-1679.
980 SAA, Archief 5072, inv.nr. 1645, akkoord Sellier.
981 SAA, DTB 514/187, otr 1-9-1685.
982 Hanius werd in 1701 waard in het Haantje, een oude kroeg tegenover de Brakke Grond in de Nes, zie: SAA, NA 5788/134,
161, nots. C. van Buren, verklaring 23-2-1701. NA 5624/469, nots. J. Commelin, testament 15-3-1702.
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achterlieten. Mede vanwege zulke onbetrouwbare gasten kwam ook Dougny in betalingsmoeilijkheden;
in 1691 meldde ook hij zich bij de boedelkamer.983
Na het faillissement van Dougny richtten de achtereenvolgende uitbaters (Jan Vechtersz en
diens vrouw Lobberigje Dirks Bruin en daarna de Utrechtenaar Stephanus Hulstman) zich niet langer
specifiek op Franse gasten. Onder Hulstman, een voormalige kleermaker, ging de herberg naar de
heersende mode voortaan als Royaal Koffiehuis door het leven. Erg florissant liep de herberg niet meer.
Jarenlang verbleef er een gast, die zichzelf verwaarloosde en in 1702 bezoekers en de waard en waardin
bedreigde met een steekwapen. Hulstman kreeg de lastige logé niet uit huis, totdat zijn familie hem wist
over te brengen naar een particulier huis waar hij op hun verzoek werd opgesloten.984 Onder de nieuwe
waard, Fredericq Haakman, ging het opnieuw mis. Op 20 september 1706 maakten twee dronken
gasten amok, waardoor zijn vrouw niet kon slapen, terwijl zij in het kraambed lag. De ratelwacht moest
eraan te pas komen om de obstinate mannen te verwijderen. Uit de getuigenverklaringen over deze
ruzie blijkt dat de aanwezige gasten in Plaats Royaal – een wijnkoper, een jonge buurtbewoner en een
koopman - weinig internationaal meer waren. Ook de waard en waardin en hun personeel kwamen van
eigen bodem.985
De Stad en de Ster
Voor Franse bezoekers was er in het laatste kwart van de zeventiende eeuw nog een ander exclusief
adres in Amsterdam bijgekomen. In de Grand Roy de France op de Zeedijk veraangenaamde de Franse
uitbater annex kok Pierre Lorion het verblijf van vreemdelingen in de stad. Van zijn kookkunsten
profiteerden niet alleen Fransen, want in 1683 verbleven er bijvoorbeeld twee Duitsers.986 In 1672 was
Lorion getrouwd met een Nederlands meisje, maar toen zij was overleden, liet hij in 1689 zijn oog
vallen op een Goudse weduwe uit zijn buurt. In de signatuur onder de ondertrouwregistratie noemde
hij zich ‘Pierre Lorion, dit Xaintonge’. Saintonge was een Franse provincie aan de Atlantische kust
tegenover het Île de Ré.987 Lorion wist in 1689 een vermelding te krijgen in de reisgids van Ten Hoorn.
De Grote Koning van Frankrijk werd nog vermeld in de uitgave van Ten Hoorns reisgids uit 1700, maar
verdween daarna uit zicht.
Vanaf het begin van de achttiende eeuw waren er alweer vervangende Franse
vreemdelingenherbergen bijgekomen. Op steenworp afstand van elkaar zaten in de Nes zowel L’Étoile
d’Orient als de Stad Lyon (afb. 32). De Nes was een gevarieerd straatje te noemen: naast een ruim aanbod
van 52 winkels, zoals een bakker, zilversmid, boekhandel en pruikenmaker, zaten er – in 1742 – tien
drukkers, uitgevers en boekverkopers, vooral gespecialiseerd in het lichtere genre. Zeven grotere
herbergen staan met name aangegeven op een burgerwijkkaart uit een latere periode; daarnaast was er
nog eenzelfde aantal tappers actief.988 De Stad Lyon lag op de locatie van het huidige Theater Frascati
(Nes 63).989 Vanaf 1702 of eerder werd deze vreemdelingenherberg uitgebaat door Jean La Roche, die
vóór 1686 als veertigjarige luitenant uit Rouen naar Holland was gekomen. Via Den Haag belandde hij
in Amsterdam, waar hij in februari 1687 trouwde met de poortersdochter Suzanna Pointel (1663-1718).
Een jaar later liet La Roche zich inschrijven als poorter om als drogist aan de slag te kunnen gaan. De
waard was kennelijk niet om den gelove het vaderland ontvlucht, want hij liet zijn zoon katholiek dopen
en gaf hem de koningsnaam Louis.990 Tenminste vanaf 1702 was La Roche actief als herbergier in de
Stad Lyon, waar hij twee Franse koks en een knecht in dienst had. Ook zijn schoonvader, de aan lager
wal geraakte muzikant en uitgever Anthony Pointel, woonde in de herberg. In 1705 liep La Roche – als
een van de vele tappers – tegen de lamp vanwege ontduiking van de accijnzen op wijn. Rond diezelfde
tijd logeerden er diverse Franse gasten, zoals een koopman met bediende. Sommige gasten lieten hun
SAA, Archief 5072, inv.nr. 693, nr. 40 [Pieter Dougnij].
Over opsluiting op verzoek o.a.: Helmers, Gescheurde bedden, 112-151; SAA, NA 4832/1123, 1137, 1163, 1195, 1271, 1279,
nots. S. Wijmer.
985 Zie hoofdstuk 20. SAA, NA 6411/665-668, nots. C. van Achthoven, attestatie 24-9-1706.
986 Van Melle, Beschreibung, 17.
987 SAA, DTB 498/207, 7-10-1672; DTB 498/207, 7-10-1672; DTB 696/272/otr 25-3-1689.
988 Van den Berg, Urbanus; PQ, deel 1, 43-45.
989 Over de latere periode van Frascati: Eijkelboom en Vermeer, ‘Frascati’.
990 SAA, otr 19-10-1686; DTB 334/88, doop 11-10-1693.
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zaken over aan de waard en er werden ook pakketjes aan hen bezorgd, wat duidt op langduriger
verblijf. De status van de herberg blijkt uit het bezoek van de Russische diplomaat Boris Iwanowitsj
Koerakin (1676-1727), een zwager van tsaar Peter.991

Afb. 32 L’Étoile d’Orient (E) en de Stad Lyon (B) in de Nes. Detail: Burgerwijk 8, 1752-1767. SAA.

Na het overlijden van uitbater Jean La Roche, in 1710, had zijn weduwe de zaak voortgezet. Met het
aantreden van haar nieuwe man, de Hagenaar Jan Antonie Tonijn (?-1769), kwam de herberg in
hervormde Hollandse handen. De klantenkring bleef wel internationaal. Gasten verkochten ook
producten vanuit de herberg. Zoals in 1711 toen een Fransman een soort wonderzout aan de man
probeerde te brengen, dat de groei van granen, gewassen en bomen ten goede kwam.992 Een
terugkerende klant van de Stad Lyon was de uitgeweken hugenoot Aubry de la Motraye (1674-1743).
Volgens eigen zeggen kreeg hij ‘waar voor zijn geld’ in de herberg, waar hij in 1713 drie dagen verbleef.
Hij ontmoette er vreemde kostgangers zoals de Franse generaal en bekeerling Philippe de Gentil,
markies de Langallerie (1661-1717), en een metgezel, die zich uitgaf voor een Ottomaanse prins. Zeven
jaar later was De la Motraye opnieuw in de herberg, op doortocht uit Duitsland. Hij dineerde er toen
met twee Duitsers en een Pool, een aanwijzing dat ook niet-Franse vreemdelingen de Stad Lyon
bezochten.993 Er kwamen ook Engelsen, zoals blijkt uit een aantekening van Weyerman.994 Toen in 1718
uitbaatster Pointel was overleden, hertrouwde haar weduwnaar met Anna Nieuwenhuijs, een
Amsterdam meisje, mogelijk de dienstmeid. In 1723 kocht Tonijn voor zevenduizend gulden een ander
huis in de Nes, op de hoek van de Cellebroerssteeg aan de zuidzijde, maar hij bleef actief als waard in
SAA, NA 4472/815, nots. S. Fraes, attestatie 16-9-1702 [vermelding koks Jacob Perneau en Jacques Bonnefois]; NA
6916/285, nots. J. Deutz, attestatie 25-3-1705 [impostontduiking]; NA 6486/293, 451, 459, nots. H. de Wilde, procuratie 118-1707 [machtiging]; NA 7947B, nots. P. de Marolles, attestatie 31-12-1708 [bezorgen pakje]; NA 4392/1681, nots. S. van
Jaarlandt, verklaring 9-4-1709 [verblijfplaats koopman]; Van Eeghen, Boekhandel, deel 4, 48-49; Jacobsen Jensen, Supplement,
26.
992 Hiervoor werd herhaaldelijk geadverteerd in de couranten zie: ‘s-Gravenhaegse courant, 27-2-1711; Oprechte Haerlemsche
courant, 21-3-1711.
993 Meer onder de indruk was De la Motraye van een bezoek aan een muziekhuis, zie: Voyages, deel 2, 175, 454.
994 Broos, Tussen zwart en ultramarijn, 197.
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de Stad Lyon. In 1735 verhuisde hij echter naar de Fluwelenburgwal (Oudezijds Voorburgwal) en op 19
april van dat jaar werd de complete inboedel van de herberg publiekelijk verkocht. Naast verschillende
bedden en ledikanten ‘met haare Behangsels’ kwamen er kasten, kabinetten, goud- en zilverwerk,
kleding, porselein, een partij koper en tin en allerhande keukengerei zoals braadspitten onder de
hamer.995
Op een huizenveiling werd de Stad Lyon verkocht aan de regenten van het Leprozenhuis. Deze
verhuurden de vreemdelingenherberg voor een vast aantal jaren aan de hoogste bieder. De nieuwe
huurder in 1735, Jan Swanevelt, was eerder kastelein van het Oude kasteel van Antwerpen, een herberg aan
de Utrechtse Oudegracht. In de Stad Lyon mikte hij op een publiek van ‘heeren, kooplieden en
passagiers’. Een van zijn eerste gasten was John Taylor, een Britse medicus die in de herberg zou
schrijven aan de tweede editie van zijn traktaat La Goutte Sereine, een verhandeling over de werking van
het oog. Alle post moest worden doorgestuurd naar zijn tijdelijke adres.996 Taylor hield ook praktijk
vanuit zijn herberg. Met het verblijf van zulke – liefst internationaal vermaarde – geneesheren en
wonderdokters probeerden herbergiers klanten naar hun gelagkamer te lokken.997 Er verbleven ook
minder vermaarde, Hollandse gasten, van wie er in 1736 eentje overleed. Twee jaar nadien woonde
Jacob Voordaagh (1684-1742) tijdelijk in een van de vertrekken van de herberg. Deze kleurrijke figuur,
afkomstig uit een welvarende familie van walvisvaarders, was schouwburgregent en vertaler van
toneelwerken. Voordaagh was extreem francofiel: zo maakte hij een – weliswaar zwakke – rijmvertaling
van Voltaires La mort de César, die hij in 1737 uitgaf en opdroeg aan de Franse filosoof, en zag hij het
liefst Franse operazangers in de schouwburg optreden.998 De Stad Lyon bleef gericht op de Franse natie,
ook toen in 1741 de nieuwe uitbater Daniel Hoselei aantrad. Net als zijn voorganger was hij voorheen
kastelein van het Oude kasteel van Antwerpen in Utrecht.999 Ook in zijn marketingmethoden was Hoselei
weinig origineel: zo liet hij als openingsstunt een Duitse wonderdokter mensen van hun jicht of
waterzucht af helpen. De medische behandeling was geheel gratis, de genuttigde consumpties niet.1000
In het kohier van de Personele Quotisatie, een heffing op inkomen uit 1742, komt uitbater Hoselei voor als
‘commensaalhouder’. Verschillende andere herbergiers verhuurden in de achttiende eeuw
gemeubileerde vertrekken voor langere duur, zodat het onderscheid tussen logementhouders of
hospita’s en uitbaters van herbergen nu en dan vaag is. In de Stad Lyon logeerden geen armoedzaaiers,
want twee van de commensalen – een Hollandse koopman en Franse rentenier – kwamen ook voor in
het belastingregister en hadden hoge jaarinkomens.1001 Met een geschat jaarinkomen van tweeduizend
gulden behoorde uitbater Hoselei tot de top van zijn beroepsgroep; hij hield er ook vier dienstboden op
na. De waard was echter geen eigenaar van de herberg en moest jaarlijks negentienhonderd gulden aan
huur afdragen aan de regenten van de leprozen, maar een goed deel daarvan won hij terug uit de
inkomsten van zijn kostgangers.1002 In 1748 overleed Hoselei, een weduwe en vijf onmondige kinderen
achterlatend.1003
De beroemdste gast van de Stad Lyon kan niet ongenoemd blijven. In 1757 kwam de Italiaanse
avonturier Giacomo Casanova de Seingalt (1725-1798) als zaakgelastigde van Frankrijk en vanwege
mysterieuze privézaken naar Amsterdam. Hij bezocht de Stad Lyon, waar de katholieke Fransman
Sebastiaan Vin (1703-1768) in 1755 de huur had overgenomen van de weduwe van Hoselei. Vin kwam
Leydse Courant, 18-3-1735.
Taylors traktaat verscheen inderdaad, in 1736. Bicker Raye (356) was weinig enthousiast over de Britse ‘oogmeester’, die de
slechtziende Johannes Dusart geheel blind zou hebben gemaakt, en ook de overlieden van het chirurgijnsgilde
waarschuwden tegen hem, zie hoofdstuk 29. Leydse Courant, 27-5-1735.
997 In de negentiende eeuw begon de bloei van het Amstelhotel pas toen de beroemde arts Johann Georg Mezger er in 1870
zijn praktijk opende. Notabelen uit heel Europa wilden zich onder zijn behandeling stellen. Vreeken en Wouthuysen, Grand
Hotels, 85-93.
998 Hierover kreeg hij het in 1727 aan de stok met zijn collega-regent Huydecoper, zie: Van der Haven, Achter de schermen,
179. Albach, Punt, 16; Lyste van de capiteinen, ongepagineerd; Leydse Courant 7-1-1736 [Casman].
999 De advertentietekst van de overname door Hoselei is nagenoeg dezelfde als die van zijn voorganger, zie: Amsterdamse
courant, 25-2-1741.
1000 Advertentie Oprechte Haerlemsche courant, 15-6-1741.
1001 Rentenier Guillaume Emtinck (1500 gulden) en koopman Jacob Boelen, die ook een dienstbode in de herberg had (1200
gulden). PQ, deel 2, 44.
1002 Idem; Van Nierop, ‘Kohier’, 87.
1003 SAA, begr. 5-4-1748. Zijn weduwe Helena de Groot volgde vijf jaar later, in 1753. Begr. 4-4-1753.
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daadwerkelijk uit de stad Lyon, had gestudeerd in Leiden en was gefailleerd als patroontekenaar. Hij
begon een tweede loopbaan als waard in het Parlement van Engeland in de Kalverstraat, maar halverwege
de eeuw verhuisde hij zijn herberg naar de voormalige Middelste Bijbel (Warmoesstraat 114A), waar hij
zijn oude uithangbord ophing. Bij zijn overstap naar de Stad Lyon hoopte hij zijn oude klanten,
‘kooplieden en passagiers’, te behouden. Vin verkocht een deel van het interieur, waaronder ledikanten
met behangsels, notenhouten kabinetten, spiegels en juwelen. Hij mikte op een breed publiek en
serveerde gastmalen ‘van alle prijzen’ in de vreemdelingenherberg. Gastvrij was hij niet altijd. In 1764
weigerde hij een Zwitserse bediende die door zijn meester hem vooruit gezonden was. De dienaar
moest elders een herberg zoeken, maar was sindsdien spoorloos verdwenen, inclusief een zware koffer
en een blauwe mantelzak die zijn inmiddels gearriveerde meester graag wilde terug hebben. In 1769 was
Sebastian Vin overleden, maar zijn weduwe en zoon zetten de zaak voort. ‘Vreemde heeren’ konden
aanzitten aan de table d’hôte maar ook op hun kamers eten. Zij zouden goed bediend worden, ‘tot een
civiele prys’, zo adverteerden zij. Met 25 genummerde kamers en tenminste 28 slaapplaatsen behoorde
de Stad Lyon tot de grootste herbergen van de stad.1004
Casanova vond de Stad Lyon onder Vins bewind maar een rare herberg met dubieuze gasten, die
leefden van spel en oplichterij, evenals hijzelf trouwens. De avonturier kwam er slechts voor een glas en
een gesprek.1005 Voor logies had Casanova zijn intrek genomen in L’Étoile d’Orient, de andere Franse
vreemdelingenherberg in de Nes (huidig nr. 67), op de noordelijke hoek van de Kuiperssteeg. Deze was
eerder die eeuw gevestigd door Augustin Grenier, een refugié, ‘qui etait monté par degrez à la qualité
d’Aubergiste’.1006 Grenier, afkomstig uit Caen (Normandië), was inderdaad een sociale klimmer: bij zijn
huwelijk in 1701 was hij nog steenhouwer op het Smallepad; zijn vrouw, Jeanne Bultet uit het eveneens
Normandische Dieppe, woonde in het Nieuwe Werk (de Jordaan). In de daaropvolgende jaren huurde
het stel huis de Oranjeappel in de Nes, een voormalig apothekerspand, waarin ze L’Étoile d’Orient
begonnen. Behalve Fransen kwamen er ook andere vreemdelingen. In 1712 toonde de Genuese
augustijner monnik Figari er bijvoorbeeld tekeningen van een nieuwe uitvinding ter verbetering van het
geschut van de marine. Ook de Franse schrijver Guillot de Marcilly bezocht L’Étoile d’Orient, in oktober
1714. Aan de twee herbergtafels zag hij ‘verschillende vreemdelingen en andere gasten’ aanzitten. De
voertaal was Frans.1007
In 1715 kocht Augustin Grenier het pand waarin de herberg was gevestigd, voor zevenduizend
gulden. Hij bleef L’Étoile d’Orient uitbaten en werd na zijn overlijden, in 1733, opgevolgd door zijn enig
kind Pierre (1702-1733). Deze was via zijn vrouw, Elisabeth Helot, verwant aan de waardin van de
Liesveldse Bijbel in de Warmoesstraat.1008 Na het overlijden van zijn echtgenote en van zijn moeder, in
1731, hertrouwde Pierre Grenier: opnieuw in de Walenkerk en wederom met een Française, Madelaine
Porche.1009 Twee jaar later liet de waard zelf het leven en nam zijn weduwe de herbergzaken over. Ze
hertrouwde met Jean Pierre Gonset (1699-?) uit Bouxwiller in de Elzas, die de herberg een nieuwe
impuls gaf.1010 Voor zevenduizend gulden kocht Gonset het buurhuis in de Nes erbij en liet de beide
huizen verbouwen tot een modern logement.1011 In 1742 werd de waard aangeslagen voor een
jaarinkomen van vijftienhonderd gulden; hij had twee bedienden op de loonlijst staan. In 1755 kreeg
Gonset onverwacht bezoek van Frederik II van Pruisen (1712-1778). De vorst was incognito en had
slechts één bediende bij zich, naast een grote hoeveelheid fluiten en andere muziekinstrumenten. Bij
zijn vertrek vroeg de Grote Pruis om een koets, maar Gonset wilde alleen een open sjees bestellen,
zoals hij gewoon was te doen voor Duitse en Engelse edellieden. ‘Zit u niet als een vorst?’ vroeg hij
nog. Toen de waard later hoorde wie zijn gast werkelijk was, stuurde hij hem een cadeau, waarop hij een
Zie hoofdstuk 34. SAA, Archief 369, inv.nr. 306, f. 61 [verhuur Stad Lyon]; Leydse courant, 23-4-1756 en 30-12-1768
[verkoop]; Amsterdamse courant, 31-3-1764 en 9-3-1769.
1005 Amsterdamse courant, 3-4-1756; Hoek, Casanova, 123-124.
1006 De Marcilly, Relation, 7.
1007 Ibidem, 7-8.
1008 SAA, otr 11-8-1724 [huwelijk met Elisabeth Helot, dochter van Jan Helot, in de Walenkerk].
1009 SAA, otr 5-10-1731.
1010 In 1736 was de waardin overleden en hertrouwde hij met een meisje uit Nîmes, Jeanne Margrita Alary, wier familie
onder Amstelveen woonde. SAA, otr 14-9-1736.
1011 In het buurpand hing de Oude Stad Caen uit, oostzijde Nes tussen Barberstraat en Kuipersteeg. SAA, kwijtschelding 85-1738.
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zilveren tafelstuk retour bezorgd kreeg dat hij als trofee in een houten kist bewaarde.1012 In 1756
verkocht Gonset de vergrote L’Étoile d’Orient voor het forse bedrag van dertigduizend gulden aan zijn
zwager, Jacob Alary. Bij de koop inbegrepen waren alle ‘spiegels, buffetten, schoorsteen en andere
ornamenten’, voor zover nagelvast, dus niet het Pruisische geschenk. Alary was de waard in L’Étoile
d’Orient toen Casanova in 1757 zijn intrek in de herberg nam. Een trouwe gast was hij niet: bij latere
bezoeken aan Amsterdam logeerde Casanova in het Rondeel in de Doelenstraat en de Tweede Bijbel in de
Warmoesstraat.1013
Terugkerende klanten en langdurig verblijf van commensalen boden uitbaters van
vreemdelingenherbergen vaste inkomsten. Bij het werven van nieuwe klanten gebruikten zij modern
aandoende reclamemethoden: ze zorgden voor vermelding van hun herbergnaam in reisgidsen en op
uithangborden, besteedden aandacht aan de aankleding van het interieur, zetten advertenties in
couranten – ook in andere verspreidingsgebieden binnen Holland – en pronkten met de aanwezigheid
van graag geziene gasten, zoals wonderdokters.1014 De uitbaters hieven ook toegang voor spectaculaire
evenementen. In 1785 konden belangstellenden in de Stad Lyon de luchtballon van de onfortuinlijke
ballonvaartpionier Pierre-Ange Romain bezichtigen, tegen betaling van elf stuivers per persoon.
Romains ballon weigerde echter dienst en de Fransman werd bijna gestenigd met dakpannen door het
ontevreden publiek, maar wist net op tijd weg te duiken in een wijnhuis.1015
De naaste buurman van L’Étoile d’Orient probeerde rond 1760 Franse klanten af te snoepen door
tweetalige visitekaartjes te verspreiden met reclame voor zijn ‘logement & table d’hôte’ en vanaf 1770
bracht het modern en luxe ingerichte Wapen van Amsterdam een gevoelige slag toe aan de beide Franse
logementen in de Nes.1016 Vanwege dergelijke concurrentie moesten Amsterdamse herbergiers strijden
om de gunst van de gast. Een beproefde manier om publiek te trekken was het uitbaten van
‘vermaaksherbergen’ waarmee enkele migrantenfamilies zich met wisselend succes inlieten. Ook
zeventiende-eeuwse noviteiten als eethuizen en koffiehuizen waren te danken aan nieuwkomers, die
daarmee het bestaande herbergwezen op zijn kop zetten.

Het verhaal over het bezoek van de Grote Pruis kan echter ook zijn verzonnen door de waard en opgetekend door de
goedgelovige bezoekster Calderwood (Fergusson (ed.), Letters, 114-116).
1013 SAA, kwijtschelding 8-12-1756; Hoek, Casanova, 43-54, 95; PQ, deel 2, 44.
1014 Zie hoofdstuk 36. Ook in achttiende-eeuws Antwerpen logeerden rondreizende geneesheren in herbergen en lokten
waarden klanten met opzienbarende attracties, zie: Van Hout, Antwerpse herbergen, 130-132.
1015 Later in 1785 was Romain met zijn maat Pilâtre de Rozier het eerste luchtvaartslachtoffer bij een mislukte poging om het
Kanaal over te steken. Amsterdamse courant, 17-10-1782; 6-8-1785; 22-4-1786; Rotterdamse courant, 11-5-1786; Hollandsche
Historische Courant, 23/25-6-1785; Wagenaar, Amsterdam, deel 4, 418.
1016 Zie hoofdstuk 29. S. Simondi in de Oude Fontein, zie: Van der Berg, Urbanus, 15.
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Eethuizen

In de tweede helft van de zeventiende eeuw veranderde het herbergwezen door de komst van
gespecialiseerde eethuizen en koffiehuizen. Deze nieuwe verschijningsvormen van het drinkhuis,
geïntroduceerd door migranten, werden een grote rage onder Amsterdammers en bezoekers. Onder het
mom van if you can’t beat them, join them transformeerden verschillende uitbaters hun kroegen en
herbergen tot koffie- of eethuis, terwijl omgekeerd de meeste koffieschenkers en koks ook alcoholische
dranken serveerden. Scherp onderscheid tussen de verschillende soorten drinkhuizen was lastig te
maken en vooral een fiscale formaliteit.
Uit eten
In de tweede helft van de zeventiende eeuw staken zowel koffiehuizen als eethuizen in Amsterdam de
kop op, als onderdeel van een bredere, Europese trend. Het is verleidelijk om de ondergang van een
aantal herbergen in diezelfde periode1017 te wijten aan de verschijning van deze modieuze noviteiten,
beide grotendeels gevestigd in de nabijheid van de Dam en de koophandelsbeurs. Koffiehuizen en
eethuizen waren beide primair gericht op intellectuelen, kooplieden, regenten, beursgangers en
ambachtslieden, kortom hetzelfde publiek dat eerder de betere drinkhuizen frequenteerde. De
verschillen tussen beide soorten drinkhuizen zijn echter minder groot dan gedacht, omdat de meeste
koffiehuizen ook alcoholische dranken schonken. Vice versa haalden herbergiers alle benodigdheden in
huis om een graantje mee te pikken van de koffierage. In het Gulden Vlies, het koffiehuis van dichter
Robert Hennebo, waren naast warme en koude (alcoholische) dranken ook maaltijden te krijgen, zoals
koteletjes.1018 Ook de eethuizen hadden meer overeenkomsten dan verschillen met de herbergen:
behalve eten konden gasten er alcohol drinken en soms ook overnachten. Enkele eethuizen stonden
dan ook tussen de herbergen en logementen vermeld in het Reys-boek van Ten Hoorn.
Voor de ontstaansgeschiedenis van de eethuizen moeten we ons verdiepen in de openbare
eetcultuur van de vroegmoderne tijd. Historici situeren het ontstaan van het moderne ‘uit eten gaan’ in
Parijs, waar gasten in de tweede helft van de achttiende eeuw de mogelijkheid kregen om te kiezen uit
een menu in plaats van te moeten aanschuiven aan een publieke ‘open tafel’ (table d’hôte) voor een
vaststaand dagmenu. Die nieuwe vrije keuzemogelijkheid zou het moderne ‘restaurant’1019
onderscheiden van het ouderwetse ‘eten wat de pot schaft’ in de herberg. Ook het zitten aan
individuele, privétafeltjes versus het aanschuiven aan één grote stamtafel zou een kenmerk zijn van het
moderne dineren. Een laatste onderscheid zou zijn dat de maaltijd voor restaurantbezoekers ‘het
voornaamste doel was’ en voor herbergbezoekers slechts een bijkomstigheid.1020 Deze
‘restauranttheorie’1021 wordt nog altijd opgedist maar is broodnodig aan herziening toe. Vanaf de late
middeleeuwen bestond er in Europa al een groot aanbod aan eethuizen, waar werklieden met weinig
tijd ‘fastfood’ konden krijgen, wanneer zij het wensten.1022 Ook in Amsterdam konden reizigers en
burgers voor een maaltijd spontaan terecht in herbergen. In de eenvoudigere etablissementen kregen ze
vooral vis, brood, groenten en soep voorgeschoteld in plaats van het duurdere vlees. In de zeventiende
eeuw was in een volksherberg als de Kleine Karthuizer echter een veelzijdige hoeveelheid voedsel te
krijgen, zoals blijkt uit beerputonderzoek. Naast brood aten bezoekers vooral rijst, die de kok
waarschijnlijk in soep verwerkte met groente en vlees of omtoverde tot romige rijstpap of rijstkoekjes.
Appels en peren haalde de waard uit de voormalige kloosterboomgaard, maar op het menu stonden
ook aalbessen, kruisbessen, bosbessen, vlierbessen, bramen, kersen, moerbeien, aardbeien, pruimen en
geïmporteerde zuidvruchten, zoals vijgen, druiven en citrusvruchten zoals limoen of citroen. De uit
Spanje en Portugal ingevoerde sinaasappels of de uit Messina afkomstige ‘appelsien’ werden geconfijt in
Zie hoofdstuk 27.
Van de Wetering (‘Jeugdjaren’, 105) twijfelt over die koteletjes en andere kookkunsten van Hennebo.
1019 Genoemd naar de herstellende vleesbouillon van de eerste restaurateur, A. Boulanger.
1020 Akers, ‘Uit eten’; Van Voskuilen, Table d'hôte, 8-9.
1021 Recentelijk o.a. in Ribbat, Restaurant; Lefevre, Histoire, 231-232, Larousse Gastronomique, 978, en het achterhaalde lemma
‘restaurant’ op Encyclopedia Britannica [geraadpeegd op 28-11-2016; https://www.britannica.com/topic/restaurant].
1022 Kümin, ‘Eating out’; Pennell, ‘Great quantities’, 238.
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gerechten verwerkt. Bezoekers kregen verder hazelnoten, walnoten en tamme kastanjes voorgezet.
Voor de groentevoorziening waren er venkel en ingelegde komkommers of augurken. Paprika of
Spaanse peper en dille behoorden tot de exclusieve kruiden naast meer gangbare, zoals koriander,
zwarte peper, kruidnagel en anijs.1023
Uitbaters van grotere herbergen hadden uitgebreide menu’s, banketten, lunch en ontbijt in de
aanbieding, waarvan vanwege het prijsniveau vooral de hogere klassen gebruikmaakten. Het eten werd
opgediend op de open tafel of op losse tafels, waarbij de dienaren gescheiden zaten van hun meesters.
Klanten konden hun diner ook nuttigen in hun private vertrekken in de herberg. Kasteleins van de
herenlogementen leverden ook koude ‘meeneemgerechten’, die gasten op het eigen jacht of op een
volgende reisbestemming konden verorberen.1024 In de betere herbergen mochten klanten bestellen wat
zij wilden, afhankelijk van hun budget en van de bereidwilligheid en voorraad van de waard. In het
Oudezijds Herenlogement kreeg de katholieke kapitein van het stadsjacht op vastendag in 1657 op zijn
verzoek een gebraden zalm met brood en boter en in de minder deftige herberg de Franse Doolhof kreeg
een hongerige bezoeker in 1674 oude kaas geserveerd met beschuit, dat zij vanwege haar tandpijn niet
eens kon eten. In de Fontein, een kroeg, bestelden gasten spontaan ‘wat brootjes met Rookvlys’ of
‘kleyne nootjes’, als we de auteur van een loflied op deze kroeg mogen geloven. Uitvoeriger was het
aanbod van de Witte Molen (Singel) onder waard Westhuijzen (na 1727). Naast een hoentje of karbonade
aan het spit kregen bezoekers er salades, rosbief, gebraden en gezoden ham of een ‘nimmer stinkende’
bokking voorgeschoteld, aldus een lofdichter.1025 Ook was het mogelijk om vooraf aan te geven wat er
gegeten moest worden, zodat de waard de benodigde ingrediënten in huis kon halen.1026 Klanten van de
Roskam, een dievenkroeg bij de Raampoort, gaven de waardin bijvoorbeeld tien schellingen met het
verzoek om vis in te kopen, waarvan zij ’s middags een feestmaaltijd bereidde. In grotere herbergen
konden klanten in een afzonderlijk vertrek dineren met hun vrienden. In Moortje laat Bredero iemand in
de Handboogdoelen bijvoorbeeld een kamer reserveren voor zes personen, die er rijnwijn dronken en
dineerden met drie kapoenen, vijf snippen, vinken, lijsters en een schapenbout.1027 Ook de Italiaan
Lucius Rosselli liet bij zijn entree in Amsterdam, vóór 1710, zijn eten op een privékamer bezorgen. Hij
had iets te bespreken met een andere man en liet het herbergpersoneel weten ‘dat ze onze tafel zouden
dekken in eene Kamer alleen’. Elders in Europa was het eveneens mogelijk om op de privékamer te
dineren, al werd het in afzondering eten soms beschouwd als asociaal gedrag. In Engeland dateren de
vroegste aanwijzingen voor deze ‘roomservice’ rond 1600.1028
Hoogwaardigheidsbekleders stuurden dikwijls een kwartiermaker of fourier vooruit, die met zijn
gezelschap alvast het logeeradres en de keuken kwam inspecteren. Vier dagen voor het bezoek van de
Engelse koningin Henriëtta Maria in mei 1642 meldde de fourier van stadhouder Frederik Hendrik zich
bijvoorbeeld in Amsterdam. In het gezelschap van een adjudant, een dienaar en de hofmeester van
vorstin met diens vrouw en twee bedienden logeerde en dineerde hij bij herbergier Hans van Houte,
een voormalige kunstschilder. In navolging van de adel stuurde de burgerlijke elite, zoals geslaagde
zakenlieden, hun dienaren voorafgaand aan hun bezoek aan Amsterdam naar hun herberg. Dit ‘fouriersysteem’ bood mogelijkheden aan oplichters. In 1663 arriveerde een jongeman in de Keizerskroon
(Kalverstraat, huidig nr. 71), zogenaamd als dienaar van een heer uit Den Haag. Hij vroeg of de waardin
een maaltijd wilde bereiden, waarop zij voor hem naar de vleeshal in de Nes ging. Nadat de jongen
echter een aantal glazen wijn had gedronken, nam hij snel de benen, met medeneming van een partij
linnen. Uit dit voorbeeld blijkt dat er spontaan besteld kon worden, zolang de waard – terecht of
onterecht – vertrouwen had in de kredietwaardigheid van zijn gast. Ook in andere grote Europese
steden, zoals Londen, bestonden zulke flexibele mogelijkheden, mits de gasten over voldoende geld en
status beschikten.1029
Van Haaster, ‘Botanisch onderzoek’, 15-17.
Zie hoofdstuk 10. Aleva, Brusse en Van Kersbergen (red.), Zes gangen; Kümin, ‘Eating out’.
1025 Goeree, Mengelpoëzie, 127.
1026 Deze service boden ook de betere herbergen in de Zuidelijke Nederlanden, zie; Elewaut, ‘Kleinhandelsprijs’, 46.
1027 Zie hoofdstukken 9 en 26. ‘Fonteyn’, 4; Thuijs, Jaco, 117.
1028 Kümin, ‘Eating out’, 73-74; Rosselli, D’ongelukkige Napolitaen, 432; Goeree, Mengelpoëzy, 126.
1029 SAA, Archief 5039, inv.nr. 106, 125v [fourier Maurits]; Archief 5044, inv.nr. 507, f. 5; NA 2806/71 nots. H. Westfrisius,
verklaring 1-2-1663 [valse fourier]; Pennell, ‘Great quantities’, 238.
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Ordinarissen
In Franse herbergen in Amsterdam, zoals de Plaats Royaal/Schild van Frankrijk, werd extra aandacht
besteed aan de maaltijd. De keuken was ruimhartig voorzien van kookgerei en er waren één of meer
koks en verschillende knechten in dienst; soms stond de uitbater zelf als ‘chef-kok’ aan het roer.
Letterlijk overgewaaid uit Engeland kwam rond 1670 een van de eerste ‘ordinarishouders’ naar
Amsterdam. Een ordinary was een Engels eethuis, daterend uit de zestiende eeuw, waar gasten voor een
vast bedrag konden eten, vergelijkbaar met de Franse table d’hôte. De van oorsprong Britse
ordinarishouder Ambrose Wood bestierde de vreemdelingenherberg het Witte Hart, achter de Oude
Kerk.1030 Gasten kregen hier voor een vaste prijs (15 stuivers) een maaltijd, bestaande uit verschillende
gerechten en voorzien van bier of tafelwijn. Aan het eind van de zeventiende eeuw sprongen ook
enkele Amsterdammers in het gat van de markt. Hun ‘ordinaris’-eethuizen waren niet altijd een succes,
zoals Pieter Meijer aan den lijve ondervond. In 1691 trouwde deze voormalige suikerbakker met een
weduwe, die een kind uit haar vorige huwelijk met zich meebracht. Omdat zij een tapperij in de Nieuwe
Leliestraat had, meende Meijer dat ze ‘wel geseeten’ zou zijn. Dat viel nogal tegen, want ze bleek ruim
tweeduizend gulden schuld te hebben verzwegen. Meijer had dringend geld nodig en begon een
ordinaris annex tapperij op een a-locatie (Nieuwendijk, bij de Dam), waar gasten konden eten, drinken
én slapen. Zowel Duitse reizigers als een kapitein uit Enkhuizen behoorden tot de clientèle. Hun
compagnon Jacob Mesdag, voorheen uitbater van herberg (Oud) Malta (Singel), gooide roet in het eten:
hij liet Meijer zitten met een schuld aan ‘cost, drank, turf en hout’, ging vervolgens failliet en dood.
Voor de achtergebleven ordinarishouder dreigde executieverkoop van zijn inboedel.1031
Rond dezelfde tijd probeerde Pieter van Borreweg een ordinaris-eethuis op te zetten. Eerder
had hij paarden verhuurd in Den Haag en een herberg uitgebaat in Naarden, maar beide
ondernemingen hadden weinig rendement opgeleverd. Na negen deels geslaagde kramen van zijn
vrouw en met een knecht en meid op de loonlijst waren er voldoende monden te voeden. In arren
moede zocht Van Borreweg in 1690 zijn fortuin in Amsterdam, waar hij een ordinaris begon. Hij liet
zijn klanten ‘poffen’ en leende zelf geld aan hen, zoals aan een heer uit de Noord-Duitse havenstad
Wismar en een (zelfverklaarde?) baron uit Saksen. Algauw kon hij zijn schulden niet voldoen en
kwamen leveranciers de inboedel leeghalen: een bakker uit de Nes en een wijnkoper gingen er met
twaalf stoelen vandoor, zodat zijn gasten geen zitplaatsen meer hadden. Zo verliep het eethuis nog
verder, totdat de uitbater in 1694 failleerde.1032 Ondanks deze mislukkingen bleven enkele ordinariseethuizen vanwege de helderheid over de prijzen een gouden formule, waarop talloze reizigers
afkwamen. Zo was ook herberg de Eerste Liesveldse Bijbel (Warmoesstraat, huidig nr. 182) rond 1700
getransformeerd tot een ordinaris, gericht op een Engels publiek. Tot 1710 was de uitbater tevens actief
als kok en pasteibakker. Auteur Jacob Campo Weyerman at er naar eigen zeggen enige tijd dagelijks.
Tegelijkertijd bleef de Eerste Liesveldse Bijbel in gebruik als logement: net als veel andere ordinarissen was
fungeerde het dus niet exclusief als eethuis.1033
In het eerste kwart van de achttiende eeuw kwamen er nieuwe ordinarissen bij, zoals de Stad
Edingburgh in de Warmoesstraat. In de Kalverstraat openden vóór 1721 zelfs twee Frans georiënteerde
eethuizen. Een ervan was het Parlement van Engeland van Sebastian Vin, die halverwege de eeuw
verhuisde naar de Warmoesstraat.1034 Het andere Franse eethuis in de Kalverstraat (hoek
Papenbroeksteeg) noemde de uitbater en wijnhandelaar Eli Lombart de Pontak. Die naam doet denken
aan de plaats Pontac (Zuid-Frankrijk), waar een zware rode bordeaux vandaan komt, maar
waarschijnlijker was het een verwijzing naar het befaamde Londense ordinaris-eethuis van de
excentrieke Fransman Pontack.1035 Het eethuis van Lombart, tevens logement en incidenteel veilinghuis

Zie hoofdstuk 18.
SAA, Archief 5072, inv.nr. 693, nr. 16 [Pieter Meijer].
1032 SAA, Archief 5072, inv.nr. 696, nrs. 5 en 7 [Van Borreweg].
1033 SAA, NA 4393, nots. S. van Jaarlandt, procuratie 10-3-1710; NA 4393/507, nots. S. van Jaarlandt, declaratoir 12-5-1710;
Broos, Tussen zwart en ultramarijn, 197.
1034 Zie hoofdstuk 18.
1035 Pennell, ‘Great quantities’, 238; Shelley, Inns, 33.
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voor boeken, het bleef voortbestaan tot in de tweede helft van de achttiende eeuw.1036 In 1737 begon
Johannes Hageman, de voormalige chef-kok van de Kloveniersdoelen, de Nieuwe Pontak, een ordinaris op
de Nieuwezijds Voorburgwal, achter de Nieuwe Kerk. Uitbater Hageman adverteerde in de courant
met logies en ordinaris tafel voor ‘heren, kooplieden en passagiers’. Daarnaast was hij, vanwege zijn
keukenervaring, ook in staat op locatie diners en bruiloften te verzorgen, ‘so binnen als buytens
huys’.1037 In 1740 stopte Hageman alweer met de Nieuwe Pontak, omdat hij een betere betrekking kon
krijgen, maar er traden voldoende andere ondernemers in zijn voetsporen. In het register van de
inkomstenbelasting van 1742 komen negen ordinarishouders voor: vier in de Warmoesstraat, twee
Franse zaken in de Nes en aan het Rokin, een in de Kalverstraat en een Brit in de daartussen gelegen
Papenbroeksteeg. Met opgegeven jaarinkomens van rond de duizend gulden deden ze het lang niet
slecht.1038
In 1776 adverteerde uitbater Thyssen van het Parlement van Engeland voor zijn concept met twee
ordinaristafels, ‘ieder in een byzonder [afzonderlijk] vertrek’. Daarmee hoopte hij twee verschillende
doelgroepen te bereiken. Aan de ‘Gemene tafel’ konden vanaf twaalf uur de eenvoudigere bezoekers
aanschuiven voor vier stuivers, terwijl de heren en kooplieden vanaf twee uur aan een eigen tafel
dineerden ‘voor een matige prys’. De gescheiden tafels zijn een aanwijzing voor de toenemende kloof
tussen de elite en de rest van de burgerij.1039 Thyssen verhuurde ook gestoffeerde kamers per week,
maand of jaar, vertoonde en verkocht kunstobjecten en programmeerde concerten rond de maaltijden;
alles om publiek naar zijn zaak te krijgen. In het laatste kwart van de eeuw failleerden enkele
ordinarishouders (in 1789, 1790 en 1797), maar het fenomeen overleefde tot in de negentiende eeuw,
toen de eerste op Franse leest geschoeide restaurants in Amsterdam hun deuren openden.1040
Gaarkeukens
Tegelijk met de ordinaris-eethuizen verschenen in de tweede helft van de zeventiende eeuw de eerste
‘gaarkeukens’ in Amsterdam.1041 Reisgidsschrijver Melchior Fokkens schrijft in 1662 dat veel kelders
langs het Damrak ‘bier en wijn en allerhande gare kost’ verkopen. In die ‘smulkelders’1042 waren ham en
worst, gebakken vis en eieren, pannenkoeken en groentestamppot verkrijgbaar, waarbij klanten wijn,
bier of brandewijn dronken. Een gaarkeuken onderscheidde zich van de ordinaris doordat klanten er
doorlopend terechtkonden voor gebakken, gebraden of anderszins bereid voedsel. De meeste van deze
eethuizen waren gevestigd in het oude stadscentrum en vooral rond de Dam en de koophandelsbeurs:
drukke locaties met veel hongerige zeelieden, makelaars, beurshandelaren en andere passanten. De
vroegst bekende gaarkeukenhouder was Jeremias van Oostenrijk (ca. 1635-1684), die ondanks zijn
achternaam gewoon uit Amsterdam kwam (afb. 33). Bij zijn tweede huwelijk, in 1665, was hij nog
godsdienstleraar, een beroep waaraan hij zijn latere welsprekendheid te danken had. Ten tijde van zijn
derde huwelijk, in 1669, met een vrouw uit Amersfoort was hij komenijhouder en verkocht hij dus
spek, zuivel en grutterswaren. Zijn woning annex winkel zat in de Jan de Vrieschegang, een niet meer
bestaande doorgang van de Oudezijds Voorburgwal naar de Servetsteeg ter hoogte van het huidige
Krasnapolsky. De gaarkeuken van Jeremias voorzag in een behoefte en deed het uitstekend; in 1674 gaf
hij een ongetwijfeld te laag ingeschat vermogen op (1400 gulden) en in 1680 kocht hij een huis in het
midden van de Servetsteeg. Drie jaar later kocht hij er een ander pand in de steeg bij, ter uitbreiding van
zijn uitdijende zaak.1043

Amsterdamse courant 29-5-1721 [boekveiling]; 19-6-1728 [boekveiling]; 15-5-1766 [verkoop Pontak]; 27-4-1773 [uitbater
Sneepel]).
1037 Over Hageman: hoofdstuk 31. Amsterdamse courant, 24-10-1737.
1038 PQ, deel 2, 8, 30, 44, 45, 154.
1039 Zie hoofdstukken 29 en 30.
1040 Aker, ‘Restaurants’; Amsterdamse Courant, 10-9-1776 [Parlement van Engeland].
1041 De term, afkomstig van het Hoogduitse Garküche, wordt tegenwoordig uitsluitend nog gebruikt in de betekenis van
uitdeelplaats van voedsel voor noodruftigen.
1042 Een anachronistische term van Van Lennep en Ter Gouw (Uithangteekens, 133). Fokkens, Beschryving, 60.
1043 SAA, Kohier 200ste penning 1674, wijk 6, f. 49: Jeremias Oostenrijck, ‘garecost’; otr 20-2-1665, DTB 486/460; 2-21669, DTB 493/121; kwijtschelding 15-7-1680 en 10-6-1683.
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Afb. 33 Vader Jeremias, geheel rechts. Voorprent Den Koddigen opdisser, 1678.

Uitgever Jan ten Hoorn publiceerde in 1678 een dichtbundel waarin gaarkeukenhouder Jeremias en
diens beminnelijke dochter Sara – die meehielp in de bediening – veelvuldig figureren. Op een illustratie
wordt Jeremias ook afgebeeld, als een corpulente, chagrijnig kijkende kok met een morsig schort voor
en een spatel of hakbijltje langszij (afb. 33). De bundel is één grote reclamefolder voor zijn
kookkunsten: ‘Smul-paepjes, Heer, of Knecht, die leckertjes wilt teeren/Komt in de Servet-steegh, men
sal j’accommodeeren’. De kwaliteit van het voedsel deed volgens de auteur niet onder voor die in de
Plaats Royaal, bekend vanwege de Franse gastronomie, en ‘het Hooft’, waarmee vermoedelijk het Gouden
Hoofd in de Lange Niezel bedoeld werd. Het aanbod van Jeremias was gevarieerd te noemen: van
kabeljauw, krab, garnalen, aal aan het spit, botjes en stokvis (‘sacht gebeuckt’) tot hoenders, saucijs,
ansjovis, salade, ham, pens, tong, boter en beschuit, oliekoeken, vijgen, wafelkoek en zelfs een portie
rijstebrij voor een tandeloos oud ‘besje’. De nadruk van de reclameteksten ligt sterk op de
laagdrempeligheid van de gaarkeuken en de brede klantenkring uit alle rangen en standen. Hoge heren,
eenvoudige Amsterdamse burgers maar ook Fransen, Engelsen en ‘Hanneke de Mayer’ – de
spreekwoordelijke Duitse seizoenswerker – waren welkom in de gaarkeuken. Voor iedere beurs was er
iets te krijgen. Een armlastige bezoeker bestelde bijvoorbeeld grauwe erwten, grutten en een ‘oortje
braet-vet toe, genoegh voor hongers-nood’. Het zou de uitbater niet uitsluitend om het geld te doen
zijn: Jeremias ‘suigt geen Mammons tepels’, maar hij ‘deckt sijn dis tot iedereens geryf’. Ook vrouwen
bezochten de gaarkeuken, zo blijkt uit de opbeurende liedtekst ‘Wij komen tot Jeremias voor ons geld
te gast’. Gezien de in de Koddigen Opdisser afgebeelde violist werd er gemusiceerd aan tafel. Dat er in de
gaarkeuken ook alcoholische dranken werden geschonken, lijkt voor de hand te liggen: het Huis van
Jeremias ontbreekt in de peilboekjes van wijn en bier, maar die zijn notoir onvolledig.1044
In 1684 was uitbater en naamgever Jeremias overleden, maar zijn weduwe en dochters Sara en
Catharina zetten de zaak voort. Het Huis van Jeremias kreeg een eervolle vermelding in de tweede druk
van Ten Hoorns Reys-Boek (1689) en de overleden ‘Vader Jeremias’ genoot eeuweige faam vanwege zijn
kunde van het stoven, sudderen en braden. Wellicht sprak zijn verleden als godsdienstonderwijzer,
gecombineerd met zijn oudtestamentische voornaam, tot de verbeelding van letterkundigen. In 1727
had Weyerman het nog over een avondmaal bij een nazaat van ‘den doorluchtigen Vader Jeremias’,
maar zes jaar eerder was de gaarkeuken al verdwenen uit het Reys-boek.1045 Na het overlijden van
Jeremias’ weduwe verkochten de erven in 1733 de gaarkeuken, die was herdoopt in het Dorstige
Hert/Hart. Onder de nieuwe eigenaar bleef het pand echter in gebruik als ‘de befaamde gaarkeuken van
Vader Jeremias’. In 1759 verhuisde de toenmalige uitbater naar een nieuw eethuis in de St. Jansstraat,
maar zijn opvolger hield het vol en in 1772 zat er nog altijd een gaarkeuken. Twaalf jaar later werd het
legendarische pand in de Servetsteeg geveild.1046
Koddigen opdisser, 52-53, 55-58.
Den Echo des werelds, deel 2, 381; Van Spaan, Gelukzoeker, 56 en in Het Groote tafereel der dwaasheid (83) waar Jeremias
‘Harten Zes’ is, ‘Een gemeen manspersoon, Vettewaarier, Commenyhouder of Drogastery-man, afkomstig van de
doorluchtige eerwaarde Vader Jeremias, uit de Servetsteeg; draagt ook zyn servet veur’.
1046 SAA, kwijtschelding 9-9-1733; Amsterdamse courant, 30-8-1759, 15-9-1759, 20-9-1759, 11-4-1772 en Nederlandsche courant,
4-2-1784.
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Naast Jeremias in de Servetsteeg vestigden zich aan het eind van de zeventiende eeuw andere
gaarkeukenhouders in Amsterdam. Net als bij de tappers en herbergiers zaten hier opvallend veel
Duitsers tussen, zoals Hendrik Hardorp uit Hamburg, Dirck Burgers uit Keulen en Jochem Stockvliet
uit Maagdenburg. Alle drie waren zij voormalige varenslieden en twee van hen trouwden met
Amsterdamse weduwen. Hun eethuizen waren vermoedelijk niet in het centrum van de stad gevestigd.
Tegenover de Haringpakkerstoren was tezelfdertijd de gaarkeuken gevestigd van Willem Willemsz. De
kelder onder zijn huis verhuurde hij aan een concurrerende ‘gaaretenverkoper’, die op een kermisavond
in september 1685 in benevelde toestand met een mes voor zijn deur stond met de intentie hem te
vermoorden. Buurtbewoners wisten de man het steekwapen te ontnemen.1047 Grotere bekendheid
genoten de ‘koninglyke gaarkeukens van het befaamt Rokin’, aldus wederom Jacob Campo Weyerman,
die de stedelijke eet- en drinkhuizen goed kende. Rond 1680 zaten er tenminste drie gaarkeukens aan
het Rokin: het Hof van Arnhem, de Oude Gaarkeuken en de Maagd van Dordt, waarvan de eerstgenoemde al
in 1618 voorkwam als gewone herberg. De gaarkeukenhouders deden hun best om zich van de
concurrentie te onderscheiden. Zo noteerde een uitbater van een eethuis dicht bij de beurs op een
luifelbord het menu: ‘een kropsalaatje, gezoden en gebraden,/Van een kalfsborst, ham,
saucyzen,/frikkedellen en carmenaden,/Poulet, worsten ook, en ‘t geen een ieder voorts belieft’. Ook
hier kon de klant dus iets anders bestellen dan er op het vaste menu stond. Een andere
gaarkeukenhouder maakte in een opschrift boven zijn deur duidelijk dat gasten er vlees en vis konden
eten maar dat ze er ook konden overnachten: ‘Naar andere Logementen hoeft hy niet te trachten’.1048
Ondanks dergelijke reclame-uitingen waren de gaarkeukens aan het Rokin geen lang leven
beschoren; in de uitgave van het Reys-boek uit 1721 zijn ze allemaal verdwenen. Een nieuwkomer in de
reisgids was het Wapen van Zeeland, dat zich als gaarkeuken én ordinaris presenteerde. In 1742 was
slechts één gaarkeukenhouder opgenomen in het vermogenskohier uit dat jaar. Het eethuis van deze ‘J.
Goose’ zat in de Rozenboomsteeg, tussen Kalverstraat en Spui. De uitbater betaalde een huur van
tweehonderd gulden en verdiende minder dan zeshonderd gulden per jaar. Dat de rek eruit was voor de
gaarkeukens bleek later in de achttiende eeuw, toen er enkele ter ziele gingen. Bij het faillissement van
de eetzaak van Fredrik Christiaan Muller en diens vrouw Anna Maria Verroen (Taksteeg) werd een
boedelinventaris opgemaakt. Zowel in het voorhuis van hun gaarkeuken als op de zaal kon worden
gegeten. In het voorhuis stonden een toonbank, vier stoelen en een tafel en op de zaal verschillende
stoelen en tafels. In de voorkamer hielden de uitbaters logies, gezien de daar aanwezige twee
bed(matrassen) en twee kisten ‘behorende aan slapers’. Op de keuken na was het huis eenvoudig
ingericht. De armoedige staat van de uitbaters blijkt uit een briefje van de uitbaatster aan de
commissarissen van de desolate boedelkamer. Ze verzocht hierin een aantal spullen uit hun inboedel te
mogen houden: ‘een bedt met sijn toebehoren, een taaffel, 4 stoelen, 4 borden en een schotel, een
castrol [kookpan] om eten te koeken, een latavel [commode], de wieg[,] vuurmand en kinderstoel en
kindergoed voor mijn kind, verschoning voor mijn man en mij en een waateremmer[,] een lamp’. De
spullen waren uitsluitend voor persoonlijk gebruik: een nieuwe gaarkeuken konden ze daarmee niet
beginnen. In 1794 ging nog een andere ordinaris of gaarkeuken bij de beurs, met complete
gereedschappen en enkele meubelen, in de verkoop en een jaar later werd een ‘florissante en
gerenommeerde gaarkeuken’ in de Dirk van Hasseltsteeg verkocht.1049
Voor buitenlandse gasten was het principe van de open tafel aantrekkelijk vanwege de vaste
prijzen. Het dineren aan de Wirthstafel van een herberg kostte een gulden en voor tien stuivers kreeg je
er een halve fles eenvoudige wijn bij, aldus een Duitse reiziger in 1783. Ook het ontbijt, met koffie of
thee, brood en boter, kostte tien stuivers. Dineren op de kamer was mogelijk, maar aanzienlijk duurder
en het eten zou dan van mindere kwaliteit zijn.1050 Een adellijke gast was zeer te spreken over de
flexibele dinermogelijkheden in het Rondeel (nu: Hotel L’Europe). In oktober 1780 verbleef de baron
von Knuth uit Brunswijk-Luneburg in dit logement. ’s Middags at hij met zijn gezelschap aan de table
SAA, ingezetenenregister, 2-5-1679, 11-7-1679 en 3-11-1704; otr 13-2-1677 [Hardorp]; NA 5244B, nots. S. van
Sevenhoven, 29-9-1685 en inv.nr. 5245, 31-10-1685.
1048 Sweerts, Opschriften, 48, 59, 61, 66.
1049 SAA, Archief 5072, inv.nr. 5185, boedelinventaris Verroen en Muller, 13-4-1793; Amsterdamse courant, 6-12-1794, 3-111795; Nederlandsche courant, 4-2-1784; PQ, deel 2, 163.
1050 Volkmann, Reisen, 131-132.
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d’hôte waar ook de viceadmiraal van de Staatse vloot aanzat. De komende dagen aten de Duitsers
dikwijls op hun kamers, waarbij ze veel vrijheid genoten: ‘Man cann das Essen zu aller Zeit haben, um 3
Uhr, 4 Uhr, und so auch des Abends, zu welcher Zeit es einem beliebet’.1051 Het gezamenlijk eten in
plaats van op de kamer bood bezoekers echter de kans om te netwerken. Enkele moderne hotels uit de
negentiende eeuw hebben het instituut van de table d’hôte dan ook overgenomen.1052
Portionstafel
De term ‘gaarkeukens’ voor eethuizen bleef bestaan tot na de opkomst van het restaurant. Halverwege
de negentiende eeuw wist de Gids voor reizigers door Nederland nog een vijftal gaarkeukens in Amsterdam
te noemen.1053 Vergeleken met restaurants lijkt er vooral een nominaal verschil te hebben bestaan.
Veelzeggend in dit verband is een satirische bijdrage over ‘de kunst van het rijk worden’ uit 1816.
Hierin gaat een anonieme auteur in tegen nieuwlichterij, die het grote publiek altijd prefereert boven
‘het betere, nuttigere en schoonere’. Hij keert zich onder meer tegen op Franse leest geschoeide
cosmetische veranderingen, zoals ‘ieder ordinarishouder die zijne gaarkeuken in eene restauration
verdoopt’.1054 In 1812 liet de uitbater van de voormalige herberg het Poolse Huis (Nes, hoek
Nadorststeeg) inderdaad weten met een ‘table de restauration’ te beginnen.1055 Deze George Fredrik
Meerhoff tapte te zelfder locatie in 1795 al wijn en bier (in de Drie Kooplieden). In het Nederlands
adverteerde hij voor een ‘portions-tafel’, waar gasten ’s middags en ’s avonds biefstuk konden eten en
zich warmen aan de haard. Ter ontspanning stond er ook een biljart. De term ‘portions-tafel’ was in
1806 ook gemunt door de voormalige ordinarishouder van de Zon (Pijlsteeg, vierde huis van Oudezijds
Voorburgwal).1056
Tussen het Parijse restaurant en de Amsterdamse gaarkeuken of portionstafel zou echter een
groot kwaliteitsverschil bestaan, zo wordt uitgelegd in het door Jacob van Lennep opgerichte weekblad
De naprater (1826). Een gast uit Parijs verheugde zich in Amsterdam op een diner in een restauration,
maar ‘zag zich droevig te leur gesteld, toen hij in de plaats eener Parijsche, waar al wat tot gemak en
weelde uitgedacht is, gevonden wordt, eene echt Amsterdamsche Portions tafel ontdekte, eene slecht
verlichte eetzaal in wier midden eene groote, altijd gedekte, tafel stond, met een kleed overdekt, dat
eenmaal wit geweest was en de stalen der onderscheidene verkrijgbare wijnen en sauzen op zijn
oppervlakte, in kleur en geur aanbood’.1057 Het voedsel, geserveerd op het morsige tafelkleed, was slecht
en het publiek bestond uit rumoerige beursgangers en zeelieden van uiteenlopende herkomstplaatsen.
Eventuele restjes gaven ze aan hun tafelgenoot. Logeren behoorde nog altijd tot de mogelijkheden in
het eethuis.
Het negatieve oordeel over de gaarkeuken doet denken aan de tirade van de theoloog en polemist Karl
Friedrich Bahrdt (1741-1792) over de Amsterdamse koffiehuizen. Bahrdt, zelf tijdelijk uitbater van een
café-biljart in Halle, bezocht de stad in 1779. Hij vond het er saai en bezocht iedere dag de koffiehuizen
om nuttige relaties op te doen, maar trof slechts lethargische dikbuikige Hollanders klanten, ‘het hoofd
hangend, de ogen op het vuur gericht’. Ook het interieur kon hem niet bekoren: ‘Het geheel bestaat uit
een langwerpige kamer met stoelen en tafels. Als men er binnenkomt, dan kan men maar drie stappen
voor zich uit zien vanwege de tabakswalm. Dikwijls was het er zo stil als in de kerk. […] Om de kachel
ziet men een halve cirkel van tien tot twaalf stoelen, waarop de originele exemplaren van het Hollandse
flegma zitten’.1058 Bahrdts beschrijving staat haaks op het beeld van de koffiehuizen als broedplaatsen
van revolutionair elan. Het is ook maar de vraag of de Amsterdamse koffiehuizen wel zo opwindend
waren.
Bernoulli, Sammlung, deel 8, 87-88.
Vreeken en Wouthuysen, Grand Hotels, 34.
1053 Zoals gaarkeukenhouder Spekman (Kalverstraat), gespecialiseerd in ‘gekookte eijeren en augurken’. Witkamp, Gids, 3.
1054 Vaderlandsche letteroefeningen (1816) 691.
1055 Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam, 1-6-1812.
1056 Amsterdamse courant 19-7-1806
1057 De naprater nr. 10, 8-3-1826, p. 161-162.
1058 Kooiman, ‘Evangelisch-Lutherse gemeente’, 178; Jacobsen Jensen, Supplement, 38; Fuchs en Simons, Nou hoor je het eens,
103-104 [vertaling].
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Koffiehuizen

Tegen het eind van de zeventiende eeuw veranderde de Hollandse drinkcultuur ingrijpend. Alcoholvrije
exotische nieuwkomers als koffie, thee en chocolade maar ook inlands gestookte sterkedranken als
jenever en brandewijn raakten ingeburgerd, ten koste van de bier- en wijnconsumptie. In 1700 zou er
hierdoor al voor een derde minder bier worden omgezet, zo becijferden de bierbrouwerijen
geschrokken. De lagere bierconsumptie leidde tot werkloosheid en een terugval van accijnzen, dus
minder staatsinkomsten.1059 Voor het herbergwezen had vooral de uitbundige koffierage gevolgen: in
deze toch al beroerde economische tijden verloren herbergiers en tappers klanten aan tientallen
koffieschenkers, die zich vestigden in de omgeving van de beurs. Toch heeft het koffiehuis in
Amsterdam minder voet aan de grond gekregen dan in Parijs waar er honderden te vinden waren.
Vergeleken met Londen, tweeduizend koffiehuizen rond 1700, verbleekt het aantal van 32
Amsterdamse koffiehuizen.
Pioniersfase
Voordat de koffierage in Amsterdam losbrak, had de opwekkende drank al een lange historie en
duizenden kilometers achter de rug. Aan het begin van de zestiende eeuw ontstonden de eerste
koffiehuizen in Egypte, waarna het fenomeen vanuit de islamitische wereld West-Europa bereikte.
Voorlopers daar waren Venetië (eerste koffiehuis in 1642) en daarna Oxford (1650) en Londen (1652).
In Londen verkochten ook Griekse, Turkse en Armeense straatventers koffie, waardoor de drank snel
bekend raakte. De eerste Londense koffiehuishouder, Pasqua Rosee moest zijn deuren sluiten na
klachten van eigenaren van naburige alehouses. Hij verliet uiteindelijk de stad om in Den Haag het eerste
koffiehuis te vestigen, zo wil de literatuur ons doen geloven zonder enig deugdelijk bewijs.1060 De
vroegste berichten over koffiehuizen in de Republiek dateren van 1663 en komen uit Amsterdam. In
dat jaar sloot ‘koffiedrankbereider’ en chocoladekoekjesmaker Jan Nickels een contract met de
verkoper Albert Donker, die beloofde niet zelf de koffie of koekjes te maken of deze van een andere
leverancier te betrekken. Twee jaar later kreeg een Griekse ondernemer een lening om
keukengereedschap, koffiebonen, chocoladekoekjes, melk, hout, turf en meubels aan te schaffen.1061
Het is onbekend of de Griek hiermee in 1665 ook daadwerkelijk een koffiehuis is begonnen.
Concreet bewijs van het vroegst bekende Amsterdamse koffiehuis – en daarmee ook het eerste
in de Republiek – stamt eveneens uit 1665.1062 In juli van dat jaar zat de Engelsman Thomas Corneij
gevangen in de boeien, vanwege zijn bemoeienis met een pamflet dat vanwege de pas uitgebroken
Tweede Engelse Oorlog explosief materiaal zou bevatten. Hij zou het manuscript in Leiden hebben
opgehaald bij Nicolaas Oudart, een raadsheer van Oranje die namens de Engelse koning op een
mysterieuze vredesmissie in Holland was. Om het paskwil te laten drukken wendde Corneij zich tot
‘eenen coffijdranck-vercoper in de Bloetstraet’, waar hij geregeld kwam. Daar ten huize logeerde een
drukker, ‘eenen Feeck’, die het pamflet vermenigvuldigde. Corneij wilde enkele exemplaren sturen aan
Downing, de Britse ambassadeur in Den Haag, maar hij werd voortijdig gearresteerd, evenals zijn
opdrachtgever Oudart die in de Haagse Voorpoort belandde.1063 Nog afgezien van de diplomatieke en
politieke dimensies geeft deze merkwaardige zaak een drietal interessante aanwijzingen over het vroegst
bekende koffiehuis van Amsterdam. Ten eerste was het niet gelegen in de directe omgeving van de
beurs, waar de latere koffiehuizen ontstonden, maar in de Bloedstraat, in de oude binnenstad tussen de
Yntema, Brewing, 105; De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 379-381; Van Oostrum, ‘Trammelant’, 56;
Wegener Sleeswijk, Wijn, 155-157.
1060 Wijsenbeek (‘Ernst en luim’, 35-37, 203, n. 28) corrigeert dit valse verhaal. Cowan, ‘Café or coffeehouse?’, 13; Jansen,
Kroeg, 99-102.
1061 Tenminste, dit wordt aangenomen op gezag van De Roever (Amstelstad, 118-119), die geen bronvermelding geeft.
Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 37. De tabaksverkoper die de lening verstrekte lijkt wel te hebben bestaan, zie: SAA, otr 31-81674 Abraham de Jahacob Zuzart.
1062 Ik ben veel dank verschuldigd aan Ruud Lambour, die deze verwijzing uit de confessieboeken plukte. SAA, Archief
5061, inv.nr. 316, verhoor Thomas Cornij d.d. 24-7-1665, p. 230A en B.
1063 Ook Corneij werd naar Den Haag gestuurd. Res. SvH 23 en 29-7-1665, 6-8-1665; Aitzema, Saken, deel 5, 388-392; Hora
Siccama, Aanteekeningen, 515-517.
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Nieuwmarkt en Oudezijds Achterburgwal. Bovendien blijkt uit het verhoor dat in het koffiehuis
opdrachten voor het drukken van illegale pamfletten werden gegeven, een voorbode van de latere rol
van het koffiehuis in de informatievoorziening. Ten derde kwamen er klaarblijkelijk Britse bezoekers,
wat mogelijkerwijs betekent dat er ook een Engelse uitbater was.
Het blijft gissen naar de naam van de eerste koffieschenker in de Republiek. In de literatuur
staat de ‘eerste Coffy-maecker van Hollant’ bekend als ‘meester Kit’.1064 Met ‘meester’ als verbastering
van het Engelse ‘mister’ lijkt dit inderdaad een Engelsman te zijn geweest. De waarschijnlijkste
kandidaat is dan Abraham Kick. Hij was geboren in de Engelse stad Norwich, actief als koopman in de
nabijgelegen kustplaats (Great) Yarmouth en woonde in 1655 in Delft. In 1658 hertrouwde hij er als
weduwnaar met landgenote Maria Eijton.1065 Ze vertrokken naar Amsterdam, waar Kick bij zijn
poorterinschrijving in 1667 ‘koffieverkoper’ zei te zijn. Daarnaast handelde hij in tabak uit NieuwNederland en omdat ‘meester Kick’ zowel Engels als de ‘Nederduitsche talen’ beheerste, trad hij op als
tolk en arbiter voor de Britse koopliedengemeenschap in Amsterdam.1066 Daarnaast was hij predikant
van de Independent Church. Dit separatistische kerkgenootschap gold als het Amsterdamse
hoofdkwartier voor politieke intriges en de leden waren de grootste tegenstanders van koning Karel II.
Kick en zijn metgezellen werden ‘the coffy men’ genoemd, omdat ze elkaar ontmoetten in
Amsterdamse koffiehuizen, zoals dat van hemzelf. Hij assisteerde andere Engelse migranten bij het
aanvragen van het poorterschap. In 1682 bood hij onderkomen aan de graaf van Shaftesbury, een van
hoogverraad beschuldigde whig die het leven liet in zijn logeerbed.
Bij het overlijden van zijn eerste vrouw, in 1681, woonde Kick in de Warmoesstraat, bij de
Oudezijds Armsteeg. Toen hij vijf jaar later hertrouwde – met de Amsterdamse Maria van der Voort –
was hij verhuisd naar de Geldersekade.1067 Op deze adressen moet zijn koffiehuis zijn gevestigd.
Daarnaast was Kick actief als commissionair in de trans-Atlantische handel, onder meer in suiker en
citroensap (import) en wijn (export) op Suriname en de Noord-Amerikaanse koloniën. Het is
verleidelijk om hem daar ook zijn eigen koffievoorraden te laten bestellen, al kwamen de bonen in deze
periode doorgaans via de VOC of de Levantroute naar Holland.1068 Kick correspondeerde met Increase
Mather (1639-1723), president van Harvard College te Boston, de Amerikaanse stad waar Kicks zoon
Joan namens de Sociëteit van Suriname voor handelsdoeleinden was gevestigd. In november 1683
vroeg Mather aan Abraham Kick om vijftig exemplaren op te sturen van zijn in Amsterdam gedrukte
traktaat over de komst van de nieuwe Messias, Diatribe de Signo Filii Hominis, et de Secundo Messiae Adventu,
voor verspreiding in de nieuwe wereld. In Amsterdam bleef de gemeenschap van ballingen rond Kick
ageren tegen de Engelse koning, vooral door het laten drukken van propagandamateriaal. Het
koffiehuis diende als informeel distributiecentrum daarvan.1069
In Engeland stuitte de verhitte politieke activiteit in de koffiehuizen op verzet van de overheid.
In de restauratieperiode waren de lokalen uitgegroeid tot discussieplatforms, waar politiek en financieeleconomisch nieuws, pamfletten en gesprekspartners voorhanden waren. In 1663 circuleerden er ook
complete parlementsverslagen in koffiehuizen, informatie waarmee de bezoekers – volgens de
autoriteiten – helemaal niets te maken hadden. De koffiehuizen zouden hiermee de maatschappelijke
orde verstoren en vormden zowel een gevaar voor de staatsveiligheid als voor de productiviteit van
jongelingen, die er hun kostbare tijd verkletsten. Eenzelfde argument zouden later ook de Hollandse
Staten gebruiken, maar het sneed weinig hout zolang niet ook het herbergbezoek bekritiseerd werd. In
1675 volgde een koffiehuisverbod van koning Karel II, maar na protesten werd dit ingetrokken en
afgezwakt. Wel moesten koffieschenkers voortaan voorkomen dat hun bezoekers ‘scandalous reports
against the government’ zouden verspreiden. Desondanks bleven de Londense koffiehuizen in trek als
Appelaar, Suynigh en vermaeckelijck coffy-huys, 2; Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 37.
Archief Delft, doopakte 20-09-1654 [zoon David]; trouwakte 23-10-1658 [Maria Eijton].
1066 SAA, poorterinschrijving d.d. 19-4-1667; NA 3212/3, nots. H. Outgers, 5-7-1672 [tolk]; NA 3220/488, nots. H.
Outgers,18-12-1674 [tabakshandel]; NA 3239/35, nots. J. de Winter, 14-1-1678 [arbiter].
1067 SAA, otr 31-10-1686; begr. eerste vrouw 6-2-1681. Middlebush, Dispatches, 202; Sprunger, Puritanism, 410-412.
1068 SAA, NA 4114/480-481, nots. D. v.d. Groe, 16/17-4-1685 [commissionair]; Garner, Scottish exile community, 74, 103;
Sprunger, Puritanism, 410-411, 425; Schnurmann, Reconstruct, 20-24; Walker, ‘Exiles’, 123-124.
1069 Het boek van Mather was in 1682 verschenen bij de weduwe van Joseph Bruyningh/Browning, op de Beurssluis. Na de
invasie van 1688 deed Kick namens Mather bij prinses Maria een goed woordje voor de kolonisten van New England, zie:
Whitmore, Mather, 12, 14; Van Eeghen, Boekhandel, deel 3 (1965), 60; Hall, American Puritan, 177-178, 192.
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vergaderplaatsen van politieke samenzweerders.1070 In Holland was die rol eerder weggelegd voor de
herbergen: in Amsterdam zouden daar in de achttiende eeuw de opstandige burgerbewegingen
bijeenkomen.1071
Na de pioniersfase, waarin de Engelse migrantenkolonie een rol speelde, begon het aantal
koffiehuizen vanaf de jaren zeventig van de zeventiende eeuw in Amsterdam toe te nemen. Tussen de
nieuwe koffieschenkers waren geen Grieken of Engelsen te vinden, maar wel Duitsers en migranten uit
andere plaatsen in de Republiek. Tussen 1670 en 1690 lieten twaalf van hen zich inschrijven als
ingezetene, zoals Nicolaes de Lanoij uit Naarden (1671), Johannes Rotterdam uit Keulen (1671) en
Stijntje Pieters uit Holstein (1674); de mysterieuze Nicolaes Neersies uit Babylonië (thans Irak; 1674) en
Theodoor Loris uit Venetië (1679) waren exotische uitzonderingen.1072 Zij konden redelijk eenvoudig
van start gaan, want voor het opzetten van een koffiehuis was weinig kapitaal nodig en er werd geen
verbruiksbelasting over de warme drank geheven. Uit een boedelinventaris (1673) blijkt dat er weinig
voor nodig was om een koffiehuis te beginnen: de inrichting bestond uit een buffet, schenktafeltje,
bank en een tafel met vier stoelen. Aan de wanden hingen enkele schilderijen, een spiegel, een lantaarn
en een plank met gebrande koffiebonen, een blikken chocoladepan en drinkgerei erop. Na het stampen
van de bonen met de vijzel schonk de uitbater de drank aan de klanten uit koperen koffiekannen, die
warm bleven op komforen. Ter vermaak lagen er speelkaarten en kranten, zoals die ook in herbergen te
vinden waren.1073 Gezien de opmerking van de arts Steven Blankaert ‘dat men de Coffihuysen tot
Amsterdam soo vol van menschen siet, dat se gepropt zijn’ (1686) was er voldoende klandizie voor
zulke koffiehuizen.1074
De meeste Britse koffiehuizen bleven niet ‘sober’: na de pioniersfase was er gewoonlijk ook
cider, brandewijn, whisky of bier te krijgen.1075 Ook in de latere Amsterdamse koffiehuizen werd
alcohol geschonken, zodat klanten daar het onderscheid met gewone tapperijen moesten zoeken in
zaken als naam, imago en inrichting. Verwarrend was dat sommige tappers en herbergiers hun
drinkhuizen tot koffiehuis transformeerden – of mogelijk alleen de naam – om een graantje mee te
pikken van het succes van de modedrank. Zo veranderde de vreemdelingenherberg Plaats Royaal
(Kalverstraat) onder uitbater Stephanus Hulstman in het Royaal Koffiehuis, zonder dat koffie de
alcoholische dranken verdreef. Integendeel, enkele bezoekers raakten in 1706 zo beneveld dat ze in hun
kwade roes andere klanten begonnen te mishandelen. Het getuigenverslag van de vechtpartij geeft de
beroepen van enkele andere klanten: een wijnkoper en een koopman. De informatie over de klanten is
te karig om in te stemmen met Van Lennep en Ter Gouw, dat ‘de geleerdheid of de fraaie letteren’ in
Amsterdam ‘hun zetel in de koffiehuizen’ niet gezocht hebben, zoals in Engeland.1076
Het Royaal Koffiehuis trok geen ander publiek dan dat van een gemiddelde herberg. Ook de
inrichting van beide soorten drinkhuizen verschilde nauwelijks, zeker bij tot koffiehuis omgebouwde
kroegen. Het Reigertje in de Kromelleboogsteeg was in 1668 nog een biertapperij, maar in 1692 maakte
Jan Vroom er een koffiehuis van. Deze nieuwe uitbater, een voormalige bakker uit Minden (NoordrijnWestfalen), had slechts één koffiekamer voor zijn klanten. Noodzakelijkerwijs waren er een koffiekast,
koperen schenkkannen voor koffie of chocolade, porseleinen klapmutsen (vingerkommetjes) en
porseleinen kopjes in huis aanwezig, zo blijkt uit de boedelinventaris, opgemaakt na Vrooms overlijden
(1704). De grote spiegel met vergulde lijst, de koperen kroon (verlichting), de met leder beklede stoelen
en vier ‘zeer oude’ tafels behoorden nog tot het oude kroeginterieur. Ook de zes damborden en de
Zo was het Amsterdam Coffee House bij de beurs in 1678/79 de thuisbasis van het paapse complot van Titus Oates en
speelde hetzelfde koffiehuis een rol in het Rye House Plot (1683) tegen Karel II. Jansen, Kroeg, 102-108; Wijsenbeek, ‘Ernst
en luim’, 42.
1071 Zie hoofdstuk 31 en 32. Jansen (Kroeg, 168-179) toont zich verbaasd dat het Amsterdamse koffiehuis geen enkele rol
speelde ‘in het politieke krachtenspel van die dagen’.
1072 Mogelijkerwijs zaten er ook Armenen tussen met vernederlandste namen, zie: Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 40, 204, n.
36.
1073 Op basis van de boedelinventaris uit januari 1673 van ‘Johannes Matthias van Erevan’, volgens De Roever (Amstelstad,
120-121) vermoedelijk een Armeen wat goed zou kunnen gezien zijn naam (Jerevan is de de huidige hoofdstad). Opnieuw
geeft hij echter geen bronverwijzing. Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 40.
1074 Gecit. in: Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 39.
1075 Cowan, Social life, 82; Clayton, London’s Coffee Houses, 32.
1076 SAA, NA 6411/665-668, nots. C. van Achthoven, attestatie 24-9-1706. Van Lennep en Ter Gouw, Uithangteekens, 280;
Van der Tol, ‘“Koffy-huis”’, 85-95.
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grote voorraden tabak kon je evengoed in een herberg tegenkomen, maar de absentie van bierglazen
wijst erop dat er vermoedelijk echt alleen koffie werd geschonken. De nieuwe naam – de Levantse
Koffiebaal – wijst ook in die richting. Koffieschenker Vroom bood ook logies aan, waarvan in 1699
bijvoorbeeld een VOC-soldaat gebruikmaakte, voordat hij zijn laatste reis naar Indië zou maken.1077
Belastingplichten
Aanvankelijk waren de Hollandse koffiehuizen onbelast, in tegenstelling tot de rest van het
herbergwezen waar bier- en (brande)wijnimpost betaald moest worden. Met het ‘recreatie- of
divertissementgeld’ (1673)1078 kwam hierin verandering. Koffie werd gerekend tot de ‘morgendranken’:
’s ochtends moesten klanten een extra heffing van een halve stuiver per kopje koffie betalen en na
twaalven een stuiver. De recreatietax is slechts kort (een half jaar) geheven, maar bracht het Utrechtse
stadsbestuur wel op het idee om de koffiehuizen te belasten. Vanaf 1678 betaalden koffieschenkers
daar twaalf gulden per jaar voor een licentie en moesten zij zich houden aan regels, zoals niet toelaten
van gokspellen en het respecteren van de zondagsheiliging. Leiden nam als enige stad het Utrechtse
reglement over. In 1687 verscherpte Utrecht de regels, zodat het misschien niet geheel toevallig was dat
de eerste vergunningshouder, Johan Beton (1650-1704), rond die tijd naar het ‘vrije’ Amsterdam
vertrok.1079
Aan het begin van de Negenjarige Oorlog (1688-1697) overwogen de Staten van Holland een
gewestelijke weeldebelasting te heffen op de koffie- en theeconsumptie in particuliere huishoudens, ter
financiering van de krijgsverrichtingen. De tappers en herbergiers kwamen hiertegen in het geweer: ze
voelden zich benadeeld ten opzichte van koffieschenkers die geen vergunningsgeld of imposten
verschuldigd waren. Zij stelden voor om een belasting te heffen op het koffieschenken in de
koffiehuizen en de koffieverkoop in winkels. De Staten namen dit idee over en vanaf 1689 moesten alle
koffiehuishouders een vergunning kopen en een vergelijkbare impost betalen als de wijnhuizen. De
Amsterdamse burgemeesters riepen alle koffieschenkers op zich binnen twee weken te melden ter
secretarie en aan te geven welke dranken zij schonken. De daar verkregen vergunning dienden ze dan
binnen tien dagen aan de impostmeester te tonen. Juist in het laatste decennium van de eeuw ging het
slecht met de drankensector, vanwege de hoge belastingdruk en huurprijzen en tegenvallende
inkomsten. In 1692 klaagden de koffieschenkers van Amsterdam, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam,
Leiden en Den Haag bij de Staten dan ook over de tweede ronde van de impostheffing.1080 Een jaar
later stelden twintig Amsterdamse koffieschenkers een rekest op voor het stadsbestuur, waarin zij
verzochten om belastingverlaging omdat de heffing ‘ondragelyk’ zou zijn. Ook stelden zij hierin een
bovengrens voor van veertien koffiehuizen, zodat de overgebleven uitbaters het hoofd boven water
konden houden; voor de kinderen en weduwen van de huidige koffieschenkers moest dan een
uitzondering worden gemaakt. Het stadsbestuur willigde hun eisen niet in, met als gevolg dat de
koffieschenkers even laks aan hun belastingplichten voldeden als de bier- en wijntappers.1081
De koffieschenkers overdreven niet, want enkelen van hen raakten in betalingsmoeilijkheden.
In 1683 adverteerde Pieter de Graaf nog voor zijn Royale Koffiehuis (Kalverstraat)1082, waar behalve koffie
ook een ‘pil tegen scheurbuik’ te krijgen was. Tien jaar later, in 1693, protesteerde hij met zijn vrouw
tegen de heffing van de belasting op koffie en andere non-alcoholische dranken. Kort daarna failleerde
hij. Gevraagd naar de reden van zijn ‘ongelegentheijt van zaken’ vertelde De Graaf enkele jaren op rij
‘van God besocht’ te zijn geweest met ‘neeringloosheijt’. Hij omschreef zichzelf als ‘een man, die
sonder capitael off middelen de koffyneering heeft bij der hant genomen’, zodat hij onvoldoende buffer
SAA, NA 5972/806, nots. C. Hellerus, boedelinventaris 8-9-1704 [boedel Vroom]; otr 23-8-1692 [Anna de Jonge]; 1-41678 [Barbar Fredericks]; begr. 8-7-1704. Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 49.
1078 Zie hoofdstuk 28.
1079 Vóór 1692 vestigde Beton zijn koffiehuis in de Kalverstraat, hoek Jonge Roelensteeg . SAA, begr. 28-9-1694 [Van Bel]
12-4-1704 [Beton]; Utrechts Archief doop 24-3-1650 [Johannes Beton]; Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 38.
1080 Namens Amsterdam waren dit de koffieschenkers: Jan Beton, Hendrik Visjager en Pieter Sceperus, zie: SAA, NA
6227/2 en 5, nots. J. Slijck, 17-5-1692; Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 38-39.
1081 SAA, Archief 5023, inv.nr. 7, 7-10-1689; Archief 5061, inv.nr. 686, rekest nr. 33. Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 39, 41-42;
Jansen, Kroeg, 154; De Roever, Amstelstad, 122.
1082 Niet te verwarren met het Royaal Koffiehuis van Stephanus Hulstman, de voormalige herberg Plaats Royaal.
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had om zijn leveranciers en huisbaas te betalen. Hoger dan zijn schuld aan zijn suiker- en
koffieleveranciers was zijn achterstallige betaling aan een tabaksleveranciers en aan brouwerij de
Hooiberg, waar hij 164 gulden in het krijt stond vanwege geleverde bieren. Ook bij zijn
krantenbezorger stond De Graaf in het rood.1083 De Schot Willem Colbert ging in 1706 ook failliet, na
34 jaar lang koffie te hebben geschonken in de omgeving van de beurs. Niet zozeer de accijnzen
hadden tot zijn ondergang geleid, maar de kosten voor zijn huishouden van acht personen, inclusief
dienstbode, en een hoge brandstofbehoefte van duizend turfmanden per jaar.1084
In 1700 kwamen ook de Duitse Jood Nicolaas Zobel (1655-1717) en diens vrouw Elisabeth
Fromen (vernederlandst: Elsje Vroom) (1660-1736) in financiële moeilijkheden. Ze hadden een
koffiehuis achter de beurs en recht tegenover het stadhuis, aan de beurssluis, die het water van het
Rokin verbond met het Damrak. Bij zijn huwelijk bezat Zobel, een taalmeester uit Bombeck in het
markgraafschap Brandenburg (Pruisen, nu: Saksen-Anhalt), niets dan ‘sijne klederen tot syn lyf’, maar
zijn vrouw bracht meubelen, huisraad en meer bruidsschatten in, ter waarde van drieduizend gulden.
Met dat startkapitaal begonnen ze in 1692 een koffieschenkerij, die in de praktijk meer weg had van een
gewone herberg. De koffiebelasting speelde hun parten, want Elsje was in 1693 een van de
ondertekenaars van het verzoek om belastingverlaging en beperking van het aantal koffiehuizen. Tot
hun uitgaven behoorden behalve koffie, (Italiaanse) wijn, turf en tabak ook decoratieve tapijten en de
kranten, die hun klanten zo graag lazen. Een deel van hun buitenlandse gasten kwamen uit het Baltische
gebied, zoals Koerland (Letland), Lijfland (Letland/Estland) en uit de stad Leipzig. Hetzelfde publiek
dat een vreemdelingenherberg zou bezoeken.1085
In 1697 huurde Zobel tijdelijk ook een huis in Den Haag. Hij hoopte ermee te profiteren van de
aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders, diplomatieke vertegenwoordigers en andere gulle gasten
tijdens de vredesonderhandelingen in Rijswijk (1697). Naast koffie en wijn bood hij hun logies aan. Na
verklikt te zijn door hun eigen huisbaas kreeg Zobel echter bezoek van de Haagse belastingpachters, die
hij voordien altijd zorgvuldig gemeden had, en bij wie hij achttienhonderd gulden in het krijt stond.
Terug in Amsterdam lag er ook een rekening van achterstallige verbruiksbelastingen (zout, zeep en
tabak) van ruim 2500 gulden op hem te wachten. In 1700 vroegen Zobel en zijn vrouw daarom
faillissement aan. Acht jaar later begonnen ze een nieuw koffiehuis. In een annonce voor dit Hoogduitse
Koffiehuis richtten zij zich in 1708 met name op ‘alle Reysigers die met de Veerschepen en Nagtschuyten’
aankwamen. Iedere morgen beloofden zij ‘so dra de Boomen en Poorten geopent worden, sal gereed
hebben een goed vuur, Chocolade, Coffi, Content [een kaartspel], en alderhande Liqueurs’. Als extra
attractie hadden zij verschillende kranten in huis, zoals het een goed koffiehuis betaamt: Italiaanse,
Hoogduitse, Hollandse en Franse couranten. Ten slotte maakte Zobel reclame voor zijn functie als gids
voor vreemde bezoekers in Amsterdam. Hij zou ze leren ‘wat in Amsterdam te sien is; wat wegen men
best kan nemen na de Armeen en vreemde Landen, en waer men Pasporten kan bekomen’. Die laatste
aanbeveling gold voor militairen op doorreis vanwege de op dat moment in de Zuidelijke Nederlanden
woedende Spaanse Successieoorlog.1086
Zobel en Froome bleven tot hun overlijden, respectievelijk in 1715 en 1736, gevestigd achter de
koophandelsbeurs.1087 In dezelfde buurt waren er rond 1700 tenminste 32 koffiehuizen te vinden, meest
in de Kalverstraat en aan het Rokin. Naast het kapitaalkrachtige en uithuizige publiek van
beurshandelaren en makelaars liepen hier ook veel buitenlandse kooplieden rond, die het fenomeen
koffiehuis van thuis kenden. In wijken buiten dit politiek-economische centrum van de stad waren er
nauwelijks koffiehuizen gevestigd: de Brabander Augustinus van der Camp probeerde het op de
Botermarkt, maar verhuisde vóór 1695 alsnog naar het Rokin, waar tenminste zes andere koffiehuizen
zaten. De meeste namen en adressen van uitbaters zijn bekend, omdat zij geen heffingen betaalden en
SAA, Archief 5072, inv.nr. 695, nr. 13 [Pieter de Graaf]; Amsterdamse courant, 6-3-1683.
Een hoog bedrag (1800 gld) had Colbert verloren doordat zijn zoon met schulden was overleden in Indië. SAA, Archief
5072, inv.nr. 708, nr. 25 [Willem Colbert].
1085 SAA, otr 14-11-1692 [Zobel x Froome]; Archief 5072, inv.nr. 702, nr. 47; De Roever, Amstelstad, deel 1, 122;
Wijsenbeek, ‘Ernst en Luim’, 39.
1086 Met dank aan Anna de Haas voor de verwijzing naar de advertentie in de Amsterdamse Courant, 4-12-1708, die ontbreekt
in Delpher. Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 43.
1087 SAA, begr. 8-10-1715 [Zobel]; begr. 19-3-1736 [Froome].
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ongewenst bezoek kregen van de impostmeester en een notaris. In de kleine Kromelleboogsteeg zaten
rond 1700 tenminste vijf koffieschenkers, zoals Pieter Sceperus (1654-1708). In of vóór 1694 had hij
zich strategisch op de hoek van de Dam gevestigd, in de Rode Leeuw. Eerder was Sceperus
boekverkopersknecht geweest en toen hij met zijn koffiehuis was begonnen, liet hij zich ook als
boekverkoper inschrijven bij het gilde. Zijn ‘koffiekamer’ was boven de boekwinkel gevestigd en het
bezoek kwam zowel op de boeken als op de koffie af, zo bleek in 1702. Zijn winkelklant Pieter Verloo
was toen bij het afrekenen van Aitzema’s Historiën niet in staat het correcte bedrag (in dubbeltjes) te
overhandigen, zodat Sceperus dit voor hem uit zijn beurs moest tellen. Later werd de psychisch
verwarde Verloo de toegang tot de koffiekamer ontzegd, vanwege zijn ‘vreemde gebaarten’, ‘verwarde
discoursen’ en ‘imaginatie van veele saecken in de lucht te sien’, waaraan de andere bezoekers zich
ergerden. Met enig geweld wist Sceperus hem van de trap te krijgen, waarbij hij slagen met een stok
kreeg toegediend. Tweemaal daagde de schout Sceperus vanwege zijn boekhandel, in 1703 ‘wegens het
divulgeren en gemeen maken van faamrovende geschriften in zijn koffiehuis tegens de geallieerde(n)
van den staet’.1088 De koffie schenkende boekverkoper had goed verdiend, want in 1717 kon zijn
weduwe het pand kopen (14.000 gld).1089 Sceperus was niet de enige die zijn koffiehuis combineerde
met andere werkzaamheden. De uit Den Helder afkomstige Hendrik Visjager (1642-1712) was
bijvoorbeeld kaartafzetter (inkleurder van topografische kaarten) en prentenhandelaar, terwijl hij een
koffiehuis uitbaatte aan het Rokin.1090
Ook waren verschillende toneelspelers actief als koffiehuishouder. Zoals Harmanus Koning
(1648-1704), die samen met zijn eveneens acterende echtgenote Anna Admiraal het Royale Koffiehuis op
de hoek van de Papenbroeksteeg (nu: Kalverstraat nr. 13) draaiende hield. Vanaf 1677 was Koning aan
de schouwburg verbonden, een jaar later kreeg ook zijn echtgenote een aanstelling. Buiten het
speelseizoen leidde Koning de ‘reizende troep’ die langs de kermissen trok, en gezien zijn
beroepsopgave bij het verkrijgen van het poorterrecht was hij in 1681 ook ‘kok’; wellicht leidde hij
daarom de keuken van het koffiehuis. Aangezien Koning geregeld uit de stad was, zal zijn – met minder
succes toneelspelende – vrouw op de zaak hebben gelet. Na Admiraals overlijden, in 1690, zette
Koning het koffiehuis zelfstandig voort, wat vier jaar later tot problemen leidde. Hij had er ‘zeer grote
neringe’, maar in de herfst werd de acterende kastelein maandenlang uitgeschakeld: ‘gevaerlijck krank’
lag hij op bed, waar de dokter hem dagelijks kwam bezoeken.1091 Eenmaal hersteld hertrouwde hij met
Joanna Medou, de kasteleines van de Munt. Na een succesvolle periode als kastelein van deze
herenherberg én als populairste en bestbetaalde acteur aan de schouwburg begon Koning opnieuw een
koffiehuis, ditmaal aan het Rokin, bij de beurs. Na Konings overlijden, in 1704, kregen zijn weduwe en
dochter de leiding.1092
Ook Konings zwager, de acteur Daniel Jansz Admiraal, was parttime koffieschenker, achter de
beurs.1093 Bekender was het koffiehuis van Willem van der Hoeven (1653-1727) in de Kalverstraat, hoek
Dam, al was het maar vanwege de rond 1695 geschilderde reclameprent waarop zijn spectaculaire koffie
spuitende fontein is te zien. De zaak heette achtereenvolgens de Drie Kronen en het Gekroond Koffiehuis en
was gevestigd op de locatie van het latere gebouw van de Groote Club. Van der Hoeven, een zoon van
de herbergier annex kunsthandelaar Michiel Verhoeven (1628-1680) en grootgebracht in de Bremertuin
(Korte Koningsstraat 8-10), was een veelzijdig man. Als beeldhouwer ontwierp hij een schelpengrot
voor een buitenplaats, vanaf 1680 was hij een weinig begenadigd toneelspeler en in 1687 leverde hij
‘vuurwerken’ aan de schouwburg. Succesvoller was hij als toneeldichter: zijn treurspel De dodelijke
minnenijd (1714) behoorde tot de meest gespeelde stukken van de achttiende eeuw. Lucratief was het
dichten en spelen niet, zodat Van der Hoevens voornaamste inkomsten uit de koffieverkoop moeten
zijn gekomen. Zijn Gekroonde Koffiehuis was een vergaderplaats voor acteurs, dichters en kunstschilders
O.a. Sommiere informatie (1702).
SAA, NA 6239/166, nots. J. Slijck, insinuatie 2-2-1704; A 6240/1133, insinuatie 30-10-1705; 6241/847, ins. 5-10-1706;
NA 4832/1163 (nr. 146), attestatie P. Sceperus 17-11-1702 [klant Verloo]; Van Eeghen, Boekhandel, deel 4, 86; Meijer jr.,
‘Krom Elleboogsteeg’.
1090 SAA, otr 31-8-1669 en 10-5-1708; De Roever, Amstelstad, 122.
1091 SAA, NA 5380/210, nots. L. Meijer, verklaring 5-7-1694; NA 5366/103, insinuatie 14/15-5-1687; NNBW; Kossmann,
Tooneel, 91, 114-115; Dudok van Heel, ‘Troost’, 102, 103.
1092 NA 6239/166, nots. J. Slijck, ins. 2-2-1704; NA 6241/847, insinuatie 5-10-1706; Hell, ‘Anna Admiraal’.
1093 SAA, otr 20-5-1684; begr. 11-10-1689 [kind, achter de beurs]. De Roever, Amstelstad, 122.
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en diende sporadisch als veilinghuis voor kunstwerken, de kunsthandelaar Jan Pietersz Zomer was een
familievriend. De kunstschilder Cornelis Troost maakte een portret van Van der Hoeven, dat hij ophing
in de koffiekamer. Na zijn dood zette zijn enige dochter Anna (1673-1737) het koffiehuis nog tien jaar
lang voort.1094
Actionisten
Het artistiek aangeklede koffiehuis van Willem van der Hoeven, inclusief koffiefontein, paste in een
Europees-stedelijke trend. In Parijs richtte de uitbater van koffiehuis Procope zich met een stijlvolle
inrichting – in een antiek Romeins badhuis – en de verkoop van sorbets, limonade en likeuren op een
exclusief publiek, en enkele Engelse koffieschenkers trakteerden politici en deftige zakenlieden op
eenzelfde luxe. De likeuren werden in 1708 ook in Amsterdam aangeboden, zoals in het Hoogduitse
Koffiehuis. Tezelfdertijd verkocht de Italiaanse koffieschenker Lucius Rosselli ook limonades en andere
‘verkoelende dranken’. Rosselli’s koffiehuis in Amsterdam, achter het (Oudezijds?) Herenlogement, liep
aanvankelijk niet goed, totdat hij ook ‘nagtgasten’ ging ontvangen en actief ging werven in het
havengebied. Het onderscheid tussen zijn koffiehuis en een herberg was dus gering.1095 In Rosselli’s tijd
was het opzetten van een koffiehuis echter een begrotelijke aangelegenheid geworden: vanaf 1707
moesten beginnende koffieschenkers vijfhonderd gulden admissiekosten betalen, wat ongeveer
gelijkstond aan een jaar huur.1096 Mede door deze hoge drempel kwam er een nieuwe lichting chique
koffiehuizen, die zich naar Frans en Engels voorbeeld sterker op de elite richtten. In Amsterdam was
dat de toplaag van de zakenwereld: welgestelde beursspeculanten, bankiers en kooplieden, zowel uit de
eigen stad als van elders.
Een bekend voorbeeld van een ‘koffiehuis nieuwe stijl’ is het Engelse Koffiehuis in de Kalverstraat
(huidig nr. 6). Het kreeg de bijnaam ‘Quincampoix’, naar de Parijse straat waar de aandelenhandel
plaatsvond. Verderop, aan de overzijde van de Kalverstraat, was het Franse Koffiehuis (nr. 29), dat rond
1692 was opgezet door de Franse koopman Paul Fabre.1097 Beide lokalen speelden een rol tijdens de
actiehandel van 1720. In de literatuur worden de koffiehuizen als ‘verreweg het belangrijkste centrum
van deze aandelenhandel’ beschouwd.1098 Zoals we eerder zagen vond (aandelen)handel echter al vanaf
het ontstaan van de koophandelsbeurs (1611) in herbergen plaats, zoals de voorbeelden van de
tulpomanie van 1637 en de actionistenclubs (1672-1678) aantoonden. Ook tijdens de windhandel van
1720 kwamen de speculanten, makelaars en kooplieden bijeen in herbergen, evenals in de beide
genoemde koffiehuizen. De windhandel was in Parijs begonnen, waar de Brit John Law een staatsbank
mocht oprichten en waardeloze schuldbewijzen van de Franse staat uitgaf in ruil voor aandelen in
overzeese handelscompagnieën. Investeerders stonden voor zijn huis in de rue Quincampoix in de rij
vanwege het beloofde hoge rendement. De windhandel waaide over naar Engeland, waar de South Sea
Company werd opgericht. Ook in de Republiek werd gespeculeerd in deze Engelse actiehandel en in
merkwaardige Hollandse aandelenmaatschappijen, terwijl ook de aandelenkoersen van de compagnieën
stegen. Volgens een vaak aangehaalde maar vermoedelijk fictieve omschrijving van een anonieme
koopman was de handelsbeurs in 1720 te klein geworden om alle opgewonden kooplieden te
herbergen. Ook ‘slecht [eenvoudig] volk’ begon deel te nemen aan de actiehandel. Aanvankelijk
kwamen de actionisten tegen zes uur ’s avonds bijeen in het Franse Koffiehuis, waarna het ‘geraas’ tot een
uur of drie ’s nachts op straat voortduurde. Toen het koffiehuis te klein werd, namen ze bezit van de
Worp, Schouwburg, 138; A. de Haas, ‘Van der Hoeven’; Dudok van Heel, ‘Troost’, 100-102; Broos, Tussen zwart en
ultramarijn, 197.
1095 Rosselli, D’ongelukkige Napolitaen, 432-443; Oprechte Haerlemsche courant 30-1-1676 [sorbetverkopers in Engeland];
Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 43-45.
1096 De burgemeesters stemden in met het verzoek van David Tam om te worden geautoriseerd tot koffieschenker in plaats
van Jan Beton, ‘die bereid is dezelve coffineering t’zijnen behoeve af te staan’, en daarvoor 500 gld recognitiegeld wil
betalen. Het bracht de burg op het idee om voortaan iedere nieuwe koffieschenker als ‘stadsofficiantengelt’ eenmalig 500 gld
te laten betalen. SAA, Archief 5039, inv.nr. 8, f. 33v, d.d. 29-5-1707. De Roever (Amstelstad, 117) verwijst naar een besluit
(door wie?) van 12-3-1707; Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 42.
1097 Volgens Jonker (Merchants, 133) was Quincampoix de bijnaam van het Franse Koffiehuis. SAA, NA 6240/1133, nots. J. Slijck,
ins. 30-10-1705; NA 6241/847, insinuatie 5-10-1706; De Roever, Amstelstad, 122; begr. 24-6-1710 [Fabre]; otr 09-6-1691
[koopman Fabre]; Bakker, Verzameling Van Eeghen, 180 [lokalisering]; Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 44.
1098 Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 51 [citaat].
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Kalverstraat, van Dam tot Gapersteeg. De voornaamste actionisten bleven in het koffiehuis
bijeenkomen, maar andere kooplieden zaten in herberg de Karsseboom (Kalverstraat, huidig nr. 23).
Interessant is de kwalitatieve onderverdeling van de klanten daar, ‘het gemeen in een kamer apart, en de
Heeren van fatsoen meede in een bysondere kamer boven’. Kooplieden ‘van noch grooter fatsoen’
zaten in herberg de Graaf van Holland (Kalverstraat, huidig nr. 12).1099 Laatstgenoemde herberg bestond
al in 1659. Het herbergpand was eigendom van de regent Jan Six (1618-1700) en kwam na diens dood
in het bezit van zijn gelijknamige zoon (1668-1750).
De clientèle van de Graaf van Holland was gemengd maar grotendeels zakelijk te noemen: naast
regenten en kooplieden als de familie Trip kwamen er aan het eind van de zeventiende eeuw
kooplieden, deurwaarders, andere herbergiers, reders, makelaars en vaag omschreven gasten, zoals ‘de
Joot’ en een ‘Hoogduitsche heer’.1100 Ook de Karsseboom had deftige klanten en kende een lange historie.
Vóór 1676 heette de herberg de Pauw, zo blijkt uit een boedelinventaris uit dat jaar. De inrichting was
eenvoudig te noemen: naast de entree een zijkamertje met vier schilderijtjes, opkamer met vijf
landschapjes, een ‘donkere kamer’ met ledikant en bed, een binnenplaats met drie ‘pistobbetjes’, een
voorkamer met vier schilderijen, grote spiegel, uittrektafel en een tussenschot, een achterkamer met nog
eens drie tafels en twee schilderijen en enkele bovenkamertjes.1101 Uitbater Jan van Soelen, kocht de
herberg in 1693 en herdoopte deze in Jonge Karsseboom, waarna zijn weduwe het pand in 1706 verkocht
aan Jan Wessels. Vanaf 1704 werd er ook koffie geschonken, maar het bleef een herberg. Zo bood
Wessels in 1708 ook maaltijden en logies aan in wat nu de Gekroonde Karsseboom heette.1102
Vanuit de herbergen de Graaf van Holland en de Karsseboom en uit het Franse Koffiehuis kwamen
tijdens de windhandel van 1720 de orders tot het kopen en verkopen van aandelen. Le Long (1753)
noemt nog een derde herberg in de Kalverstraat, het Hof van Holland, als centrum van de
aandelenhandel, en het Engelse Koffiehuis (Quincampoix), waar vooral de ‘Nacht-Negotie’ zou hebben
plaatsgevonden.1103 In totaal waren dus drie herbergen en twee koffiehuizen bij de actiehandel
betrokken. Opvallend is het onderscheid tussen de eenvoudigere speculanten en ‘nachthandelaren’ dat
bijeenkwam in de koffiehuizen en het deftigere handelspubliek in de oude herbergen. In de
contemporaine literatuur treft namelijk steeds Quincampoix alle blaam, als centrum van de verdwazing en
nieuwlichterij. Pieter Langedijks toneelstuk Quincampoix ging op 28 september 1720 in première in de
schouwburg en haalde hoge recettes1104 en ook in liedjes van straatzangers en pamfletten ging het
koffiehuis over de hekel. Begin oktober barstte de bubbel: de koersen kelderden en in de nasleep
volgden faillissementen en maatschappelijke onrust van woedende kleine beleggers. Op 5 oktober
droegen zij een strooien pop, voorstellende een actionist, rond op de Dam, waarop de menigte zijn
woede koelde voordat de pop in het water van het Damrak ‘begraven’ werd. Diezelfde avond gooide
een groep de ruiten in bij Quincampoix, maar de nachtwacht kon plundering voorkomen. De
vernielingen aan het exterieur werden verbeeld op een spotprent, met als onderschrift ‘Het spul is
uit’.1105 Een aanval op bijvoorbeeld de herberg de Graaf van Holland, eigendom van de machtige
burgemeester Six, was niet aan de orde.
Met de bestorming van Quincampoix zette de neergang van de Amsterdamse koffiehuizen in.
De nieuwigheid was ervan af en de koffieconsumptie vond vaker binnenshuis plaats: in 1742 waren er
64 koffiewinkels en zes koffie- en theewinkels tegenover veertien koffiehuizen en -schenkers. De
‘Copye van de vierde brief’, in: Tafereel der dwaasheid, 9.
De huur van het smalle pand lag rond de 1225 gulden. SAA, Archief 5072, inv.nr. 701, nr. 60 [Maria Medouw, lijst met
debiteuren]; Archief 5051, inv.nr. 67; kwijtscheldingen 7-9-1663, 11-1-1663 en 7-5-1726 [koopsom gestegen van 15.500 naar
20.000 gld].
1101 De totale inrichting vertegenwoordigde slechts een getaxeerde waarde van 205 gulden. SAA, NA 4364/131-136, nots. B.
van der Hagen, 26-5-1676, boedelinventaris de Pauw/Jonge Karsseboom.
1102 Aangezien eigenaar Wessels zelf de Karsseboom uitbaatte, is het onwaarschijnlijk dat de avonturier Robert Hennebo hier
tussen 1716 en 1720 de ‘hospes’ was. SAA, NA 7497/309, nots. N. Sonmans, attestatie 17-3-1708; NA 5766/727, nots. L.
van Gangel, attestatie 4.6.1701 [voortzetting door weduwe Maria Luytjes]; NA 5391/193, nots. L. Meijer, verklaring 19-11701 [dobbelen]; NA 8028/221, nots. H van Aken, obligatie 28-6-1728 [verkoop bij uitbater Harmen Breuker]; Amsterdamse
courant 7-6-1725 [boekenveiling bij Breuker]; Van Eeghen, ‘Karsseboom’, 2.
1103 Koophandel, 831-832.
1104 De Haas, Repertoire, 70. Vgl. Schelvis en Van der Vloed (Jenever, 55) die de eerste voorstelling op 30-9-1720 dateren.
1105 Schelvis en Van der Vloed (Jenever, 54-55) hebben per abuis 11 en 12-10-1720 en volgens Feenstra werd de inboedel van
het koffiehuis wél vernield (‘Koffiepraat’, 147). Vgl. Wagenaar, Amsterdam, deel 4, 34; Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 51.
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inkomsten van de koffieschenkers lagen wel hoger dan die van de detailverkopers: gemiddeld 2250
versus zeshonderd gulden. Nog altijd zaten de meeste in de Kalverstraat (7), daarnaast twee op de Dam
en de rest was te vinden in de omgeving van de beurs.1106 Net als bij de drinkhuizen bestonden er
koffiehuizen in allerlei soorten en maten. De Duitser Jan Stubbe zat in 1745 op een gunstige locatie,
achter de beurs, maar zijn ‘koffiehuis’ was in de ogen van de Spinhuisregenten gewoon een biertapperij.
Van geheel andere orde was de Gouden Leeuw, op de Dam (oostelijke hoek van de Kromelleboogsteeg).
Koffieschenker Hendrik van Eyk verdiende goed en was ook collecteur van de Statenloterij. Bij zijn
overlijden in 1766 zou hij, volgens Bicker Raye, ‘groote schatten’ hebben nagelaten. Zijn oudste zoon
bleef de collecte doen, maar was van plan het koffieschenken te ‘quitteeren’.1107 De verschillende
soorten uitbaters richtten zich op hun eigen publiek en klanten hadden ook zo hun voorkeuren. De
Hollandsche Spectator (5-12-1732) geeft de dagindeling van een wat luie jongeman, die na het ontwaken
een pijpje rookt en een kop theedrinkt en dan tot halftwee ’s middags in het koffiehuis op de Dam
verblijft. ‘Hier raisonneert hy over alles, wandelt de kamer op en neer, mengt zich in ieders gesprek, en
oordeelt dat hy al veel uitgevoerd heeft’. Het is maandag en dan loopt het koffiehuis altijd vol met
boeren van buiten, dus vertrekt de jongeman naar het ‘Grootje’, met wie de dan 72-jarige Christina
Elisabeth Springman wordt bedoeld, de weduwe van Stephanus Hulstman.1108
Vanaf 1744 verscheen het anonieme kwartaalblad Het koffy-huis der nieusgierigen, of de klapbank der
nouvelisten, waarvan de uitgever dicht bij het vuur zat, in de Beurssteeg. Behalve van nieuwtjes deed het
blad verslag van de conversaties in koffiehuizen zoals de Paradijsvogel (achter de beurs) en de
eerdergenoemde Gouden Leeuw. De verslaggever benadrukt de diversiteit van het koffiehuispubliek, ‘ryp
en Groen, ruig, en kaal, geschóren en ongeschóren, arme lieden van fatsoen en ryk Kanalje’. Hij
beschrijft een rentenierende grijsaard, een gefrustreerde distillateur, een pseudo-intellectueel bij wie
altijd enkele romans uit zijn zak steken, veel mannen uit de kleine burgerij, maar ook boeren. Voor de
aanwezigheid van vrouwen in het achttiende-eeuwse koffiehuis is nauwelijks concreet bewijs te vinden.
In boedelstaten van koffiehuishouders staan geen vrouwelijke ‘poffers’ vermeld, al hoeft dat niet te
betekenen dat er geen vrouwelijke bezoekers waren. De letterkunde is stelliger: tot ontstentenis van de
auteur van De gedebaucheerde en betoverde Koffy en Thee Weereld (1701) begonnen vrouwen in Amsterdam
koffiehuizen te bezoeken, en Rosselli schrijft negen jaar later dat ze bij hem de deur platliepen, hoewel
dat vermoedelijk vooral minnaressen waren.1109 Alleenstaande vrouwelijke bezoekers van koffiehuizen
liepen het risico te worden aangezien als prostituees, op zoek naar klanten. In de Londense
koffiehuizen kon een fatsoenlijke dame zich dan ook niet vertonen, al zijn er ook daar schaarse
aanwijzingen voor beschaafd vrouwenbezoek. Voor veildagen van kunstwerken werden zij in Londen
zelfs expliciet uitgenodigd, zolang ze maar apart van de mannen zaten. Eenzelfde ambivalentie bestond
er in de drinkhuizen van het Europese continent. Voor Amsterdam zijn er geen aanwijzingen van
koffiehuisbezoek door vrouwen, zoals die er overvloediger zijn van hun herbergbezoek.1110
Een prent uit 1761 (afb. 34) toont het rijke interieur van het Franse Koffiehuis in de Kalverstraat,
met een dertigtal bepruikte bezoekers die triktrakken, lezen, eten, drinken en converseren. De spiegel
met rococo-omlijsting en het gebloemde behang geven de zaal een deftige uitstraling.1111 Het ligt voor
de hand hierin een bevestiging te zien van het bekende beeld uit Engeland, waar in de coffee houses allerlei
genootschappelijke en politieke activiteiten plaatsvonden. In Amsterdam kwamen genootschappen,
beurshandelaren, gezelligheidsclubs en hervormingsgezinde bewegingen echter liever bijeen in oude
herbergen en kroegen, waar zij zaaltjes en kamers huurden. Zo was in 1748 de oude
Kloveniersdoelenherberg het centrum van opstandigheid. Sterker nog, juist de behoudzuchtige elementen
toonden een voorkeur voor de Amsterdamse koffiehuizen. Vanaf het restauratiebewind (1787-1795)
Wijsenbeek (‘Ernst en luim’, 52) komt op 17 koffiehuizen ‘in 1750’, waarvoor ze waarschijnlijk ook de drie koffie- en
theekopers heeft meegerekend. PQ, deel 2, 37, 149, 154, 155, 156.
1107 Bicker Raye, 301.
1108 Bij haar overlijden in 1739 zou Springman het koffiehuis in de Kalverstraat – volgens Bicker Raye (66) – meer dan zestig
jaar hebben uitgebaat, wat een record zou mogen heten maar helaas niet zo was: pas in 1684 trouwde ze met Hulstman en
daarna begonnen ze het koffiehuis. SAA, otr 21-1-1684; Jansen, Kroeg, 166 [citaat].
1109 Sturkenboom, Spectators, 58-59; Van der Tol, ‘Koffy-Huis’, 86-95; D’ongelukkige Napolitaen, 441; Wijsenbeek, ‘Ernst en
luim’, 47-48.
1110 Zie hoofdstuk 25. Cowan, ‘Public sphere?’, 143-144; Kümin, ‘Patrons’, 56-58; Tlusty, Bacchus, 138-145.
1111 Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 50; Bakker, Van Eeghen, 180.
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boden het Hollandse Koffiehuis en het Franse Koffiehuis in de Kalverstraat bijvoorbeeld onderdak aan de
orangisten, terwijl in de herbergen revolutie gemaakt werd.1112 Aangezien daar alcoholische dranken
werden geschonken en er doorgaans ook kon worden geslapen, zat het onderscheid slechts in de naam.

Afb. 34 Interieur Franse Koffiehuis, Kalverstraat 29. I.L. Fargue van Nieuwland, 1761. SAA.

Enkele koffiehuizen profiteerden van de toegenomen behoefte aan private zaaltjes voor het
genootschapsleven en clubs. Als extra attractie lieten zij een biljart plaatsen, meestal in een apart vertrek
en voorzien van koperen blakers voor de noodzakelijke verlichting. Anderen probeerden via extra
werkzaamheden te overleven. Zo ging een koffieschenker in de Amstelkerkstraat (nu: Nieuwe
Kerkstraat) warme dranken, citroenlikeur en zoetigheid leveren aan de klanten van de schouwburg. Een
koffieschenker in de Lange Houtstraat op Vlooienburg had een karig interieur van slechts acht stoelen
en drie banken, maar een recordaantal van achttien koffiekannen en een kist met honderd fluitglazen
wijzen toch op grote omzetten.1113 Enkele deftige koffiehuishouders in de Kalverstraat en aan het Rokin
zetten moderne kolenkachels in hun kamers, zodat hun klanten het ook in de winter behaaglijk warm
hadden. Ondanks het aanpassingsvermogen van deze koffiehuizen failleerden in het laatste kwart van
de eeuw tien koffieschenkers. Dit lijkt weinig vergeleken met het totale aantal failliete tappers en
herbergiers (226), maar het betekent dat meer dan de helft van de koffiehuizen het niet redde. De
negentiende eeuw bood nieuwe kansen aan de Amsterdamse koffiehuiscultuur.
Noviteiten als het koffiehuis waren onderdeel van de concurrentiestrijd tussen de Amsterdamse
drinkhuizen. Vanaf de zeventiende eeuw was ook de opkomst van de ‘vermaaksherberg’ een gevolg van
onderlinge rivaliteit tussen uitbaters, waarmee ook de drankenleveranciers zich bemoeiden. Doolhoven,
mechanisch bewegende poppen, levende en opgezette dieren, spellen en muzikanten moesten zoveel
mogelijk publiek lokken. En opnieuw stonden niet-Amsterdamse waarden in de voorhoede.

Zie hoofdstukken 31 en 32.
Het stel woonde niet in de ‘Lange Hondstraat’ en met ‘fluitjes’ werden geen blaasinstrumenten voor de ambulante
verkoop bedoeld: de betekenis voor drinkglazen (uit Fr.) dateert al van de zeventiende eeuw. Vgl. Wijsenbeek, ‘Ernst en
luim’, 53-54.
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Doolhoven

Vanaf de zeventiende eeuw stimuleerde de onderlinge concurrentie binnen het herbergwezen de
opkomst van de ‘vermaaksherberg’. Aan de wieg van deze drinkhuizen met pleziertuinen, kolfbanen,
spectaculair sproeiende fonteinen, doolhoven, muziek en mechanische instrumenten stonden
migrantenfamilies als Lingelbach, Hancock, Bargois en Stadtlander. Hun wonderlijke attracties trokken
een groot, deels internationaal, publiek. Op de achtergrond speelden de machtige bierbeschooiers een
rol: zij verdienden aan de drankendistributie en waren dikwijls eigenaar van de vermaaksherbergen of
van de attracties. Om te ontsnappen aan de ‘wurggreep’ van die leveranciers, kochten uitbaters liever
hun eigen herberg. Vermaaksherbergen moesten geregeld hun attracties vernieuwen, anders bleef het
publiek weg. Dat ondervonden bijvoorbeeld de uitbaters van de doolhoven.

Oude en Nieuwe Doolhof
Aan het begin van de zeventiende eeuw waren dwaaltuinen met waterpartijen, exotica en
beeldengalerijen van mythologische, vorstelijke en andere figuren uitsluitend nog te vinden in private
buitenplaatsen. De eerste publiek toegankelijke doolhof lag ook buiten de stad, op de huidige hoek
Prinsengracht en Looiersgracht, met het toegangspoortje aan de latere Prinsengracht (tussen huidige
nrs. 336 en 338). De ‘playsiertuin’ was eigendom van Vincent Jacobsz Coster (1553-1608), zoon van de
waard van het Poortje en een neef van een van de burgemeesters.1114 Hij was ambtenaar op de thesaurie
en later wijnpeiler, waaraan hij zijn bijnaam ‘Cente Peyler’ dankte. Cente was bevriend met de beste
kunstenaars van zijn tijd; zo schilderde Cornelis Ketel zijn portret met – vanwege zijn ambt – ‘eenen
goeden Francfoorder Rijnsche wijn’ in de hand. Coster woonde in de Lange Niezel en had in zijn
speeltuin aan het Molenpad beplantingen laten aanbrengen en beeldengroepen opstellen. Bij zijn
overlijden, in 1608, liet hij vijftigduizend gulden en de pleziertuin na. Tien jaar later hield uitbater
‘Jacob’ daar een ‘openbare ende vrije herberge’.1115
De stad kocht een deel van Costers pleziertuin voor de aanleg van de Prinsengracht, maar
ongeveer de helft bleef in gebruik als vermaaksherberg met pleziertuin. In 1620 ging de weduwe van
Vincent Coster wonen op de tuin, waar zij vier jaar later overleed.1116 Op de plattegrond van Balthasar
Florisz van Berckenrode uit 1625 is de door haar achtergelaten pleziertuin te zien: een grote
binnenplaats met heestergewas, waaronder vermoedelijk de tafels en banken stonden. Rondom de
binnenplaats lagen de gebouwen met de ‘heerlijcke kamers en Salen’, die in latere stadsbeschrijvingen
genoemd worden. Het hoofdgebouw aan de Prinsengracht had een plat dak met een balustrade en
daarnaast een zeskantig uitkijktorentje. Achter de plaats lag de doolhof, afgescheiden door muren en
een bomenlaantje tussen de muur langs de Looiersgracht. Na het overlijden van Costers weduwe en de
liquidatie van zijn boedel was Jacques de Jager de nieuwe uitbater van de vermaaksherberg. Deze liet
Jonas Bargois (ca. 1582-1629)1117, de voormalige fonteinmaker van de prins van Conti (een zijtak van de
Franse hoogadellijke familie Bourbon-Condé), een dubbele fontein ontwerpen voor in de tuin. In 1614
was Bargois vanuit Parijs naar Amsterdam gekomen, maar omdat er hier nauwelijks opdrachtgevers
waren, bouwde hij fonteinen voor eigen rekening. Zoals twee exemplaren in de doolhoftuin: in ‘Jonas’
kwam een beeltenis van Bargois zelf biddend uit een walvisbek tevoorschijn, en op de steil
omhooggaande waterstraal uit de andere fontein balanceerde een mysterieus bolletje voor een
rotsformatie. Erbij lag een keienpad met verborgen ‘bedriegertjes’, waaruit waterstralen omhoog
konden springen, wat bij de bezoekers tot grote hilariteit leidde.1118 De waard probeerde een
internationaal publiek naar zijn vermaaksherberg te lokken: in een tweetalige reclameprent werden de
beide fonteinen en andere ‘mooie geheimen’, alsmede de goede kwaliteit wijn en bier genoemd. Onder
Zie hoofdstuk 8.
Costers zoon Jan volgde hem op als wijnpeiler, zie: SAA, Archief 5023, inv.nr. 2, p. 220, 29-10-1608; begr. 9-10-1608.
1116 SAA, NA 40/208 nots. J. Gijsberti, insinuatie 26-8-1616; NA 460/136 nots. P. Mathijsz, insinuatie 23-4-1618; NA
41/427v nots. J. Gijsberti, akkoord 16-11-1618; NA 590/160 nots. L. Lamberti, verklaring 10-4-1620; NA 573-215 nots. L.
Lamberti, aanvulling testament 26-6-1624; begr. 24-7-1624 [weduwe Grietje Stoffels].
1117 Meijer jr., ‘Oude doolhof’, 32-36; De Roever, ‘Nieuwe doolhof’, 103-112.
1118 Eisma, ‘Fonteinmaker’, 55-62.
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de overige attracties waren uitbeeldingen van Bijbelse verhalen, zoals de uittocht van de kinderen van
Israël, pneumatisch in beweging gebracht en muzikaal begeleid door een orgel.
De fonteinen in de doolhof bleven eigendom van Bargois, die ze verhuurde aan de uitbater.
Bezoekers betaalden entreegeld om de waterwerken in werking te zien. In juni 1626 verkocht Bargois
de fonteinen vanwege een bierschuld aan zijn bierbeschooister, Grietje Hendricks. Datzelfde jaar was
hij namelijk voor zichzelf begonnen, in de tuin pal naast de doolhof op de Looiersgracht. De grond was
eigendom van de bierbeschooiersfamilie Lodder, die ook huis De Pot bezat aan de Delftse Bierkaai
(Oudezijds Achterburgwal), maar deze biernering had overgedaan aan Grietje Hendricks. Grietje of de
fonteinmaker Bargois noemde de nieuwe vermaaksherberg de Oranje Pot, naar het bierbeschooiershuis.
De Fransman vond zichzelf nadrukkelijk geen herbergier; hij liet dit beroep achter zijn naam
wegstrepen door de notaris en vervangen door ‘fonteinmaker van de prince van Conti zaliger’. Op een
volgende reclameprent adverteerde hij met nieuwe inventies, publiekstrekkers zoals ‘t Lands Welvaren’:
een schijf met schepen erop die door een bak water ronddraaiden, en rariteiten zoals een
olifantsschedel. Zijn spectaculairste waterwerk was ‘Duc Dalfs Spaens Tijranni gedaen in Nederlant en
Indien’, waarbij een klimmende Nederlandse leeuw met zwaard en pijlenbundel tussen de waterstralen
door met zijn linker achterpoot het hoofd van de hertog van Alva eronder hield. Ook was er een
processie te zien van zingende katholieke geestelijken. Garbois liet een tweede doolhof aanleggen in de
tuin van de Oranje Pot. Zo was er voortaan sprake van een ‘Oude’ en ‘Nieuwe Doolhof’, dicht naast
elkaar gelegen aan de Looiersgracht. De concurrentie tussen de uitbaters van beide vermaaksherbergen
was moordend: de waterwerken alleen boden niet langer voldoende vermaak. Op tonelen en op het
platte dak van de Oude Doolhof speelden muzikanten op ‘trompetten, schalmeijen ende andere
Instrumenten’ om ‘de goede luyden inde herbergen te locken’.1119 Vanwege de grote toeloop van
bezoekers, onder wie zich ‘boeren, dieven ende hoeren’ zouden mengen, kwam het tot
ongeregeldheden, ongelukken en zelfs doodslagen in dit kleine hoekje van de stad. Het gerecht verbood
daarom het maken van nieuwe waterwerken en het laten afspelen van de bestaande apparaten, op
straffe van een geldboete. Ook de muzikanten die in de vermaaksherbergen speelden, konden een
boete krijgen. De keur, gericht tegen de samenscholingen en onrust op straat1120, bleef een dode letter.
De vermaaksherbergen, inclusief attracties en fonteinen, zouden zelfs in aantal toenemen.
Na het overlijden van Jonas Garbois hertrouwde zijn weduwe met de Amsterdammer Lubbert
Jansz Root, die waard van de Nieuwe Doolhof werd (afb. 35).1121 Grote bekendheid kreeg deze zaak pas
onder uitbater David Lingelbach (1592/93-1653), die – na het overlijden van Root – op 1 november
1636 als huurder aantrad. Drie jaar eerder was deze horlogemaker uit Frankfurt am Main poorter
geworden, waarmee Amsterdam er wederom een creatieve migrantenfamilie had bijgekregen. Zijn zoon
Philips was eveneens opgeleid tot horlogemaker en ontwierp mechanisch bewegende voorstellingen.
Zijn andere zoon, Johannes, was kunstschilder, en een derde, David, schreef en vertaalde
toneelstukken; eveneens disciplines die voor de doolhof van pas kwamen.1122 Vader Lingelbach betaalde
een jaarhuur van vierhonderd gulden voor de vermaaksherberg. Hij was verplicht al zijn bieren te
bestellen bij één bierbeschooier, Dirck van der Kerck, anders zou de huurovereenkomst vervallen. Alle
onderhoudswerkzaamheden aan de pleziertuin kwamen voor rekening van de uitbater, behalve het
herstel van de schuttingen. Naast zijn twee zoons had Lingelbach twee dochters, die in de herberg
zullen hebben bediend. In 1638 hertrouwde hij, na het overlijden van zijn eerste vrouw, met de weduwe
Heiltje Fabritius.1123 In de herfst van 1644 ondervond Lingelbach de nadelen van het contract met zijn
vaste bierleverancier. De bezoekersaantallen van de Nieuwe Doolhof waren drastisch teruggelopen, mede
omdat de klanten ontevreden waren over het slechte bier. Onlangs kreeg hij nog drie tonnen
aangeleverd, waar hij snel weer de kraan uithaalde en de plug in deed omdat het bier schraal, ‘hard’ en
ondrinkbaar was. Lingelbach was genoodzaakt om andere biermerken in huis te halen. Ook andere
SAA, Archief 5020, Keurboek K, f. 134-134v, keur 28-4-1629.
Volgens Spies (‘Doolhoven’, 71) diende het verbod ‘om luxe en overdaad aan banden te leggen’, maar dat blijkt niet uit
de tekst.
1121 Tussendoor was ze kortstondig gehuwd met Jean Courtois, een Waalse wever, maar deze overleed al na een maand.
Eisma, ‘Fonteinmaker’, 55-56.
1122
Spies, ‘Doolhoven’, 71.
1123 Uit haar eerdere huwelijk bracht Fabritius twee puberkinderen in het gezin Lingelbach. SAA, NA 1269/12 nots. P.
Barcman, 26-9-1636; NA 1022, nots. S. v.d. Piet, 23-4-1638; Archief 5073, inv.nr. 23, f. 321, 25-3-1638.
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tappers klaagden over de kwaliteit van het geleverde bier, afkomstig van brouwer Pieck uit
Rotterdam.1124

Afb. 35 Reclameprent Oranje Pot. H. Gerritsz, circa 1632. SAA.

Ondrinkbaar bier was niet de enige zorg van Lingelbach. Twee jaar later, in 1646, stond er voortdurend
een groep vrouwen voor zijn deur te kijven. De hangvrouwen gooiden met stenen en gingen ook bij de
vermaaksherberg naar binnen om te schelden, zo liet Lingelbach notarieel vastleggen door getuigen.1125
Vanwege dit burengerucht en het wurgcontract met de bierleverancier keek de waard uit naar een
andere locatie voor de Nieuwe Doolhof, liefst in eigen bezit. In 1646-1647 kocht hij daartoe drie erven
met één huis aan de Rozengracht (ter hoogte van het huidige Rozenhofje).1126 Verlost van de kijvende
vrouwen en de knellende band met de bierbeschooier verwierf de Nieuwe Doolhof aan de Rozengracht de
grootste bekendheid. Ter gelegenheid van de heropening in 1648 liet Lingelbach een folder drukken
met prenten en teksten over de inrichting van de beeldentuin. De doolhof lag achter een fontein,
gekroond met Sint Christoffel en het kindeke Jezus en met de beelden van allerlei deugden en
ondeugden. In een ‘speelhuisje’ stonden de vertoningen: de Habsburgse keizer Ferdinand, een
sterrenuurwerk, koning David, maar ook profane voorstellingen met bewegingen en muziek. Na de
kluchtige voorstelling ‘Zeven vrouwen die vechten om een mannenbroek’ eindigde de show met drie
muzikanten. Buiten waren ten slotte ook levende dieren te bewonderen: een pauw en pauwin, kippen,
tortelduiven en een ‘groene papegaai’ (grasparkiet) in een kooi.1127
Na het overlijden van David Lingelbach, in 1653, nam zijn zoon Philips de vermaaksherberg
over. De kluchtige taferelen en keizer Ferdinand moesten het veld ruimen en in hun plaats kwamen
onder meer een stal van Bethlehem en een beeldengroep van Herodes en Johannes de Doper. Klanten
konden ook een drankje drinken in een van de kleine kamertjes van de vermaaksherberg. Zo kwam
daar in 1668 een ‘dikachtig persoon’ vragen om ‘vuur, bier en wijn’ – met dat vuur bedoelde hij het
aanmaken van het haardvuur op de kamer. Philips had tenminste één dienaar en woonde met zijn gezin
naast de herberg.1128 In 1671 stond hij nog in de zaak als waard – volgens een peiling had hij toen
Franse wijn en alsemwijn in huis – maar een jaar later was hij overleden. Zijn weduwe, Jannetje
SAA, NA 1026A, nots. S. v.d. Piet, verklaring 23-9-1644 [slecht bier]; NA 1026, idem, procuratie 7-12-1644.
SAA, NA 1027 nots. S v.d. Piet, attestatie 8-5-1646.
1126 De eigenaren van de oude locatie, de erfgenamen Lodder, verkochten de grond, opgesplitst in twaalf percelen aan
verschillende personen. SAA, Archief 5073, inv.nr. 928, p. 185-194, 19-12-1647 en 14-2-1648. Eisma, ‘Concurrentie’, 233.
1127 Eisma, ‘Concurrentie’, 233-234.
1128 SAA, NA 3764-761 nots. A. van Santen, 12-2-1668; NA 2482-323 t/m 333 nots. J. Hellerus, boedelinventaris 1-2-1663.
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Cornelis, zocht een nieuwe koper of uitbater en liet een boedelinventaris opstellen waaruit de inrichting
valt te reconstrueren. Enkele kamers waren ingericht als slaapplaatsen; twee gastenvertrekken heetten
‘Zweden’ en ‘Tilly’, verwijzingen naar de strijdende partijen in de Dertigjarige Oorlog die de
geboortegrond van de Lingelbachs zo had geteisterd. Aan de wanden hingen de ‘vijf zinnen’, die ook in
het speelhuis stonden. In een grote kamer stonden een opgezette pauw en pauwin, die ooit levend over
het erf rondliepen. De kinderkamer was deels gevuld met de werkbank, het aambeeld en de schroef- en
schaafbank en het horlogemakers en ander gereedschap. Op zolder vond de taxateur een kist met
tabakspijpen en rekken met honderden glazen en roemers. Eén vertrek was in gebruik als
gecombineerde huis- eet- en slaapkamer van Lingelbach, zijn vrouw en hun twee inwonende
dochters.1129
De verkoop van de vermaaksherberg – midden in het Rampjaar – mislukte, maar er waren
genoeg huurders te vinden.1130 Vanaf 1677 was dat bijvoorbeeld de uit Gladbach afkomstige Nicolaes
Manten, die twee jaar later na zijn dood werd opgevolgd door zijn weduwe. Pas in 1685 verkochten de
erfgenamen van Lingelbach de zaak, aan Philips Bott, die 7600 gulden betaalde voor de huizen en erven
en 2400 gulden voor alle beelden en instrumenten. De nieuwe eigenaar liet enkele beelden en orgels
restaureren, zodat de ‘constwercken’ weer getoond konden worden. Onder zijn leiding kwam de Nieuwe
Doolhof er weer bovenop en bleef de herberg tot halverwege de achttiende eeuw een attractie voor
vreemde bezoekers.1131
Net als de Nieuwe Doolhof probeerde de Oude Doolhof aan de Looiersgracht klanten binnen te krijgen
door de tentoonstelling van beelden met ingenieuze klanken en mechanieken. Sinds 1635 was de
exploitatie daar in handen van Nicolaes Goemaer (ca. 1590-1641), een uit Gent afkomstige kramer die
had rondgereisd met een op waterkracht bewegende mythologische voorstelling. Bij zijn aantreden als
waard van de doolhof bestelde hij meteen een nieuw fonteinwerk, versierd met onder meer ‘16
Romeinen, 4 leeuwen, 4 draken, 4 zeeruiters, 4 trompetters, een Atlas, een cupidootje, twee
kommen’.1132 Vermoedelijk is deze mythologische fontein er nooit gekomen; een Engelse bezoeker
maakte er in 1636 tenminste geen melding van.1133 Ook de dubbelfontein ‘de Jonas en het Bolletje’ was
weggehaald, na een mislukte poging in 1630 van de eigenares, bierbeschooister Grietje Hendriks, om
die naar haar eigen tuin over te brengen. Toch had Gomaer tenminste twee werkende fonteinen in de
doolhof staan: een in de beeldentuin, waar verder tien wassenbeelden stonden, en één groter exemplaar
op de binnenplaats. Op zolder lagen nog ‘eenige hooffden en handen van was’ opgeslagen, wat
impliceert dat Goemaer of zijn personeel zelf de beelden maakte of onderhield. Ten slotte liepen er
pauwen en een haan met zes hoenders rond op het erf. De twee gastenkamertjes in de herberg
vernoemde Goemaers naar zijn herkomstplaats, Gent, en naar Emaus. Naast het bieden van vermaak
werden er ook serieuze zaken gedaan in de Oude Doolhof. Zo gingen er in 1638 twee kavels in de
Wormer van de hand voor twintigduizend gulden. Datzelfde jaar hertrouwde de waard met een vrouw
uit Keulen. In 1641 is hij, na een kort ziekbed, overleden. Zijn weduwe, Celitje Jeuriaens, kocht de
vermaaksherberg en tuin van de vroegere eigenaars, het laatste gedeelte samen met haar tweede
echtgenoot, Hendrick Thuyts, in 1646. De naastgelegen erven verkocht Thuyts weer door, op
voorwaarde dat de nieuwe eigenaren daar geen tapperij zouden vestigen en de ramen blind zouden
laten. Eén van de kopers hield zich niet aan die afspraken, waarop Thuyts hem een aanzegging stuurde.
Extra concurrentie van zijn naaste buren kon hij niet gebruiken.1134
SAA, NA 2484/65-79, nots. J. Hellerus, boedelinventaris 8/13/16-8-1672.
Achtereenvolgens Guilliam de Boer (1672-1674), Elsje Andries, weduwe van Reyer Jacobsz (1674-1677), haar man Jan
Claesz Pieck (1677-?); Nicolaas Manten (1679-1683) opgevolgd door diens weduwe, Maria Jans Spijkerbosch (1683-1685),
en Gerrit van Beusecom (1685). Het is onduidelijk is waarom De Roever Glaude Provo in dit rijtje opnam (Amstelstad, 109).
1131 In 1740 kwam het Rozenhofje, met plaats voor ruim vijftig protestantse bejaarde vrouwen, in de plaats van de
vermaaksherberg. De Roever, Amstelstad, 105-109.
1132 Eerdere uitbater was Adriaen Willemsz Vlieger (ca. 1627-1630), zie: SAA, NA 400/379 nots. Jacobs, transportakte 1-51630; NA 791/40 nots. J.D. Verheij, contract [fontein] 18-1-1635. Eisma, ‘Concurrentie’, 229.
1133 Brereton, andere Britse reizigers en ook de Boheemse Hartmann bezochten beide doolhoven, wat doet vermoeden dat
de onderlinge concurrentie toen niet langer moordend was. Travels, 56-59; Van Strien, British travellers, 161, n. 39; Prümers,
‘Tagebuch’.
1134 SAA, kwijtscheldingen 13-2-1646, 19-1-1647; NA 1796-555, nots. C. Vliet, 13-9-1647; Archief 5073, inv.nr. 970,
Nicolaes Goemaer, 27-2-1642, nr. 17.
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De uitbaters van de Oude Doolhof namen een nieuwe knecht in dienst, een jonge arbeiderszoon
die zes jaar lang in opleiding was. Deze zal meer hebben gedaan dan alleen tappen: hij kreeg speciale
werkkleding en moest waarschijnlijk de tuin en attracties onderhouden. Naast kleding, kost en inwoning
kreeg de leerling drinkgeld, mits hij zijn meester naar behoren zou dienen. Later is er ook sprake van
een tweede doolhofknecht en een dienstmeid.1135 Net als Lingelbach promootte uitbater Thuyts de
attracties in zijn vermaaksherberg met een nieuwe folder. Op de binnenplaats liepen bezoekers eerst
aan tegen een fontein van de wijngod Bacchus en zijn bruid Ariadne, naar ontwerp van
stadsbeeldhouwer Albert Vinckenbrinck. Daarna konden zij tegen betaling van een stuiver entreegeld
de doolhof bezoeken. In het midden daarvan stond een rots met imposante beelden van Theseus en de
Minotaurus, stijlvol omringd door ontzielde lichamen. Achter het labyrint was een toneel. Als daar het
doek opging, zagen bezoekers de niet van echt te onderscheiden wassen beelden van vorsten als
Hendrik IV van Frankrijk, de Zweedse koning Gustaaf Adolf en de eigen Oranjes: Willem I, Maurits,
Willem II en diens vrouw Maria Stuart. Ook hun tegenstrevers waren aanwezig in de personen van
Alva en – vanaf 1674 – de gehate lord protector Cromwell. Verder stonden gasten oog in oog met een
‘levensgroote Chinees’ en Eva Vliegen, het roemruchte vastenvrouwtje uit Meurs dat in 32 jaar niet
gegeten zou hebben.1136
Met de verhuizing van Lingelbach in 1648 was de competitie tussen de beide doolhoven in
rustiger vaarwater terechtgekomen. Toch kwam de uitbaatster van de Oude Doolhof, Celitje Jeuriaens, in
1657 nog met een spectaculaire noviteit op de proppen om dorstige klanten naar de Looiersgracht te
lokken: de kleine David met zijn slinger en de reus Goliath met diens schilddrager. Deze creaties – nog
altijd te zien in de schuttersgalerij van het Amsterdam Museum – waren opnieuw van Vinckenbrinck.
Naast dit dynamische gezelschap zat de Haagse reuzin Walburg, ‘met een Jonge Reus op haer schoot
aen de borst’ en ook met mechanisch draaiende ogen. Daarnaast waren er nog oudtestamentische
beeldengroepen, zoals een vertoning van het paleis van Salomon, compleet met hofhouding. Het geheel
werd besloten met de automatisch doedelzak spelende figuur ‘Jochem’.1137 In 1657 overleed uitbater
Hendrick Thuyts. Zijn weduwe Celitje Jeuriaens trouwde voor de derde maal, ditmaal met een
koopman, Barent Cleijn. Ze trokken zich terug uit het herbergwezen, maar Cleijns neef, Hendrick
Hoijas, nam de exploitatie van de Oude Doolhof over. Met hem kwam er opnieuw een migrant aan het
roer: hij was een voormalige vetweider uit Rodenkirchen in het graafschap Oldenburg. Onder Hoijas
begon de vermaaksherberg ook dubieuze klanten aan te trekken. In de nazomer van 1660 haalde een
aanwezige vrouw de mannelijkheid van een andere gast uit zijn broek en legde zijn hand op haar blote
buik.1138 Tezelfdertijd blijkt er ook in de naastgelegen panden een nieuw drinkhuis gevestigd te zijn. De
waard hiervan was niet voor een kleintje vervaard: tijdens een caféruzie hakte hij met zijn houwer in op
een klant, wiens neus daardoor als een lel op zijn mond kwam te hangen.1139 Ook in de Oude Doolhof
werd het onrustig. In 1667 kreeg uitbater Hoijas het aan de stok met een tabaksverkoper.1140 Hoijas
verschool zich tijdens deze ruzie achter de sterke arm der wet (‘het zijn schoutszaken’). Hij voelde zich
gesterkt door zijn broer, die kapitein van de ratelwacht was en later schoutsdienaar. Andere klanten
kwamen niet naar de vermaaksherberg om ruzie te zoeken maar juist om problemen op te lossen. In
1670 vergaderde er bijvoorbeeld een groep ververs, ter beslechting van een loonconflict. Een vaste
klant van de doolhof was een kabinetmaker op de Sint Lucienburgwal (Nieuwezijds Voorburgwal).
Deze leende ook geld van Hoijas, waardoor een kleine schuld ontstond.1141
Hoijas hield het lang uit als uitbater van de Oude Doolhof. Na het overlijden van zijn vrouw, in
1688, exploiteerde hij de herberg nog vijf jaar in zijn eentje. Na het overlijden van de huiseigenares, in

SAA, NA 797/411, nots. J.D. Verheij, attestatie 23-6-1638; otr 25-9/10-10-1638; NA 1172-18, nots. C. Vliet, 12-5-1641;
NA 1630, nots. D. de l’Hommel, contract 18-1-1645; NA 1636/88 nots. C. v. Santen, boedelinventaris [dienstmeid] 7-121647. Eisma, ‘Concurrentie’, 231.
1136 Spies, ‘Doolhoven’, 72-74; Kloek, ‘Eva Vliegen’.
1137 Spies, ‘Doolhoven’, 74-75; Eisma, ‘Concurrentie’, 241; zelfde auteur, David en Goliath.
1138 SAA, otr 24-1 en 18-4-1659; begr. 1-9-1657; NA 3094-195 nots. J. Cramer, 3-8-1660.
1139 De waard kwam ervan af met een boete van 80 gulden, zie: NA 2577/197, nots. C. de Grijp, 7-6-1661; Archief 5061,
inv.nr. 201, 5-7-1661.
1140 NA 3184-510, nots. H. Bruijnenburg, attestatie 24-5-1669.
1141 SAA, NA 3496/473 (89), nots. G. van Breugel, verklaring 23-8-1670.; NA 2504, nots. J. Hellerus, akkoord 14-8-1679.
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1697, werd de doolhof bij executie verkocht.1142 De nieuwe huisbaas legde al na zes jaar het loodje en
zijn weduwe Catharina Wout moest een advertentie in de courant zetten om nieuwe huurders te vinden
voor de ‘van ouds vermaerde neringryke herberg’.1143 Ze vond een geschikte uitbater, de 38-jarige Jacob
Cop uit Leiden, met wie ze een jaar later trouwde – de weduwe Wout was toen 51 jaar oud. Het stel
hield het vol tot 1724, toen de waardin overleed. Hun boedelinventaris geeft een beeld van het
herberggedeelte van de doolhof in de achttiende eeuw. Gasten logeerden in vier genummerde kamers
en een ‘blauwe kamer’ en ‘beste kamer’ met veel porselein en kasten. Op het kantoortje stond een grote
kist met ‘spulgoed’ van de doolhof, daarboven waren een zolder en vliering, in een kamer onder het
kantoor lagen de poppengereedschappen en andere toebehoren. Verder waren er een timmerloods, een
kamer boven de toegangspoort, een slaapkamer met een kabinet vol serviezen en linnen, een eetkamer,
kelder, een achterkeuken met glazenkast en een wijnkeldertje.1144 Na de dood van zijn vrouw verkocht
Cop de Oude Doolhof in 1725. Voor de vermaaksherberg met opstallen en attracties, zoals poppen en
fonteinen, kreeg hij bijna 34.000 gulden, een som waarmee hij prima met pensioen kon. De kopers, de
broers Van Liesvelt en Hendrick IJssendorp, hadden weinig geluk met hun prijzige bezit: na enkele
jaren stond een complete muur aan de zuidzijde van de doolhof op instorten. Deze moest opnieuw
worden opgebouwd. Zij verhuurden de vermaaksherberg door aan exploitanten, die jaarlijks tussen de
650 en 1145 gulden betaalden. De doolhoftuin, bewegende beelden en schilderwerken bleven publiek
trekken, al waren daarvoor steeds meer krantenannonces nodig. In 1727 zou de vermaaksherberg
‘geheel vernieuwd’ zijn en geschikt voor ‘hooge en lage stands-persoonen’. Op ieder gewenst tijdstip
werden de poppen in werking gezet. Rond 1743 was het ook mogelijk het pand als particuliere woning
te huren: het spel in de pleziertuin bleef echter bestaan. Een nieuwe herbergier was soms lastig te
vinden, maar in 1746 had uitbater Jan van Dyck er weer zin in. Hij adverteerde met lage drankprijzen –
acht tot tien stuivers voor een fles witte wijn en tien tot twaalf voor rode – en verkocht bier uit Bremen
en Deventer. Rond 1748 was er een kolfbaan bijgekomen, maar nog altijd stonden de huurders niet in
de rij.1145 Toch hield de Oude Doolhof het op nostalgie lang vol: pas in 1862 kwam er een armenschool
voor in de plaats.
Buitendoolhoven
Ook buiten de stadspoorten kwamen in de zeventiende eeuw steeds meer herbergen met doolhoven of
beeldentuinen. Een tragisch geval was het Rode Pannenhuis, dat rond 1628 buiten de Sint Anthonispoort
de deuren opende.1146 Het pand was in handen gekomen van Grietje Hendricks, de bierbeschooister die
ook de doolhoven aan de Prinsengracht van drank voorzag. Ze verhuurde het door aan een herbergier,
Jan Boeyersz, die er de Vergulde Truktafel uithing. Om meer publiek te trekken, wilde de bierschooister
een sierfontein in de tuin neerzetten, maar over de kosten ervan kreeg ze ruzie met de uitbater. Na
bemiddeling kwamen ze overeen dat Grietje het waterwerk zou plaatsten, als Jan Boeyersz dat beloofde
te onderhouden en beschermen tegen vandalisme. De uitbater kwam zijn afspraken echter niet na.1147
Bovendien raakte Jan Boeyersz in de nazomer van 1630 betrokken bij een dronkenmansgevecht in een
herberg in de Bethaniënstraat. Toen hij ook nog in betalingsmoeilijkheden kwam, nam hij de wijk.1148
Het Rode Pannenhuis verdween hierna als herberg.
Meer succes had de Rode Doolhof, buiten de Regulierspoort, op de plaats waar nu het
Thorbeckeplein en de Herengracht samenkomen. De vermaaksherberg lag op het erf van het
voormalige klooster van de reguliere kanunniken, waar – na het afbranden van het kloostercomplex in
1532 – buitenplaats het Reguliershof was gebouwd. Tijdens de geuzenblokkade was deze bebouwing
SAA, DTB 1069/294, 9-10-1693; otr 5-2-1694; Archief 5061, inv.nr. 2174, f. 146v, 26-1-1697.
Amsterdamse courant, 29-12-1703.
1144 SAA, NA 6512/69, nots. H. de Wilde, boedelscheiding 21-2-1725; otr 19-12-1704; begr. 10-10-1724.
1145 SAA, NA 9750/73, nots. M. van Son, 27-4-1730; NA 8144, nots. Van Aken, boedelscheiding 18-9-1739; kwijtschelding
28-4-1725, 13 en 19-11-1749; Oprechte Haerlemsche courant, 25-9-1725; Amsterdamse courant, 3-5-1727, 5-12-1744, 24-9-1746 en
6-1-1748.
1146 Aanvankelijk heette dit het Rode Pannenhuis of kortweg Pannenhuis, zie o.a.: SAA, kwijtscheldingen 11-2 en 11-6-1609.
1147 SAA, NA 401/127, nots. J. Jacobs, verklaring 5-8-1630.
1148 SAA, NA 401/149, nots. J. Jacobs, 14-8-1630; idem 328, boedelinventaris 14-10-1630; NA 912/31, nots. B.J. Verbeeck,
14-9-1630.
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gesloopt en na de Alteratie van 1578 liet het stadsbestuur er een tuin aanleggen. Het bijbehorende
nieuwe huis werd verhuurd als herberg, waar dichter Roemer Visscher graag kwam.1149 Een ander deel
van de grote tuin kwam in handen van een hovenier uit Antwerpen, die er een doolhof aanlegde en een
speelhuis neerzette. Na zijn dood kwam de grond in handen van een bierbeschooier, Jan Claesz de
Dood, die een contract afsloot met een exploitant.1150 De herberg zat in een vrijstaand gebouw met een
hoog dak; net als bij het Pannenhuis was de naam ontleend aan de rode dakpannen daarop. In de tuin
waren verder een bottelarijhuis en een huisje voor speellieden, vier binnenpriëlen, een langwerpige tafel
met banken en tafels, en de doolhof. De uitbater bracht drie triktrakborden, zeven tafels, een eiken
leunbank en 27 mengelkannen in.1151 De Rode Doolhof kreeg telkens nieuwe uitbaters en veranderde in
enkele jaren ook driemaal van eigenaar, allemaal bierbeschooiers. De bloembedden, met prachtige
hyacinten, waren bij de koop inbegrepen.1152 Herbergiers die de huur niet konden opbrengen, moesten
al hun bezittingen aan de bierbeschooiers overdragen. Uit een boedelinventaris blijkt het aantal
mengelkannen in 1634 te zijn gestegen tot tweehonderd stuks: een aanwijzing dat het bezoek begon aan
te trekken. Toenmalig herbergier Claes Jansz Vergulder bezat ook een paard, dat hij liet grazen in de
speeltuin en het plein bij de Ossenmarkt.1153
In 1640 kreeg Jan of Jacob Ellegoot Osorio, een Portugees-Joodse handelaar in bier en tabak,
de Rode Doolhof in zijn bezit.1154 Het volgende jaar liet hij een beeldhouwer vijf dieren snijden uit hout:
een koe met een kalf, een schaap, een hert en een hond, die hun ogen en koppen konden bewegen en
mechanisch geluid maken. Daarnaast plaatste Ellegoot andere beweegbare en geluid makende beelden
in zijn pleziertuin, zoals een cupidootje en een vrouw met ontblote borsten.1155 De attracties moesten de
bezoekers opvrolijken en de boeren binnenlokken die op het Reguliersplein (nu: Rembrandtplein)
bijeenkwamen voor de wekelijks veemarkt. In 1642 splitste Ellegoot zijn bezittingen in een voor- en
achtertuin met elk een huis; bij de voorste tuin behoorde de doolhof en bij de achterste een fontein en
het ‘kyckwerck’, de mechanische beelden. In het voorste gedeelte plaatste hij een truktafel, een
voorganger van het biljart. Ellegoot verhuurde beide panden als vermaaksherberg en kreeg per seizoen
betaald: ’s zomers ontving hij twaalf gulden per week en in de wintermaanden, wanneer het
onaantrekkelijk was een pleziertuin te bezoeken, slechts de helft. Aan huur van de truktafel en vanwege
het slijten van het laken betaalden de uitbaters hem een vergoeding van zes stuivers per week.1156
In het voorste gedeelte van de Rode Doolhof was op de gevel een fontein geschilderd, die
passanten duidelijk maakte dat hier waterwerken te zien waren. Het was geen deftige herberg, maar de
ligging langs de stadspoort bood mogelijkheden om gestrande reizigers en transportpersoneel op te
vangen. Voor paarden en koetsen was er ook voldoende ruimte, in stallen en weiden. Tijdens het
bezoek van de Engelse koningin Henriëtta Maria in 1642 kreeg de toenmalige waard tien koetsiers van
het vorstelijke gezelschap te logeren. Hoe laag zijn prijzen waren, blijkt uit zijn declaratie aan de stad:
maaltijd en overnachting voor het tiental bedroeg in totaal een schamele drie gulden.1157 In 1650
beschreef een onbekende pamflettist de Rode Doolhof in een tirade tegen de dichter Jan Zoet.1158 In
navolging van wederdoper David Joris verwachtte Zoet dat het Duizendjarig Rijk van Christus spoedig
zou aanbreken, waarbij hij hoogstpersoonlijk een rol kreeg toebedeeld als ‘voorbereider’. Op de
achtergrond speelde echter de strijd tussen staatsgezinden en orangisten zoals Zoet. Met zijn kompanen
had Jan Zoet ‘een nieuwen afgodtschen tempel gebout buyten de stadt’: de Rode Doolhof. De truktafel
daar was hun ‘altaar’ waarop kaarten, dobbelspel, kannen en glazen aan de wijngod werden geofferd. Ze
Getuige de woorden in zijn afscheidsgedicht: ‘Adieu Annekens huys en Reguliers Hof’, gecit. in: Fleurkens (ed.),
Brabbeling, 124, 75; Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 52.
1150 De hovenier, Hans Momber, overleed in 1629. SAA, kwijtschelding 9-5-1626; DTB 1054/46v, 3-5-1629.
1151 Uitbaters Pieter Jansz Broecklant en Jan Sijmonsz Blaulaken betaalden 350 gulden per jaar. SAA, NA 755/499, nots.
N.G. Rooleeu, transportakte 5-10-1629; NA 755/497, contract 5-10-1629; NA 757-743, contract 31-12-1630.
1152 SAA NA 518/52v, nots. J. Westfrisius, 11-3-1633; NA 518/57v, 17-3-1633.
1153 SAA, NA 856-316/317/318, nots. E. Rooleeu, 23-4-1634; NA 791/296, nots. J.D. Verheij, 16-4-1635.
1154 Voor 3200 gulden, zie: SAA, Archief 5061, inv.nr. 2167, f. 65, 28-1-1638. Vaz Dias, Uriël da Costa, 22.
1155 SAA, NA 1780/431, nots. P. Venturin, 23-12-1641.
1156 SAA, NA 925/172v, nots. B.J. Verbeeck. 1-12-1643; NA 2135-74, nots. N. van Born, 28-5-1649; De Roever, Amstelstad,
110-114. De Rode Doolhof speelt een rol in J.G. Kramers jongensroman Adriaan Brouwer (97, 100-105) waarin een opwindend
bezoek aan de herberg wordt beschreven.
1157 SAA, Archief 5044, inv.nr. 507.
1158 Den rechten konink Midas, A2v-A3; Cordes, Zoet, 321-324.
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dronken het inferieure Rotterdamse bier en hun tabaksrook was de wierook, aldus de pamfletschrijver.
Tegen 1657 kwamen Zoet en zijn filosofische consorten niet meer bijeen in de Rode Doolhof. Zes jaar
later werd de vermaaksherberg voor de laatste maal genoemd; kort daarna moesten de gebouwen,
tuinen en attracties wijken voor de nieuwe vergroting van de stad.1159
De Franse Doolhof
Behalve de Rode Doolhof lag er nog een vermaaksherberg achter de stadswal. Tussen 1646 en 1680 was
buiten de Sint Anthoniespoort, ter hoogte van de binnenplaats van het huidige Museum Hermitage
Amsterdam, de Franse Doolhof gevestigd. Vanaf 1646 was de eigenaar een bierbeschooier van de
Herenmarkt.1160 Deze verhuurde de herberg aan Hendrik Bruyningsz Wildelandt (1622-?), de zoon van
een Franse schoolmeester uit Weesp naar wiens beroep de herbergnaam wellicht verwijst. Wildelandt
besteedde zijn tijd liever aan zijn uitvindingen en de koophandel en liet de exploitatie over aan een
onderhuurder, Dionis/Denys de la Court. Deze fonteinmaker van Franse of Zuid-Nederlandse
herkomst voorzag de tuin van waterwerken. Over een bruggetje kwam de bezoeker een hofje binnen
waarachter de tuin lag met de waterwerken, zoals een rotspartij met schepen en beeldjes. In
afzonderlijke gebouwtjes stonden beelden van onder anderen koning Salomo op een wagen. Aan het
einde van de tuin lag de herberg: een breed gebouw, dat toegang gaf tot een fraai bordes aan de Amstel,
dichtbij de jachthaven. In de gelagkamer waren de wanden versierd met schilderijen en ingelijste
gravures. In de hoek stond een bedstede, maar bezoekers konden ook in een van de twee bovenkamers
overnachten. Aan de muur hingen planken met eet- en drinkgerei erop.1161
Uitbater De la Court kreeg een betalingsconflict met Wildelandt over het onderhoud van de
fonteinen en de huurbetaling. Ook met de betaling van het bier liep hij enkele (bier)tonnen achter.1162
De la Court kon vertrekken en Wildelandt liet de ervaren 65-jarige fonteinmaker Hans Simonsz Nest
zijn taken overnemen. Geholpen door twee dienstmeiden en een jonge knecht hield hij de Franse
Doolhof draaiend, terwijl Wildelandt zich volledig richtte op de ontwikkeling van zijn uitvinding om
automatisch laken te produceren.1163 Tot op een kwade dag in 1649 de huiseigenaar iedereen op straat
zette en de huur opzegde van Wildelandt, vanwege een achterstallige betaling van de imposten. Het
personeel kreeg niet eens de kans om hun persoonlijke bezittingen uit de herberg te halen.1164 Na het
vertrek van Wildelandt c.s. kende de Franse Doolhof een periode met uitbaters van wisselende kwaliteit.
De eerstvolgende waard1165 was geen lange carrière vergund: wegens fraude met de imposten werd hij
reeds na twee jaar vervangen.1166 De nieuwe herbergier was een bekende naam op doolhofgebied:
Philips Lingelbach. De horlogemaker en zoon van de uitbater van de Nieuwe Doolhof (Rozengracht)
kreeg van de huisbaas toestemming om aan de bestaande fontein nieuwe pijpen of beeldwerk toe te
voegen. Daarnaast moest hij de attracties op eigen kosten onderhouden en tafels en banken repareren.
Bier afnemen gebeurde niet meer bij de oude eigenaar, want die had de nering overgedaan aan zijn
zoon: de gewelddadige geldwolf Cornelis de Bruijn.1167 Lingelbach voegde verschillende attracties toe

De stad betaalde 2800 gulden voor de vermaaksherberg en tuin. SAA, Archief 5056, d.d. 23-5-1664; NA 2409-12-1/29,
nots. J. de Winter, inventaris bezit dochter Ellegoot 22/27-9-1666.
1160 Oorspronkelijk was deze Willem Cornelisz Bruijn een moutmaker uit Rotterdam. Sinds 1645 was hij ook eigenaar van
een herberg buiten de Haarlemmerpoort. SAA, otr 13-10-1633; NA 1637/10, f. 505v, nots. C. van Santen, 4-1-1645;
kwijtscheldingen 30-3 en 11/16-4-1646.
1161 Beschrijving in- en exterieur komt van De Roever (Amstelstad, 115-116), die de boedelinventaris echter twaalf jaar te
vroeg dateert (in 1637) en ten onrechte stelt dat Wildelandts vrouw Antonia de waardin is, zie: SAA, NA 1004,
boedelinventaris 4-5-1649.
1162 SAA, NA 1019, nots. G. Coren, insinuatie 30-12-1647; NA 1816/106, nots. A. Eggericx, 27-1-1648.
1163 Vanwege een onbetrouwbare zakenpartner liepen Wildelandts ondernemingsplannen op een fiasco uit. De Roever,
Amstelstad, 116-118. Nest reisde al in 1634 de kermissen langs met zijn ‘zondvloedfontein’, zie: Navorscher 36 (1886) 39.
1164 SAA, NA 1787/138, nots. P. van Velsen, attestatie 2-3-1650.
1165 De 35-jarige Gilles Harmensz. SAA, NA 1787/628, nots. P. van Velsen, 9-9-1650.
1166 SAA, NA 2274/273, nots. A. Tulling, 18-9-1650.
1167 Cornelis de Bruijn bedreigde zijn eigen moeder en een notaris met de dood. Vanaf 1664 was hij als marinekapitein en
nog even agressief. SAA, NA 2771/46 nots. P. van Buijtene, 8-10-1664; NA 3163/11, nots. J. Pondt, 1-1-1666. NA
1346/97v, nots. H. Schaeff, huurcontract 21-12-1651.
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aan de Franse Doolhof, zoals de geschiedenissen van Jozef, Paris en de Drie Koningen. Ook plaatste hij
een uurwerk aan de gevel van het huis, waarin de eigenaar intussen ook een orgel had laten plaatsen.1168
In 1653 verliet Lingelbach de Franse Doolhof omdat hij de exploitatie van de Nieuwe Doolhof moest
overnemen van zijn overleden vader. Een nieuwe uitbater was gauw gevonden: zijn eigen zwager, de
lakenbereider Jan Jansz Cloppenburg. Deze nam ook de door Lingelbach aan de doolhof toegevoegde
attracties over.1169 Cloppenburg kampte echter met een agressieprobleem. Zo maakte hij in 1659 amok
met de wachter van de Sint Anthonispoort en verzette hij zich nog datzelfde jaar tegen
schoutsdienaren. Ook met zijn bierleveranciers raakte hij in conflict, want verschillende bierbeschooiers
eisten exclusiviteit van Cloppenburg.1170 In 1661 kocht hij daarom twee derde deel van de Franse Doolhof.
Een jaar later overleed zijn vrouw en was Cloppenburg zelf ziek geworden. De waard kwam er weer
bovenop en hertrouwde in 1663 met de weduwe Ann Willems. Zeven jaar later raakte het stel in de
schulden.1171 In 1673 leenden ze tweeduizend gulden van bierbeschooier Egbert Roes, onder
voorwaarde dat ze voortaan exclusief alle bieren van diens zoon zouden afnemen. Een jaar later
moesten zij de gehele inboedel van de vermaaksherberg overdragen aan hun kredietverstrekker. De
herberg bleef intussen functioneren, maar de kwaliteit van de geserveerde voedingswaren liet te wensen
over. Het nichtje van de waardin kwam met haar echtgenoot in huis als goedkope werkkrachten. In
1674 bediende zij de klanten, zoals de vrouw van een bierdrager met een mannelijke kennis. Ze
nestelden zich in de gelagkamer en bestelden twee pintjes wijn en voor drie stuivers aan beschuit en
oude kaas. De beschuit bleek te hard voor het gebit van de vrouw, waarop de dienstmeid brutaal
repliceerde ‘dat die wel hard zou wezen [om]dat ze [zelf] oud-bakken was’.1172
In 1679 verkocht de eigenaar van de Franse Doolhof, dat nu aan de nieuw aangelegde
Weesperstraat lag, zijn tuingrond aan de stad. De stad schonk het terrein na een jaar aan de diaconie
voor de aanleg van het bejaardentehuis voor vrouwen (nu de Hermitage). De behuizing van de
vermaaksherberg bleef nog wel bestaan, maar eigenaar Cloppenburg kampte met wateroverlast, modder
en financiële tegenvallers. In 1684 kreeg hij een hoge rekening van de stad gepresenteerd wegens
achterstallige grondbelasting. Cloppenburg kon niet betalen waarop executieverkoop van de herberg
volgde en verpanding van alle huisraad, kunstwerken, beelden en andere attracties.1173 Twee jaar later
was de omgeving van de voormalige doolhof veranderd in een treurige ruïne, met weggebroken
schuttingen en vernielde wijngaarden. De resterende tuintjes waren wildernissen geworden.1174
Aan het eind van de zeventiende eeuw waren de gouden tijden van de Amsterdamse doolhoven
duidelijk voorbij. Andersoortige vermaaksherbergen, met attracties als kaats- en kolfbanen,
menagerieën of berenbijten, waren nu de grote publiekstrekkers.

De Roever, Amstelstad, 119.
SAA, otr 13-10-1649; NA 1030, nots. S. van de Piet, 8-1-1654 [overdracht huur]; NA 1120/172 nots. J. van de Ven, 172-1657 [verlenging huur].
1170 SAA, NA 1447, nots. P de Bary, 20-9-1657 [amok met poortwachter]; NA 1373, nots. H. Schaeff, insinuatie 22-1-1660
[bierleverantie]; NA 1951/305, nots. D. Doornick, 30-11-1660 [bierbeschooister]; Archief 5061, inv.nr. 199, schoutsrol
7/28-5 en 9-12-1659 en 6-4-1660 [dienders en poortwachter]; Archief 5066, inv.nr. 18, f. 266; Archief 5067, inv.nr. 10, f.
117 [koop].
1171 SAA, NA 2616, nots. N. Listingh, 6-9-1661; NA 2132/24, nots. N. van Born, 10-8-1661; idem huwelijkse voorwaarden
16-5-1663; NA 2846-865, nots. D. Danckerts, 5-4-1670 [schuld 200 gld]; NA 3108/33 (27) nots. H. Rosa, 27-1-1671
[huisverkoop]. DTB 1091-75 [begr. Elisabeth Lingelbach]; otr 18-5-1663.
1172 SAA, NA 2103/574, nots. F. Meerhout, 3-3-1673; NA 3110/257 (185), nots. H. Rosa, 7-12-1674 [beschuit]; NA 3129923 (45), 30-6-1677 [testament Cloppenburg].
1173 SAA, Archief 5061, inv.nr. 2172, f. 253v, verkoop 1-2-1684; idem inv.nr. 2173, f. 79, verkoop 12-1-1686; NA 5542/251,
nots. P. van Akersloot, 27-7-1684; idem, 5543/438, compromis 1-11-1686; De Roever, Amstelstad, 119-120.
1174 SAA, NA 2912/567, nots. P. Padhuijsen, 22-10-1686.
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Gokken en dierenspel

Doolhoven, sierfonteinen en bewegende beelden waren niet de enige attracties in de
vermaaksherbergen. Tot de verbeelding sprekende activiteiten waren het berenbijten en de
hanengevechten, maar ook voor eenvoudigere bord- en dobbelspellen gingen stedelingen en buitenlui
naar de herberg. Bij het aanbod van sport en spel in de drinkhuizen is er een onderscheid te maken
tussen balspellen, die beter buiten gespeeld konden worden, en kaart-, bord- en dobbelspellen,
waarvoor weinig meer nodig was dan speelstukken, een spelbord en een omgekeerde bierton of
(speel)tafel. Beide soorten vermaak probeerde de overheid binnen de perken te houden. ‘Eerlijke’
spelen waren toegestaan, maar illegale gokspelen bleven onverminderd populair, ondanks alle
verbodsbepalingen. De waard speelde in op de spel- en gokbehoefte van zijn klanten door
triktrakborden, dobbelstenen, kaarten en andere spellen in huis te hebben. Waarden van ‘gokholen’
stimuleerden hun gasten zelfs in hun gokverslaving.
Kaarten en dobbelen
In de periode na de Alteratie van 1578 boog de kerkenraad van de gereformeerde gemeente zich
geregeld over de gevaren van sport en spel. Balspellen – zoals kolven, boogschieten en bordspellen –
werden oogluikend toegestaan als ‘middelmatighe dingen’ van het wereldlijk gedrag.1175 De grens lag
voor de consistorie bij de kans- en geluksspelen zoals dobbelen en kaartspel, dikwijls met een inzet van
geld, consumpties of kledingstukken. Kaarten gold zelfs als een ‘stinckende, vuyle sonde’, aangezien het
Gods voorzienigheid op de proef stelde, en met het werpen van de dobbelstenen werd God ontheiligd
en nodeloos vermoeid. Volgens predikant Petrus Wittewrongel (1609-1662) was het ‘verderfelijke’
dobbelspel in Amsterdam echter zodanig ingeburgerd, dat zelfs eerlijke burgers en aanzienlijke
kooplieden thuis en in de herberg de teerling wierpen.1176 Dobbelende lidmaten werden alleen op het
matje geroepen als er tegelijkertijd ook drankmisbruik in het spel was, maar tot tuchtstraffen kwam het
nauwelijks. In andere steden, zoals Augsburg in Beieren, had de lokale overheid verbodsbepalingen
opgesteld tegen gokken met excessieve bedragen. In de praktijk stond meestal slechts de drankrekening
op het spel. Een algeheel gokverbod was er evenmin in de (katholieke) Oostenrijkse gebieden; wel was
er daar een ‘inzetplafond’ en een verbod aan bepaalde beroepsbeoefenaars. De Oostenrijkse architect
en moraalridder Hippolyt Guarinoni (1571-1654) wist precies waar mensen hun gokverslaving
opdeden: ‘Wilt du Karten/Würffel [dobbelen]/vnnd ander Spel sehen oder lernen? Such die Lehrmeister im wirthauss’,
adviseerde hij schertsend.1177
Bij hoge inzetten stond er letterlijk en figuurlijk veel op het spel. In Amsterdam braken er
daarom geregeld scheld- en vechtpartijen uit tussen gokkers in drinkhuizen. Ook maakten valsspelers
misbruik van naïeve herberggasten, zoals in 1667. De 32-jarige Jan Jansz uit Tiel liep over de
Geldersekade, toen een man hem vroeg of hij interesse had in een partij goedkope kousen. De
Tielenaar had daar wel oren naar en liep mee naar de herberg van de verkoper, aan de Nieuwmarkt,
waar ze een pintje bestelden. Een Joodse jongeman daagde hen uit voor een spelletje kaart, dat
ontaardde in een gokspel met een hoge inzet van honderd gulden. De Tielse herberggast verdacht zijn
tegenspeler van vals spel maar nam schielijk de benen toen deze zijn degen trok. Uit de gerechtelijke
verhoren blijkt dat de reiziger in de val was gelokt door Hendrick van der Klack uit Gorkum, een
beruchte gokker die al verschillende keren was verbannen wegens vals spelen. Daarbij geholpen door
de ‘toevallig’ binnentredende Joodse jongeman won hij geld en goederen van herberggasten, die hij
binnenlokte met aantrekkelijk geprijsde kousen.1178
Vanwege de kwade gevolgen van het spelen om hoge bedragen kwam het stadsbestuur in 1681
met maatregelen. Voortaan mocht niemand meer vergokken dan vijfentwintig gulden op één dag, want
Wagenaar (Amsterdam, deel 3, 48) heeft het in dit verband over spelen ‘waarin ook eenige schranderheid of behendigheid
te passe kwam’, zoals dammen en schaken; Roodenburg, Onder censuur, 334.
1176 Roodenburg, Onder censuur, 334.
1177 Pauser, ‘Geldspiel’, 179-233; Tlusty, Bacchus, 153, 161; Guarinoni, Die Grewel, 828 [citaat]. Voor Engeland: Ashton,
Gambling; Frankrijk: Kavanagh, Dice, cards, wheels.
1178 SAA, Archief 5061, inv.nr. 317/152-153, confessieboek 19-3-1667; NA 3427/203, nots. W. Banning, akte 19-3-1667.
222
1175

‘hoog spel’ zou leiden tot vloeken, verlies van tijd en geld, drankzucht en de ondergang van
gezinnen.1179 De kerkenraad vond de overheidsmaatregel onvoldoende en greep binnen eigen kring zelf
in: drie lidmaten werden naar de consistorie ontboden vanwege hun gokgedrag. Een van hen had met
een dobbelspel alle kleren van het lijf van een andere lidmaat gewonnen.1180 In 1692, elf jaar na het
uitvaardigen van de keur tegen hoog spel, kwam de magistraat met aanvullende wetgeving, ditmaal
gericht tegen tappers, slaapbazen, koffieschenkers en anderen die gelegenheid boden. Zij mochten een
aantal gevaarlijke gokspellen niet meer toelaten, die elders in Europa al langer waren verboden.1181 In
Amsterdam ging het om kaartspelen als Pochgen en Banco Falito, waarvan de namen al aangeven dat de
inzetten behoorlijk konden oplopen. Bij een eerste overtreding kreeg de uitbater een forse geldstraf; bij
recidive werd zijn drinkhuis een jaar gesloten en bij een derde keer ging de deur voorgoed dicht. Als de
waarden konden aantonen door de gokkers te zijn gedwongen de spelen toe te laten, dan gingen zij
vrijuit. Om hun klanten op de hoogte te stellen van de nieuwe wetgeving, moesten uitbaters een bordje
met de verboden spellen ophangen in hun voorhuis; op het ontbreken hiervan stond eveneens een
kleine boete. Betrapte gokkers betaalden honderd gulden, terwijl hun gastheren het dubbele kwijt
waren: de grootste verantwoordelijkheid voor de risicovolle spellen lag dus bij hen. Gezien de herhaling
van de keur (1697) bleven herberggasten tegen hoge bedragen gokken: een nieuw gevaar was het verder
onbekende waagspel Royal Oak.1182
Dat de waarden hun klanten bij binnenkomst waarschuwden tegen het ongebreidelde gokken, is
onwaarschijnlijk. Volgens de negentiende-eeuwer Jan ter Gouw lazen bezoekers de keur en gingen zij
‘na de lezing zitten dobbelen als te voren’.1183 De contemporaine prent Het Kaartspel van Pieter van den
Berge (afb. 36)1184 (gedateerd na 1694) ondersteunt zijn vermoeden. Met kaarten, dobbelsteen en andere
gokspellen ‘versmolten’ de spelers in een herberg hun goud, ook al verschaft een duivelsfiguur hun
nieuw geld.

Afb. 36 Het kaartspel door P. van den Berge. Afb. 37 Verkeerden Yver door Jan van de Velde (II). Rijksmuseum.
Keur 25-7-1681.
In de consistorie beloofde de ene gokker nooit meer een [dobbel]steen ter hand te nemen ‘om soo groff te spelen’. De
ander, de latere Britse consul Joseph Kerby, was in 1696 het mikpunt van het Aansprekersoproer; hij ontkende
eenvoudigweg zich met het dobbelspel te hebben ingelaten. SAA, Archief 376, inv.nr. 14, f., 291, 298 en 300, 11-11-1681,
8/15-1-1682.
1181 In Oostenrijk en Augsburg waren waarden ook verantwoordelijk voor illegaal gokken in hun lokalen. In Tirol moesten
waarden ook een aanplakbiljet met de wetgeving ophangen, zie: Pauser, ‘Geldspiel’, 204 en Thlusty, Bacchus, 161.
1182 De Zuidelijke Nederlanden werden in deze periode overspoeld door kansspelers en in 1699 kwam het centraal bestuur
met een totaalverbod op hazardspelen. In Gent nam het lokale bestuur dit verbod nauwelijks serieus, mede omdat er
belasting werd geheven op kaart- en dobbelspelen, zie: Elewaut, ‘Herberg’, 123. Handvesten, 1039; keuren 31-1-1692 en 27-21697; Roodenburg, Onder censuur, 335.
1183 Volksvermaken, 62.
1184 Rijksmuseum RP-P-1890-A-15893.
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Veel teruggekeerde zeemannen uit Oost-Indië was de prent op het lijf geschreven. Met hun
zuurverdiende gage op zak liepen sommigen rechtstreeks van de haven naar de dubieuze drinkhuizen
van Amsterdam. In 1694 verspeelde een matroos zijn gehele verdiende loon in het gokhol van Jan
Sabbatai Sena (1654-na 1703) op Vlooienburg. En hij was bij lange na niet de enige die zich bij Sena
bankroet dobbelde. Zo getuigde een schoorsteenvegervrouw dat haar man drie jaar lang ‘continueel ten
syner [Sena’s] huyse is gekoomen’ en alles van waarde meenam dat hij thuis kon vinden. Door haar
gokverslaafde man leed zij gebrek. De waard Sena was een in Rome geboren Sefardische Jood, die tapte
en tabak verkocht bij de ‘Joode Caatsbaan’, waar indertijd ook getippeld werd. Omdat hij zijn
dienstmeid had bezwangerd moest hij zich voor de schepenen verantwoorden, want voor Joodse
mannen was seksuele omgang met christelijke vrouwen verboden. Een bijkomstig delict was het
‘goddeloos speelen’ door de gasten in Sena’s kroeg. Naast allerhande kaartspelen deden zij ‘een
oostindisch spel geheeten topmaas’. VOC-matrozen kenden dat dobbelspel als geen ander: ze leerden
het in Batavia van de Chinezen, hoewel het spelen ervan verboden was door de compagnie.1185
Uit de verhoren van Sena blijkt hoe een slimme waard kon verdienen aan de illegale gokspellen.
Voor het leveren van de speeltafels en de dobbelstenen ontving hij al een duit. Daarnaast waagde de
waard zelf een gokje mee, vooral wanneer er hoge inzetten op het spel stonden. Daartoe leverde hij
vooraf heimelijk een ‘geteekende [gemarkeerde] caart’ of valse dobbelstenen aan een of twee
metgezellen: na afloop deelden zij de buit, zo beweerden getuigen à charge. Van een stuurman wisten
zij met valse dobbelstenen 25 gulden afhandig te maken; met kaarten verloor een knoopmaker
tweehonderd gulden en een groep Joden honderd rijksdaalders. Protesteren tegen het valsspelen was
onverstandig: een verongelijkte gast kreeg een slag op zijn hoofd en werd het drinkhuis uitgewerkt.
Hoog spel en onverantwoord doorspelen werden door Sena eerder gestimuleerd dan ontmoedigd: in
zijn herberg stond een zilveren tabaksdoos van een gokker; met de dertig schellingen ‘pandgeld’ kon hij
verder spelen. Sena hield zoveel geld over aan zijn illegale praktijken, dat hij na zijn arrestatie snel een
beurs met vijfhonderd gulden aan goud liet verstoppen. De schout confronteerde hem met de
‘magische’ dobbelstenen uit zijn eigen huis. Ze hadden het ‘maaksel van de uytveegende ses over de
drie teegens de een de twee teegen de vier’, wat volgens de waard juist bedoeld was om het valsspelen
tegen te gaan. Vanwege zijn overspel met een christenvrouw en een leugentje bij de
ondertrouwregistratie maar ook omdat hij in zijn herberg gelegenheid bood voor ‘alle soorten van
dobbelaers’ kreeg Jan Sabbatai Sena een hoge boete en werd hij voor vijf jaar uit het gewest verbannen.
In 1703 was Sena teruggekeerd, want in dat jaar vroeg hij het ingezetenschap aan. Hij was toen opnieuw
actief als tapper.1186 Tot 1710 was Abram de Crasto Tartas, alias Abamme, waard van het ‘dobbelhuis’
op Vlooienburg, daarna de timmerman Gillis Cramer. De vertrekkende waard had met de nieuwe
uitbater afgesproken dat deze hem een deel van de drankomzet zou betalen: acht stuivers per mengel
(1,3 liter) brandewijn en anderhalve gulden per ton bier. Een hoge omzet was gegarandeerd, want zowel
christenen als Joden kwam iedere avond bij hem triktrakken. Bij een politie-inval in maart 1710 werden
alle gasten gearresteerd en kreeg de waard een boete van tweehonderd gulden wegens het houden van
een gokhuis.1187
Ook na de verbodsbepalingen op hoog spel liepen kansspelen in drinkhuizen uit de hand, wat
het vermoeden bevestigt dat gasten roekeloos bleven inzetten. Zo had Willem de Roij tijdens de
septemberkermis in 1700 ruzie gekregen over het kaartspel in herberg de Koning van Engeland op de
Botermarkt (nu: Rembrandtplein). De daaropvolgende vechtpartij buiten moest zijn tegenspeler met de
dood bekopen. Fatale afloop kende ook het gokspel van Bram Wier. Met twee mannen en een
prostituee logeerde hij begin maart 1701 enkele nachten bij waard Stoffel in de Twee Metselaars op het
Leidseplein. Tijdens het dobbelspel kreeg hij het aan de stok met een van de andere mannen, die hem

Van de Pol, Hoerdom, 123, 140-141.
De dienstmeid, Adriana van Carpentier uit Terneuzen, had twee kinderen in onecht met Sena voortgebracht, waarvoor
ze twee weken op water en brood moest zitten, maar vanwege haar ‘zuigend kind’ hebben de schepenen haar die straf
kwijtgescholden. SAA, Archief 5061, inv.nr. 598, f. 150-150v; inv.nr. 341, verhoren 15-2-1694; 16-2-1694, 17-2-1694; 9-91694, 11-9-1694.
1187 SAA, Archief 5061, inv.nr. 361, f. 86v-87, 5-3-1710; f. 129v, 20-03-1710 [Gillis Cramer].
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buiten op straat neerstak.1188 Rond dezelfde tijd stond ook de Karsseboom in de Kalverstraat bekend als
‘speelhol’. Abraham Nehemias Cardoso ging er graag dobbelen, totdat hij van valsspelen werd beticht.
De dobbelaar probeerde zich vrij te pleiten door vrienden te laten getuigen dat hij nooit had
valsgespeeld.1189
Behalve met valsspelers kregen waarden te maken met zwaar gokverslaafde klanten. Een ernstig
geval was een van de vaste bezoekers van de Oranjeboom, een drinkhuis op de hoek van de Herengracht
met de Reguliersstraat. De waard, Gilles Delmenhorst, was een voormalige timmerman, die na zijn
huwelijk achter de toog was beland. Geregeld kreeg hij bezoek van Dirck Horstman, een
porseleinverkoper en kleermaker uit de Reestraat. Hij kwam er kaarten en zette andere gasten ertoe aan
met hem mee te doen. De waard leende hem soms inzetgeld, maar kreeg dat slechts met de grootste
moeite terug. Op 13 mei 1710 bleef Horstman van ’s ochtends vroeg tot middernacht kaarten, met
onder anderen de waard zelf als tegenstander. Toen deze er genoeg van had, ging hij met een andere
gast kaarten om geld dat hij ter plaatse liet voorschieten. In totaal leende hij 72 gulden, waarvoor
Horstman door de waardin opgestelde schuldbriefjes tekende, en beloofde alles binnen 24 uur terug te
betalen. Toen hij rond middernacht al het geld had vergokt, trok Horstman zijn rok van het lijf en legde
die op tafel. Met die inzet gingen zijn spelpartners niet akkoord. Zelfs toen de waard op bed lag, bleef
Horstman hem en zijn vrouw lastigvallen; hij ‘forceerde en dwong’ de waardin om met hem te
kaarten.1190
De uitbaters van de Oranjeboom waren volgens eigen zeggen niet bij machte om de gokker uit
hun herberg te verwijderen. Aan de andere kant bleven zij hem ook faciliteren in zijn verslaving. Met
het voorschieten van inzet en het meespelen stimuleerde de waard hem eerder in zijn pathologische
gokgedrag dan dat hij hem probeerde af te remmen. En hij was niet de enige. In het loflied op de
Botermarkt van Pieter de Vos worden twee kroegen aan het plein genoemd: de Post en de befaamde
(Witte) Olifant. Klanten die daar op het triktrakbord speelden en geld te kort kwamen, hoefden zich geen
zorgen te maken, want: Men hangt niemand op om schuld,/De waerd die mag borgen.1191 Met zekerheidstelling
van de waard werd het de gokverslaafde gemakkelijk gemaakt om door te spelen zonder geld. Het
gokken bleef dan ook ‘een van ‘s menschdoms alderongeneeselijkste kwalen’.1192
Verkeerborden
Het dobbelen in drinkhuizen en elders gebeurde op een ‘verkeerbord’. Dit was een speeltafel met
schijven, stukken en dobbelstenen. De verkeerborden lagen voor de bezoeker alvast gereed, op een lage
tafel of een leeg biervat, zoals is te zien op genreschilderijen. Voor het gebruik bracht de waard een
klein bedrag in rekening. De speeltafels waren goedkoop in de aanschaf – voor twee gulden was er een
tweedehands exemplaar te bekomen – en ze komen veelvuldig voor in zeventiende-eeuwse
herberginventarissen.1193 Zo bezat de kastelein van de Voetboogdoelen in 1637 vijf exemplaren, waarop
bezoekers in de verschillende vertrekken konden spelen. J. Six van Chandelier verwijst naar het
dobbelvermaak in de doelenherberg in zijn wintergedicht:
Of telt in Doelens, met getuisch [gegok],
Op ’t vierkant van den dobbelsteen,
Den aavond in minuuten heen.1194

SAA, Archief 5061, inv.nr. 156, schoutsrol 8-2-1701 [Willem de Roij]; inv.nr. 350, f. 60-60v, confessie 11-3-1701 [Bram
Wier].
1189 SAA, NA 4195/1631, nots. D. van de Groe, attestatie 30-5-1702.
1190 Naderhand probeerde Horstman onder de schuld uit te komen, vandaar de notariële verklaring, zie: SAA, NA 7195/343,
nots. A. Rustenburgh, attestatie 19-5-1710; otr 4-7-1710.
1191 De Vos, ‘Lof van de Bottermarkt’, 60-61.
1192 Dr. Paschasius Justus Turcq publiceerde in 1561 al een traktaat over de gevaren van het kansspel (De Alea, sive de curanda
ludendi in pecuniam cupiditate/‘Hoe mensen te genezen van hun ziekelijke drang om voor geld te spelen?’). Zijn medische
benadering was gebaseerd op klassieke geneesheren als Galenus maar ook op eigen waarneming, want hij was zelf zwaar
gokverslaafd. In 1642 volgde een herdruk van het traktaat. Hallema, ‘Dobbelsteen’, 275 [citaat Weyerman].
1193 SAA, NA 1856, 56-64, nots. N. Kruijs, 12-11-1647 [Kleine Karthuizer].
1194 Poësy, 58 [citaat].
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Er waren ook gekleurde verkeerborden in omloop. Een drooggasterijhouder (slaapbaas) in de
Warmoesstraat bezat een paars exemplaar en de uitbater van een wijnkroeg in de Jordaan vernoemde
zijn zaak naar een groen verkeerbord.1195 Op het verkeerbord speelden herbergklanten een soort
triktrak, met dobbelstenen en damschijven, dat ook wel ‘verkeerspelen’ genoemd werd. Volgens
rechtsgeleerde Simon van Leeuwen werd dit spel ‘met taarlingen en schijven’ vaak gespeeld tijdens
maaltijden en drinkgelagen. Sommige spelers misbruikten het bord ‘om malkander veel geld af te
winnen’.1196 Van de andere dobbelspellen op het verkeerbord waren met name ‘muizebruijen en
tiktakken’ in de zeventiende eeuw populair. Ook deze spelvarianten waren verwant aan het triktrak,
zoals de naam van de laatste al aangeeft.1197 Net als in Engeland werd de score in de Hollandse kroegen
bijgehouden op een leitje, dat zelden ontbrak in herberginterieurs. Een publiek van herberggasten
moedigde de spelers aan en zette vermoedelijk geld in op de winnaar, terwijl de spelers stevig pijp
rookten en bier dronken, als we de genreschilderijen mogen geloven.1198 In de emblematiek was
triktrakken een uiting van luiheid, zoals te zien is op een gravure (afb. 37, p. 223) uit de eerste helft van
de zeventiende eeuw. Twee spelers en eenzelfde aantal toeschouwers buigen zich over het verkeerbord
bij kaarslicht; gezien de wapenuitrusting gaat het om soldaten, op bezoek in een herberg. De titel
(‘Verkeerden yver’) laat weinig twijfel bestaan over de moralistische les van de maker. Met het
bijbehorende drankgebruik kon het dobbelspel ook leiden tot twist en onzedelijkheid. De Haarlemse
prentmaker Jacob Matham waarschuwde hiervoor door twee ruziënde triktrakspelers en een onkuis stel
aan het verkeerbord af te beelden.1199
Dobbelspel gaf des te meer aanstoot als het op een hoogtijdag gebeurde. In 1673 sprak de
kerkenraad de schout aan vanwege de grote ‘onstichtinge’ door ‘ticktacken, verkeeren en gelagen zetten’
op bededagen: de gehele bevolking moest dan Gods zegen of ontferming afsmeken voor bepaalde
gebeurtenissen zoals een uitbraak van de pest of tegenvallende krijgsverrichtingen.1200 In de zeventiende
eeuw schreven de landelijke of gewestelijke overheden gemiddeld tweemaal per jaar een biddag uit. De
verplichte sluitingsdagen betekenden omzetverlies voor waarden. In 1625, toen de pest woedde, het
wassende water dreigde en het Spaanse leger voor Breda lag, waren er zelfs wekelijks bededagen
uitgeschreven. Een groep herbergiers liet notarieel vastleggen dat het hoge aantal bededagen een van de
oorzaken was van hun ‘sobere verdiensten’.1201 Omgekeerd zouden volgens de gewestelijke overheden
zondige zaken zoals het ‘drincken, kaatsen, kolven, dansen ende andere ongebonden lichtveerdicheden’
juist Gods toorn opwekken. Omdat diezelfde overheden mede met de imposten op dranken hun
begroting moesten zien rond te krijgen, was enige coulance voor de drinkhuizen geboden. In 1628
besloten de Staten van Holland toch maar geen maandelijkse bededagen uit te schrijven, volgens eigen
zeggen ‘om de verslagentheyt onder de gemeente ende inwoonderen niet grooter te maken’.1202
Berenbijten
Behalve tijdens bededagen mocht niemand op zondag of tijdens andere predicaties in herbergen zitten
drinken. In 1624 had het stadsbestuur al gedecreteerd dat waarden hun gasten dan niet mochten
schenken, tenzij het ging om het faciliteren van de eerste levensbehoeften voor de ‘reysenden man’. In
1695 liep het zondagsdrinken alweer de spuigaten uit en reageerde het stadsbestuur met een uitbreiding
van het eerdere verbod. Herbergiers, tappers, waardinnen en – nu ook – koffieschenkers werd
verboden op zondag tot twaalf uur ’s middags en op bededagen de gehele dag in hun drinkhuizen
‘gelagen te setten, of op verkeerboord, hoorn-bord, truktaeffel, kaatsbaan of eenig ander speeltuijg te
Het Groene Verkeerbord in de Baafjessteeg, zie: SA, Archief 5051, inv.nr. 63, 2-8-1662; NA 5098/355-374, nots. Jac. van
den Ende, sterfhuisinventaris 5-10-1680; NA 695B/625v-629, nots. Jan Warnaertsz.
1196 Batavia Illustrata, 281; Ter Gouw, Volksvermaken, 62.
1197 Het tiktakken was een onomatopee en triktrak waarschijnlijk de Franse variant trictrac, zoals bijvoorbeeld genoemd door
Huygens in zijn Journaal, zie: WNT, lemma triktrak.
1198 Zoals Herberg met triktrakspelers van de Haarlemse schilder Egbert van Heemskerck de Oude, 1669 [Rijksmuseum SK-A2180] en uiteraard ook Steens, Tweeërlei spel [SK-A-3347]. Renger, Lockere Gesellschaft, 81-83.
1199 De Jongh, Lering en vermaak, 109-111.
1200 Roodenburg, Onder censuur, 335.
1201 SAA, NA 390/173, nots. J. en N. Jacobs, verklaring 28-3-1625. Van Rooden, ‘Dissenters’, 704.
1202 Van Deursen, Klein vermogen, 269-271.
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laten speelen’, op straffe van telkens drie gulden bij overtreding. Opnieuw waren ‘passagiers tot haar
nooddruft’ uitgezonderd.1203 Op de schoutsrol staan inderdaad enkele bekeuringen opgetekend wegens
‘tappen onder kerktijd’, waarvoor waarden boetes betaalden, maar tot structurele vervolging van de
sabbatschenders is het nooit gekomen.1204
In 1680 constateerde de kerkenraad dat ‘des Heeren dagh’ ontheiligd werd door de twee
‘berenbijten’ buiten de Leidsepoort. Liefhebbers konden daar hondengevechten bijwonen. De
‘bullebijters’ (bulldogs) waren speciaal afgericht om tegen stieren te vechten en ‘berebijters’
(steendoggen) bevochten een beer (mannetjesvarken)1205, die een beperkte bewegingsvrijheid had omdat
hij was vastgebonden aan een paal. De dieronvriendelijke traditie bestond vóór of vanaf 1654, toen de
dichter Schellinks een ‘Beere-bijt’ buiten de Heiligewegspoort noemde. Beeldend beschrijft hij ook een
gevecht ‘met stront en darmen’ tussen een hond en een stier. In de twee vermaaksherbergen uit de
kerkenraadsnotulen van 1680 werden de gevechten tussen beren en honden ook op zondag gehouden,
naast ‘andere ijdelheden’ zoals waarschijnlijk drinken en gokken.1206 Twee kerkenraadsleden namen een
kijkje en vonden het hondenvechten ergerlijk, ‘bijsonder op den dagh des Heeren’. Naast de
ontheiliging van de sabbatdag waren er ook religieuze bezwaren tegen het vermaak op zich: onlangs had
de Hoornse predikant Hondius in zijn ‘zwartboek van zonden’ immers ook het organiseren van hanenof hondengevechten opgenomen. Op grond van koning Salomo’s Spreuken (12 vers 10) beschouwde
hij dit als onbarmhartig en wreed gedrag.1207 Klagen over de berenbijten haalde niets uit, want de ‘sport’
was immens populair bij een breed publiek. Tenminste één van de beide berenbijten buiten de
Leidsepoort was in 1683 nog in bedrijf. Datzelfde jaar kwam een natuurlijk einde aan de herberg, toen
het huis werd verkocht. De huurder mocht blijven tot het aflopen van de huur, in mei, maar moest dan
de door hem gebouwde ‘hondehocken’ afbreken en het uithangbord met de tekst ‘de Berebijt’ van de
gevel halen.1208 Elders ging het berenbijten gewoon door, want in 1689 volgde er een stedelijke keur
tegen het vechten van honden met beren of stieren. Overtreders kregen een hoge boete in het
vooruitzicht gesteld en de betrokken honden werden gedood. Het verbod sloot aan bij eerdere
wetgeving tegen gevaarlijke loslopende honden.1209
De verbodskeur van 1689 zal vooral gericht zijn geweest tegen de dierenactiviteiten in de
Berenbijt buiten de Utrechtsepoort (nu: hoek Tweede Jan van der Heijdenstraat en Amstel; afb. 38 en
39).1210 Deze vermaaksherberg lag aan de Buiten-Amstel, langs de gerieflijke wandelboulevard op de
oevers van de rivier, voorbij het Zaagmolenpad en naast huis de Jagerstal en de Pauwentuin. Het huis en
erf waren in het bezit van de regenten van het Burgerweeshuis, die ze verhuurden aan exploitanten.
Tenminste vanaf 1638 werd er in het voorhuis met de bijbehorende tuin herberg gehouden,
aanvankelijk onder de naam de Roskam. Het achterhuis werd afzonderlijk verhuurd als boerderij.
Tussen 1643 en 1645 huurde de doopsgezinde boekverkoper en uitgever Jacob Aertsz Colom de
Roskam.1211 De weeshuisregenten brachten de jaarhuur langzaam omhoog: na Coloms vertrek in 1645
betaalde uitbater Frederick Dircxsz Swartspoeler 275 gulden. Een van zijn borgen was een
bierbeschooier, die in ruil voor zijn garantstelling zijn gerstenat zal hebben geleverd. Binnen een jaar
was Swartspoeler echter dood en raakte de Roskam in verval. Zijn weduwe kreeg betalingsachterstanden
en belandde bij de commissarissen van de desolate boedelkamer, die haar goederen verkochten.
Roodenburg, Onder censuur, 335-336; keuren 6-1-1624 en 25-6-1695.
O.a. Faber, Strafrechtspleging, 96.
1205 Het kermisdoek van Gerrit Lundens (Amsterdam Museum, inv.nr. SA 31313) laat zien dat het wellicht incidenteel ook
om echte beren ging. WNT, lemma beer II’.
1206 Roodenburg, Onder censuur, 335-336; Van Eeghen, ‘De Berebijt’, 144; SAA, Archief 376, inv.nr. 14, f. 184, 4-7-1680;
Schellinks, Koddige olipodrigo, 5-6
1207 SAA, Archief 376, inv.nr. 14, f. 187, 1-8-1680. Davids, ‘Dierenbeul’, 243.
1208 Ook langs de Oetewalerweg (Linnaeusweg) was in 1671-1672 een Berenbijt, zie: SAA, NA 3930/145 nots. N. Brouwer,
insinuatie 27-4-1672. Nationaal Archief, toegangnr. 3.03.01.01, inv.nr. 3442, willig decreet 29-3-1683; kwijtschelding 29-31683.
1209 Keur o.a. afgedrukt in Navorscher 10 (1860) 359. Over de langdurige strijd van de Britse overheden tegen het berenbijten:
Velten, Beastly London, 102-103.
1210 De Ridder, ‘Beerebijt en Keizerskroon’, 56-65.
1211 Colom was tevens de man achter de omstreden uitgave van Vondels Palamedes. De eerste huurder van de Roskam was
Elias Cornelisz Stilting van Utrecht (1636-1637); daarna herbergier Pieter Jaspersz (1638-1643). SAA, Archief 367.A, inv.nr.
366, f. 19.
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Vermoedelijk vonden er in deze tijd dubieuze praktijken plaats in de herberg, want de nieuwe huurder
moest beloven dat hij het huis ‘eerlijck en burgerlijck sal bewoonen’, met het risico dat de huur zou
worden opgezegd als de regenten misstanden bemerkten.1212
De naam ‘de Beerebijt’ kwam voor het eerst voor in de weeshuisadministratie van 1656.
Uitbater Claes Mesen, die woonde bij het verderop gelegen dorp Ouderkerk, moet rond die tijd zijn
begonnen met de gevechten tussen hond en beer. De volgende waard, Cornelis Gerbrantsz het Lam uit
Venhuizen en diens vrouw, eveneens uit het Noorderkwartier, bleven dit vermaak na 1660 bieden. Om
meer ruimte voor de buitenactiviteiten te creëren, namen ze ook de huur over van de achter de herberg
gelegen boerderij. In de herberg werd voornamelijk bier geschonken, afkomstig van twee brouwerijen,
zo blijkt uit een peiling van de buitentappers in 1662.1213 Na het overlijden van de waard (1667) nam
diens weduwe de exploitatie over. De huur was inmiddels gestegen tot zevenhonderd gulden per jaar,
een indicatie dat de herberg uitstekend liep. Tijdens de Vierde Vergroting waren de stad en de
potentiële klanten dan ook een stuk dichterbij gekomen: met de voltooiing van de nieuwe
Utrechtsepoort, in 1665, en de gelijktijdige aanleg van de Utrechtsestraat was de Berenbijt beter
bereikbaar geworden. Vanuit de stad konden welgestelden nu per koets naar de vermaaksherberg
rijden.1214 Na het overlijden van haar man hertrouwde de waardin in 1670 met Leendert Jansz Spijcker
uit Breukelen. Ze tekenden een nieuw huurcontract, stipulerende dat ze zelf moesten betalen voor de
vensters maar dat grote verbouwingen voor rekening van de weeshuisregenten kwamen. Ook kregen ze
enige financiële compensatie voor de waterschade geleden tijdens de inundaties van 1672.

Afb. 38 Berenbijt op plattegrond Leupenius, 1684. Afb. 39 Berenbijt op stadsprofiel van A. Scheevenhuysen, ca. 1700. SAA.

Uitbater Spijcker had grootse uitbreidingsplannen voor zijn Berenbijt. Mede op kosten van het weeshuis
liet hij een tweede loods timmeren om paarden en andere dieren te stallen: hij droeg 150 gulden bij en
leverde de dakpannen. De jaarhuur steeg in 1676 naar duizend gulden.1215 De komende jaren liet
Spijcker er nog een langwerpige stal bijzetten en een sloot graven, zodat er een omheinde binnenplaats
ontstond, te zien op een plattegrond uit 1684 (afb. 38). Zijn ‘berenbijters-arena’ was een bescheiden
variant op de imposante bouwwerken met overdekte plaatsen voor de toeschouwers in steden als
Londen (Bear Garden), Danzig (Fechtschule) en Neurenberg (Fechthaus). Spijker heeft zelf niet lang genoten
van zijn vechthuis, want in 1683 overleed hij. Zijn weduwe hertrouwde datzelfde jaar met Jan Schouten
uit Sloten, eigenaar van herberg Huis te Rust bij de Diemerbrug.1216 Vier jaar later kocht hij het
Na vier jaar nam bierbeschooier Egbert Roest tijdelijk de huur over, die was gestegen tot 325 gulden. Ibidem, f. 19v.
Cornelis Gerbrantsz had toen een half vat van brouwerij Zwaan en een half vat van de Twee Leeuwen op voorraad, zie:
SAA, NA 2805/595, nots. H. Westfrisius, 2-8-1662.
1214 Abrahamse, Grote Uitleg, 140, 280.
1215 SAA, Archief 367.A, inv.nr. 367, f. 3. Over de waterschade in 1672: Wagenaar, Amsterdam, deel 1, 649-650.
1216 In 1670 ontving Schouten de regenten van het Muiderzandpad na een inspectie en datzelfde jaar verhuurde hij het
naastgelegen boerenhuis met schuur, stalling en land door aan uitbater Jan Jansz Cleijn alias Kuijper, zie: SAA, NA 3740/79
nots. P. Sas, 17-4-1684; Archief 5039, inv.nr. 297, 4-10-1670.
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poorterschap als herbergier, zodat hij sindsdien als waard van de Berenbijt actief zal zijn geweest. In het
jaar van het verbod op het berenbijten, 1689, overleed Jan Schouten. Zijn weduwe Neeltje Jans zette de
zaak voort en betaalde een recordhuur van veertienhonderd gulden, hoewel ze voortaan geen
dierengevechten meer mocht houden.1217
De Berenbijt bleef echter bezoekers trekken, want de herberg kwam in gebruik als pleisterplaats
voor reizigers. Pal ervoor vertrokken vanaf deze periode namelijk de geregelde trekschuiten naar
Utrecht, Gouda, Den Haag en Rotterdam. De drukte is te zien op een prent van rond de eeuwwisseling
(afb.), waarop koetsen, reizigers in alle soorten en maten, trekschuitkapiteins, paarden en een hond
rondscharrelen. De Goudse schuiten vertrokken tweemaal daags en boden plaats aan 32 personen,
naast goederen, brieven en vuil wasgoed dat in Goudse blekerijen werd gereinigd. De reis duurde
‘slechts’ acht uur en was comfortabel.1218 Behalve incidentele deftige gasten, zoals in 1697 het
Moskovische gezantschap, kregen de trekvaart en de Berenbijt ook bezoekers van lager allooi. Matrozen
en soldaten misdroegen zich aan boord, waartegen het stadsbestuur zelfs een aparte keur opstelde, en
ook de beruchte crimineel Jacob Frederik Muller (1690-1718) nam met twee van zijn kompanen de
nachtschuit vanaf de herberg aan de Buiten-Amstel.1219 Naast passanten van allerlei pluimage trok de
Berenbijt ook recreanten uit de stad. De vrouw van een schipper uit Urk bezocht in 1704 geregeld de
herberg; haar man verklaarde voor de notaris dat zij zich daar dan bedronk.1220
De reputatie van de Berenbijt kelderde verder in de achttiende eeuw, maar vanwege de halte van
de trekvaart bleef het publiek niet weg. Een scherp waarnemer als Jacob Campo Weyerman was in 1729
weinig te spreken over de gasten: naast ‘dorstige reizigers’ en ‘geciviligeerde kapiteynen der
oorlogshaftige trekschuyten’ aanschouwde hij ‘gemanierde jagers jongens, de staatkundige
marktgangers, de rechtsgeleerde boeren schoutens, de onschadelyke hoeren en boeven’ in de ‘beruchte
beerebyt’. Ook de kwaliteit van de consumpties was niet in orde: Weyerman constateerde dat ‘de wijn
en het bier onvergeeflyk zijn, de mol [wit bier] doodelyk, den brandewyn en genever
onverandwoordelyk, de paling verderflyk, en het brood oneetbaar’.1221 In diezelfde periode kreeg de
Berenbijt ook een katholieke reputatie, wat misschien de aversie van Weyerman verklaart. De statie was
vernoemd naar de vermaaksherberg en de huiskerk Willibrord buiten de Veste lag dichtbij, aan het
Kuiperspad. Vanaf de herberg vertrokken jaarlijks circa driehonderd bedevaartgangers via Utrecht en
Kranenburg naar Kevelaer, voor de gezamenlijke Mariaverering.1222 Rond 1745 was de Berenbijt tijdelijk
ook de publieke verkoopplaats van Deense runderen. Uitbater Cornelis de Jong had een jaar later een
nieuwe publiekstrekker. In de winter van 1746 was voor twee stuivers een ‘nuttige yskruyer’ in werking
te zien: een machine die de ijsplaten voor de ijsbreker opzijschoof, zodat de waterschuiten
onbelemmerd konden volgen. Tien jaar later waren er een kameel, dromedaris en een ‘gekrult paerd’ te
zien. Met zulke stunts en extra diensten voor reizigers, zoals paardenverhuur, hield De Jong het hoofd
boven water. Bij de vermogensbelasting van 1742 bleek hij drie dienstbodes te hebben, een open wagen
met twee paarden en een jaarinkomen van 2500 gulden. De waard was een nette burger met een prima
inkomen geworden: met het ordinaire berenbijten was het geheel gedaan.1223
Hanengevechten
Nog volkser dan het berenbijten waren hanengevechten in Amsterdam. In Engeland genoot
aanvankelijk vooral de adel van het bloederige spel van de kemphanen: Hendrik VIII liet zelfs een
‘cockpit’ neerzetten in zijn paleis in Whitehall. Ten tijde van Shakespeare organiseerden Londense
herbergiers ook hanengevechten op hun binnenplaatsen. Uit de gedetailleerde beschrijving (1663) van
een hanengevecht in een Londense herberg door Samuel Pepys blijkt dat daarbij gegokt werd door een
SAA, Archief 367.A, inv.nr. 368, f. 4; Archief 5072, begraafregister NZK 17-3-1689, nr. 17 [begr. Jan Schouten buiten
de Utrechtsepoort in de Berebeijt]; Utrechts Archief, DTB, 34-4, inv.nr. U075b001.
1218 Geselschap, ‘Trekvaart’, 7-15.
1219 Thuijs, Jaco, 128, 144; Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 500.
1220 SAA, NA 6409/947, nots. C. van Achthoven, attestatie 4-11-1704; Bokma, ‘Trekschuit- en beurtveerdiensten’, 10-19.
1221 Den Vrolyke Tuchtheer, 24-10-1729.
1222 Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 214-215; Tepe, Paepsche vergaderplaetsen, 183.
1223 Over de latere geschiedenis van de herberg: De Ridder, ‘De Beerebijt en de Keizerskroon’, 56-65. Amsterdamse courant,
18-1-1746; 24-4-1756; PQ, deel 2, 350.
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publiek uit alle sociale lagen van de bevolking: van het parlementslid tot bakkers, brouwers en slagers,
die allemaal om het hardst vloekten. In de loop der tijd werd het hanenvechten een exclusieve
‘volkssport’, waarbij de haan scherpe mesjes aan zijn poten en een slokje brandewijn kreeg.1224 Zo
populair als in Engeland of Azië zijn hanengevechten in de Nederlandse gewesten nooit geweest, maar
ze kwamen hier wel voor. Liefhebbers konden de bloederige tweestrijd aanschouwen op het platteland,
tijdens kermissen en – vooral in Drenthe – ter gelegenheid van bruiloften.
Ook in Amsterdam organiseerden kroegbazen wedstrijden tussen vechthoenders; een stedelijk
verbod, zoals er in 1659 in Utrecht was uitgevaardigd, heeft de stad nooit gekend.1225 Dankzij Jan van
Gijsen (1668-1722), uitgever en voornaamste auteur van de berijmde weekkrant Amsterdamsche Merkuur,
kennen we één drinkhuis waar rond 1716-1719 geregeld hanengevechten werden gehouden: de Gouden
Eendracht in de Rozenstraat, gelegen op een steenworp afstand van zijn eigen woonhuis. De gevechten
vonden jaarlijks plaats op Vastenavond, een verwijzing naar het hanenspel tijdens het Bosche carnaval
in de middeleeuwen.1226 Eraan voorafgaand schreef Van Gijsen telkens een wervend tekstje over deze
‘Vastenavond-vreugd’. Hieruit valt op te maken dat er ’s avonds zeven hanen vochten, net zolang totdat
er één winnaar was overgebleven. De beesten werden niet voorzien van ‘sporen’, maar vochten met
hun blote snavels. In 1719 was het hanenspel in de Eendracht al uitgegroeid tot ‘het jaarlijks
hoofdvermaak voor Amstels borgerij’, aldus pleitbezorger en vaste klant Van Gijsen. Bier en wijn
waren er goedkoop.1227
In een van zijn reclameteksten noemde Van Gijsen de Gouden Eendracht ‘door ’t groot heelal
befaamd’. Toch is er in andere bronnen nagenoeg niets over de universeel bekende hanenvechterskroeg
te vinden.1228 Wel over de Druif, alias de Graaf van Holland, een herberg langs de Overtoomseweg.
Dierenspel was ook hier de voornaamste attractie. Van Gijsen gaf zelfs de exacte locatie door (vierde
huis vanaf de Leidsepoort) en noemde de naam van de waard, Paulus Settel (1683-1737), een
voormalige wijnverlater aan de Zeedijk. Vanaf 1715 kwam de katholieke Settel voor als exploitant van
de Druif. Een jaar later werd in zijn drinkhuis een vrouwelijke bezoeker lastiggevallen door een neef van
de crimineel Jaco.1229 Doorgaans was het geweld in de herberg uitsluitend gericht tegen dieren. Op
Paasmaandag 1719 adverteerde Van Gijsen dat er in de Druif een gans geknuppeld ging worden, daarna
‘zal men een pekelharing zien de kop afbijten, met mosterd dicht besmeerd’. Een dag later zou ‘een
beer zichzelf dood vechten met weergadeloze honden’, gevolgd door een gevecht tussen twee
bulldogs.1230 Datzelfde jaar, 1719, was er nog een andere berenbijt te zien in een tent op het Leidseplein,
tijdens de jaarlijkse kermis in september. Een groep zakkenrollers riep luid: ‘De leeuw (sic) is los!’ en de
toeschouwers, gapende boerinnetjes, rolden over elkaar om de tent uit te vluchten. In de paniek
verdwenen er veel tassen en andere persoonlijke bezittingen.1231
Tijdens de kermis en in de volksbuurten bleef het illegale berenbijten en ander dierenspel dus
langer voortbestaan. Slechts incidenteel greep de hoofdofficier – op aangeven van de kerkenraad – in,
als de zondagsheiliging in het geding kwam. Zo wist hij in 1712 te voorkomen dat er op een zondag in
de Grote Wildeman een kalkoense haan zou worden ‘geknuppeld’.1232

De Britse overheid verbood de rumoerige vorm van dierenmishandeling pas in 1835 (Cruelty to Animals Act), al bleven de
gevechten heimelijk plaatsvinden. Velten, Beastly London, 104-106; Bastable, Inside Pepys’ London, 156-160.
Dagboekaantekening Pepys, 21-12-1663; Tames, Londen, 172-173.
1225 Pas vanaf 1849 waren hanengevechten in Nederland verboden. Davids, ‘Dierenbeul’, 240; Mombarg, Houden van kippen,
44-47.
1226 Ook in Londen waren hanengevechten een traditioneel onderdeel van de Vastenavond, zie: Tames, Londen, 173.
1227 Veel dank aan Anna de Haas voor de verwijzingen uit de Weekelijksche Amsterdamsche Merkuur (AM): deel 6, 13, z.d. [febr.
1716]; 46, z.d. [jan./febr. 1717]; deel 7, 33, z.d. [febr. 1718], deel 8, 23, d.d. 13-2-1719.
1228 Gimpel, ‘Jan van Gijsen’, 81-113.
1229 SAA, NA 6913/833, nots. J. Deutz, verklaring 18-6-1703; Thuijs, Jaco, 71; otr 8-1-1706 [Paulus Settel x Lijsbeth Josua].
1230 AM, deel 8, 31, d.d. 7-4-1719.
1231 Gimpel, ‘Van Gijsen’, 98-99.
1232 Hondengevechten en ‘hanenkampen’ vonden in de tweede helft van de achttiende eeuw ook plaats in Antwerpse
herbergen, zie: Van Houte, Antwerpse herbergen, 129. Evenhuis, Amsterdam, deel 4, 41-42.
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Menagerieën
Dierenvermaak in herbergen bestond in Amsterdam niet alleen uit bloederige gevechten en
mishandelingen. Ook de tentoonstelling van exotische dieren en mensen met fysieke afwijkingen trok
publiek naar de drinkhuizen. In navolging van Hansken1233, de door Rembrandt vereeuwigde olifant,
was er aan het eind van de zeventiende eeuw een nieuwe, getalenteerde Indische vrouwtjesolifant te
zien. Het dier was eigendom van een herbergier, Bartel Verhagen (?-1703), die decennialang met haar
door Europa toerde. Het overzeese dierentransport gebeurde waarschijnlijk met zijn eigen schip, de
Juffrouw Maria – genoemd naar Verhagens oudste dochter.1234 Sinds 1681 was Verhagen eigenaar van
een herberg aan de Botermarkt (nu: Rembrandtplein), die naar zijn zeldzame beest de Witte Olifant
heette. Het is onduidelijk of de olifant hier ook te zien was, maar tijdens de jaarlijkse kermis, die rond
het plein gehouden werd, gaf zij in 1697 acte de présence. Een Russische reiziger maakte melding van
een grote olifant, die ‘menuetten speelde, op Turksche en Circassische wijze een trompet blies, met een
musket schoot, allerlei kunsten uitvoerde en met een hond speelde’.1235 Met die hond bedoelde de Rus
vermoedelijk het onooglijke beestje dat Verhagens vrouwtjesolifant vergezelde op haar Europese
reizen: volgens sommige ooggetuigen was het een Afrikaanse ezel of aardvarken, anderen zagen er een
mandril in. Na het overlijden van eigenaar Verhagen, in 1703, ging het slecht met zijn olifant: in
Schotland stortte het beest neer als gevolg van de door haar afgelegde dagmarsen. Haar begeleiders
besloten een kuil te graven, waarin ze kon uitrusten, doch deze liep vol met regen en de olifant
verdronk in het hemelwater.1236
Na de dood van eigenaar Bartel Verhagen transformeerde de Witte Olifant tot een menagerie.
Bezoeker Jan Velten tekende er een levend waterpaard, een grote schildpad, een aap en een Arabisch
schaap met vier hoorns. Dat de kwakzalver Tetjeroen in de herberg zou hebben opgetreden of huurder
of eigenaar was, is apocrief, evenals het overige bestaan van deze potsenmaker. Vanaf 1692 of eerder
was Nicolaas/Klaas Kaspersen de Munnick uit Ankum (Overijssel of Nedersaksen) uitbater van de
herberg op de Botermarkt, totdat hij in 1703 verhuisde naar Blaauw Jan.1237 In 1706 kocht Hendrik de
Wilde, een notaris gespecialiseerd in dierenzaken, de Witte Olifant. Voor enkele honderden guldens per
jaar verhuurde hij de herberg aan uitbaters. De eerste waard, Joannes Hofstede, zette de vaste huurder
van twee aparte kamertjes in de herberg op straat. In 1742 huurde uitbater Arnold van der Beuck de
herberg voor vierhonderd gulden per jaar; zijn jaarinkomen werd geschat op zevenhonderd gulden.
Tegen die tijd bezat de herberg al geen drukbezochte menagerie meer, al waren er tot aan het eind van
de achttiende eeuw nog ‘geleerde goudvinken’ te horen. Na afloop van de voorstelling konden klanten
de slimme zangvogeltjes kopen. Ook in een andere herberg met dezelfde naam werden vogels verkocht.
In de Witte Olifant bij de boerenvismarkt in de Nes gingen in 1728 en 1729 gekleurde kanarievogels van
de hand, ‘buitengewoon van zang’.1238
Van grotere faam dan de Witte Olifant was de herberg van Blaauw Jan op de Kloveniersburgwal
(huidig nrs. 87-89). Oprichter Jan Barentsz Westerhof (afb. 40) was afkomstig uit Oldenburg en
woonde aanvankelijk op de Oudezijds Voorburgwal voordat hij verhuisde naar de Hoop op de
Kloveniersburgwal (huidige nrs. 87-89). In 1683 was daar een andere uitbater actief, maar vóór 1698
kwam de huur in handen van Westerhoff. Hij begon er een menagerie die tegen betaling te bezoeken
was. In de loop der jaren verzamelde Westerhoff een indrukwekkende collectie natuurwonderen, met
name zeldzame vogels zoals ‘de koning van de wouwouwen’ (koningsgier). Tsaar Peter de Grote
bezocht zijn herberg, in 1698, en later volgde een trits bekende kunstenaars en wetenschappers.
Volgens een van die bezoekers, de eerdergenoemde Jan Velten, gaf Blaauw Jan weinig om geld: hij ging
dan ook failliet. Als uitbater van herberg de Hoop werd hij in 1703 opgevolgd door Nicolaas de
Munnick, voorheen uitbater van de Witte Olifant en derhalve een ervaren menageriehouder. Op de luifel
stond een gouden kasuaris afgebeeld en binnen waren bijzondere vogels uit alle werelddelen te zien,
Roscam Abbing, Rembrandts olifant.
SAA, Archief 5075, inv.nr. 5258B, bevrachtingscontract 1-8-1689; Roscam Abbing, ‘Vrouwtjesolifant’, 68-95.
1235 Geciteerd in: Raptschinsky, ‘Russische reizigers’, 161.
1236 Roscam Abbing, ‘Vrouwtjesolifant’, 80-82.
1237 SAA, otr 7-11-1692. Van Vliet en Hell, ‘Tetjeroen’, 183-184. Over de dierencollectie van Blaauw Jan: Winters, Dieren.
1238 Over de handel in kanaries in Antwerpse herbergen, zie; Van Hout, Antwerpse herbergen, 132. Van Eeghen,
‘Dierenwereld’, 151-152; Amsterdamse courant, 27-11-1728, 12-11-1729 en 10-6-1786; PQ, deel 2, 179.
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zoals de helmkasuaris en de adelaar. Geregeld kreeg hij nieuwe exemplaren binnen uit Oost- en WestIndië, waarvoor hij dan adverteerde in de courant. Kleinere vogels, zoals kanaries, waren binnen te
koop. De acts en de reclame-uitingen van De Munnick werden allengs creatiever. Zo had hij in 1703
een struisvogel ‘die yzer en staal in zyn maag verteerd’, maar ook vogels die konden spreken en zingen
als mensen ‘dat het wel Tovery gelykt wannéér zy haar hooren spreeken’.1239 Na het overlijden van De
Munnick, in 1710, trouwde een van zijn dochters met Evert Metz, een telg uit een herbergiersfamilie uit
Rinteln in Nedersaksen. De broers van deze Metz waren uitbaters van de vermaarde herbergen de
Keizerskroon in de Kalverstraat en de Middelste Liesveldse Bijbel in de Warmoesstraat.1240

Afb. 40 ‘Blaauw’ Jan Barentsz Westerhof met rechts de koningsgier. J. Velten, circa 1700.

Onder het beleid van Metz breidden de levende have en andere attracties van Blaauw Jan verder uit. Hij
verdiende zowel aan opgeld en drankjes tijdens veilingen als aan entreeheffing voor nieuwsgierige
bezoekers. In 1716 liet Metz een partij bontgekleurde kanaries in zijn huis verkopen door een schipper
of importeur; daarnaast waren er ook veilingen van niet-levende producten, zoals boeken, textiel, thee,
juwelen, schilderijen en beeldhouwwerken.1241 Voor de menagerie had hij ook nieuwe dieren
aangekocht, zo blijkt uit een boedelinventaris uit 1727. Naast drie apen en een stekelvarken waren er
dertig vogels te zien, waarvan de twee kasuarissen en een kroon(kraan)vogel het hoogst getaxeerd
werden. Verder waren er 42 flessen met rariteiten (op sterk water), zeven opgezette vogels, een
opgezette krokodil, zes geraamten en twee paar pantoffels van mensenhuid. De bezienswaardigheden
waren bij elkaar ruim 2100 gulden waard. Verder was het herberginterieur versierd met 25 schilderijen
en lagen er 34 kaartspellen en twintig tabakskomforen verspreid over de vertrekken.1242

Oprechte Haerlemsche courant, 19-2-1699 [koningsgier], 20-1 en 30-8-1703, 22-8-1709 [De Munnick].
De oudste broer, Aarnoud Metz, was als knecht begonnen in de Brakke Grond (Overtoom), zie: SAA, NA 6355/1131,
attestatie 15-2-1702; Van Eeghen, ‘Dierenwereld’, 156.
1241 Gezien de advertentie in de Amsterdamse Courant van 10-12-1722 was de Haarlemse VOC-schipper Jan Struys een
voorname leverancier van Metz. Oprechte Haerlemsche courant, 14-3-1716, 20-5, 1-2, 9-9-1721.
1242 Van Eeghen, ‘Dierenwereld’, 154-155.
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Eigenaar van Blaauw Jan was – sinds 1723 – opnieuw notaris De Wilde, die eerder de Witte
Olifant kocht en deze koop samen deed met een wijnkoper. Drie jaar later verkochten zij de herberg
alweer, inclusief de twee achterliggende panden aan de Groenburgwal, met zesduizend gulden
overwaarde voor 26.000 gulden. De nieuwe eigenaar was uitbater Metz, maar omdat die de koopsom
niet kon opbrengen, bezat de notaris een hypotheek op de herberg.1243 De in de herberg werkzame Jan
Hendrik Metz, uit Helmarshausen (Hessen), werd de volgende exploitant, samen met Anna Helot.1244 In
het huurcontract stond dat zij de ‘liefhebberije van vreemde voogels’ moesten onderhouden en
voortzetten. Daaronder vielen de voilière op de binnenplaats, de vogelkooien en hokken binnenshuis
en de drie galerijen, die ze ook eenmaal per jaar moesten laten schilderen. De nieuwe uitbaters brachten
ook grotere en gevaarlijke beesten en andere curiositeiten naar de herberg. In 1729 was er tijdelijk een
levende olifant te zien, die Metz een jaar later voor veel geld doorverkocht.1245 In 1736 zag een Frans
echtpaar in de menagerie de reus Cajanus (2,25 meter lang) en een grote leeuw, die grommend over een
door de dienstbode vastgehouden stokje sprong. Waardin Helot had de leeuw ter grootte van een kat
gekregen, die ze toen in haar schort ronddroeg. Een jaar later verhuisde het echtpaar naar Haarlem,
waar Helot herberg het Gulden Vlies bezat. In 1738 overleed zij daar, in 1755 gevolgd door haar man.1246
De nieuwe uitbater van Blaauw Jan, Anthony Bergmeyer uit Oldenburg, was eerder waard
geweest in de Oude Burcht in de Dijkstraat. Nu huurde hij voor zevenhonderd gulden per jaar de
vermaarde menagerie. Met een geschat jaarinkomen van twaalfhonderd gulden en drie dienstbodes, van
wie er een dubbelde als leeuwendompteur, behoorde Bergmeyer in 1742 tot de toplaag van de
herbergierstand. De twee leeuwen verbleven in de kamer van de waard, met slechts een paar latten
afgescheiden van het overige vertrek. Bergmeyer liet de befaamde vogeltuin tekenen, op basis waarvan
halverwege de eeuw een prent met uitleg verscheen. Daarop was ook de 26-jarige Friese dwerg
Wybrant Lolkes te zien, ‘niet hoger dan 29 duim’ (ca. 1 meter). Tegen betaling van vier stuivers konden
bezoekers hem en de apen, roofdieren, vogels, beren en andere attracties bekijken of pesten door hen
tabaksrook in het gezicht te blazen of met bier te besprenkelen. Het einde van Blaauw Jan volgde pas in
1784, toen er een aardewerkwinkel in het pand aan de Kloveniersburgwal kwam. Tot die tijd hadden de
uitbaters van de vermaaksherberg ‘eine starke Revenue’.1247
Het succes van de herbergtentoonstellingen hangt samen met de grote belangstelling naar
rariteiten en naturalia door wetenschappers, verzamelaars en ‘liefhebbers’ van alle rangen en standen.
Aan het begin van de achttiende eeuw waren er in Amsterdam veertig particuliere naturaliacollecties,
deels tegen betaling of op uitnodiging te bezichtigen. De herbergtentoonstellingen waren
laagdrempeliger, omdat hiervoor slechts een klein entreegeld en geen afspraak met een particulier nodig
was. Herbergen boden ook een platform aan ambulante verzamelaars, zoals in 1764 een rondreizend
vogelkabinet, inclusief nesten en landschapselementen in de Keizerskroon (Kalverstraat). Een Italiaanse
bezoeker noemde het de fraaiste vogelverzameling die hij ooit had gezien.1248
Hoge inkomsten waren niet alleen te behalen met hanengevechten, Friese dwergen, roofvogels,
kanariepieten en vervaarlijke leeuwen. Uitbaters van vermaaksherbergen met voldoende buitenruimte
lieten kaats- en later vooral kolfbanen aanleggen. Ook de Berenbijt ging overstag: aan het eind van de
achttiende eeuw bezat de herberg aan de Buiten-Amstel zelfs twee kolfbanen.1249

Na zijn dood, in 1727, ging het eigendom over op zijn zoon Christiaan Metz, zelf uitbater van het Groene Hart, achter de
Grote Hal in de Nes. In 1735 bood een logeé daar twee kooien met kanaries te koop aan, zie: Amsterdamse courant, 3-2-1735.
1244 Anna Helot was de weduwe van Arnoud Metz van de Middelste Liesveldse Bijbel en verwant aan Elisabeth Helot, die in
1724 was getrouwd met de uitbater van natieherberg L’Étoile d’Orient in de Nes, zie hoofdstuk 18.
1245 Leydse courant, 29-8-1729 [olifant].
1246 George Wilhelm, opnieuw een telg uit de herbergiersfamilie Metz, was kastelein in het Haarlemse Gulden Vlies. Van
Eeghen, ‘Dierenwereld’, 157; Oprechte Haerlemsche courant, 24-12-1735. Over de reus: Sliggers, ‘Daniel Cajanus’.
1247 Aldus de Duitse professor Heinrich Sander in 1776, zie: Van Eeghen, ‘Dierenwereld’, 155-159. PQ, deel 2, 81.
1248 Vriendelijke mededeling van Esther van Gelder.
1249 Moes, ‘Kolfbanen’, 83.
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Balspelen

Naast het kaarten, het dobbelen en de dierengevechten was de herberg bij uitstek de locatie voor
balspelen. Aanvankelijk was vooral het kaatsen in trek, maar na de opkomst van het kolfspel, rond
1700, investeerden waarden in de aanleg van kolfbanen, overdekt en in de buitenlucht. Zulk amusement
vond meestal plaats in herbergen buiten de poorten, waar voldoende buitenruimte was. Sommige
waarden organiseerden competities met prijzen om de omzet omhoog te stuwen.
Truktafels en kaatsbanen
In de achtertuinen van landelijke herbergen, bijvoorbeeld in Beieren, verrezen in de vroegmoderne
periode kegelbanen, schietbanen en biljarttafels. Om publiek te trekken, organiseerden Duitse waarden
wedstrijden in deze sporten.1250 In Engelse steden waren vooral shuffleboard (schuifspel op de vloer) en
biljart in trek. Herbergiers in de Britse havenplaats Southampton gingen in de loop van de zeventiende
eeuw steeds vaker aparte vertrekken inrichten als spelkamer. Zo hadden vier herbergen daar speciale
‘shuffleboard rooms’, soms voorzien van een scorebord.1251 Ook de grotere Amsterdamse drinkhuizen,
zoals de doolhoven en doelenherbergen, hadden afzonderlijke kamertjes waar klanten konden spelen,
vooral op het verkeerbord. De ‘truktafel’ (niet te verwarren met ‘troktafel’=uitschuifbare tafel), de
voorloper van het biljartspel, kwam voor in achttiende-eeuwse boedelinventarissen en in zeventiendeeeuwse herbergnamen.1252 De ballen werden hierop met een stok geschoven en de spelers moesten door
het poortje spelen en een blokje (de Koning) op tafel zien te raken.
Populairder dan het biljarten op de truktafel was het ‘kaatsen’. Deze oervorm van tennis
bestond uit het elkaar toespelen van de bal, in den beginne nog met de hand, later met een soort racket.
Het puntensysteem leek al op de huidige telling bij tenniswedstrijden (15-30-45). De vroegste verwijzing
naar een kaatsbaan in Amsterdam dateert van de vijftiende eeuw. Tussen de dichte bebouwing van de
Revetsteeg (later: Servetsteeg) en de Pijlsteeg lag het ‘revet’, de toenmalige aanduiding voor een
kaatsbaan. De binnenplaats tussen de stegen was met planken afgedekt en het kaatsspel gebeurde
grotendeels met de hand. Omdat er weleens ongelukken gebeurden, was het kaatsen op bepaalde
locaties verboden. Zoals in de toen nog rustige Nes, de kloosterbuurt, waar sinds 1480 niemand meer
mocht ‘kaetsen, kolven, koten’.1253 Halverwege de zestiende eeuw waren er vier kaatsbanen in de stad
maar ook buiten de stadsmuur, zoals bij een herberg buiten de Jan Roodenpoortstoren. Na 1564
kwamen er speciale banen ‘tot kaetsen gemaeckt’ aan de Nieuwe Zijde, waar meer ruimte was. Voor
een baan was tweemaal de oppervlakte van een normaal woonhuis nodig; essentieel was een zijmuur
met aflopend dak waaronder een aantal galerijen was. De familie Spiegel bezat twee van deze banen,
aan weerszijden van de Nieuwezijds Achterburgwal (huidige Spuistraat): een grote baan naast het
Keizerrijk en een kleinere aan de overkant, tussen Raam- en Vliegendesteeg. De Spiegels verhuurden de
banen voor vier- tot zeshonderd gulden door aan exploitanten, die er vermoedelijk drankverkoop aan
koppelden.1254
Na de Alteratie waren er vanuit religieuze hoek weinig bezwaren tegen het kaatsen. In 1606 had
de kerkenraad een herbergier nog ter verantwoording geroepen vanwege ‘het werpen van den bal met
den lepel’. Zijn verrichtingen op de truktafel of kaatsbaan leidden echter niet tot kerkelijke tuchtstraffen
want evenmin als het schaken en dammen behoorden balspelen tot de grote zonden.1255 In de loop van
de zeventiende eeuw groeide het aantal kaatsbanen in Amsterdam tot tien à twintig. Vergeleken met de
honderden jeu de paume-banen in Parijs was dit een schijntje, maar het was het hoogste aantal in de
Republiek.1256 De exploitanten werden ‘kaatsmeesters’ genoemd en kwamen veelal uit een select groepje
Waarden organiseerden er ook paardenraces en hanengevechten, zie: Kümin, Drinking matters, 126-127. Meer over de
spelcultuur in internationaal vergelijkend perspectief: Clark, ‘Games’.
1251 Brown, Southampton, 66.
1252 Zie hoofdstuk 21.
1253 Breen, Rechtsbronnen, 150, keur 29-12-1480; Nationaal Archief, toegangnr. 3.03.01.01, inv.nr. 3551, f. 211r [herberg buiten
Jan Roodenpoort].
1254 Aan ‘ballenmaker’ Gerrit Theunisz en Jan Bruynen, zie: De Bondt, Tennis, 91-92; zelfde auteur, ‘Kaatsen’.
1255 Roodenburg, Onder censuur, 330, 334.
1256 Bondt noemt (Tennis, 106, n. 2) slechts een deel van de banen: uitputtend was zijn onderzoek in Amsterdam niet.
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families, zoals de Noblets en Van der Hems. Dat sommigen van hen tevens wijnkoper waren, wijst
erop dat kaatsbanen tegelijkertijd drinkhuizen waren.1257 Zeventiende-eeuwse kaatsbanen lagen in de
Kalverstraat, in de Binnen Brouwerstraat en aan de Prinsengracht, terwijl ook de Spiegel-banen aan de
Nieuwe Zijde nog gebruikt werden.
In het Nieuwe Werk (Jordaan) werd ook een kaatsbaan aangelegd voor een breed publiek. Deze
lag tegenover het Kartuizerkerkhof bij Bahia (nu: Karthuizerstraat 9), een kroeg vernoemd naar de
kortstondig (1624-25) door de Hollanders bezette Allerheiligenbaai in Brazilië. Net als de Berenbijt was
Bahia eigendom van het Burgerweeshuis: de regenten verhuurden het aan uitbaters voor een vast
jaarbedrag.1258 In 1675 betaalde de exploitant Jan Gerritsz de Haen driehonderd gulden voor het huis en
de tuin. De weeshuisregenten lieten een houten kamertje boven het toegangsportaal aanleggen en de
kaatsbaan ‘verstenen’, waarvoor de huurder toezegde voortaan de huur - inclusief een kleine verhoging
- vooraf te betalen. In 1683 kreeg De Haen te horen dat de huur zou worden opgezegd ‘in cas van
pesttyd ofte sterfte’, want dan was de grond nodig voor uitbreiding van het naastgelegen armenkerkhof.
Gelukkig was dit niet nodig. Vier jaar later nam een voormalige schuitenvoerder de huur van Bahia
over, op voorwaarde dat hij maaltijden en logeerpartijen van de weeshuisregenten zou faciliteren. Het
verloop van uitbaters ging rap en meestal waren bierbeschooiers of wijnkopers erbij betrokken als borg.
Vanaf 1693 hield de zoon van Jan Gerritsz de Haen het vier jaar vol, met steun van zijn vader als borg.
Daarna moest de nieuwe uitbater met een verkleinde kaatsbaan akkoord gaan. Vanaf 1702 huurde Claas
Willemsz de herberg ‘daar de Bahie uijthangt’. Bij de huur hoorde de zorg voor de twee bomen voor de
deur, een spijkervaste winkel, een kastanje op de binnenplaats en een duivenhoenderhok. De volgende
uitbaatster, Annetje de Haen, moest in 1709 plotseling vertrekken. Door haar achtergelaten spullen
kwamen ten goede aan de herberginventaris: een bedstede, een hek in de voordeur met ‘rollen en
bellen’, een (bier)stelling in de grote kelder, een ‘pisbackje’ in het huis, de winkel buiten het kantoortje
en de planken van de bijbehorende stal. Haar opvolger als exploitant, Abraham Jochimsz, kocht Bahia
in mei 1719. Hij betaalde het weeshuis ruim drieduizend gulden voor de buitenherberg, inclusief de
kaatsbaan.1259
Volkser dan de kaatsbaan bij Bahia was de baan op het Vlooienburg, een in 1593 aangeplempt
eiland in de Amstel. Vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw was daar al een herberg met
kaatsbaan, midden in de Jodenbuurt. Het pand in de toenmalige Lange Houtstraat was sinds 1644
eigendom van Reinier Claesz, die het verhuurde voor aanzienlijke bedragen, wat op hoge omzetten
wijst. In 1666 betaalde mr. Jan (Josiatt) Bouchart bijvoorbeeld twaalfhonderd gulden per jaar voor de
herberg en kaatsbaan. Daarnaast moest hij de helft van de reparaties aan het huis betalen. De ‘Joode
kaatsbaan’ werd rond die periode berucht als tippelgebied. In de herberg werkte rond 1675 een
prostituee, Anna Winters, die met verschillende ongehuwde Joodse klanten zou zoenen en flirten bij
het langsbrengen van de ‘delicate spijzen’. Daarna vertrok ze met hen naar het achterkamertje. Winters
haalde ook andere dames van lichte zeden in huis, waardoor de herberg bij de kaatsbaan op
Vlooienburg feitelijk functioneerde als bordeel.1260
Vanaf het begin van de achttiende eeuw konden kaatsers ook terecht in een ander drinkhuis in
het Nieuwe Werk (de Jordaan). De uitbater van wijnkroeg de Lindeboom1261 aan de Lindengracht
organiseerde in 1717 kaatstoernooien, waartoe hij de winnaar fraaie prijzen in het vooruitzicht stelde,
zoals vier zilveren dukaten en een zilveren bal. Broodschrijver Jan van Gijsen adverteerde voor de
wedstrijden in zijn Amsterdamsche Merkuur en beloofde als extra attractie persoonlijk erbij aanwezig te
Kruimel, ‘Cammakersfamilie Noblet’.
Magdalena Gerrits betaalde in 1663 300 gulden per jaar aan huur voor Bahia; in 1703 betaalde Claas Willemsz 360 gulden
en een jaar later Johannes Dortmont hetzelfde bedrag. In 1704 nam Annetje de Haan de huur over voor 275 en vanaf 1708
voor 300 gulden per jaar. Uitbater Abraham Jochimsz betaalde in 1708 325 gulden en moest zelf alle herstelwerkzaamheden
bekostigen. Hierna betaalde Herman Schadé in 1747 nog maar 260 gulden. SAA, Archief 367.A, inv.nr. 132, 59-61.
1259 SAA, Archief 367.A, inv.nr. 367, f. 57-58; inv.nr. 369, f. 29, 90.
1260 De getuigenverklaringen over Anna Winters waren weliswaar afkomstig van de voogden van haar nieuwe minnaar, die er
baat bij hadden om haar zwart af te schilderen, maar de reputatie van de Jodenkaatsbaan was niettemin slecht. SAA, NA
3581/567, nots. J. Snel, huurcontract 27-10-1667; NA 3538/138, 143-143v, 153, nots. S. v.d. Sluijs, attestaties 18/23-101675; kwijtscheldingen 26-5-1644 en 7-5-1659; Van de Pol, Hoerdom, 122-124.
1261 Deze herberg aan de zuidkant van de Lindengracht zat er tenminste al in 1671, toen de wijnvoorraad gepeild werd.
Waard was toen Baltus Stevensz; later, vanaf circa 1683-1703, was dit Goosen de Leeuw. SA, NA 5291/1605, nots. S. van
Sevenhoven, attestatie 20-5-1703.
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zijn, op zondagmiddag om drie uur. De aanwezigen haalden Van Gijsen over om een balletje mee te
slaan, hoewel hij de kunst niet verstond: hij raakte weliswaar de bal, maar deze vloog hem zodanig tegen
de kaken dat het hem onder het schrijven van zijn Mercurius nog heugde.1262
Van kaatsen naar kolven
Talrijk waren de kaatsbanen buiten de stadswal, waar meer ruimte was voor beoefenaars van de
balsport. Zoals bij het Wapen van Leiden aan de Overtoom (huidig nr. 591), strategisch gevestigd bij het
veerhuis van de schuiten naar Leiden en de locatie waar schippers hun vaartuigen over de overhaal
trokken.1263 In 1660 werd de baan beheerd door kaatsmeester Anthony Doublet. Passagiers,
schuitenvoerders, dagjesmensen uit de stad, boeren, molenaars en andere buurtbewoners konden er
kaatsen, bijvoorbeeld om de tijd te doden tijdens het wachten op de schuit naar Leiden. Tenminste
twee andere kaatsbanen lagen aan de oostkant van de stad, in de in 1629 drooggemaakte Diemer- en
Watergraafsmeerpolder. Het nieuwe land werd in de zeventiende eeuw volgebouwd met moestuinen,
bomenlanen en buitenplaatsen, waarvan Huis Frankendael nog altijd bestaat. Volgens Commelin was
‘de Meer’ een ‘Aerts Paradijs, en de spil-penning van d’Amsterdamse koopluy’. Twee van de vier
toegestane drinkhuizen daar waren in de zeventiende eeuw voorzien van een kaatsbaan. De
aanzienlijkste daarvan lag bij Rozendaal; verderop aan de Ringdijk was een tweede kaatsbaan, op het erf
van de Schelp/Schulp. Bezoekers uit Amsterdam konden deze laatste herberg eenvoudig bereiken door
met een bootje de Amstel over te steken. Dat scheen zo frequent te gebeuren, dat het de achttiendeeeuwse dichter Tijssens voorscheen alsof er een ‘vlotbrug’ over de Amstel lag. Terwijl de mannen een
balletje sloegen, bezochten hun vrouwen en kinderen de parken.1264

Afb. 41 Populaire kolfbaan achter buitenherberg Stadtlander. N. Aartman, 1755. SAA.

In de loop van de achttiende eeuw kwam de gecombineerde kaatsbaan-kolfbaan steeds vaker voor.
Voor beide balspellen was een gestandaardiseerd, afgebakend spelterrein nodig. De uitbater van de
Nieuwe Stadsherberg in de Plantage had dat al vroeg begrepen, toen hij in 1686 een overdekte kaats- en
AM, VII, 17, d.d. 27-8-1717; idem 20, d.d. 18-9-1717; Gimpel, ‘Van Gijsen’, 98.
Zie hoofdstuk 33.
1264 Zie hoofdstuk 33. NA 7216/1491, nots. mr. P. van Aken, akte van cautie 13-12-1708 [Schelp]; Kruizinga, Watergraafsmeer,
92; Commelin, Amsterdam, 162.
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kolfbaan liet aanleggen.1265 Het kolfspel won vanaf het tweede kwart van de achttiende eeuw terrein op
het kaatsen. Veel kaatsbanen werden omgevormd tot kolfbanen, totdat de kaatsbanen na 1770 geheel
waren verdwenen. Zo werden de kaatsbanen bij Rozendaal en bij de Schelp geschikt gemaakt voor het
kolfspel. De uitbater van de Schelp organiseerde (1758) ook wedstrijden waarbij de winnaar een zilveren
kolf kreeg uitgereikt.1266 Kolven - met een ‘k’ - was de ‘kortebaanvariant’ van het colven, dat op het
open veld of op het ijs werd gespeeld. Men zou het ook een geciviliseerde vorm kunnen noemen. Het
ouderwetse ‘colven’ was onder alle lagen van de bevolking populair, maar het spel kon schade
opleveren aan mens, dier en venster. In 1651 haalden zowel oudere als jonge spelers in de omgeving
van de Nieuwmarkt, het West-Indisch Huis en de Beurs de straatkeien eruit om een mooie, egale baan
te krijgen. Colfballen vlogen door de vensters, joegen paarden op hol en de spelers vloekten en tierden
als buren hen terechtwezen. Met een gebiedsverbod voor ‘kolven, kaetsen, sweepen’ en andere spellen
probeerde het stadsbestuur de rust te herstellen, maar gezien het grote aantal eerdere verboden (1617,
1618, 1622, 1623, 1639 en 1645) was er meer voor nodig om met name de jongeren in het gareel te
krijgen. Gerechtsdienaren kregen verregaande bevoegdheden om de balspelers aan te pakken, maar het
probleem verplaatste zich: eerst (rond 1686) naar de Jan Roodenpoortstoren, later – rond 1698 – naar
het Prinseneiland. Daar beklom de colfjeugd de daken van de loodsen, met alle gevolgen van dien.1267
Vanaf de achttiende eeuw investeerden herbergiers in de veiligere kolfsport. Kolfbanen waren
circa 24 meter lang, zes meter breed en omheind door ‘rabatten’, verhoogde randen van steen of hout.
Spelers moesten aanvankelijk in zo min mogelijk slagen de twee palen op de baan zien te raken, maar in
de loop der tijd werden de regels complexer. Met de aanleg van een gladde, rechte kolfbaan hoopten
herbergiers hun investering terug te verdienen door de komst van nieuwe, consumerende klanten.
Daarop anticipeerde in 1709 bijvoorbeeld Frans Bogaard, de nieuwe uitbater van de Druif aan het Korte
Bleekerspad (nu Korte Blekersstraat, in de Bellamybuurt). Hij sloot een huurcontract voor vier jaar en
zou tweehonderd gulden per jaar betalen. Eenmaal ter plaatse van zijn nieuwe herberg bleken de
kolfbanen op het erf echter te zijn verwijderd en in een modderpoel veranderd. Daarmee ontnam de
eigenaar hem zijn ‘neering en costwinning’.1268 Bogaard verzocht hem de drek te verwijderen en de
kolfbanen te herstellen. Het was evident: kolfbanen waren van groot belang voor het welslagen van zijn
horecaonderneming. Met het aankondigen van kolfwedstrijden in de courant konden uitbaters een
groot publiek aantrekken.
Kaatsen en kolven waren niet de enige balspellen die bij herbergen gespeeld werden. Er
bestonden allerhande andere vormen van rollend vermaak, zoals het ‘spel met de bollen’, vermoedelijk
een oervorm van jeu de boules. In 1658 speelden vijf Franse gasten dit in de tuin van de Koning David,
een herberg buiten de (nieuwe) Sint Anthonispoort. Na ‘mette bollen’ gespeeld te hebben, zetten zij
zich aan tafel, waar ze drie kannen wijn en een pastei soldaat maakten. De waard waarschuwde nog dat
de poort al gesloten was, maar het Franse gezelschap ging toch op weg naar de stad. Later hoorde hij
dat ze onderweg een man hadden doodgestoken.1269 Kegelen zal ook veel zijn gespeeld, al is er weinig
concreet bewijs. In de Bokjes, een buitenherberg bij de Oetewalerbrug, was een kegelspel met
toebehoren aanwezig. Aangezien dit slechts een waarde vertegenwoordigde van anderhalve gulden,
vergde het geen grote investering en zullen ook andere herbergiers het kegelspel in huis hebben
gehad.1270
Commotie rond de Palmagiebaan
Halverwege de zeventiende eeuw werd ook de eerste ‘maliebaan’ aangelegd in Amsterdam. Maliën was
een vorm van kolven, waarbij de twee partijen met een lange stok in zo min mogelijk slagen en via twee
ijzeren poortjes de palen aan de uiteinden van de baan moesten zien te raken. In de Diemermeer,
dichtbij de Kruislaan, was een maliebaan aangelegd van circa 640 meter lang; ruim honderd meter
De Bondt, Tennis, 165.
Amsterdamse Courant, 31-5-1758.
1267 Handvesten, 1033-1034.
1268 SAA, NA 7217/1201, nots. mr. P. van Aken, insinuatie van Frans Bogaard op Johannes Deerhaack, 4-6-1709.
1269 SAA, NA 2953/351, nots. J. van Hell, verklaring 21-8-1658.
1270 Evenals in Delft, zie: Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels, 274. SAA, Archief 30536, inv.nr. 68.
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korter dan een eerder aangelegde baan in Utrecht maar 27 keer langer dan een gemiddelde kolfbaan. De
Maliebaan of Palmagiebaan (naar het Franse paille maille) in de Meer was omringd door buitenplaatsen
en eindigde bij het Maliehuis, een herberg ter hoogte van de tegenwoordige Jennerstraat (afb. 42).
Oprichter en eerste eigenaar van de maliebaan in de Meer was de Leidse textielhandelaar Robbert van
der Schagen. Hij was een geslaagd zakenman, kortstondig partner in een compagnie op Nieuw
Nederland, en eigenaar van scheepsparten en huizen. Met zijn vrouw bezat hij de hofstede het Rode
Hart in de Diemermeer, waar Van der Schagen rond 1660 veel land opkocht. Eenmaal geschikt
gemaakt als moestuinen of speeltuinen met vermaaksherbergen erop verkocht hij de kavels door. Op
een van zijn kavels stond herberg Rustenburg, waartoe zowel een kaatsbaan als een palmagiebaan
behoorden. In 1669 droeg hij deze in erfpacht over aan Willem Hartogh. Daarbij waren zevenhonderd
kaatsballen, 42 maliestokken, glazen, tafels, banken en paardenkribben inbegrepen. Van der Schagen
zou de palmagiebaan laten ophogen en nog drie maanden laten onderhouden met schoffelen en
harken.1271

Afb. 42 Het Maliehuis. H.P. Schouten, circa 1750. SAA.

De nieuwe uitbater Hartogh noemde zich voortaan ‘meester van de palmagiebaan’. Hij wilde er een
nieuwe vermaaksherberg neerzetten, maar het ontbrak hem aan voldoende middelen, zodat hij subsidie
vroeg aan de bierbeschooiers Egbert Roest en Hendrick de Weer. Ze leenden hem geld, in ruil voor een
belang in herberg Rustenburg en een leverancierscontract voor hun bieren. Hartogh moest exclusief van
hun brouwerijen afnemen en alles contant afrekenen, anders betaalde hij voor straf per ton zes gulden
‘voor de armen’. Daarnaast kregen zijn kaatsende klanten ook brandewijn te drinken.1272 Met het
geleende geld van de bierbeschooiers liet hij herberg de Maliebaan bouwen. Zelf stond Hartogh als
pachter en ‘baanmeester’ niet achter de toog, het tappen liet hij over aan het echtpaar Margriet en
SAA, NA 1112/244, nots. J. van de Ven, akte 22-3-1655; idem NA 1113-211, idem, verklaring 1-6-1655 [textielhandel];
NA 2223/872 nots. A. Lock, verklaring 25-4-1667; NA 3042/64 nots. H. Venkel, akte 20-4-1669 [verkoop maliebaan]; NA
3042/64 nots. H. Venkel, koopcontract 20-4-1669 [Rustenburg met de banen]; Archief 30536, inv.nr. 474, f. 154v,
koopcontract Rode Hert 4-6-1663 [23.500 gld.]
Kruizinga, Watergraafsmeer, 50; Van den Berg, Kort begryp, 362.
1272 Joannes Luder was in 1669 waard van Rustenburg. SAA, NA 3611/487, nots. H. Brouwer, procuratie 30-8-1669; NA
3042/64, nots. H. Venkel, koopcontract 20-4-1669; idem NA 3043/67, contract 26-5-1669; NA 2971/409, nots. J. de Vos,
peiling brandewijn 24-6-1670.
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Arnoldus Denijs. In het buitengebied kwamen niet alleen nette heren per koets, maar ook
buurtbewoners en bijvoorbeeld transportarbeiders. De waardin was voor geen kleintje vervaard. Op 14
augustus 1671 kreeg zij bezoek van een voerman die een kan bottelbier bestelde. Hij proefde het bier
maar vond het ondeugdelijk en eiste een nieuwe fles. Ook dit bier viel evenmin in goede aarde: ‘Geef
dat hoeren te drinken maar ons niet’, schreeuwde de voerman. Waardin Margriet reageerde ad rem met
‘uw zuster mag een hoer zijn’, waarna ze de klagende klant aanvloog, en met haar nagels diens wang
openkrabde.1273
De financiële ondergang van eigenaar Robbert van der Schagen en baanmeester Willem
Hartogh bracht datzelfde jaar 1671 nog meer commotie teweeg bij de Maliebaan. Hun schuldeisers
lieten beslag leggen op de vermaaksherberg en zowel Hartogh als het herbergiersechtpaar moesten het
pand verlaten. Een dienaar van de baljuw hield een oogje in het zeil, maar deze kon niet voorkomen dat
de uitgezette waard Arnoldus met een ladder door het venster klom om zijn bezittingen uit de herberg
te halen. De kordate waardin voerde Hartogh – die hoge koorts zou hebben – af met een schuit, waarin
ze ook kussens, dekens en ander goed laadde. Na hun vertrek huurde Van der Schagen, die er inmiddels
als makelaar financieel weer bovenop was gekomen, de Palmagiebaan en het Maliehuis terug van het
gerecht van de Meer, dat ze in eigendom had gekregen. In 1672 verhuurde hij de vermaaksherberg,
inclusief baan, stalling, woonhuis en tuin, voor 650 gulden door aan twee nieuwe uitbaters.1274 Enkele
weken later kwam de Meer onder water te staan, vanwege de inundatie tegen de komst van het Franse
leger. In 1674 was het huurbedrag aanzienlijk verlaagd, tot honderdvijftig gulden.1275 In 1680 overleed
maliebaaneigenaar Robbert van der Schagen. Zijn naam leefde voort in de boomrijke Schagerlaan, die
liep van de Ringdijk naar de maliebaan. De voormalige waard van de Schelp kocht de vermaaksherberg
met toebehoren een jaar later.1276 Het publiek van de Maliebaan kwam in deze periode onder meer uit de
brede middenklasse. Twee gasten waren de notaris Simon Fraes en de stadhuisklerk Reynier Reael. Op
een mooie zomerdag in 1691 vertrokken beide heren met een sjees, getrokken door twee zwarte
paarden, vanuit een stal in de Nieuwe Vijzelstraat; daarna ging de tocht over de Blauwbrug, door de
Weesperstraat en -poort tot aan de maliebaan. Ze verbleven er vanaf de namiddag tot negen uur ’s
avonds.1277 Gasten zaten ook graag in de bijbehorende tuin en in de sloot konden zij roeien en vissen –
waarvoor een vergunning nodig was. Hun spelattributen – ballen en kolfstokken – mochten zij dan in
bewaring geven bij de waard van het Maliehuis.1278
De achttiende-eeuwse dichter Tysens noemde de Maliebaan ‘de parel van de Meer’, waar
‘Amstels frisse jeugd haar kragt en kunst deed blijken’. Onder leiding van hospes Hendrik Dadelbeek
vonden er rond 1728 ook enkele veilingen van huizen en weilanden in de omgeving plaats. In 1738
werd de maliebaan zelf verkocht, met herberg, tuinen en stallingen; twee jaar later gingen de nieuwe
eigenaren failliet en vond er een executieverkoop plaats. Daarbij kwamen ook de twee wagens, ‘een
weynig hooij, en eenige meubelen, glaasen en kannen’ toe aan de hoogste bieder.1279 Aan het eind van
de achttiende eeuw raakte de maliebaan geheel in onbruik. Het kolven was populairder geworden en
Amsterdammers vonden de herbergen in de Meer ook te ver weg liggen. In april 1770 werden
meubelen, porselein en andere spullen, ‘tot de tapneering’ behorende, verkocht, alsmede enkele
paarden, de Phaëton (wagen), speelwagen, boerenwagen, sjezen en stalgereedschap. Twee jaar later
probeerde de kastelein het tij te keren door harddraverijen te organiseren waarvan de winnaar een
zilveren leidsel cadeau kreeg. In 1791 waren er nog altijd paardenrennen, nu met een zilveren zweep als

SAA, NA 3036/26v, nots. H. Venkel, attestatie 11-9-1671.
Wijnant Schenck en Coenraad Kempeus. SAA, NA 3036/29v, nots. H. Venkel, 15-9-1671; idem NA 3036/31, 24-91671; idem NA 3017/1147, 15-9-1671; NA 3929/293, nots. N. Brouwer 7-3-1671; NA 2158/16 en 214, nots. P. Matthijsz,
7-10-1671; NA 2471/98, nots. R. Duee, 10-6-1672; Archief 5072, 252, grootboek E, f. 319, 10-6-1671.
1275 Twee jaar later huurde Hendrik Meijbeeck de herberg bij de Palmagiebaan, inclusief de vijver, tuin, percelen, tafels en
zitbanken. SAA, NA 3041/21, nots. G. van Hille, huurcontract 25-3-1676.
1276 Jacob Dircksz Wijnen. SAA, NA 4088, nots. D. van der Groe, 15-10-1678; NA 2530/849, nots. J. Hellerus, 9-11-1688.
1277 SAA, NA 2650, nots. G. Steeman, attestatie 23-6-1691 [betrof verkeersongeluk van kind, dader reed door].
1278 Ter Gouw, Volksvermaken, 331-332; Haag, ‘Diemen’; Kruizinga, Watergraafsmeer, 89, 110-111.
1279 SAA, Archief 30536, inv.nr. 328, p. 9, proclamatie executieverkoop 18-12-1740; Leydse Courant, 1, 4 en 8-10-1728, 29-71729, 3-12-1738 [verkoop].
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beloning, maar een jaar later was de maliebaan verdwenen of in onbruik geraakt. Het naastgelegen
Maliehuis werd in 1842 gesloopt.1280
Biljart
In de tweede helft van de achttiende eeuw was Amsterdam uitgegroeid tot het ‘kolfmekka’ van de
Republiek, met meer dan 183 kolfbanen verdeeld over 110 drinkhuizen. Dankzij de uitvinding van een
speciale lamp kon ook in de winter of in het donker worden gespeeld. Bezorgde burgers wezen echter
op de negatieve kanten van het kolfspel, waarover zij boze brieven stuurden naar tijdschriften als De
Denker. De kolfbaan werd hierin voorgesteld als speelplaats voor verwijfde, werkschuwe burgermannen
die zich liever richtten op de laatste Franse mode dan de handen uit de mouwen te steken om het
vaderland uit het slop te trekken. Andere auteurs namen het juist op voor het kolfspel: een
toneelschrijver beschreef het als een vaderlandslievend spel waarmee zelfs het verval van de Republiek
kon worden tegengegaan. Later kwam er een nieuwe golf van kritiek, ditmaal uit de kring van de
‘volksverlichters’. Sommige auteurs vonden het verderfelijk tijdverdrijf; een onnuttig, zedeloos, nietcultureel en hersenloos spel; anderen meenden dat er op zich wel mocht worden gekolfd, mits er niet
werd gespeeld om geld en drank en spelers hun primitieve driften in bedwang hielden.1281
Aan het begin van de negentiende eeuw was het gedaan met het kolfspel: in 1806 waren er nog
maar 48 banen over. De economische crisis had veel herbergen met kolfbanen de nek omgedraaid.
Daarnaast had de sport te lijden onder de opkomst van het biljart, dat dankzij het kleine speloppervlak
overal kon worden gespeeld: een klein vertrek was voldoende en weersomstandigheden – die uitbaters
van buitenkolfbanen parten konden spelen – konden bij het binnenshuis beoefende biljartspel niet
verstoren. Vanaf de achttiende eeuw kwamen er biljart- of truktafels voor in Hollandse
herberginventarissen. Zo had de buitenherberg Nieuw Rozendaal, langs de Overtoom, een truktafel in
huis, en in 1734 wist chroniqueur Bicker Raye niets anders te vertellen over de pas gestorven Christiaan
van Strijen, dan dat hij een grootmeester en ‘op de taroktafel’ was. De regels van het biljartspel
verschenen rond die tijd in het Frans en Nederlands in druk.1282 In het laatste kwart van de achttiende
eeuw kon in tien van de twaalf Amsterdamse koffiehuizen gebiljart worden. Dat gebeurde in aparte
vertrekken, soms voorzien van koperen blakers als hoekverlichting. Ook in de binnenkamer van een
tapperij op het Weesperveld, in de Plantage, was in 1787 een compleet biljart aanwezig, evenals in een
van de grote ‘collegiekamers’ van de Keizerskroon (Kalverstraat) een exemplaar met groen laken en
toebehoren, zoals ballen en biljartkeus.1283 Tussen 1806 en 1810 lag het aantal biljarthouders in de stad
en het directe buitengebied (45) iets onder het aantal kolfbanen (48), maar in de negentiende eeuw zou
het edele biljartspel het kolven glansrijk verslaan als nieuwe volkssport in kroegen en zalen.1284
Balspellen brachten publiek naar vermaaksherbergen, maar voor de aanleg van kaats- en kolfbanen of
de aanschaf van een biljart was een kostbare investering nodig. Goedkoper was het inhuren van
muzikanten, die maaltijden of dansavonden opvrolijkten met hun spel. In ‘muziekherbergen’, variërend
van serieuze concertlocaties tot halve bordelen, waren muzikale klanken de voornaamste trekpleisters.

Amsterdamse courant, 24-4-1770 [aankondiging verkoop interieur], 11-8-1772 [paardrijden], 30-4-1791 [zweep]; Oprechte
Haerlemsche courant, 19-5-1792 [ ‘geweezene maliebaan’]. Ter Gouw, Volksvermaken, 332; De Bondt, Tennis, 140-142.
1281 Janmaat, ‘Kolfspel’.
1282 Amsterdamse Courant, 4-6-1739 [regels], 15-6-1747; Ter Gouw, Volksvermaken, 336-337; Bicker Raye, 21.
1283 SAA, Archief 5072, inv.nr. 4159, boedelinventaris Johanna van der Plas en Daniel van der Paauw, 24-5-1787; inv.nr.
4441, boedelinventaris Gerhard Hendrik Colmes en Maria Villeneuf, 24-12-1788. Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 52.
1284 Janmaat, Speelbal, 8-12; zelfde auteur, ‘Kolfspel’, 216-227; Coolegem, Biljarten, 10; Diederiks, Verval, 223.
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Muziekherbergen

In de strijd om de aandacht van de bezoeker haalden de uitbaters van vermaaksherbergen alles uit de
kast. Attracties als kaatsbanen, fonteinen en rariteiten zoals manshoge wijnvaten trokken nieuwgierige
klanten, die naast het betalen van eventuele entreegelden diep in de buidel tasten voor versnaperingen.
Ook levende en mechanische muziek waren publiekstrekkers. In een stad zonder openbare
concertzalen – buiten het orgel- en klokkenspel in kerken – waren herbergzaaltjes de vroegste podia
voor het muziekleven. Drinkhuizen waar volkse dansmuziek te horen was, liepen echter het risico om
als bordeel te worden aangemerkt.

Meniste Bruiloft
Geheel versteld stonden zeventiende-eeuwse bezoekers in Amsterdam van herberg de Os in de Bruiloft,
ook wel Huis te Sinnelust genaamd. In een huis van zes verdiepingen hoog in de Oudebrugsteeg (huidig
nr. 23) had uitbater Jan Theunisz (1569-1637?) een wonderlijk muziekparadijs gebouwd, met
verschillende muziekinstrumenten, maar ook speeldozen, fonteinen en mechanische waterwerken. Een
andere attractie was helemaal bovenin te vinden: vanaf het platte dak bereikten bezoekers via een
laddertje de toren met een overdekt hutje, waarvandaan zij een prachtig uitzicht hadden over de stad en
de haven. Binnen vergaapten de gasten zich verder aan wassen beelden, zoals van plassende jongetjes,
een vrouw met een lekkende borst en een hees kraaiende haan. Ook de waard was een attractie op zich.
Jan Theunisz was geboren in Alkmaar en sloot zich in 1590 aan bij de doopsgezinden. Drie jaar later
studeerde hij in Leiden Latijn, Grieks en Hebreeuws, maar zijn brood verdiende hij niet in de
wetenschap: in 1599 werkte Jan Theunisz als garentwijnder in Leiden en vanaf 1600 verdiende hij de
kost als drukker en boekverkoper. In 1604 werd hij poorter van Amsterdam, waar hij als opnieuw
boekverkoper aan de slag ging. In de winter van 1609-1610 bood Jan Theunisz vier maanden onderdak
aan de jonge secretaris van de Marokkaanse gezant.1285 In ruil voor kost en huisvesting leerde deze hem
over de islam en bekwaamde hij hem verder in de Arabische taal. Na de intensieve taalcursus maakte
Jan Theunisz vertalingen van Arabische teksten en was hij kortstondig docent oosterse talen in Leiden.
Eind 1612 trouwde Jan Theunisz, voor de vierde keer alweer, ditmaal met de 31-jarige Swaantje
Hillebrants. Rond diezelfde tijd begon hij met het uitbaten van de Os in de Bruiloft. Aanvankelijk leek het
wel een vergaderlokaal van de Waterlandse Gemeente: broeders, dienaren en leraren bezochten zijn
drinkhuis, zoals Joost van den Vondel, tussen 1616 en 1620 dienaar van de gemeente. Naar de
religieuze overtuiging van uitbater en klantenkring kreeg het drankhuis de bijnaam Meniste Bruiloft.1286
Met zijn lange baard – reikend tot aan zijn middel – was Jan Theunisz een bekende Amsterdammer.
Tussen 1617 en 1622 doceerde hij ook Hebreeuws aan de nieuwe Duytsche Academie, de
rederijkerskamer aan de Keizersgracht. Volgens de kerkenraad werden daar weinig stichtelijke stukken
gespeeld en bovendien waren Jan Theunisz en een andere professor mennoniet, zodat de academie in
1622 werd gesloten. In datzelfde jaar kocht hij de helft van de Os in de Bruyloft, in 1624 de andere helft
en daarna ook het belendende huis. Zijn twee dochters waren het huis uit, zodat Jan Theunisz alleen
met zijn vrouw Zwaantje achterbleef. Ze konden ruziën dat het een aard had, zo bleek in 1626.
Vanwege zijn ‘kyvagien, buijren geruchten en andere schandalen in sijne neringe dagelijcx gepleecht’
werd Jan Theunisz verbannen uit de doopsgezinde broederschap. Die ‘kyvagien’ wogen het zwaarst: hij
had zijn van socinianisme verdachte vriend Nittert Obbesz verdedigd door luidruchtig een predicatie te
verstoren. Vanwege alle ophef kwamen de broeders niet langer in zijn herberg, waar dus ook ‘andere
schandalen’ zouden plaatsvinden. In 1633 klaagde de gereformeerde kerkenraad bij het stadsbestuur
over blasfemische zaken in de Bruiloft. Op de bovenverdieping waren dertien aparte kamertjes waarop
Jan Theunisz bordjes spijkerde met de namen van Jezus Christus en diens twaalf apostelen. Bovendien
hing er boven iedere deur een crucifix en ontvingen de gasten na afloop van het gelag de rekening op
naam van die bijbelfiguren. Ook had hij een van zijn fonteinen ‘de Fontein des levens’ genoemd en
hingen er twee witte duiven, waarmee de uitbater het symbool van de heilige geest zou beschimpen.
1285
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De gezant zelf logeerde met zijn gevolg in herberg het Hof van Holland, zie hoofdstuk 8.
Wijnman, ‘Jan Theunisz’, 29-99; Van Strien, British Travellers, 136-137.
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Hoewel de stadsbestuurders zich in deze periode verre hielden van scherpslijperij, moesten ze iets
ondernemen tegen de godslasterlijke inrichting van de herberg. Op 28 september 1633 vertelden de
schepenen Jan Theunisz dat zijn blasfemische beelden zouden leiden tot ‘grote ergernisse ende
schandalen van alle de werrelt’. De Os in de Bruiloft was namelijk een niet te missen attractie voor
buitenlandse bezoekers, zoals blijkt uit reisverslagen. De waard kreeg een boete van honderd gulden en
alle opschriften, beelden, en andere aanstootgevende zaken werden in beslag genomen. Ook mocht hij
de fontein niet meer in werking stellen, zodat een deel van de attracties uit de herberg verdween. Rond
1637 was de opzienbarende uitbater overleden.1287
De erven Jan Theunisz verkochten de Meniste Bruiloft aan de wijnkoper Juriaan Huybertsz van
Eyl, die de herberg doorverhuurde. De nieuwe uitbater was Emanuel Bürck, een lutherse migrant uit
Augsburg. Onder zijn bewind werd de Meniste Bruiloft tussen 1637 en 1639 een trefpunt van
‘bloemisten’, in de nadagen van de Hollandse tulpomanie. Bürck hield de overgebleven waterwerken en
mechanieken van zijn voorganger in stand, zodat de jonge Engelse reiziger John Evelyn ze in 1641 nog
kon bezichtigen en zich suf peinsde hoe het ‘waterorgel’ precies werkte. Zelf bracht Bürck een groot
aantal schilderijen in, waaronder doeken van Jan Miense Molenaer, zoals diens ‘twee lacghende
thronijen met een biercan’, en nieuwe rariteiten, zoals een mechanische schildpad die over de tafel kon
lopen. Bürcks rariteitenkabinet was bijzonder genoeg om als onderpand te dienen voor de lening van
ruim tienduizend gulden. In 1642 stond hij met zijn rariteitenkabinet op de Haagse kermis en eerder
organiseerde Bürck een loterij, waarbij hij Molenaers schilderijen als prijzen wilde inzetten.1288
In de tweede helft van de zeventiende eeuw verdween de Meniste Bruiloft. In 1658 verkocht de
eigenaar het pand in de Oudebrugsteeg voor bijna 22.000 gulden. Dat aanzienlijke bedrag lijkt erop te
wijzen dat er toen nog steeds een herberg gevestigd was, maar daarvoor is geen bewijs gevonden.1289 De
naam ‘Meniste Bruiloft’ keerde hierna terug aan de gevel van verschillende muziekhuizen. Zoals de
wijnkroeg van Claude Provoost/Prevoost (ca. 1635-?) in de Enge Kapelsteeg. Deze uit Tiel afkomstige
muzikant en later wijnkoper was in 1665 getrouwd met een Hamburgse. In 1674 hertrouwde hij met
een jong weesmeisje van de bierkade, vermoedelijk een bierbeschooiersdochter. Hij was luthers maar
nam het katholieke geloof over van zijn nieuwe vrouw: hun dochter Maria en zoon Cornelius werden
beiden gedoopt in huiskerk De Star.1290 Het stel woonde in de (Enge) Kapelsteeg, dichtbij de heilige
grond van het Mirakel, waar de katholieke kapel sinds de Alteratie door de protestanten in gebruik was.
Daar vestigden zij hun Meniste Bruiloft, waar – gezien de achtergrond van Provoost – tevens zal zijn
gemusiceerd. Na het overlijden van waard en waardin ging de reputatie van het drinkhuis geheel ten
gronde: vanaf 1689 tot het eind van de eeuw was het een berucht speelhuis waar tal van arrestaties van
prostituees plaatsvonden. Een andere Meniste Bruiloft, gevestigd in de Sint Antoniesbreestraat, was zo
mogelijk nog geruchtmakender: het ging er hier zo ruig aan toe, dat de uitbaatster in 1701 de deuren
moest sluiten.1291

Wijnman noemt geen bron voor zijn bewering dat de herberg een bordeel was geworden. Dit blijkt ook niet uit de
rechterlijke stukken: de veroordeling van Jan Theunisz was gericht tegen het godslasterlijke interieur van diens herberg, zie:
SAA, Archief 5061, inv. nr. 577, f. 32v-33, 28-9-1633. NNBW 9, kol. 1121 [lemma Jan Theunisz]; Evenhuis, Amsterdam, deel
2, 282.
1288 SAA, NA 1060/286, nots. J. van de Ven, 4-11-1641, afgedrukt bij: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven, deel 3, nr. 607. NA
1681/336, nots. P. de Bary, 15-9-1642; NA 1681/362, idem, 26-9-1642. Montias Database, inventory 231; Goldgar,
Tulipmania, 210-211, 231.
1289 Wijnman, ‘Jan Theunisz’, 38; Van de Pol, Hoerdom, 274.
1290 Deze Marritje Booms was vermoedelijk verwant aan de katholieke familie Booms, van wie Maria Booms in 1660 was
getrouwd met de kunstschilder Barent Graat, zie: Lips, Barent Graat, 93, n. 28. SAA, otr 26-5-1674, DTB 689/223; 2-41673, DTB 1079/41 [begr. zoon]; 30-8-1669, DTB 153/76 [doop zoon]; 28-1-1678, DTB 336/9 [doop dochter].
1291 De Meniste Bruiloft zat vanaf 1662 of eerder in de Sint Antoniesbreestraat. SAA, Archief 5051, inv. nr. 63, wijnpeiling 1-81662. Van de Pol, Hoerdom, 274, 368.
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Afb. 43 Het originele wijnvat te Heidelberg. Afb. 44 Het Heidelbergse Vat op Rokin 90. SAA.

Eenzelfde teloorgang als de Meniste Bruiloft beleefde het Grote Wijnvat. Oorspronkelijk was ook dit een
redelijk respectabele vermaaksherberg, gevestigd in het eerste huis aan de Oudezijds Voorburgwal (nr.
1) dat doorliep tot de Achterburgwal (nr. 2). Grootste attractie hier was het wijnvat van vijfentwintig
kubieke meter inhoud, dat als gelagkamer was ingericht, in navolging van het beroemde exemplaar in
het Heidelberger kasteel (afb. 43). Het vat besloeg vrijwel de gehele ruimte van het achterhuis en
bezoekers traden het binnen door onder een laag deurtje door te kruipen, gesouffleerd door kaarslicht.
Midden in de gelagkamer stond een tafel met aan weerskanten banken, waarop maximaal 32 personen
konden zitten. Op tafel staande, konden zij net de bovenkant van het reuzenvat aanraken. Toeristen
lieten hun merktekens achter, waarvan er duizenden in het vat gekerfd waren. Een Engelsman
vergeleek de Amsterdamse attractie met het Great Bed in de White Hart Inn in Ware, Hertfordshire. Na
een bezoek aan dit reuzenbed lieten bezoekers ook hier een teken van leven achter in het hout.1292 Niet
alle tijdgenoten waren enthousiast over de voornaamste attractie van het Grote Wijnvat: in 1662 schaarde
Melchior Fokkens de herberg onder de ‘suyphuyzen’ en noemde hij het drinkhuis een ‘BacchusSchool’.1293 In 1683 was de katholieke Amsterdammer Jacobus van Steenbergen (ca. 1648-1688) waard
van de herberg aan de Achterburgwal. Van nog lager allooi was in die periode het Wijnvat bij de
Haringpakkerstoren bij het IJ. Daar bestond het publiek uit bootsgezellen, boeren en sekswerkers en
moesten uitsmijters dronkenmansgevechten en andere overlast voorkomen. Op de Eenhoornsluis was
sinds 1662 een speelhuis onder dezelfde naam bekend, waar eveneens prostituees actief waren.1294
Verder hing de naam ‘Wijnvat’ op talloze uithangborden, zonder dat er per se sprake hoefde te zijn van
een groot vat: in 1688 in de Warmoesstraat (nr. 34, waar in de zestiende eeuw nog de Drie Kauwen zat)
en in 1683 aan een pand op de Oudezijds Kolk; datzelfde jaar zat er op de Keizersgracht, hoek
Runstraat, een Gekroond Wijnvat.
In het laatste kwart van de zeventiende eeuw verwezen twee herbergnamen naar het
oorspronkelijke Heidelbergse wijnvat: een kleine wijnkroeg in de Palmstraat en tussen circa 1657 en
1669 een grote herberg aan het Rokin (afb. 44), bij het Rotterdammer veer. Na het vertrek van uitbater
Van der Heijden naar de doelen, in 1662, was Jacob Noll (1628-1669), een tinnegieter uit Meurs, waard
in het laatstgenoemde drinkhuis. Uit diens boedelbeschrijving1295 weten we dat er zeven private kamers
waren met bedden, uittrektafels, verkeerborden en schilderijen en een zit- en gelagkamer. Een
manshoog wijnvat ontbrak echter. Het oorspronkelijke Grote Wijnvat aan de Voorburg-Achterburgwal

1292

90.

Wijnman, ‘Wijnvat’, 169-174; Van Strien, Travellers, 36; Carnac Temple (ed.), Travels, deel 4, 78; Hell en Los, Amsterdam,

Fokkens, Amsterdam, 84.
Zie hoofdstuk 24.
1295 SAA, NA 2610/115, nots. C. de Grijp, boedelinventaris 1-2-1663; otr 12-1-1652.
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bleef intussen ook bestaan. In de achttiende eeuw kreeg het de naam Zeventien Provincien. Halverwege de
eeuw werd het reuzenvat – en daarmee de voornaamste attractie – gesloopt.1296
Muziekherbergen
Naast de Meniste Bruiloft waren er meer vermaaksherbergen waar muziek de voornaamste trekpleister
was. Zulke ‘muziekherbergen’ waren typisch Amsterdamse instellingen.1297 Er speelden professionele
muzikanten of bezoekers mochten zelf het aanwezige instrumentarium ter hand nemen. Bepaalde
drinkhuizen boden ook gelegenheid tot dansen. Aangezien daar zowel mannen als vrouwen kwamen,
klonk algauw de beschuldiging dat het latente bordelen zouden zijn. Gespecialiseerde dansscholen of kamers waren in de ogen van kerk en overheid in het bijzonder verdacht: in 1629 verbood de
magistraat aan vrouwen en meisjes de toegang tot deze etablissementen, omdat er ‘onkuijsheijden’
zouden plaatsvinden. De waarden moesten twaalf gulden boete betalen als zij toch vrouwelijke
bezoekers zouden toelaten: viermaal zoveel als de betrapte danseuse verbeurde. Van strenge naleving
lijkt geen sprake te zijn geweest en het verbod zal ook geen einde hebben gemaakt aan het contact
tussen de seksen in de dansscholen, die een onkuis imago bleven houden. In het laatste kwart van de
zeventiende eeuw stonden de ‘speelhuizen’ – een combinatie van danskamer, muziekherberg en bordeel
– ook bekend als ‘oneerlijke herbergen’.1298 Uitbaters van beschaafde muziekherbergen probeerden zich
te onderscheiden van de scabreuze speelhuizen. Door hun muzikanten te verbieden populaire
‘pluggedansen’ en andere volksdeuntjes te spelen, poogden zij baldadige Oostindiëvaarders en ander
kwaadwillend publiek buiten de deur te houden. Dat lukte niet altijd. In 1672 werd er bijvoorbeeld
gespeeld in het Jong Gezelschap, een kroeg op de Geldersekade. Matrozen dwongen de huismuzikant in
1672 om twaalf deuntjes te spelen om op te dansen. Toen hij daarna verzoekjes van andere bezoekers
inwilligde, ontstond er een vechtpartij.1299 Ook bij de waard van de respectabele veilingherberg de
Keizerskroon in de Kalverstraat liep een muzikale avond uit de hand. In 1694 liet hij vanaf elf uur ‘s
avonds een ensemble musiceren, toen een van zijn klanten zich begon te misdragen. Hij nam de bassist
zijn strijkstok af, duwde die over zijn hoofd om de hals totdat de stok brak. Daarna wond de klant een
servet om de hals van de bassist, waardoor die al ‘peers ende blauw om syn hooft’ werd. De lastige gast
liet los maar sneed nu de snaren van een van de violen stuk en sloeg een van de muzikanten in het
gezicht. Als sluitstuk joeg hij het viertal de trap af, en gooide hij de bas hun na.1300
Bij de ‘eerlijke’ muziekherbergen stond de muziekbeleving voorop. Het muziekleven tijdens de
Republiek vond plaats in de steden: daar woonden en verbleven de uitvoerende musici en hun
toehoorders. Centrale figuren in het Amsterdamse muziekleven waren de stadsspeellieden, die we in de
zestiende eeuw al aan tafel bij de regenten zagen spelen en die halverwege de zeventiende eeuw ook in
het Oudezijds Herenlogement de maaltijd opvrolijkten. Hun aantal nam toe van vier tot zes aan het eind
van de zeventiende eeuw, maar na hun overlijden stelde de stad geen nieuwe speellieden aan zodat het
verschijnsel langzaam uitstierf. Behalve tijdens feestelijke maaltijden bespeelden zij hun instrumenten,
zoals de schuiftrompet, cornet en kromhoorn, tijdens officiële gelegenheden en op bruiloften en
partijen, waar zij voorrang genoten op andere muzikanten. Ter aanvulling van hun geringe
basisinkomen (50-250 gulden per jaar) combineerden stadsspeellieden hun functie met andere
beroepen, zoals dat van ambachtsman en herbergier. Ook ‘vrije’ – dus niet aan de stad verbonden –
muzikanten hielden er een herberg op na, zoals de eerdergenoemde Provoost. In de jaren 1630 was de
van oorsprong Engelse luitspeler Richard Swift uitbater van veilingherberg de Drie Morianen aan de
Nieuwendijk.1301 Vrije speellieden gingen ook langs de deuren bij particulieren en herbergen om geld op
te halen met hun spel. Het waren vooral vreemdelingen, zoals blijkt uit een keur uit 1621 waarin de
stadsspeellieden zich beklaagden over broodroof door toedoen van buitenlandse musici, met name
‘Engelsen, Duytsen, Fransen, Walen en anderen’. Voortaan mochten alleen poorters spelen op
Wijnman, ‘Wijnvat’, 174; Amsterdamse courant, 9-11-1741; otr 13-4-1668; Van de Pol, Hoerdom, 280.
Thijsse, Muziek, 175; Scheurleer, ‘Muziekherbergen’, 245-249.
1298 Zie hoofdstuk 25. Keur 28-4-1629; Van de Pol, Hoerdom, 275.
1299 Balfoort, Muziekleven, 52.
1300 Van de Pol, Hoerdom, 277; Balfoort, Muziekleven, 52-53.
1301 Zie hoofdstuk 14. Burgers, Lute, 59.
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bruiloften en banketten. In 1653 trokken de speellieden Michiel Jansz uit Trier en zijn collega Claes
Libaton, vermoedelijk een Zuid-Nederlander, met hun ‘sackpyp’ (doedelzak) en viool door de Nieuwe
Werk (Jordaan) waar ze met ‘speelen in herbergen’ hun tijd doorbrachten. Op straat voor het Huis van
Nassau in de Tweede Leliedwarsstraat waren ze betrokken bij een ‘schelmstuck’, waardoor ze in het
tuchthuis belandden en voor twee jaar werden verbannen.1302

Afb. 45 Muzikanten in een herberg. Anonieme prent, 1650-1800. Rijksmuseum.

Voor muziekoptredens bestonden geen officiële concertzalen, tot in 1788 de concertzaal van sociëteit
Felix Meritis in gebruik werd genomen. Toch werden er ook in de Gouden Eeuw al concerten voor een
betalend publiek gehouden. Tijdens het zomerreces van de Amsterdamse Schouwburg in 1643 werd het
gebouw bijvoorbeeld benut voor een aantal muziekuitvoeringen. Naast zulke (semi)-openbare
gebouwen, zoals ook de manege en kerken, boden de zalen van de grotere drinkhuizen soelaas voor
muziekuitvoeringen.1303 Bij deze ‘herbergconcerten’ stond het consumptieve aspect van het bezoek
voorop: het publiek betaalde voor de toegang, maar de waard verdiende meer aan de verkoop van eten
en drinken. Een vroeg voorbeeld is de concertreeks die in 1696 in de zaal van de Kloveniersdoelen werd
gehouden. Iedere woensdagavond om zes uur werden daar ‘collegia musica’ (concertreeksen) gehouden,
waar onder anderen de indertijd befaamde Engelse zanger John Abell optrad. Ook ‘muziekcolleges’ –
amateuristische muziekgezelschappen – huurden een ruimte in de doelenherberg, tot het stadsbestuur
dit in 1703 om onbekende redenen verbood.1304 Aangetrokken door het succes van de doelenzaal
wilden twee ondernemers (Simon van der Cruijssen en Emanuel van der Hoeven) in 1696 ook
concerten organiseren in het Keizershof op de Nieuwendijk (nr. 196, later Wapen van Emden). Ze zouden
SAA, Archief 5061, inv. nr. 581, f. 201 en inv. nr. 309, p. 181, verhoor 11-7-1653.
Rasch, Muziek in de Republiek; zelfde auteur, ‘Stedelijke factor’, 180-192.
1304 Zie hoofdstuk 10 en 29. Over muziekcolleges in Rotterdam: Zijlmans, Vriendenkringen, 43-58.
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tweemaal per week besloten muziekvoorstellingen geven voor leden en namen een klein ensemble in
dienst. Voor het beschikbaar stellen van het zaaltje kreeg de uitbaatster veertig gulden per maand, maar
ze verdiende ook aan het leveren van kaarsen, kussens, stoven en voedsel en drank voor het publiek.
Tegen de afspraken in gooiden de initiatiefnemers het echter over een andere boeg: ze presenteerden
een muzikaal omlijst marionettenspel in het theatertje. Volgens initiatiefnemer Van der Hoeven ging
het om een opera, zogenaamd opgevoerd door houten beelden ‘en verdere ciraden’. Het bezoek liep er
niet warm voor en in plaats van de verwachte recette van zeshonderd gulden haalde het tweetal in een
kwartaal nog geen 25 gulden op. Bovendien was het poppenspel – volgens de uitbaatster – funest voor
de reputatie van haar herberg en lieten de zich vervelende muzikanten een forse drankrekening achter.
De ondernemers weten de mislukking juist aan de waardin en haar huis, die in ‘een quaad gerugt’
zouden staan en beschaafde bezoekers afschrikten.1305
Naast het beschikbaar stellen van een zaaltje waren er ook herbergiers die zich actiever met de
muziek bemoeiden. In hun muziekherbergen lieten ze ensembles – bestaande uit viool, klavecimbel of
hakkebord (vergelijkbaar met een citer) en meestal een bas – spelen voor een redelijk welgesteld,
burgerlijk publiek. De waarden betaalden dit huisorkest zelf, want hun muziek trok immers betalende
klanten aan. In de literatuur zingen enkele namen rond van zeventiende-eeuwse muziekherbergen.
Weinig bekend is er over Lustenburg, rond 1622 een herberg aan het Singel buiten de Regulierspoort.
Volgens de overlevering ging het er hier netjes aan toe, hoewel de herbergnaam anders doet
vermoeden.1306 Bekender zijn de muziekherbergen van de Engelse familie Hancock.1307 Van hen speelde
de Britse migrant Eduard Hancock (1592-1654) luit in ensembles op feesten en partijen. Een plan om
met een collega-muzikant in 1626 een dansschool op te richten, mislukte, maar later kwam Hancock
voor als uitbater van de Koning van Engeland, een muziekherberg in de Nes. Er logeerden ook gasten,
zoals in 1632 een groep Duitse kooplieden, die beroofd werden van een groot geldbedrag.1308 Op
Hancocks uithangbord zou rond 1639 een ‘zangberg’, met Pallas, Apollo, muzen en muzikanten, te zien
zijn geweest, met als onderschrift ‘de vrintschap van Parnas’. Volgens literatuurhistorici1309 kwam in dit
‘kroeghje van Apol[lo]’ een groep minor poets bijeen, onder wie Jan Zoet, de toneelschrijver Moor en de
dichtende apotheker Claes Seep. In zijn schandaaldicht St. Nicolaes milde gaven liet Tengnagel een jaar
later (1640) een hitsige, dronkenlap uit ‘meester Hankocks huys’ komen.1310 Uitbater Eduard Hancock
trouwde tweemaal, beide keren met Engelse bruiden.1311 Hij kerkte bij de presbyterianen op het
Begijnhof. In 1639 moest Hancock zich voor de kerkenraad verantwoorden over een bezoek aan ‘a
house of ill report’ buiten de Regulierspoort (Lustenburg?) en ‘playinge at a playhouse’ in de Kalverstraat.
Hij ontkende beide zaken, maar beloofde zich ook in de toekomst te zullen gedragen.1312 Vóór zijn
derde huwelijk, in 1643, verhuisde Hancock naar het Rokin, bij de beurs. Dat hij hier opnieuw een
muziekherberg uitbaatte, blijkt uit de boedelinventaris die in 1654 werd opgemaakt vanwege zijn
overlijden in dat jaar. Het huis lag vol met muziekinstrumenten: in kasten opgeborgen lagen onder meer
klavichords, cornetten, viola da gamba’s en luiten. Er was een afzonderlijke zaal en ook op de
binnenplaats stonden tafeltjes en een ‘oestertafeltje’, zodat daar mogelijkerwijs tussen het eten door
werd gemusiceerd. Daarnaast konden de muzikanten als ‘Stehgeigers’ langs de afzonderlijke
herbergkamertjes zijn gegaan, zoals De Roever romantisch suggereert.1313
Zijn zoon Richard (1620-1672) zal Eduard Hancock zijn opgevolgd als uitbater van de
muziekherberg. Hij was geboren in Utrecht en trouwde ook met een vrouw uit die stad (Geertruij
Willems Herwij). Bij zijn ondertrouw was hij speelman en woonde hij in de Nieuwe Leliestraat, maar bij
In 1699 leidde de mislukking van de poppenopera mede tot het faillissement van Van der Hoeven. SAA, otr 2-8-1692;
Archief 5072, inv.nr. 699, nr. 57 [Emanuel van der Hoeven]; Scheurleer, ‘Marionetten-theater’.
1306 De Roever, Amstelstad, 81-82.
1307 Over de familie Hancock is veel literatuur, meestal kritiekloos overgeschreven van De Roever (Amstelstad, 82-83). Grijp,
‘Vallet’, 272; Van de Pol, Hoerdom, 363.
1308 Drie jaar later werd de dader van de diefstal alsnog gearresteerd, zie: SAA, Archief 5061, inv.nr. 299, p. 94, confessie 2710-1632; inv. nr. 301, confessie 4-8-1635.
1309 Cordes, Zoet, 89-90, in navolging van Oversteegen (ed.), Tengnagel, 62.
1310 Tengnagel, 196.
1311 Oopje Josephs Tatum (-1643), (2) Elisabeth Scheau uit Yorkshire (1615-?), SAA otr 29-12-1620 en 18-4-1643.
1312 SAA, Archief 318, inv.nr. 3, not. 30-3-1639, p. 93.
1313 SAA, Archief 5072, inv. nr. 581, boedelbeschrijving 19-10-1654; De Roever, Amstelstad, 83; Giskes, ‘Centrum’, 72-74.
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zijn overlijden, in 1672, woonde hij inderdaad aan het Rokin, bij de Wijde Kapelsteeg. Een andere
aanwijzing dat hij de zaak van zijn vader Eduard had overgenomen, is het helaas niet-traceerbare
gedicht De vrintschap van Parnas.1314 Dit werd uitgegeven door de weduwe Tymon Houthaak en was
vermoedelijk van de hand van de acteur, danser, kunsthandelaar en toneelkunstenaar Jan Meerhuysen
(ca. 1618-1667), met wiens lijfspreuk ‘oordeelt na ’t voorbeelt’ het gedicht afsluit. Dit zou de datering
van het gedicht brengen op de jaren 1665-1667, al kan er ook een vroegere situatie zijn beschreven. In
de dichtregels wordt uit de doeken gedaan hoe in Hancocks herberg tussen vier uur ’s middags en tien
uur ’s avonds muziek gemaakt werd, met om half acht de viola da gamba. De waard was streng op
muzikanten die niets speelden: zij betaalden voor straf een kan bier of wijn. ‘Pijpestellers’ (amokmakers)
moesten de door hen toegedane schade terstond aan hem vergoeden en wie verzuimde de vernieler aan
te geven, kreeg eveneens terstond een boete. In 1672 stierf Richard Hancock, een weduwe en vier
kinderen achterlatend. Zijn zoon, Richard Hancock de jonge (1645-1692), was luitist en later
deurwaarder. Omstreeks 1680 kwam de naam van zijn dochter Catrijn (1650-?), ‘achter de beurs in
parnassusbergh’, voor op een lijst met prostituees. Mogelijkerwijs was de muziekherberg een oneerlijk
speelhuis geworden, of ontving de dochter heren privé op haar kamer. In de achttiende eeuw dook de
naam ‘Hancock’ opeens weer op: in 1742 had een Joannes Hancock een goedlopende theewinkel in de
Warmoesstraat terwijl de ‘weduwe H. Hancock’ met haar zoon een evenzeer succesvolle
kruidenierswinkel uitbaatte aan het Damrak. In 1774 had een Hancock wederom een drinkhuis aan het
Rokin. In 1774 dronk de Zaanse Aafje Gijsen bij hem een kop koffie voordat ze met vrienden naar de
kermis ging.1315
Herbergconcerten
In de achttiende eeuw vonden concerten plaats op officiële locaties als de zalen boven de Manege en de
Kloveniersdoelen en in verschillende kleinere herbergzaaltjes. Herbergiers verkochten entreebewijzen
(lootjes) voor series of voor afzonderlijke concerten, vaak georganiseerd door één of meer musici of
een concertondernemer aan wie de opbrengst toekwam. Hieronder vielen ook de optredens van
reizende virtuozen op zang, viool of klavier. Succesvolle concerten werden gevolgd door één of meer
reprises, volgens de advertenties steevast ‘op verzoek van enige (of vele) liefhebberen’. Frequenter
geprogrammeerd waren muzikale optredens met een informelere inslag, zoals de herbergconcerten. Die
vonden driemaal per week tot vrijwel dagelijks plaats, behalve op zondag, en waren toegankelijk tegen
een lagere entree dan voor een formeel concert. Soms werden de optredens gecombineerd met een bal
of diner. Zolang er toeloop was van publiek bleven bezoekende musici nieuwe concerten spelen: ze
adverteerden dan in de krant op welke tijden ze in welk logement te horen waren. In herberg Blaauw Jan
programmeerde uitbater Bergmeyer in 1757 bijvoorbeeld een optreden van de zevenjarige Gertrude
Schmeling, een wonderkind op zang en viool. Mannen betaalden een gulden entree en tien stuivers
extra als ze een vrouwelijke introducee meenamen. Voor die prijs mochten zij ook kijken naar een
aanwezige zeehond, ‘die dagelyks in en uit het water gaat’.1316
In een zestal herbergen werden in de achttiende eeuw geregeld concerten gehouden: de
Keizerskroon (de veilingherberg in de Kalverstraat), het Rondeel, het Oude Wapen van Emden en het
[nieuwe] Wapen van Emden op de Nieuwendijk, Nieuw Malta in de Nes en Het Rondeel in de Doelenstraat.
Ook in kunstenaarskroeg de Zon (Nieuwendijk) konden muziekliefhebbers intekenen op concerten,
zodat de organisator kon inschatten hoeveel mensen er minimaal kwamen opdagen. Bij de ingang
betalen was ook mogelijk, maar minder voordelig.1317 In volksere herbergen in de Joodse buurt werd
zonder intekening regelmatig gemusiceerd, zoals in 1757 in het Jonge Hoogduitse Gekroonde Schaap in de
Jodenbreestraat en in pakhuis de Ooievaar in de Sint-Antoniesbreestraat. Bijzonder waren de
gecombineerde concerten en diners, die vanaf december 1776 plaatsvonden in eethuis het Parlement van
Zonder bronvermelding aangehaald door De Roever, Amstelstad, deel 1, 84.
In de tussenliggende periode kwam de herberg niet voor, evenmin de in de literatuur voorkomende herbergnaam Tower
of London. SAA, otr 17-3-1640; begr. Oude Kerk 25-7-1672; Van de Pol, Hoerdom, 363; Aafje Gijsen, 276; Burgers, Lute, 66;
PQ, deel 2, 17 en 143.
1316 Rasch, Republiek, 5-7.
1317 Amsterdamse courant, 23-10-1762, 7-11-1775 [A. Scheepen, kastelein in de Zon].
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Engeland (Warmoesstraat). Uitbater Thyssen hield wekelijks daar tussen zes en halfnegen concert,
daarna begon de open tafel - waarvoor bezoekers apart betaalden - en ‘muziek op z’n Engels’ tot
middernacht. Vanaf 1768 programmeerde de Stadsherberg in de Plantage vier dagen per week
avondconcerten in het zomerseizoen. Herberg de Plaats Royaal aan de Binnen-Amstel nam dit concept
over en bracht in de zomer van 1779 zelfs dagelijks concerten, tussen negen uur ’s avonds en één uur ’s
nachts; met de sluitingstijdenwet was in het buitengebied nog eenvoudiger de hand te lichten. De
toegangsprijs lag voor een heer alleen op elf stuivers; vrouwelijke introducees mochten gratis naar
binnen, maar consumpties waren verplicht.1318
Tussen 1771 en 1781 was het Wapen van Amsterdam op de Kloveniersburgwal (huidig nr. 60),
hoek Rusland (nr. 17), de voornaamste concertlocatie: negentig procent van de muziekoptredens werd
in een van de zalen daar gegeven.1319 Na de oprichting van de concertzaal van het genootschap Felix
Meritis en de wekelijkse concertseries in het nieuwe gebouw aan de Keizersgracht, vanaf 1788, was het
afgelopen met de muziekactiviteiten in het Wapen. Het serieuze muziekleven concentreerde zich
voortaan in de zaal (met 400 plaatsen) van Felix, waar het Departement Muziek besloten concerten
organiseerde voor het eigen, elitaire ledenbestand.1320 De grotere muziekherbergen, zoals het Rondeel,
ondervonden ook concurrentie van theaters die muziekavonden programmeerden.1321 Voor een minder
kapitaalkrachtig publiek bleven de zang- en danshuizen in trek. In muziekherberg de Munnik (hoek
Monnikenstraat en Oudezijds Achterburgwal) amuseerden straatmuzikanten met draaiorgels en
tamboerijnen het publiek en in de langwerpige zaal van de Ooievaar (Sint Antoniesbreestraat) werden op
een toneeltje gedeelten uit opera’s en blijspelen uitgevoerd, afgewisseld door liederen en duetten.1322 Tot
ergernis van de hervormde kerkenraad werd er in enkele herbergen ook op zondag gedanst en
gemusiceerd. In oktober 1718 was het vioolspel uit de gelagkamers zelfs tot op de kansel te horen. De
hoofdofficier zou er graag iets aan doen, maar achtte dit onmogelijk ‘nu het quaet soo algemeen
was’.1323
‘Matrozenlust’
Volgens de Duitse bezoeker C.J. Weber waren er in 1802 vijfentwintig muziekherbergen in Amsterdam,
variërend ‘van het keurigste Rondeel tot aan de laagste uithoeken van de matrozenlust’.1324 Er bestond
een scherp onderscheid tussen de serieuze muziekherbergen en openbare speelhuizen ( ‘musico’s’) waar
matrozen en andere bezoekers aan hun seksuele trekken kwamen. Bernard Mandeville meende dat
eerzame bezoekers gerust een speelhuis konden binnenstappen, ‘omdat er niets oneerlijks gebeurt’.1325
Het waren weliswaar ontmoetingsplaatsen van prostituees en hun klanten, maar daarna vertrokken ze
naar een hoerhuis, aldus de filosoof. Veel achttiende-eeuwse speelhuizen waren echter wel degelijk
bordelen, waar prostituees inwoonden die zich er met hun klanten terugtrokken.

Op het programma stonden gelegenheidswerken zoals de ‘Vrede- en Vreugdemuziek van Zijne Kon. Hoogheid de
Koning van Pruisen’ en ‘uitbeeldende muziek’ zoals een Belegering, zie: Rasch, Republiek, 19.
1319 Zie hoofdstuk 29. Rasch, Republiek, 11-12, 18.
1320 De leden van het exclusieve genootschap mochten een vrouwelijke introducee meenemen naar de concerten. Baar-De
Weerd, Uw sekse, 35.
1321 Zoals de Amsterdamse Schouwburg (rond 1760) en het Franse Theater aan de Overtoom (vanaf 1770). Rasch, Republiek,
12.
1322 Volgens Prick van Wely (‘Muziekherberg’, 42-46). Deze auteur noemt ook een verbod uit 1749 op het zingen en
musiceren in muziekherbergen omdat dit burengerucht zou veroorzaken. Deze keur is echter niet terug te vinden in de
keurboeken.
1323 SAA, Archief 376, inv.nr. 18, p. 417-418, not. 6 en 13-10-1718; Evenhuis, Amsterdam, deel 4, 42-43.
1324 Van de Pol, Hoerdom, 280 [citaat].
1325 Geciteerd in: Van de Pol, Hoerdom, 281.
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Speelhuizen

Vanaf de zeventiende eeuw genoot Amsterdam internationale faam vanwege het grote aantal openlijke
bordelen. In deze ‘speelhuizen’ vonden vraag en aanbod van het grootstedelijke nachtleven elkaar:
prostituees pikten er klanten op, die er kwamen drinken, gokken, flirten en dansen. Boeren, burgers en
buitenlui spraken hier schande van, maar namen graag een kijkje in de speelhuizen als zij toevallig toch
in Amsterdam waren. Het kroegleven aan de zelfkant van de vroegmoderne samenleving liet zijn
sporen na in rechterlijke en notariële archieven, reisbeschrijvingen en scabreuze liedboeken, maar laat
zich lastig reconstrueren door de rookgordijnen die de betrokkenen expres neerlieten. Duidelijk
waarneembaar is een ontwikkeling van openbaar toegankelijke ontmoetingsplaatsen van de zeventiende
eeuw naar de heimelijke doch gedoogde bordelen in de eeuw erna.
‘Hoerenkotten en kufjes’
Lang voor de opkomst van de speelhuizen boden ‘oneerlijke herbergen’ al gelegenheid tot het
afspreken met sekswerkers of het bedrijven van betaalde liefde.1326 Ook de humanist Aernout van
Buchell (Arnoldus Buchelius; 1565-1641) was bekend met het verschijnsel. In zijn jonge jaren was hij
geen lichtzinnige rokkenjager maar eerder aan de preutse kant, met een gezonde hekel aan dansen. Wel
was Buchelius – van huis uit katholiek maar later streng gereformeerd – gefascineerd door vrouwen en
was zijn adolescentenbrein vertrouwd met de pornografische bijdragen aan de toenmalige letterkunde.
In de ‘lichte herbergen’ die hij op zijn reizen bezocht, namen vrouwen vaak het initiatief, zo schreef hij
tenminste zelf. Tijdens een bezoek aan Amsterdam, in 1591, maakte Buchelius met de graveur Jacques
de Gheyn, kunstverzamelaar Jacob Roset en de goudsmid Antonius Boonhoff vier dagen lang een
kroegentocht. Ze werden er dronken, dineerden en flirtten met aanwezige vrouwen. In foute kroegen,
zoals de Gouden Valk, dreef het viertal de spot met de aantrekkelijke waardin, haar jaloerse echtgenoot
en hun afgunstige dienstmeid. In de Engelen1327 genoten ze van de zang en dans van ‘Maria’ uit Zutphen,
en in de Uilenburg, een regelrecht bordeel, wachtten ze tevergeefs op de komst van Elisabeth, wier lof
zijn metgezellen vooraf gezongen hadden.1328 Uilenburg zal buiten de poorten geweest zijn: het
gelijknamige kunstmatige eiland was net aangelegd. In het buitengebied waren meer ‘hoerenkotten en
kufjes’, zoals Bredero ze omschrijft in zijn Klucht van de molenaar (1613). Berucht was het gebied buiten
de Haarlemmerpoort, waar verschillende ‘lichtvaerdige herbergen’ zaten. In 1635 werd er een
onderschout aangesteld die dit buurtje moest zuiveren van ‘dieven, hoeren, dootslagers,
straetschenders, huijsbreeckers [inbrekers] ende andere boeven’. Net als de buitenherbergen verdwenen
ook deze bordelen vanzelf uit zicht door de stadsuitbreidingen. Zo was het Molenpad in 1662 nog vol
‘mooye meyden’ in foute kroegen, die weldra plaatsmaakten voor nieuwe huizen.1329 Buiten de nieuwe
Haarlemmerpoort ontstond alweer een ander ruig buurtje met criminelenkroegen en bordelen. In 1669
werd in het nabijgelegen dorp Sloterdijk een ‘hoere kint’ begraven, afkomstig uit het Huis of het Wijf met
al de Mannen, een bordeel aan de Hogendijk (Spaarndammerdijk).1330
Officieel was prostitutie na de Alteratie van 1578 verboden in Amsterdam. Terwijl de katholieke
stadsbestuurders betaalde seks nog zagen als ‘noodzakelijk kwaad’ – dat zij slechts reguleerden en in
bepaalde buurten concentreerden – wilden de gereformeerden het verschijnsel het liefst geheel
uitroeien. Zo mochten de schoutsdienaars ‘gheen hoeren off andere ontucht in haer huysen meer
onderhouden’; om hun gederfde inkomsten als bordeelhouders te compenseren, ontvingen zij voortaan
een jaarsalaris. Vooral op koppelarij stonden onder het nieuwe regime zware straffen: koppelaars en
bordeelhoudsters verdienden tenminste een schavotstraf. Het oordeel over de sekswerkers zelf werd
aan de schepenbank overgelaten, die meestal ban- en tuchthuisstraffen gaven. De schout kreeg
opdracht prostituees en bordelen zoveel mogelijk uit de stad te weren en tijdens het
Zie hoofdstuk 3.
Waarschijnlijk de Twee Engelen op de Zeedijk, SAA, NA 9/25v, nots. J. Ghijsbertsz, verklaring 11-1-1592 en 14-5-1593.
1328 Pollmann, Buchelius, 84-86.
1329 Het Molenpad behield wel zijn onregelmatige, industriële karakter, zie: Abrahamse, Uitleg, 176. Hell, ‘Veilige metropool’;
Van de Pol, Hoerdom, 273.
1330 Abrahamse, Kosian en Schmitz, Haarlemmerpoort, 30.
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strenggereformeerde bewind van burgemeester Pauw (1611-1620) werd het vervolgingsbeleid verder
aangescherpt. Vanaf 1613 moesten twee nieuwe onderschouten zedeloosheid tegengaan, bijvoorbeeld
door ‘oneerlijke herbergen’ binnen te vallen. De strengere naleving had als gevolg dat tussen 1613 en
1621 achthonderd personen wegens zedenmisdrijven werden veroordeeld, vooral vanwege prostitutie
en bordeelhouden.1331
Niet alle bordeelhoudsters exploiteerden ook een drinkhuis. Sommige vrouwen boden als
bijverdienste thuis ‘gelegenheid’: zij verhuurden slechts een kamer aan een sekswerker en haar klanten.
In 1627 had een echtpaar bijvoorbeeld een ‘hoere in het kinderbedde’ in hun huis toegelaten. Zulke
gelegenheidshuizen werden nog niet als ‘oneerlijke huizen’ gezien. Echte bordelen (‘hoerhuizen’ in
toenmalig jargon) bestonden uit een waardin en een of meer meisjes, die op kamers of in een
‘hoerekelder’ mannen ontvingen. Het onderscheid met drinkhuizen was echter fluïde. In herberg het
Zonnetje (Amstelkerkstraat, bij Weesperstraat) vroeg een eenzame jongeman in 1704 aan de waard of hij
niet een ‘vrouwspersoon tot sijn […] plaisir’ kon halen. Dat was geen probleem, als de gast zou zeggen
wat voor type vrouw het moest zijn, dan ging de waard haar halen.1332 Herbergiersters werden echter
eerder dan mannelijke uitbaters verdacht van souteneurschap, omdat vrouwen doorgaans het toezicht
hadden over de prostituees. In 1588 werd de waardin van de Koningin van Engeland (Utrechtsesteiger,
Rokin) door haar kerkgenoten ervan beschuldigd dat er ‘oneere’ in haar herberg zou plaatsvinden.
Interessant is haar verweer tegen de kerkenraad, dat er in haar huis alleen keurig gehuwde paren samen
‘een pintgen’ dronken.1333 Waardinnen deden hun best om hun drinkhuizen een fatsoenlijke reputatie te
laten houden, maar in gereformeerde kringen werd de link met prostitutie gauw gelegd. Zelfs als de
waardin onschuldig was, dan konden werkneemsters haar in problemen brengen. In 1612 werd de
waardin van de Groene Kaart bijvoorbeeld voor de kerkenraad geroepen omdat ze bordeel zou houden.
Ze ontkende en beloofde haar meiden te ontslaan, zodra die ook maar iets oneerlijks zouden doen.
Enkele maanden later voegde zij de daad bij het woord.1334
Opkomst speelhuizen
Behalve in herbergen speelde de betaalde liefde zich ook af in ‘stille huysen’. In kelders, op zolders of in
andere vertrekken van onschuldig ogende wafel- en oliekoekhuizen, ‘Franse kramerswinkels’ en
tabakswinkels kon ook gelegenheid worden gegeven. De belangrijkste verkapte bordelen waren echter
drinkhuizen. Dit blijkt ook uit de ‘herbergverboden’ die aan van ontucht verdachte vrouwen werd
opgelegd. Zo mocht Marritje Stoffels, die al twee onwettige kinderen had en in een bordeel was
aangetroffen, zich vanaf 11 juli 1653 niet meer ophouden in ‘herbergen en hoerhuysen’. Diezelfde dag
kregen een herbergier en zijn vrouw een exploitatieverbod omdat zij bordeel zouden houden in hun
‘danskamer’. Danskamers waren uitgaansgelegenheden voor jongeren uit de lagere sociale klassen. Net
als de beruchte dansscholen zag de overheid danskamers als verkapte bordelen, maar dat waren ze niet
per se.1335 Datzelfde geldt voor de speelhuizen. Volgens de auteur van het Amsterdamsch Hoerdom, de gids
voor het zeventiende-eeuwse red light district, waren deze ontstaan uit de muziekherbergen waar
fatsoenlijke burgers met hun vrouwen naartoe gingen. Pas later in de zeventiende eeuw werden het
bordelen waarvan prostituees met dansen en verleidelijke gebaren ‘de Messieurs wisten aan te locken’.
De uitbaters behaalden hoge winsten en spoedig kwamen er dan ook meer speelhuizen, soms met wel
vijftien inwonende prostituees.1336
Vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw stond het speelhuis bekend als een
‘danskamer-muziekhuis-bordeel in één’. De combinatie van muziek, als prostituees herkenbare
vrouwen en de mogelijkheid om er als toeschouwer naartoe te gaan, lokte niet alleen publiek uit de
lagere sociale klassen; ook beschaafde buitenlandse bezoekers namen er een kijkje. De Engelse
koopman Thomas Bowrey (?-1713) schatte in 1698 dat er toen ongeveer zeventien speelhuizen in
Hell, ‘Veilige metropool’.
SAA, NA 6409/381, nots. C. van Achthoven, attestatie 25-4-1704.
1333 SAA, Archief 376, inv.nr. 1, not. d.d. 3-11-1588, f. 426; Roodenburg, Censuur, 294-295.
1334 Roodenburg, Censuur, 295.
1335 SAA, Archief 5061, 11-7-1653, inv.nr. 309, f. 181; Van de Pol, Hoerdom, 275.
1336 Amsterdamsch Hoerdom, 62-64 [citaat 63]; Van de Pol, Hoerdom, 274-275.
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Amsterdam waren. Per stuk hadden ze een bezetting van tien tot twaalf prostituees.1337 Wat de aantallen
betreft zat Bowrey er vermoedelijk niet ver naast: in rechterlijke archiefbronnen komen ongeveer
achttien speelhuizen voor. Volgens de welingelichte gids van het Amsterdamsch Hoerdom bestonden er
drie soorten speelhuizen. Een klein aantal had een muziekensemble en trok ook het betere publiek,
terwijl de vrouwen aardig opgedoft waren. Een groter aantal speelhuizen, gevestigd rond de
Haarlemmerpoort en in de Houttuinen, was bestemd voor het lagere volk, zoals varensgezellen.
Helemaal onderaan de ladder stonden de zogenaamde ‘Mighel kitten’: danshuizen waar ‘pluggen
[losbollen] en rottige hoeren verkeeren’, alleen bier en brandewijn getapt wordt, en slechts één violist
musiceert voor fooien, tot hij erbij neervalt. De ‘pluggedans’ was een energieke en enigszins wilde dans
voor twee vrouwen en twee mannen, een beetje zoals de Ierse half-set.1338
Niet alle vrouwen waren beroepshalve aanwezig in de speelhuizen. In mannelijk gezelschap en
duidelijk herkenbaar als van een andere klasse konden burgervrouwen ze probleemloos bezoeken. In
Amsterdam waren vrouwelijke bezoekers ook in gewone drinkhuizen welkom. In sommige andere
Europese steden lijken vrouwen, na hun vanzelfsprekende aanwezigheid in de middeleeuwen, in de
vroegmoderne periode uit het openbare herbergwezen te zijn verdwenen. In Madrid mochten zij van
overheidswege vanaf de late achttiende eeuw zelfs helemaal niet meer naar binnen in drinkhuizen, maar
in een stad als Augsburg bezochten vrouwen kroegen met hun echtgenoot of zelfstandig vanwege
zaken. In de Bernse herbergen waren alleenstaande vrouwen verdacht, maar in het gezelschap van hun
man of tijdens feesten konden ze zonder lastige vragen plezier maken.1339 Voor Amsterdamse
koopvrouwen, ambulante handelaars of andere vrouwen met een duidelijk doel was er geen drempel en
bestond er geen risico om voor prostituee te worden aangezien.1340 Gewone burgervrouwen gingen
meestal in gezelschap van hun echtgenoot of familieleden naar drinkhuizen. In de schuldboeken van
enkele grotere herbergen uit het laatste kwart van de zeventiende eeuw komen echter zowel namen van
stelletjes als van individuele vrouwen voor.1341 In Engeland kregen de alehouses in de loop van de
achttiende eeuw een ‘vrouwvriendelijker’ karakter: alleengaande vrouwen werden er niet langer meteen
met prostitutie werden geassocieerd. Voor Amsterdam is een dergelijke ontwikkeling niet
waarneembaar.1342 Dat ook achttiende-eeuwse herbergen overwegend een mannelijk publiek hadden, is
bijvoorbeeld te zien op een schilderij van Isaac Ouwater (afb. 46), al zullen de sekseverhoudingen in
kleinere buurtkroegen wellicht anders hebben gelegen. De herberg rechts, het Hof van Holland in de
Kalverstraat (huidig nr. 8), heeft vijf pijprokende heren in de gelagkamer, de zaak aan de linkerzijde, de
al even gerenommeerde Graaf van Holland (huidig nr. 12), heeft vier mannelijke gasten. De twee
vrouwen die op de bovenverdieping van de Graaf uit het raam hangen zijn gekleed als
herbergpersoneel.1343

Van Strien, Travellers, 142.
In de 18de eeuw verschenen tientallen boekjes met pluggedansen voor liefhebbers uit de betere kringen, zie: Koning,
‘Pluggedansen’. Van de Pol, Hoerdom, 276-279.
1339 Kümin, ‘Patrons’, 56-58; Tlusty, Bacchus, 138-145. Voor de aanwezigheid van vrouwen in de herbergen van middeleeuws
Gent: Hutton, ‘Women’, 425-427, en in 18de-eeuws ’s-Hertogenbosch: Deseure, ’s-Hertogenbosch, 60.
1340 Zoals de koopvrouwen in herberg de Valk uit hoofdstuk 14.
1341 Zie hoofdstuk 17. Volgens Kloek en Mijnhardt (Blauwdrukken, 246) bezochten Nederlandse vrouwen in het ancien
régime ‘op eigen houtje’ herbergen en theaters; helaas geven zij geen bronverwijzing.
1342 Clark, Alehouse, 225; Deseure, ’s-Hertogenbosch, 64.
1343 Rijksmuseum SK-A-4026.
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Afb. 46 Links de Graaf van Holland, rechts het Hof van Holland. Uitsneden van: De boekhandel en het loterijkantoor van Jan
de Groot. I. Ouwater, 1779. Rijksmuseum.

Aan hun kleding was af te lezen tot welke stand herbergbezoeksters behoorden en of ze een ‘eerlijke’
vrouw of een prostituee waren. Dat wist ook het twintigjarige dienstmeisje Elsje Benninck uit Aalten.
In oktober 1735 greep zij haar kans toen haar meester en meesteres afwezig waren: ze sliep in het bed
van de heer en droeg de Japonse rok en de krullenpruik van de vrouw des huizes. Gekleed alsof zij ‘self
een fatsoenlyke vrouw was’ ging ze met haar vriend tot ‘s nachts na twaalven uit in de Wijnpars, een
herberg op de Nieuwmarkt. In de benedenkamer dronken ze mol met twee limoenen, maar ze waren
niet in de private kamertjes geweest; alles was dus in het nette gebleven.1344 Fatsoenlijk geklede vrouwen
dienden zich ook zo te gedragen. Liederlijke dronkenschap van alleenstaande vrouwen werd in
Amsterdam niet getolereerd, evenmin als elders in Europa.1345 Bezorgde echtgenoten lieten
herbergpersoneel getuigen over afwijkend gedrag van hun vrouw. Zo liet een Utrechtse schipper in
1704 vastleggen hoe zijn echtgenote zich te buiten ging aan de alcoholica in twee herbergen langs de
Buiten-Amstel. In de Berenbijt was ze dikwijls ‘seer onbequaem en dronken’ geweest, zodanig dat ze zich
niet meer kon gedragen ‘als een vrouw van haer fatsoen betaemde’. De knecht en meiden zagen haar in
de gelagkamer, ‘als een beest’, op de vloer liggen. Bij de buurman, uitbater van de naastgelegen Jagerstal,
klokte ze voor een stuiver jenever naar binnen, met een snelheid die evident boven het betamelijke
lag.1346
Onduidelijkheid over de aard van het bezoek van vrouwen kon vragen oproepen en zelfs
opschudding veroorzaken. In 1706 leidde het bijvoorbeeld tot rumoer in de Groene Draak in de
Papenbroeksteeg. Rond twaalf uur ’s nachts gingen de 24-jarige Catharina van Cronenburg en haar
vriend Johannes Nannius hier naar binnen. Ze bestelden bier en de waard vroeg het stel naar een van
de bovenkamers te gaan. De dienstmeid bracht het bier en sloot de deur, maar Catharina deed deze
weer open totdat de waard de deur ‘met een grootte furie’ dichtsmeet. Toen ze wilden betalen, kwam
de waard – wederom woedend – binnen waarbij hij kannen en glazen brak en deze vervolgens liet
vergoeden door Nannius. De waardin schold Catharina uit voor ‘stronthoer, [ga] na[ar] de Zeedijk’. Ten
slotte sloeg de waard zijn bezoekster met een asbak een gat in het hoofd en joeg hij het jonge stel naar
beneden met een houwer. Het lijkt erop dat de waard en waardin op deze onorthodoxe manier ontucht
in hun huis probeerden te voorkomen, want hoewel een elders gelokaliseerde Groene Draak
SAA, Archief 5061, inv.nr. 393, confessie 25/27-10-1735, f. 105-106, f. 108v-110.
‘Dronkenschap strekt niemand tot eer strekt, maar is schaamtevoller voor een vrouw dan voor een man’, klonk het in
1535 al, zie: Tlusty, Bacchus, 145 [citaat]. Deseure, ‘s-Hertogenbosch, 62-63.
1346 SAA, NA 6409/947, nots. C. van Achthoven, 2-11-1704.
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bekendstond als bordeel was zijn herberg in de Papenbroeksteeg van onbesproken gedrag.1347 Het
onderscheid tussen speelhuizen, bordelen en gewone drinkhuizen was ook lang niet altijd even
eenvoudig te maken. Tegen justitie – onze deep throat in het louche herbergwezen– waren uitbaters van
‘oneerlijke’ drinkhuizen vanzelfsprekend weinig openhartig over de ware aard van hun onderneming.
Jan Hofman uit Leipzig, in 1670 verdacht van oneerlijk huishouden op het Rokin (bij de Wijde
Kapelsteeg) had duidelijk iets te verbergen. Toen de onderschout zijn herberg kwam inspecteren, hield
Hofman hem tegen, onderwijl driftig scheldend.1348 Onduidelijk bleef in 1735 ook de status van het
Mosselhuis in de Schoutensteeg, waarvan de uitbaatster in hechtenis zat. De schoutsklerk omschreef de
52-jarige Magdeleentje Lysten van Septerich als ‘tapster in een nagtkroeg’; iets wat ondanks de
verplichte sluitingstijd aan enkele uitbaters was toegestaan.1349 Ze hield slapers, voor wie ze ook een
mengel jenever had klaarstaan, maar zou volgens eigen zeggen geen tippelaarsters toelaten. Wel
kwamen er mannen ‘om een sopie [borrel] te drinken’ en onlangs bleef een getrouwde vrouw er slapen,
waarvoor ze de waardin ‘een paar dubbelties’ betaalde. Vanwege deze schimmigheid en de naam van de
nachtkroeg lijkt het een verkapt bordeel te zijn geweest. Joost Regelman uit Bielefeld deed in 1751 al
even mysterieus over de aard van zijn negotie. Hij noemde zichzelf ‘herbergier’ en zou volgens zijn
vrouw slechts ‘een kannetje bier en een soopie’ verkopen in de Smaksteeg. Drie van zijn buren
verdachten hem ervan bordeel te houden en stapten wegens geluidsoverlast naar de schout, maar
volgens Regelman was het nachtelijk rumoer veroorzaakt door een lastige klant, een dronken OostIndiëvaarder. Justitie trapte er niet in en veroordeelde het echtpaar tot tuchtstraffen wegens
bordeelhouden.1350
Ook de 56-jarige Lena Jans ontkende in 1729 stellig een speelhuis of bordeel te houden. De
afgelopen dagen had er weliswaar een violist in haar huis gespeeld, maar dat was slechts ‘uyt liefhebbery
voor haar aanstaande man’. Enkele inwonende prostituees getuigden echter dat Lena en haar verloofde
wel degelijk een bordeel annex speelhuis leidden. Het Stalletje, een kroeg in de Utrechtsestraat (huidig
nr. 145), stond in een al even kwade reuk. Buren klaagden in 1710 dat de uitbater Leendert de
Oostindiëvaarder ‘hoerhuys en speelhuys bij nacht en dag’ zou houden en veel ‘jonge boefjes’ naar
binnen lokte, ‘tot verdriet van desselffs ouders en bueren’. Schijn kon ook bedriegen. Zo was de Jonge
Visscher in de beruchte Ridderstraat een ‘eerlijke’ herberg, terwijl de schout uitbaatster Barber Dijkman
in 1711 verweet bordeel te houden. Dijkman was eerder getrouwd geweest met de eveneens Duitse
herbergier Harmanus Visscher, naar wie de zaak vernoemd was. Het wijnhuis zat eerst op de Oudezijds
Achterburgwal, maar verhuisde later naar de Jonkerstraat en na Visschers dood (in 1708) naar de
nabijgelegen Ridderstraat. In dit drinkhuis speelde ’s avonds een violist en bezoekers konden er kaarten
en dansen, mits zij eerst een halve stuiver op de toonbank legden. Inbegrepen bij dit entreegeld was een
kelkje jenever. Het publiek bestond uit ‘kleyne jongens en meyden’: naast vijf ambachtsjongens van
zestien tot negentien jaar waren er drie visschoonmaaksters in dezelfde leeftijdscategorie. De Jonge
Visscher leek dus eerder een uitgaansgelegenheid voor jongeren dan een bordeel.1351 Volgens de schout
was er echter ook een dronken gast beroofd van zijn gespen, knopen en een tabaksdoos. Barber
meende dat hij haar deze spullen had gegeven als vergoeding voor zijn drankrekening, maar de
schepenen geloofden haar niet en legden haar een banstraf op van zes jaar.1352
De waardin van de Jonge Visscher had de schijn tegen zich, want speelhuishouders stonden erom
bekend hun klanten drankjes op te dringen of dure consumpties verplicht te stellen. In hun
verdienmodel dienden de prostituees in de eerste plaats als lokmiddel om publiek in de gelagkamer te
krijgen en consumpties te slijten. De animeermeisjes moesten de klanten zoveel mogelijk laten drinken
en konden doorgaans zelf ook ‘afgryselyk zuipen’. Zogenaamd per ongeluk stootten ze glazen omver of
goten ze hun eigen glas snel leeg onder de tafel. Zo viel de drankrekening dikwijls hoger uit dan de
SAA, NA 7373/357, nots. L. Noblet, verklaring 14-10-1706.
SAA, Archief 5061, inv.nr. 319, p. 144, confessie 25-6-1670.
1349 De verplichte sluitingstijd was op 28-1-1682 vervroegd naar 9 uur ’s avonds. Handvesten, 1038.
1350 Regelman en zijn vrouw gingen naar respectievelijk rap- en spinhuis en hun zoon belandde in het Aalmoezeniershuis.
SAA, Archief 5061, inv.nr. 393, 144v, 6-12-1735; inv.nr. 411, f. 27-28v. Faber, Strafrechtspleging, 240.
1351 Over dergelijke ‘dartele’ bijeenkomsten van ongehuwde jongens en meisjes in ’s-Hertogenbosch: Deseure, 61.
1352 Dijkman was in 1709 als weduwe hertrouwd met Willem Rijnstroom uit Riga. SAA, NA 4393/415, nots. S. van
Jaarlandt, verklaring 4-4-1710 [Stalletje]; Archief 5061, inv.nr. 363, p. 81-82, confessie 11-3-1711 [Barber Dijman]; otr 5-41692 en 15-2-1709; begr. 8-7-1708 [Harmanus Visscher]. Van de Pol, Hoerdom, 278-279.
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kosten voor eventuele betaalde seks. De auteurs van het Amsterdamsch Hoerdom spendeerden binnen
enkele uren in een speelhuis 27 gulden en 11 stuivers aan wijn, banket en saucisson de Bologne. In de
Groene Draak (Geldersekade) besteedde een klant rond 1689 op één avond zelfs driehonderd gulden aan
consumpties. Verschillende keren per jaar braken er vechtpartijen uit over de betaling van het gelag,
waarover schepenen een oordeel moesten vellen. Ook afpersingen en berovingen door bordeel- en
speelhuishouders kwamen voor, net als door de zestiende-eeuwse bordeel houdende
schoutsdienaren.1353
De meeste speelhuizen waren gevestigd in de oude havenbuurt, goed bereikbaar voor
zeevarende bezoekers en andere passanten. Op de Zeedijk zaten er negen, op de Geldersekade drie en
de overige vijf op de Oudezijds Voorburgwal, in de Kapelsteeg, Oudezijds Kolk, Houttuinen en
Haarlemmerdijk. In de speelhuizen van de laagste categorie in de Haarlemmerbuurt kwamen vooral
varensgezellen, die er wild dansten op levende muziek. Zoals in de Porseleinkelder (Eenhoornsluis), waar
bezoekers ook een stoof en een sprotje konden bestellen.1354 Even verderop, bij de haringpakkerij, was
het Grote Wijnvat gevestigd in een groot pakhuis, waar het ‘geweldig naar haring stonk’. Volgens het
Amsterdamsch Hoerdom kwam er ‘rauw en onbeschaafd volk’, zoals bootsgezellen en boeren, hoewel ook
fatsoenlijke burgers er binnenkwamen. Tot de klanten behoorden vooral mannen, zoals ‘Harmen de
Wafelbakker’ uit Utrecht. Iedereen diende zijn consumpties meteen af te rekenen en prostituees die
zonder man binnenkwamen, moesten twee stuivers entree betalen. De muzikanten verdienden hun
brood uit de fooienpot. Ter voorkoming van overlast waren er ordebewakers in dienst die iedereen
rond sluitingstijd – tien uur – naar buiten werkten. In 1673 kreeg de waard, Elias Dircksz Heukelum uit
Gorkum, een gerechtelijke waarschuwing omdat hij valsspelers zou huisvesten. Ondanks zijn belofte
eerlijk huis te zullen houden, raakte hij een jaar later in opspraak, nu wegens bordeelhouden. In 1677
kreeg hij een tuchthuisstraf omdat hij opnieuw ‘hoeren, dieven, valse speelders’ onder zijn dak had en
niet te beroerd was om zijn portie in de winst te eisen. Twee jaar later werd Heukelum wegens
valsspelen gegeseld en verbannen. Buiten de stadsgrenzen vond hij nieuw emplooi, als waard van
herberg de Druif aan het Jan Hanzenpad, bij de Raampoort.1355
Engelse reizigers bezochten in Amsterdam graag speelhuis de Long Cellar (Lange Kelder), een
‘akelige ordinaire hoerentent’ waarvan de exacte locatie nooit is achterhaald. Het was een langgerekte
kelderruimte, sfeervol verlicht met kandelaars. De kwaliteit van de witte wijn liet te wensen over en de
drankprijs was navenant laag. De aanwezige vrouwen waren dol op Engelsen, of pretendeerden dat te
zijn. Betalende klanten namen zij mee naar een afwerkplek, meestal naar het huis van hun
bordeelhoudster waar zij met enkele andere meisjes woonden. Volgens de auteur van Een Nieu Lied, van
de Brabantse Ligtmis (circa 1700) waren er ook in gewone herbergen sekswerkers te vinden, zoals in de
Vergulde Draak aan de Texelsekade (hoek Damrak), waar de waard zelfs zou deelnemen aan de
ontucht.1356 In dit en andere ‘zwierliedjes’ ging een boertig gezelschap in Amsterdam aan de boemel, op
jacht naar drank en publieke vrouwen. Tussentijds bezochten zij ook ‘eerlijke herbergen’. In de Olifant
op de Botermarkt dronken ze een borrel en lazen ze de krant en in een kroeg in de steeg het Gebed
zonder End genoten ze van koffie en jenever.1357 De echte bordelen, waar de betaalde seks plaatsvond,
zaten in de zeventiende eeuw vooral in de straten en steegjes achter de Geldersekade en rond de
Haarlemmerstraat. In de Jonker- en Ridderstraten waren er talloze, vaak niet groter dan een kelder of
kamer. De Kerkstraat en omgeving waren in trek bij Joodse klanten en de Kalverstraat was
gereserveerd voor tippelaarsters.
De gelagkamers van de speelhuizen waren vooral ontmoetingsplekken voor prostituees en hun
klanten, maar sommige uitbaters beschikten ook over privékamertjes. Tot de bekendste speelhuizen
behoorde het Hof van Holland aan de Zeedijk, niet te verwarren met de gelijknamige ‘eerlijke herberg’ in
de Kalverstraat. Het was een van de grootste speelhuizen van de stad en werd genoemd door reizigers
Zie hoofdstuk 3. Van de Pol, Hoerdom, 335-337.
SAA, NA 5278A, nots. S. van Sevenhoven, attestatie 10-1-1698 [Porseleinkelder]; Van de Pol, Hoerdom, 371.
1355 In 1683 hertrouwde Elias Heukelom met Sophia Lissage en dertien jaar later stierf hij. SAA, Archief 5061, inv.nr. 319, p.
169, 18-9-1670; inv.nr. 321, p. 151, 20-12-1673.; p. 152, 22-12-1673; p. 171, 02-02-1674; inv.nr. 323, p. 174, 13-05-1677;
inv.nr. 325, p. 60, 62, 23-11-1679; otr 05-08-1684; begr. 22-03-1696.
1356 Opgenomen in: De Vos, Verzameling, 826; Van de Pol, Hoerdom, 367-368.
1357 Met dank aan A. Houben voor de zwierliedjes. ‘Op het Zwendelaars Leeven binnen Amsteldam’, Vermakelyke Haagsche
Tap-toe, 75-79.
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zoals de Brit William Mountague (1696). Volgens hem waren de meisjes er ‘handsomer and better
dressed’ dan in andere speelhuizen. Het bier kwam in flessen van zes stuivers per stuk.1358 Pal naast het
Hof van Holland lag een ander speelhuis, het Hof van Engeland. In 1693 bezocht een jongeman beide
huizen, niet wetende dat hij werd bespied. Zijn testamentair toegewezen voogden maakten zich zorgen
over zijn levenswijze of uitgavepatroon en lieten hem schaduwen door een spionne. Zij vond hem ’s
nachts om half twaalf ‘in ’t speelhuys off bordeel gestaen op de Seedijck daer ’t Hoff van Hollant
uithangt’. De jongen bevond zich in een kamer met een ‘partij vrouwspersonen dewelke danste onder ’t
geluijt vande fiool’ en hij vermaakte zich zichtbaar. Twee dagen later betrapte zijn bespiedster hem
opnieuw, rond dezelfde tijd, maar nu bij het naburige Hof van Engeland, eveneens speelhuis en bordeel.
Met twee mannen was hij in de ‘gemenen speel & danskamer, daer insgelijx d’fiool ging ende gedanst
wiert’. Toen de jongen zijn spion in het vizier kreeg, rekende hij snel alle consumpties af en maakt hij
zich uit de voeten.1359 Deze getuigenis geeft allerlei informatie over de speelhuizen. Zo stonden deze
voor de buitenwacht gelijk aan bordelen. De uitbaters trokken zich bovendien niets aan van de
sluitingstijden, gezien het late uur waarop het feest nog in volle gang was. Een deel van de bezoekers
van de speelhuizen bestond uit jongemannen, die dansten op vioolmuziek en veel dronken. Door grote
hoeveelheden alcohol te drinken toonden zij hun mannelijkheid en ‘hoorden zij erbij’. Voor
jongemannen uit alle sociale geldingen van de samenleving gold het dronkendrinken – evenals gokken,
vrouwen versieren, roken en vechten – als introductie op het latere volwassen leven, met alle
bijbehorende verantwoordelijkheden. In Ongelukkige levensbeschryving beschrijft Harmanus de Koning
(1775) bijvoorbeeld hoe hij als adolescent ‘leerde’ drinken, zoals hij ook het roken en kaartspelen met
enige oefening onder de knie kreeg.1360
De ontuchtige activiteiten en ordeverstoringen in de speelhuizen waren een doorn in het oog van de
kerk, die bij wereldlijke autoriteiten aandrong op vervolging. Met dronken klanten voor de deur,
nachtelijk geschreeuw, ruzie en vechtpartijen was het voor buren geen groot genoegen om ernaast te
wonen. Aan het eind van de zeventiende eeuw waren het Rottenest (Rattenest) en het Muizennest (‘Hoofd
vol Muizennesten’), bijvoorbeeld beruchte ‘dievenkroegen’ aan de Binnen-Amstel, een toevluchtsoord
voor straatprostituees die hun eigen klanten beroofden. In het topsegment van het prostitutiebedrijf
gaven de speelhuizen ook aanstoot. Zo kwam het Hof van Engeland tot 1721 tientallen keren voor in de
rechterlijke archieven, evenals het Hof van Holland, waar tussen 1689 en 1722 in totaal 163 arrestaties
werden verricht. Daarbij werden prostituees opgepakt maar er zaten ook dienstmeiden, portiersters en
‘verkoopsters van lekkernijen’ tussen de arrestanten. Het houden van een speelhuis was op zich niet
strafbaar, behalve als het teveel in het oog begon te springen, bijvoorbeeld met grote aantallen meisjes,
vechtende klanten of stelende waarden. In het laatste kwart van de zeventiende eeuw waren er geregeld
grootschalige invallen, waarbij schoutsdienaren tientallen prostituees uit de speelhuizen haalden.
Dergelijke razzia’s werden aangezwengeld door de gereformeerde kerkenraad of bezorgde ouders van
de prostituees. Ze leken de huizen nauwelijks te deren, want de aanvoer van nieuwe meisjes was schier
onuitputtelijk. Het keerpunt kwam toen ook de ‘hoerenwaarden’ of -waardinnen opgepakt en berecht
werden. In 1698 arresteerden de schoutsdienaren in de Zoete Inval (Waterpoortsteeg) bijvoorbeeld zowel
zeven meisjes als de bordeelhoudster. Na verbanning van de waardin probeerde haar dienstmeid de
zaak draaiende te houden, wat niet schijnt te zijn gelukt want na 1699 verdween de Zoete Inval uit
zicht.1361 Ook de vrouw van de in 1700 verbannen speelhuishouder van het Pakhuis (Oudezijds Kolk)
poogde zelfstandig verder te gaan, maar twee jaar later werd de zaak alsnog opgedoekt.1362
In 1704 werd ook speelhuishouder Jan Gerritsz Vroom gearresteerd, inclusief drie inwonende
meisjes. Onder een schuilnaam (Jan de Boer) had de van oorsprong Friese tapper een boeiend verleden
achter de rug als zeilmaker, valsspeler en ‘bewoner’ van het rasphuis. Vanaf 1700 zocht hij fortuin met
zijn speelhuis, in samenwerking met een wijnkoper van wie het pand was, vermoedelijk gelegen in ‘de
bocht’ van de Zeedijk. De politie had zijn hakkebord en viool in beslag genomen, waarop volgens een
Delights of Holland, 218-219; Van de Pol, Hoerdom, 278.
SAA, NA 5268, nots. S. van Sevenhoven, attestatie Lysbeth Poelenburg 4-11-1693.
1360 Koning, Ongelukkige levensbeschryving, 58-62; Roberts, Sex and drugs, 75-97.
1361 Spierenburg, Judicial violence, 86; Van de Pol, Hoerdom, 88, 90, 98, 101, 196-198, 283, 286-288, 366, n. 1 en 2, 370.
1362 Van de Pol, Hoerdom, 369.
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van de arrestanten ‘continueel’ gespeeld werd, ook om half twaalf ‘s avonds. De muziekinstrumenten
werden verbeurd verklaard en Vroom kreeg een speelhuisverbod, waarna zijn naam uit de rechterlijke
archieven verdween.1363 Ook de waard van de Bocht van Guinee op de Zeedijk kreeg met justitie te maken.
Deze Jochem Carstensz uit Hamburg, bijgenaamd de Hackelaer, was in 1684 getrouwd met de weduwe
van de uitbater van bierhuis het Wapen van Hamburg (Geldersekade). In 1692 belandde hij voor het eerst
in de boeien als pooier en uitbater van speelhuis de Bocht van Guinee.1364 Na een halfjaar raspen en een
jaar verbanning keerde hij terug in zijn speelhuis. Op een zaterdagavond bestelde een jongeman een
pint wijn bij hem, maar de Hackelaer tapte er vijf en vroeg hem drie gulden af te rekenen. Toen de
jonge klant weigerde te betalen, greep Carstensz hem samen met de dienstmeid vast, en rolde hem tien
gulden uit de zak. Daarna mishandelde hij de jongen met een touw, ‘de hondt is dol, geeff my een tou
om hem om de hals te doen en een leer om hem vast te binden’. De waard en de meid kregen beiden
een jaar tuchthuisstraf en werden aansluitend verbannen.1365 Lodewijk Dreesen, de nieuwe
speelhuisbaas in de Bocht van Guinee kwam eveneens oorspronkelijk uit Hamburg. Hij was eerder
scheepstimmerman geweest en trouwde in 1704 met een meisje uit zijn geboortestad, dat vermoedelijk
logeerde in zijn speelhuis aan de Zeedijk. Net als zijn voorganger kwam Dreesen in de boeien terecht,
maar niet vanwege zijn activiteiten als ‘hoerewaart’. Als scheepstimmerman was hij bekwaam met de
houwer, waarmee hij in november 1704 in beschonken toestand een bloedbad aanrichtte onder
nietsvermoedende voorbijgangers. Dreesen werd tot de galg veroordeeld en met mes en hamer boven
zijn hoofd op de Volewijck gehangen.1366
Doordat de uitbaters stierven of achter slot en grendel verdwenen was het personele verloop bij
de speelhuizen hoog. Sommigen kregen ook te maken met financiële gevolgen van het strengere
overheidsbeleid. Vanaf 1696 legde de overheid speelhuisverboden op en leefde dit na door hoge boetes
uit te delen. Datzelfde jaar trad Willem Cornelisz Boekelaar aan als waard van het Hof van Holland op de
Zeedijk. Hij betaalde een jaarhuur van negenhonderd gulden aan de eigenaar, een kruidenier uit
Dortmund die ook speelhuis het Hof van Danzig (Gekapte Aap in de gevel, Zeedijk, huidig nr. 15)
bezat.1367 Naast het opbrengen van de huur was hij veel geld kwijt aan zijn personeel (meid en knecht),
de wijnimposten en het uitbetalen van de ‘dagelijx[e] musikanten’, die kennelijk niet leefden van de
fooienpot. Met de arrestatie en verbanning van zijn vrouw Margriet en een speelhuisverbod aan zijn
broek, allebei in 1698, kelderden zijn inkomsten. Naast achterstanden bij zijn huisbaas had hij schulden
uitstaan bij zijn wijnleveranciers en vleeshouwer; in 1701 ging Boekelaar bankroet. In de peilboekjes
van de wijnen staan de twee volgende uitbaters van het Hof van Holland: in 1702 was dit Jacobus van der
Burg en een jaar later Jacob Lente, de voormalige waard van de naastgelegen concurrent het Hof van
Engeland. Zij wisten uit handen van de schout te blijven.1368
De bij vlagen oplaaiende vervolging1369 van de speelhuizen en vooral de bestraffing van de exploitanten
begonnen in het eerste kwart van de achttiende eeuw hun vruchten af te werpen. Verschillende huizen
verdwenen (Meniste Bruiloft, Parnassusberg, het Bootje, het Pakhuis, de Spaanse Zee en de Kroon) en de
overgebleven uitbaters hielden zich koest. Het stadsbestuur bepaalde op welke dagen er gemusiceerd
mocht worden; spelen op ongepermitteerde avonden werd beboet. In de maand september gaven de
speelhuizen nog vaak overlast, vanwege de kermis en zeelieden met monstergeld op zak die met de
In 1714 overleed een Jan Gerritsz Vroom op het Haarlemmerplein. SAA, begr. 11-10-1714; Archief 5061, inv.nr. 354, p.
61, confessie 24-11-1704; p. 66, confessie 25-11-1704.
1364 Van de Pol (Hoerdom, 279, 370) noemt drie verschillende locaties voor de Bocht van Guinee: Geldersekade, Zeedijk en
(Nieuwe) Nieuwstraat. In laatstgenoemde steeg zat echter een ‘eerlijke’ herberg met dezelfde naam, die ook als logement
voorkwam (per abuis zelfs tweemaal) in het Reys-boeck van Ten Hoorn (1689).
1365 Van de Pol (Hoerdom, 336) wil de jongen laten vastbinden met een ‘ton’, zie echter: SAA, Archief 5061, inv.nr. 347, p. 45,
46, 47, confessie 15-10-1698.
1366 SAA, Archief 5061, inv.nr. 354, p. 43, confessie 18-11-1704; p. 56, 22-11; p. 70, 27-11-1704; Archief 5051, inv.nr. 93,
peilboekje november 1703; otr 15-2-1704.
1367 Eigenaar van deze speelhuizen was Mathijs Schoonenberg, zie: SAA, kwijtscheldingen 25-2-1694, 27-10-1696; otr 23-101682; Archief 5072, inv.nr. 703, nr. 12 [Willem Cornelis Boekelaer].
1368 SAA, Archief 5051, inv nr 93, 1-10-1703; Archief 5061, inv.nr. 347, p. 29, confessie 30-09-1698 [Margriet Boekelaar];
Van de Pol, Hoerdom, 219, 363.
1369 Mogelijkerwijs hield het vervolgingsbeleid verband met de persoonlijke overtuigingen en inspanningen van de
verantwoordelijke hoofdofficieren, zie: Van de Pol, Hoerdom, 201; Thuijs, Jaco, 307.
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kerstvloot van de VOC zouden vertrekken. In september 1710 viel de politie bijvoorbeeld in bij Catryn
Christiaans uit Kopenhagen, waardin van de Bocht van Guinee. Zeven meisjes werden gearresteerd en de
door de waardin aan hen verschafte kleren alsmede de violen werden geconfisqueerd. Twee maanden
later stond de politie alweer voor de deur, want de Catryn was doorgegaan met haar oneerlijke
huishouden en had niet gedacht ‘dat sy so ongelukkig soude wesen’. De speelhuishoudster werd voor
zes jaar verbannen, maar keerde in 1722 terug als waardin van het Hof van Holland op de Zeedijk. Bij
een nieuwe inval bleek ze daar opnieuw als bordeelhoudster actief te zijn. De meisjes verbleven in haar
eigen huis, in de bocht van de Zeedijk, waar ze ook naartoe vluchtten bij invallen. Na tepronkstelling
met een brief op haar borst, geseling, zes jaar Spinhuis en zes jaar verbanning verdween Catryn van het
toneel. Eenzelfde lot trof enkele maanden later de waard en waardin van de Fontein (Zeedijk), die hun
meisjes en personeelsleden onderbrachten in een apart huis, vermomd als tabakswinkel.1370
Een aparte categorie die justitie met wortel en tak wilde uitroeien, waren de ‘lolhuizen’. Pas
tijdens de Sodomietenjacht van 1730, waarbij een omvangrijk netwerk van homoseksuele mannen werd
opgerold na bekentenissen van een Friese schandknaap, kwamen er gegevens naar buiten over deze
ontmoetingsplaatsen. Landelijke bekendheid genoot het Serpent, een kroeg op de Vismarkt (Dam) in het
bezit van de erven van bierbeschooier Roest. Uitbater was de ‘op zyn Jan Meysjes’ sprekende Juriaan
Bakbandt uit Emden. Terwijl zijn vrouw en dochter beneden in de gelagkamer de reguliere bezoekers
bedienden, geleide hij homoseksuele klanten na binnenkomst naar een van de twee bovenkamers, waar
ledikanten stonden en een kast met vrouwenmutsen en schorten - voor de dienstmeiden of eventueel
rollenspel. Alleen de waard mocht boven de consumpties komen brengen; hij speelde echter geen
bemiddelende rol zoals lolhuishouders in Den Haag die hadden. Ook de kroeg van Jan Raetis in de
Prinsenhofsteeg was in deze periode (tot 1730) een ontmoetingsplaats voor homoseksuelen, evenals
vermoedelijk de Kortenhoef, een kroeg aan de Vijzelstraat waarvan de uitbater op het terras achter het
huis seksueel contact had met een klant. Tijdens de Sodomietenjacht in 1730 nam de uitbater van het
Serpent de benen; zijn achtergebleven vrouw werd verhoord en levenslang verbannen. Kort daarop werd
het voormalige lolhuis verkocht.1371
Het strengere vervolgingsbeleid had gevolgen in de stad. In de speelhuizen werd niet meer
iedere avond muziek gemaakt, het aantal prostituees liep terug en ze woonden minder vaak in het
speelhuis zelf, maar in echte bordelen die van buitenaf onherkenbaar waren. Buitenlandse bezoekers
schreven niet langer over de speelhuizen en volgens de nieuwe wallengids Amsterdamsche Lichtmis
(verschenen vóór 1731) waren ze zelfs ‘uit geroeid’. Ondergronds tierde de prostitutie echter welig,
waarbij gezagsdragers zich tevreden lieten stellen met compositiebedragen en vermoedelijk zelfs een
‘hoerhuisbelasting’ hieven. Zo werd de hoofdofficier (schout) rond 1725 beschimpt vanwege zijn
‘vriendelijke en extra ordinaire moderate behandeling’ van de ‘huysen van pleisier’. De bordeelbelasting
zou hij door zijn vrouw laten incasseren.1372 Etablissementen als de Pijl in de Pijlsteeg (nr. 27, nu:
Krasnapolsky; afb. 47) en het bordeel van de beruchte Madame Thérèse (Prinsengracht) waren geen
publieke gelegenheden, eerder wat met een modern begrip ‘clubs voor privéontvangst’ zouden heten.
Bij de ingang van de Pijl verwelkomde de bordeelhoudster haar klanten vanachter een balie en er
speelde een orkestje muziek, waarop de dames en heren bezoekers dansten.1373 Het publiek behoorde
tot de bovenste lagen van de samenleving. Bij Thérèse kwamen indertijd (1706-1729) bijvoorbeeld prins
Eugenius van Savoye, de gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden, en een Britse diplomaat, die op
een penseeltekening van Cornelis Troost kijken naar de langslopende vrouwen met hun opgetrokken
rokken.1374

Van de Pol, Hoerdom, 220, 288.
SAA, 20-4-1724 [Bakbant x Bartha Wagenaar]; Boon, ‘Dien godlosen hoop’, 127-131, 358; Van der Meer, Sodoms zaad, 246.
1372 Hell, ‘Katholieken’; Van de Pol, Hoerdom, 221.
1373 In het laatste kwart van de achttiende eeuw was de exploitatie van speelhuis de Pijl in handen van Jan Lindeblad, een
migrant uit Londen, en diens vrouw Willemina Nagel uit Enschedé. Na zijn overlijden in 1797 hertrouwde zij met Jan
Dircksz Jalink uit Goor (Overijssel). SAA, otr 24-2-1769, 16-6-1797; begr. 11-1-1797 [Lindeblad].
1374 Hell, ‘Thérèse’.
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Afb. 47 Speelhuis de Pijl, 1750-1800. SAA.

Naast zulke privéclubs voor de elite bleven ook de openbare speelhuizen bestaan. De personele
quotisatie van 1742 vermeldt er drie in het centrum (Zeedijk, Barndesteeg en Singel) en twee in verder
weggelegen wijken (Hoogte Kadijk, Sint Antoniesluis). Naast dit vijftal zat op de Prinsengracht
speelhuis de Jordaan, waar in 1744 een boekbinder en een koetsier het aan de stok kregen.1375 In de
toenmalige achterbuurten waren echter veel meer oneerlijke huizen dan in het oude centrum, zo bleek
in 1747. De kerkenraad luidde toen de noodklok bij de burgemeesters over achttien bordelen, waarvan
er slechts drie binnen de burgwallen lagen. Een van de aanstootgevende speelhuizen was dat van
Jacobus van Haaften, die vanwege zijn jeugdjaren in Turkse slavernij de bijnaam ‘Ko de Slaaf’ droeg. In
1742 zou zijn speelhuis in de Leidsedwarsstraat hem jaarlijks 2500 gulden opleveren, maar stellig lag
zijn werkelijke inkomen hoger. Bicker Raye beschrijft dat het drie à vier keer per week ‘speulavond’
was, dan ‘quaamen daar wel vijftig à sestig juffrouwen van plisier, om er te dansen en haar fortuyn te
soeken’. In het zwierliedje Malle Voorslag gaat het gezelschap ook eerst naar Ko de Slaaf, ‘daar hebje ‘t
meeste volkje’. Tijdens zijn dertigjarige carrière als speelhuisbaas had hij zoveel verdiend dat zijn
dochters zouden zijn getrouwd met ordentelijke burgermannen, aldus Bicker Raye. In 1767 overleed
Ko de Slaaf.1376
In de tweede helft van de achttiende eeuw bestreed de stedelijke overheid vooral de excessen
binnen de prostitutie. Niet zozeer de bedrijfstak zelf, maar ordeverstoringen, brutaliteiten en
mishandelingen van klanten en prostituees kregen aandacht van justitie. Speelhuishouder Pieter van
Alphen misdroeg zich in 1761 bijvoorbeeld tegen een man en vrouw in de ‘speelkamer’. Twee leden
van zijn huisorkestje bedreigden hen met messen en Van Alphen had het stel aangevallen en
mishandeld; ze kregen allen een tuchthuisstraf. Opmerkelijk hoog was de boetestraf van Jan Oostindië,
bijgenaamd Hein de Mof. Zijn straf voor de mishandeling van diverse inwonende ‘vrouwlieden’ moest
hij afkopen door de schout twaalfduizend gulden te betalen. Dat hij daartoe in staat was zegt veel over
SAA, Archief 5061, inv.nr. 405, f. 664, confessie 15-1-1744 [Jordaan]; PQ, deel 2, 5, 22, 107, 123, 173.
SAA, begr. 7-1-1767 vanaf de Botermarkt. Bicker Raye, 196; Van de Pol, Hoerdom, 374, n. 3; ‘Malle voorslag’, in:
Hernhutsche nachtegaaltje, 58.
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de financiële draagkracht van de beroepsgroep, die in deze periode vermoedelijk een paar honderd
gulden kwijt was aan een startvergunning. In het laatste kwart van de achttiende eeuw – toen 226
drinkhuizen op de fles gingen – failleerde er slechts één speelhuishoudster (Ike Christina Soers, weduwe
van Jan Abraham van der Wal).1377 In de Franse Tijd (1795-1813) waren prostitutie en souteneurschap
geen strafbare feiten, maar zonder rechterlijke inmenging kon de politie wel bordelen sluiten als
waardinnen weigerden mee te werken. Prostituees moesten zich in deze periode laten registreren en
door artsen laten controleren op geslachtsziekten. Souteneurs die hieraan niet meewerkten, konden hun
tapvergunning verspelen.1378
In de ogen van de eerzame burger leek er slechts een dunne lijn te bestaan tussen speelhuizen en andere
‘oneerlijke’ drinkhuizen. Door de ruwe clientèle en verwevenheid met de Amsterdamse onderwereld
was er ogenschijnlijk weinig verschil met ‘dievenkroegen’ en ‘speelholen’, de broedplaatsen van
criminele activiteiten zoals illegaal gokken en heling. Toch is het de vraag in hoeverre de
speelhuishouders zaten te wachten op criminelen en ruziemakers. Ze deden juist hun uiterste best om
geweld in hun huizen te voorkomen, omdat ze daarmee de aandacht van de politie zouden trekken en
ze – in het ergste geval – zelfs hun deuren moesten sluiten. Amokmakers, zoals een 24-jarige
schoenmaker uit Wachtendonk, waren dan ook niet welkom. In 1735 bezocht hij de Pijl en sneed daar
een man in zijn gezicht. Na uit het speelhuis te zijn gezet, klopte hij om vier uur ’s ochtends aan bij
speelhuis de Fontein (Barndesteeg). De waard weigerde hem de toegang, omdat er niemand meer was.
De schoenmaker geloofde hem niet en ging naar boven, waar hij inderdaad geen andere bezoekers
aantrof. Hij kreeg een glas mol, maar was daarmee niet tevreden en vloekend riep de dronken
kleermaker: ‘Gij sult mij wijn tappen’! De waard wist twee nachtwakers te alarmeren en liet de
onwelkome gast naar het wachthuis brengen. Hij had de huisvrede in zijn kroeg hersteld.1379

SAA, Archief 5061, inv.nr. 236, kopie schoutsrol 7-7-1761; Van de Pol, Hoerdom, 220.
Officieel waren er ongeveer 800 dames van lichte zeden, maar vermoedelijk was er een groter aantal actief in
Amsterdam. Van Weel en Faber, Schout, 19-20; Bossers, ‘30 april 1811’, 31-40; Van de Pol, Hoerdom, 220; Van Slobbe,
Prostitutie, 42.
1379 SAA, Archief 5061, inv.nr. 393, confessie 10-10-1735, f. 97v-99.
259
1377
1378

26

Criminaliteit

Waarden en waardinnen zijn oververtegenwoordigd in de justitiële archieven, maar hun drinkhuizen
waren niet allemaal broedplaatsen van misdaad en geweld. Uitbaters van ‘eerlijke herbergen’ deden er
juist alles aan om ruziemakers en dieven buiten de deur te houden, mede omdat zij konden opdraaien
voor openbare ordeverstoringen binnen hun muren. Net als in de zestiende eeuw waren ‘eerlijke
herbergen’ een verlengstuk van justitie, enkele zaken dienden zelfs als arrestantenlokaal of stamkroeg
van politiefunctionarissen. In de rafelranden van het herbergwezen bestonden daarnaast ook
drinkhuizen, waarvan de uitbater misdadigers onderdak bood en profiteerde van criminele activiteiten
als gokken, diefstal en gewelddadige roofovervallen.

Afb. 48 Vechtende kaartspelers, A. van Ostade, 1653. Rijksmuseum.

Kroeggeweld
In de oudere historiografie werd het publieke drinkhuis medeverantwoordelijk gesteld voor het
criminele gedrag van de bezoekers. Kroegen zouden ‘massaonderricht in geweld’ geven en er kwamen
louter criminelen, prostituees, avonturiers en geen ‘beschaafde’ mensen.1380 Recente studies naar het
herbergwezen in de Duitse steden Augsburg, Keulen en Frankfurt, de Franse steden Parijs en Lyon en
de Britse kustplaats Southampton nuanceren dit beeld. Zo bestond het bezoek nauwelijks uit
marginalen. Twistende herberggasten in Augsburg waren geen bedelaars, criminelen en vagebonden,
maar in meerderheid respectabele ambachtslieden, ambtenaren en middenstanders, en in Parijse
kroegen waren het dagloners, gezellen, ambachtslieden en andere leden van de werkende klasse die met
trots, vuisten en steekwapens hun eer verdedigden. Dodelijke slachtoffers vielen in deze steden zelden
in de kroeg, maar wel buiten op straat, waar de volgelopen klanten hun onenigheid voortzetten met
steekwapens.1381 Uit het nieuwe onderzoek blijkt verder dat uitbaters actief bijdroegen aan het bewaken
van de openbare orde. In Augsburg deed de waard er alles aan om de orde in zijn huis (Hausfrieden) te
herstellen en de strijdende gasten te verzoenen, al was het maar omdat de autoriteiten hem
verantwoordelijk konden houden voor gewelddadige incidenten in zijn gelagkamer. Ook in ‘s-

1380
1381

Muchembled, Violence, 207; Arès, Childhood, 391; Tlusty, Bacchus, 132; Kümin, Drinking matters, 63.
Brown, Southampton, 247; Rau, ‘Tavern Conflict’, 102-103; Brennan, Public drinking, 144, 199-200.
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Hertogenbosch liet de waard zich gelden als conflictbemiddelaar. Raakte een uitbater zelf betrokken bij
een vechtpartij, dan gebeurde dat volgens justitie ‘directelijck tegens sijnen schuldigen plicht’.1382
Bij de kroegruzies speelden alcohol en ‘manneneer’ een niet te onderschatten rol. Een
standaardconflict liep volgens een vast patroon: tijdens een spel of gesprek beledigt een beschonken
bezoeker een andere herberggast, die het er niet bij laat zitten en hem met woorden of vuisten van
repliek dient. Dankzij de aanwezigheid van getuigen en een sussende rol van de waard, bleef de schade
meestal beperkt tot duw- en trekwerk, een paar tikken of een snee in de wang. Buitenshuis escaleerden
kroeggevechten vervolgens, eventueel zelfs met dodelijke gevolgen.1383 Een blik op de confessieboeken
en de notariële archieven leert dat er veel variaties op dit thema bestaan, maar dat impulsief geweld in
Amsterdam inderdaad dikwijls begon met een stevige drinkpartij en woordenwisseling in de kroeg. Een
kleine bloemlezing van daders en hun delicten uit het jaar 1698: meneer Alberti die in een ruzie met
Isacq Gril in het Witte Hart, de Britse vreemdelingenherberg achter de Oude Kerk, onverwacht
uithaalde met zijn degen en hem een dodelijke wond toebracht; Dirck Smit die een evenzeer dodelijke
steekpartij pleegde in herberg het Rode Hart (Leidseplein); Frans Seijlemaeker die in de morgenstond in
de ‘kroeg off herbergh’ de Drie Oost-Indiëvaarders (hoek Ridderdwarsstraat), en Gerrit Jacobsz de Haes
die de waard van de Witte Roos in zijn rechterzij had gestoken, waardoor deze na enkele maanden
overleed. Een jaar later, in 1699, sneuvelde er opnieuw een waard bij een steekpartij. Jan Fraser kreeg
het aan de stok met Claes Groenenberg, uitbater van de Admiraal van Denemarken (Geldersekade).
Buiten de deur kruisten zij de degens waarbij Groenenberg het onderspit delfde en overleed. Alle
doodslagers wisten na hun daad te ontkomen.1384

Afb. 49 De hangmand. Detail: J. Steen, In weelde Siet Toe, 1663. Kunsthistorisches Museum, Wenen.

De fatale afloop van kroegruzies in zeventiende-eeuws Amsterdam is geboekstaafd in het moord- en
doodslagcijfer. Jaarlijks lag dit gemiddeld rond de vijf, maar aan het eind van de eeuw schoot het
omhoog naar achttien om pas in het tweede kwart van de achttiende eeuw weer te dalen tot onder de
vier.1385 De piek in de moord- en doodslagcijfers werd veroorzaakt door een toename van impulsieve
gevechten met steekwapens tussen mannen. Ongeveer drie vijfde van de levensdelicten (periode 16511750) kwam voort uit zulke conflicten tussen onbekenden in een drinkhuis of op straat, zonder
Vanwege de aanwezigheid van een omvangrijk garnizoen gingen in Bosche herbergen voornamelijk soldaten op de vuist.
Deseure, ‘s-Hertogenbosch, 69, 97-100, 107-108. Tlusty, Bacchus, 129.
1383 In achttiende-eeuws Gent steeg het aantal ruzies in herbergen met gewelddadige afloop juist, van 28 procent (17151719) tot bijna 38 procent tussen 1775 en 1779. Elewaut, ‘Herberg’, 121. Tlusty, Bacchus, 126-133.
1384 SAA, Archief 5061, inv.nr. 156, schoutsrol 3-2-1699 en 9-2-1700.
1385 Ter vergelijking: in 2016 waren er in Amsterdam 22 moorden op een viermaal zo groot inwonertal (Moordatlas.nl).
Spierenburg, ‘Trends’, 90-98.
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duidelijke voorgeschiedenis. Het stadsbestuur reageerde op de geweldsgolf met nieuwe keuren tegen
messentrekkerij en het publiekelijk dragen van wapentuig. In 1668 zouden veel burgers overdag
rondlopen met geweren, waardoor de straten niet ‘in alle veylicheyt konnen werden gebruyckt’. Zes jaar
later moest het wapenverbod worden herhaald, terwijl in 1677 een specifiek verbod werd afgekondigd
op het openlijk dragen van degens.1386 Daarnaast gold bij binnenkomst in een herberg nog altijd het
vijftiende-eeuwse wapenverbod. Gasten moesten hun wapens afgeven aan de waard, die ze
vermoedelijk veilig deponeerde in een mand aan het plafond. Jan Steen vereeuwigde dergelijke manden
op de herbergtaferelen In weelde Siet Toe (1663, afb. 49) en Bedurve Huishouw (1661-1664). De afgebeelde
‘hangmand’ bevatte onder meer een degen en een klepper: voorwerpen die verwijzen naar de attributen
die ratelwachten buitenshuis droegen.1387
De wapenverboden hadden weinig effect. De naleving ervan liet te wensen over en gasten
verstopten kleine steekwapens in hun mouw of grotere exemplaren onder hun mantel. Wapengekletter
en andere vormen van openlijke geweldpleging in drinkhuizen waren onderdeel van een ‘rite de
passage’ voor Amsterdammers op de grens tussen kindertijd en volwassenheid. Ze toonden daarmee
hun fysieke kracht en bewezen risico’s te durven nemen. Typisch adolescentengedrag bestond uit
dronkendrinken, ruiten ingooien, vrouwen ‘onder de rokken tasten’ en vechten in de kroeg. Bij
kroegruzies ging het de jongelingen meer om het verdedigen van de eer dan om het vernietigen van hun
rivalen. Een doorsnee kroeggevecht eindigde niet in een dodelijk bloedbad, maar bij een duidelijk
overwicht van een van beide partijen of door een opgelegde scheiding; daarmee was de sociale orde
hersteld.1388 Talrijker dan het aantal doodslagen waren dan ook de gevechten en steekpartijen waarbij
herbergbezoekers slechts verwondingen of gekwetste ego’s opliepen. Exemplarisch is het kroegbezoek
van Jan Snoeck, een zeventienjarige kaartenmaker. Op een maandagavond in 1706 dronk hij een glas
wijn in een niet bij name genoemd huis in de Taksteeg, ‘alwaer men tapt’. Hij kreeg ruzie met een
bezoekster, dreigde haar te slaan en stiet een kraan uit een wijnvat, waarvan hij zich later niets zei te
herinneren ‘alsoo [hij] beschonken was’. Snoeck werd naar buiten gewerkt maar op straat gingen de
dreigementen voort, waarbij hij met zijn mes zwaaide tot hij werd ingerekend. Naast dronkenschap kon
ook diefstal in de kroeg leiden tot onenigheid. In 1696 kreeg bijvoorbeeld een scheepstimmerman ruzie
met de man die kleren van hem stal in de Gilde Os, een herberg in de Vierwindenstraat. De dief vroeg
vergiffenis en liep naar buiten, waar hij alsnog zijn mes trok. In de deuropening stak hij een vriend van
de bestolen timmerman in zijn rug.1389
Ruzie en mishandelingen beperkten zich niet tot de kleinere drinkhuizen. Tot in de hoogste
regionen van de herberghiërarchie vlogen scheldwoorden en glazen nu en dan door de gelagkamer,
zoals de laatste uitbater van de Voetboogdoelen aan den lijve ondervond.1390 Het personeel, de waard en
waardin en hun rondlopende jonge kinderen leden onder de gewelddadige uitspattingen van gasten met
een kwade dronk. Een voorbeeld uit 1706 in de Plaats Royaal (Kalverstraat) toont aan hoeveel moeite
het hun soms kostte om overlastplegers uit een herberg te krijgen. In de kermismaand hadden twee
obstinate klanten het gemunt op een jongeman, Zwaen, die ze mishandelden, totdat het personeel hem
van de kamer wist te helpen ontsnappen. Vervolgens maakt het tweetal zoveel lawaai in de ‘gemene
camer of haert’, dat de waardin – die beneden te kraam lag – niet kon rusten. De kraamvrouw liet de
dienstmeid vragen of het zachter kon, maar de amokmakers weigerden omdat ze geld uitgaven en dus
ook ‘plaisir’ wilden hebben. Nu richtte hun agressie zich op de dienstmeid, die zich opsloot in de
keuken. Toegesnelde gasten en knechten wisten te voorkomen dat de mannen de deur insloegen,
waarna ze hun woede koelden op enkele gasten in een andere kamer, nu ook met een degen en een
mes. De meid deed snel de kaarsen uit en de waard probeerde de mannen uit zijn huis te zetten, maar
In de achttiende eeuw gingen alleen leden van de lagere sociale klassen elkaar met messen te lijf, zo stelt Spierenburg
(‘Trends’, 98-99). SAA, keuren d.d. 31-1-1668; 18-12-1674; 13-1-1677.
1387 Beide schilderijen van Steen tonen geen particuliere huishoudens maar oneerlijke herbergen, met rondslingerende
speelkaarten, een wijnvat, muziekinstrumenten aan de muur, de spelende violist, een dame van vermoedelijk lichte zeden,
het herbergeten en de aap. Zelfs het leitje waarop de consumpties werden bijgehouden, ontbreekt niet; Steen gebruikt het
om er een spreuk op te schrijven. Vgl. Kloek, Vrouw des huizes, 12-13.
1388 Roberts, Sex and drugs; Leemans, Onderkant, 75, 316, n. 149; Tlusty, Bacchus, 122-126, 131-132; Deseure, ‘sHertogenbosch, 109.
1389 SAA, Archief 5061, inv.nr. 356, confessie 29-10-1706, 25-25v.
1390 Zie hoofdstuk 10.
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moest daarvoor de ratelwacht inschakelen. Een kwartier na hun verwijdering stond een van hen alweer
voor de deur te vloeken en tieren; wijselijk liet het herbergpersoneel hem niet nogmaals binnen.1391
Sommige gasten hadden een kwalijke reputatie op het gebied van vernielen en verwonden tijdens hun
kroegentochten. Zoals de 24-jarige zeeman Michiel Michielsz de Poel, die in de nacht van 1 op 2 juli
1699 met twee andere mannen aanklopte bij een tapper in de Boomstraat. Deze weigerde hem drank in
te schenken, omdat hij ‘soo laat in de naght niet tappen wilde’, maar daarmee nam De Poel geen
genoegen: zwaar dronken verwondde hij de waard met zijn mes en riep hij omineus: ‘Ick sal alles
vermoorden dat er in huys is’. Twee jaar eerder had diezelfde gast zijn mes al eens getrokken in een
kroeg in de Ridderstraat; een paar maanden geleden was hij bezig geweest in de Warmoesstraat en
slechts enkele weken geleden pleegde hij buitensporigheden in de Wildeman waaraan de waardin een
snee in haar neus overhield. Hardnekkige recidivisten als De Poel werden door justitie buiten de
samenleving geplaatst.1392
Amsterdamse tappers en herbergiers waren verplicht gewelddadige incidenten in hun
drinkhuizen te melden aan de lokale overheid. Binnen twaalf uur na een steekpartij moesten zij de
namen van de messentrekker en het slachtoffer doorgeven aan het gerecht; bij doodslag zelfs binnen
het uur, zo was in 1591 vastgelegd. Deze stedelijke wetgeving was een reactie op een reeks doodslagen
in ‘kuffen en andere herberghen van soberen regiment’. Opnieuw vanwege hoge criminaliteitscijfers
werd in 1647 de meldplicht verscherpt: als uitbaters niet meehielpen met het achterhalen van
geweldplegers dan konden hun drinkhuizen ruim een jaar gesloten worden. Vanaf 1660 werd het niet
aangeven van verwonde herberggasten bestraft met een tapverbod van zes weken.1393 Overtredingen
van de wettelijke aanbrengplicht zijn weinig geregistreerd. Als de schout of zijn personeel ertegen
optrad, dan werd de overtredende tapper gedaagd op de schoutsrol, een bron die echter niet uitblinkt in
gedetailleerdheid en volledigheid.1394 In plaats van een tijdelijk tapverbod kregen overtreders een
geldboete opgelegd. In 1671 moest waardin Susie Klaas bijvoorbeeld twaalf gulden betalen wegens het
niet aanbrengen van een verdachte. Met kapitaalkrachtige uitbaters trof de schout liever een schikking:
dat leverde meer geld op en bracht minder administratieve rompslomp met zich mee. In 1733 betaalde
een herbergier zelfs een ‘compositie’ van 150 gulden voor het niet melden van gevecht.1395
Naast de meldplicht bestond er ook een ongeschreven wet: vechten moest het liefst buiten de
herberg gebeuren. Buiten de deuren had de waard er formeel geen bemoeienis meer mee. Behalve uit
veiligheidsoverwegingen deed de waard soms de buitendeur op slot om zich van elke aansprakelijkheid
te vrijwaren. Klanten vonden die gang van zaken vanzelfsprekend, zoals blijkt in 1697. Een gezelschap
zat te drinken op de binnenplaats achter herberg de Gekroonde Eendracht (Kalverstraat). Twee van hen
vertrokken en werden buiten aangevallen door een groep mannen. Getuigen verklaarden expliciet dat
de herbergier zijn voordeur dichtgooide en afsloot toen de vechtpartij op de stoep begon.1396 Ook
drenkelingen hielden de waarden het liefst buiten de deur. Op grond van oude wetgeving mochten
mensen die te water waren geraakt aan wal worden gebracht, mits zij met hun voeten in het water
bleven totdat de schout had bepaald of er geen sprake was van een misdrijf. Toen in oktober 1768 een
dronken Duitse soldaat bij de beurs in het water belandde, weigerde een waardin het paars geworden
koude lichaam in huis te nemen, ‘vervuld zijnde met het zo algemeen vooroordeel dat haar zulks niet
geoorloofd was’. Pas toen een omstander haar verzekerde dat ze de drenkeling in huis mocht nemen, en
hij voor de gevolgen zou instaan, opende ze haar deur. Bij het haardvuur kon de Duitser weer tot leven
worden gewekt.1397 Waarden hadden nog andere redenen om drenkelingen buiten de deur te houden.
De meegekomen omstanders konden ‘buitensporigheden’ plegen, ondanks de bemiddelende rol van de
SAA, NA 6411/665-668, nots. C. van Achthoven, attestatie 24-9-1706; NA 4793/475-477, 1-10-1706.
Na een symbolische schavotstraf, met een strop om zijn nek en mes boven het hoofd, werd De Poel veroordeeld tot zes
jaar rasphuis en aansluitend voor eenzelfde periode verbannen. SAA, Archief 5061, inv.nr. 349, p. 261-262, confessie 6-11701; inv.nr. 606, sententie nr. 19, 20-1-1701.
1393 Keuren van 30-1-1591, 10-9-1646 en 8-4-1660, afgedrukt in: Handvesten, 574.
1394 Gedaagden op de schoutsrol bleven op vrije voeten en werden opgeroepen om aankomende dinsdag voor schepenen te
verschijnen. Naast kleine criminaliteit stonden op de rol ook procedures tegen voortvluchtigen die van een ernstig delict
werden verdacht, zie: Faber, Strafrechtspleging, 32.
1395 SAA, Archief 5061, inv.nr. 47, bijlage rekeningen Jan Backer, 11-4-1733; inv.nr. 151, schoutsrol, 3-3-1671.
1396 Ook in 20ste-eeuws Antwerpen gold de ongeschreven regel, zie: Vrints, Theater, 165-166. De Haas, Van der Gon, 85-87.
1397 Brokken en Frijhoff, Idealen, 6, 31-32 [citaat], 42.
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wijkmeesters die bij verdrinkingsgevallen de orde moesten handhaven. Dankzij de inspanningen van de
in 1767 opgerichte Maatschappij tot Redding van Drenkelingen werden herbergiers wettelijk verplicht
tot het opnemen van drenkelingen. In 1769 kreeg de kastelein van de Stadsherberg in de Plantage een
boete van 25 gulden, omdat hij zijn deuren gesloten hield voor een verdronken kind.1398
Meer moeite dan met drenkelingen hadden de Amsterdamse waarden met onruststokers. Als ze
geen uitsmijters in dienst hadden, zoals sommige speelhuishouders, dan moesten ze zelf in die rol
optreden om amokmakers uit hun drinkhuizen te krijgen. Zoals op een zomerse zaterdagmiddag in
1638 in een herberg tegenover de ossenmarkt, vlak buiten de Regulierspoort (nu: omgeving
Rembrandtplein). Een uit Oost-Indië teruggekeerde achttienjarige matroos uit Kortenhoef zat daar in
het prieeltje met zijn vader, zus en een andere vrouw gemoedelijk iets te drinken. Een dronken man
zocht ruzie met hem, maar de waard intervenieerde kordaat ‘en heeft de voorscreven man ten huijse uit
geleijt’. Buiten trok de agressieve klant echter zijn mes en raakte met hem in gevecht. De jonge matroos
schoot nu de waard te hulp door een steen tegen het hoofd van de messentrekker te werpen, waarop
deze dood ter aarde viel.1399 Het verwijderen van agressieve klanten was soms onvoldoende om de rust
te herstellen. Zo sloeg een speelhuishouder met medewerking van zijn muzikant in de nieuwjaarsnacht
van 1744 een obstinate koetsier uit zijn huis. De in zijn eer aangetaste koetsier keerde terug met een
degen.1400 Niet alleen bij lastige individuele klanten maar ook bij grote ordeverstoringen in de stad
traden waarden de-escalerend op. Zij probeerden hun gasten van deelname aan een oproer af te
houden, zo bleek in 1696. Voorafgaand aan het gewelddadige Aansprekersoproer was een van de
deelnemers gewaarschuwd door zijn slaapvrouw: ‘Ziet toe wat gij doet, want zo gij gevangen wordt, gij
zult moeten hangen’. De slaapvrouw had ook een financieel motief om haar gast tot de orde te roepen:
aan de galg of in de gevangenis zou hij immers nooit zijn rekening kunnen voldoen.1401
Scheidstok
Het beeld van de conflict vermijdende, sussende en als een politieman optredende waard is fraai, maar
onvolledig. Veroordelingen wegens doodslag – zoals de bloeddorstige speelhuishouder Lodewijk
Dreesen in 1704 – waren zeldzaam, maar tappers en herbergiers stonden geregeld terecht wegens
mishandelingen en kleinere misdrijven. Naast het gebruikelijke verzet tegen pachters en hun helpers
tijdens belastingcontroles1402 pleegden tientallen waarden, waardinnen en hun personeelsleden impulsief
geweld tegen poortwachters, klanten, andere personeelsleden en hun eigen echtgenoten. Tussen januari
1658 en juni 1660 werden achttien van hen op de schoutsrol gedaagd. Herus Roos en zijn vrouw,
herberg houdende in de Cyperse Kat (Zeedijk), sloegen een vrouw en haar zoontje; Aldert Lubbert,
herbergier in de Edam (Hasselaerssteeg), kreeg een boete omdat hij iemand geslagen had; Gerbrigh,
herbergierster naast bolwerk het Blaauwhooft, wegens slaan en mishandeling; Jan Willemsz, herbergier,
en zijn vrouw (Egelantiersstraat in de Gouden Kroon) wegens ruiten ingooien en het plegen van groot
geweld; de meid van de herberg Jan van Galen bij de Sint Antoniesluis (tegenover het huis van
Rembrandt) wegens slaan, en Jannetje, tapster in de Prins (Buiten-Amstel) sloeg een vrouw een gat in
haar hoofd. Ook Arent Jansz van Outshoorn, kastelein van het redelijk deftige Nieuwezijds Herenlogement,
werd op de schoutsrol gedaagd: hij had een persoon voor het stadhuis zo geslagen ‘dat hij bloede’.1403
Uit de summier weergegeven delicten op de schoutsrol valt niet te herleiden in welke context de
mishandelingen gepleegd werden. In de confessieboeken – met de verhoren van verdachten in
hechtenis – werden de omstandigheden uitvoeriger opgetekend en dikwijls met getuigenverklaringen

Ibidem, 42-43.
Het verhaal van matroos Jan Jochems, die gratie zou krijgen van de koningin-moeder Maria de’ Medici, is lichtgeromantiseerd verteld door Ter Gouw (Amsterdamsche kleinigheden, 104-107) maar berust op rechterlijke archiefbronnen.
SAA, Archief 5061, inv.nr. 303, f. 229, confessie 26-8-1638; f. 231, 28-8-1638.
1400 SAA, Archief 5061, inv.nr. 405, f. 664, confessie 15-1-1744.
1401 Dekker, Holland in beroering, 100-101.
1402 Zie hoofdstuk 28.
1403 SAA, Archief 5061, inv.nrs. 198-199.
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bevestigd.1404 De dagelijkse praktijk van het kroeggeweld en de rol van de waard is hierin goed te
volgen. Ter verdediging van hun huis of het scheiden van vechtersbazen hadden tappers en herbergiers
bijvoorbeeld een speciaal wapen in huis: de ‘schey stock’.1405 Met deze knuppel joegen ze dronken
agressievelingen de deur uit of dreven ze twistende klanten uiteen. Een bewapende waard betekende
echter ook weer risico’s op escalatie. Bij een verkeerde interpretatie van een kroegruzie kon het
slachtoffer extra klappen oplopen, terwijl de dader buiten schot bleef. Zo geschiedde bijvoorbeeld in
1710 in het Stalletje, het speelhuis in de Utrechtsestraat (huidig nr. 145) van Leendert de
Oostindiëvaarder. Op een avond kreeg een jonge tinnengietersknecht hier onenigheid met een andere
jongeman, die hem op de grond neergooide en met zijn vuist in zijn gezicht begon te slaan. De overige
bezoekers kozen het hazenpad, behalve enkele buren en vrienden van de tinnengietersknecht. Zij zagen
hoe de waard met zijn ‘schey stock’ op de neergeworpen jongen insloeg, daarbij schreeuwende ‘jou
schelm, ick sal je de cop in slaen’. Een buurvrouw greep de scheidstok, omdat Leendert zijn jonge gast
anders zou hebben doodgeslagen, zo getuigde zij naderhand.1406
Ter verdediging van hun huis tegen indringers konden uitbaters eveneens rake klappen uitdelen.
In 1680 sloeg een veertigjarige slaapbaas uit Stockholm bijvoorbeeld zijn opdringerige buurman met
een stok op het hoofd. Interessant is zijn juridische argument: ‘alzoo mijn hemd binnens huys is
gebleven en over de onderdeur my gedefendeerd heeft’. Het betrof dus geen vechtpartij op straat
(straatschenderij), maar de slaapbaas verdedigde rechtmatig zijn huis en haard.1407 Ongewenste
bezoekers zagen de waarden liever niet, ook als er goede redenen bestonden voor een visitatie. In 1697
bood de 25-jarige tapper Jan Blaeu verzet bij de arrestatie van een van zijn gasten, een 29-jarige
schoenlapper. Later beweerde hij slechts te hebben willen voorkomen dat de dienders zijn glazen
braken, maar tijdens de inval riep Blaeu: ‘Ick verstaa [begrijp] niet dat er ymandt uyt mijn huys gehaelt
wordt’. De rechtbank zou zowel de tapper als zijn logee banstraffen van vier jaar opleggen.1408 Ook de
35-jarige Jan Pietersz, alias Jan Dik, varensman en tapper in de Tichelstraat, kreeg wegens
messentrekkerij dezelfde straf opgelegd als zijn steekgrage klant. In 1679 werden zij beiden veroordeeld
tot honderd gulden boete of drie maanden raspen in het tuchthuis. De tapper had geen geld dus koos
de laatste optie, maar stond een jaar later alweer voor de rechter omdat hij had gevochten en zijn mes
getrokken.1409
Onmin of competitie tussen waarden onderling kon ook escaleren tot scheldpartijen en
vuistgevechten. In 1710 zaten op het Haarlemmerplein twee herbergen recht tegenover elkaar, waarvan
de uitbaters elkaar het licht in de ogen niet gunden. Een ervan was de Wagenbel, genoemd naar de bel
boven de deur die geluid werd als de wagens naar Haarlem vertrokken. De uitbater en eigenaar was Jan
Kroon. Op de hoek tegenover zijn herberg zat sinds kort de Stomme Bel van Hendrick Schotanus, een
voormalige baleinwerker uit Franeker. Op een winterse dag in februari ging de dochter van Kroon een
boodschap doen. Onderweg passeerde ze Schotanus die de sneeuw voor zijn deur aan het wegscheppen
was en daarbij de dochter van zijn rivaal hard omverduwde. Jan Kroon vroeg waarom hij zijn kind
aanviel, maar Schotanus begon hem uit te schelden voor ‘ouwe schelm & dief’. Een buurman kwam
tussenbeide, maar kreeg zelf klappen met de sneeuwschep. Er ontstond een gevecht waarmee ook de
Schotanus’ vrouw zich weinig zachtzinnig bemoeide: zij gaf de dochter een vuistslag in haar gezicht.
Gealarmeerde buren wisten de strijdende partijen te scheiden, pas nadat Schotanus de jongedame nog
bij haar borsten had vastgegrepen.1410

Het volgende is gebaseerd op de steekjaren uit de confessie- en justitieboeken van A. Schmidt (1620, 1630, 1640, 1650,
1660 en 1670) en van S. Faber (1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760), die ik daarvoor beiden bijzonder
erkentelijk ben.
1405 SAA, Archief 5061, inv.nr. 349, f. 261-262, confessie 6-1-1701 [stok]. Vgl. Deseure, ’s-Hertogenbosch, 107-108.
1406 SAA, NA 4393/415, nots. S. van Jaarlandt, verklaring 4-4-1710 [Stalletje].
1407 SAA, Archief 5061, inv.nr. 325, confessie 15-2-1680, f. 122v.
1408 Het gelijkluidende vonnis roept herinneringen op aan de verantwoording van de waard op lijf en goed van zijn gasten,
zie hoofdstuk 2. SAA, Archief 5061, inv.nr. 345, f. 19, confessie 13-12-1697; f. 21v, 16-12-1697.
1409 SAA, Archief 5061, inv.nr. 324, f. 267, confessie 23-06-1679; inv.nr. 325, f. 203-203v, 19-7-1680.
1410 Schotanus (otr 28-3-1704) woonde bij zijn hertrouwen in 1717 nog altijd aan het Haarlemmerplein, otr 26-6-1716. SAA,
kwijtscheldingen 16-5-1725; 31-5-1697; NA 6416/333, nots. M. Bockx, attestatie 15-3-1710; Van Lennep en Ter Gouw,
Uithangteekens, 401.
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Dievenkroegen
Dat tappers en herbergiers, zowel mannen als vrouwen, bovengemiddeld voorkomen in de rechterlijke
archieven heeft met verschillende facetten van hun beroep te maken. Het gerecht deed vaak een beroep
op hen als getuigen, bijvoorbeeld over in hun herberg gepleegde inbraken of diefstallen van gasten. Ze
kwamen echter ook voor als dader, zoals we hierboven zagen. In het ruwe wereldje van aangeschoten
en onbetrouwbare gasten en agressieve schuldeisers stonden ze hun mannetje. Als buurtgenoten
klaagden over geluidsoverlast of andere hinder van de drinkhuizen, dan konden er hoogoplopende
conflicten ontstaan. Ook in andere Hollandse steden liepen die soms stevig uit de hand, waarbij zowel
mannen als vrouwen elkaar in de haren vlogen.1411 Een meerderheid van de uitbaters werd echter
veroordeeld wegens ‘oneerlijk huishouden’, zoals het toelaten of organiseren van prostitutie of het
exploiteren van gokhuizen.1412
Amsterdam kende ook regelrechte onderwereldkroegen waarvan de uitbaters diensten
verleenden aan hun criminele gasten en zelf profiteerden van door hen gepleegde misdrijven. Daarbij
ging het om heling en inbraak of andere diefstallen. Na arrestatie van hun klanten ontkenden de
waarden van zulke ‘dievenkroegen’ doorgaans glashard iets met de in hun huis aangetroffen verdachten
en ontvreemde voorwerpen te maken te hebben. Zo ook Jannetje Leenderts Peerdeboom, een 38-jarige
tapster op de Bloemgracht. Bij een politie-inval in 1710 maakte zij zich weliswaar schielijk uit de voeten,
maar dat was om een buurtschandaal te voorkomen. Ze werd niet medeplichtig geacht aan de
misdrijven die mede door haar eigen man, Harmanus de Geel, bleken te zijn gepleegd. Iedere avond ‘als
het donkere maan was’ ging hij op inbrekerspad met zijn criminele vrienden, die ook dagelijks een
soopje [jenever] kwamen drinken. Naast gestolen goederen vond de politie in de tapperij een zaag en
breekijzer, waarmee de waard kelderdeuren openbrak. Vanwege de inbraken werd De Geel
opgehangen, waarna het verdere lot van zijn vrouw onbekend is. Ook het ‘aanhouden’ (herbergen) van
delinquenten kon justitie streng bestraffen. Enigszins larmoyant is het verhaal van Jan la Court,
bijgenaamd Blinde Jan. Deze blinde bedelaar werd in 1711 veroordeeld als ‘dieven aanhouder’: in zijn
herberg op het hoekje van de Blindemansteeg sliepen namelijk drie criminele stelletjes. Vanwege zijn
visuele handicap zei hij niets te weten van de misdadige praktijken van zijn gasten. Desondanks werd
Blinde Jan voor zes jaar uit de stad verbannen.1413 Ogenschijnlijk minder onschuldig was de 66-jarige
Barber Verstraten uit Hamburg. Ze was ‘soopijsvercoper’ (jenevertapster) in het Ongemaakte Schip
(Palmstraat), dat door dieven bezocht werd. Twee van de in haar huis gearresteerde gasten waren
Hendrick Urbanus, alias Heijn de Noortkaper, een gebrandmerkte en verbannen crimineel, en diens
bijzit. Daarnaast bleek de waardin van tenminste achttien inmiddels gevangen dieven gestolen goed te
hebben gekocht. De schepenen verboden haar een nachtkroeg te houden, waaraan ze zich lijkt te
hebben gehouden, maar bestraften haar niet vanwege de heling.1414
Heling door uitbaters van drinkhuizen kwam vaker voor. Zo bleek de tapper Jan Jacobsz, alias
Jan Appel, in 1700 gestolen goed te hebben gekocht, evenals tapster Anna Logaarts van Lübeck, die
ook nog eens haar ban had gebroken.1415 Ook in Engeland waren uitbaters van alehouses actief als helers
en op andere misdaadgebieden. In het stadje Terling was tussen 1590 en 1650 zelfs in bijna veertig
procent van de criminele zaken een drinkhuis betrokken geweest. In achttiende-eeuw Parijs zou een
kleine meerderheid van alle voedseldieven in een drinkhuis verblijven, maar bij politie-invallen werden
er in de cabarets en tavernes zelden misdadigers gearresteerd.1416 In Amsterdam zijn er voldoende
aanwijzingen dat een deel van de professionele criminaliteit vanuit herbergen werd georganiseerd, al
dan niet met medeweten van de waard. In 1630 plande de varensgezel Jan Claesz met twee ‘fameuze
Over het aandeel van vrouwen in het fysieke straatgeweld in Rotterdamse buurten: Van der Heijden, Misdadige vrouwen,
128-135.
1412 Zie hoofdstukken 22 en 25.
1413 SAA, Archief 5061, inv.nr. 361, f. 175v-178, confessie 10-5-1710; f. 178-179, 13-5-1710; f. 181v-182, 15-5-1710; f. 188189, 31-5-1710; f. 230-231, 2-7-1710; f. 257, 17-07-1710; inv.nr. 362, p. 237-137v, 20-1-1711 [Blinde Jan]. Roodenburg,
Onder censuur, 372-373.
1414 SAA, Archief 5061, inv.nr. 349, f. 97v, confessie 17-4-1700 [Barber Verstraten].
1415 SAA, Archief 5061, inv.nr. 349, f. 51, confessie 5-3-1700 [Appel]; inv.nr. 349, f. 194, 27-9-1700; f. 199, 30-9-1700 [Anna
Logaarts].
1416 Wrightson, ‘Alehouses’, 13; Clark, Alehouse, 85. Roche, Peuple de Paris, 125; Brennan, Drinking, 282-288.
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dieven’ bijvoorbeeld inbraken en diefstallen vanuit ‘seekere herberghe’ in de Mandenmakersteeg (tussen
Damrak en Nieuwendijk).1417 Rond 1700 zochten beroepscriminelen elkaar en de kopers voor hun buit
niet langer op in het oude stadscentrum. Ontmoetingsplaatsen voor roofovervallers, inbrekers en helers
lagen bij voorkeur dicht bij de uitvalswegen naar het omliggende platteland en de wegen en trekvaarten
naar andere steden. Zoals in Krooswijk, een herberg buiten de Haarlemmerpoort in de bocht van de
Hogendijk (Spaarndammerdijk). In 1678 was daar al een bordeel gevestigd, waar een Friese
ongetrouwde vrouw ‘alias hoertje’ mannen ontving.1418 In 1704 bediende ‘Lange Jan’ in Krooswijk een
clientèle van verbannen criminelen en messentrekkers. Grotere faam in de onderwereld genoot tien jaar
later Jan Coenraads, alias ‘Heer van den Berg’, als uitbater van Krooswijk. Afkomstig uit het graafschap
Oldenburg was hij op zijn twintigste al gegeseld en voor eeuwig verbannen, vanwege een geweldpleging
in Emden (Oost-Friesland). Daarna nam Jan Coenraads als soldaat dienst in het Staatse leger, maar na
desertie begon in 1713 een zwervend bestaan door Oost-Friesland en Overijssel. In 1714 schoot hij
eindelijk wortel als herbergier in Krooswijk, een ontmoetingsplaats voor criminelen waar de beruchte
Christiaan Kelling uit Berlijn, alias de Speelman, op zijn hakkebord voor de vrolijke noot zorgde. De
uitbaters waren zelf ook actief in de misdaad. Zo nodigde de waardin haar buren uit voor een
drinkgelag in de herberg, terwijl ze de dienstmeid tegelijkertijd liet insluipen in hun leeg achtergelaten
huis. Uitbater Jan Coenraads bewaarde acht pistolen in zijn bed voor noodgevallen. Als parttime
crimineel was hij actief in de bende van Jacob Frederik Muller, alias Jaco of eigenlijk Jacob Balck.1419 In
de zomer van 1715 kwam het gehele gezelschap bij hem in Krooswijk over de vloer. Die nazomer
pleegden zij inbraken in Overijssel, waar Jan Coenraads werd gearresteerd en opgehangen (28-111715).1420
Een andere uitvalsbasis van het criminele bendeleven was de Roskam bij de Raampoort, net
buiten de stad. In de vroege avond dronken opnieuw Jaco en vier andere mannen daar wijn en leende
een van hen de ‘Deense rok’ (mantel) van de waard, Jan Adriaensz, die ook enkele reiszakken in
bewaring nam. ’s Avonds gingen ze op rooftocht in een boerenhuis in de bocht van de Hogendijk waar
ze de vrouw des huizes gruwelijk toetakelden. Na afloop vonden ze nachtelijk onderdak bij een tapper
aan het Blekerspad. Hij hielp hen over de sloot, liet de mannen binnen en schonk goedkope jenever.
Daarna sloten de inbrekers de deur van de binnenkamer, maar de waardin zag door een reet van de
deur dat ze het buitgeld telden. Tegen de ochtend was het vijftal alweer verdwenen naar hun
uitvalsbasis, herberg de Roskam. De waardin daar kreeg een gouden slotje aangeboden voor tien gulden,
maar dat weigerde zij. Wel bereidde zij een feestmaaltijd voor de inbrekers en hun vrouwelijke
gezelschap. De waard gaf de in bewaring gegeven reiszakken terug en ontving zijn Deense jas retour.
Ook bij een volgende inbraak diende de Roskam als uitvalsbasis: bij terugkeer gooiden de dieven de buit
op tafel in de binnenkamer waarna ze het geld telden en verdeelden. Na het oprollen van de
inbrekersbende werden de waard en waardin niet vervolgd wegens medeplichtigheid, maar ze lijken
tenminste een faciliterende rol te hebben gespeeld. Na de laatste diefstal wezen zij hun criminele
klanten weliswaar de deur, maar ze hadden hun plicht verzaakt om misdrijven aan het gerecht te
melden.1421
De bekendste ontmoetingsplaats voor criminelen in vroeg-achttiende-eeuws Amsterdam was de
Vergulde Wagen, aan het Smallepad, op de hoek van het Haarlemmerplein. In deze herberg werden in
januari 1716 namelijk Jaco en diens vriendin Griet Lommers gearresteerd. Uitbater was Anthonij
Adriaensz Stolk/Stolleker, afkomstig uit Nieuwpoort. In 1704 trouwde hij met Heijltje Isaks Versteegh
uit Buren en een jaar later lieten ze hun dochter Else dopen, thuis door een remonstrantse predikant.
Hun betrokkenheid bij hun criminele gasten ging verder dan het bieden van onderdak, het serveren van
bier en opdienen van vismaaltijden. Zo deelden zij in de buit van Jaco’s geslaagde inbraak in een huis
aan de Ringdijk in de Diemermeer. De waard kreeg een zakje ‘zwijggeld’ en de waardin vroeg zelf om
het parelsnoer uit de buit dat haar dochtertje in de herberg had gevonden. Tijdens de huiszoeking lagen
Jan Claasz was al drie keer in het tuchthuis opgesloten geweest, maar wist de laatste maal te ontsnappen, zie: SAA,
Archief 5061, inv.nr. 576, 16v-19 (1630).
1418 Abrahamse, Kosian en Schmitz, Haarlemmerpoort, 30.
1419 Over hem de dissertatie van Thuijs, Jaco.
1420 Thuijs, Jaco, 72-77.
1421 Ibidem, 118.
267
1417

al deze kostbaarheden verstopt tussen de vuile was. Ondanks sterke bewijzen tegen het
herbergiersechtpaar bleven zij juridisch buiten schot. Dat is vooral merkwaardig in vergelijking met het
harde oordeel over de gelegenheidswaard Blinde Jan, die slechts een slaapplaats bood aan verdachte
gasten. Kort nadat Jaco was veroordeeld en geradbraakt (6-8-1718), overleed de waard van de Vergulde
Wagen in vrijheid, thuis aan het Smallepad.1422
Arrestanten en gijzelaars
De Vergulde Wagen was een populaire herbergnaam die voorkwam op andere wagenpleinen zoals het
Weesper- en Leidseplein. In de Regulierbreestraat, de uitvalsweg richting Weesp, Utrecht en Muiden,
zat een andere Vergulde Wagen waar onderschouten en hun dienaren bijeenkwamen. In dit drinkhuis
kwamen de onder- en bovenwereld met elkaar in aanraking. Er bestond ook geen groot klassenverschil
tussen criminelen en het politiepersoneel. De schoutsdienaren, die deels verdienden aan het boetegeld,
hadden een slechte naam bij de stadsbevolking. In contemporaine kluchten werden zij afgeschreven als
‘schoutshonden’, die als meedogenloze handlangers van de overheid hun eigen sociale stand hadden
verraden, zo wil de contemporaine letterkunde. Ook de onderschouten en zelfs sommige schouten (in
de achttiende eeuw ‘hoofdofficier’) genoten een dubieuze reputatie, omdat ze soms burgers
afpersten.1423 Om inzicht te krijgen in de duistere krochten van de onderwereld, maakte de politie
gebruik van vaste tipgevers (‘correspondenten’), die tegen betaling hielpen bij het oplossen van
diefstallen en andere misdrijven. Met de uit het criminele milieu gerekruteerde vaste correspondenten
werd afgesproken in foute herbergen, zoals ook met incidentele verklikkers en collegapolitiefunctionarissen. Onderschouten en dienaren kwamen daarnaast gezamenlijk bijeen in eerlijke
herbergen, zoals de Druif en Malta, waar ze op rekening van de stad aten en dronken. Tijdens een lange
‘nachtdienst’ in 1732 spendeerden 23 politiefunctionarissen gezamenlijk bijna veertig gulden in een
herberg. Op zoek naar verdachten en voor het inwinnen van informatie bezocht de onderschout Jolles
met zijn drie dienaren in 1745 kroegen op de Looiersgracht, in de Jodenbreestraat en in de
Batavierstraat; zijn collega verbleef in 1747 in drinkhuizen van hoger niveau, zoals het Oudezijds
Herenlogement, en hij betaalde rondjes aan informanten in de Keizerskroon (Kalverstraat). Ook het
surveilleren ging gepaard met herbergbezoek en consumpties, onder meer in de Nieuwe Stadsherberg en
de Krispijn in de Plantage. Daarnaast bezochten schoutsdienaren en ander lager politiepersoneel ook
speelhuizen en bordelen, waar ze doorgaans drank bestelden zonder te betalen.1424
Beroepshalve kwamen politie en justitie ook geregeld in het Witte Wambuis, achter de Nieuwe
Kerk (Gravenstraat, nu: Eggertstraat 3-5). De aparte naam, alternatief gespeld als Wammes of
Wambays, verwijst naar een ‘doodskist’, ‘buik’ en een ‘jasje’ maar kan ook ‘landhuis’ en
‘verdedigingswerk’ betekenen. Variaties met ‘wambuis’ in herbergnamen zijn aangetroffen in
verschillende plaatsen, zoals Ede (Planken Wambuis), Texel (Wambuis) en Brugge (Houten Wambaeys). In
Zutphen was het Houten Wambuis (nu aan de Emmerikseweg, bij de Wambuisstraat) een van de laatste
halteplaatsen buiten de stadsmuren voor kooplieden, boeren, buitenlui, soldaten, kramers en andere
passanten. De Zutphense herberg werd voor het eerst vermeld in de achttiende eeuw.1425 Het Witte
Wambuis in Amsterdam had veel oudere papieren. De herberg werd voor het eerst genoemd in 15791426,
en werd in 1592 gekocht door de uitbater (Warner Jansz). Rond 1636 vergaderden de tulpenhandelaars
er en halverwege de zeventiende eeuw kwam de herberg in handen van bierbeschooier Frederik Roest.
Het pand liep van de Gravenstraat door tot de Nieuwendijk, waar de muur van een achterbuurman
werd gebruikt om de herberglantaarn aan te hangen.1427 In 1657 failleerde de toenmalige waard, bij wie
een boedelinventaris werd opgemaakt. Uit de kamerindeling blijkt dat het Witte Wambuis toen maar een
kleine herberg was, met een voor- en achterkamer, voorhuis, zijkamer, binnenhaard, keuken en
SAA, otr 15-2-1704; begr. 27-11-1718 Anthonij Stolk aan het Smallepad; begr. 24-11-1726 Heiltje Versteeg wed.
Anthonij Stolk in de Dommerstraat.
1423 Over de reputatie van het politiepersoneel: Ter Gouw, ‘Taal en zeden’, 26-30; Van de Pol, Hoerdom, 231-233.
1424 SAA, Archief 5061, inv.nr. 122, bijlagen schoutsrekeningen; inv.nr. 123, idem. Van de Pol, Hoerdom, 183, 231; Wagenaar,
Amsterdam, deel 4, 83; Van Weel, ‘Interjurisdictionele betrekkingen’.
1425 Fermin en Groothedde, Houten Wambuis; ‘Planken Wambuis’.
1426 SAA, Archief 5073, inv.nr. 781, f. 221v; inv.nr. 782, f. 235v, d.d. 10-10-1592.
1427 SAA, kwijtscheldingen 8-6-1591, 2-5-1645 en 3-5-1730.
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zolder.1428 Dat is opmerkelijk, want onder de nieuwe uitbater Pieter Reijndersz kreeg de herberg een
bestemming als arrestantenlokaal.1429 Politiepersoneel, zoals schoutsdienaren en onderschouten,
brachten pas aangehouden verdachten naar het Witte Wambuis, zoals die ook tijdelijk in een van de
‘kortegaards’ (verbastering van ‘corps de garde’) werden opgesloten.1430 Bij arrestatie van twee of meer
personen huurden zij een toeslede, om hen naar die tijdelijke arrestantenlokalen te brengen. Bij
langdurige hechtenis kon de waard aardig verdienen aan zijn onvrijwillige gasten en hun begeleiders,
want de door de stad bepaalde tarieven waren hoog. Voor twee maaltijden van de gijzelaars mochten
herbergiers vier gulden rekenen, viermaal meer dan de modale prijs, en voor de kamer twee gulden per
dag; de maaltijden van de begeleidende dienders mocht niet meer dan vijftien stuivers bedragen. Dat de
rekening hoog kon oplopen, bleek in 1669. Pieter Reijndersz declareerde toen 366 gulden voor het
laven van een deftige arrestant en van diens bewakers. 1431
Ook latere uitbaters van het Wambuis vroegen hoge bedragen voor hun onvrijwillige gasten;
soms meer dan wettelijk was toegestaan. In 1698 declareerde de waardin Anna Jans ten Brincke 41
gulden voor drie dagen ‘verteerde cost, eeten en drank’, dus dertien gulden per dag.1432 Onderschouten
handelden ook delicate zaken af in het Wambuis. Inzicht in deze praktijk geeft een omvangrijk
corruptieschandaal dat aan het licht kwam in 1739. Met behulp van bordeelhoudsters en andere
medeplichtigen lieten de onderschouten Schravenwaard en Spermondt getrouwde mannen, rijke
kooplieden en Joden verleiden tot overspel waarna ze werden gedwongen om hoge
compositiebedragen af te dragen. Schravenwaard huurde ook zelf kamers waarop hij prostituees zette
en was voor actuele ‘tips’ altijd bereikbaar in de Vergulde Wagen. In 1738 liet hij een stomdronken
Westfriese hooiboer uitkleden en naast een prostituee te bedde leggen, zodat hij hem kon betrappen en
naar het Witte Wambuis brengen om hem geld af te troggelen. Een jaar later arresteerde zijn collega
Spermondt een overspelpleger en nam deze in gijzeling in de herberg. Vóór twaalf uur moest deze
tweehonderd gulden betalen, anders kwam er nog een dag aan ‘gijzelkosten’ bij en moest hij naar de
boeien. De waard zat in het complot, want die bleek tegen ‘een ordentelyk voordeel’ dergelijke
bedragen te kunnen voorschieten. Omdat hij krap bij kas zat, stelde hij echter voor deze zaak te
schikken met de hoofdofficier. De betaling van het gelag bedroeg bijna zeventig gulden. Na de afzetting
en bestraffing van Schravenwaard en Spermondt was het grotendeels gedaan met de
afpersingspraktijken. De waard van het Wambuis bleef ondanks zijn medewerking en medeplichtigheid
buiten schot.1433
De functie van het Witte Wambuis als bewaarhuis kwam ook van pas bij civiele gijzelingen.
Schuldeisers konden weigerachtige schuldenaars in civiel arrest laten nemen in herbergen, mits zij zich
borg stelden voor de betaling van het gelag die voor rekening van de gijzelaars kwam. Binnen 24 uur na
de rechterlijke aanzegging moesten de schuldenaars zich bij het Wambuis of een andere herberg melden.
Als zij na twee weken hun schuld nog niet hadden voldaan, dan werden zij overgebracht naar de
minder comfortabele ‘gijzeling’ onder het stadhuis: een stel cellen of hokken naast de boeien, waar
jaarlijks gemiddeld ongeveer vijf schuldenaren vastzaten, tegen betaling van een kostgeld van drie
stuivers per dag.1434 In de zeventiende eeuw werden ook in het Schild van Frankrijk (Kalverstraat)
schuldenaren vastgehouden. In 1679 zat de doopsgezinde dokter Reinier van Diephout (1641-1686) er
bijvoorbeeld in hechtenis, wellicht vanwege eerder in die herberg gemaakte schulden in de VOCaandelenhandel. Voor de fijnbesnaarde gijzelaar was de opsluiting ondraaglijk en zelfs ziekmakend: een
SAA, Archief 5072, inv.nr. 584, f. 250, 9-4-1657 boedelinventaris van Arent Gerritsz van de Werf.
In 1664 was Pieter Reijnders nog herbergier op de Brouwersgracht. SAA, otr 30-5-1664 [vr. Lijsbeth Gerrits]; begr. 9-81696 [Pieter Reijniers, Gravenstraat, laat 2 kinderen na]; begr. kinderen op 27-4-1668 en 25-8-1671.
1430In de zeventiende eeuw waren de kortegaards onder de bogen van de koophandelsbeurs, in de Tuinstraat, in de
Amstelkerk en in de Zuiderkerk, zie: Faber, Strafrechtspleging, 28, 96.
1431 SAA, Archief 5061, inv.nr. 122, bijlagen schoutsrekeningen 1736; NA 2791/477, nots. P. van Buijtene, afrekening 11-101669. Bontemantel, Regeeringe, deel 1, 88. De door Bontemantel genoemde keur van ‘Januari 1666’ over de gijzeling dateert
van januari 1661, maar de keurboeken ontbreken over dit jaar. Zie echter: Handvesten, 1038-1039 [keur 28-1-1682].
1432 Ten Brincke was tegelijkertijd uitbaatster van het Witte Hart, achter de Oude Kerk, tenzij de gijzelaar Herman Schroder
zich in 1698 vergiste tussen de beide herbergen. Zie hoofdstuk 18. SAA, Archief 5072, inv.nr. 700, nr. 21.
1433 De Roever, Amstelstad, deel 2, 168; Van de Pol, Hoerdom, 247-263.
1434 Zie voor het ‘inliggen’ hoofdstuk 2. SAA, NA 6236/3, nots. J. Slijck, attestatie 1-1-1701 [arrestantenlokaal]; NA
5887/1821, nots. J. Hoekeback, verklaring 24-3-1703 [particulieren bewaakten gegijzelden]; Faber, Strafrechtspleging, 85-86;
Steyn, Gijzeling, 95-96.
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chirurg moest hem een aderlating toedienen.1435 Ook de Munt was incidenteel in gebruik als
gijzelherberg. De impostmeester liet er in 1701 een met de accijnzen sjoemelende wijnkoper
opsluiten.1436 De gijzelingsprocedure kende nogal wat varianten, zo blijkt uit de casus van Lambertus
van Wesel. Hij wilde als barbier aan de slag in Amsterdam en logeerde in 1700 tijdelijk in een herberg.
De waard liet hem een schuldbekentenis tekenen voor 250 gulden en hield zijn gast ‘dwingenderwijse in
zijn huis gevangen’ totdat hij dit bedrag zou betalen. Aan werken kwam Van Wesel in gevangenschap
niet toe, zodat hij niets kon terugbetalen. Na twee weken nam de waard hem zijn kostbare mantel af en
bracht hij zijn gast in civiele gijzeling onder het stadhuis. Een andere gast die slechter uit de gijzeling
kwam dan hij erin ging, was Herman Schroder, een voormalig scheepskapitein in Deense dienst. In
1697 was hij kostgeld verschuldigd aan een kleermaker, die hem daarvoor liet gijzelen in het Wambuis.
De kleermaker hield zich niet aan de belofte om hem vrij te laten na betaling van de gijzelkosten. ‘Geen
gelt, noch vrienden hebbende’ werd Schroder drie dagen overgebracht naar de gijzelhokken onder het
stadhuis. Daar liep de schuld alleen maar op, vanwege de dagelijkse gijzelkosten, en in maart 1698
failleerde Schroder.1437 Een beroemde gast in het Wambuis was Theodor Freiherr von Neuhoff (16941756), de Duitse avonturier die het in 1736 tot ‘koning van Corsica’ wist te brengen. Na enkele
maanden was hij door zijn geld heen en nam de vorst de wijk. Berooid streek hij in het voorjaar van
1737 neer in Amsterdam, waar hij iedere nacht in een ander logement sliep om zijn schuldeisers te slim
af te zijn. Een verklikker wist hem echter te achterhalen en Neuhoff werd in civiel arrest ondergebracht
in het Wambuis. Omdat hij niet aan zijn schulden kon voldoen, werd ook de ‘Corsicaanse koning’
overgebracht naar de gijzelhokken onder het stadhuis.1438
Ondergang van het Wambuis
Het Witte Wambuis werd weliswaar gebruikt door de stedelijke politie maar het eigendom van de
herberg bleef in particuliere handen. In 1730 verkochten de erven Roest het pand aan een apotheker en
een rouwwinkelier, die er slechts zesduizend gulden voor betaalden (aankoopbedrag was 9500 gulden).
De erfgenamen van de bierbeschooier accepteerden het waardeverlies, want ze zaten om geld verlegen.
In de jaren veertig dook de weduwe Roest in de verpondingskohieren weer op als eigenares, maar zij
liet de huuradministratie over aan meestertimmerman Willem van Nes.1439 De toenmalige uitbater,
Stephan Hulstman (1709-1759), profiteerde nog altijd van zijn gegijzelde gasten, voor wie hij in 1742
ruim zestig gulden per dag declareerde. Voor ‘gijzelkosten’ bracht hij het wettelijk vastgestelde bedrag
(negen gulden per dag) in rekening, maar daarboven kostte een ontbijt achttien stuivers. Standaard was
ook het aantal van drie flessen wijn (à twee gulden en drie stuivers), drie borrels (zes stuivers) en rond
de vier kannen bier (zestien stuivers) per dag. Incidenteel kwam daarbij nog een kan mol (achttien
stuivers) en tien tot achttien stuivers aan tabak. Voor het bewaken van de gevangenen – in dit geval de
hoogbejaarde Zweedse geniekapitein Frederik van Hargen en dansmeester Jan van der Sluys –
verbleven twee schoutsdienaren in de herberg, voor wie drie gulden per dienaar werd gerekend.1440
Bij de vermogensbelasting van 1742 werd Hulstman aangeslagen voor een aanzienlijk
jaarinkomen, van 2500 gulden. Hij zou vierhonderd gulden huur betalen en kon zich twee dienstboden
veroorloven. Twee jaar later overleed zijn vrouw en in 1745 hertrouwde hij een weduwe uit Utrecht.
Zakelijk ging het hen niet voor de wind, want het was gedaan met de lucratieve gijzelingen. Hulstman
verhuurde nu kamers aan onbetrouwbare en weinig kapitaalkrachtige commensalen, aan wie hij
torenhoge kredieten verstrekte: één logee stond voor negenhonderd gulden bij hem in het krijt, toen hij
SAA, NA 4530/247, nots. J. Backer, attestatie 2-9-1679.
Ook in de Vlaardingse herberg de Visser werden gijzelaars vastgehouden, vermoedelijk in een hok op zolder, zie: Laan,
Drank, 55-57. SAA, NA 6236/3, nots. J. Slijck, attestatie 1-1-1701 [transport naar Wambuis] en 10-2-1701 [wijnkoper].
1437 SAA, Archief 5072, inv.nr. 700, nr. 21; inv.nr. 702, nr. 73. Nationaal Archief, toegang nr. 3.03.01.01, inv.nr. 3109, rekest
23-3-1719.
1438 In gevangenschap wist Neuhoff te regelen dat een consortium van kooplieden voor zijn vrijlating zorgde. Van Winter,
‘Koning Theodoor’, 105-106; Turksma, Koning, 82.
1439 SAA, Archief 5044, verpondingskohieren, inv.nr. 2663.
1440 De rekening is mogelijk bewaard omdat het een geruchtmakende moordzaak was en medeplichtige Van der Sluys was
veroordeeld tot eeuwige verbanning en betaling van de gijzelkosten. Dudok van Heel, ‘Toneel’, 111-117; Bicker Raye, 97.
SAA, Archief 5061, inv.nr. 123, bijlage schoutsrekening 1742 [rek. Hulstman].
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de boot nam naar Oost-Indië om er zijn graf te vinden.1441 Hulstman raakte hierdoor in financiële
moeilijkheden en kreeg een huurachterstand (circa 370 gulden op een maandhuur van 500 gulden).
Volgens de Jiddische kroniekschrijver Braatbard zou de waard in 1747 een list hebben verzonnen om
van die huurschuld af te komen. Hij liet zijn dienstmeiden valselijk getuigen dat zijn huisbaas –
meestertimmerman Willem van Nes – de bank had aangereikt waarmee tijdens het Oranjeoproer van 9
november 1747 de deur van de burgemeesterskamer in het stadhuis was opengebroken. De huisbaas
verdween achter de tralies en toen de rechtszaak werd gevoerd ging de waard met zijn familie ‘pleite’,
aldus Braatbard.1442
De kroniekschrijver zat hiermee dicht bij de waarheid. Willem van Nes was inderdaad de
huisbaas van Hulstman, tenminste: hij administreerde de huurinkomsten voor de eigenaren. Met stevig
aangedraaide ‘scheenschroeven’ (een martelwerktuig om het onderbeen) bekende de
meestertimmerman ook te hebben deelgenomen aan de inval in de burgemeesterskamer. Door een klap
van een schutter had hij een hoofdwond opgelopen, waaruit bloed gutste. Nadien had hij zijn toevlucht
gezocht in het nabijgelegen Wambuis, waar zijn wond werd schoongemaakt met brandewijn.1443 De
afloop van de zaak tegen Van Nes was anders dan Braatbard het doet voorkomen. De stadsbestuurders
wilden de timmerman laten ophangen, maar op verzoek van zijn familie kreeg hij gratie van de
stadhouder en moesten de burgemeesters hem tegen hun zin in vrijheid stellen. Ook is het
onwaarschijnlijk dat Hulstman zijn dienstbodes in deze zaak liet getuigen tegen Van Nes, zoals
Braatbard stelt. Een van de – anonieme – getuigen huurde een kamer via Van Nes, waar hij haar eens
‘in vleselijke conversatie’ met een heer zou hebben betrapt. De vrouw gaf de huurschuld toe, maar
ontkende de betrapping omdat ze het onwaarschijnlijk noemde ‘dat een mensch in de werelt so
onbeschaamd sou syn om met een kerel te bed te gaan leggen en de deur niet te sluijten’. Deze
vrouwelijke getuige was bankroet gegaan vanwege een huurachterstand, zo beweerde althans Van Nes
die haar daarom ongeschikt achtte als getuige.1444
Waard Hulstman kwam zijn huurachterstand evenmin te boven. Vanwege dokterskosten,
kraamkosten en begrafenissen van zijn overleden kinderen raakte hij verder in de schulden en in 1748
belandde hij bij de desolate boedelkamer om een regeling te treffen met zijn schuldeisers. Onder
anderen de chirurg, de slager en leveranciers van koffie, laken, wijn en brandewijn zaten met onbetaalde
rekeningen. Hulstman had ook debiteuren, want verschillende van zijn gasten waren overleden of
zonder af te rekenen verdwenen naar vaak onbekende bestemmingen. De verkoop van zijn miserabele
herberginventaris zal ook weinig hebben opgeleverd: naast een toonbank, enkele kelkjes en vijf
‘schilderijtjes’ in het voorhuis, zeven Delftsblauwe bordjes in de binnenhaard en een restant turf op
zolder viel er niets te halen. In 1755 zocht Hulstman zijn heil in Bennebroek, waar hij ging tappen in de
Geleerde Man, een bekende pleisterplaats (Rijksstraatweg, hoek Zwarte weg).1445
Van een van de welvarendste herbergiers in 1742 was de uitbater van het Witte Wambuis door ziekte en
andere tegenslag binnen enkele jaren geheel aan de grond geraakt. En hij was bij lange na niet de enige
waard die in armoedige omstandigheden terechtkwam.

SAA, Archief 5072, inv.nr. 2328, akkoord 1090.
Zie hiervoor ook: Hell, ‘Jiddische kroniek’.
1443 SAA, otr 26-10-1731 [Braak]; 12/22-1-1745 [Van Nes]; Archief 5044, inv.nr. 403, f. 620; inv.nr. 321, f. 188; Archief
5061, inv.nr. 407, confessie 8-12-1747, p. 168-172; 5-1-1748, p. 178-185; 10-1-1748, p. 189-191. Het gratieverzoek, inclusief
kopie van de confessie en juridische aantekeningen, in: Utrechts Archief, toegang 67 Familie Huydecoper, inv.nr. 1008;
Wagenaar, Amsterdam, deel 4, 102, 107; Fuks, ‘Kroniek’, 134.
1444 SAA, Archief 5061, inv.nr. 407, confessie 5-1-1748, f. 185.
1445 Samen met een Haarlemmer kocht Hulstman de Geleerde Man voor 4500 gulden. In 1757 woonde hij nog steeds in
Bennebroek en trouwde hij opnieuw met een Utrechtse (Elisabet van Zuijlen). SAA, Archief 5072, inv.nr. 666, p. 314315;
otr 13-5-1757; Groesbeek, Bennebroek, 203-204.
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Misfortuin

Het was een ongewis bestaan in vroegmodern Amsterdam. Ondanks sociale vangnetten, zoals de
kerkgemeenschap, de stedelijke overheid en corporatieve instellingen, bestonden er grote risico’s,
bijvoorbeeld op besmettelijke ziekten en andere kwalen, werkloosheid, economische neergang en
rampen zoals overstromingen en branden. Waarden liepen daarnaast specifieke beroepsrisico’s, zoals
vernieling van hun interieur door geweldplegers, stelend personeel en klanten die zonder te betalen
onverhoeds vertrokken, failleerden of overleden. Omdat tappers en herbergiers niet waren verenigd in
een gilde, moest noodhulp in de eerste plaats van hun familie komen: ouders, echtgenoten en verdere
verwanten hielpen bijvoorbeeld met financiële bijstand of huisvesting. Bij een diepe armoedeval kregen
de poorters onder hen ondersteuning (brood, boter, kaas en turf) van het stedelijke Huiszittenhuis en
na hun overlijden konden hun kinderen terecht in het burgerweeshuis.1446 In de achttiende eeuw bezat
een meerderheid van de tappers echter geen poorterschap, behalve een kleine toplaag van herbergiers
die toch al goed verdiende. Honderden kleinere tappers leefden rond de armoedegrens en er was weinig
voor nodig om hen ten val te brengen.
Inkomen
Enig zicht op de welstand van de Amsterdamse tappers en herbergiers geeft het kohier van de
personele quotisatie (PQ). Deze heffing werd in 1742 opgelegd in verband met de twee jaar eerder
uitgebroken Oostenrijkse Successieoorlog; de opbrengst moest de jarenlang verwaarloosde defensie van
de Republiek weer op een acceptabel peil brengen. Daartoe had de gewestelijke overheid drie miljoen
gulden geleend. Hollandse burgers met een jaarinkomen boven de zeshonderd gulden werden
aangeslagen om dit bedrag en de rentebetaling van de lening te voldoen. Vanwege de inkomensdrempel
en vrijstellingen voor een aantal beroepsgroepen bleef driekwart van de bevolking van Amsterdam
buiten schot: slechts 12.655 van de circa 55.000 huishoudens betaalden mee. Ongeveer de helft van het
totale aantal Amsterdamse huishoudens verdiende zelfs minder dan driehonderd gulden per jaar en
leefde daarmee op het bestaansminimum. Tegelijkertijd had een piepkleine minderheid (anderhalf
procent) van de Amsterdammers de beschikking over 21 procent van het totale inkomen.1447
Aan de top van de herberghiërarchie stonden de herenlogementen, doelenherbergen en
stadsherbergen.1448 Van de uitbaters van niet-geprivilegieerde herbergen was Jurriaan Bus de hoogste
huur verschuldigd (1540 gulden), voor de Brakke Grond (Nes). Vooral dankzij de lucratieve veilingen
haalde de uitbater van deze herberg een geschat jaarinkomen van tweeduizend gulden – zijn werkelijke
inkomsten lagen ongetwijfeld hoger. Datzelfde geldt zeker voor de uitbater van een andere
veilingherberg, de Zon (Nieuwendijk). Hij zou dertienhonderd gulden aan huur betalen, op een veel te
gering ingeschat jaarinkomen van duizend gulden, maar van een verlieslijdend bedrijf was geen
sprake.1449 Huren van boven de achthonderd gulden werden alleen betaald voor herbergen op
toplocaties in het centrum van de stad (Kalverstraat, Nieuwendijk, Dam, Nes en het Rokin). Tezamen
maken deze uitbaters nog geen vier procent uit van het totale aantal getaxeerde tappers en herbergiers
(687). De gemiddelde huurwaarde van een drinkhuis lag iets boven de driehonderd gulden per jaar. Hoe
verhield zich dit huurbedrag tot de inkomsten uit de tappersnering? Zes kroegbazen lieten expliciet
weten dat de huur ‘hoog is vermits de nering’. Een krappe meerderheid van de tappers met een geschat
jaarinkomen van zeshonderd gulden (182 van de 346) telde een derde tot de helft daarvan aan
huurpenningen neer; 102 tappers waren de helft of meer van hun inkomen kwijt aan huurpenningen.
Sommigen van hen betaalden huren van vijfhonderd gulden, zodat er slechts honderd gulden overbleef
Over armoede, risico’s, sociale zekerheid en assistentie van vrienden en verwanten in de Republiek o.a.: Van Leeuwen,
Rijke Republiek; Prak, ‘Stad van tegenstellingen’, 291-298; Phillips, Well-being; Lesger, ‘Nut’; Kooĳmans, Vriendschap; Blaak,
‘Verbeeck’.
1447 In 2014 bezat de rijkste 1 procent van de Nederlanders bijna een kwart van het totale vermogen, afgezien van in het
buitenland ondergebracht kapitaal, zo becijferde Oxfam Novib. PQ, deel 1, 3-7; Lesger, ‘Stagnatie en stabiliteit’, 258-259;
http://www.oxfamnovib.nl/persberichten/verdeling-welvaart-ook-in-nederland-steeds-oneerlijker [geraadpleegd op 29-82016].
1448 Zie hoofdstuk 29.
1449 Zie hoofdstuk 14. Van Nierop, ‘Middenstand’, 229; PQ, deel 2, 119.
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voor personeelskosten en levensonderhoud. Ook hier zal het inkomen opzettelijk te laag zijn
opgegeven om een hoge heffing te voorkomen.
De laagste huren van drinkhuizen waren te vinden in de armere volkswijken, zoals de
Jodenbuurt, het Nieuwe Werk (Jordaan), op de Haarlemmerdijk en in de Ridder- en Jonkerstraten. Een
vijftal tappers in het kohier van 1742 werd specifiek aangeduid als ‘arm’. Zoals de tapper Vuik in de
Schoorsteenvegerssteeg (tussen Spuistraat en Singel). Op papier zou hij een netto-inkomen van
zeshonderd gulden moeten overhouden, maar kennelijk zat hij in de schulden. Van alle tappers in de
PQ bleken er 79 ‘niet taxabel’ te zijn. Na aftrek van dit aantal zijn er 687 tappers over die wel voldoende
verdienden om te worden aangeslagen. Na renteniers en kooplieden waren tappers en herbergiers de
meest voorkomende beroepsgroepen in het kohier.1450 In sociaal-economisch opzicht behoorden zij
echter tot een aanzienlijk lagere klasse, onbereikbaar ver weg van het regentenpatriciaat en de hogere
koopliedenstand, met hun geschatte inkomens van tussen de 58.000 en 304.000 gulden. Van de lagere
inkomens (tot zestienduizend gulden) behoorden waarden tot de middenklasse, met de kasteleins en
enkele uitbaters van goedlopende herbergen als schaarse uitschieters naar boven. Ongeveer de helft
(346) van de waarden werd aangeslagen in de laagste ‘klasse’, met een maximaal jaarinkomen van
zeshonderd gulden; 24 uitbaters verdienden tot zevenhonderd gulden en 155 tot achthonderd gulden
per jaar. Een vijfde (144) van het totaal aantal tappers verdiende duizend tot tweeduizend gulden en een
schamele 2,7 procent bracht jaarlijks tweeduizend tot vijfduizend gulden binnen. Naast de welvarende
kasteleins van de herenherbergen en veilingherbergen was dat bijvoorbeeld de eerdergenoemde uitbater
van het Witte Wambuis en een tapper aan het Haarlemmerplein die dankzij een erfenis kon
rentenieren.1451
Ook in andere Hollandse steden was er een standsverschil tussen de eenvoudigere bier- of
wijntappers en uitbaters van de grotere herbergen. Haarlem telde in 1742 negen en Leiden achttien
herbergiers met voldoende vermogen of inkomsten voor opname in het kohier. Ze hoorden daar tot
het meer gegoede deel van de stedelijke bevolking.1452 Het hoogste inkomen van de Amsterdamse
uitbaters werd in 1742 echter niet opgegeven door een herbergier. Deze Barend Grijpink uit
Ootmarsum (Twente) was een wijnkoper en destillateur in de Nieuwebrugsteeg, maar liet zich in de PQ
als tapper registreren, waarschijnlijk omdat die beroepencombinatie om fiscale redenen verboden was.
Jaarlijks verdiende Grijpink vijfduizend gulden met een huur van slechts 390 gulden.1453 Andere tappers
gaven wel nevenberoepen op aan de taxateurs. Zoals een tapper annex kassier op de Nieuwezijds Kolk,
een stalmeester-tapper op de Achtergracht en een deurwaarder-tapper op de Noordermarkt. Een tapper
uit de Engelsesteeg was als bootsgezel vertrokken naar Groenland en een geluksvogel op Kattenburg
was getrouwd met ‘een vrouw met gelt’. Christiaan Kort in de Pieter Jacobszstraat scharrelde een
inkomen van zevenhonderd gulden bij elkaar door op twee verschillende locaties te tappen, iets wat
officieel niet mocht. Lucratief was de eveneens verboden beroepencombinatie wijnkoper-tapper, zoals
we al zagen bij Grijpink. Uit andere bronnen blijkt dat een kwart van de achthonderd wijnkopers ook
tapte en drank verkocht. Onder de bijna vierhonderd wijnkopers in het belastingkohier komen echter
slechts acht wijnkopers-tappers voor, van wie Jan Roemer aan de Heiligeweg er een jaarinkomen van
vijfduizend gulden aan overhield. Aan de Botermarkt stond J. ter Neder als wijnkoper en
commensaalhouder geregistreerd, welke beroepencombinatie sterk doet vermoeden dat hij er een
herberg op nahield.1454

Door ook de 51 slaapbazen (volkhouders) uit het belastingkohier op te tellen bij de 687 tappers, kasteleins en
herbergiers brengt het totaal op 738 drinkhuizen.
1451 De rentenier is Cornelis Coster op het Haarlemmerplein, met een jaarinkomen van 4000. Van Nierop, ‘Middenstand’,
221; Van Dillen, PQ, deel 1, tabellarisch overzicht onder ‘tapper’ .
1452 Wijn-, bier- of brandewijnverkopers haalden de inkomsgrens niet en kwamen dus nauwelijks voor in de belastingbron,
zie: Van Dekken, Brouwen, branden en bedienen, 179-180.
1453 SAA, otr 18-4-1727 [Barend Grijpink x Geertruij Heespink]; begr. 22-6-1744 [Barend Grijpink]; kwijtschelding 23-11738 [aankoop huis Zandstraat voor 8500 gulden, vermelding als wijnkoper].
1454 Waarschijnlijk ging het om Jan Simon ter Neder, die bij zijn overlijden in 1747 in de Blindemansteeg woonde (begr. 5-31747). De wijnhandel annex tapperij van Jan Roemer zat in de Rasphuissteeg, tegenover de Handboogstraat, zie: SAA,
kwijtscheldingen 4-7-1711 en 7-09-1712. PQ, deel 2, 338; Van Nierop, ‘Middenstand’, 205-206; Wegener Sleeswijk, Wijn,
284.
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De 687 tappers en kasteleins in het belastingkohier van 1742 vertegenwoordigden niet het
voltallige Amsterdamse herbergwezen. Naast de 79 niet-getaxeerde tappers verdienden honderden
andere uitbaters minder dan de ondergrens van zeshonderd gulden per jaar. Deze zijn wel terug te
vinden de administratie van het Spinhuis, waar tappers ieder kwartaal hun tappersvergunning moesten
verlengen. Het eerste exemplaar van het ‘tappersstamboek’ dateert uit hetzelfde jaar van de PQ (1742)
en hiervan zijn de eerste duizend vermelde tappers als steekproef genomen.1455 De nieuwkomers – of
oudgedienden die tijdelijk gestopt waren en hun tapperij hervatten – werden in het stamboek
geregistreerd op datum; tappers die al in oudere registers stonden, werden daarin bijgeschreven.
Aangezien tappers en tabaksverkopers zich per wijk en masse kwamen melden lijkt het erop dat de
provoosten van het tuchthuis nu en dan een ronde door de stad maakten om uitbaters te herinneren
aan hun ten bate van het Spinhuis. Ze mochten ook boetes opleggen aan tappers zonder cedel
(betalingsbewijs). Per kwartaal werden er in de achttiende eeuw driehonderd tot duizend cedels gedrukt,
een aantal dat zal overeenkomen met het totale aantal uitbaters van legale tapperijen en tabakszaken dat
er in deze periode bijkwam. Het verkopen van bier, wijn of tabak kostte per productsoort tien stuivers.
Volgens Wagenaar ging de verkoop van drank en tabak dikwijls hand in hand, maar dat blijkt niet uit de
inschrijvingen in het stamboek: slechts 38 van de duizend tappers (3,8%) gaven aan ook tabak te
verkopen.1456 Een kleine meerderheid (57%) tapte zowel wijn als bier, maar wijn was verreweg het
populairst: bijna negentig procent tapte wijn, tegen 68 procent bier. De inkomsten van het Spinhuis uit
de tapperscedels lag – net als in de zeventiende eeuw – gemiddeld op vijfduizend gulden per jaar. Met
aftrek van de exclusieve tabaksverkopers (circa 20%) en met een gemiddelde bijdrage van vijftien
stuivers betaalden jaarlijks derhalve ongeveer 1350 bier- en wijntappers admissierechten: tweemaal
zoveel als de 687 tappers uit het kohier van de PQ. Volgens een andere bron1457 waren er rond 1742
omtrent de negenhonderd wijntappers. Aangezien het hier ging om impostbetalers zal het werkelijke
aantal, inclusief belastingontduikers, hoger hebben gelegen; ook moeten de biertappers hierbij nog
worden opgeteld. In de roman van Harmanus Koning (zich afspelend tussen 1750 en 1770) wordt
gerept van een totaal aantal van ‘meer dan veertien honderd tappers’.1458 Een geschat aantal van circa
1350 drinkhuizen omtrent het midden van de achttiende eeuw lijkt dan ook redelijk.
Boven deze geregistreerde tappende populatie was er een onbekend aantal illegale drinkhuizen,
waarop de Spinhuisregenten geen zicht hadden. Sommige tappers waren niet in staat om tien cent per
kwartaal neer te tellen voor hun tapperscedel en zullen in armoede en stilte hun nering hebben
uitgeoefend. Zodra de provoosten op inspectie kwamen, deden zij of ze met de noorderzon vertrokken
waren; ‘na geinquireert niet gevonden’, noteerde de klerk dan. Anderen hadden hun zaak zogenaamd
gesloten om na het vertrek van de provoosten de dranken weer te laten vloeien. Met enkele tappers
toonden de Spinhuisregenten medelijden, zoals met Frank Boukhoud uit Hannover. Met zijn vrouw,
Femmetje Vredenburg, tapte hij bier en wijn in een kroeg in de Ververstraat. In 1753 werd hun schuld
aan achterstallige admissiegelden ‘om reden van onmacht’ kwijtgescholden. Een handjevol andere
tappers kreeg hun cedel van de regenten ‘pro deo’, zoals Geertruij Teunis in de Tuinstraat en Barend
Gasin op Wittenburg. Dat hun kroegen tot de onderkant van de markt behoorden, leidt weinig twijfel.
Tegenslag
Vanwege allerhande tegenslag, zoals stagnerende bezoekersaantallen, diefstallen, ziekte en sterfgevallen,
liepen waarden een gerede kans om failliet te gaan. Het herbergwezen kent enkele kleurrijke figuren
wier tapperijen op de fles gingen. Dikwijls deden zij het tappen als tussenstation in hun carrière of als
nevenactiviteit. Gelegenheidsauteur Robert Hennebo (1686-1737) zat bijvoorbeeld vier jaar lang in het
leger, waar hij zich weinig heldhaftig schijnt te hebben gedragen, en was uitbater van een kroeg aan de
Haagse Bierkade voordat hij rond 1715 naar Amsterdam kwam, aanvankelijk als wijnkopersknecht. Zijn
vriend en biograaf Jacob Campo Weyerman beschrijft – fraai maar sterk geromantiseerd – hoe
Hennebo hier begon als waard van het Gulden Vlies, een kroeg annex koffiehuis op de Oudezijds
Over de inkomsten uit de admissiegelden in 17de zeventiende eeuw: hoofdstuk 12. SAA, Archief 347, inv.nr. 42.
Tabaksverkopers die niet tapten zijn hierbij niet meegerekend.
1457 Wederlegging, 11.
1458 Koning, Ongelukkige levensbeschryving, 142.
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Voorburgwal, drie huizen van het Prinsenhof. Terwijl Hennebo’s vrouw de gasten vermaakte met
gelonk en ‘vrolyke praatjes’ stond hijzelf rosbief, talingen [wilde eenden] en koteletten te bakken en
‘Fransche soupe’ te bereiden.1459 Het was vooral een dronkenmansbende in het Gulden Vlies, dat niet
voor niets als bijnaam ‘de Nachtschuit’ kreeg. In overvloedig eten en drinken deed Hennebo niet onder
voor de andere vrienden van Weyerman. Het deed de zaken geen goed. Vanaf 1717 werkte Hennebo
ook als acteur aan de Amsterdamse Schouwburg, indertijd een gebruikelijke beroepencombinatie. Twee
jaar later ging zijn herberg waarschijnlijk op de fles.1460 Eerder, in 1662, was ook de kunstenaar Aert van
der Neer (1603/04-1677) in betalingsmoeilijkheden geraakt. Naast schilder was hij vanaf 1659 uitbater
van de Graaf van Holland in de Kalverstraat (huidig nr. 12). Zijn landschapskunst bracht maar weinig op
en de inkomsten uit de herberg bleken evenmin voldoende om er zijn gezin met zes kinderen van te
onderhouden. In 1662 ging hij failliet, maar na executieverkoop van zijn armzalige inboedel (opbrengst
203 gulden) kon hij een jaar later gerehabiliteerd worden. In 1677 stief Aert van der Neer. De taxateur
had weinig affiniteit met zijn nalatenschap, die bestond uit zijn eigen landschapsschilderijen maar ook
uit een oude zwarte hoed, een schildersezel, enkele prenten en ‘drie struiseieren’.1461
De twee kunstenaars waren zeker niet de enige uitbaters die kampten met tegenvallende
inkomsten en faillissementen. In het laatste kwart van de zeventiende eeuw verkeerde de Hollandse
economie in een onzekere fase, deels veroorzaakt door een spectaculaire koersval op de aandelenmarkt
en aanhoudende handelsbelemmeringen door tariefheffingen van Frankrijk en Engeland. De invallen
van Franse, Münsterse en Keulse troepen in het Rampjaar 1672 versterkten het gevoel dat het voorbij
was met de Gouden Eeuw, waarvan vooral Amsterdam zo had geprofiteerd. Alleen met de
slavenhandel en de bijbehorende suikerindustrie, de verre noordelijke walvisvangst en de lokale
katoendrukkerijen wisten ondernemers nog substantiële groei te behalen.1462 Sociale uitingen van
onvrede, zoals het Aansprekersoproer (1696), waren niet alleen protesten tegen de verzwaring van de
belastingdruk waarmee de aanhoudende oorlogen tegen Frankrijk werden gefinancierd. Zeelieden en
arbeiders grepen de onrust aan om te protesteren tegen slechte arbeidsomstandigheden; ook de
burgemeesters zagen ‘gebrek aan broodwinning’ als een van de achterliggende oorzaken van de
geweldsexplosie in hun stad.1463 Kort na het Rampjaar bereikte het jaarlijkse aantal faillissementen
recordhoogtes, met in de jaren 1673, 1675 en 1677 respectievelijk 136, 137 en opnieuw 137
faillissementen. Een volgende piek lag in de jaren rond 1700. In de periode 1699-1702 failleerden er
jaarlijks meer dan 110 Amsterdammers, daarna nam het aantal sterk af tot minder dan de helft na 1704.
Verschillende bankroetiers aan het eind van de zeventiende eeuw zeiden ‘door deze schrale, miserabel
slechte of dure tijd in desastre’ te zijn geraakt. Opvallend vaak klaagden ze over de hoge huren, die
zwaar drukten op hun budget. De stijging van de huurprijzen was weliswaar een teken van
hoogconjunctuur, maar voor huurders kon deze lastenverzwaring bijdragen aan hun ondergang.1464
Voor de Amsterdamse middenstand en het kleinbedrijf kwamen de hoge huren en de
economische onzekerheid hard aan.1465 Volgens de auteur/uitgever van een bloemlezing met
middenstandspoëzie heerste er in 1693 ‘ledigheid [werkloosheid], oorlog en slegte tyden, met veel
ongemakken, en swarigheden’, waardoor ‘de blymoedige mensch dikwyls tot een knagende meimering
werd verrukt’. 1466 Door zijn reclameslogans te gebruiken zouden de schoorstenen van de winkeliers en
ambachtslieden weer gaan roken, zo beloofde de auteur. Ook de uitbaters van de herenherbergen leden
onder de crisis, omdat de stad bespaarde op representatiekosten: de kastelein van het Oudezijds
Herenlogement failleerde, de herberg van de Voetboogdoelen verdween van het toneel en de Kloveniersdoelen
Geciteerd in: Bostoen, ‘Lof’, 74. Over Hennebo: Schelvis en Van der Vloed, Jenever.
Het is onwaarschijnlijk dat Hennebo hierna hospes van de Karsseboom in de Kalverstraat werd, aangezien er toen een
andere uitbater/eigenaar was. Ook was het geen koffiehuis maar een herberg. Vgl. Schelvis en Van der Vloed, Jenever, 38-39;
Van Eeghen, ‘Karsseboom’, 2.
1461 Topstuk (20 gld) in de nalatenschap was een niet-ingelijste afbeelding van de stadhuisbrand van 1652. Bredius, ‘Aernout
(Aert) van der Neer’.
1462 O.a. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 773-775; Petram, ‘Koersval’; Israel, Dutch primacy, 359-361;
Dehing, Geld, 42-45.
1463 Dekker, Holland in beroering, 131; Hell, ‘Veilige metropool’.
1464 Oldewelt, ‘Faillissementen’, 426, 432, 434.
1465 Vergelijkbare problemen deden zich in deze periode voor bij detailhandelaren in Antwerpen: Van Aert, Leven.
1466 Van den Berg, Gestoffeerde winkel, 3.
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ging tijdelijk dicht vanwege het faillissement van de kastelein. Enkele uitbaters van andere stedelijke
herbergen vroegen en kregen huurverlaging vanwege hun tegenvallende inkomsten. Pas later in de
achttiende eeuw kwamen de uitbaters van de herenlogementen er weer bovenop.1467 Ook nietgeprivilegieerde drinkhuizen kregen het zwaar te verduren in het fin-de-siècle van de zeventiende eeuw.
In het ergste geval namen verarmde uitbaters de wijk, op de vlucht voor hun schuldeisers. Als er nog
iets te redden viel, dan meldden zij zich bij de commissarissen van de desolate boedelkamer, die vanaf
1643 faillissementen afhandelde.1468
Faillissementen
Amsterdamse uitbaters van drinkhuizen zijn ruim vertegenwoordigd in de registers van de
boedelkamer. In het laatste decennium van de zeventiende eeuw failleerden er gemiddeld ruim drie per
jaar, met in 1700 een plotselinge uitschieter van elf: tien procent van het totale aantal gefailleerden in
dat jaar. In het laatste kwart van de achttiende eeuw lagen zowel het totale aantal gefailleerde
Amsterdammers als het aantal failliete tappers en herbergiers nog hoger. Gemiddeld waren er in die
periode ruim 143 faillissementen per jaar waarvan in ruim negen gevallen uitbaters van drinkhuizen
betrokken waren (6,5% van het totaal), merendeels tappers. In de onzekere jaren van de Vierde Engelse
Oorlog en de daaropvolgende Patriottenbeweging (1780-1787) was er een hoog aantal faillissementen,
maar het herbergwezen kreeg hardere klappen in de daaropvolgende restauratieperiode. Een voorlopig
dieptepunt was het jaar 1791 waarin achttien tappers en herbergiers door de boedelkamer failliet
werden verklaard, ruim twaalf procent van het totale aantal. Daarna bleef het aandeel van tappende
beroepsuitoefenaars schommelen rond de tien procent van alle faillissementen, met in de Bataafse Tijd
in 1797 een laatste uitschieter van bijna vijftien procent.1469 De faillissementen van tappers en
herbergiers hadden negatieve effecten op de gehele drankhandel. Wijnkopers, brouwers en
brandewijnkopers leden schade vanwege de onbetaalde rekeningen van hun tappende klanten. Zo had
de in 1699 gefailleerde wijnkoper Jan Fox hoge bedragen te goed van verschillende waarden die eerder
in hetzelfde schuitje zaten. Het leidde tot een keten van faillissementen.1470
Het archief van de commissarissen van de desolate boedelkamer is niet geheel ongeschonden
gebleven. Compleet bewaard gebleven vanaf 1690 zijn echter de ‘staten van inventarissen’, waarin de
gefailleerden uittreksels van hun eigen administratie gaven.1471 De gefailleerden moesten een reden
opgeven voor hun financiële neergang en gaven dan een bloemrijk overzicht van hun onfortuinlijke
werkzaamheden, waarin zakelijke tegenslagen, ziekte en lichamelijke ongelukken, brand, inbraak,
verduistering door het eigen personeel, insolventie of plotseling vertrek van gasten, hoge huurlasten en
verbruiksbelastingen veelvuldig voorkomen. Een van hen was bijvoorbeeld Jacob van Hoorn uit
Bremen, waard van de Bremer Hopman (Warmoesstraat). Toen hij in 1695 trouwde met een
herbergiersweduwe, bracht zij weliswaar de herberg en drie kinderen in, maar ze had geen geld. Van
Hoorn had al wat verdiend als wijnverlatersknecht en investeerde zelf tweeduizend gulden in de zaak,
die echter weinig succes had: de nering was slecht terwijl hij hoge uitgaven (duizend gulden per jaar)
had aan ziekte- en kraamkosten voor zijn gezin. De waard betaalde een jaarhuur van 550 gulden, maar
verdiende nog niet eens de helft van dat bedrag terug aan maaltijden, gelag en logies. Daarnaast
verschafte hij geregeld krediet aan zijn gasten. Zo gaf hij een naar West-Indië vertrokken zeeman voor
168 gulden aan goederen mee, waarschijnlijk de uitrusting ten behoeve van zijn scheepskist. De
stelselmatige daling van het aantal bezoekers hield gelijke tred met zijn steeds geringere aanschaf van
Bremer bier, die van 22 vaten (1697) daalde tot zeven (1698) en slechts 4,5 vaten in 1699. Lager waren
de inkoopkosten aan brandewijn en wijn (circa tachtig gulden per jaar) en aan kaarsen (22 gulden per
jaar). Tot overmaat van ramp hadden ‘kwaadaardige mensen’ in 1697 bij de Bremer Hopman ingebroken
en goederen ter waarde van 464 gulden meegenomen; datzelfde jaar leed de waard ook schade door
Zie hoofdstuk 29.
Over de werking van de boedelkamer: SAA, Archief 5072, inleiding; Oldewelt, Archiefvondsten, 135-139.
1469 Zie bijlage 2.
1470 SAA, Archief 5072, inv.nr. 701, nr. 58 [Jan Fox].
1471 Deze balansen zijn van groot belang voor de middenstands- en handelsgeschiedenis: ze geven namelijk een zeldzame
inkijk in de bedrijfshuishouding van middenstanders, ambachtslieden en kleinere kooplieden. SAA, Archief 5072, inv.nrs.
692 e.v.; Oldewelt, ‘Faillissementen’, 421-435.
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leden van het Moskovische gezantschap die bij hem te gast waren. In 1699 ging Van Hoorn failliet en
was de Bremer Hopman ter ziele.1472
Uit de ‘staten van inventaris’ is op te maken dat veel tappers en herbergiers bij tegenslag
nauwelijks een vangnet hadden. Bij arbeidsongeschiktheid, ziekte, dood van naasten of gebrek aan
inkomsten konden ze niet terugvallen op collectieve ‘verzekeringen’, zoals die in het gildewezen
bestonden.1473 Tragisch was hierdoor het lot van Pieter Jansz van Boxtel, een tapper die vanwege zijn
schulden in 1700 in gijzeling werd genomen. Eerder was hij droogscheerder en in dienst van de stad,
vermoedelijk als stadssoldaat, had hij een verwonding opgelopen, waardoor hij lang ‘siek te bedde’ had
gelegen en derhalve geen inkomsten had: een schadepost van 250 gulden. Ook zijn vrouw was de
afgelopen tien jaar grotendeels aan bed gekluisterd geweest, wat opnieuw dokters- en apothekerskosten
met zich meebracht. In haar vruchtbare periode had ze tien kinderen gebaard (achthonderd gulden aan
vroedvrouwen- en chirurgijnskosten), van wie er acht jong stierven (350 gulden begrafeniskosten).
Gelukkig was de huishuur voor zijn kroeg relatief laag (175 gulden), maar vanwege achterstallige
accijnsbetalingen had de impostmeester zijn inboedel geconfisqueerd en verkocht. Drie jaar later
overleed ook zijn vrouw, maar Van Boxtel kwam er weer bovenop: dankzij een baantje als suppoost bij
het Aalmoezeniersweeshuis kon hij in 1704 hertrouwen.1474 Willem Pier uit Munster, een tapper op de
Nieuwendijk, leidde vóór 1691 eveneens zware verliezen door hoge medische kosten. Zijn vrouw was
bij zes verschillende kraambedden erg ziek geworden en ze had last van ‘swerende borste’, waardoor de
kinderen naar een ‘minnemoer’ moesten. Drie kinderen overleden op jonge leeftijd, wat naast verdriet
ook begrafeniskosten met zich meebracht. Voor zichzelf maakt tapper Pier geregeld dokterskosten.1475
Een terugkerend probleem voor tappers waren niet-betalende klanten. Het verstrekken van
krediet aan logerende en consumerende gasten was gebruikelijk. Vaste klanten hadden vaak een
langlopende rekening en vooral bij betrouwbaar geachte heren kon die hoog oplopen.1476 Voor waarden
was het daarom een fikse tegenvaller als een van hun klanten met schulden onverwacht het leven liet.
Pieter Dougnij, uitbater van de Plaats Royaal, had in 1691 bijvoorbeeld 47 gulden te goed van een
officier, die was ‘doot gebleven in de slagh van Fleurij’. Aan langdurige kamerhuur konden de schulden
van gasten veel hoger oplopen. Uitbater Hulstman van het Witte Wambuis had in totaal bijna
drieduizend gulden te goed van vertrokken en gestorven gasten. Slechts weinig herbergiers hielden een
adequate administratie bij in het ‘schuldboek’. Zonder deugdelijke identiteitspapieren waren de
mogelijkheden voor identificatie van ‘weggelopen’ gasten ook beperkt. Bovengenoemde Dougnij had
bijvoorbeeld een bedrag te goed van een man en vrouw uit Hamburg, ‘die wegghelopen syn sonder dat
ick haer naem weet’. Evenmin heeft hij ‘Alvin, een Joode’ eenvoudig kunnen achterhalen, of ‘een
jongman papist, wiens naem mij onbekent is’. De klantenkring van Dougnij bestond deels uit Franse
militairen in Staatse dienst. Geregeld verdwenen deze zonder te betalen uit zicht, bijvoorbeeld omdat ze
sneuvelden op het slagveld. Daarbij was Dougnij ook eens door zijn eigen dienstboden bestolen.1477
Rekeningen bleven meestal ook onbetaald als herbergiers gasten die langdurig in hun huis hadden
gelogeerd, onverwacht dood in hun bed aantroffen. Als ze de achtergebleven familieleden al wisten te
achterhalen, dan waren die vaak niet bij machte de kosten te dekken. In het algemeen werden dan de
bezittingen van de levenloze klant te gelde gemaakt. Zoals in Nieuw Malta (Nes), waar de waard de
boedel van een gast terugvond in een kastje naast de bedstede in de voorkamer van de herberg. Tussen
de karige bezittingen lag een kostbare degen met vergulde greep, maar verder slechts een vorkje, kleren
en schoenen.1478
Verschillende gefailleerde uitbaters hadden aanvankelijk andere beroepen, maar dachten in het
herbergwezen eenvoudig fortuin te maken. De investeringskosten voor het opzetten van een eenvoudig
SAA, otr 19-11-1695; Archief 5072, inv.nr. 622 f. 194-195, 9-1-1699: insolvente boedel van Jacob van Hoorn; inv.nr.
701, stuk 52, sept. 1699.
1473 Bos, ‘Uyt liefde’.
1474 SAA, otr 11-10-1681 en 8-7-1704; begr. 18-11-1703 [Hilletje van Broekhuizen]; Archief 5072, inv.nr. 702, nr. 83 [Pieter
Jansz van Boxtel].
1475 SAA, Archief 5072, inv.nr. 693, nr. 7 [Willem Pier].
1476 Over kredietverlening door Antwerpse herbergiers, zie: Willems (Leven, 234), met hierin een voorbeeld van een gast die
zeven jaar op de pof in een herberg verbleef.
1477 SAA, Archief 5072, inv.nr. 693, nr. 60 [Pieter Dougnij].
1478 SAA, NA 7375/150 boedelbeschrijving maart 1709 van Thomas Muller.
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drinkhuis waren gering en bier of wijn schenken en een stuk brood serveren dacht iedereen wel te
kunnen. Zo ook Hendrick Jansz Geijntjes. Bij zijn huwelijk in 1680 was hij nog varensgezel en zijn
vrouw naaister, beiden zonder enig bezit of kapitaal. Zeven jaar lang voer Geijntjes op zee, terwijl zijn
vrouw thuis de eindjes aan elkaar knoopte en tussendoor twee kinderen op de wereld zette. Beide
kinderen stierven jong en zijn vrouw werd langdurig ziek. Op aanraden van derden en met hun
financiële steun kocht hij in 1692 op een executieveiling een huis op de Botermarkt, met het doel er een
kroeg te beginnen. Geijntjes bleek de hypotheekkosten niet te kunnen dragen en moest het huis
verkopen; zijn geldschieters lieten hem in gijzeling nemen om zijn schulden af te lossen. Ook Cornelis
de Gooyer begon zijn arbeidzame leven als zeeman. Tijdens twee reizen naar Oost-Indië was hij echter
voornamelijk ziek. Teruggekeerd in Amsterdam, in 1689, trouwde hij met Nelletje van Marcken. Samen
begonnen ze een zilverwinkel, maar ‘gelyk ider weet’ zat daar geen handel in. Vanwege werkloosheid en
het lage arbeidsloon verviel het gezin in armoede, terwijl er wel geld uitging aan huishuur, ‘cost en
drank’ en de meid (660 gulden). Met de gezondheid was het ook niet best gesteld: ruim vier maanden
bracht De Gooyer met een oogziekte ‘blint’ op bed door en zijn vrouw was bijna een jaar lang door
ziekte uitgeschakeld. Om toch inkomsten te hebben, besloten zij in 1699 te gaan tappen, maar ‘door
disfortuijn’ kwamen er geen klanten. Opnieuw waren er wel kosten (oplopend tot vijfhonderd gulden),
zoals aan het ‘mijde loon’ en de verbruiksbelastingen op drank en tabak. Het echtpaar moest al hun
bezittingen verkopen, ‘tot de meubelen incluijs’, en leefde daarvan ‘in groote armoede’.1479
Sommige schuldeisers schroomden niet om drinkhuizen alvast te komen leeghalen, voordat de
uitbaters zich konden aanmelden bij de boedelkamer. Dan waren de crediteurs geholpen, maar bleef de
waard achter met een kale gelagkamer zodat zelfs de laatste trouwe klanten wegbleven. In arren moede
klopten ze bij hun buren aan om geld te lenen. De laatste kostbaarheden zoals kleding of klein
zilverwerk gingen naar de lommerd, die slechts een minimale vergoeding gaf voor de in pand genomen
spullen. Solidariteit kwam vooral van beroepsgenoten en familieleden, twee sterk overlappende
groepen. Waarden verstrekten elkaar krediet, in de vorm van obligaties en leningen in contant geld.
Soms ging het om aanzienlijke bedragen. Zo had Maria Medou, waardin in de Graaf van Holland
(Kalverstraat), tweeduizend gulden geleend van haar welgestelde zwager, Harmanus Koning van
herberg de Munt. De in 1782 gefailleerde Michel Vin, kastelein van Stad Lyon (Nes), leende van zijn
eigen moeder zelfs ruim zeventienduizend gulden om zijn zaak overeind te houden.1480 Tappers namen
ook in armoede vervallen beroepsgenoten in dienst als knecht of meid, als deze tenminste de schaamte
overwonnen om te dienen in plaats van te leiden. Enkele uitbaters zochten hun heil elders, zoals de
eerdergenoemde koffiehuishouder Zobel die het vergeefs in Den Haag probeerde te maken. Tussen
Amsterdam en andere Hollandse steden bestond een levendige uitwisseling van herbergiers en tappers:
als het in de ene stad niet lukte, probeerden zij het in de volgende. Een beproefde methode om uit de
schulden te raken was het terugdringen van de kosten. Bijvoorbeeld door een goedkopere herberg in
huur te nemen of door de dienstboden te ontslaan. De vijftigjarige tapster Marie Jans Swart uit
Middelaar (Limburg) ging wel erg ver om haar schulden te betalen. In 1700 zond ze haar dienstmeid
naar haar eigen moeder, die in Utrecht woonde, om een mandje met goud en zilver te stelen. Van de
buit – met een waarde van 1100 gulden – betaalde ze haar huisbaas, wijnleverancier en bierbeschooier
en kocht ze een papegaai, om de ingeslapen tapperij weer wat te verlevendigen.1481
Het wegvallen van een partner bracht niet alleen verdriet, maar kon ook tot financiële
problemen leiden. Behalve stress over een toegenomen werkdruk en de zorg voor eventuele kinderen,
viel er vaak ook een neveninkomen weg. Dat ondervond bijvoorbeeld Anneke Diedens uit Emden. In
1641 was ze getrouwd met Bovetius Onnia uit Coevorden, maar toen hij dienst nam als legerkapitein bij
de WIC, hield ze thuis het hoofd niet boven water. Ze begon seksuele diensten te verlenen. Eenmaal
teruggekeerd werd haar man in 1649 vanwege overlast gevend gedrag, overspel en ‘quad huyshouden’
verbannen, maar hij verbrak zijn ban en werd in 1653 opgesloten in het rasphuis. Binnen enkele
maanden tijd verliep de herberg: Anneke raakte achter met de huishuur, haar drankendistributeur en de
leverancier van een halve os waarmee ze de laatste winter was doorgekomen. In maart 1654 werd haar
SAA, Archief 5072, inv.nr. 694, nr. 34; inv.nr. 702, nr. 11.
SAA, Archief 5072, inv.nr. 701, nr. 60 [Maria Medou]; inv.nr. 3516, boedelinventaris 14-6-1782 van Michel Vin. Over de
mogelijkheden om het hoofd boven water te houden in vroegmodern Antwerpen: Willems, Leven; Deneweth, ‘Fine balance’.
1481 SAA, Archief 5061, inv.nr. 349, f. 60-62, confessie 13-3-1700; f. 87, 1-4-1700.
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inboedel getaxeerd op ruim duizend gulden: minder dan de helft van het benodigde bedrag om haar
schulden af te lossen. Zonder inkomsten uit de kroeg was ze opnieuw aangewezen op de prostitutie. Ze
kreeg verschillende herberg- en hoerhuisverboden maar gleed steeds verder af. In 1657 logeerde ze in
de Drie Papegaaien, waar ze al haar geld en goed uitgaf. Een jaar later werd Anneke in een bordeel bij de
Lutherse Kerk aangetroffen en uit de stad verbannen.1482
Armenkroegen
De eerder genoemde stamboeken in de Spinhuisadministratie geven ook een indicatie van de
levensduur van tapperijen. Naast de begindatum staat genoteerd in welke jaren de tappers actief waren
en soms ook wanneer ze ermee ophielden. Consequent is dit niet bijgehouden, want bij de meeste
tappers staat alleen de begindatum geregistreerd. Bovendien wilden uitbaters nogal eens voorwenden te
zijn gestopt, terwijl ze in werkelijkheid bleven tappen. Waar de ‘levensjaren’ van een tapperij wel zijn
opgegeven, lijkt dit echter op betrouwbare wijze te zijn gebeurd. Uit de studie naar Engelse alehouses
blijkt dat de levensduur hiervan kort was: de bierhuizen bestonden slechts enkele jaren of soms zelfs
maar enkele maanden. Uitbaters hielden er gauw mee op, bijvoorbeeld omdat ze ander werk kregen,
verhuisden, in aanraking kwamen met justitie of overleden aan de pest.1483 De Amsterdamse bier- en
wijntappers – genoemd in het stamboek van het Spinhuis – blijken zich massaal in de zomermaanden te
hebben aangemeld. Van mei tot en met september waren er honderden inschrijvers, maar in de acht
maanden tussen oktober en mei nauwelijks een tiental. De meesten hielden er nog datzelfde jaar mee
op. Die korte levensduur lijkt erop te wijzen dat tappers tijdelijk profiteerden van het seizoen en na de
kermismaand (september) alweer hun deuren sloten.1484
Sommige tappers in het stamboek hadden daarentegen een uitzonderlijk lange adem. Jan
Kopper uit Düsseldorf begon in 1742 een wijnkroeg op de hoek van de Lange Niezel die er in 1802
nog altijd was, nu onder kasteleinschap van Elisabeth Dankbaar. Een naast de koophandelsbeurs
gelegen drinkhuis, de Witte Vos, zou het zelfs bijna zeventig jaar hebben uitgehouden (tot 1810). Een
uitbater van een kelderkroeg bij de Kleine Vismarkt aan het Singel, onder het ‘schippershuisje’,
verkocht aanvankelijk wijn, bier en tabak, maar stopte in 1752 met het tappen van bier; als wijnkroeg
ging hij echter door tot 1798. Andere tappers staakten hun werkzaamheden voor korte of langere tijd.
Cornelia Kal, wijntapster op de Prinsengracht (tussen Elandstraat en Lauriergracht), begon in 1745
maar onderbrak haar werkzaamheden wel tien keer om telkens opnieuw te beginnen, in 1792 voor het
laatst. Gemiddeld was een levensduur van twee tot tien jaar gebruikelijker. Slechts sporadisch
registreerden de regenten van het Spinhuis het overlijden van tappers. Wanneer zij geen erfgenamen
hadden, dan verdwenen ze uit de administratie, tenzij een andere uitbater hun zaak had overgenomen.
Ook dit werd zelden vastgelegd in de Spinhuisadministratie.
De adressen van de tappers overlappen deels met de informatie uit het belastingkohier van
1742. Een groot deel is daarin niet terug te vinden omdat ze te weinig verdienden. Zoals de tien
drinkhuizen aan de Anjeliersgracht (Westerstraat), waar het kohier er slechts zes noemt. Binnen enkele
jaren waren negen uitbaters er alweer mee opgehouden. Op de Rechtboomsloot waren er tweemaal
zoveel tappers actief dan het kohier doet vermoeden en van de vijftien tappers in de Egelantiersstraat
was er slechts één belastingplichtig in 1742. De tien drinkhuizen langs het Franse Pad (nu:
Willemsstraat) ontbreken geheel in het kohier; de uitbaters zullen dus een geringe sociaal-economische
status hebben gehad. Slechts één kroegnaam is hiervan bekend, het Kraaiennest, verder verwijzen de
adressen naar armoedige gangen en stegen. De levensduur van de tapperijen hier was beperkt: alleen
Theodoris Rutgers, op de hoek van de Schoentjesgang, hield het lang vol, tot 1775. Ook de Kerkstraat
was dik bezaaid met kroegen: slechts vier van de 24 uitbaters verdienden echter voldoende voor een
plaats in het belastingkohier. En geen van de zeven tappers in de Vinkenstraat verdiende meer van
zeshonderd gulden, de ondergrens voor de taxatie.
SAA, NA 2439/148-150v, nots. J. Molengraef, boedelinventaris 12-3-1654; Archief 5061, inv.nr. 307, f. 225, confessie
20-03-1649; inv.nr. 312, f. 23, 4-12-1657; f. 71, 7-5-1658; otr 25-9-1641.
1483 Clark, Alehouse, 72-73.
1484 Hun positie is te vergelijken met de latere ‘dagkasteleins’, die tegen betaling van een geringe patentbelasting mochten
tappen tijdens hoogtijdagen als kermissen en jaarmarkten, zie: Jansen, Kroeg, 278.
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Halverwege de achttiende eeuw was er een groot aanbod aan drinkhuizen in de Jodenbuurt,
geconcentreerd op de kunstmatige eilanden Uilenburg, Vlooienburg, Rapenburg en
Valkenburg/Marken. De welgestelde Joodse Amsterdammers woonden op de oostelijke grachten,
terwijl de meerderheid (circa twintigduizend mensen) onder armoedige omstandigheden in krotten en
pakhuizen op de werkeilanden leefde en werkte. Schrijver Jacob Campo Weyerman ging in 1729
wandelen in het ‘Jooden quartier’ en kwam terecht in een ‘Hebreeuwsche wynkelder’. Dit was een
smalle ruimte, lang gelijk een lijnbaan en schaars verlicht met een ‘gestolen kerk-kroon’ en zes
‘geelzuchtige’ kaarsen. Een jongen bracht hem een fles ‘koosjere’ wijn, een slecht afgewassen kelk en
een tabakspijp en vanuit een hoek nam Weyerman de overige bezoekers in zich op. Weinig subtiel
beschrijft hij een Joodse slachter (even ‘dom en plomp’ als de stieren die hij ‘keelde’), een procureur en
een dronken Sefardische geneesheer die in gesprek was met een ‘kluchtige Smous’. Plotseling ziet hij
een ‘kleyn pikzwart smousje’, in wie de lezer Klein Jan herkent, de legendarische bard van de
Botermarkt. Weyerman beticht hem van zakkenrollerij, een verdenking die vaker tegen Joodse
krabbelaars werd geuit.1485
Het adres van de Joodse wijnkelder met de bijzondere gasten verschaft Weyerman ons niet. Het
kohier van 1742 telt ruim vijftig namen van grotendeels Joodse uitbaters, maar talloze waarden in de
Jodenbuurt verdienden minder dan zeshonderd gulden per jaar en blijven buiten beeld. Een aantal van
hen is terug te vinden in het eerste tappersstamboek van het Spinhuis, zoals de echtparen Isaac van
Jacob Franco uit Hamburg en Rachel Demon (Houtgracht), Moses Nawaro uit Venetië en Blans Prins
(Vlooienburg) en Simon Marcus Root en Judick Jüde (Batavierdwarsstraat). Uit de rechterlijke
archieven en het relaas van Harmanus Koning kennen we dubieuze locaties zoals de uitspanning bij de
kaatsbaan op het eiland Vlooienburg, de Koffiekelder in de Joden Houttuinen en de ‘smouzen pakhuizen’,
speelhuizen waar werd gezongen en gesjanst op de Joden Groenmarkt (Waterlooplein). Van ander
kaliber was het Jonge Hoogduitse Gekroonde Schaap in de Jodenbreestraat, het tweede huis vanaf de Sint
Antoniesluis. De muzikale avonden hier trokken een breder publiek dan alleen buurtgenoten, getuige
het bezoek van de Venetiaanse avonturier Casanova in 1758.1486
Een lijst1487, opgesteld in 1755 met het oog op de impostheffing, bevat acht namen van Joodse
uitbaters, hun drinkhuizen met vaak oudtestamentische namen en de locaties. Joseph Isaaks zat in de
Sint Antoniesbreestraat bij de Nieuwmarkt, in het Land van Portugal; Salomon Markus in dezelfde straat
bij de Snoekjessteeg, in het Verdreven Schaap; Moses Sijmons, Lange Houtgracht bij de Joodse vleeshal in
Mozes op de Berg; Benjamin Israel, Lange Houtgracht (Waterlooplein) in de Berg Sion; Abraham Jacobs,
Lange Houtgracht op de Joodse Groenmarkt; Abraham Hertog, Sint Antoniesbreestraat tegenover de
Zuiderkerk; Daniel Jesurun de Jonge, Lange Houtgracht, in een kelder bij de Joodse Stromarkt aan de
Leprozengracht (Waterlooplein), en de weduwe van Philip Hartog Bromet aan de Joden Houttuinen,
ongeveer op de plaats van het huidige gebouw voor de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Over de levensomstandigheden van de laatstgenoemde wijntapster, Vrouwtje Nathan (1710-1795), zijn
we nader geïnformeerd door een notariële akte. Uit haar huwelijk met de wijntapper Bromet had ze een
zoon en twee dochters. Na het overlijden van haar man, in 1748, had ze de wijntapperij overgenomen,
maar ze kon zelf niet van de drank afblijven. Ze begon haar kinderen te verwaarlozen, liet hen ‘met
gescheurde klederen’ lopen en hongerlijden. Als Vrouwtje Nathan ’s avonds uit drinken ging, liet ze de
kinderen achter in het donkere huis, ‘zonder vuur of ligt’. De oudste dochter kreeg een pak slaag, toen
ze eens om geld vroeg voor zeep of stijfsel om de kleren te wassen. Ook zou Vrouwtje Nathan haar
kinderen bedorven, stinkend voedsel te eten hebben gegeven. In de zomer van 1749 kookte ze eten in
vervuild putwater waarvan haar kinderen ziek werden.
Een buurtbewoonster die Vrouwtje Nathan op haar verantwoordelijkheden als ouder wees,
kreeg als antwoord: ‘Laaten myn kinderen na den donder lopen’. Ze verwaarloosde ook de wijntapperij:
zo betaalde ze haar leveranciers niet meer, waardoor ze geen pijpen, flessen, glazen, siroop en andere
benodigdheden meer ontving. De klanten bleven weg en de nering ‘verliep’. Een familielid van haar
overleden man deed als executeur testamentair en voogd van de kinderen een boekje open over het
Over Weyermans houding tegenover Joden: Hanou, ‘Kinderen Davids’. Weyerman, Vrolyke tuchtheer, 3-10-1729, 106108; Van Vliet, ‘Klein Jan’, 29.
1486 Zie hoofdstuk 18. Van Eeghen, ‘Casanova-Symons-Hooft’, 272; Koning, Ongelukkige levensbescrhyving, 60, 103.
1487 SAA, Archief 5061, inv.nr. 2099, doorgehaalde notitie uit mei 1755. Breen, ‘Wijnhandel, 102-103.
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tragische huishouden van Vrouwtje Nathan. Na deze ‘interventie’ kwam het toch goed met de
wijntapster en haar gezin. In 1755 bestond haar wijntapperij nog altijd en haar beide dochters raakten
aan de man. In 1785 trouwde ook de oudste zoon, met een Joods meisje uit Den Haag, en zijn
ongetwijfeld trotse moeder begeleidde hem naar het stadhuis. In 1796 had de zoon zijn eigen tapperij,
in de Rapenburgerstraat.1488
De levensomstandigheden van de tappers uit de achttiende-eeuwse Jodenbuurt doen denken aan die
van de uitbaters van de alehouses in vroegmodern Engeland. Die bierhuizen werden hoofdzakelijk
uitgebaat ‘by the poor’: aan de toog stonden marginalen, zoals zieke of bejaarde weduwen, werkloze
migranten en handwerkslieden die door economische tegenspoed gedwongen werden met tappen hun
brood te verdienen. In Duitsland waren veel tappers niet eens in staat om de daar geheven
admissierechten te betalen. Die illegale tappers werden in Steinburg (Holstein) gedoogd omdat de
overheid anders vreesde dat ze in de bijstand zouden belanden en voortaan uit de staatsruif moesten
eten.1489 Ook in Amsterdam bestond een brede onderlaag van tappers die nauwelijks het hoofd boven
water hielden. Het beroep was voor hen geen vrijwillige keuze maar een noodzakelijke (neven)activiteit
om niet aan de bedelstaf te raken. Deze kwetsbare groep tappers leed het zwaarst onder de stijgende
verbruiksbelastingen op dranken, al bedachten zij nog zulke creatieve manieren om de accijnzen te
ontduiken.

SAA, NA/10148, nots. P. Pot, attestatie over Vrouwtje Nathan 5-8-1750; otr 1-9-1784, 22-5-1785; Archief 5028, inv.nr.
552, tappersinschrijving Bromet 14-12-1796, p. 93; Stambomen van Nederlands Joodse families [geraadpleegd op 23-1-2017;
http://www.maxvandam.info/humo-gen/family.php?id=F8053&main_person=I21553].
1489 Clark, Alehouse, 80; Frank, ‘Satan’s servants’, 25-26.
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Plaagpachten

‘In Holland is alles belast wat men eet, drinkt, draagd, ja byna aanroert. Alle de byzondere lasten die ‘er
zyn, op te noemen, zou eindeloos werk zyn’, meent in 1771 een anonieme auteur in weekblad De
Koopman.1490 Tot de voornaamste staatsinkomsten behoorden de ‘imposten’: verbruiksbelastingen op
consumptieartikelen. Het aantal van zulke heffingen was in Amsterdam zo groot, schreef ambassadeur
William Temple met enige overdrijving al in 1668, ‘dat als men in een herberg een visschotel wil eten
met de gebruikelijke saus er meer dan de dertig verschillende accijnzen betaald worden’.1491 Een groot
deel van de imposten barchten waarden op voor de in hun drinkhuizen geconsumeerde wijn, bier, azijn
en andere producten. De hoge belastingdruk leidde bij hen tot faillissementen en tot grootschalige
impostontduiking, terwijl de grotere afnemers akkoordjes sloten met de belastingpachters. Pas aan het
eind van de achttiende eeuw probeerde de overheid iets te doen aan de relatief hoge belasting op
consumptieartikelen.
Sluikerij
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was in de zeventiende eeuw bijna voortdurend in
oorlog. Na de beëindiging van de strijd tegen Spanje (1648) vochten de Staatse legers twee zeeoorlogen
uit met Engeland; vanaf 1672 was Frankrijk de grootste vijand, terwijl tussendoor werd gestreden om
de macht in de Sont, de toegangspoort tot de Oostzee. Al dit kostbare wapengekletter vroeg om een
goedgevulde krijgskas. Toch bestond er geen ‘nationaal belastingstelsel’: ieder afzonderlijk gewest
leverde een bepaald aandeel (quote) aan de gezamenlijke defensie-uitgaven: vanaf 1616 betaalde
Holland 58,3 procent, terwijl de zes overige gewesten gezamenlijk het resterende aandeel bijdroegen.
Op zijn beurt droeg Amsterdam een vijfde tot een derde deel van de Hollandse financiën bij, waarmee
Vondels typering van de stad als ‘schatkist van den Staet’ behoorlijk in de roos schoot.1492 De
inkomsten van Holland werden op drie manieren geïnd. Via ‘verpondingen’ (belasting op onroerend
goed), hoofdelijke omslagen naar uiterlijke gegoedheid, bezit of salaris (directe belastingen) en via de
‘imposten’, indirecte belastingen op consumptieartikelen en handelingen. Die laatste categorie bracht
het meeste geld op en drukte zwaar op het herbergwezen.
In 1583 werden in Amsterdam voor het eerst gewestelijke imposten geheven op wijn en binnen
en buiten gebrouwen bieren. Belastingplichtig waren niet alleen de waarden maar ook particulieren. Het
‘middel op bieren’ was van oudsher de koning onder de accijnzen, omdat iedereen deze drank nuttigde.
In 1573 bedroeg het tarief nog acht stuivers per vat bier (155,5 liter), tien jaar later was dit gestegen tot
twee gulden en twee stuivers per vat binnen gebrouwen bier voor het gewest en daarboven nog één
gulden en vier stuivers voor de stadskas. Voor geïmporteerd bier moest in 1632 bijna vijf gulden en in
1655 zelfs ruim acht gulden per vat betaald worden. Tussen 1605 en 1655 werd daarbovenop een extra
bierimpost van negen stuivers geheven, ten behoeve van het gewest. De imposten overstegen in
sommige gevallen de inkoopprijs van het bier. Ook de wijnimposten waren sterk gestegen, sinds de
invoering van het middel in 1583. De gewestelijke belasting op een aam (153,6 liter) Franse wijn steeg
van 13,5 gulden naar 32 gulden en de stedelijke verdubbelde van vier naar acht gulden in 1607. Spaanse
wijn en rijnwijn waren – met respectievelijk 48 en 16 gulden per aam – nog zwaarder belast.1493 Voor
Amsterdam en voor Holland waren de accijnzen op bier lange tijd de grootste inkomstenbronnen.
Tussen 1650 en 1700 ging het gemiddeld om bijna zes ton voor de gemenelandsmiddelen en tussen
1636 en 1663 bracht de bierimpost jaarlijks ongeveer 250.000 gulden op. Uit een afrekening van de
belastingpachter uit december 1651 blijkt dat er het afgelopen jaar voor 602.777 gulden aan gewestelijke
imposten van de tappers en burgers kwam, verder nog 18.881 over de scheepsbieren; 31.100 over
bieren op het omliggende platteland; 2.270 gulden over buiten de stad gebrouwen bieren, en slechts 759

De Koopman, deel 3, nr. 30, 239.
Ibidem, 238; Temple, Observations, 251. Citaat ook aangehaald door: Oldewelt, ‘Imposten’, 50.
1492 Prak, Republiek, 88-91; Hell, ‘Schatkist’.
1493 SAA, Archief 5025, vr.sch.res. 5-4-1604; Liesker en Fritschy, Gewestelijke financiën, deel 4, Holland, 28-32, 304-307, 306
[tabel], 313 [tabel]; Sickenga, Belastingen, 101; Oldewelt, ‘Imposten’.
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gulden aan licht bier op de scheepstimmerwerven.1494 In de tweede helft van de zeventiende eeuw
daalde het aandeel van de bierimposten op de stedelijke begroting weliswaar tot ongeveer tien procent,
maar dat kwam omdat er meer inkomsten met andere belastingen werden binnengehaald.1495
De ‘impostmeesters’ waren verantwoordelijk voor het innen van de verbruiksbelastingen. Zij
waren geen stedelijke functionarissen, maar particuliere ondernemers die boden op een bepaald middel,
dat zij in pacht kregen als zij voldoende borg stelden. Vaak hadden impostmeesters een aantal jaren
verschillende imposten tegelijk in handen. Ze droegen een deel van de pacht over aan opzichters en
collecteurs, die de heffing bij de tappers en herbergiers incasseerden. Bij verdenking van sluikerij of
andere fraude mochten de pachters met de schout of een notaris – na toestemming van de
burgemeesters – tot huiszoeking overgaan. Strenge naleving van de impostwetgeving leidde er in 1614
toe dat een vijfde van de 518 tappers hun deuren moesten sluiten.1496 Doorgaans pakte het kat-enmuisspel in het voordeel van de tappers uit, maar tientallen ontduikers liepen jaarlijks tegen de lamp.
Wijdverbreid was het sluiten van overeenkomsten met de belastingpachter, waarbij deze in ruil voor
een lager bedrag dan de heffing zijn ogen toesloot. Om dergelijke ‘compositie’ te voorkomen, lieten de
Staten van Holland de pachters van de imposten op wijn en bier vanaf 1633 onder ede bevestigen dat
zij het volle tarief zouden vragen. Dat dit desondanks niet altijd gebeurde, bleek bijvoorbeeld in 1660.
Tapster Jannetje Jans van Woudenberg schikte gewoonlijk met de impostmeesters. Een paar maanden
eerder had ze in herberg de Beurs van Antwerpen voor dertig gulden een akkoord gesloten met de
pachters. Dat gebeurde in aanwezigheid van haar bierbeschooister Geertruijd. Als de waardin hierdoor
in moeilijkheden kwam, dan zou Geertruijd het met de pachters ‘voor een civiele prijs afmaken’. De
bierbeschooister stelde zich ook borg voor Jannetje Jans, zodat de in de boeien opgesloten tapster op
vrije voeten kwam. Ook Adriaen Willemsz van Wijbinga uit Harlingen trof een regeling met de
impostmeester. Deze waard in Emaus, buiten de Sint Anthonispoort langs de Buiten-Amstel, liet een
schuitenvoerder in 1650 illegaal wijn in zijn herberg bezorgen. Toen de impostmeester erachter kwam,
kon hij de fraude afkopen met vijftig gulden.1497
Binnen het distributiesysteem van wijn en bier bestonden er meer mogelijkheden voor
gesjoemel. Aan de leverancierskant stonden de wijnkopers, lokale brouwers en de bierbeschooiers, die
vaten van buitensteedse brouwerijen distribueerden aan het Amsterdamse herbergwezen.1498 De lokale
overheid probeerde uit alle macht om een duidelijk onderscheid te creëren tussen groot- en kleinhandel,
omdat het voor de belastingheffing van belang was wie tot de vrijgestelde categorie behoorde. In de
zeventiende en achttiende mochten wijnkopers maximaal vier stopen wijn (circa 9,5 liter) in een keer
verkopen; bij kleinere hoeveelheden werden zij als tappers beschouwd. Ondanks alle afschrikwekkende
wetgeving, onverwachte controles en de aanwezigheid van wachters waren sluikerijen aan de orde van
de dag. Zoals het transporteren van bier of wijn zonder tussenkomst van de beëdigde bierdragers en
wijnverlaters. Het aantal notariële verklaringen hierover op verzoek van de impostmeesters doet
vermoeden dat dit eerder regel dan uitzondering was.1499 Datzelfde geldt voor het in huis halen van bier
op ‘burgercedels’. Voor iedere ton bier was een impostbiljet (cedel) nodig, waaruit bleek dat de
belasting was voldaan. Particuliere burgers betaalden echter veel minder aan bierimpost dan tappers:
slechts vier en – na 1605 – zes stuivers in plaats van drie gulden en zes stuivers. Het was daarom
aantrekkelijk om bier in de slaan op burgercedels, de accijnsbewijzen voor particulieren. Zo had een
herbergierster uit Utrecht in 1654 twee jaar lang iedere week een half vat zwaar bier op burgercedel
ingelegd ‘voor haer slapers’. Toen ze daarmee betrapt werd, moest ze dertien gulden achterstallige
impost betalen. Grietje Rogiers werd ervan verdacht op burgercedels bier te hebben ingelegd en aan
SAA, NA 1200/438v nots. J. de Vos, dec. 1651; database Unger, Gemeenelandsmiddelen 1650-1805 (2)
[http://www.iisg.nl/hpw/beer.php; geraadpleegd op 24-2-2016]; Bontemantel, Regeeringe, deel 2, 434-437.
1495 Absoluut bleven de jaarinkomsten uit de heffing op bier en azijn tussen 1636 en 1662 gemiddeld ongeveer gelijk maar
dankzij een toename van de provinciale heffingen op vermogen, huizen en land daalde het relatieve aandeel in de stedelijke
begroting. Veel van deze ‘directe belastingen’ moesten aan de provincie worden afgedragen, maar circa 35% was bestemd
voor de stad zelf. ’t Hart en Limberger, ‘Autonomie’, 56-57.
1496 Zie hoofdstuk 12. SAA, Archief 5025, vr.sch.res. 9-3-1615, p. 273-274.
1497 SAA, Archief 5061, inv.nr. 308, p. 86, 10-2-1650; inv.nr. 313, p. 44, 4-3-1660; Wegener Sleeswijk, Wijn, 284-285.
1498 Zie hoofdstuk 8. Voor de vergelijkbare situatie in de Zuidelijke Nederlanden: Elewaut, ‘Herberg’, 127-133.
1499 SAA, NA 1184/46, nots. J. de Vos, attestatie 13-10-1634, zie ook f. 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71; Wegener Sleeswijk,
Wijn, 282.
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waarden geleverd. Ze ontkende, maar vertelde ‘naer ouder gewoonte’ wel pintjes bier te verkopen aan
nachtwerkers, die de privaten leegden. Het bier zei ze uit een okshoofd te halen, dat ze keurig volgens
de regels inlegde. De schepenen accepteerden het verhaal en lieten Rogiers vrij.1500
Verschillende bierbeschooiers waren betrokken bij de fraude met de impostbiljetten. Onderling
handelden zij zelfs in de betalingsbewijzen. In 1663 kregen meer dan dertig bierbeschooiers een
deurwaarder op de stoep, die hen aanzegde de fraude te staken. Ook werden hun voorraden gepeild en
zouden ze ‘tappersimpost’ moeten betalen als bleek dat ze stiekem hadden getapt.1501 Het tappen vanuit
bierbeschooiershuizen was een onuitroeibaar kwaad. In de eerste helft van de zeventiende eeuw was het
tappen op de oude bierkade aan de Oudezijds Voorburgwal al sterk aan banden gelegd. In november
1629 hadden tappers in de Dollebegijnensteeg biertonnen ingelegd en getapt, zonder die eerst te
hebben aangegeven. Daarnaast leidde de ‘grote insolentie ende moetwil’ door de klanten van hun
drinkhuizen tot nadeel van het land en de stad. Voortaan mochten in de Dollebegijnensteeg, alsmede in
de andere stegen en sloppen tussen de Sint Jans- en Oudekerksbruggen, helemaal geen tappers meer
wonen en werken. De reeds aanwezige uitbaters moesten hun werkzaamheden staken tot mei
aanstaande, op straffe van een boete van drie gulden per dag.1502 In 1648 werd het tapverbod
vernieuwd, met toevoeging van de St. Annenstraat, St. Annendwarsstraat en het Oudezijds Kerkhof.
Ook de omgeving van de nieuwe bierkade, aan de Herenmarkt, was verboden terrein voor tappers.
Vanuit de kelders van de bierbeschooiers bleef echter een levendige smokkel van onbelaste tonnen bier
bestaan. Dat bierbeschooiers ook werden aangesteld als impostmeesters zal de fraudebestrijding niet
ten goede zijn gekomen.1503
Peilingen
Wijntappers waren niet minder actief in het ontduiken van de imposten dan hun biercollega’s.
Wetgeving om het onderscheid tussen (klein)handel en tappen voor kleinverbruik duidelijk te maken,
zoals het verbod op het wonen onder één dak en het ophangen van een krans bij tappers, haalde weinig
uit. Het tappen door wijnkopers voor kleinverbruik ter plaatse was onuitroeibaar, want er bestonden
creatieve manieren om de accijnsafdracht te omzeilen. Bijzonder brutaal was de smokkel van de
wijnkoper Jan Adriaensz Keijser in 1637. Via de Vogeldwarssteeg, pal naast het stadhuis, loodste hij
wijnvaten naar een drinkhuis aan de Nieuwezijds Voorburgwal, tegenover de Nieuwe Kerk. Andere
wijnkopers en tappers gaven wijn onder valse namen aan bij de impostmeesters of sloten akkoordjes
met hen.1504 In 1656 had het stadsbestuur ‘by droevigh experientie’ ondervonden dat de belangrijke
accijnsbelasting op de wijnen sterk afnam ‘door de meenigvuldige smockeleryen’. Een van de grootste
oorzaken was dat de wijnkopers zelf tapten. Zodra dit was gebleken, dan zou de stad een ‘wijnroeier’
op hen afsturen.1505 Amsterdam had zes van zulke beëdigde wijnroeiers, die kantoor hielden in een
gebouwtje tegen de Nieuwe Kerk. Ze genoten geen vast traktement, maar verdienden aan het peilen
van vaten olie, bier, wijn of traan waarvoor ze een roede met meetstreepjes gebruikten. Iedere twee
maanden controleerden de roeiers de aanwezige voorraden van de wijn- en biertappers. Deze
‘kroegentocht’, in het gezelschap van een notaris en een deurwaarder of de impostmeester, duurde
enkele dagen. Hun bevindingen noteerden zij in ‘peilboekjes’: groezelige met inkt en wijn bevlekte
notitieboekjes in oblongformaat waarin adres en voorraden van drinkhuizen zijn terug te vinden.1506
Incidenteel schemert er in de peilboekjes iets over fraude door. Zo liet in 1669 een tapster in de
Kalverstraat de wijnvoorraad in haar kelder peilen. De impostmeester vertrouwde haar niet en
SAA, Archief 5061, inv.nr. 308, inv.nr. 310, confessieboek 24-7-1654, f. 50 [nachtwerkers]; inv.nr. 582, f. 56v, 12-3-1655.
SAA, NA 3181/175, nots. H. Bruijnenburg, 7-8-1663.
1502 Volgens Schama (Overvloed en onbehagen, 200, op gezag van Zeeman, Drankwinkels, 10) was de keur slechts gericht tegen de
openbare ordeverstoringen. Hij verzint ook een niet-bestaande Sint-Janskerk, waar het gaat om de Sint Jansbrug over de OZ
Voorburgwal. Ten slotte dateert Schama de keur een maand te laat. SAA, Archief 5020, inv.nr. 13, keur 9-11-1629.
1503 SAA, NA 1197/139 nots. J. de Vos, 1-9-1648; NA 2422/195 nots. P. van Toll, 1655 [Egbert Roest was impostmeester
grote bieren tot aan het Jan Hansenpad]; Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 424.
1504 SAA, NA 1185/99v en NA 1216 nots. J. de Vos, attestatie 11-2-1637; Wegener Sleeswijk, Wijn, 284-287; Breen,
‘Wijnhandel’, 93.
1505 SAA, Archief 5025, vr.sch.res. 2-9-1656.
1506 SAA, Archief 5051, inv.nrs. 1-69.
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doorzocht het huis: verstopt in een bedstede in de binnenkamer vond hij inderdaad nog enkele
wijnvaten. Hetzelfde kunstje flikte in 1690 Annetje Jans, uitbaatster van het Reigertje (Servetsteeg). Bij de
huiszoeking waren er twee personen in de gelagkamer aanwezig met een pintskan en schenkroemertje
met wijn voor hun neus. Elders in de kroeg vond de impostmeester twee steekannen (19,2 liter per
stuk) met inhoud, waarvan er een lag ‘onder de bedtsteede in de binnekamer ende de andere onder de
trap’. Na proeven van de inhoud bleken ze goede Franse wijn te bevatten. Een biertapster op de
Looiersgracht had, in 1668, ook drank verstopt: drie halfvaten Posthoorn en een halfvat Deventer bier
in een kelder onder de stoep. Met tien manspersonen in de gelagkamer, achttien bierkannen en vier
pintsglazen en vier gelagen ‘op de lei’ viel ook moeilijk te ontkennen dat ze een tapperij uitbaatte. Ook
een biertapper in de Kalverstraat was niet helemaal eerlijk geweest. Bij controle in 1678 bleek hij nog
een half vat te hebben staan ‘in de borrelkamer’. De waard van de Romein, een kroeg aan de
Lauriergracht, had illegale biertonnen op zijn binnenplaats staan.1507
De roeiers stonden tijdens hun peilrondes soms voor een dichte deur. Tappers deden of ze niet
thuis waren of verzetten zich tegen de controle. Dan was er geen peil mogelijk en had de tapper enig
uitstel van betaling. In 1678 hield Jacob Dircksz Wijnen, waard in de Schelp in de Diemermeer, zijn deur
gesloten voor de impostmeester, die met een notaris en deurwaarder de uitheemse bieren wilde peilen.
Volgens Wijnen moest de schout bij de peiling aanwezig zijn. Ook als de meid alleen thuis werd
aangetroffen, kon er vaak geen ‘aanwijzing’ worden gedaan. Bij een wijntapper aan het Damrak stond in
1670 de kelder vol water, zodat peilen niet aan de orde was.1508 De meesten ontkenden eenvoudigweg te
tappen. Creatief was een waard uit Bremen, die zowel bier als wijn tapte. In 1655 had hij ‘de peijl
verhoogt’, dus wijn stiekem aangevuld zodat het leek alsof er nauwelijks iets verbruikt was. De fraude
leverde hem een boete van twaalf gulden op.1509 Buiten de stadsmuren maar binnen de fiscale jurisdictie
van Amsterdam was controle nog lastiger. In 1650 bleek de herbergier van de Franse Doolhof, buiten de
Sint Anthonispoort, te beschikken over vijf blanco tapperscedels. Hij liet ze door een hem onbekend
persoon invullen, zodat hij belastingvrij bier kon tappen. Zijn leverancier, bierbeschooier zat
vermoedelijk ook in het complot. Vier jaar later goot een andere klant van diezelfde bierbeschooier
ijlings een bierton leeg, toen hij de controleur van de impostmeester zag naderen.1510 In 1648 was
Hendrick Segersz van de Camp impostmeester van de bieren in Amsterdam, ‘mette dorpen, gehuchten
en platte landen’. Voor enkele omliggende gebieden, zoals Amstelveen, Diemen en de Amsteldijk,
stelde hij ‘onderpachters’ aan, die hem daarvoor ruim vijftienduizend gulden betaalden. Bestaande
afspraken met uitbaters liet Van de Camp notarieel vastleggen. Zo mocht ‘Trijn mette borsten’, tapster
aan de Diemerbrug, niet hoger worden belast dan haar in het voorgaande jaar was toegezegd.1511
De inval van de Franse troepen in 1672 noopte de gewestelijke Staten tot nieuwe
belastingplannen, die vooral de klanten van het herbergwezen zouden treffen. Ter ondersteuning van
de oorlogskas werd in 1673 het ‘recreatie- of divertissement-geld’ ingevoerd, inclusief een ‘pleister- en
morgendrankgeld’. Bezoekers van herbergen, wijnhuizen en koffiehuizen betaalden een heffing op de
door hen genuttigde dranken. Vóór twaalf uur betaalden ze een halve stuiver en na twaalf uur een
stuiver voor koffie, chocolade, wijn of gedestilleerd. Klanten van bierhuizen betaalden een halve stuiver
per glas bier en ook het bezoeken van een afzonderlijke kamer of het logeren in een herberg en het
dineren in een eethuis (ordinaris) moest enkele stuivers extra betaald worden. Waarden moesten
wekelijks aan de pachter doorgeven hoeveel ze hadden opgehaald. Daartoe turfden ze op een bord
hoeveel klanten ze hadden en wat die consumeerden. Het innen en verantwoorden van de belasting
leverde echter zoveel problemen op, dat het recreatiegeld kort na de invoering alweer is afgeschaft, ‘tot
eeuwigdurende spijt van de sociale historici’.1512

SAA, Archief 5051, inv.nr. 21, peil 23-11-1669; inv.nr. 67, 1/2-8-1678; inv.nr. 90, 19-5-1690; NA 3184-68 nots. H.
Bruijnenburg, attestatie 24-3-1668.
1508 SAA, Archief 5051, inv.nr. 21, peil 28-2-1670; NA 4088, nots. D. van der Groe, 15-10-1678.
1509 SAA, Archief 5061, inv.nr. 582, f. 47, 3-3-1655.
1510 SAA, NA 2274/273, nots. A. Tulling, 18-7-1650; NA 1203/143, nots. J. de Vos, 17-7-1654.
1511 SAA, NA 1197/109, nots. J. de Vos, 3-8-1648.
1512 De Vries en Van der Woude, Nederland, 131 [citaat]; Ordonnantie ende Instructie; Dirks, ‘Belasting’; Gewestelijke financiën, deel
4, Holland (1572-1795) 343.
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Negen okshoofden
Door sluikerij en ‘smokkeltapperijen’ liep de overheid veel inkomsten mis. In 1672 waren de
gewestelijke imposten op bier met honderdduizend gulden gedaald naar ruim 510.000 gulden, op welk
niveau ze tot 1676 bleven. Uitbaters die wel belasting afdroegen klaagden over verlies van inkomsten,
vanwege ‘de groote consumptie bij de smockeltappers publieckelijk tappende ende gelagen settende’.
Hun klanten liepen weg naar herbergen waar ze goedkoper konden drinken. In 1674 sloegen de
‘geautoriseerden der gemene herbergiers’ de handen ineen met de overlieden van het brouwerscollege
en de impostmeester. Ze wenden zich tot het stadsbestuur, dat reageerde met een keur (25-1-1675)
waarin wederom het onderscheid tussen groot- en kleinhandel werd benadrukt. Biertappers moesten
voortaan een door het Spinhuis geleverd bord ophangen met de tekst ‘Hier verkoopt men kleijn bier by
de kan, tot gerief van de borgeren’. Anderhalf jaar later bleek de fraude niet te zijn ‘uitgeroeid’, mede
omdat de impostmeester van de bieren door schikkingen te treffen financieel profiteerde van de
belastingontduiking. De tappers deden hem in juni 1676 vergeefs een aanzegging. Dat jaar stegen de
inkomsten van de bierimpost tot het oude niveau, maar in de daaropvolgende periode was er sprake
van een daling, tot een dieptepunt van 440.000 gulden in 1679. Daarna stegen de inkomsten weer wat,
maar de smokkeltapperij bleef voortduren.1513
Met de wijnimpost werd al evenzeer gefraudeerd als met de bieren. Vanaf 1669 begon de stad
hiertegen nadere actie te ondernemen. Om het onderscheid tussen wijnkopers en herbergiers
duidelijker te maken, moesten beide groepen zich melden op het stadhuis en aangeven of ze tapten of
in het groot verkochten. Daarbij hoorde het afleggen van een eed tegen impostfraude. Wie niet
verscheen, zou geen impostcedels meer krijgen. Gezien de krachteloos herhaalde oproepen mislukte
ook deze poging om fiscale orde te scheppen in de drankenhandel.1514 De 38-jarige herbergier Joan
Lambertsz uit Tubbergen had de eed weliswaar afgelegd, maar toonde zich weinig scrupuleus. In 1670
haalde hij een wijnvat uit de kelder van zijn wijnkoper, die hem de sleutel had gegeven, en bracht dit
zonder accijnzen te betalen naar zijn herberg. Hij kreeg een hoge boete, terwijl de medeplichtige
wijnkoper vrijuit ging.1515 Door de voortdurende fraude met de wijnimposten kwamen de
impostmeesters over de jaren 1666-1670 tweehonderdduizend gulden te kort. In laatstgenoemd jaar
kwamen de Staten van Holland met nieuwe wetgeving. Pachters moesten onder ede beloven geen
akkoorden meer te sluiten met tappers en herbergiers en de schout moest daarop toezien. Belangrijker
was dat uitbaters van drinkhuizen in grote steden als Amsterdam voortaan alleen mochten tappen als ze
in de belastingregisters geregistreerd stonden voor negen okshoofden per jaar. Dit kwam overeen met
een verkoop van 2070 liter wijn per jaar (ruim 5,5 liter per dag), waarover zij imposten verschuldigd
waren. Over een okshoofd Franse wijn, de meest verkochte soort, betaalden tappers veertig gulden aan
stedelijke en gewestelijke accijnzen tezamen, zodat het ging om een gemiddeld bedrag van 360 gulden
per jaar.1516
De nieuwe gewestelijke wetgeving leidde tot paniek en wanhoop onder uitbaters van kleinere
buurtkroegjes en wijnkelders. Zij verkochten bij lange na niet zulke grote hoeveelheden wijn en waren
genoodzaakt hun deuren te sluiten, zo blijkt in 1671 uit een wijnpeiling in het Nieuwe Werk (Jordaan),
de Haarlemmerbuurt en de omgeving van de Botermarkt. In oktober 1671 kregen de wijntappers
bezoek van landschapsschilder Meindert Hobbema (1638-1709), een van de zes wijnroeiers, in het
bijzijn van een notaris. Kasteleins van de grotere herbergen, zoals de Nieuwe Doolhof en het Nieuwezijds
Herenlogement, hadden meer dan voldoende omzet, maar een meerderheid van de uitbaters gaf aan te
zullen stoppen met hun wijntapperij vanwege de nieuwe belastingmaatregel. Eén tapper verkocht nog
geen okshoofd per jaar en wilde derhalve ‘uyt de neringh schijden’. De kastelein van de volkse
buitenherberg Grote Karthuizer gaf ronduit toe de heffing niet te kunnen betalen.1517 Bijna de helft van de
ruim 430 door Hobbema bezochte uitbaters van wijnhuizen zou ophouden met tappen, omdat ze
zoveel drank niet omzetten. Aangezien zeventig uitbaters aangaven geen wijn te verkopen, bleven er
SAA, NA 3629A/449 nots. J. de Vlieger, insinuatie 22-6-1676; database Unger, Gemeenelandsmiddelen 1650-1805 (2).
Breen, ‘Wijnhandel’, 95-97.
1515 SAA, Archief 5061, inv.nr. 319, p. 191, 27-11-1670; p. 197, 3-12-1670.
1516 Bontemantel, Notulen, 173, 185, n. 1, 269, 317; res. SvH 1-6-1669, 31-7-1670, 18-2-1671, 7-10-1671.
1517 SAA, Archief 5028, inv.nr. 548, wijnpeiling Hobbema, oktober 1671.
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circa honderdvijftig wijntappers over die hun zaak voortzetten en garant stonden voor de negen
okshoofden per jaar. Een groot aantal zal echter illegaal de tapkraan weer hebben opengedraaid, zodra
de wijnroeier uit het zicht was verdwenen. Vanwege de nieuwe belastingwet klopten veertien
wijntappers aan bij de burgemeesters, ‘als beschermers van dese burgerije ende de goede ingesetene’.1518
De meesten van deze dolerende drankverkopers woonden aan de randen van de stad, zoals aan het
Haarlemmerplein, in de Lange Houtstraat, op het Bickerseiland en in het Nieuwe Werk (Jordaan). In
een onvast handschrift schreef hun penvoerder dat zij onmogelijk aan de eisen van de negen
okshoofden konden voldoen: enkele rekestranten zouden nog niet eens één ton per jaar omzetten, de
overige maximaal vier okshoofden maar meestal minder. De gevolgen zouden niet mals zijn, want
behalve het beëindigen van hun wijntapperijen zou het ook betekenen dat ze hun huizen moesten
verlaten. Een deel van de wijntappers zou – met vrouw en kinderen – in de boezem van de stedelijke
zorginstellingen belanden, ‘ende inde grootste armoede vervallen’. De wijntappers hoopten hiermee een
gevoelige snaar te raken, want de aan lagerwal geraakte collega’s kwamen dan ten laste van de stad
terwijl ze nu hun eigen broek ophielden. En juist in deze periode, vanaf 1670, kampten de
Amsterdamse charitatieve instellingen met financiële tekorten.1519 De burgemeesters legden het rekest
echter naast zich neer en de heffing op de negen okshoofden bleef voorlopig bestaan.1520 Hier wreekte
zich het feit dat tappers geen beroepsvereniging hadden en individueel of in klein groepsverband hun
wensen bij het stadsbestuur moesten indienen. Naar de overlieden van de gilden werd eerder geluisterd
dan naar particulieren, al was hun pleidooi nog zo hartverscheurend.
Een gunstig effect op de overheidsfinanciën had de negen okshoofden-heffing niet: in 1674
waren de inkomsten van de Amsterdamse wijnimpost zelfs meer dan gehalveerd (van 280.000 tot
123.000 gulden). Volgens de impostmeesters werd die teruggang veroorzaakt door de grootschalige
sluikerij. Tappers huurden in de nabijheid van hun drinkhuizen kelders op naam van een wijnkoper en
konden daar dan onbelast tappen, zo beweerden zij. De Staten van Holland reageerden met een verbod
op dergelijke praktijken, maar met de ‘vuyle sluykerije’ in de wijnhandel was het daarmee niet gedaan
omdat de naleving achterwege bleef.1521 In 1682 had het stadsbestuur wel een administratieve
verbetering doorgevoerd: fraudeurs van de wijnimposten werden voortaan gedagvaard op de
‘extraordinaris schoutenrol’.1522 Hierop werden delicten geregistreerd als het tappen in kleine maat
zonder biljet of toestemming dat zij voor de negen okshoofden stonden geregistreerd. Vanaf 1696
kwamen zulke zaken op de ‘impostrolle’.1523 De schout daagde van fraude verdachte tappers hierop
samen met de impostmeester. Jaarlijks werden gemiddeld ongeveer veertig wijn- en biertappers op het
matje geroepen, maar de exacte aard van de overtreding en de bestraffing zijn niet altijd te achterhalen.
Ernstigere gevallen van fraude door tappers kwamen in justitieboeken en confessieboeken
terecht. Het gerecht was streng voor recidivisten. Bij kleinere overtredingen konden tappers kiezen
tussen een boete van vijftig gulden of zes weken water en brood, maar als zij voor de tweede maal
werden betrapt, dan kregen ze een beroepsverbod van een jaar. Bij een derde overtreding dreigde zelfs
een eeuwig verbod van de nering of een lijfstraf. Wanneer tappers voor sluikpraktijken personeel in
dienst namen, zoals bierstekers of schuitenvoerders, en dat werd ontdekt, dan moesten ze een boete
van tweehonderd gulden betalen. In de praktijk werd alleen de wijn verbeurdverklaard en werden de
boeten weinig betaald. In het vonnis stond soms vermeld dat de veroordeelden ‘bij faulte van betaling’
een of meer jaren uit de stad waren verbannen, maar ook hieraan hielden weinigen zich. Als een
boetestraf werd geschikt met de impostmeester, dan sprak die een lager bedrag af, omdat er anders toch
niet betaald zou worden. Het geïnde boetegeld werd onderling verdeeld tussen de schout, de
impostmeester en de ‘aanbrenger’. De verklikker kreeg twee derde van het boetebedrag en soms van
stadswege een extra premie en straffeloosheid, indien zij zelf medeplichtig waren aan het sluiken. Op
verzoek van de impostmeester bezochten verklikkers – meestal twee mannen of twee vrouwen –
verdachte kroegen, vroegen er om een pintje wijn of bier en lieten daarna een akte bij de notaris
SAA, Archief 5028, inv.nr. 548, ongedateerd rekest wijntappers [1671].
Ibidem. Prak en Hesselink, ‘Stad van gevestigden’, 142-143.
1520 SAA, Archief 5028, inv.nr. 668, de boeken van de ‘tappers quotisatie borgtochten en restant’ over 1680-1708 zijn helaas
niet aangetroffen.
1521 Breen, ‘Wijnhandel’, 106-130.
1522 SAA, Archief 5061, inv.nrs. 253-254, extra ordinaris schoutsrol, 1682-1705.
1523 SAA, Archief 5061, inv.nrs. 2100-2104, impost-rol.
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opmaken met opgave van de gedronken of gekochte wijn. Tussen 1700 en 1710 liepen zo 330 tappers
en/of wijnkopers tegen de lamp. Van hen waren er 46 meer dan eenmaal verklikt en twintig zelfs
driemaal of vaker.1524 Hoe ingenieus de fraude in zijn werk kon gaan, blijkt bij een huiszoeking in april
1703. Een groot gezelschap van de impostmeester, een wijnroeier, een deurwaarder van de
gemenelandsmiddelen, een bode, notaris, de schout en een onderschout klopten onverwachts aan bij
Jeremias Favrio, een tapper in de Looiersstraat. Favrio was recidivist, want in 1698 was hij al eens op de
impostrol gedaagd. Na het beklimmen van een steile trap kwamen de gerechtsdienaren in een
achterkamer, waar tien mannen zaten aan een lange tafel met wijnflessen. De wijnvoorraad zou in een
klein voorkeldertje liggen waarvan de deur op slot zat. Toen uiteindelijk de sleutel was gevonden, bleek
zich achter een deur een verscholen wijnkelder te bevinden, die uitkwam onder het huis van Favrio
maar vanaf de straat niet toegankelijk was. De impostmeester liet de kelder verzegelen en schreef een
bekeuring uit, want het ging hier om een duidelijk geval van clandestien kroeg zetten. Het voorbeeld
van Favrio maakt het verbod voor wijnkopers en tappers om naast elkaar te wonen beter te
begrijpen.1525
De vervolging van belastingontduikers kon compleet uit de hand lopen, omdat de sympathie
van de omstanders – in tegenstelling tot bij gewone diefstallen – bij de sluiker lag. Bij de arrestaties van
impostfraudeurs waren vechtpartijen, relletjes en zelfs kleine opstanden geen uitzondering, vooral in
een periode waarin de middenstand tegenslagen ondervond, zoals in de twee decennia rond 1700. In
het Amsterdamse Aansprekersoproer (1696) richtte de woede over de voorgenomen heffing op
trouwen en begraven zich op het gezag en bleven de pachters buiten schot. Het grote aantal
(herhalings)keuren (1674, 1685, 1688, 1694, 1702 en 1707) tegen het lastigvallen van belastingpachters
wijst er echter op dat ook zij met volksgeweld te maken hadden.1526 In de dagelijkse praktijk hadden
vooral de schoutsdienaren en het personeel van de pachters met agressie te maken. Zoals bij de
arrestatie van Philip Bodendijk, tapper in de Bremer Ton (Anjeliersgracht=Westerstraat), in 1703, die op
een schuit accijnsvrije wijn had vervoerd. Een groep omstanders ging over tot een bevrijdingsactie,
onder aansporing van een vrouw die riep: ‘Ontset de man en gooit de honden [de schoutsdienaars]
dood’. Zelf sloeg zij erop los met een dweilstok. Bodendijk werd met enige moeite per schuit afgevoerd
en in gijzeling gehouden in herberg de Goede Wijnstok (Prinsengracht), waar vrienden hem later alsnog
vrij kregen. De menigte bedreigde daar de aangesnelde onderschout en gaven ook een varensgezel die
de schoutsdienaar had geholpen ervan langs. Zulke geweldsuitbarstingen waren niet uitzonderlijk, want
de haat van de bevolking tegen de belastingcollecteurs, het ondersteunend politiepersoneel en de
verklikkers was groot.1527
In de moeilijke jaren 1680-1710, waarin tappers klaagden over gebrek aan nering, liepen de
schulden aan met name de wijnimpost hoog op. De negen okshoofden-regel sloeg er hard in: tapper
Jan Gerritsz de Bruyn noemde in 1693 ‘de paght van de negen oxhoofden consumptie’ als een van de
oorzaken van zijn faillissement. Zijn collega Frans Keijser failleerde door ‘ziekte, swaare imposten en
andere schade’. Willem Pier leed eveneens onder de imposten. In tien jaar tijd (1680-1690) moest hij de
pachters van de gemenelandsmiddelen vierduizend gulden en aan stadsaccijns nog eens drieduizend
gulden betalen, maar hij liep honderden guldens achter. Een tapper op de Oudezijds Voorburgwal was
in één jaar 450 gulden kwijt aan lands- en stadsimposten; bijna evenveel als zijn huishuur. In 1699
betaalden tappers gemiddeld ongeveer vierhonderd gulden per jaar aan impost voor wijn, ongeveer 25
gulden aan tabaksaccijnzen en nog minder aan brandewijn. Ook aan schikkingen met de pachters of
met justitie wegens overtredingen waren tappers veel geld kwijt. Clement Bruijnsz, waard in de Witte
Molen (Singel), was bijvoorbeeld een vaatje wijn ‘vergeten’ aan te geven. Hij sloot een akkoord met de
pachter voor 650 gulden.1528 De houding van Clement Bruijnsz sterkt wel het vermoeden dat een groep
tappers structureel geen imposten betaalden, in de hoop buiten beeld van de impostmeester te blijven.
Eventuele boetes bij ontdekking vielen onder het bedrijfsrisico.
Beeldsnijder, Imposten.
SAA, Archief 5061, inv.nr. 2100, impostrol 31-1-1698. Beeldsnijder, Imposten.
1526 Dekker, Holland, 32-34, 134.
1527 SAA, NA 6238/20, nots. J. Slijck, attestatie 6-1-1703; Beeldsnijder, Imposten.
1528 SAA, Archief 5072, inv.nr. 693, nr. 7 [Willem Pier]; inv.nr. 695, nr. 38 [Dirck Kuyper]; inv.nr. 701, nr. 1 [Clement
Bruijnsz]; nr. 45 [Jochem Soufrayn]; nr. 58 [Jan Fox]; nr. 60 [Maria Medou]; inv.nr. 702, nr. 37 [Wessel van Ankom].
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Ook met de verschillende soorten dranken werd gefraudeerd. Tappers die uitsluitend bier
zeiden te verkopen, bedachten inventieve manieren om toch ook wijndrinkers te kunnen bedienen.
Zoals Gerrit Jansz Kievit uit Alstedde, waard in de Vergulde Roemer op de Texelse Kade, die zichzelf aan
de fiscale buitenwereld presenteerde als ‘tapper van bier en brandewijn’. In 1690 getuigden enkele
klanten op vrijdagavond in zijn gelagkamer te zijn geweest. Na enkele glazen bier te hebben gedronken,
bestelde een van hen een glas wijn. De meid ging daarop met een lege pintskan naar de buren, herberg
de Vergulde Draak. Daar schonk de knecht haar kan vol Franse wijn, die ze aan de gasten in haar eigen
herberg serveerde. Plotseling nam een vreemde man binnen de pintskan van tafel en zei: ‘wel becomt u
de wijn’. Tegelijkertijd stormden een onderschout met enkele dienaren en de impostmeester binnen om
huiszoeking te doen. Ze vonden geen wijnvoorraad, aangezien die per kan werd gehaald bij de buren.
Uitbater Kievit was al eenmaal eerder opgepakt wegens sluikerij en kwam ook deze keer vrij, wegens
gebrek aan bewijs.1529 Onschuldig was vermoedelijk een weduwe op de Kadijk, tegenover de
Oosterkerk. In 1688 had ze een gezelschap op bezoek vanwege de begrafenis van haar overleden kind.
Bij de naastgelegen herberg de Rode Leeuw had ze een paar mengel wijn laten halen voor de gasten die
het kind ‘vercierden’ en in de kist legden. Plotseling kwam de wijnpachter met zijn medewerkers en
enkele schoutsdienaren binnen, die in de kelder een aantal okshoofden zwaar bier aantroffen.
Voldoende redenen om de rouwende weduwe als impostontduikster op te sluiten in de boeien, ook al
hielden haar gasten vol dat zij geen herberg hield.1530
Hervormingen
Niet alleen de tappers en burgers maar ook de overheid was ontevreden over het belastingsysteem. Al
in 1681 klonken in Den Haag geluiden om de wijnimpost in ‘admodiatie’ te laten heffen door het
wijnkopersgilde. Dit betekende dat zij een aantal jaren achtereen verantwoordelijk zouden worden voor
het innen van de belasting. De overlieden waren daartoe bereid, mits aan een aantal voorwaarden zou
worden voldaan. Een daarvan was de oprichting van een tappersgilde, zodat het onderscheid tussen
klein- en groothandel duidelijk was en er dan collectieve afspraken gemaakt konden worden over de
hoogte van de heffingen. Amsterdam ging akkoord met het plan, ingediend door de Gecommitteerde
Raden van Holland, maar het kwam er voorlopig niet van en de oprichting van een tappersgilde
verdween geheel van tafel.1531 In 1715 opperden de Staten wederom het plan van de admodiatie. Een
jaar later kregen de overlieden van het wijnkopersgilde de heffingen op (brande)wijn, azijn, mede en
gedestilleerd voor vijf jaren in pacht, onder toezicht van commissarissen uit eigen gelederen. De
‘directeuren van de wijnen’, zoals ze zich noemden, mochten ongestoord schikken en accorderen ‘met
de grossiers, herbergiers, tappers, ordinaris- of drooggasterijhouders en alle anderen’. Inzicht in de
relatie tussen de directeuren en het herbergwezen geeft een ongedateerde notitie van een ontvanger
over veertig tappers en destillateurs (circa 1742).1532 Behalve hun naam, adres en het impostbedrag
noteerde hij bijzonderheden als ‘betaalt heel langzaam om niet hoger getaxeert te werden’ en ‘is goed &
vrind van Swedenrijk’ (een van de directeuren). Ook de waard in de Roos (Vijzelstraat) was bevriend met
Swedenrijk. Hij was ‘puick’ te noemen en had krediet ‘om voor duizenden [guldens aan wijn] te kopen’.
Kredietwaardigheid, zoals het bezitten van een eigen huis, was belangrijk voor de directeuren, maar ook
de staat van de nering. Zo schreef de ontvanger bij Jan Bruijns, tapper op de Botermarkt: ‘heeft veel te
doen’. Minder tevreden was hij over de uitbater van de Lindeboom (Lindegracht), die een schuld had aan
leverancier en aan zijn huisbaas, een van de directeuren. Die laatste had beslag laten leggen op zijn
inboedel.
De admodiatie was een succes. Het nieuwe systeem leidde tot een verhoging van de
belastingopbrengst met bijna negentig procent, maar fraude bleef de regel. Zowel de directeuren als de
collecteurs ‘accordeerden’ met tappers en herbergiers, soms voor jaren achtereen. Zo kon tapster
SAA, NA 5260, nots. S. van Sevenhoven, attestatie 19-8-1690; Archief 5061, inv.nr. 334, confessie 4-1-1689; inv.nr. 335,
22-8-1690.
1530 SAA, NA 5368/83-85, nots. L. Meijer, attestatie 22-4-1688.
1531 SAA, Archief 5025, inv.nr. 106, ‘consideratien’ van het wijnkopersgilde. Breen, ‘Wijnhandel’, 128, 132.
1532 SAA, Archief 5028, inv.nr. 668, ongedateerde notitie van tappers en destillateurs met aantekening over hun
kredietwaardigheid [ca. 1742].
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Catharina Maria van Oldenbarnevelt haar schuld van vijftienhonderd gulden afkopen voor vierhonderd
gulden. Ongeveer een kwart van de wijnkopers kreeg toestemming te tappen en te slijten, terwijl dat
wettelijk verboden was. De directeuren verrijkten zichzelf, gingen duur uit eten en dronken teveel.
Bepaalde uitbaters hielden ze uit de wind, terwijl ze particulieren aansloegen voor bedragen die weinig
verband hielden met hun reële verbruik. Nalatig waren de directeuren tegenover wanbetalers, evenmin
hielden ze zich aan de borgstelling door herbergiers – zoals dat was vastgelegd in de ordonnantie. Ten
slotte vroegen ze teveel voor de verschillende impostbiljetten.1533 In 1742 werd er een onderzoek
ingesteld naar dergelijke fraude. Twee gildeleden bestudeerden de boeken en dienden bij de
burgemeesters een bezwaarschrift in tegen de directeuren van de wijnen. Het misbruik was echter zo
wijdverbreid en geaccepteerd, dat het niet tot vervolging kwam.1534 Wel traden de verdachten in 1746 af
als directeuren. Hun opvolgers betaalden een hoge prijs voor de admodiatie (gemiddeld 170.000 per
jaar) en verhaalden die op de bevolking en de tappers. Hierdoor zou een groot aantal tappers hun
‘kostwinninge’ vrijwillig verlaten hebben of ‘door verarming genoodzaakt’ de deuren hebben
gesloten.1535 Volgens Wagenaar hielden de wijntappers ‘naauwelyks brood van hunnen handel’ over.1536
Het burgerlijk ongenoegen over de ‘plaagpachten’ was een van de oorzaken van het gewelddadige
pachtersoproer van 1748. Daarbij ging het zowel om de directe belastingen, die vooral de onderlaag van
de samenleving troffen, als de verbruiksbelastingen op quotisatie naar welstand, die gewone burgers
raakten. Juist de ‘kleine getauxeerdens’ roerden zich tijdens de hevige rellen in de zomer van 1748. In
Amsterdam moesten de huizen van de directeuren van de wijnen het ontgelden.1537
Een dag na het neerslaan van het Pachtersoproer schaften de Staten van Holland het gehate
belastingstelsel af (17-6-1748). Vanaf 1749 waren ‘collecteurs’ of gaarders verantwoordelijk voor de
imposten: de belastinginner was hiermee een ambtenaar geworden. Net als over de politieke resultaten
– de wetsverzetting, het ontslag van de heersende coterie – was de vreugde over de afschaffing van de
pachten van korte duur. De tarieven bleven immers onverminderd hoog. Tappers en herbergiers
betaalden 32 gulden over een okshoofd Franse wijn, meer nog dan de groothandelswaarde. De
overheid greep de hervorming van het belastingstelsel bovendien aan om de controle op wijnkopers te
verscherpen. Zo werden de wijnpeilingen nieuw leven ingeblazen. Het afleggen van de nieuwe
wijnkoperseed – om fraude te voorkomen – leidde in Amsterdam tot onenigheid en in Rotterdam tot
rellen. Slechts tachtig van de zevenhonderd Amsterdamse wijnkopers zouden de eed afleggen. Wijn
bleef één van de zwaarst belaste voedingsmiddelen en de fraude was navenant hoog. Veelbetekenend is
het detail dat de eerste hoofdgaarder van de wijnen wegens verduistering in de zomer van 1751 alweer
het veld moest ruimen. Halverwege de achttiende eeuw werd omstreeks de helft van alle wijn verkocht
zonder dat hierover imposten waren afgedragen. De ‘parallelle markt’ zou zelfs groter zijn dan de
reguliere markt, mede door de aanzienlijke productie van imitatieproducten door wijnkopers.1538
In 1753 verboden de Staten de combinatie wijnkoper-tapper in Den Haag, maar in Amsterdam
mocht die blijven voortbestaan. Hertrouwde weduwen kregen een jaar later zelfs de verzekering dat zij
de nering van hun man als tapster-wijnverkoopster mochten voortzetten. Datzelfde jaar kwamen de
Staten met een nieuw plakkaat tegen impostfraude, gericht tegen tappers die hun knechten zich lieten
inschrijven bij het wijnkopersgilde. Op naam van de knechten huurden ze dan een kelder van waaruit
clandestien wijn naar hun tapperij werd vervoerd. De Staten lieten deze praktijk streng beboeten
(tweeduizend gulden of geseling en eeuwige verbanning voor onvermogenden), maar het is twijfelachtig
of dergelijke vonnissen ooit zijn uitgevoerd. Een groep van zeventig Amsterdamse wijntappers en kopers keerde zich in 1755 tegen de herinvoering van het peilen. Ze drongen bij de Staten van Holland
zelfs aan op afschaffing, omdat hun wijnen bedorven zouden raken door het roeien met de peilstok. De
Staten toonden zich niet gevoelig voor hun ‘patetique’ gestelde argumenten. Bovendien bleken de
rekestranten te sjoemelen en werd het hoog tijd om de tappers van de wijnkopers te scheiden. Het
Amsterdamse stadsbestuur nam dit advies over: op 21 juli 1756 verklaarde het de beroepen wijnkoper
Wegener Sleeswijk, Wijn, 286, 288; Breen, ‘Wijnhandel’, 135-138.
Directeur Michiel Bruyning bracht het bij de wetsverzetting van 1748 zelfs tot lid van de vroedschap.
1535 Breen, ‘Wijnhandel’, 138-140, 141-142 [citaat].
1536 Wagenaar, Amsterdam, deel 4, 114.
1537 De Jongste, Onrust, 42-50, 182-183; Wegener Sleeswijk, Wijn, 288; Oldewelt, ‘Imposten’, 55.
1538 Wegener Sleeswijk, ‘Raadsel’; zelfde auteur, Wijn, 290-299, 306; Diederiks, ‘Collecteurs’; Breen, ‘Wijnhandel’, 88-96.
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en slijter onverenigbaar. Wel werd het peilen opgeschort en daarna feitelijk nooit heringevoerd. In het
laatste kwart van de achttiende eeuw klonken er geregeld alarmerende berichten over sluikerijen met
impostbiljetten, zowel door particulieren als door tappers.1539
De Amsterdamse burgers hadden bezwaren tegen de belastingontduiking door tappers. In de
Ongelukkige levensbeschryving van De Koning staat een paginalange tirade van een klant tegen de Duitse
uitbater van een drinkhuis. ‘En welk voordeel heeft een burger van al jouw sluiken? Immers geen duit.
Want waar men komt, overal moet men een stuiver voor een borrel betalen, dat is, net als bij de
bakkers, een vastgestelde prijs. De Heren moesten maar eens de eerste de beste sluiker, die ze in
handen kregen, zonder enige genade ophangen. Dan zouden jullie mesjeurs Moffen hier niet zo gauw
rijk worden, en een eerlijk inboorling [autochtoon] trosseren [tarten]’. En zo fulmineerde de xenofobe
slepersknecht nog even door, terwijl de tapper er wijselijk het zwijgen toe deed. Hij bestempelde de
waard zelfs als ‘een ruwiene [ruïne] voor den burger en menig eerlijk huishouden’, omdat tappers
profiteerden van andermans ellende maar niets terugdeden voor de samenleving.1540 Ook de overheid
vond dat de tappers meer konden bijdragen. De bierimpost was sterk gedaald en kwam na 1795 niet
meer boven de honderdduizend gulden. Uit de Bataafse Tijd (1795-1801) dateert een voorstel van de
thesaurie om de overheidsinkomsten te vergroten door een extra heffing op te leggen aan tapperijen en
drankwinkels. De tappers zouden wel dertig gulden extra kunnen betalen, uitbaters van ‘flessiaans
winkels’ maximaal veertien gulden. Om te mogen tappen zou voortaan weer een bewijs van
poorterschap nodig zijn, zodat de ‘stads cassa’ ook zou gaan rinkelen door de verkoop van deze cedels.
Ook moest er een lijst komen met de namen van alle tappers, hun adres, de hoogte van hun
impostheffing en of zij wel of geen burgerschap bezaten. Hieruit zou moeten blijken dat de meesten,
vergeleken met hun ‘volkryke wyken of straaten, veel te laag getaxeert zyn. En [dat] misschien geen
derde van hun het Burger recht bezitten’.1541
Dit ‘project finantien’ verdween echter in een la. Bij de Bataafse bestuurders drong namelijk het
besef door dat nieuwe heffingen en tariefsverhogingen juist leidden tot verminderde consumptie en
toenemende ontduiking: ‘l’impôt tue l’impôt’, zoals de belastinghervormer Isaac Gogel het zou
formuleren. Toch bleek door hun hervormingen het aandeel van de consumptieve belastingen en
daarmee de invloed op de prijs van de eerste levensbehoeften juist te zijn toegenomen, ondanks de
afschaffing van de bierimpost. De tarieven voor (brande)wijn waren immers gestegen.1542
In de vroegmoderne periode drukten de imposten vooral op de inkomens van de kleinere tappers.
Door belastingontduiking poogden zij hun zaak winstgevend te houden. Voor de kasteleins van de
geprivilegieerde herenlogementen waren het echter relatief geringe onkosten. Zij ondervonden meer
problemen van de stedelijke bezuinigingen op representatiekosten, de vervallen gebouwen waarin hun
herbergen gevestigd waren en van de concurrentie van nieuwe logementen.

Van de voorgestelde maatregelen van de gewestelijke Statenvergadering hiertegen bleef na bespreking in de vroedschap
weinig over, zie: Breen, ‘Wijnhandel’, 103-110.
1540 Koning, Ongelukkige levensbeschryving, 140-143.
1541 SAA, Archief 5039, inv.nr. 707.
1542 Fritschy, Patriotten, 142-149.
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Nieuwe wegen

Binnen het herbergwezen was het nog altijd een voorrecht om kastelein te worden in een van de door
de stad verhuurde drinkhuizen. In de achttiende eeuw waren dat de Kloveniers- en Garnalendoelen, de
beide herenlogementen, logement de Munt en de Nieuwe Stadsherberg. Gezien de aanstellingsduur van de
kasteleins – van wie sommigen meer dan twintig jaar op hun post bleven – bleef het aantrekkelijk om in
de geprivilegieerde herenherbergen te mogen werken, al was het gedaan met de grootschalige
regeringsmaaltijden en ontvangsten van stadsgasten. De terugval aan inkomsten hieruit probeerden de
kasteleins op te vangen met zaalverhuur aan gezelschappen en het organiseren van bals,
muziekvoorstellingen en andere evenementen. In het laatste kwart van de eeuw kregen de in verval
geraakte gebouwen echter concurrentie van het Wapen van Amsterdam, dat kan gelden als het eerste
modern ingerichte logement van de stad.
Daling representatiekosten
Het wel en wee van de stedelijke herenherbergen is goed te volgen aan de hand van de
verhuurboeken.1543 De huurprijsontwikkeling geeft namelijk niet alleen de namen van de kasteleins maar
ook een indicatie van de populariteit, alsmede van de staat van onderhoud en eventuele verbouwingen.
Na het faillissement van de laatste kastelein, in 1703, bleef de Kloveniersdoelen twee jaar gesloten. De stad
was naarstig op zoek naar een nieuwe huurder, die genoegen nam met de deplorabele staat van
onderhoud en het verbod op het huisvesten van de ‘muziekcolleges’. In 1705 werd dat Jan Hoos,
voorheen waard van veilingherberg de Witte Zwaan (Nieuwendijk). Ook in de doelenherberg hield hij
veilingen, zoals van muziekinstrumenten en bladmuziek (1710), om extra bezoekers te trekken.1544 Hoos
betaalde aanvankelijk nog slechts 650 maar later duizend gulden huur. Zijn opvolger (Osewout Colson)
pachtte de doelen voor dat laatste bedrag vanaf 1710 en adverteerde voor een ordinaris-eethuis. Na een
grote verbouwing op stadskosten, voltooid in 1714, schoot de huur weer omhoog, naar
zeventienhonderd gulden. Een jaar later verdween echter een van de artistieke attracties: Rembrandts
‘Nachtwacht’ verhuisde naar de krijgsraadkamer in het stadhuis, in navolging van het schoorsteenstuk
van Van der Helst. Vier schuttersstukken bleven achter in de doelenherberg, waaronder de Overlieden
van Govert Flinck.1545
In 1716 overleed kastelein Colson. Zijn opvolger was Cornelis Immerseel (1677-1719) uit Den
Haag, die het vak had geleerd als knecht in de Plaats Royaal (Kalverstraat). In 1703 was hij getrouwd met
de herbergiersdochter daar: de toen twaalfjarige (sic) Maria Hulstman. Na het overlijden van Immerseel,
in 1719, mocht zij – inmiddels een volwassen vrouw – het kasteleinschap waarnemen, tot ze eind 1720
hertrouwde met de doelenknecht Nicolaas de Ruyter.1546 Dit nieuwe duo raakte in 1721 verwikkeld in
een pijnlijke zaak tegen Christoffel Brants (1664-1732), de Hollandse resident in Moskou. Vanwege de
Vrede van Nystadt tussen Rusland en Zweden gaf Brants op 9 en 10 december een diner met bal in de
doelen, terwijl erachter in de Binnen-Amstel grote vuurwerken werden afgestoken. De festiviteiten,
waarvoor alle herbergen langs de Amstel volgeboekt waren, waren bedoeld als public relations voor
Brants, maar de Amsterdamse burgemeesters schitterden door afwezigheid. Brants kreeg een
eindrekening van het bal en diner op de Kloveniersdoelen van bijna veertienduizend gulden.1547 Naast
decoratieve kosten, zoals bloemstukken en ‘heele curieuse servetten’, ging het vooral om genuttigde
maaltijden (3224 gulden) en een vergelijkbaar bedrag aan honderden flessen wijn, waaronder ‘beste
Franse’, vijftien jaar oude Moezelwijn en de nodige Champagne. Van de tweehonderd gebruikte groene
roemers kwam minder dan de helft ongeschonden retour. Ook de kosten voor de schoonmaak, het
SAA, Archief 5039, inv.nrs. 538-540.
Zie hoofdstuk 24. SAA, Archief 5069, inv.nr. 1, verkoop 16-1-1721; Van Biema, Doelen-Hotel, 47; ’s-Gravenhaagsche
Courant, 3-1-1710; Amsterdamse Courant, 6-5-1706.
1545 Schutters van wijk VIII, zie: Middelkoop, ‘Schuttersstukken’, 88; Amsterdamse Courant, 11-10-1710.
1546 Ze waren dus geen onderhuurders (vgl. Van Biema, Doelen-Hotel, 51), want Immerseel was al overleden. Wel bleef de
pachtovereenkomst op zijn naam staan. SAA, Archief 5039, inv.nr. 539; otr 6-4-1703, 29-11-1720.
1547 De rekening is afgedrukt naar het origineel door Splitgerber (‘Rekening’) en – met fouten – op een contemporain
pamflet van boekverkoper Hendrik Sligtenhorst dat vermoedelijk is gebruikt door Van Biema (Doelen-Hotel, 49, 51). De
Balbian Verster, ‘Brants’, 138-139.
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gebruik van de binnenplaats, het voorhuis en de logeerkamers en het plaatsen van extra ledikanten
liepen in de papieren, en ten slotte waren er gederfde inkomsten door het sluiten van de schietdoelen
en ‘geen logies te kunnen houden’, een post van 2500 gulden. De kasteleines dagvaardde resident
Brants voor de schepenen, die drie deskundigen aanwezen om de rekening te onderzoeken en ‘partijen
te accorderen was ’t doenelijk’. Deze arbiters, uitbaters van andere herenherbergen, concludeerden dat
de doelenkasteleines bijna 3600 gulden teveel had gerekend. De schepenbank nam deze uitspraak over
en Brants voldeed de verlaagde rekening.1548
Of het samenhangt met de zaak tegen Brants is onbekend, maar bij de volgende huurder1549 ging
in 1723 de jaarhuur van de doelenherberg omhoog naar 2300 gulden. Diens weduwe mocht in 1737 de
huur niet overnemen. Vanaf dat jaar begon het stadsbestuur namelijk aan een renovatieproject van de
stedelijke herenherbergen, waarna de huren flink zouden stijgen. Aan de Kloveniersdoelen liet de stad
herstelwerkzaamheden uitvoeren, zoals het vervangen van acht kozijnen en vensters, het behangen en
van lambrisering voorzien van de grote zaal en herstel van het goudleerbehang op kamer nummer drie.
De kosten hiervan (490 gulden) waren reden om de huur van de doelenherberg bijna te verdubbelen tot
vierduizend gulden. Voor de nieuwe huurder, Alexander de Lancer uit Rijsel (Lille), bleek dat een te
hoog bedrag: hij raakte in betalingsproblemen en hield het na drie jaar voor gezien. Tegelijk met de
Kloveniersdoelen liet de stad in 1737 de zaal van het Oudezijds Herenlogement schilderen, de wanden opnieuw
behangen met goudleer en de vensters en kozijnen vernieuwen, wat nog niet tot een huurverhoging
leidde. In 1740 bleek dat in drie kamers het behangsel ‘seer oud’ was zodat ze opnieuw moesten
worden behangen; tegelijkertijd werden er vier lantaarns hersteld. Deze aanpassingen hadden wel
financiële consequenties voor de kastelein, die honderdvijftig gulden per jaar extra moest betalen. Ook
het gebouw van de Handboogdoelen aan het Singel werd verbouwd. Deze herenherberg stond in de
achttiende eeuw bekend als Garnalendoelen, vanwege de garnalenmarkt voor de deur. De gotische
voorgevel kreeg in 1737 een rechte lijst met het stadswapen erin, de vensterindeling werd naar
contemporaine maatstaven gewijzigd en de zaal werd vergroot. Drie jaar later steeg de huur met
vierhonderd gulden naar 1850 gulden, in 1746 zelfs naar 3150 gulden.1550 Ook de uitbater van de Nieuwe
Stadsherberg in het IJ ondervond de vernieuwingszucht van het stadsbestuur. De herberg kreeg er een
aantal extra kamers bij en ieder vertrek werd voorzien van een eigen schoorsteen. Ook werden de
wanden behangen op stadskosten. Als gevolg van de verbouwing moest de kastelein jaarlijks vijftig
gulden extra huur betalen.1551
De verfraaiing van de herenherbergen leverde meer huur op en kwam ten goede aan de
stedelijke representativiteit. Het stadsbestuur kon immers geen stadsgasten onthalen tegen een
achtergrond van afbladderende verf en door tabaksrook verkleurd behang of in een logeerkamer met
wegrottende kozijnen. Het is echter de vraag of er nog wel gasten kwamen. De uitgaven aan
‘defroymenten, presentatien van stadskannen en maaltijden’ lagen in de eerste helft van de achttiende
eeuw gemiddeld op tienduizend gulden, terwijl in de tweede helft van de zeventiende eeuw een
gemiddelde van 25.000 gulden werd besteed. Daarmee daalden de representatiekosten van circa twee
procent naar minder dan een half procent van de totale stedelijke uitgaven.1552 Aan geldgebrek heeft het
niet gelegen, want de stad had in deze periode een aanzienlijk batig saldo.1553 Voor het magere
representatiebudget zijn echter andere oorzaken aan te wijzen. In politiek opzicht verloor Amsterdam
aan belang, zoals ook de Republiek langzaam wegzakte op de Europese ranglijst van grote
mogendheden.1554 Meer dan in het verleden was het politieke schouwtoneel in Den Haag, waar een
kleine kerngroep met vertegenwoordigers van de stemhebbende steden gewichtige zaken besprak en

Donga, Christoffel van Brants, 58-64.
SAA, otr 22-4-1718, Jan Hendriksz Mos uit Wehrden, woont in OZ Herenlogement x Hendrikje Suermond van Grol, 31
jaar, op de Herengracht.
1550 De huur steeg dus niet in 1733 al naar 1850 gulden, zo blijkt uit het verhuurboek, vgl. Kleijn, Schutters, 38.
1551 SAA, Archief 5039, inv.nr. 8, nots. 15-11-1707, p. 101-102 [goudleer]; inv.nr. 13, 14-2-1737, p. 61; 12-9-1737; p. 68, 4-41737; p. 77-78; 8-9-1740, p. 26v; inv.nr. 539.
1552 Zie bijlage 1.
1553 Pas vanaf 1774 ontstonden er structurele tekorten. Koenen, Voorlezing, 30, 40, 124, 125.
1554 Hierover: Aalbers, ‘Machtsverval’; Prak, Republiek, 277-279.
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afhandelde met buitenlandse vorsten en gezanten.1555 Zonder te morren stemde het stadsbestuur in
1700 in met een aanzienlijke verhoging (150.000 gulden) van de uitgaven aan het defroyment in Den
Haag, dat daar vooral bestond uit geschenken en een driedaagse diplomatiek onthaal door de StatenGeneraal. Ook de kosten voor het stedelijke ‘huishouden’ in Den Haag stegen gestaag.1556 In het laatste
kwart van de achttiende eeuw besteedde Amsterdam daar jaarlijks gemiddeld ruim zestienduizend
gulden, terwijl er in de eigen stad nog geen 2300 gulden werd uitgegeven aan maaltijden en
defroymenten.1557 In 1735 liet het stadsbestuur de bestaande gebouwen aan het Plein slopen en
vervangen door nieuwbouw van twee logementen achter één gevel met tuinen, koetshuizen en
meubilering, ‘naar de digniteit van deze Stad’.1558 Vergeleken met de kosten van het nieuwe stedelijke
logement in Den Haag (150.000 gulden) waren de cosmetische opknapbeurten van de herenherbergen
in de thuisstad verwaarloosbaar. Hoog bezoek liet Amsterdam immers toch links liggen. Aan het begin
van de eeuw ontving de stad nog Frederik I van Pruisen en in 1717 kwam Peter de Grote voor een
tweede keer langs, maar noch de Pruis, noch de Rus logeerden in een van de stedelijke
herenherbergen.1559 Na het laatste tsarenbezoek bleven ceremoniële ontvangsten helemaal uit. Om
politieke redenen verliep in 1734 het bliksembezoek van de Friese stadhouder met zijn kersverse
echtgenote Anna van Hannover (1709-1759), prinses van Groot-Brittannië, weinig gastvrij; na een half
uur waren ze alweer vertrokken. Een volgend bezoek in mei 1747, toen de prins net was aangesteld als
stadhouder van Holland, ging gepaard met klokgelui, kanongebulder en illuminaties. Het vorstelijke
paar besloot toen echter te logeren bij een particuliere koopman, zonder banden met het
regentenpatriciaat.1560
In 1748 tastte het in het nauw gedreven stadsbestuur bij hoge uitzondering in de buidel voor het
onthaal van Willem IV1561, maar de tijd van de grootse ontvangsten was voorbij. Wel bezochten de
regenten zelf hun eigen herenherbergen. Het sterk verminderde representatiebudget ging grotendeels
op aan de vaste regeringsmaaltijden, zoals het prijzige predikantenmaal, en de koude keukens in het
stadsjacht op weg naar Den Haag. Incidenteel verdienden de kasteleins iets extra’s aan de regenten. Op
16 februari 1716 vierde ‘de volksbeminnende Burgervader’ Joan Corver bijvoorbeeld zijn vijftigjarig
jubileum als raad in de vroedschap met ‘een pragtigen maaltijd’ in het Oudezijds Herenlogement.1562 Met
hun grachtenhuizen en lommerrijke buitenverblijven hadden de leden van het regentenpatriciaat echter
voldoende andere locaties om te netwerken, vrienden te ontvangen en hoogtijdagen te vieren. Nu
waren privébezoekjes in de zeventiende eeuw ook al usance, zoals blijkt uit de ‘sociale balans’ van Joan
Huydecoper.1563 Volgens het ‘aristocratiseringsproces’ – de vergroting van de kloof tussen de regerende
aristocratie en de gewone burgers – zouden de latere regenten echter nog minder geneigd zijn zich
onder het publiek te mengen. Ook volgens de ‘huiselijkheidsthese’ zou het in de achttiende eeuw
gebruikelijker zijn geworden om vrienden, familie en zakenrelaties niet langer in publieke gelegenheden
zoals drinkhuizen te ontmoeten, maar om elkaar thuis uit te nodigen en te bezoeken.1564 De toename in
Amsterdam liet zich daar vertegenwoordigen door zijn eerste pensionaris, Willem Buys (1661-1749), die door al te
eigenmachtig optreden de ruggesteun van de burgemeesters zou kwijtraken. Aalbers, Vrede, 186-188; De Bruin, Verraad, 352.
1556 Vanaf 1639 was Eva Genits kasteleines van het logement in Den Haag, vanaf 1667 kastelein Hendrick Barendsz
Samson, die sinds 1678 ruim 1500 gulden declareerde aan ontbijten en huishuur, en vanaf 1679 Gesel Halters, de weduwe
van doelenkastelein Jacob van der Helst, die in 1697 ruim 2000 gulden toucheerde. SAA, Archief 5039, inv.nr. 131, f. 188;
inv.nr. 311, 29-1-1678; inv.nr. 312, 22-10-1678; inv.nr. 351, 8-5-1697; Archief 5025, inv.nr. 45, vr.sch.res. 2-4-1700; inv.nr.
117, f. 40; Heringa, Eer en hoogheid, 430-447, 533.
1557 Zie bijlage 3.
1558 De verschuiving van de aandacht naar het Haagse regeringscentrum was niet typisch Amsterdams: ook andere Hollandse
stadsbesturen lieten er in deze periode prestigieuze logementsgebouwen neerzetten. Kannegieter, ‘Logement’, 96; Medema,
Bouwbedrijf, 262-266, 295; Sinninghe, Logementen.
1559 Beiden overnachten bij burgemeester Witsen. SAA, Archief 5039, inv.nr. 360, 23-1-1703 [defroyment koning van
Pruisen met gevolg in hortus en schouwburg]; Porta, Corver, 39-40.
1560 Als dank voor de gastvrijheid bezorgde Willem IV deze Volkert van Jever in 1748 een plaats in de vroedschap. Porta,
Corver, 203-207; Wagenaar, Amsterdam,deel 1, 740; deel 4, 94; Elias, Vroedschap, deel 2, 878.
1561 Zie hoofdstuk 31.
1562 Alle leden van het bestuurscollege waren uitgenodigd en de aanzienlijkste gasten kregen gouden en zilveren medailles
uitgereikt, zie: Porta, Corver, 84-85; Wagenaar, Amsterdam, deel IV, 25.
1563 Kooijmans, Vriendschap, 136-148.
1564 Wijsenbeek-Olthuis, ‘Hollandse interieur’, 146; Muurling, Huiselijkheid, 96; Kooijmans, ‘Patriciaat’, 94; Schuurman en
Spierenburg, ‘Introduction’.
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het bezit van serviezen, tafellakens, sierglaswerk en ander tafelgerei en de inrichting van aparte
eetvertrekken1565 ondersteunen het vermoeden dat de elite vaker thuis dineerde dan in herbergen. Wel is
het de vraag of er een scherp contrast bestaat met de voorgaande periode. Vanaf het eind van de
zestiende eeuw kwam de politieke elite al zelden in gewone drinkhuizen, liever hielden ze besloten
maaltijden en drinkgelagen in de zalen van hun eigen herenherbergen. In de loop van de achttiende
eeuw zochten de regenten elkaar juist weer vaker op buiten hun eigen woonomgeving, maar dan
opnieuw in afgehuurde zalen en vertrekken van de eigen herenherbergen.1566
Rookontwikkeling
De stad maakte een bescheiden ‘winst’ op de verhuur van de herenherbergen: er kwam meer binnen
aan huur dan dat er werd gespendeerd aan representatiekosten.1567 Aan de lijst van ‘huizen waarvoor de
stad huur ontvangt’, uit 1732, is de rangorde van de stedelijke herenherbergen in die periode af te lezen.
De hoogste huur betaalden de kasteleins van de Kloveniersdoelen (2500 gulden); de Oudezijds en Nieuwezijds
Herenlogementen brachten 2200 gulden op; de Nieuwe Stadsherberg 1750 gulden; de Garnalendoelen 1450
gulden, en logement de Munt 1200 gulden. Nader inzicht in de inkomsten en verdere financiële
omstandigheden van de kasteleins geeft het kohier van de personele quotisatie, de belasting voor
burgers met een jaarinkomen van boven de zeshonderd gulden. De kasteleins behoorden tot de ‘grote
burgerij’1568 en de financiële bovenlaag van de tappende beroepsgroep, met bovenaan de uitbaters van
het Oudezijds Herenlogement en de beide doelenherbergen. De eerstgenoemde, Huijbert de Wit, had zes
mensen in dienst en bezat een sjees met twee paarden, waarmee hij zijn gasten kon laten halen en
brengen. Volgens zijn eigen – vermoedelijk te lage – opgave verdiende hij jaarlijks drieduizend gulden,
zodat hij na aftrek van zijn huurbedrag slechts achthonderd gulden zou overhouden. Vergeleken met
zijn buurtgenoten op de Oudezijds Voorburgwal was hij met dat inkomen maar een armoedzaaier: de
kooplieden en renteniers verdienden immers het twee- of drievoudige. Johan Hageman, kastelein van
de Kloveniersdoelen, betaalde in 1742 een nog hogere huur: 2600 gulden. Daartegenover stond een
jaarinkomen van slechts twaalfhonderd gulden, waarmee hij niet eens uit de kosten zou komen.
Aangezien Hageman het kasteleinschap volhield tot zijn dood (in 1760) lijkt het erop dat hij zijn
inkomsten opzettelijk te laag heeft opgegeven.
Extremer was de discrepantie tussen inkomen en huur bij Frans Beudeker, kastelein van de
Nieuwe Stadsherberg. Aan de stad betaalde hij drieduizend gulden huur voor de herberg in het IJ-water en
jaarlijks zou hij slechts de helft van dat bedrag (vijftienhonderd gulden) terugverdienen. Dit voorbeeld
bevestigt opnieuw het vermoeden dat ook de minder welgestelden hun inkomens veel te laag opgaven:
Beudeker hield het kasteleinschap immers zolang vol (28 jaar), dat van een verlieslijdend bedrijf geen
sprake kan zijn geweest.1569 Kastelein Joost Winter van de Garnalendoelen aan het Singel had een lagere
huur dan zijn collega-kasteleins (1450 gulden) en hield dus meer over van zijn jaarinkomen (2500
gulden), waarvan hij ook zijn vijf personeelsleden bekostigde. Ook Hendrik Kerkhoff, kastelein van de
Munt, had een relatief lage huur (twaalfhonderd gulden), maar hij gaf slechts vijftienhonderd gulden aan
inkomsten op. Van de overgebleven driehonderd gulden moest Kerkhoff vier personeelsleden, voedsel,
dranken, imposten en andere onkosten betalen. Toch kreeg zijn opvolger, Willem Heijtland, een
huurverhoging tot 2350 gulden. Hiermee bleek de uiterste huurgrens te zijn overschreden: Heijtland
ging in 1747 bankroet. Drie jaar later bracht de stad de huur terug op het oude niveau (1475 gulden).1570
Tussen de herenherbergen heerste geen strijd op leven en dood. Eerder was er een zekere mate
van collegialiteit. Zo stonden kasteleins borg stonden voor de betaling van elkaars pachtsom en waren
er personele dwarsverbanden. Met publieke verkopingen, muziekvoorstellingen, opzienbarende gasten
en kamer- en zaalverhuur probeerden de kasteleins hun zaak in de kijker te spelen en winstgevend te
houden. Ieder drinkhuis had een eigen specialisme. Zo organiseerden de herenlogementen, de Munt en
Wijsenbeek-Olthuis, ‘Hollandse interieur’; De Jong, Deftig bestaan, 133-136, 144-146.
Zie hoofdstuk 30.
1567 De herenherbergen leverden bij elkaar jaarlijks ruim 11.000 gulden op, zie: SAA, Archief 5039, inv.nrs. 539-540.
1568 De Vries en Van der Woude, Nederland, 650.
1569 Voor de hogere inkomens, zie: Lesger, ‘Stagnatie’, 259.
1570 SAA, Archief 5039, inv.nrs. 539-540; PQ, 47, 56, 167, 173.
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de Kloveniersdoelen veilingen1571, terwijl de kasteleins van de beide doelenherbergen zich met name
richtten op feesten en vergaderingen. Een trouw bezoeker van de Garnalendoelen was Jacob Bicker Raye,
de stadschroniqueur, in zijn hoedanigheid als kapitein van de schutterij. Jaarlijks na de ‘omschrijving’ –
een inventarisatie van de staat van zijn compagnie – vond er een feestmaaltijd plaats. Dat die lang kon
duren, bleek in 1737. Terwijl Bicker Raye aan de feestdis zat, was er in zijn wijk brand uitgebroken en
moest hij uitrukken. Na het blussen keerde hij terug naar de doelen, waar het feestmaal nog altijd in
volle gang was. Een jaar later, in 1738, bezocht Bicker Raye de Garnalendoelen in zijn rol als afslager van
de vismarkt, een taak die hij liet waarnemen. Hij trakteerde ‘alle vischvrouwen en knechts’ (130
vrouwen en twintig mannen) daar twee dagen lang ‘heel deftig’. De partij eindigde de tweede dag om
zes uur ’s ochtends, toen de gasten ‘seer soet en sonder de minste disorder’ naar huis wandelden.1572
Met Jan Duysenberg kwam er in 1746 een assertieve kastelein aan het roer van de Garnalendoelen.
Hij deed verschillende verzoeken aan de thesaurie om de herberg aantrekkelijker te maken voor zijn
gasten. Vergeefs was zijn strijd tegen de rookoverlast vanwege de haarden in de zaal en de kleinere
vergaderkamers. Wel wist Duysenberg het voor elkaar te krijgen dat een kamer werd omgebouwd tot
‘ordentlijk slaapvertrek’ (1755); drie jaar later kwam de stadstimmerman een porte-brisée maken en de
zaal behangen, en in 1762 werd een andere kamer voor tweeduizend gulden gerenoveerd. Dit alles op
stadskosten en zonder serieuze huurverhogingen. De doelenkastelein had ook speciale toestemming
gekregen om te worden opgevolgd door de man van zijn dochter Elisabeth (1733-1767). In 1755 was
zij getrouwd met George Willhelm Niemann (1724-1791) uit Brunswijk-Wolfenbüttel, niemand minder
dan de persoonlijke kok van Lodewijk Ernst (1718-1788), de ‘dikke’ hertog van Brunswijk en het latere
mikpunt van spot van de patriotten.1573 Na Duysenbergs overlijden werd zijn schoonzoon Niemann in
1767 inderdaad doelenkastelein. Hij kreeg meteen een eervolle taak tijdens het driedaagse statiebezoek
van Willem V en Wilhelmina van Pruisen aan Amsterdam, in mei 1768; een van de zeldzame stedelijke
ontvangsten in de achttiende eeuw. De burgemeesters hadden grote moeite om geschikte logementen
voor het vorstelijke gezelschap en hun entourage te vinden, ‘overeenkomstig met derzelver Koninklyke
afkomst en aanzienlyke verbindtenissen’. Verschillende herenherbergen ‘werden te klein, te oud, of om
andere redenen, te onbekwaam bevonden’. De burgemeesters besloten het stadhouderlijk paar te
logeren in het stadhuis, dat nooit eerder als logement was gebruikt. Binnen enkele weken lieten zij het
tochtige gebouw gereedmaken; zo werd onder meer de schepenkamer van stoffen wandbekleding
voorzien en kwam er een ‘deftigen inboedel’. Het paar zou slapen in de burgemeesterskamer, in twee
met roodzijden behangen hemelbedden. Voor het logeren van de hofhouding – circa tachtig1574
personen – riepen zij de hulp in van de VOC, eigenaar van logementen in een gedeelte van het
Trippenhuis (Kloveniersburgwal 29) en in de Doelenstraat. De te verwachten veertig paarden, vijf
koetsen en enkele andere rijtuigen konden in de manege van de rijschool aan de Leidsegracht worden
gestald. Voor een aantal bedienden deed de stad een beroep op het Kasteel van Antwerpen, een logement
achter het stadhuis, naast het generale postcomptoir (Nieuwezijds Voorburgwal). Daar vonden drie
kamerdienaars met twee knechten, vier lopers en vier lakeien van Willem V onderdak en aan drie tafels
kwamen er bijna dertig hofdienaren eten. Tot slot sliepen acht lakeien en twee postiljons in de Liesveldse
Bijbel in de Warmoesstraat.1575
Het is tekenend dat noch het Oudezijds Herenlogement, noch de Kloveniersdoelen geschikt werden
geacht voor de stadhouderlijke hofhouding. In de Garnalendoelen werden wel de persoonlijke kok1576 van
de stadhouder – Staroski – en diens souschef ondergebracht. Samen met doelenkastelein Niemann
leverden zij voedsel, dranken en keukengerei op het stadhuis.1577 Toch bleef ook het Oudezijds
Zie hoofdstuk 14.
Bicker Raye, 45, 57.
1573 SAA, otr 4-4-1755. Kleijn, Schutters, 38-39.
1574 Van der Meer komt op dit aantal (Van de Prins geen kwaad, xliv); Wagenaar (Verheugd, 12) houdt het op ongeveer honderd
personen.
1575 De totale kosten van het bezoek waren 102.874 gulden, grotendeels besteed aan muziek, medailles, personeelskosten en
gehuurde meubelen. De kastelein van het Kasteel van Antwerpen ontving 1200 gld. SAA, Archief 5039, inv.nr. 426, 11-6-1768.
1576 Officieel ‘mondkok’, een positie waarnaar ook de betovergrootvader van W.F. Hermans met een vals getuigschrift zou
hebben gesolliciteerd, zie diens Fotobiografie.
1577 Niemann declareerde een astronomisch hoog bedrag hiervoor (45.475 gld). Zijn diensten vielen in de smaak, want in
1777 mocht hij het dessert verzorgen bij de intocht van Willem en Wilhelmina in Leeuwarden. Geen eenvoudig toetje, maar
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Herenlogement in trek bij hoogwaardigheidsbekleders, zo bleek een maand na het stadhouderlijke bezoek.
Op 30 juni 1768 logeerde Christiaan VII, de jeugdige koning van Denemarken, in het logement, zij het
niet op stadskosten. Een groot gedeelte van zijn gevolg (bijna zestig personen) streek neer in twee
vreemdelingenherbergen in de Nes, L’Étoile d’Orient en de Stad Lyon.1578 De Deense koning bleef een
week en vertrok na ‘al het merkwaardigste’ van Amsterdam te hebben bezichtigd.1579 Tot de
voornaamste attracties behoorden de beide doelenherbergen toen allang niet meer. Van het
legendarische kunstbezit was bijvoorbeeld weinig meer over. In 1753 waren drie van de vier resterende
schilderijen uit de grote zaal van de Kloveniersdoelen verhuisd naar de burgemeesterskamer op het
stadhuis; alleen Flincks Overlieden mochten achterblijven. Volgens Wagenaar waren de kunstwerken
preventief verwijderd omdat ze gevaar zouden lopen tijdens publieke verkopingen en andere
‘samenvloeijing van volk’. In de Garnalendoelen bleef een en ander hangen, maar een groot deel van de
schilderijen werd later alsnog weggehaald of verdween door verkoop, vernieling of op andere wijze.1580
In 1773 verhuisde ook het schoorsteenstuk de Overlieden van de Handboogdoelen van Bartholomeus van der
Helst, dat de burgemeesters lieten vervangen door een nieuw schilderij van de onbekende schilder
‘Groen’. Tussen 1779 en 1782 financierde de stad het herstel van de geschilderde behangsels in de
Garnalendoelen die waarschijnlijk beter zichtbaar waren geworden na het vertrek van de groepsportretten.
Ook het Nieuwezijds Herenlogement kampte in deze periode met een aftands interieur: het behangsel aan
de wand van de gelagkamer was zelfs ‘geheel vergaan’ en in de veilingzaal waren twee ruiten
gesneuveld. Vanwege de slechte ontluchting van de haarden stonden de vertrekken geregeld blauw van
de rook.1581
Rookontwikkeling bleef ook de gasten en kasteleins van de Garnalendoelen parten spelen. Na een
verbouwing van de benedenverdieping (1783) bleek de oude traptoren scheuren in de muren te
veroorzaken. Het obstakel leek ook de boosdoener te zijn achter de sterke rookontwikkeling in de
stookplaatsen van de collegekamers en de zaal. De toren werd afgebroken, maar ook hierna bleef de
doelenkastelein geregeld aankloppen bij de thesaurie voor reparaties en verbouwingen. Op zijn verzoek
kwam er in 1785 onder de collegekamers een turfhok, waarin tonnen brandstof werden aangevoerd via
een koker vanaf de vliering. Twee jaar later vroeg de doelenkastelein of hij enkele kamertjes boven de
grote zaal zou mogen afschotten en als ‘vaste logeerkamers te verhuren, waartoe zig reeds fatzoenlijke
lieden bij hem vervoegd hadden’. De thesaurie wees dit verzoek af, omdat een jaar eerder was besloten
dat de Garnalendoelen niet langer als logement mocht worden gebruikt. Pas in de Bataafs-Franse Tijd
zouden er weer gasten logeren.1582 Doelenkastelein Pieter Anthony Oosterlinck, een migrant uit Namen,
was echter ambitieus genoeg om van zijn Garnalendoelen een florerend bedrijf te maken. Vóór zijn
aantreden, in 1782, was hij waard geweest in de Gouden Bal (Laagte Kadijk), waar hij bruiloften en
maaltijden verzorgde, en een jaar later leidde hij de Keizerlijke Kolfbaan (Nieuwe Keizersgracht). Als
kastelein van de Garnalendoelen adverteerde hij met het organiseren van maaltijden, bruiloften en
‘burgerwagt-partyen’. In de zalenverhuur kon de doelenkastelein zich geen streng of principieel
toelatingsbeleid permitteren: tot zijn gasten behoorden evengoed de patriotten, die copieuze maaltijden
hielden, als de Oranjegezinde regenten van na 1787.1583 In 1786 kon ook de aartspriester zonder
problemen een vergadering in de doelenherberg beleggen met een groep vooraanstaande katholieken.
Hierbij kan het geholpen hebben dat Oosterlinck en zijn vrouw zelf een katholieke achtergrond
hadden.1584
Vanaf 1785 begon doelenkastelein Oosterlinck met het organiseren van activiteiten tijdens de
septemberkermis. Dagelijks behalve op zondag gaven ‘de bekwaamste Musikanten deezer Stad’ in de
twee zalen concerten waarop de bezoekers dansten ‘onder het bestier van kundige Dansmeesters’. In
een culinaire beeldententoonstelling van ‘oude Vriesche helden’. Wagenaar, Verheugd, 10-22; Vlaardingerbroek, Paleis, 167,
268, n. 734; NNJB, deel 12, 2e stuk (Leiden 1777) 1154-1156.
1578 Zie hoofdstuk 18.
1579 Bicker Raye, 330.
1580 Middelkoop, ‘Schuttersstukken’, 88-89; Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 75 [citaat].
1581 SAA, Archief 5039, inv.nr. 26, p. 53, 14-7-1779; Dyserinck, ‘Overlieden’, 198; Kleijn, Schutters, 39.
1582 SAA, Archief 5039, inv.nr. 26, p. 25, 11-11-1778; p. 35, 21-1-1779 [verbouwingsplan]; p. 179, 19-6-1782; p. 258, 6-71785 [turf]; p. 287, 14-2-1787 [geen logement meer]; Kleijn, Schutters, 38.
1583 Zie hoofdstuk 36. Amsterdamse courant, 7-11-1780 en 4-5-1782; Noordhollandsche courant, 25-4-1781.
1584 De Wolf, Oude-Armenkantoor, 111-112; SAA otr 15-1-1779.
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een nieuwe ‘Chinese zaal’, die voor de kinderen geïllumineerd werd, aanschouwde het publiek
Aziatische dansen, onder aanvoering van een Chinese orkestmeester en balletmeester. Oosterlinck hief
toegangsgeld en verzorgde koude gerechten en allerhande dranken; op aanvraag was ook een warm
souper te krijgen. De prijzen hiervoor hingen op aangeplakte lijsten aan de gevel, zoals dat in Frankrijk
al vanaf de zestiende eeuw gebruikelijk was.1585 Om het exclusieve elitaire karakter van de dansavonden
te waarborgen, kregen livreibedienden geen toegang. Naast de kermisconcerten organiseerde
Oosterlinck tweemaal per maand bals voor de ‘voornaamste personen, meest leden der aanzienlyke
Collegien deser stad’.1586 Verboden waren echter gemaskerde bals, ook als die door in beslotenheid
werden gehouden. In 1783 hadden anonieme personen, in ‘masquerade klederen of anderzints
vermomd’ overlast gegeven, waarop het gerecht reageerde door een boete te stellen op verkleedpartijen.
Tappers, herbergiers en koffiehuishouders mochten geen zaaltjes of collegekamers meer verhuren ten
behoeve van gemaskerde danspartijen.1587
Naast het houden van de kermisconcerten verhuurde Oosterlinck de doelenzalen aan
gezelschappen. In de winter van 1790 begonnen de gasten echter te klagen over de kou en tocht op de
grote zaal, veroorzaakt door vervallen ramen en vensters waar de gure wind doorheen blies. Als
lapmiddel stopte de kastelein de gaten en spleten, maar de tocht kwam even hard door de zoldering die
‘geheel uyt de verf, en overal opgereten en gespleten’ was. Noodgedwongen bracht hij ‘de treffelykste
geselschappen’ daarom onder op de achterzalen, maar die waren te klein voor de partijen en
bruiloftsmalen die er moesten plaatsvinden. Bovendien was de vloer verzakt, waardoor er niet eens een
tafel kon worden geplaatst en er ‘niet zelden’ ongelukken gebeurden. Om de ‘Bloey & Luister’ van de
doelenherberg te vergroten, vroeg hij de thesauriers om de problemen te verhelpen en tegelijk een
orkestruimte in de grote zaal te laten timmeren. De stad nam alleen de kosten van het schilderen en
stoppen van de zoldering op zich; de rest moest Oosterlinck zelf bekostigen, zoals ook was vastgelegd
in zijn pachtovereenkomst.1588 Nieuwe commerciële plannen bedacht hij in 1792. In de buitenplaats
Rust-Ryk op de Muiderberg organiseerde Oosterlinck een ‘vauxhal’ (verlichte feesttuin) met twee
orkesten en koude keuken. Entreebiljetten (twee gulden per stuk) waren te koop bij de Garnalendoelen,
waar zijn vrouw intussen de herberg draaiende hield. Ook na zijn overlijden zette zijn weduwe de
doelenherberg voort. In de Bataafse Tijd kreeg ze grote regeringsopdrachten van de nieuwe
machthebbers: zo bood ze vanaf de revolutiedag onderdak aan Herman Willem Daendels,
brigadegeneraal van het Bataafs Legioen, en diens état-major. Ook de leden van het nieuwe
stadsbestuur, de Municipaliteit, waren bij de weduwe Oosterlinck te gast.1589
Net als de Garnalendoelen kende ook de Kloveniersdoelen barre tijden. In 1773 was het voorplein
weinig esthetisch volbouwd, waardoor het hoge, nieuwe pand – met circa twintig kamers – het zicht op
de achterliggende doelenzaal geheel ontnam. Het opschrift ‘vieux doelen’ boven de ingang herinnerde
de bezoekers aan vervlogen tijden. Aan de overkant van de Doelenstraat werd nog altijd geoefend op
de schietbaan en de ‘schietcolleges’ bleven in de doelenherberg vergaderen. De bierbrouwers verlieten
de Kloveniersdoelen wel: ze verplaatsten hun collegevergaderingen in 1781 naar de Witte Zwaan
(Nieuwendijk).1590 Prestigieus waren de doelenherbergen niet meer en ook het Oudezijds Herenlogement
ademde vooral vergane glorie. Vanwege het geringe aantal stadsgasten zag het stadbestuur er geen heil
in om een geheel nieuw herenlogement te laten bouwen, ingericht naar de eisen van de tijd. Bovendien
waren de onderhoudskosten hoog en stonden verschillende andere publieke gebouwen bijna op
instorten. Hoewel het bij het stadhouderlijke bezoek in 1768 pijnlijk duidelijk was geworden dat de stad
Vanaf 1532 moesten Franse herbergiers hun prijzen vermelden op een bord voor de entree, zie: Lefevre, Histoire, 106.
SAA, Archief 5039, inv.nr. 808, p. 300-302, rekest 23-5-1791; Amsterdamse courant 26-9-1786, 23-10-1788; Oprechte
Haerlemsche courant 24-9-1789.
1587 De straf op overtreding (600 gulden boete) werd bij recidive verzwaard tot een beroepsverbod van een jaar en ten
derden male voor eeuwig. Verkleedpartijen tijdens het feest zelf waren evenmin toegestaan, zie: Wagenaar, Amsterdam, deel
4, 392; NNJB 2, 241-244.
1588 SAA, Archief 5039, inv.nr. 808, p. 300-302, rekest 23-5-1791.
1589 Samen met J.M. Vaes en Muller en Groen kreeg ze 5247 gld wegens maaltijden, en stoelenhuur voor het huis der
gemeente van 1796-1798, Dagblad der vergaderingen der Representanten van het Volk van Amsterdam, vierde stuk (Amsterdam 1796)
8; Bijlagen tot het dagblad der vergaderingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam, deel 1 (Amsterdam 1798) 174; Amsterdamse
courant 2-8-1792.
1590 SAA, Archief 366, inv.nr. 1662; Vreeken en Wouthuysen, Grand Hotels, 60.
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een logement met grandeur ontbeerde, was het stadsbestuur niet van zins om dit zelf te bouwen en
bleef het bij aanpassingen van bestaande panden en houtje-touwtje-herstel van het interieur. Het
initiatief kwam daarmee aan de markt.1591
Particuliere initiatieven
In de tweede helft van de achttiende eeuw kregen de door de stad verhuurde herenherbergen
concurrentie van twee logementen. Ten eerste van het reeds bestaande Rondeel, dat was gevestigd in
directe nabijheid van de Kloveniersdoelen en het Oudezijds Herenlogement. Het Rondeel was kort na 1638
gebouwd op de plaats van een overbodig geworden vestingwerk, op de hoek van Amstel en de
Doelenstraat (nu: Hotel L’Europe). Sindsdien was het in gebruik als herberg, al is er weinig bekend over
de vroege exploitatie. Vermoedelijk ging het niet al te best, want in 1700 verdween de herberg van de
logementenlijst van het Reys-boek. In 1756 kwam er een nieuwe uitbater: Reynier Welters, geboren in
Grave maar al ‘25 jaren gewoond in Holland’. Hij zou logement en table d’hôte in het Rondeel
houden.1592 Welters was commercieel ingesteld en stelde zich dienstbaar op. Op verzoek van een aantal
vaste klanten vervroegde hij het middagmaal van twee uur naar half twee; ’s avonds bleef de
aanvangstijd van het diner negen uur. Verder verkocht hij concertkaartjes en pronkte hij met bekende
gasten. Zo logeerde in 1756 in het Rondeel de componist Felice de Giardini, die een concert gaf in de
nabijgelegen doelenzaal. Welters verkocht biljetten met zijn handtekening erop. Eveneens om publiek
te trekken, nodigde de uitbater in 1758 John Taylor uit, die eerder in de Stad Lyon gezichtskwalen zou
hebben genezen. Volgens het chirurgijnsgilde hielden patiënten echter ‘overdraaglyke pynen’ en
volledige blindheid over aan de behandeling van de wonderdokter. Datzelfde jaar bezocht Casanova het
Rondeel, maar de Italiaanse avonturier was zwijgzaam over zijn avonturen in het logement.1593
Mededeelzamer dan Casanova was de eveneens Italiaanse Giuseppe Garampi (1728-1800),
prefect van het Vaticaanse archief. In 1762 en 1764 was hij op kerkelijk-diplomatieke missie en
overnachtte hij in het Rondeel. Hij betaalde de waard, Welters, een gulden voor ‘de kost’ – exclusief wijn
– en anderhalve gulden voor een kamer met twee bedden. In 1774 liet de huiseigenaar het logement
grondig verbouwen, waarbij de zijgevel aan de Amstel een ander uiterlijk kreeg.1594 Het Rondeel kende
ook duistere episoden. In 1761 stal een bepruikte Haarlemmer drie zilveren lepels en vorken uit het
logement. Twee jaar later ontsnapte een zwarte man uit het Rondeel. Deze Apolio, ‘zynde een gladde
Criool, welgemaakt, oud ruim 30 jaren’, werkte voor een gast of voor kastelein Welters, die een premie
op zijn hoofd zette.1595 In deze periode verkeerde het logement in een vervallen staat: in 1770 ging zelfs
het gerucht dat er in het Rondeel geen logement meer was. Welters plaatste advertenties in de
Amsterdamse en Haarlemse couranten om dit te weerspreken, maar de verwarring onder de potentiële
klanten was groot. Een jaar later ging de inmiddels bouwvallige herberg in de verkoop. Hierna was het
Rondeel vooral bekend als speelhuis.1596 Uitbater Welters zat niet lang zonder werk. Op de
Kloveniersburgwal (nr. 60), hoek Rusland (nr. 17), was tussen 1767-1770 het Wapen van Amsterdam
verrezen, op de locatie van een oude brouwerij. Op particuliere initiatief was het speciaal als logement
gebouwd, hiermee vooruitlopend op de laatnegentiende-eeuwse ontwikkeling van de grand hôtels.1597
De puissant rijke eigenaar Gerrit Braamcamp (1699-1771), een katholieke zakenman en
kunstverzamelaar, richtte het dubbele pand in tot een groot logement met een veilinglokaal annex
concertzaal. Het logement-gedeelte, toegankelijk vanaf de burgwal, beschikte over dertig ruime kamers;
het hoogste aantal van de stad. Het interieur was bijzonder deftig, met een entree door een brede
marmeren gang met lambriseringen en aan beide zijden fraaie vertrekken met geschilderde
Medema, Bouwbedrijf, 264, 295.
Dit was C. Thomas. Amsterdamse courant, 10-04-1756. SAA, otr 16-4-1756.
1593 Zie hoofdstuk 18. Amsterdamse courant, 19-8-1756; 7-3 en 23-5-1758.
1594 Von Weech, ‘Garampi’, 222; Vreeken en Wouthuysen, Grand Hotels, 44.
1595 Amsterdamse courant, 6-10-1761; 16-6-1763.
1596 Vanaf 1785 was het Rondeel in handen van de weduwe J.F. Niemann. Amsterdamse courant, 10-11-1770; 1-1-1771;
Holcroft, Travels; Nederlandsche courant 24-10-1785.
1597 Vgl. Vreeken en Wouthuysen, Grand Hotels. Op het pand is in 1912 een glazen kap gezet. Tegelijk met de bouw van het
Wapen van Amsterdam opende in 1769 in Exeter het eerste ‘hôtel’, zoals de Franse uitbater het adverteerde. Dit gebouw
(Assembly Rooms, later Royal Clarence Hotel) is in oktober 2016 afgebrand. The Guardian, 28-10-2016.
299
1591
1592

wandbedekkingen en marmeren schoorsteenmantels. Boven het veilinglokaal was een grote zaal,
versierd met ornamenten en schilderstukken. De logeerkamers waren gedeeltelijk ingericht met
lambriseringen en hemelbedden. Gelijkvloers en in het souterrain waren drie keukens, voorzien van
marmeren aanrechtbanken, fornuizen en regen- en pompwaterleidingen. Ten slotte waren er een
provisiekelder, wijn- en bierkelders en (na 1775) een koks- of pasteibakkersoven.1598

Afb. 50 Wapen van Amsterdam, hoek Rusland/Koveniersburgwal. Tekening Philips Jacobsz, 1772. SAA.

Voormalig Rondeel-uitbater Welters was in mei 1771 de eerste kastelein van het Wapen van Amsterdam.
Met een tweetalige reclame probeerde hij een internationale doelgroep aan te spreken.1599 Kort daarop
overleed eigenaar Braamcamp en in 1772 nam een consortium van investeerders het logement over,
onder leiding van een directeur-boekhouder. De door hen vastgestelde jaarhuur van 6500 gulden bleek
in 1773 te hoog voor Welters, die slechts drie gasten had in de beschikbare dertig kamers. Ook de
ordinaristafel deed niet veel: ‘gistere sijnder vier Heeren geweest, en daar behalve ‘t desert neege
schootels eete voor’, aldus de uitbater in een openhartige bedelbrief om uitstel van betaling aan zijn
huisbazen. In het Rondeel had hij ’s morgens en avonds ‘volle tafels’ gehad, maar zijn voormalige klanten
weigerden naar zijn nieuwe stek te komen. De eigenaren waren onverbiddelijk en Welters kon
vertrekken. In 1777 kreeg zijn opvolger Etienne Thibaut een aantrekkelijker huurcontract: voor 4500
gulden kon hij de herberg exploiteren. Eerder was Thibaut uitbater van de Tweede Liesveldse Bijbel
(Warmoesstraat) en nu verhuisde hij met zijn vrouw, zijn gelijknamige zoon en diens vrouw naar het
modernste en deftigste logement van de stad.1600 De familie Thibaut maakte een vliegende start: er
D’Ailly, ‘Rusland’, 62-64.
Amsterdamse courant, 29-2-1772.
1600 Bij zijn huwelijk met Catharina Duvivier uit Namen (otr 6-4-1759) noemde Etienne Thiebaut ‘Werden’ als
herkomstplaats, vermoedelijk Wehrden (Noordrijn-Westfalen). Van Strien (Ontdekking, 97) noemt hem echter een
Brusselaar. D'Ailly, ‘Rusland’, 64; Helmers, Gescheurde bedden, 359-360.
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waren kunstveilingen en de meeste muziekconcerten in Amsterdam vonden gedurende enkele jaren
plaats in hun zaal.1601 Ook de gewone dienstverlening in het Wapen was in orde, als we de bezoekers
mogen geloven. Louis Charles Desjobert (1751-1822), grand maitre des eaux et forêts de France, logeerde er
in de zomer van 1778. Hij roemde de ruime vertrekken, van alle gemakken voorzien, en het uitzicht op
de gracht. De table d’hôte vond hij in orde: Desjobert soupeerde er met acht disgenoten en hoorde er
smakelijke verhalen. In 1785 bezocht ook de Duitse natuurkundige Johann Heinrick Merck, een vriend
van Goethe, het logement, en in 1789 waren Karel Christiaan van Nassau-Weilburg en diens nieuwe
echtgenote en zus te gast. Een jaar eerder had Thomas Jefferson, Amerikaans ambassadeur in Frankrijk
en later president van de Verenigde Staten, zelfs drie weken in het Wapen gelogeerd, tijdens overleg met
Amsterdamse bankiers in maart 1788. Tijdens een diner dronk hij chocolade en een fles Moezel en op
een andere avond dronk hij Graves-wijn ter begeleiding van vijftig oesters.1602
Deftige gasten zoals diplomaten, wetenschappers, edellieden beschouwden het Wapen van
Amsterdam als het beste logement van de stad.1603 Het onderbrengen van zulke gasten liet de stad geheel
over het particuliere initiatief. De familie Thibaut kampte echter met interne problemen. Moeder
Thibaut was in 1787 overleden en zoon Etienne junior was een onberekenbare figuur. Zijn vader had
hem al verschillende keren laten opsluiten in het Nieuwe Werkhuis maar liet hem telkens op vrije
voeten brengen omdat hij beterschap beloofde en onmisbaar werd geacht voor het bedrijf. In 1791
stierf vader Thibaut en kwam het logement feitelijk onder het bewind van Jeane Francoise Le Sage, de
vrouw van zoon Etienne junior. Zij liet haar man opnieuw tijdelijk opsluiten en vroeg een scheiding aan
omdat zijn levenswijze de zaken geen goed deden. Conform de akte van separatie kreeg zij de gehele
inboedel toebedeeld en nam ze de huur over. Etienne junior kreeg een jaargeld toebedeeld, maar bleef
stennis schoppen: in 1794 bedreigde hij haar en het personeel. Twee jaar later – en veel opsluitingen
verder – was de maat vol en vroeg Le Sage een tweede separatie aan. Met een krantenadvertentie
waarschuwde ze derden om haar man geen geld te lenen of goederen meer te verstrekken. Bij zijn
overlijden (10-2-1798 in Houffalize, Luxemburg) plaatste ze een condoleancebericht in de krant.1604
Onder nieuwe eigenaars, nog altijd Franstalig, bleef het Wapen van Amsterdam in trek, al kwamen
er geen beroemdheden meer op bezoek. De verder nogal kritische Deense reizigster Pauline Dorothea
Frisch schreef in 1799 een gunstige recensie met als conclusie: ‘Hier hat man es wirklich sehr gut’.
Weliswaar kreeg zij niet de gewenste kamers en suite en werd ze met haar reisgezelschap op
verschillende verdiepingen geplaatst, maar dat het logement kennelijk was volgeboekt wijst erop dat het
geen zieltogende onderneming was. Incidenteel waren er ook nog veilingen, zoals in 1797 van een partij
textiel, maar als concertlocatie speelde het logement geen enkele rol meer.1605 In 1838 was het Wapen
ook geen logement meer, maar een ‘kostbaar en smaakvol ingericht’ zalencentrum voor grote
gezelschappen, met name voor het ‘casino’, een elitaire club die bals organiseerde. De overige
vertrekken werden afzonderlijk verhuurd als gemeubileerde appartementen.1606
Door nieuwe wegen in te slaan overleefden de Amsterdamse herenherbergen de geringere bestedingen
van het stadsbestuur in de achttiende eeuw. Naast het organiseren van dansavonden, concerten, diners
en andere publiekstrekkers en het nastreven van een hoog serviceniveau boden ook de zaal- en
kamerverhuur kansen voor het herbergwezen. Tientallen genootschappen stonden in de rij om een
eigen kamer te mogen huren.

Zie hoofdstukken 14 en 24.
De Navorscher 59 (1910) 11; Merck, Briefe, 224; Gabler, Passions, 140-141.
1603 Mogelijk droeg het succes van het Wapen van Amsterdam bij aan de ondergang van de Stad Lyon in de Nes, waarvan de
eigenaars binnen tien jaar tweemaal failleerde (1782 en 1792). Met 25 kamers was dit van vergelijkbare grote en men richtte
zich op Franstalige klanten, zie hoofstuk 18.
1604 Nouvelles extraordinaires de divers endroits, 27-2-1798 [condoleance]; Amsterdamse courant, 15-11-1796; Helmers, Gescheurde
bedden, 359-362.
1605 Rotterdamse courant, 17-10-1797 [textielveiling]; Frisch, Reise, 31-32.
1606 Over de verdere geschiedenis van het Wapen van Amsterdam: D’Ailly, ‘Rusland’, 67-69; Van der Vijver, Geschiedkundige
beschrijving, deel 4, 299.
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Genootschappen

Voor de top van het achttiende-eeuwse herbergwezen waren genootschappen en sociëteiten zonder
eigen huisvesting maar met behoefte aan eigen vergaderruimte een reddende engel. De kasteleins
profiteerden meervoudig van de groepen gelijkgestemde heren die vertrekken huurden in de grotere
herbergen: naast het vaste huurbedrag hadden zij extra inkomsten uit de bijbehorende maaltijden en
drinkgelagen. Ook de eenvoudigere drinkhuizen sprongen in dit gat in de markt. Volgens
‘herbergsocioloog’ Swildens was de wildgroei van het aantal nieuwe wijn- en bierhuizen in zijn tijd
(1789) zelfs geheel te wijten aan de regelmatig terugkerende gezelschappen, die afzonderlijke vertrekken
huurden voor hun bijeenkomsten.1607 Swildens bekritiseerde die ontwikkeling, omdat de herberggasten
van verschillende achtergronden elkaar zo ontliepen, terwijl ze van elkaar konden leren.1608 De politieke
elite had zich echter allang teruggetrokken in private kransen, genootschappen en sociëteiten. In 1791
wekte het dan ook verbazing dat een burgemeester twee zingende zusjes muzikaal begeleidde, omdat de
stedelijke regenten ‘gewoonlijk te trots zijn om in dezelfde kring te verkeren als gewone mensen’.1609
Kransen en colleges
De burgerlijke hervormingsbewegingen van de achttiende eeuw worden altijd in één adem genoemd
met het genootschapsleven dat in die periode tot volle wasdom kwam. De bijeenkomsten van
geleerden, dilettanten, vrijmetselaars, letterkundigen en andere nieuwsgierige geesten zouden een rol
hebben gespeeld in het politieke bewustwordingsproces en de kritiek op de bestaande maatschappij van
de burger. Ook een deel van de bestuurlijke elite raakte door de genootschappen geïnspireerd en koos
voor de oppositie tegen de heersende coterie.1610 Algemene theorieën over ‘het genootschapsleven’
houden maar moeizaam stand, omdat genootschappen zoveel verschillende verschijningsvormen
kenden. Vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw kwamen gelijkgestemde burgers samen in
leesgezelschappen, Nutsdepartementen en natuurwetenschappelijke genootschappen die een
verbetering van de maatschappij of wetenschappelijke vooruitgang nastreefden.1611 Daarnaast waren
eerder in de eeuw gezelligheidsverenigingen (‘collegiën’) van burgers en herensociëteiten ontsproten.
Daar lag de nadruk op het ledigen van grote glazen wijn, het maken van gelegenheidspoëzie en het
houden van een amusante conversatie. Doordat deze clubs afzonderlijke vertrekken in herbergen
gingen huren, ontstond er een tweedeling met minder gegoede Amsterdammers, die hun vertier in de
publieke gelagkamers bleven houden. De beslotenheid van de bijeenkomsten en de zelfopgelegde
rituelen en regels gaven de sociëteiten en colleges ook een esoterisch karakter. De vrijmetselarij werkte
het mysterieuze gehalte verder uit en ontpopte zich tot een semi-religieuze netwerkorganisatie, die
echter meer overeenkomsten dan verschillen met de profane gezelligheidsclubs kende. Ook bestond er
een grote personele overlap met de overige genootschappen.1612 Vrouwen waren niet welkom in de
genootschappen, uitgezonderd in enkele dichtgenootschappen en als donatrice of introducee.1613
In de zeventiende eeuw waren er ook al georganiseerde gezelschappen die in drinkhuizen
bijeenkwamen.1614 Tot circa 1650 bestonden in Amsterdam de rederijkerskamers, maar deze sterk met
het stadhuis verbonden literaire clubs hielden hun activiteiten in stedelijke gebouwen en kwamen zelden

Swildens, ‘Herbergier-stand’, 81.
Zie hoofdstuk 36.
1609 Metzelaar, Dagboek, 103.
1610 In hoeverre de genootschappen op hun beurt geïnspireerd waren door de Verlichting is onderwerp van debat, vgl.
Geerlings, ‘Verlicht’; Mijnhardt, ‘Repliek’; Reitsma, ‘Genootschappen’, 154.
1611 Als standaardwerk geldt nog altijd Mijnhardts, Tot Heil van ‘t Menschdom, waarin nauwelijks aandacht wordt besteedt aan
de vergaderplaatsen van de genootschappen. Clark meent (‘Politics’, 92) dat genootschappen op het Europese continent
‘niet vaak’ bijeenkwamen in drinkhuizen, in tegenstelling tot de meeste clubs in Engeland. Voor Amsterdam is dat
aantoonbaar onjuist.
1612 Reitsma, ‘”Achtbare heren”’, 41.
1613 Baar-De Weerd, Uw sekse, 35, 169-177.
1614 Zowel in de Nederlanden als in andere Europese steden. Zie bijvoorbeeld over de vroeg-17de-eeuwse
‘kroeggenootschappen’ van de Londense elite: O’Callaghan, ‘Tavern societies’.
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bijeen in drinkhuizen.1615 Het in 1669 opgerichte kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum vergaderde
wel in een herberg, de Burg (Singel), ‘te dier tijd Stil Malta genaamt’, maar de leden hadden geen vaste
vergaderplaats en kwamen eveneens bijeen in een boekwinkel. Andere informele literaire of filosofische
genootschappen vergaderden stelselmatig in kroegen, zoals de culturele club rond de dichter Jan
Zoet.1616 De schutterijen, de stedelijke burgermilitie, kwamen vanzelfsprekend bijeen in de eigen
doelenherbergen. Incidenteel bezochten de gewapende burgers ook andere herbergen, zoals het
Keizershof op de Nieuwendijk (nr. 196, later: Wapen van Emden). In 1697 hielden twintig manschappen uit
de compagnie van Simon van der Does daar bijvoorbeeld een maaltijd in de grote zaal achter het huis.
Het vertrek was afgesloten door een kamerscherm, zodat de schutters geen hinder zouden ondervinden
van andere bezoekers, en vice versa.1617
De min of meer besloten schuttersbijeenkomst in 1697 was een voorafschaduwing van de
behoefte aan aparte clubkamers, die in de achttiende eeuw sterk zou toenemen. Een groeiend aantal
genootschappen, kunstenaarscollectieven en gezelligheidsverenigingen verzocht de kasteleins van de
grotere herbergen om een eigen vertrek te mogen huren. Deels ging het om relatief kleine, informele
bijeenkomsten (‘kransen’) van gelijkgestemde en elitaire heren. Uit een onvolledige lijst1618 blijkt dat 34
van de 43 achttiende-eeuwse genootschappen waarvan een locatie bekend is, bijeenkwam in zaaltjes en
kamers van drinkhuizen. Zes genootschappen hadden een eigen huisvesting, zoals Felix Meritis, of
vergaderden in stadsgebouwen en drie clubs hielden uitsluitend
bijeenkomsten bij de particuliere leden thuis. Ook de ‘Saturdagse
Krans’, een in 1718 opgerichte club van voornamelijk regenten,
stadssecretarissen en admiraliteitsfunctionarissen, kwam aanvankelijk
vooral bij elkaar op visite. Het was een select gezelschap van maximaal
zestien leden die in de wintermaanden wekelijks op zaterdag bij een
van de leden samenkwamen voor een diner, waarbij het leegdrinken
van de tot de rand met wijn gevulde ‘hensbeker’ (afb. 51, hiernaast,
Amsterdam Museum, inv.nr. KA 18024.3) gold als symbolisch gebaar
van vriendschap, trouw en saamhorigheid.1619 Naast de maaltijden bij
de kransleden thuis waren er van april tot november ook extra diners,
die bijna uitsluitend werden gehouden in de Garnalendoelen (Singel). De
diners waren uitgebreid en tijdrovend, met ’s middags de
hoofdmaaltijd, dan een pauze met kaartspel, een wandeling of ander
vermaak en ten slotte een afsluitend avondmaal. Het principe van de
‘dubbele maaltijd’ werd in 1769 versoberd. Naar een incidentele dis in andere herbergen zoals de Nieuwe
Stadsherberg (1765) nam de krans een eigen kok mee, maar in de Garnalendoelen – de vaste dinerlocatie
tussen 1746 en 1780 – zal dat niet nodig zijn geweest: hier stond immers de voormalige mondkok van
de hertog van Brunswijk in de keuken. Ook na diens vertrek, rond 1782, bleef de doelenherberg
favoriet, tot de Krans in 1797 de activiteiten staakte.1620 De Harmonie was een andere private club van
regenten en stadssecretarissen. Deze exclusieve herensociëteit (twaalf tot veertien leden) organiseerde
vanaf 1754 eveneens maaltijden bij de leden aan huis en had eigen wetten, ballotageregels en een
boetestelsel. Net als de Saturdagse Krans aten de heren ook buiten de deur, maar daarvan zijn geen
kwitanties overgeleverd. Tot de leden behoorde ook een zevental niet-regenten, meest kooplieden.
Verschillende leden waren actief in de patriottenbeweging en verdwenen bij de wetsverzetting van 1787
van het kussen; hierna was ook het lot van de Harmonie bezegeld.1621

In Rotterdam huurde de rederijkerskamer de Blauwe Acoleyen rond 1638 een speelruimte in een herberg en in 1676
organiseerde een waard een rederijkersfestijn, zie: Zijlmans, Vriendenkringen, 32-34; Van Dixhoorn, Lustige geesten.
1616 Zie hoofdstuk 21. Te Winkel, Nederlandsche letterkunde, deel 4. Republiek, 420; Van der Haven, Achter de schermen, 28-30;
Vermij, ‘Verlichting’.
1617 Waarschijnlijk ging het hier om een ‘omschrijving’-diner, zoals Bicker Raye dat in de 18de eeuw ook in de Garnalendoelen
bijwoonde, zie hoofdstuk 29. SAA, NA 5277, nots. S. van Sevenhoven, verklaring 15-7-1697.
1618 Veder, ‘Lijst’.
1619 Rijksmuseum (KOG Hs 27); Haas, ‘Saturdagse Krans 1718-1793’; Smit, ‘Wijnglazen’.
1620 Brockmeier, Stadssecretarissen, 59 [citaat], 60-63.
1621 Ibidem, 64-66.
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Naast dit topsegment van het genootschapsleven kwam er in de achttiende eeuw een
toenemend aantal ‘colleges’ van burgers zonder bestuurlijke macht. Onder de leden bevonden zich
kooplieden, uitoefenaars van vrije beroepen en mannen die dicht tegen het patriciaat aan schuurden,
zoals de ambtenaar en stadschroniqueur Jacob Bicker Raye. Geregeld dineerde hij in de Garnalendoelen
aan het Singel met zijn ‘collegie’ of ‘compariteit’, een gezelschap dat was vernoemd naar de kamer waar
hij met gelijkgestemde zielen bijeenkwam (‘collegie no. zes’). Daar lazen ze kranten en bespraken ze de
actualiteit: een aanwijzing van de centrale rol van herbergen in de vroegmoderne informatievoorziening.
De leden van collegie no. zes hadden geen geringe maatschappelijke status. Deken van de club was de
schatrijke houtkoper Gerrit Braamcamp, de latere oprichter van het Wapen van Amsterdam die als
katholiek geen kans maakte om tot de regentenklasse door te dringen. Een ander lid van collegie no.
zes, de makelaar Nicolaas Fermijn, liet in 1762 tweeduizend gulden na aan zijn achtergebleven
collegevrienden. Van de rente en een deel van het kapitaal hielden zij te zijner nagedachtenis een
jaarlijks terugkerende maaltijd, een praktijk die doet denken aan het zeventiende-eeuwse ‘Simon de
Rijcksmaal’ van de weesmeesters.1622 Graag spiegelden burgers met geld maar zonder bestuurlijke macht
zich aan leden van het onbereikbare regentenpatriciaat, die evenzeer in afzondering bijeenkwamen en
van copieuze maaltijden hielden. Collegie no. 6 bracht de doelenkastelein geregelde inkomsten: met het
verhuren van kamer zes streek hij enkele honderden guldens per jaar op.1623
In de Munt kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw een ander college bijeen, vernoemd
naar de herenherberg. Opnieuw dankzij Bicker Raye kennen we tenminste één lid: Karel van Dam
(1692-1772), kassier van de West-Indische Compagnie en van de Sociëteit van Suriname en
kerkmeester van de Zuiderkerk. Bij zijn overlijden schrijft Bicker Raye enigszins bewonderend dat Van
Dam gedurende zijn leven ‘considerabel veel wijn’ had gedronken. Hij voerde het hoogste woord aan
de ‘raisonneertafel’, de gemeenschappelijke tafel in de collegekamer. De steenrijke Van Dam was altijd
vrijgezel gebleven: bij zijn dood hadden zijn broer en zus 85.000 gulden te verdelen. Of de overige
leden van het college in de Munt ook zo goed bij kas zaten, is onbekend. Als we de auteur van de
Ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer (1775) mogen geloven, dan sloten zij het ‘raissoneren’
geregeld af met bordeelbezoek. In het speelhuis waar de hoofdpersoon werkt als ‘vice-hospes’ kwamen
vier dronken grijsaards binnenstrompelen, die volgens de bordeelhoudster uit het college in de Munt
kwamen: ‘Al benne zij wat bejaard, zij gaan toch nog wel met een nimphie naar huis’. In 1794 bestond
het Munt-college nog; het behoorde toen tot de van overheidswege toegestane genootschappen.1624
De grote zaal van de Kloveniersdoelen was het vaste vergaderlokaal van het letterkundig gezelschap
de Ridders van het Heelal, tot opstandige burgers hen in 1748 de deur zouden wijzen.1625 De leden,
getooid met zelfverzonnen ridderorden, hielden onder het motto ‘Eruditio et Virtus Vincunt Omnia’
geïmproviseerde of ingestudeerde redevoeringen. Ook reciteerden ze gedichten, afgewisseld door
maaltijden en maçonniek tafelritueel, zoals het gekruist neerleggen van bestek. Als gevolg van de
Doelistenbeweging van 1748 moesten zij verkassen naar een kleiner vertrek in de Kloveniersdoelen, de
bovenverdieping van het Rond(eel). Aan zaalhuur betaalden de ridders hiervoor ongeveer driehonderd
gulden per jaar, tot ze in april 1749 vertrokken naar een eigen onderkomen in de Sint Luciënsteeg, hoek
Pijpenmarkt (nu: Nieuwezijds Voorburgwal), waar ze hun bijeenkomsten voortzetten als
wetenschappelijk genootschap Concordia et Libertate. Zowel academici als kooplieden met een brede
interesse in cultuur en wetenschappen werden hiervan lid.1626
Vrijmetselaarsloges
Enkele leden van Concordia et Libertate waren verbonden aan vrijmetselaarsloge La Paix, die vanaf
1755 eveneens in het Rond van de Kloveniersdoelen vergaderde.1627 Twintig jaar eerder was onder dezelfde
Zie hoofdstuk 9.
Bicker Raye, viii, 57, 265, 351.
1624 Navorscher 56 (1906) 161-169; Bicker Raye, 219; PQ, deel 2, 341; Veder, ‘Lijst’, 130; Koning, Ongelukkige levensbeschrijving, 80
[citaat].
1625 Zie hoofdstuk 31.
1626 Over de Ridders van het Heelal: Van der Goor, ‘Geleerde kezen’, 58-65; Zuidervaart en Rulkens, ‘Jan van den Dam’,
135-137; Bilderdijk, Geschiedenis, deel 11, 139-140.
1627 De loge werd voorgezeten door een voormalige Ridder van het Heelal, boekhandelaar Johannes Schreuder.
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naam de eerste Amsterdamse loge opgericht. Initiatiefnemer was de prinsgezinde hugenootse journalist
Jean Rousset de Missy. Vanaf oktober 1735 huurde hij een vergaderruimte in de Eerste Liesveldse Bijbel
(Warmoesstraat 182) en een kamer van een destillateurswinkel in de Stilsteeg. Het stadsbestuur vreesde
voor verdachte politieke activiteiten of losbandig gedrag in de maçonnieke vergaderplaatsen, een angst
die waarschijnlijk was ingegeven door berichten dat de eerder opgerichte Haagse loges bestond uit
mannen uit de entourage van de Friese stadhouder. Op 2 december 1735 verbood het gerecht een ieder
om onderdak te verlenen aan ‘vrije metselaars’, volgens Bicker Raye omdat ‘daar dingen passeeren, die
niemant sal klappen’. Kort daarop kwam het tot een relletje in de Stilsteeg, waar een menigte zich
uitleefde op het interieur van vrijmetselaarsloge La Paix. Het ‘grauw’ sloeg de kamer in de
destillateurswinkel kort en klein omdat de ‘vrijmetselaars met hun dronkenschap de zondag zouden
hebben ontheiligd’.1628
Het verbod van 1735 werd nooit officieel opgeheven, maar halverwege de achttiende eeuw
werden maçonnieke bijeenkomsten weer oogluikend toegestaan. De vrijmetselaars lieten in hun wetten
vastleggen zich te conformeren aan het heersende gezag, maar hun geheimhoudingsplicht bleef leiden
tot speculaties over mysterieuze rituelen en samenzweringen tegen de gevestigde orde. De ingewijden
kwamen hierdoor nu en dan op gespannen voet met de ‘profanen’, zoals alle niet-leden werden
genoemd. Voor hun vergaderingen waren de vrijmetselaars aangewezen op herbergen met een –
afsluitbare – (boven)zaal. Het gezamenlijk nuttigen van de maaltijd was een prominent onderdeel van
het ritueel, zoals tot uitdrukking kwam in het tafelvocabulaire. Een eigen gebouw zou te hoge
exploitatiekosten opleveren, gezien de lage vergaderfrequentie van de loges, en bovendien onnodig veel
aandacht op de orde vestigen. Wel kozen de vrijmetselaars doorgaans voor huurkamers in de deftigste
herbergen van de stad. In 1754 werd een loge opgericht die opnieuw La Paix heette. De broeders
vergaderden in een kamer van het Schild van Frankrijk, bij de Pijpenmarkt (Nieuwezijds Voorburgwal,
huidige nrs. 161-163). De logenaam werd algauw herdoopt tot ‘La Bien Aimée’, de teerbeminde. De
broeders vergaderden iedere tweede vrijdag en later woensdag om zes uur – uitsluitend in de
wintermaanden.
Het samenkomen in een drinkhuis bracht risico’s met zich mee: voorzitter Schreuder moest
verschillende keren optreden omdat de broeders op kosten van de loge wijn bleven bestellen nadat de
bijeenkomst al was afgesloten. De op de achtergrond bij de loge betrokken Rousset de Missy adviseerde
Schreuder tegen het bovenmatig gebruik van alcohol, waaronder hij meer dan één fles wijn per persoon
verstond. Ter bevordering van een ordentelijk verloop van de bijeenkomsten zou bovendien het aantal
vaste leden rond de 25 moeten blijven, maar in 1765 waren het er al 66. De broeders waren dan ook
uitgeweken naar Kloveniersdoelen, waar ze een groter vertrek konden huren dan in het Schild. La Charité,
een zusterloge van La Bien Aimée met in den beginne voornamelijk Franse leden, vergaderde
aanvankelijk ook in het Schild tot ze in 1772 een logekamer in de doelenherberg betrokken. Ze kwamen
er om de twee weken afwisselend op woensdag en zondag bijeen. Vanaf 1755 was er ook weer sprake
van een loge La Paix. Deze was eerst gevestigd in een zaal van de veilingherberg de Zon (Nieuwendijk),
maar zwierf daarna langs verschillende logementen: van de Keizerskroon (Kalverstraat) ging het naar de
Franse Tuin (Elandsgracht, bij Lijnbaansgracht), de Drie Morianen en het Wapen van Emden (Nieuwendijk),
het Rondeel (Doelenstraat) en de Witte Zwaan (Nieuwendijk). De vergaderingen waren iedere eerste
woensdag van de maand vanaf zes uur. Tot de leden behoorden vooral kooplieden en makelaars, maar
ook vier apothekers, een suikerbakker, een beschuitbakker, een olieslager, een kruidenier en een
juwelier.1629
Over de loge Concordia Vincit Animos, ook opgericht in 1755 en in de beginjaren bevolkt door
hoofdzakelijk Franse leden, is meer bekend dankzij bewaard gebleven notulenboeken. De leden
huurden een zaal van herberg de Graaf van Holland (Kalverstraat). De tuchtregels waren streng: broeders
konden boetes krijgen voor het ophouden van een hoed, het uiten van dubbelzinnigheden, het
fluisteren en lachen om een vergissing van een medebroeder. Voor nachtbrakers en kaartspelers was in
de loge geen plaats. Vanaf 1760 verdween de Franse invloed als sneeuw voor de zon: bijna twee derde
deel van het totale aantal broeders had Hollandse namen. Daarnaast waren er broeders uit de Duitse
gebieden, meestal passanten, en een relatief grote groep Portugese joden. Behalve zeemannen en
1628
1629

Meijer, Vrijmetselarij, 15 [citaat].
Mijnhardt, ‘Vrijmetselarij’ 87-108; Bicker Raye, 28 [citaat]; Meijer, Vrijmetselarij.
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kooplieden waren ook enkele horlogemakers, een timmerman, een zilversmid, een confiturier en een
bakker ingewijd. Om de kans op pottenkijkers te verkleinen en begrip te kweken voor het
vrijmetselaarsbelang, was het gebruikelijk om de waard van de herberg in de broederschap in te lijven –
als ‘servant’. Tenminste drie logementhouders werden dan ook broeder van Concordia. Inwijding kon
niet voorkomen dat loges verhuisden wanneer de broeders zich niet langer beschermd voelden in een
bepaald logement. Niet alle waarden vertoonden evenveel maçonnieke gedrevenheid, zoals blijkt uit de
grote verhuisfrequentie van Concordia. Van de Graaf van Holland verplaatsten de broeders hun
logebijeenkomsten achtereenvolgens naar het particuliere Huis Messina (Herengracht 164) en naar het
logement van kastelein Joseph Maillol, een Fransman die in zijn herberg aan het Singel ook een college
ontving waaraan hij Spaanse les gaf.1630
Enkele maanden later (1761) belandde Concordia Vincit Animos in de Keizerskroon
(Kalverstraat), waar ook La Paix enige tijd huurde. Kastelein Jan Weijers werd in 1762 ingewijd en
verdiende een goede boterham aan zijn nieuwe maçonnieke klanten. In 1771 liep het echter mis tussen
de kastelein en Concordia. Verschillende broeders beklaagden zich erover ‘dat men hier niet alleen niet
behoorlijk gedekt [anoniem, verborgen] was, vermits den Castelijn had kunne goedvinden, profane[n] te
logeeren op een vertrek naast de Loge Kamer, op den tijd dat er Loge was’. Daarnaast scheen Weijers
ongunstige voorwaarden te stellen en ‘zeer indifferent over de Loge te zijn’.1631 Zijn inwijding had
duidelijk geen slaafse volgeling van de kastelein gemaakt. De broeders weken tijdelijk uit naar de Laatste
Liesveldse Bijbel in de Warmoesstraat. Kastelein daar was een voormalig lid van loge La Persévérance die
zich onmiddellijk liet inwijden door zijn nieuwe commensalen. Toen de Keizerskroon na het overlijden
van Weijers een nieuwe uitbater had gekregen, keerde Concordia er in 1772 terug. De nieuwe kastelein
beloofde drie bovenkamers voor de loges te zullen reserveren. De overige vertrekken zou hij tijdens de
logebijeenkomsten dan niet aan profanen verhuren, zodat er geen verstoringen konden plaatsvinden.1632
Naast de grote, officiële loges waren er kleinere, soms illegitieme, loges. Weinig bekend is er
over Het Heerenlogement, opgericht in 1749 onder voorzitterschap van bankier Daniel Hogguer, die
dankzij de wetsverzetting ook in het stadsbestuur was terechtgekomen. Hogguer, ingewijd in La Paix,
was een prominente vrijmetselaar. Zijn nieuwe loge (vanaf 1753 La Fidélité genaamd) was uitsluitend
toegankelijk voor regenten en dan waarschijnlijk ook nog exclusief voor de mannen die Willem IV had
aangesteld, de zogenaamde ‘achtenveertigers’. Vanwege de voornaamheid van de leden schuwde de loge
iedere vorm van publiciteit: zelfs aan andere maçons werden de namen van de broeders niet
bekendgemaakt. Ook de vergaderplaats bleef in het verborgene, al zou het vanwege de oorspronkelijke
naam geen verrassing zijn als dat het Oudezijds Herenlogement was. De logebijeenkomsten waren om de
twee weken op zaterdag. Het vertrek van Hogguer naar Hamburg, in 1773, betekende het einde van
herenloge.1633 De overgebleven rijmetselaarsloges, waarvan een viertal nog steeds bestaat, bleven ook in
de negentiende eeuw zaaltjes huren en uitbaters inwijden.1634
Hoewel enkele loges in de patriottentijd (1780-1787) politiek-geëngageerde leden hadden1635, bleven het
vooral gezelligheidsverenigingen en netwerkclubs voor gegoede Amsterdammers, evenals de kransen en
colleges. De politieke elite kwam bijeen in enkele exclusieve herensociëteiten, maar was opvallend
afwezig in de meeste andere genootschappen, uitgezonderd enkele vrijmetselaarsloges.1636 Dissidente
geluiden waren niet of nauwelijks te horen in de genootschapskamers. In tijden van politieke
hoogspanning klonken die wel in bepaalde drinkhuizen, waar partijgangers uit lagere maatschappelijke
klassen hardop of in stilte hun revolutionaire plannen smeedden.

SAA, otr 28-4-1752 Joseph Malliol x Susanne Ponselet; Amsterdamse courant, 7-9-1758.
SAA, begr. 25-1-1771 Jan Weijers in de Westerkerk; Meijer, Vrijmetselarij, 52; Prinsen Geerlings, ‘Liquidatie’, 73-76.
1632 Meijer, Vrijmetselarij, 52-53.
1633 Ibidem, 27; Elias, Vroedschap, deel 2, 982; De Beaufort, ‘Brief’, 461.
1634 Pas met de ingebruikname van het gebouw in de Vondelstraat, in 1904, beschikten de Amsterdamse vrijmetselaren over
een eigen pand. Voor de negentiende-eeuwse vergaderlokalen: Meijer, Wereldburgers, 184-189.
1635 Zie hoofdstuk 32.
1636 Als mecenassen en toezichthouders waren regenten ook actief in de Stadstekenacademie en de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Reitsma, ‘”Achtbare heren’, 38-39.
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Partijgangers

Zowel dissidente als juist gezagsgetrouwe groeperingen gebruikten Amsterdamse drinkhuizen als
vergaderlokaal. Twee belangwekkende opstandige burgerbewegingen werden vernoemd naar hun plaats
van samenkomst, de doelenherbergen. De ‘doelenlopers’ van 1672 en de ‘doelisten’ van 1748 kwamen
bijeen in de drinkhuizen van de stedelijke schutterij. Het waren geen willekeurig gekozen locaties, maar
ze sloten aan bij het eisenpakket van de opstandige burgers die hamerden op herstel van de ‘oude
rechten’ van de schutterij. In tegenstelling tot zulke ostentatieve bijeenkomsten op prominente plaatsen
in de stad hielden dissidente bewegingen uit veiligheidsoverwegingen vaak heimelijke bijeenkomsten,
bijvoorbeeld in drinkhuizen buiten de stadsmuur. De herberg was ook het toneel van politieke
discussie, die lang niet altijd bestond uit staatsvijandige activiteiten maar de autoriteiten desondanks met
vrees vervulde.
Partijpolitiek in het Poortje
Herbergen waren de ‘communicatiecentra’ van de vroegmoderne tijd.1637 Bezoekers wisselden er
nieuwsberichten uit, verspreidden geruchten, bespraken de politieke actualiteit en betwistten of
onderschreven elkaars religieuze opvattingen. Zo gebeurde de verspreiding van het reformatorische
gedachtengoed deels in de zestiende-eeuwse gelagkamer. Een eeuw later ontstond de Hollandse
‘discussiecultuur’ in de drinkhuizen, evenals in trekschuiten en op marktpleinen.1638 Al tijdens de
Reformatie waren sommige drinkhuizen in de Duitse gebieden Parteilokalen voor aanhangers van zowel
het oude (katholieke) als van het nieuwe (protestantse) geloof. Ook de Duitse dopers kwamen samen in
gelagkamers, ondanks hun bezwaren tegen de goddeloosheid van de drankhuizen.1639 De overheid zag
dit met lede ogen aan en nam maatregelen ter voorkoming van publieke onrust, zoals het beruchte
‘Bloedplakkaat’ van keizer Karel V (29-4-1550). Naast een verbod op het drukken, schrijven,
verspreiden en bezitten van ketterse boeken en afbeeldingen mocht niemand meer ‘secrete conventiclen
oft onbehoorlicke vergaderijnghen’ huisvesten of bijwonen. Al eerder had de stadsregering van
Amsterdam uit angst voor religieuze onrust herbergiers en anderen verboden om dopers te
huisvesten.1640 Ondanks de dreigende overheidsbepalingen bleven drinkhuizen centra van religieuze
discussie en vergaderplaatsen van dissidenten. Binnen - maar vooral ook buiten de poorten - kwamen
‘ketters’ en andere persona non grata bijeen.1641
Naast onderkomens voor religieuze minderheden waren Europese herbergen zenuwcentra van
volksverzet, activisme en opstandige bewegingen.1642 De herbergiers in Augsburg hielpen juist bij de
instandhouding van de heersende politieke en religieuze orde. Binnen de herbergen zelf behoorde
echter alleen de grote zaal of gelagkamer (Stube) tot het publieke domein; gasten in de overige kamers
werden al gauw verdacht van illegale activiteiten, zoals het smeden van staatsvijandige complotten. Hun
gastheren konden vervolgd worden wegens medeplichtigheid.1643 Ook in zeventiende-eeuws Engeland
werd partijstrijd nu en dan fel uitgevochten in drinkhuizen. In 1605 kwamen de samenzweerders van
het Gunpowder Plot – het complot van een groep katholieken tegen koning Jacobus I – bijeen in de
Red Lion Inn in Dunchurch (Warwickshire, Engeland), zogenaamd ter voorbereiding van een
jachtpartij.1644 In 1682 waren er eveneens in Engeland (Oxford en Londen) gewelddadige confrontaties
in en rond kroegen tussen aanhangers van de Whigs en Tories, deels aangewakkerd door een hoge
alcoholconsumptie.1645
Kümin, ‘Kommunikationszentren’, 91-105.
Scribner, ‘Oral culture’, 243; Scheutz, ‘Injurien, Rebellion’, 159–190; Herzig, Konfession, 164-173; Frijhoff en Spies, 1650,
220-224.
1639 Peyer, Gastfreundschaft, xii; Kobelt-Groch, ‘Täufer im Wirtshaus’, 123-125.
1640 Zie hoofdstuk 2. Redlich, Kirchenpolitik, 251; Jansen, Kroeg, 81-84.
1641 Zie hoofdstuk 2.
1642 Nicolas, Rébellion; Kümin, Drinking matters, 139; Kobelt-Groch, ‘Täufer’, 123-125.
1643 Clark, Alehouse, 60; Frank, ‘Satan’s servant’, 17-20; Tlusty, Bacchus, 155-161.
1644 De voormalige herberg is tegenwoordig een woonhuis, dat bekend staat als ‘Guy Fawkes House’.
1645 Lynn Martin, Alcohol, 170-171.
307
1637
1638

Ook Amsterdamse drinkhuizen boden in tijden van politieke spanning onderdak aan dissidente
groeperingen. Of dit heimelijk dan wel openlijk gebeurde, was afhankelijk van de machtsverhoudingen.
Met de Alteratie van 1578 waren de bordjes verhangen en keerden de eerder gevluchte ballingen
massaal terug naar Amsterdam. De Prins van Oranje aan de Dam werd een van de stamlokalen van de
nieuwe regentenelite.1646 Nog geen tien jaar later kwam een dissidente groepering bovendrijven, die ook
in Amsterdam enige aanhang had: de Leicesterianen. Deze aanhangers van de Engelse landvoogd
Robert Dudley (1533-1588), graaf van Leicester, kwamen in juli 1587 op verzoek van diens secretaris
bijeen in het Poortje in de Warmoesstraat (nu nr. 75). Tussen de zeven aanwezigen in het Poortje waren
verschillende geuzen van het eerste uur, die politiek aan de zijlijn stonden. De stadsbestuurders achtten
hun bijeenkomst subversief en ontsloegen hun eigen secretaris, Frans Volckertsz Coornhert, vanwege
diens aanwezigheid in het Poortje. Na Leicesters mislukte machtsgreep, in oktober 1587, verdwenen zijn
Amsterdamse aanhangers uit zicht.1647

Afb. 52 Detail Prinsjesdag. J. Haviksz Steen, 1660-1679. Rijksmuseum.

‘Uithangbord-oorlog’
Ook in de zeventiende eeuw boden drinkhuizen ruimte voor politieke discussie. Dat de herberggasten
zich niet beperkten tot koetjes en kalfjes bleek uit de ervaring van de ‘vliegende reporter’ uit
Neurenberg, die in 1674 in vreemdelingenherberg de Smak landde en daar het laatste nieuws over de
internationale politiek hoorde. Ook in de veelvuldig afgesloten weddenschappen weerklinkt de echo
van een publiek politiek discours. Zoals in de Prins op de Dam waar twee gasten in 1642 een
weddenschap sloten met de aanzienlijke inzet van duizend gulden. Volgens een van hen zou de
Republiek binnen twee jaar vrede hebben gesloten met de koning van Spanje.1648 De herberg was ook
Zie hoofdstukken 8 en 12.
Met het Poortje als stedelijk ontvangstcentrum was het toen eveneens gedaan, al bleef de herberg op kleinere schaal in
bedrijf tot in de eerste helft van de zeventiende eeuw, zie hoofdstuk 12.
1648 SAA, NA 1654, nots. J. v.d. Hoeven, verklaring 6-2-1642.
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de plaats waar bezoekers de inhoud van politiek getinte pamfletten leerden kennen (afb.). Ambulante
handelaren (‘omlopers’) verkochten de schotschriften aan herbergklanten, die de tekst hardop aan
elkaar voorlazen of ter lezing aan de muur hingen, zoals dat ook met nieuwsprenten en -berichten
gebeurde.1649 Voor het verspreiden van nieuws – of valse berichten – was de microkosmos van de
herberg bijzonder geschikt, zo bleek tijdens de verbeten strijd tussen prentkunstenaar Romeyn de
Hooghe en diens Amsterdamse opponenten in het stadsbestuur. In 1690 zouden de regenten mensen
hebben ingehuurd om de ‘quade geruchten’ tegen De Hooghe in herbergen en op andere openbare
locaties ‘te vernieuwen, staende te houden, jae te vergrooten’.1650
Naast pamfletten lagen ook kranten ter inzage in drinkhuizen. Daardoor hadden ze een groter
leesbereik dan hun oplagecijfers doen vermoeden. In 1644 werd de Drie Hammetjes op de Dam genoemd
als verkooppunt van de Europische Donderdaeghsche Courant1651 en in de achttiende eeuw begon ‘het
arbijdsvolk’ de werkdag gewoonlijk in de kroeg met het lezen van de Amsterdamse Courant (oplage: circa
5000), die daartoe voor dag en dauw aan de drinkhuizen werd bezorgd. Ook in Engeland begon het
werkvolk ’s morgens vroeg met het lezen van de krant in een drinkhuis.1652
Politiek-maatschappelijke betrokkenheid in het drinkhuis kon ook verder gaan dan het lezen en
verspreiden van drukwerk, nieuws en geruchten. Door uiterlijkheden zoals naamgeving en het
ophangen van uithangborden namen waarden stelling in het publieke debat. Halverwege de zeventiende
eeuw zou er zelfs een kleine ‘uithangbord-oorlog’ losbarsten binnen de Engelse gemeenschap van
Amsterdam. De onthoofding van de Engelse koning Karel I (1649) en het uitbreken van de Derde
Engelse Burgeroorlog (1649-1651) brachten in Holland grote beroering teweeg, aan beide kanten van
de Noordzee tot uiting gebracht in eenzelfde beeldtaal en retorica. De publieke opinie stond
grotendeels aan de kant van de royalisten, wier gedode vorst was uitgegroeid tot een martelaar1653, maar
onder de Britse inwoners van Amsterdam waren ook aanhangers van de tegenpartij te vinden. Een
herbergier in de Molsteeg was zelfs op het idee gekomen om zijn zaak ‘Republiek van Engeland’ te
noemen en die naam op zijn uithangbord te schrijven. Voor de uitbater van de Koningin van Engeland aan
het nabijgelegen Rokin, de royalist Edward Hancock1654, was dat geen plezierig gezicht. In mei 1650
ging zijn dienstmeid, Anneke Peers uit Londen, op eigen initiatief tot actie over: ze besmeurde het
republikeinse uithangbord en het venster met teer. Om deze in het openbaar uitgevochten ‘partijstrijd’
in de kiem te smoren, liet de schout de meid arresteren. Schepenen veroordeelden haar om het
uithangbord en venster in de oude staat te doen terugbrengen. Haar baas beloofde alle kosten op zich
te nemen.1655
Het stadsbestuur greep in als er grenzen werden overschreden, zoals het vernielen van
eigendom, maar zag geen probleem in het vernoemen van een drinkhuis naar de jonge Republiek van
Engeland. Rond dezelfde tijd noemde een andere uitbater zijn herberg Koning in de Boom, naar de
befaamde ontsnapping van Karel II aan Cromwells New Model Army door zich in Boscobel in een eik
te verstoppen.1656 Verwijzingen naar de Oranjes leverden in Amsterdam doorgaans evenmin problemen
op, hoewel de verhoudingen tussen de stadhouder en de regenten gespannen konden zijn. De kastelein
van het Oudezijds Herenlogement, het ontvangstcentrum van de regenten, was een onvervalste orangist en
stak dat niet onder stoelen of banken. Zowel het portret van de stadhouder aan de muur van de grote
zaal als de naamgeving van zijn eigen zoon (Frederik Hendrik, 1657) duiden op een sterke voorkeur
voor Oranje.1657 In de nadagen van de in 1650 mislukte aanslag op Amsterdam door stadhouder Willem
II stond deze familie in een kwade reuk bij de republikeins georiënteerde regenten. Hun weerzin was
echter vooral gericht tegen de oneigenlijke machtsaanspraken van de stadhouder en niet tegen het
Deen, Onnekink en Reinders, ‘Introduction’, 25-27; Salman, ‘Nieuws’, 59.
Harms, Pamfletten, 94, 194; Walten, Nyd en Twist-Sucht, 6.
1651 In Londen verliep de krantendistributie naar de provincie eveneens via de herbergen, zie: Clark, Alehouse, 9. Dozy,
‘Veilingen’, 32; Schneider, Krant, 52; Dahl, Newspaper Centre, 188.
1652 Van Eeghen, ‘Amsterdamse Courant’, 45; Brouwer, Levenstekens, 255, 285; Van Goinga-van Driel, Boekdistributie, 38.
1653 Helmers, Royalist Republic. Over de positie van Amsterdam in deze strijd: Groenveld, ‘Schaep’, 179-196.
1654 Zie hoofdstuk 24.
1655 In Engeland was het merendeel van de drinkhuizen op de hand van de royalisten, mogelijk als gevolg van de Puriteinse
agitatie tegen hun nering, zie; Clark, Alehouses, 159. SAA, Archief 5061, inv. nr. 308, p. 106, confessie 7-5-1650.
1656 Naar deze ontsnapping verwijzen honderden Royal Oaks in Groot-Brittannië, zie: Delderfield, Inn signs.
1657 Mogelijk mede vanwege Frederik Hendriks spectaculaire verovering van Grol (1627) in Ten Brinckes geboorteregio.
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Oranjehuis als zodanig. Willems vroegtijdige overlijden aan de kinderpokken maakte bovendien de weg
vrij voor een Amsterdamse verzoeningspolitiek tussen orangisten en republikeinen.1658
Ook in de lagere regionen van het herbergwezen toonden waarden affectie voor het
stadhouderlijk hof. Tussen 1640 en 1655 was er aan de Egelantiersgracht bijvoorbeeld een
‘neringhachtige’ herberg met een bord waarop de Oude Prins Wilhelmus geschilderd was. Ook op de
Zeedijk heette een drinkhuis de Oude Prins van Oranje. Vanaf de jaren veertig tot circa 1684 hing er
ongestoord een uithangbord met Huis van Nassau aan een herberg in de Tweede Leliedwarsstraat;
tenminste twee andere huizen in het Nieuwe Werk (Jordaan) en één in de Sint Anthoniesbreestraat
droegen diezelfde naam.1659 Wel hadden de Amsterdamse regenten moeite met een bord dat in de
zomer van 1654 aan de gevel hing van een drinkhuis in de Kapelsteeg, bij het Rokin. Hierop stond een
‘conterfeitsel’ van Willem Frederik, de Friese stadhouder naar wie de herberg ook was vernoemd. Na
1650 bleven de Amsterdammers argwanend tegen deze Fries, die ze – ten onrechte – beschouwden als
het brein achter de aanslag in dat jaar. In 1654 lieten zij de uitbater van herberg Graaf Wilhelm van
Friesland zijn uithangbord dan ook verwijderen. Bevreesd voor een aanval van de Friese stadhouder
waren ze allang niet meer, want in hetzelfde jaar verdwenen de twee wachthuizen in de Amstel, die de
stad moesten behoeden voor toekomstig Oranjegeweld. De ongehinderde doorgang van het
scheepvaartverkeer legde meer gewicht in de schaal dan de veiligheid.1660
Katoendrukkers en doelenlopers
Besturen was in de periode van de Republiek een zaak van de hoogste klassen. Democratie
beschouwden de meeste tijdgenoten als iets verwerpelijks: de massa werd onredelijk geacht en moest
zich laten regeren door de aanzienlijken. Regenten hadden een grote afkeer van de inmenging van
burgers in regeringszaken en de gewone man had zich niet te bemoeien met bestuurlijke, noch
juridische vraagstukken. Voor buitenstaanders was het vrijwel onmogelijk om de stedelijke
overheidsarchieven te raadplegen: bij hoge uitzondering kreeg de stadhuisklerk Jan Wagenaar hiervoor
in de achttiende eeuw toestemming om zijn stadsgeschiedenis te schrijven. Op het stadhuis waren
alleen de (oud)burgemeesters van alle zwaarwichtige regeringszaken op de hoogte en op basis van hun
advies vond de besluitvorming plaats.1661 Beraadslagingen van de bestuurscolleges waren dus exclusief
toegankelijk voor regenten en staatszaken geheim, maar dankzij loslippige aanwezigen en handige
courantiers konden berichten toch naar buiten doorsijpelden. Overheidsbesluiten en correspondentie
van staatslieden belandden zelfs zo vaak op de herbergtafel, dat het Amsterdamse gerecht uitbaters van
drinkhuizen in 1734 ‘het te leesen geeven of voor de hand te leggen’ van deze documenten verbood.1662
Omgekeerd maakte de overheid ook gebruik van de publieke functie van drinkhuizen om
relevante informatie te verspreiden onder de bevolking. Zo verscheen in 1767 de Bekendmaking, een
publiciteitsoffensief van de nieuwe Maatschappij tot Redding van Drenkelingen om het onwetende
publiek te informeren op welke wijze men met een schijndode drenkeling moest omgaan. Met
toestemming van het gerecht werd dit nuttige document in Amsterdam verzonden aan alle koffiehuizen
en herbergen en, met behulp van de Spinhuisregenten, ‘zelfs aan de geringste bierwinkels en
kroegen’.1663 Over politieke kwesties hadden echter uitsluitend de regenten het voor het zeggen en het
was niet de bedoeling dat groepen burgers in drinkhuizen over staatszaken praatten of zich ermee
bemoeiden. Toch was dat precies wat er gebeurde in 1744, toen stakende katoendrukkers
samenkwamen in Krispijn, een bierkroeg in buitengebied de Plantage. Ontevreden vanwege een
arbeidsconflict met hun meesters begonnen ze zelf ‘keuren’ en ‘ordonantiën’ op te stellen en deelden ze
een gedrukt manifest uit aan de aanwezigen, vermoedelijk het oudste stakingsmanifest van Nederland.
Elias, Geschiedenis, 144-148.
Archief 5061, inv. nr. 581, f. 201; NA 3043/76, huurcontract 2-1-1670 [over bierlevering]; kwijtscheldingen 25-11640 en 30-8-1656 [Oude Prins Wilhelmus]. Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven, deel 3, 407; Kannegieter, Jordaan, hoofdstuk VII,
lijst van huisnamen op het nieuwe werk; Van Lennep en Ter Gouw, Uithangteekens, 225.
1660 De ‘blokhuizen’ veroorzaakten ondiepten, verstoppingen en zelfs ongelukken. Janssen, Creaturen, 156-160, 172, 200; Van
Reijn en Hell, Ommuurde stad, 133.
1661 De Bruin, Geheimhouding, 202-210; Jongenelen, Smaad tot erger, xi.
1662 Jansen, Kroeg, 160.
1663 Brokken en Frijhoff, Idealen, 30.
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In Krispijn kregen de stakers op ‘geldjesdag’ hun stakingsloon uitgekeerd. Met de arrestatie van zes
knechten maakte de schout een einde aan de ‘samenrottingen’; verdere stakingsacties werden expliciet
verboden door het gerecht.1664 Ook in het Witte Lam, een niet-gelokaliseerde kroeg, begonnen burgers
zich met staatszaken te bemoeien. Hier dronken ‘vele Roomschgezinden […] op de gezondheid van
den Franschen Koning. Den balg vol hebbende van Genever, staken zy, ter eere van Lodewyk den XV,
een witte vlag uit’. Tegen de achtergrond van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), waarin de
Republiek en Groot-Brittannië Oostenrijk steunden tegen Frankrijk en haar bondgenoten, was het een
provocatief gebaar, maar het leidde vermoedelijk niet tot strafvervolging.1665
In tijden van verhoogde maatschappelijke onrust en een verzwakte machtspositie van het
stadsbestuur (1672, 1748 en 1780-87) zagen burgerbewegingen de kans om eisen te stellen voor
bestuurlijke invloed. In het Rampjaar met de buitenlandse militaire invallen in 1672 vreesden regenten
vreesden het lot van de gebroeders De Witt, die in Den Haag gelyncht waren. Zij lieten stadhouder
Willem III bij een ‘wetsverzetting’ nieuwe bestuurders uitkiezen. Terwijl de stadsregering vleugellam
was, verzamelden opstandige schutters en andere burgers zich op de Kloveniersdoelen om politieke
standpunten te formuleren. Ze hielden hun samenkomsten niet heimelijk maar juist ostentatief, in een
van de hoofdkwartieren van de stedelijke militie. De ‘doelenlopers’ vroegen om het herstel van de oude
handvesten en verwijdering van alle regenten uit de schutterijen en handelscompagnieën. In de
denktrant van het ‘stedelijke republicanisme’ wilden de burgers meer invloed via de bestaande
corporatieve instellingen zoals de schutterij. Pamflettisten verlangden terug naar de ‘oude tijden’ van de
Alteratie (1578), toen een kiescollege van schutters het nieuwe stadsbestuur samenstelde. Opvallend is
hoe weinig veeleisend de doelenlopers waren. Zelfs al zouden zij het stadsbestuur mogen verkiezen,
dan ging het opnieuw slechts om een éénmalige gebeurtenis; de schutters konden zich niet voorstellen
dat zij voortdurend invloed op de regering zouden hebben. Van een echte democratische beweging was
in deze tijd geen sprake, ook al klonken er in enkele pamfletten radicalere geluiden.1666
Minder bekend was de eis van de doelenlopers ‘dat de doelens weder herstelt zullen werden’.
Hiermee werd waarschijnlijk bedoeld dat de inkomsten van de doelenherberg naar de schutterij zouden
gaan en niet in de ruime zakken van de regenten verdwenen.1667 De bezetting van de Kloveniersdoelen had
gevolgen voor het stadsbestuur, dat voor de ontvangsten en maaltijden tijdelijk moest uitwijken naar
het Oudezijds Herenlogement. Vergeleken met de regenten lieten de doelenlopers het minder breed hangen,
zodat de doelenkastelein ze liever zag gaan dan komen. Tijdens hun eerste vergadering (7-9-1672) op de
grote zaal van de Kloveniersdoelen waren de meesten van de ongeveer honderd aanwezigen volgens de
regent Bontemantel ‘geringe luyden’. Toch waren er ook twintig aanzienlijkere burgers bij en het lijkt
erop dat Bontemantel de doelenlopers opzettelijk afschilderde als rapaille.1668 Doelenkastelein Gerard
van Groendijk had geen ideologische band met zijn gasten. Hij vertrouwde de doelenlopers niet
helemaal, want liet ze vooraf betalen voor hun consumpties, maar durfde hen niet te weigeren. Tijdens
hun eerste bijeenkomst ging de zaaldeur op slot. De vergadering was goed voorbereid. Een als
doelenknecht geklede man – met een wit schort voor – haalde een stapel papier onder een stoelkussen
vandaan, waarop een rekest met eisen voor het stadsbestuur stond. Omdat sommige aanwezigen het
rekest weigerden te ondertekenden en voortijdig wilden vertrekken, brak er kortstondig tumult uit. 1669
Afgevaardigden van de doelenlopers brachten hun eisen over aan de burgemeesters, maar die
antwoordden dat de regering demissionair was. De burgers wisten dat nog niet, omdat het
Volgens Wagenaar zouden er ook een tapper op Vlooienburg en een op de Binnen-Amstel zijn gearresteerd, waar
eveneens stakingsvergaderingen hadden plaatsgevonden. De tappers lijken echter niet te zijn veroordeeld vanwege hun
medewerking aan de staking. Dekker, ‘Staking’, 24-37.
1665 Na de Val van Bergen op Zoom in 1747 leidden pro-Franse uitingen in Amsterdam tot antikatholieke acties en
plunderingen. Hierbij waren echter geen tappers betrokken, wel een wijnkoper, zie: Wagenaar, Amsterdam, deel 4, 97;
Oddens, ‘”Rooms rot”’, 4-19.
1666 Reinders, Gedrukte chaos, 230-234; Geyl, Democratische tendenties, 6, 31, 43-45, 52-53; Woltjer, ‘Privileges’, 33-34; Knevel,
Burgers, 360-362.
1667 Zie hoofdstuk 10. Gebhard jr., ‘Dagboek’, 91 [citaat]; Bontemantel, Regeeringe, deel 2, 198-201; Knevel, Burgers, 362-363.
1668 In 1682 liep Bontemantel toevallig een van de doelenlopers van 1672 tegen het lijf, de scheepstimmerman Jurjaen
Geerlofsen. Bontemantel noemde zijn werfje ‘seer sober en onnosel’ en werd van het erf verjaagd door zijn vrouw en zoon.
Bontemantel, deel 2, 200, n. 3.
1669 Bontemantel, deel 2, 199-201; Gebhard jr., ‘Dagboek’, 45-116; Salomons, ‘Burgerbeweging’, 215; Reinders, Printed
pandemonium, 327-329.
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bestuurswerk immers achter gesloten deuren plaatsvond. Volgens Bontemantel hielden de doelisten
vanaf nu dagelijks bijeenkomsten in Kloveniersdoelen en andere drinkhuizen.1670 Ze produceerden een
stroom aan brieven en pamfletten, zoals op 10 september lijsten van burgerkandidaten voor de
openvallende vroedschapszetels. De grote verscheidenheid aan namen op deze lijsten toont de
verdeeldheid binnen de burgerbeweging. Een nieuwe, drukbezochte doelenvergadering werd na een
handgemeen ontbonden. Vanwege de interne strubbelingen en gebrek aan betrokkenheid van de
stadhouder stierf de doelenlopersbeweging een vroegtijdige dood. Met de magistraatsverandering door
Willem III kwamen vooral vrienden van de oud-burgemeester en meester-intrigant Valckenier op het
kussen.1671
Doelisten in de ‘Burgerzaal’
Een resultaat van de burgerbeweging van 1672 was dat de doelenherberg op de kaart stond als
vergaderplaats van politieke activisten. Een tweede kans voor hervormingsgezinde Amsterdammers
deed zich voor na het Pachtersoproer van 1748. Een jaar eerder hadden Franse troepen bijna de gehele
Zuidelijke Nederlanden veroverd, een hachelijke situatie waarvan zowel de katholieken als de regenten
de schuld kregen. Net als in 1672 moest de aanstelling van een Oranje – de Friese stadhouder Willem
IV (1711-1751) – het tij keren. Onder leiding van actievoerder Daniël Raap, porseleinverkoper in de
Nes, pleitte een groep burgers voor erfelijk stadhouderschap van Oranje in mannelijke en vrouwelijke
lijn, verkiezing van schuttersofficieren door de burgerij, verkoop van de kleinere stadsambten aan de
hoogste bieder en herstel van de oude rechten van de gilden. In de zomer van 1748 brak een
gewelddadige volksopstand uit, gericht tegen de particuliere belastingpachters.1672 Na de pachtershuizen
dreigden plunderaars zich ook aan de inboedel van ‘gewone’ rijken te wagen, tot de schutters met
vuurwapengeweld de ongeregeldheden beëindigden. Het ophangen van twee plunderaars leidde hierna
nog tot chaotische taferelen, waarbij tientallen doden vielen. In de nasleep van het Pachtersoproer
begon de burgerlijke hervormingsbeweging zich opnieuw te roeren. In een concept van elf artikelen
eisten de burgers hervormingen, zoals de overdracht van de posterijen aan Oranje, opheffing van de
misbruiken rond de ambtenverdeling, herstel van de oude gildevoorrechten en een ‘vrije krijgsraad’.
Met dat laatste punt beoogden zij dat de officieren van de schutterij losser kwamen te staan van de
stadsregering. Voortaan zouden de officieren gekozen moeten worden door afgevaardigden uit de
wijken.
Evenmin als in 1672 waren de hervormers van 1748 eensgezind. De ene stroming probeerde de
beweging in gematigde banen te leiden door de stadhouder te bewegen de stedelijke oligarchie aan te
pakken; een radicalere groep pleitte echter voor het toekennen van het kiesrecht voor de krijgsraad aan
de burgerij. Deze laatste groep kon rekenen op de steun van de scheepstimmerlieden op Kattenburg, de
beroemde ‘bijltjes’, die hun argumenten met fysieke intimidatie kracht konden bijzetten. Op
vrijdagmiddag 9 augustus 1748 verzamelden de burgers zich voor de Kloveniersdoelen. Een aantal van hen
vroeg de kastelein om wijn en mol en een kamer, maar de doelenkastelein weigerde met het Bijbelse
excuus dat er geen plaats in de herberg was. Hij verwees de burgers naar de schietdoelen aan de
overkant, het oefenterrein van de schutters. Deze kastelein was de van oorsprong Duitse Johannes
Hageman (1709-1760). In de jaren dertig was hij ‘opperkok’ (chef) in de doelenherberg geweest, maar
na het overlijden van zijn meester (1737) was hij voor zichzelf begonnen in het eethuis Nieuwe Pontak
(Nieuwezijds Voorburgwal).1673 In 1740 werd Hageman kastelein van de Kloveniersdoelen, daarbij
geassisteerd door zijn vier jaar jongere Utrechtse vrouw. Het gezin bestond verder uit drie dochters

Bontemantel, deel 2, 209, n. 1.
I.t.t. wat Reinders stelt in zijn dissertatie (Printed pandemonium, 338) waren er bij de wetsverzetting niet elf burgers in
het stadsbestuur benoemd. Hun namen stonden weliswaar op de nominatielijsten, maar zij zijn nooit benoemd omdat
Oranje zich bij de wetsverzetting baseerde op de voorkeuren van Valckenier. Hierdoor is Reinders’ betoog over het succes
van de burgerbeweging in Amsterdam nogal mager. Boekverkoper Commelin, een neef van Valckenier die juist wél in de
vroedschap kwam, ontbreekt in hetzelfde proefschrift, terwijl hij er – als drukker van de meest oproerige pamfletten – zeker
in thuishoort.
1672 Zie hoofdstuk 28.
1673 Zie hoofdstuk 20.
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(van 10, 8 en 4 jaar oud) en twee zoontjes (1 en 2 jaar).1674 Met een jong gezin had doelenkastelein
Hageman weinig behoefte om de opstandige burgerbeweging in zijn huis toe te laten. Evenmin had hij
ideologisch begrip voor de actievoerders, omdat hij de regenten als huisbaas te vriend moest houden en
hen als bezoekers over de vloer kreeg. Voor zijn deur ontstond echter een opstootje, waarbij Hageman
kreeg te horen ‘dat hy geen goed Patriot was’, dewyl hy anderszins [anders] de Burgers, in het
bemagtigen van de Doelen, behulpzaam zou geweest zyn’.1675 Uit vrees voor de groeiende menigte ging
de kastelein overstag en gaf hij de burgers een kamer ter rechterzijde van de ingang, vermoedelijk de
Prinsenkamer. Om vijf uur verscheen een vaandrig met andere burgers, behorende tot de gematigde
stroming. De kastelein bracht hen onder in een ander vertrek, het Rond1676 op de benedenverdieping
van de toren Swijg Utrecht, maar dat bleek algauw te klein voor de toestromende burgers. Enkelen van
hen eisten toegang tot de ‘Burgerzaal’, de grote zaal op de eerste verdieping. Ze deden de deur open en
stuitten op de verbaasde blikken van de Ridders van het Heelal, een elitair letterkundig genootschap1677
dat deze ruimte had afgehuurd. Een burger betoogde dat de Burgerzaal door ‘uwe en onze
Voorvaderen’ was gebruikt om de oude privileges te herstellen en dat nu een dergelijke actie vereist
was. De ridders grabbelden hun papieren bij elkaar en verlieten de zaal.1678
De grote zaal stroomde hierna vol met burgers, van wie de patroontekenaar Hendrik Gimnig –
leider van de radicalen – het woord voerde. Zijn redevoering, en het verzoek het ‘concept’ met de elf
artikelen te tekenen, vielen in vruchtbare aarde: zeshonderd aanwezigen onderschreven het
hervormingsplan. In het Rond vergaderde intussen de minder radicale vleugel van de
Doelistenbeweging over een concurrerend plan met slechts drie artikelen. Tussen beide partijen
ontstond onenigheid op het punt van de aanstelling van de kolonels van de schutterij.1679 De doelisten
vergaderden nog verschillende keren op de Kloveniersdoelen, ook nadat de magistraat de invasie van de
doelenherberg sterk had afgekeurd. De grote zaal bleef de locatie waar de doelenleiders Gimnig en nu
ook Daniël Raap verslag deden van onderhandelingen met de stadhouder in Den Haag. Tussen de
revolutionaire bijeenkomsten huurden ook gewone klanten de zaal: op 24 augustus kon de
doelistenbijeenkomst slechts tot vier uur ’s middags duren, omdat er die avond gedineerd zou
worden.1680 Twee dagen later sloeg de vlam in de pan. In de vergadering werd gesproken om het
stadhuis met geweld te bezetten. Een gematigde groep uit burgerwijk 8 kwam nu afzonderlijk bijeen in
Nieuw Malta (Nes) en wilde de hulp van de stadhouder inroepen om de gemoederen te bedaren. Een
radicale afsplitsing van burgerwijk 11 nam haar intrek in de Oude Burcht (Dijkstraat, bij de Nieuwmarkt),
waar burgergecommitteerden werden aangewezen. De broze eenheid van het in de Kloveniersdoelen
verzamelde burgergehoor was verdwenen.
De doelenvergadering op 27 augustus verliep met zoveel tumult en rumoer, dat de zaal begon te
verzakken en er in alle haast stutten moesten worden aangebracht. Uit angst voor een volksopstand
bonden de Amsterdamse bestuurders in: zij droegen de posterijen over aan de Staten van Holland,
waarmee aan één van de burgereisen was voldaan. Daarnaast stelden zij hun zetel ter beschikking van
stadhouder Willem IV, ‘indien daar door de rust zoude werden herstelt’.1681 Na afloop van de
doelenvergadering van 30 augustus kwamen sommige wijken bijeen in andere herbergen om
afgevaardigden te kiezen. Vertegenwoordigers van alle wijken – werklieden, maar ook een wijnkoper,
makelaar en rechtsgeleerde – kwamen bijeen in de Graaf van Holland (Kalverstraat). Daniël Raap was
Mogelijk familie was Pieter Hageman die in Hoorn als kastelein in de Oude Schuttersdoelen werkte, Leydse courant, 17-41776; Amsterdamse courant, 24-10-1737; 20-12-1740; 3-10-1747; SAA, otr 11-10-1737; begr. 23-12-1760.
1675 Jansen (Kroeg, 171) verlaat zich in de passage over het opeisen van de Kloveniersdoelen geheel op de gekleurde en in dit
geval ook bijzonder onbetrouwbare lezing van Braatbard (1699-1784) (Kroniek, 69-70). Wagenaar, Amsterdam, deel 4, 132133.
1676 In de literatuur (Wagenaar, Amsterdam, deel 4, 133; De Voogd, Doelistenbeweging, 114; Geyl, Revolutiedagen, 49) wordt dit
vertrek ‘het Rondeel’ genoemd, niet te verwarren met het gelijknamige logement op de hoek Rokin/Doelenstraat. Vgl.
Middelkoop, ‘Schuttersschilderijen’, 32.
1677 Zie hoofdstuk 30.
1678 Enkele dagen later weersprak een zevental Ridders geruchten dat de doelisten het vertrek met geweld hadden
ingenomen, zoals de stadsregering stelde: ze hadden de zaal vrijwillig ontruimd. Wagenaar, Amsterdam, deel 4, 143-144; De
Voogd, Doelistenbeweging, 122.
1679 Geyl, Revolutiedagen, 49-50; De Voogd, Doelistenbeweging, 114-115; Wagenaar, Amsterdam, deel 4, 134.
1680 De Voogd, Doelistenbeweging, 133.
1681 Ibidem, 135-139, 151; Porta, Corver, 263 [citaat].
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hier niet welkom: hij werd gezien als handlanger van de burgemeesters en naar buiten gegooid. De
tegenstanders van de doelisten vergaderden nu in veilingherberg de Drie Morianen (Nieuwendijk), dat
kennelijk gold als een betrouwbare en neutrale locatie. Een groep ‘deftige kooplieden en voorname
burgers’ betuigde daar solidariteit met de burgemeesters en haalde in een etmaal ruim vierduizend
handtekeningen op: tweemaal zoveel als de doelisten verzamelden.1682 Van Gimnig schakelde de bijltjes
in om de ondertekenaars schrik aan te jagen. Versierd met oranjetekens traden de scheepstimmerlieden
ook aan bij het feestelijke onthaal van Willem IV, op 2 september. De stadhouder logeerde in Oudezijds
Herenlogement, waar hij de doelistenleiders ontving. De gecommitteerden in de Graaf van Holland
vertegenwoordigden inmiddels circa 25 wijken, zodat de herberg bijkans uit zijn voegen barstte. De
kastelein verzocht hen elders te vergaderen, omdat zijn vaste klanten wegbleven, ‘wanneer hij dat volck
van den Doelen of sogenaamde opgeworpen gecommitteerden’ nog langer in zijn huis zou ontvangen.
De schutters probeerden vergeefs te achterhalen wie hem opdracht had gegeven om hen te weigeren.
Voortaan kwamen de wijkgecommitteerden ook in de Kloveniersdoelen bijeen.1683
Net als in 1672 eindigde ook 1748 in een fiasco voor de burgerbeweging. Op 7 september
verving Willem IV een groot aantal Amsterdamse regenten, maar tussen hun plaatsvervangers zat
nauwelijks vers bloed. Ook de vrije krijgsraad was op een farce uitgelopen, ondanks toezeggingen van
de stadhouder. Bij zijn vertrek trok Willem IV namelijk alle concessies weer in en waarschuwde (15-91748) hij de doelisten zich te onthouden van ‘alle publieke vergaderingen en bijeenkomsten’. Het
stadsbestuur volgde twee weken later met een keur tegen ‘oproerige, onbehoorlyke en ongewoone
Vergaderingen’ (1-10-1748). Een jaar later vierden voormalige doelisten de verjaardag van de inname
van de Kloveniersdoelen in het Oranjetuintje, een herberg in de Plantage. De aanwezigen zongen liedjes,
schreeuwden ‘Vivat de Patriotten!’ en zetten hun vrolijke bijeenkomst ’s avonds voort in een eethuis op
het Rokin. Toen de bijeenkomsten een vast ritueel dreigden te worden, verstoorden enkele
schuitenvoerders ze. Met een nieuw verbod van het stadsbestuur was de rust hersteld – voorlopig.1684
Na het uiteenvallen van de Doelistenbeweging in september 1748 kwam de Kloveniersdoelen weer
beschikbaar voor regeringsmaaltijden en ontvangsten van andere deftige gasten. Kastelein Hageman
had in commercieel opzicht een slechte tijd gehad dankzij de bezoeken van de burgerlijke
hervormingsbeweging. In tegenstelling tot zijn collega-kastelein van het Oudezijds Herenlogement, die
22.000 gulden verdiende aan het verblijf van de stadhouder, leed hij inkomstenderving, waarvoor hij
van de thesaurie een kwartaal korting kreeg op het huurbedrag.1685 Ongestoord bleef Hageman hierna
op de doelen. Kort voor zijn dood (1760) was zijn dochter getrouwd met Frederik Stoelman, een
wijnhandelaar uit de buurt. Stoelman en Johanna Hageman waren al ervaren kasteleins toen in 1780 een
nieuwe periode van burgerlijke onrust aanbrak waarin de stad en het herbergwezen stevig zouden
worden opgeschud.

Gezien deze aantallen bestond het politiek geëngageerde deel van de Amsterdamse bevolking in deze periode uit circa
6.000 mensen. Ter vergelijking: in 1786 tekenden 20.000 Amsterdammers het dankadres aan de Staten van Holland,
vanwege hun schorsing van Willem V als kapitein-generaal. Zie hoofdstuk 32.
1683 Geyl, Revolutiedagen, 74-75; De Voogd, Doelistenbeweging, 152-153, 174-175; Krämer, ‘Gebeurtenissen’, 46 [citaat]; Porta,
Corver, 264.
1684 Wagenaar, Amsterdam, deel 4, 202-205; Geyl, Revolutiedagen, 129.
1685 SAA, Archief 5039, inv.nr. 35, dagelijkse not. 28-11-1748; inv.nr. 406, 20-9-1748 [onthaal Willem IV].
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32

Politisering

In het revolutietijdperk in het laatste kwart van de achttiende eeuw raakte het Amsterdamse
herbergwezen sterk gepolitiseerd. Drinkhuizen kwamen in het centrum van de strijd te staan, omdat
aanhangers van de verschillende partijen er vergaderden en bijvoorbeeld rekesten ondertekenden. In de
Patriottentijd (1780-1787) culmineerde de tweespalt in de gewelddadige plundering van enkele
prinsgezinde kroegen op Kattenburg. Gedurende de navolgende restauratie van het stadhouderlijke en
aristocratische bewind verdween de burgerlijke hervormingsbeweging ondergronds en hield zij
heimelijk bijeenkomsten in drinkhuizen. Na de Bataafse Revolutie van 1795 bleven drinkhuizen
fungeren als ‘partijkantoren’ van republikeinen en prinsgezinden. Het is de vraag of de uitbaters in
ideologisch opzicht achter hun klanten stonden of slechts commerciële kansen zagen.
Patriotse vergaderplaatsen
In de tweede helft van de achttiende eeuw verloor de Republiek haar dominante positie in de
doorvoerhandel. Door afnemende bevolkingsaantallen in Midden- en Zuid-Europa was er minder vraag
naar voedsel en nijverheidsproducten, en Londen en Hamburg kwamen op als concurrerende
handelscentra. Verder had de handelssector te kampen met de gevolgen van de crisis in de nijverheid.
Door buitenlandse tariefwetgeving en de befaamde hoge lonen waren Hollandse producten relatief
duur en internationaal weinig concurrerend. Ten slotte leed de export onder inkrimping van de visserij
op haring en kabeljauw en achteruitgang van de walvisvaart. In Amsterdam waren de gevolgen van deze
ontwikkelingen merkbaar. Doordat de prijzen voor levensonderhoud stegen terwijl de lonen op het
oude niveau bleven, hadden inwoners minder te besteden. Armoede en verpaupering grepen om zich
heen, huwelijken werden uitgesteld, kinderen te vondeling gelegd en het aantal bedeelden steeg tot een
schrikbarend niveau: tegen 1790 leefden meer dan tienduizend gezinnen van een ‘uitkering’. Duizenden
Amsterdammers verlieten de stad en voor het eerst sinds tijden daalde het inwonertal. Woningen
kwamen leeg te staan en werden overgelaten aan een langzaam verval.1686
Tegen de achtergrond van maatschappelijke malaise raakten zowel de Amsterdamse burgerij als
de regenten verdeeld over de rol van de stadhouder, Willem V, en het aristocratische bestuursstelsel. De
aanleiding was – net als in 1748 – verstrengeld met internationale ontwikkelingen. De Engelse kolonie
in Amerika was in opstand gekomen tegen het moederland en evenals Frankrijk steunde Amsterdam de
Amerikaanse vrijheidsstrijd, ten dele omdat eraan te verdienen viel met wapenhandel aan de
opstandelingen. Een uitgelekt concept-handelsverdrag met een vertegenwoordiger van het Amerikaanse
congres leidde tot de Vierde Engelse Zeeoorlog (1780-1784). Tegenvallende krijgsverrichtingen
brachten stadhouder Willem V vervolgens in de problemen, als verantwoordelijke voor de slecht
onderhouden vloot en sympathisant van Engeland. Opnieuw ging een brede burgerbeweging
hervormingen eisen. In tegenstelling tot 1748 richtten deze ‘patriotten’ hun zwaarste geschut echter niet
op de regenten maar op de Oranjestadhouder. Ook op het Amsterdamse stadhuis heerste weinig
sympathie voor Willem V, en al helemaal niet voor diens raadgever, de hertog van Brunswijk. Toch
stonden de meeste bestuurders argwanend tegenover de patriotten die zich immers ook tegen de
regentenheerschappij keerden. Het stadsbestuur raakte verdeeld in conservatieve en
hervormingsgezinde regenten, met daartussen een groep ‘moderaten’. De oude Henrik Hooft en
Quirijn van Hoorn waren de enige burgemeesters die zich aansloten bij de patriottenfactie, die verder
bestond uit angry young men zoals de bankier Jan Bernd Bicker. Onder de naam ‘Vaderlandsche
Regenten’ begon deze factie ook buiten de stadhuismuren bijeen te komen. Voor het eerst gebeurde dat
openlijk op 26 april 1783.1687 Zeventig regenten en burgers gaven een diner ter ere van twee helden van
de nieuwe beweging: de Overijsselse edelman Joan Derk Van der Capellen tot den Pol (1741-1784) en
de Amsterdamse stadspensionaris Engelbert François van Berckel (1726-1796). Tegelijkertijd was het
feestdiner een verlate viering van de erkenning van de Verenigde Staten. De maaltijd werd gehouden in
de Garnalendoelen, waarmee de patriotten, die een herleving van de stedelijke milities voor ogen stonden,
De Vries en Van der Woude, Nederland, 780-788; Lesger, ‘Stagnatie’; Prak, ‘Stad van tegenstellingen’, 291-292; Jansen,
‘Armoede’, 613-625.
1687 Kleijn (Schutters, 41) dateert de maaltijd per abuis op 26-4-1782.
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een historische locatie hadden gekozen.1688 Kastelein Niemann van de Garnalendoelen had juist op tijd het
veld geruimd, want bij deze voormalige kok van de gehate Brunswijk zouden de patriotten zeker niet
zijn gaan dineren. Een jaar eerder was hij echter vervangen door de eerdergenoemde Oosterlinck, die
een politieke neutraliteit en vooral commercieel succes nastreefde.1689 De enige bekende organisator van
de feestdis in 1783 was de uitgever en kruidenier Jan Hendrik Tegelaar. Hij liet de doelenzaal versieren
en de copieuze maaltijd verzorgen. Grote uitsmijter na het eten waren vijf grote dessert-stukken met
eerbetonen aan de republikeinse ‘martelaar’ Oldenbarnevelt en een vrijheidstempel waarin de beide
eregasten samen met ‘vadertje Hooft’, de patriotse burgemeester bij wie Van der Capellen logeerde, de
Hollandse maagd beschermden. Zulke kostbare tafelstukken werden voorheen uitsluitend
gepresenteerd aan vorsten, zoals aan de Engelse koningin Henriëtte Maria (1642), en de publicaties
over de maaltijd in de Garnalendoelen leidden tot schampere reacties van de tegenpartij. Zo schreef de
prinsgezinde Le Franq van Berckhey denigrerend over de bijeenkomst bij de ‘Garnaalwyvenmarkt in
het Doelistehuis’.1690 De patriotten verweerden zich met de stelling dat hun maaltijd een beschaafde
bijeenkomst met regenten en kooplieden was geweest, heel iets anders dan de oproerige acties van de
orangisten.1691
Na de maaltijd van 1783 droegen de Vaderlandsche Regenten de bijnaam ‘patriotten van de
Garnaalmarkt’. Het was echter een uitzonderlijke gelegenheid geweest, die pas drie jaar later zou
worden herhaald bij het feest van de alliantie met Frankrijk (1786). Frequenter vergaderden ze namelijk
in de Toren van Cordaan, een herberg aan de Hoogte Kadijk (tussen huidige nrs. 33 en 37), waarnaast drie
kolfbanen lagen.1692 Deze afgelegen locatie, ver weg van het stadscentrum, lijkt bewust te zijn gekozen:
hier sprongen de bijeenkomsten minder in het oog van het stadsbestuur, dat in meerderheid nog altijd
aristocratisch was en in het staatsbestel een plaats zag voor de stadhouder. In de Toren van Cordaan
spraken de opstandige regenten op 16 augustus 1783 voor de eerste maal met geestverwanten uit
andere steden en gewesten over de buitenlandse politiek en het opzetten van een landelijk
overlegorgaan. Uitbater Casper Hendrik Dankmeijer (1750-1810)1693 kwam uit een migrantenfamilie van
herbergiers uit Barkhausen (Nedersaksen): zijn ooms exploiteerden in diezelfde periode het Oudezijds
Herenlogement en veilingherberg de Witte Molen. Zelf was Casper Dankmeijer eerder uitbater geweest van
Philipsburg, een buitenherberg aan het eind van het Rustenburgerpad aan de Boerenwetering voorzien
van twee kolfbanen en evenzoveel theekoepels.1694 De vergaderingen van de Vaderlandsche Regenten in
de Toren van Cordaan waren waarschijnlijk in de veilingzaal of in de overdekte kolfbaan. Aanwezig was
opnieuw Van der Capellen tot den Pol, wiens (anoniem verschenen) pamflet Aan het Volk van Nederland
(1781) een oproep aan burgers bevatte om onder de wapenen te komen. Zij moesten de ingeslapen
schutterij vervangen om het land te verdedigen tegen buitenlandse invallen. Het stadsbestuur wist de
oprichting van een onafhankelijk ‘vrijkorps’ lange tijd te dwarsbomen, totdat in 1785 alsnog het
exercitiegenootschap Tot Nut der Schutterij van de grond kwam.
De patriottenbeweging had in Amsterdam een grote aantrekkingskracht op de ontwikkelde
burgerij, zoals kooplieden, boekhandelaren, journalisten, advocaten, artsen, vrijzinnige predikanten en
middenstanders, maar ook op de lagere volksklassen, zoals werklozen en knechten. Deze burgers
hadden geen bestuurlijke inspraak, maar bespraken de politiek in drinkhuizen en in pamfletten. In de
Patriottentijd verschenen ook opiniebladen zoals De Politieke Kruyer van Jan Christiaan Hespe en de
Courier van Europa, een eenmanskrant van redacteur Willem Irhoven van Dam. Samen met de
boekhandelaar Willem Holtrop en de arts Hendrik Stolte was hij in 1783 ook oprichter van de
Dat de maaltijd niet in de Kloveniersdoelen werd gehouden, had niets te maken met een ‘revanche op 1748’ of afkeer van
die doelenherberg als vroegere vergaderplaats van prinsgezinden, want in 1786 hielden de Vaderlandsche Regenten daar ook
een maaltijd. Vgl. Grijzenhout, Feesten, 50; Colenbrander, ‘Aanteekeningen’, 177-178.
1689 Zie hoofdstuk 29.
1690 Le Francq van Berkhey, Parodie; Grijzenhout, Feesten, 54.
1691 Naast regenten waren er ook burgers aanwezig, onder wie Pieter Vreede die de feestzangen publiceerde, zie: Klein,
Patriots Republikanisme, 149-151.
1692 Een overdekte, een grote en een ‘heele kleine baan’. De herbergnaam is een verbastering van Tour de Cordouan, de
vuurtoren bij de monding van de Gironde. Verhandeling over het kolven, 42.
1693 Dankmeijer en zijn voorganger Gossenberg komen voor op de Naamlyst van ruim zestien duizend perzoonen, 43, 44.
Mogelijkerwijs hadden de waarden slechts getekend om hun gasten tevreden te stellen. SAA, otr 2-4-1779; begr. 6-9-1810
[Dankmeijer].
1694 Amsterdamse Courant, 13-9-1777; 10-4-1779; 20-5-1779; 6-2-1781; Nederlandsche courant, 14-7-1784.
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Vaderlandsche Sociëteit, een elitaire club met circa tweehonderd leden, voornamelijk welgestelde
kooplieden.1695 In 1785 en 1786 vergaderden zij in een kamer op de eerste verdieping van het Hollandse
Koffiehuis in de Kalverstraat (hoek Gapersteeg, huidig nr. 37). Uitbater Harmen Hendrik Barkmeyer
(1749-1799) uit Melle (Nedersaksen) was het vooral om de inkomsten te doen: hij verhuurde zijn
gezelschapskamer net zo lief aan patriotten als aan hun prinsgezinde aartsvijanden, zolang hij de
kamerhuur (1035 gulden in 1785) maar ontving.1696 De sociëteit mocht het vergaderlokaal zelf inrichten:
aan de wand hing een grote afbeelding van de glorieuze tocht naar Chatham, alsmede een portret van
de – gehoopte – bondgenoot van de patriotten, de koning van Frankrijk. De interne tucht was streng.
Zo moesten leden boetes betalen bij ongewenst gedrag of afwezigheid. Ze lazen de couranten waarop
ze geabonneerd waren, en pamfletten, nieuwsbladen en tijdschriften als de Batavier en Republiek aan de
Maas. Leden rookten op kosten van de sociëteit en gezien de hoge uitgaven aan tabak, zal hun kamer
geregeld blauw van de rook hebben gestaan.1697
Een mogelijke conservatieve tegenhanger van de patriotse vergaderplaatsen in deze periode was
het Oudezijds Herenlogement. Hier dineerde in november 1783 bijvoorbeeld Frederik Sigismund van
Bylandt (1749-1828), een controversiële zeekapitein en vertrouweling van de stadhouder. Tijdens het
diner zou hij – gezeten aan de publieke tafel – in een discussie over de patriotse pers hebben gezegd
‘dat men die schreeuwers weldra den mond zoude snoeren, want dat de Prins binnenkort souverain zou
zijn’.1698 De uitspraken leidden tot commotie in de pers, maar voor Van Bylandt liep alles met een sisser
af. Een van zijn gesprekspartners was de patriotsgezinde marinearts Pieter van Woensel, wat erop duidt
dat de clientèle van het herenlogement niet uitsluitend aristocratisch of orangistisch was.1699
Revolutionaire gebeurtenissen
In 1786, drie jaar na de oprichting van de Vaderlandsche Sociëteit, begon journalist Hespe zijn
‘Burgersociëteit’. Deze minder exclusieve club telde op het hoogtepunt van zijn roem circa zeshonderd
leden. Aanvankelijk kwamen zij in kleiner getal bijeen bij Jan Leendert Schmieg (1749-?), waard in de
Star (Warmoesstraat, tegenover de Vissteeg), een Duitser die in ideologisch opzicht achter zijn gasten
stond. In september 1786 was Schmieg er als ‘kastelein in de zogenaamde Burger Societeit’ als eerste bij
om zijn sympathie te betuigen aan de burgers van Hattem en Elburg, de twee opstandige Gelderse
stadjes die werden aangevallen door het stadhouderlijke leger.1700 Zijn herberg was echter te klein om
het wassende aantal patriotten te huisvesten en vanaf eind oktober 1786 huurde de Burgersociëteit er
enkele vertrekken bij de vreemdelingenherberg Stad Lyon (Nes 63).1701 Andries van Agten (?-1822),
eerder kastelein in de Kleine Sociëteit in Den Haag, had dit logement per mei 1786 in huur gekregen. Zijn
herberg – voorzien van 25 vertrekken waaronder een grote zaal – bood voldoende ruimte aan de
Burgersociëteit.1702 Van ’s middags tot ’s avonds konden leden er dammen, schaken, kaartspelen en
lezen in de aanwezige kranten, opiniebladen en boeken. Bovenal vond er discussie plaats over actuele
politieke thema’s, zoals dat ook gebeurde in de exclusievere Vaderlandsche Sociëteit. Kastelein Van
Agten werd rond 1787 slachtoffer van een ongelukkig misverstand. Enkele burgerleden beschuldigden
hem van Oranjegezindheid omdat hij zou hebben gewerkt als kok van de hertog van Brunswijk; dat was
echter de oude betrekking van Niemann, kastelein van de Garnalendoelen met wie zij hem verwarden. In
zijn rol als secretaris redde Hespe het hachje van zijn kastelein.1703
Onder wie Cornelis Kraijenhoff en de latere raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck, zie: Uitterhoeve, Kraijenhoff,
77-80; Hagen, President, 48. De ledenlijst is online gepubliceerd [http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/amsterdamleden-vaderl-societeit-1783-1787.html]; Van Eeghen, ‘Amsterdamse Courant’, 45-46.
1696 SAA, Archief 684, inv.nr. 99, kasboek Vaderlandsche Sociëteit; otr 26-4-1776; begr 26-10-1799; Amsterdamse courant 21-71770.
1697 Von der Dunk, ‘Vaderlandsche Sociëteit’, 65-75.
1698 Habermehl, Van der Hoop, 86.
1699 Ibidem, 87.
1700 In de tekenlijst aangeduid als H. Schmieg. Kern der zogenaamde Amsterdamsche volksstem, 2.
1701 In 1792 lag er op een bovenkamer van de Stad Lyon nog altijd een prent van Adriaan van den Santheuvel [RP-P-OB60.416], ‘behorende aan de geweesen Burger Sociëteit’, zie: SAA, Archief 5072, inv.nr. 5033, Andries van Agten en Christina
Catharina Visser, 1792. Hollandsche historische courant, 31-10-1786.
1702 SAA, Archief 5072, inv.nr. 3516, boedelinventaris Michel Vin in de Stad Lyon 14-6-1782.
1703 De Domkop, deel 1 (Amsterdam 1795) 247-248.
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Vanaf 1786 was de Burgersociëteit van Hespe verbonden aan het exercitiegenootschap Tot Nut
der Schutterij. De leiding hiervan huurde een andere kamer in de Stad Lyon, met aan de wand een
schilderij van het stadswapen.1704 Kastelein Van Agten was ook meester van de patriotse
vrijmetselaarsloge La Paix waarvan veel sociëteitsleden broeder waren. Onder leiding van een
drankzuchtige transportkoper, die in zijn vrije tijd vunzige liedjes schreef over ‘Vrijmetzelarinnetjes’,
verkeerde de loge in deze periode in grote wanorde: broeders werden niet verplicht om de
huishoudelijke wetten te ondertekenen en sommigen van hen maakten zich schuldig aan vechtpartijen
op de logekamer. In de eveneens patriotsgezinde loge La Charité ging het er beschaafder aan toe. Hier
was Holtrop, secretaris van de Vaderlandsche Sociëteit, in rap tempo opgeklommen tot voorzittend
meester. Hun bijeenkomsten bleven plaatsvinden in de Kloveniersdoelen. Ook La Bien Aimée zat in het
patriotse kamp. Zo stelde de loge in 1782 voor om betrekkingen aan te knopen met de Amerikaanse
maçonnerie, tot ongenoegen van de Engelse Grootloge. De vrijmetselaars droegen hun politieke
standpunten niet in het openbaar uit, maar er bestond grote overlap tussen de ledenlijsten van de loges
en de patriotse clubs. Met leden als de patriotse journalisten Willem Irhoven van Dam en Jan Nomsz
en uitgever Crayenschot zullen de vrijmetselaarsbijeenkomsten in de praktijk een voortzetting zijn
geweest van het politieke genootschapsleven.1705
Georganiseerd in twee sociëteiten, een gedeelte van de schutterij en een exercitiegenootschap
probeerden de patriotten op verschillende manieren invloed uit te oefenen op overheidsbeleid. Door
rekesten aan te bieden aan het stadsbestuur, door hun aanhang rond het stadhuis te verzamelen tijdens
crisissituaties en door geld en handtekeningen in te zamelen voor de patriotse zaak.1706 De politieke
gebeurtenissen raakten intussen in een stroomversnelling. Na afloop van de rampzalig verlopen Vierde
Engelse Oorlog (1784) bedreigde keizer Jozef II vanuit de Oostenrijkse Nederlanden de landsgrenzen
van de Republiek. De openbaarmaking van een geheime overeenkomst tussen de stadhouder en diens
pro-Oostenrijkse raadgever Brunswijk leidde tot grote consternatie en het vertrek van de ‘dikke hertog’.
Ontgoocheld trok de stadhouder zich terug uit Den Haag en vestigde hij zich in Gelderland.
Bemiddeling door de Franse koning bij het conflict met Jozef II leidde tot het Verdrag van
Fontainebleau (1785), dat de patriotten uitbundig vierden als de langverwachte alliantie met Frankrijk.
Het ‘Alliantiediner’ vond op 27 januari 1786 plaats in de Garnalendoelen en leek een herhaling van de
eerdere feestmaaltijd van de Vaderlandsche Regenten. Bij de fuif waren opnieuw zeventig regenten
aanwezig, onder wie drie burgemeesters en de gehele vroedschap, en de Franse ambassadeur was de
eregast. De zaal was prachtig versierd en de tafelstukken nog kolossaler dan voorheen. Een aanwezige
klaagde echter dat de zaal te klein was voor het belang van de gelegenheid: op het stadhuis of in een
ander publiek gebouw hadden er nog meer gasten bij kunnen zijn.1707 Terwijl de patriotten feest vierden
op de doelen, verloren zij in de stad aan invloed. De burgemeesters hadden de gematigde schout
vervangen door een dienstklopper (Willem Cornelisz Backer), die in 1785 Hespe en Verlem liet
arresteren. Belangrijker dan de toegenomen censuur waren de veranderingen in de
burgemeesterskamer: daar wonnen in 1786 de conservatieve aristocraten onder leiding van Joachim
Rendorp. Zij maakten zich zorgen over Utrecht, waar patriotse burgers in augustus regenten afzette.
Die revolutionaire gebeurtenissen benauwden ook de meeste Vaderlandsche Regenten, die op 8
augustus 1786 bijeenkwamen op de Kloveniersdoelen. Kastelein Stoelman leverde daar een middagmaaltijd
voor veertig personen, die tijdens het vergaderen 35 flessen wijn en tien kannen bier soldaat maakten.
Een week nadien raakte Stoelman in opspraak omdat hij enkele ‘welbekende Geldersche
[stadhouderlijke] heeren’ in zijn herberg te gast zou hebben gehad. De redactie van de Oprechte
Nederlandsche Courant (1-5-1787) plaatste een advertentie dat dit een vals gerucht zou zijn geweest en
loofde zelfs een beloning uit als iemand met bewijs op de proppen kwam.1708 Slechts een gering aantal
Vaderlandsche Regenten ondertekende de ‘Acte van Verbintenis’, waarin werd gepleit voor bestuurlijke
invloed van de burgerij. Teruggeschrokken door dit revolutionaire partijprogramma zochten
SAA, Archief 5072, inv.nr. 5033, Andries van Agten en Christina Catharina Visser, boedelinventaris 1792 [schilderij Tot
nut der Schutterij].
1705 Meijer, Vrijmetselarij, 59-64; Van de Sande, Vrijmetselarij, 85; Hanou, ‘Kumpel’s adem’, 168, n. 3.
1706 Reitsma, ‘Genootschappen’, 149-150, 158.
1707 Kleijn, Schutters, 43-44; Grijzenhout, Feesten, 75-84.
1708 Colenbrander, ‘Aanteekeningen’, 178, n. 1.
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conservatieve regenten contact met de stadhouder, die met Engelse steun zijn terugkeer voorbereidde.
De Acte lag ter inzage in een aantal herbergen die dienden als patriotse partijlokalen, zoals de Toren van
Cordaan. Ook het tekenen van rekesten, steunbetuigingen en petities gebeurde in specifieke drinkhuizen.
Behalve in de Stad Lyon en de Toren van Cordaan konden sympathisanten van de vluchtelingen uit
Hattem en Elburg in november 1786 bijvoorbeeld ook hun handtekening achterlaten in herberg de
Karsseboom (Kalverstraat, huidig nr. 23). Ruim twintigduizend Amsterdammers tekenden diezelfde
maand het dankadres aan de Staten van Holland, vanwege hun schorsing van Willem V als kapiteingeneraal. Het adres lag ook in de beide Herenlogementen, die bij het patriotse kamp waren ingelijfd, en
in twaalf minder voorname herbergen, verspreid door de gehele stad. Met het neerleggen van de
tekenlijsten in hun gelagkamers toonden de kasteleins hun partijvoorkeur; ze gingen er een stap verder
mee dan kamerverhuur aan besloten patriotse clubs.1709
Toen de patriottenbeweging een revolutionair karakter kreeg, vanaf het voorjaar van 1787,
begonnen de politieke spanningen over te slaan op de partijlokalen. Patriotten en prinsgezinden gingen
elkaar bestoken in de drinkhuizen waar hun tegenstanders bijeenkwamen. De herbergnamen en
politieke kleur waren algemeen bekend door alle agitatie, krantenannonces en achterklap. De
ontdekking van een toenaderingspoging van enkele regenten tot Oranje leidde op 21 april tot het
ontslag van negen raden. Ter vervanging van hen werd een kiescollege in het leven geroepen van
vijftien ‘burgergeconstitueerden’, grotendeels afkomstig uit de Vaderlandsche Sociëteit.1710 Gesterkt
door de remotie begon de Vaderlandsche Sociëteit aan de bouw van een eigen clubgebouw. Daartoe
werden twee panden aangekocht in de Kalverstraat (huidig nr. 8): herberg het Hof van Holland en het
naastgelegen koffiehuis Hof van Berlijn. Tot de bouw gereed was, vergaderden de leden nog in
herbergzaaltjes.1711 De burgergeconstitueerden wilden hun gezag bevestigd zien in een ‘Acte van
Qualificatie’. Deze werd door zestienduizend Amsterdammers ondertekend in de bekende patriotse
vergaderplaatsen, alsmede in kleinere, minder exclusieve drinkhuizen in de volksbuurten.1712 De
ondertekening van de Acte van Qualificatie in de Toren van Cordaan leidde op 24 april 1787 tot
opschudding. Een groep bijltjes, prinsgezinde scheepstimmerlieden van Kattenburg, bestormden de
herberg. In een poging de orde te herstellen raakten schutters per abuis een toevallig passerende
meesterbroodbakker met een musketkogel. Om verdere ongeregeldheden te voorkomen, hield de
schutterij de wacht bij het patriotse drinkhuis.1713
Oranjekroegen en de strijd om Kattenburg
Met de aanval op de Toren van Cordaan ontketende zich een verbeten strijd tussen de prinsgezinde
bijltjes van Kattenburg, geleid door de meester-mastenmaker Claas Booy, en de patriotse
Amsterdammers, die tijdelijk de dienst uitmaakten in de stad. Enkele bij naam bekende kasteleins waren
daarbij actief betrokken. De bijltjes kwamen bijeen in drie Oranjegezinde drinkhuizen op de
werkeilanden waar ook hun timmerwerven lagen. Het Onvolmaakte Schip aan het Kattenburgerplein was
een verzamelplaats voor werkzoekende scheepstimmerlieden. Waard Anthonie Meijer stond bekend
vanwege zijn onvoorwaardelijke Oranjeliefde en volgens geruchten was hij met Booy ook betrokken bij
de bestorming van de Toren van Cordaan.1714 Oranjeboom (Wittenburg) en de Oude Doolhof (Oostenburg)
waren twee andere prinsgezinde bolwerken en een laatste steunpunt, ’s Lands Welvaren, lag aan de
Reguliersgracht, dicht bij de Amstelkerk. Bezoekers aan dit viertal drinkhuizen vonden eind mei 1787
In Leiden werden de tekenlijsten bewust op verschillende locaties neergelegd; mochten ze uit de ene herberg worden
weggehaald, dan konden sympathisanten in het andere drinkhuis nog tekenen, zie: De Jong, Weldenkende burgers, 203-204,
231, 269. [Van Ollefen], Gedenkboek, 123-124; Den Hollandschen weeklykschen nieuwsvertelder 45, 8-11-1786; NNJ, deel 22
(Leiden/Amsterdam 1787) 1324; Bekendmaking van de Acte van Qualificatie aan de bewoners van wijk 46, 1787, anoniem, 1787,
Rijksmuseum RP-P-OB-85.640B; Christiaens en Evers, Patriotse illusies, 102.
1710 De negen homines novi die zij in het stadsbestuur kozen waren hoofdzakelijk uit regentenkringen afkomstig. Brugmans,
Geschiedenis, deel 4, 240-246; Uitterhoeve, Kraijenhoff, 80-83.
1711 Het Hof van Berlijn was in 1781 al een koffiehuis, zie: Noordhollandsche courant, 26-3-1781. Von der Dunk, ‘Vaderlandsche
Sociëteit’, 73-74.
1712 Zoals de Oostzee, een kroeg in de Prinsenstraat
1713 NNJ, deel 22, tweede stuk (Leiden 1787) 975-977; idem, eerste stuk, 755; Van Ollefen, Gedenkboek, 172.
1714 Nederlandsche Courant, 27-4-1787.
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handtekeningenlijsten voor een ambitieus restauratieprogramma, met als hoofdpunten de terugkeer van
de stadhouder in het politieke bestel, afzetting van de nieuwgekozen raden, censuur van de pers en
‘vernietiging der Genootschappen’. De patriotten reageerden als door een wesp gestoken op de
handtekeningenactie: op 29 mei gooiden zij een bezoeker van ’s Lands Welvaren in de gracht. De
Oranjeklanten verdreven de groep, maar konden niet voorkomen dat de kroeg de volgende dag geheel
werd geplunderd, waarbij de dienstmeid ‘haar gezondheid en goed’ verloor. De schutterij greep niet in
tegen de patriotse plunderaars, maar arresteerde juist tien prinsgezinde bezoekers.1715
De gevluchte oranjeaanhangers trokken zich terug op Kattenburg. Ze haalden de bruggen op en
plunderden de huizen van patriotten op het eiland. Vanuit hun hoofdkwartier het Onvolmaakte Schip
organiseerden zij de verdediging. Uit ‘s Lands Zeemagazijn (nu Het Scheepvaartmuseum) haalden zij
geschut en kastelein Meijer deelde wapens uit die hij zelf verborgen had gehouden. Meijer zette ook een
waarschuwingssysteem op: zodra er onraad was, sloeg hij op een gong. Zo hielden de bijltjes het een
nacht vol, tot de patriotse burgers op 30 mei met een vlotschuit naar de overkant voeren. Tijdens de
gevechten sneuvelde een Kattenburger, wiens lijk later ter afschrikking met de benen omhoog in de
Volewijck werd opgehangen. De patriotse burgers vernielden 26 huizen en vijf Oranjekroegen, te
beginnen met het Onvolmaakte Schip. Minder bekend was de vernieling van de Kleine Doolhof, de kroeg
van Jan Pothart op de hoek met het andere werkeiland Oostenburg waar ook intekenlijsten hadden
gelegen. De bedden werden daarbij kapotgesneden en de veren uit het raam geworpen, waardoor huis
en straat als met sneeuw bedekt raakten. Ook de Oranjeboom in de Wittenburgerstraat (hoek eerste
dwarsstraat) kreeg het zwaar te verduren, omdat er een intekenlijst had gelegen en vanwege de
provocerende naamgeving. Bovendien was het een vergaderlokaal van een Oranjesociëteit.1716 In de
Oranjeboom zette een schutter de tapkranen open, terwijl een ander de glazen in het voorhuis kapotsloeg.
De rest van het pand werd met een kanon verwoest. Minder grondig gingen de plunderaars te werk bij
enkele Oranjeherbergen in het centrum waarvan slechts de vensters sneuvelden.1717 Zelfs in de tot nog
toe neutraal gebleven veilingherberg de Keizerskroon (Kalverstraat) vloog een steen door het raam,
omdat een prinsgezinde sociëteit hier een vergadervertrek huurde. Ook in het Joodse Pakhuis in de
Jodenbuurt begon de menigte te plunderen, maar door het uitdelen van wijnflessen wisten de uitbaters
hen weg te krijgen.1718
Kastelein Meijer van het Onvolmaakte Schip werd het meest gehaat. Hij verstopte zich met vrouw
en kinderen in de melkkelder van de buren, terwijl patriotten hun huis plunderden en vernielden.
Verstopt op een schuit wisten zij te ontkomen, maar overal in de stad waren patriotse schutters actief.
Bij een vriend op Wittenburg verkleedde Meijer zich ‘in Vissers gewaad’. Na een kort verblijf op een
hooizolder wist hij met vrouw en kinderen te ontkomen; ze namen een vissersschuit vanuit
Nieuwendam naar Amersfoort en togen daarna naar het stadhouderlijk hoofdkwartier in Nijmegen.
Ook kastelein Pothart van de Kleine Doolhof en Rijkhardt Samuel IJserman van de Oranjeboom sloegen na
de verloren slag om Kattenburg op de vlucht.1719
De gewelddadigheden in drinkhuizen bleven niet beperkt tot Amsterdam. Aanleiding van de
twisten in Harderwijk, eind juli, was bijvoorbeeld een caféruzie. Soldaten eisten daar in een herberg ‘een
Oranjeborrel’; de waard wilde slechts een ‘Patriottische borrel’ schenken, waarop de soldaten met hulp
van enkele prinsgezinden de herberg vernielden. De politisering van de drinkhuizen was ook niet uniek
Amsterdams. Zo vergaderden de Leidse patriotten in de Pauw en het Zwijnshoofd, terwijl de
prinsgezinden sociëteit hielden in het Hof van Holland. Tot onderlinge plunderingen of vernielingen lijkt
het daar niet te hebben geleid, evenmin als in Utrecht, waar de Stadskelder en Blauwe Druif als
patriottencentra dienden.1720

Repertorium Politieke sociabiliteit 1780-1870; Wagenaar, Amsterdam, deel 4, 428; Jacobi, Beknopt verhaal, 155;
Vlg. Amstels driedaags treur-toneel: 29, 30 en 31 mey 1787 (Amsterdam z.d.) 90-94.
1717 Zoals in het drinkhuis van Ten Kaaten, een Orangist in de Oudebrugsteeg; Visbeek, een wijnhuis op de Haarlemmerdijk,
en bij Cijfers, een wijnhuis in de Rozenstraat.
1718 Verzameling van placaaten, resolutien [...], deel 21, 222.
1719 SAA, Archief 5039, inv.nr. 873; otr 28-10-1785 [IJserman]; Van Manen en Vermeulen, ‘Het lagere volk’, deel 2, 24-27;
Van Manen, ‘“Crowd”’, 54; Janse de Wilde, Ontmoetingen, 15-20; Brandon, Masters of war, 287.
1720 NNJ (1787) 2261; Naamlyst van vyf-en-tachtig vluchtelingen, gevangenen, 8; De Jong, Weldenkende burgers, 119-120; Jansen, Kroeg,
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Restauratiebewind
Na de overwinning op de Oranjebeweging bij Kattenburg verdwenen de laatste aristocratische regenten
uit het stadsbestuur. Blakend van zelfvertrouwen hielden de patriotten hun traditionele maaltijd ter
herdenking van de maritieme overwinning bij de Doggersbank, nu zes jaar geleden. Aanzienlijke
kooplieden, schuttersofficieren en Vaderlandsche Regenten uit het land lieten zich fêteren in de Witte
Zwaan, de veilingherberg (Nieuwendijk 120) waar deze maaltijden vanaf 1785 plaatsvonden. Als
tafeldecoraties waren vaderlandse helden als De Ruyter en de gebroeders De Witt op een voetstuk
geplaatst. Diezelfde maand kwamen de afgevaardigden van de gewapende genootschappen bijeen in de
Stad Lyon. Ruim tweehonderd vertegenwoordigers van schutterijen, vrijkorpsen en sociëteiten kozen in
de herberg onder meer een veertigtal afgevaardigden die om hulp moesten vragen aan de Franse
regering.1721 In september 1787 stuurde Frederik Willem II van Pruisen, zwager van de stadhouder, een
leger naar de Republiek vanwege de belediging van zijn zuster bij Goejanverwellesluis. Op de vlucht
voor het oprukkende Pruisische leger zochten patriotten uit andere steden en gewesten een veilig
heenkomen in Amsterdam. Het geschut stond op de bolwerken en de omgeving werd onder water
gezet, maar tot serieuze strijd kwam het niet: het numerieke overwicht – 25.000 Pruisen tegenover 3500
man geregelde troepen van de patriotten – was te groot. Na ontvangst van het bericht dat de patriotten
niet op Franse hulptroepen hoefden te rekenen, gaf het patriotse Amsterdam zich op 10 oktober 1787
gewonnen.1722 Anderhalve maand na de capitulatie volgde een zuivering van het stadsbestuur en
patriotse schutters. De magistraat stelde het lidmaatschap van patriotse organisaties als zodanig niet
strafbaar, maar vervolgde wel enkele kopstukken, onder wie Hespe, en ontbond de Vaderlandsche
Sociëteit en de Burgersociëteit. Onder de nieuwe naam Doctrina et Amicitia, een genootschap ter
onderlinge beschaving, mochten de overgebleven leden van de Vaderlandsche Sociëteit blijven
bijeenkomen, zolang er geen politieke discussies zouden plaatsvinden. Ook de aan de
Patriottenbeweging gelieerde vrijmetselarij zong een toontje lager in de restauratieperiode. La Bien
Aimée had te maken met leegloop, deels veroorzaakt door de vlucht van talloze leden. Na de voorlopig
laatste bijeenkomst in 1790 besloten de officieren pas weer loge te houden wanneer de werkzaamheden
met ‘een zeeker Vooruytzigt op duurzaam succes’ hervat konden worden. Een bijkomend probleem
was hun torenhoge schuld van 6275 gulden aan de kastelein van de Kloveniersdoelen. In 1793 besloten de
broeders dit bedrag af te lossen door de meubels van de loge te verkopen.1723
Tussen de circa honderd- tot tweehonderdduizend patriotten gingen in ballingschap, vooral in
de Zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankijk. Tussen die vluchtelingen zaten ook uitbaters van
patriotse genootschapslokalen, zoals de kasteleins van de Vaderlandsche Sociëteiten in Doesburg, Den
Haag en Wassenaar en van de Burgersociëteit te Leeuwarden. Voor de uitbaters van de patriotse
vergaderplaatsen in Amsterdam betekende de omwenteling geen bijltjesdag, al was er wel enige
wisseling van de wacht. Per 1 november 1788 verliet Dankmeijer de Toren van Cordaan, het voormalige
hoofdkwartier van de patriotse beweging. Hij werd uitbater van de Parel, eveneens aan de Hoogte
Kadijk (naast brouwerij de Gekroonde Valk), waar hij maaltijden, bruiloften en partijen verzorgde.1724
De Toren van Cordaan verwisselde in 1790 van eigenaar maar bleef wel van patriotse signatuur.1725
Stoelman, kastelein van de Kloveniersdoelen waar de Vaderlandsche Regenten waren bijeengekomen,
diende zonder scrupules ook het restauratiebestuur en de kastelein van het patriotse hoofdkwartier Stad
Lyon, Andries van Agten, toonde zich na 1787 zelfs Oranjegezind. Zijn ‘windvanerij’ viel op en maakte
hem tot mikpunt van spot in het opiniërende satirische tijdschrift de Domkop.1726 De tournure leverde
van Agten echter weinig zakelijk gewin op. Wanhopig probeerde hij publiekstrekkers naar zijn herberg
te halen, zoals een panorama van de laatste belegering van Gibraltar (1781), een concert en een
Over de Doggersbankmaaltijden: Grijzenhout, Feesten, 40-45. Wagenaar, Amsterdam, deel 4, 430-431.
Zwitzer, ‘Militaire dimensie’; Hell, ‘Verlies autonomie’.
1723 Meijer, Vrijmetselarij, 68.
1724 In 1810 eindigde Dankmeijer als insolvente uitbater van de tuin Binnen-Rust in de Plantage, zie: Amsterdamse courant 2104-1810.
1725 Kastelein J. Muurman bood in de Bataafse Tijd onderdak aan wijkvergaderingen. Amsterdamse courant, 11-11-1788; 11-51790; 11-4-1795.
1726 Domkop of Nationaal Volks-Boek (Amsterdam 1795) 248-248; Amsterdamse courant, 12-5-1789. Over de bestuurlijke
‘windvanen’ na 1813: Lok, Napoleontische bestuurders.
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wonderdokter. In 1792 raakten Van Agten en zijn vrouw in betalingsmoeilijkheden, toevallig
tegelijkertijd met die van de stad Lyon in Frankrijk zelf.1727 Ze liepen een jaar achter met de huur en
kwamen onder toezicht te staan van de desolate boedelkamer; de herberg sloot definitief zijn deuren.
Een deel van de inventaris van de Burgersociëteit had de kastelein ondergebracht op de zolder van een
pakhuis op de Achtergracht. Naast 140 stoelen, twee groene banken en acht tafels lagen hier twee
lessenaars en een mand met beduimelde oude kranten van de sociëteit opgeslagen.1728
De uitbaters van ‘s Lands Welvaren en de Oranjeboom waren uit zicht verdwenen, evenals hun
Oranjekroegen. Andere uitbaters van prinsgezinde drinkhuizen keerden na de Pruisische interventie
terug uit hun kortstondige ballingschap. Anthonie Meijer, kastelein van het Onvolmaakte Schip, had zijn
tijd doorgebracht achter de stadhouderlijke linies, in Nijmegen en Culemborg. Meteen na zijn terugkeer
in Amsterdam kreeg hij van het stadsbestuur de rekening gepresenteerd voor de achterstallige huur van
zijn vernielde herberg. Omdat hij daarnaast een ander huis moest huren om in te wonen, raakte Meijer
spoedig door zijn geld heen. Claas Booy, de voormalige leider van het Kattenburgse verzet, stelde voor
om met alle slachtoffers een gezamenlijke schadevergoeding te vragen voor hun geplunderde huizen.
Na enkele maanden kreeg Meijer inderdaad een schadebedrag uitgekeerd, terwijl een bedelbrief aan
Willem V hem nog eens vijftig gulden opleverde. Meijer heropende het opgelapte Onvolmaakte Schip op
Kattenburg; op 7 december 1787 vertrok hiervandaan de lijkkoets van de in de strijd gesneuvelde
scheepstimmerman. Gevolgd door bijna tweeduizend mensen ging de met oranje versierde kist naar de
Oosterkerk, waar de herbegrafenis plaatsvond. Vanaf 16 januari 1788 vergaderde het
Oranjegenootschap ‘Voor waarheid, liefde en eendracht, liefdragend, waar, Vaderlandsch Oranje
minnend college’ in zijn wijnhuis.1729
In de Kalverstraat kwam een nieuw centrum voor de prinsgezinden. Op een bovenzaal van het
Hollandse Koffiehuis vergaderde vanaf 1788 Oranjegenootschap ‘De zucht voor ’t Vorst’lijk Huis, voor
kerk en vaderland is hier het schibboleth, de staele liefde-bandt’.1730 Het was een exclusief gezelschap
van rond de honderd leden, die over voldoende welstand moesten beschikken om naast de contributie
van vijftien gulden ook incidentele maaltijdkosten te kunnen dragen. Vooral Oranjegezinde
regentenzonen waren lid, al mocht de leider van de bijltjes, Claas Booy, ook meedoen. In 1788
dineerden zij in het Oudezijds Herenlogement ter gelegenheid van de verjaardag van Wilhelmina van
Pruisen, waarbij 676 gulden werd uitgegeven. Een jaar later genoten de leden voor eenzelfde bedrag een
middagmaal in de Nieuwe Plaats Royaal, waarbij muzikanten speelden, en een avondmaal in de Munt.
Vanaf 1790 waren de uitvoerige maaltijden met orkestbegeleiding in de Munt, bij kastelein Gossenberg
die eerder patriotten huisvestte maar tussen 1786 en 1795 ook het officierskorps van de gezuiverde
schutterij te gast had.1731 De leden van het Oranjegenootschap zongen tafelliederen ter meerdere glorie
en gezondheid van de stadhouder, diens echtgenote Wilhelmina en hun ‘drie vorstelijke spruiten’.
Politieke onderwerpen op de sociëteit bespreken was statutair verboden, evenals kaartspelen of het
meebrengen van honden. Het genootschap deed ook aan liefdadigheid: zo organiseerde het in 1793 een
inzameling ten behoeve van weduwen en wezen van in de strijd tegen de oprukkende Fransen
gesneuvelde Staatse soldaten. Om de krijgsverrichtingen te kunnen volgen, sleepten de leden behalve
binnen- en buitenlandse kranten ook een dure linnen landkaart van Staats-Vlaanderen naar hun
bovenkamer. Onder de gewone klanten van het Hollandse Koffiehuis waren ook veel prinsgezinden.1732
Uitbater van het Hollandse Koffiehuis was de Duitser Barkmeyer, die eerder onderdak bood aan de
Vaderlandsche Regenten. Hij was zelf geen lid van De zucht voor ’t Vorst’lijk Huis maar
sympathiseerde met zijn Oranjeklanten en raakte daardoor in grote haat bij de patriotten.1733 Voor het
In 1782 was de vorige uitbater (Vin) ook al gefailleerd, zie: hoofdstuk 20.
Vermoedelijk kwam er hierna een gouddraadtrekkerij in de Stad Lyon, totdat in 1823 logement Groot Frascati de
horecafunctie nieuw leven inblies. SAA, Archief 5072, inv.nr. 5033; Amsterdamse courant, 30-9-1788, 28-6-1791, 18-8-1792;
13-03-1792 [gewezen logement]; Eijkelboom en Vermeer, ‘Frascati’, 18-20.
1729 Veder, ‘Lijst’, 137; Janse de Wilde, Ontmoetingen, 26-28; Deurloo, ‘Bijltjes’, 63. NNJ 22, 7de stuk (Leiden/Amsterdam
1787) 5945-5946.
1730 SAA, Archief 128, inv.nrs. 1-3.
1731 De schutterij betaalde Gossenberg nooit. Hij failleerde in 1798. SAA, Archief 5072, inv.nr. 5950; Handelingen van de
Municipaliteit der stad Amsterdam, deel 9 (Amsterdam 1801) 13-15.
1732 De Domkop, deel 1, 108.
1733 SAA, otr 26-4-1776; begr. 26-10-1799; De Domkop, deel 1, 171-173, 182, 229; Rijksmuseum, RP-P-OB-85.520.
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verhuren van de sociëteitskamer kreeg hij jaarlijks achthonderd gulden, daarnaast schonk hij wijn
tijdens incidentele bijeenkomsten en serveerde hij ontbijt vanwege de verjaardagen van de
stadhouderlijke kinderen. Zijn knechten haalden jaarlijks tijdens de kermis en met nieuwjaar ruim
honderd gulden aan fooien op bij de leden. Barkmeyer verdiende ook aan het brengen van brieven aan
het postkantoor en eenmaal liet hij op verzoek van de sociëteit een advocaat een rekest opstellen voor
de burgemeesters. In alles stelde hij zich dienstbaar op aan de Oranjeclub. Verwarrend was de
aanwezigheid van een tweede Hollandse Koffiehuis in dezelfde Kalverstraat (huidig nr. 13). Uitbater Jan
Rutger Kuhn uit Dortmund had minder affiniteit met de prinsgezinden dan met de patriotse
tegenpartij, zoals in 1795 zou blijken.1734
Eveneens in de Kalverstraat (huidig nr. 29) was het Franse Koffiehuis een tweede centrum voor
prinsgezinden. De Duitse uitbater Frederik Lodewijk Klingenspoor (1750-1808) was vernoemd naar de
toenmalige troonopvolger van Groot-Brittannië, de bondgenoot van het stadhouderlijk huis. In het jaar
van zijn huwelijk met de tien jaar jongere Haagse Anna Georgina Knop (1780) begon hij het ‘oude
Fransche Koffie-Huis’, waar hij ‘gemeene haart’ hield boven de voorkamer, dus op één-hoog.1735 Het
Oranje-college van secretaris en gelegenheidsdichter Jacob Ploeg – onder het motto ‘standvastig voor
de oude constitutie’ – had een eigen vergaderlokaal in het koffiehuis. De leden kwamen in 1792
bijvoorbeeld bijeen voor een souper ter viering van de doop van de nieuwe oranjetelg Willem Frederik,
de latere koning Willem II. De tafel was versierd met een stuk vol Oranjesymboliek: een antieke tempel
met een engel op een wolkendek die het prinsje moest voorstellen en het stadhouderlijk echtpaar als de
Dapperheid en de Deugd. De Hollandse Maagd wilde de spruit wel opvoeden, gesteund door zes
andere maagden die de provinciën voorstelden. Tussen de toespraken en verzen door zongen de leden
het Wilhelmus.1736
Ondergrondse activiteiten
Voor de achtergebleven Amsterdamse patriotten viel er weinig te vieren. Hun protest tegen het
restauratieregime bestond vooral uit het discussiëren in drinkhuizen en het lezen van illegaal gedrukte
pamfletlectuur. Daarnaast ontstond er een ondergrondse verzetsbeweging die het restauratiebewind
met radicalere middelen wilde omverwerpen. In het najaar van 1788 rolde de schout bijvoorbeeld een
organisatie op, die in het geheim een compleet cavaleriecorps op de been wilde brengen. Het
inschrijflokaal voor de militairen was in het wijnhuis van Franciscus Arnoldus Stentrop, een katholieke
waard uit Waterloh (Nedersaksen) die tevens een van de voornaamste organisatoren was. Op een
besloten kamer in zijn drinkhuis in de Nes (hoek Wijde Lombardsteeg) kwamen gasten zoals de
tabaksverkoper Schuur, een voormalige marineman. Volgens eigen zeggen bezocht hij de herberg om
zijn tabak te slijten, zoals hij dat in meer wijnhuizen deed, maar kastelein Stentrop vroeg hem deel te
nemen aan de cavalerie die na het vertrek van de Pruisen ‘de ruste soude bewaaren’. De schout rolde de
subversieve club op en legde Stentrop als organisator hoge boetes op. Hij wist echter rechtsvervolging
te ontlopen door in ballingschap te gaan.1737 Stentrop was niet de enige katholiek met patriotse
sympathieën. Katholieke Amsterdammers – met ruim een vijfde van het inwonertal de grootste groep
dissenters – koesterden hoge verwachtingen van de patriotten in hun strijd voor gelijke behandeling, al
deinsden velen ervoor terug tot radicale actie over te gaan.1738
De hoop op de komst van een revolutionair bevrijdingsleger naar Holland herleefde in 1792.
Frankrijk verklaarde de oorlog aan Pruisen en Oostenrijk en een jaar later werden Engeland en de
Republiek in de strijd betrokken, maar de militaire opmars van het revolutieleger werd bij Neerwinden
tegengehouden door een Europese coalitie. Toch gaf het Franse optreden de patriottenbeweging
nieuwe moed. Vanaf 1793 werden in Amsterdam nieuwe geheime politieke genootschappen opgericht,
SAA, otr 14-7-1780; Amsterdamse courant 8-12-1791; Nationaale courant 20-3-1795.
SAA, otr 14-4-1780; Amsterdamse courant 7-11-1780.
1736 Voor andere feestmaaltijden week het college eenmaal uit naar Wapen de Eendracht buiten de Muiderpoort (1791) en naar
de Kloveniersdoelen (1792). Ploeg, Dicht-hulde.
1737 SAA, Archief 5061, inv.nr. 461, p. 11-14, verhoor C.F. Schuur 10-9-1788 en idem 15-10-1788 p. 243-244 en idem 24-121788 p. 492-499; Van Manen en Vermeulen, ‘Lagere volk’, deel 2, 27.
1738 Over de positie van katholieken en de (protestantse) reactie op hun gelijkheidsstreven in deze periode: Van de Sande,
‘Tussen argwaan en overtuiging’; Hagen, Antipapisme, 227-229.
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eufemistisch ‘leesgezelschappen’ genoemd, onder de verzamelnaam ‘’t Schootsvel’. Boven de
afzonderlijke gezelschappen – uit veiligheidsoverwegingen met een letter aangeduid – stond een
centraal bestuur. De leesclubs moesten de ‘Gemeene Man’ kundiger maken en inwijden in de
revolutionaire lectuur. Begin 1794 telde de organisatie in Amsterdam circa tweeduizend leden; in
augustus waren het er al driemaal zoveel. Op aansporen van Herman Willem Daendels (1762-1818),
commandant van het Bataafse legioen in het Franse leger, vormde de patriot Willem Irhoven van Dam
in januari 1794 daarnaast een comité dat vanuit Amsterdam de revolutie moest bewerkstelligen.
Bekende namen als Goldberg, Kraijenhoff en Gogel namen deel aan dit ‘comité revolutionair’. Via Jean
La Pro, commissaris van leesgezelschap B, was er onderling contact tussen het nieuwe comité, de
leesgezelschappen en de elitaire club Doctrina.1739 De leesgezelschappen vergaderden in drinkhuizen,
waarvan enkele namen bekend zijn.1740 De besloten vergaderingen vonden plaats op dinsdag- en
vrijdagavond omdat ‘de gemeene man overdag niet kan’, en per vergadering kregen de kasteleins een
gulden betaald, vermoedelijk van leider La Pro. De contributie aan het leesgezelschap – een stuiver per
week – werd besteed aan de couranten en patriotse periodieken en literatuur, waarover de leden
discussieerden, en ook ter ondersteuning van behoeftige leden. Tegen betaling van een dubbeltje
mochten leden onbeperkt drinken, zodat een anonymus waarschijnlijk terecht klaagde over
bijeenkomsten van ‘dronken en slegte [eenvoudige] luiden, daardoor in eenige van die al rusie is
voorgevallen’.1741
In de zomer van 1794 keerden de kansen ten goede voor de patriotten. Na de Franse
overwinning op de Oostenrijkse legers bij Fleurus hoefden zij nog slechts de grote rivieren te passeren
om de Republiek te overrompelen. In de patriotse Amsterdamse drinkhuizen werd het nieuws van de
Franse opmars met vreugde begroet. De gespannen verwachtingen zijn haast voelbaar in de
politieverhoren van Nicolaas Selder (1761-na 1808), tapper en kleermakersknecht op het Lange
Blekerspad, een armoedige buurt buiten de Raampoort waar sinds 1785 katholieke kerk De Liefde
waakte over het zielenheil van de bewoners. Selder1742 kwam oorspronkelijk uit Haarlem, maar woonde
al enkele jaren in Amsterdam, waar hij in 1791 was getrouwd met een vrouw uit Göttingen. In politiek
opzicht behoorde hij tot de patriotten: zo had hij indertijd protesten in de Toren van Cordaan
ondertekend en was hij bevriend met de eveneens katholieke uitgever Jan Verlem.1743 Bij zijn huwelijk
was Selder nog gereformeerd, maar kort daarna bekeerde hij zich tot de moederkerk. In zijn café hield
hij lange redevoeringen over het geloof ten overstaan van een gemengd gehoor van bezoekers van De
Liefde en protestantse klanten. Hij sprak kritisch over de Bijbel (een ‘stom papier’) en zou pastoors te
schande maken: er bestonden volgens hem geen ‘brave priesters’, behalve die in Frankrijk de eed van
trouw aan de republiek hadden afgelegd. Selder besprak met zijn klanten ook de Franse opmars. Hij
verwachtte hen binnen zes weken voor de stadspoorten, wat tot een ‘vreeslykst bloedbad’ onder de
Hessische en Engelse soldaten zou leiden. Het godsdienstige en staatkundige discours bij Selder kwam
ter ore van de hoofdofficier, de rechtzinnige David Willem Elias, die er voldoende grond in zag om de
waard te laten vervolgen. Schepenen veroordeelden hem tot twee jaar rasphuis en eeuwige
verbanning.1744
Selders voorspelling van de komst van de Fransen zou uitkomen, al arriveerden ze niet binnen
zes weken. De patriotten bereidden zich voor op de naderende omwenteling: in de nacht van 31 juli op
1 augustus 1794 organiseerde het revolutionaire comité een nationale vergadering in herberg het Wapen
van Amsterdam in de Haarlemmerhout, net buiten de jurisdictie van Haarlem.1745 Afgevaardigden uit
Otten en Reitsma, ‘’t Schootsvel’, 10-20.
Zo kwamen de leden van letter B samen in het Hof van Friesland, een kroeg op de Texelse Kade; letter E in de Nes bij het
Melkmeisje van kastelein Mecklenburg; letter G in de Pieter Jacobsstaat bij G. Verbruggen in de Druif, en letter K in de Sint
Nicolaasstraat bij uitbater Blis, in de Drie Nachtegalen.
1741 Veder, ‘Lijst’, 129; Colenbrander, Gedenkstukken, deel 1, 344, 393; Otten en Reitsma, ‘Leesgezelschappen’, 16-17.
1742 Niet ‘Gelder’, vgl. Van Manen en Vermeulen, ‘Lagere volk’, deel 2, 3-4.
1743 Verlem was getuige bij zijn tweede huwelijk, met de katholieke Gerredina Voorhof, zie: SAA, otr 8-5-1795; otr 17-61791 [eerste huwelijk]; otr 11-3-1808 [derde huwelijk met Elisabeth Schreuder]; Archief 5061, inv.nr. 473, f. 169-175,
confessies 16-6-1794 en f. 246, 17-7-1794; Hagen, Antipapisme, 97.
1744 Na de omwenteling van 1795 werd Selder vrijgelaten, maar in 1808 viel hij opnieuw in handen van justitie wegens zijn
religieuze ‘dweepachtige discoursen’. De hoofdofficier liet hem opsluiten in het Buitengasthuis. Joor, Adelaar, 549.
1745 Kasteleines C. Koets leidde tevens een patriotse vrouwenclub met 24 leden, zie: Kort verhaal van de revolutie in Haarlem, 5556; Daalder, ‘Haarlem’, 194-195.
324
1739
1740

Holland, Utrecht en Groningen besloten Frankrijk aan te moedigen door te stoten naar het noorden,
mits het land de zelfstandigheid van de Republiek zou garanderen. De Franse regering achtte
onafhankelijkheid mogelijk, indien de Hollanders eerst zichzelf zouden bevrijden van stadhouder en
regenten. Enthousiast begonnen de Amsterdamse patriotten aan de voorbereiding van de naderende
omwenteling. Het comité revolutionair bestelde een grote wapenvoorraad, maar deze werd ontdekt.
Het gerucht ging dat het stadsbestuur inlegering overwoog van Britse hulptroepen, die een slechte
naam hadden bij de bevolking. Irhoven van Dam verzamelde 3600 handtekeningen tegen de geplande
inlegering en het doorsteken van de dijken ter verdediging tegen de Fransen, maar het stadsbestuur
legde zijn rekest naast zich neer en probeerde met een repressief beleid de orde te herstellen. Op 17
oktober 1794 deed de politie een inval in de Burcht (Dijkstraat), waar iedere maandag drie invloedrijke
kamers van ‘t Schootsvel bijeenkwamen. Honderden militairen bezetten de Nieuwmarkt terwijl
gerechtsdienaren het drinkhuis binnendrongen. Ze verrichtten geen arrestaties, maar namen wel
papieren in beslag en verzegelden de deur. Op 18 oktober 1794 hing aan de pui van het stadhuis een
publicatie van de Staten van Holland, waarin het opstellen, tekenen en aanbieden van rekesten en het
houden van besloten bijeenkomsten verboden werd. Kasteleins moesten opgave doen van de
gezelschappen die bij hen vergaderden. Op 1 november werd een aantal kasteleins op het stadhuis
ontboden en uitdrukkelijk gelast om niet aan leden van de leesgezelschappen te tappen. Begin
november kwam ook Doctrina op de lijst van verboden gezelschappen te staan. Tot de illegale colleges
behoorde ook de Sociëteit van Boekverkoopers, die vergaderde bij Fredrik Lodewijk Dankmeijer in
herberg de Witte Molen (Singel). Geregeld verstoorden onderschouten de bijeenkomsten van de
overgebleven leesgezelschappen, wier vergaderlokalen inmiddels bekend waren bij de overheid.
Vooraanstaande patriotten werden gevangengezet en honderden verlieten stad en land. Eind oktober
1794 was de ondergrondse verzetsbeweging vleugellam geworden.1746

Afb. 53 Revolutionaire activiteit in het Wapen van Emden. Spotprent J. Smies, 1795. SAA.

Otten en Reitsma, ‘Leesgezelschappen’, 14-20; Van Manen en Vermeulen, ‘Lagere volk’, deel 2, 27-31; Veder, ‘Lijst’,
124. De destillateur F.L. Dankmeyer uit Barkhausen (Osnabrück) was op 6-3-1783 poorter geworden.
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De rekening van de revolutie
Pas in januari 1795 durfden de Amsterdamse revolutionairen zich weer te roeren. In de uitzonderlijk
strenge winter kon het Franse leger zonder veel tegenstand over het ijs de grote rivieren oversteken,
terwijl de Britse hulptroepen plunderend het land verlieten. Een tweede revolutionair comité, onder
voorzitterschap van de advocaat Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825), vergaderde in het Wapen
van Emden (Nieuwendijk 196; afb. 53), voorheen het (Groot) Keizershof, een gerenommeerde herberg.1747
Kastelein Jan Dirk Neerbeek huisvestte in 1787 de leden van de exercitiegenootschappen Tot Nut der
Schutterij en Bato’s Kroost, maar dweepte zelf niet met het patriotse gedachtengoed. In de
restauratieperiode werd er een Nieuw Wapen van Emden geopend, tien huizen verder op de Nieuwendijk;
vandaar dat hierna de benaming ‘Oude Wapen van Emden’ in zwang raakte. Neerbeek verhuurde enige
tijd een kamer aan de vrijmetselaarsloge Concordia Vera, een afsplitsing van Concordia Vincit Animos
met vooral van oorsprong Duitse leden. De kastelein werd zelf lid van de loge, die echter een kort leven
beschoren was. Verder programmeerde Neerbeek concerten en toonde hij rariteiten, zoals een levende
orang-oetan of ‘bosch-mensch’, te zien voor zes stuivers entreegeld. Met burgemeesterlijke
toestemming exposeerde hij ook een kunstige koets-wagen, die voor- en achteruit kon rijden ‘op ‘t
commando van de Aanschouwers’. In 1791 vereerde de befaamde occultist en wonderdokter ‘Jericho’
het Emdense Wapen met een bezoek.1748
Na de capitulatie van Utrecht en de vlucht van stadhouder Willem V was op 18 januari 1795 de
weg vrij voor een revolutie met Franse ruggensteun. Brigadegeneraal Daendels stuurde de uit
Amsterdam gevluchte patriot Cornelis Kraijenhoff1749 terug naar zijn stad om daar de omwenteling te
voltrekken. Rond middernacht erkende het stadsbestuur Kraijenhoff als commandant van de stad en bij
kaars- en fakkellicht werd de revolutionaire machtsovername afgekondigd vanaf de trappen van de
Waag op de Dam. Het ancien régime was hiermee ten einde. De volgende dag (19-1) stuurde het
comité de regenten naar huis en namen 21 gegoede burgers, onder wie één oud-regent, hun plaats in als
‘provisionele [voorlopige] vertegenwoordigers van het volk van Amsterdam’. Op 20 januari 1795 kwam
er een grote menigte bijeen in het Wapen van Emden, dat door de gunstige ligging, dichtbij het nu
revolutionaire bestuurscentrum op de Dam, een aantrekkelijke vergaderplaats voor de Bataven was.
Tegelijk met de Bataafse bijeenkomsten in het Wapen was de Franse prince de Berghes-Saint-Winoc er te
gast, met zijn gezin en personeel. Hun kamer was naast de zaal waar de rumoerige Bataven
samenkwamen en zijn vrouw en drie kinderen waren zo bang dat ze er niet meer uit durfden te komen.
Pas om vier uur ’s nachts waagden zij zich naar buiten, op weg naar een nieuw schuiladres. De prince de
Berghes behoorde tot een groep van circa duizend Franse edelen en religieuzen die voor de
revolutionaire legers uit op de vlucht waren geslagen voor de terreur. Voor hen was Nederland vooral
een tussenstation, waar ze tijdelijk onderdak zochten in een van de overvolle herbergen. Na de Bataafse
omwenteling van 1795 was het de hoogste tijd om verder te reizen, want de Fransen zochten actief naar
de émigrés. In haar verslag over deze periode noemt de markiezin van Falaiseau het Amsterdamse bevel
aan huiseigenaren en logementhouders om de naam, het beroep en de laatste woonplaats van hun
huurders en logees op te geven; op weigering stonden zware straffen. Binnen één dag zou de Franse
legerleiding hierdoor beschikken over een lange lijst met namen.1750 Toch waren niet alle herbergiers
genegen hun gasten te verraden. Twee weken na de eerste waarschuwing aan ‘alle logementhouders,
herbergiers, volkhouders, enz.’ om hun vreemde gasten aan te geven bij het comité van waakzaamheid,
verantwoordelijk voor de openbare orde, was er een herhaling van deze keur nodig (12-2-1795). In de
zomer bleek dat er ‘niet genoegzaam’ aan de meldplicht voldaan’ werd. Alle herbergiers moesten binnen

Voor de vroegere geschiedenis, zie hoofdstuk 17.
De zelfrijdende koets was ontworpen door een collega, Johannes van Puijfelik van herberg de Rijzende Zon (hoek
Binnen-Amstel, Amstelstraat). Oprechte Nederlandsche courant 15-8-1789, 15-9-1787; Amsterdamse courant 5-5-1791; 29-11-1791
[concert] 24-12-1793 [orang-oetan]; 28-01-1794 [koetswagen]; Leydse courant 5-10-1791; Prinsen Geerlig, ‘Liquidatie’, 74;
Hanou, ‘Kumpel’s adem’, 155-169; Meijer, Vrijmetselarij, 64-65.
1749 Over hem: Uitterhoeve, Kraijenhoff.
1750 Gaspar, Op de vlucht, 21-24, 64-65.
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twaalf uur aangifte doen van hun gasten, op straffe van 25 gulden boete voor de eerste en honderd
gulden boete voor de tweede overtreding; de derde keer volgde strengere rechtsvervolging.1751
De behoefte aan controle van het vreemdelingenverkeer was begrijpelijk in een tijd waarin de
Bataven vreesden voor een orangistische contrarevolutie vanuit Duitsland. De sfeer was gespannen. Op
17 februari 1795 verschenen er krantenberichten dat het Wapen van Emden, ‘het bekende Revolutiehuis’,
geheel zou zijn uitgebrand, waarbij twee mensen om het leven waren gekomen. Dit bleek echter de
naamgenoot enkele huizen verder op te zijn geweest, het Nieuwe Wapen van Emden. Volgens het patriotse
dagblad verhinderden orangistische omstanders – zich vergissend in het adres – de
bluswerkzaamheden, terwijl Franse soldaten verschillende mensen levend uit het brandende pand
haalden.1752 Kort na de omwenteling werd de vrijheid ook gevierd. Op 18 maart was er een ‘prachtige
party’ in het Wapen van Emden, waartoe de uitbater zijn drie ruimste zalen ter beschikking stelde om te
dansen of naar muziek te luisteren. Zowel Nederlandse mannen en vrouwen als Fransen militairen
waren welkom. Ze hoefden geen entree te betalen maar moesten wel vooraf een toegangsbiljet komen
halen en hun eigen voedsel en drank bekostigen. Op de binnenplaats van de herberg was een
vrijheidsboompje geplant, dat met behulp van een ‘zon’ werd verlicht. Het ‘verdienmodel’ van kastelein
Neerbeek werkte en de hoge opkomst bracht hem op een idee. In mei 1795 organiseerde hij een nieuw
feest, ditmaal in zijn in 1791 gekochte buitenplaatsje Ons Genoegen, tussen de Leidse- en Raampoort
(Blekersdwarspad), voorzien van open en overdekte kolfbanen en ‘fraaije wandelwegen’. Op deze
ruimere buitenlocatie kon hij wel vijfhonderd mensen onderbrengen. Ook hier liet hij een
vrijheidsboom planten, die de gasten mochten inwijden. Op het inwijdingsfeest, dat de gehele nacht
zou duren, waren publieke vrouwen niet welkom. Het Wapen van Emden genoot meer dan lokale faam
als centrum voor revolutionaire Bataven. De herberg kreeg zelfs een plek op het ‘Alliantiespel’: een
variant op het ganzenbordspel met Bataafse hoogtepunten om de vaderlandse jeugd revolutionair
bewustzijn bij te brengen.1753
Of kastelein Neerbeek persoonlijk achter de revolutie stond of zich slechts om redenen van
commerciële aard tot de Bataafse zaak aangetrokken voelde, was aanleiding voor discussie. Bij het
comité revolutionair had hij had een declaratie ingediend voor zijn diensten in het revolutiejaar. Het
eindbedrag was te hoog, vonden de Bataven, die de rekening niet betaalden maar deze doorspeelden
aan het voorlopige stadsbestuur (Municipaliteit) en afdrukten in hun Nationaale courant (22-4-1795) en
tijdschrift De domkop (nr. 10, 133), zodat de burgerij zich erover kon buigen. Het comité achtte kastelein
Neerbeek zelfs ‘strafschuldig’, omdat hij verzonnen kosten in rekening zou hebben gebracht over de
periode 9 september 1794 tot en met 19 januari. Volgens het comité waren alle consumpties terstond
en ter plekke afgerekend en had de kastelein ten onrechte driehonderd gulden in rekening gebracht
‘voor gehouden bijeenkomsten, gebruik van wijn, liqueuren, vuur en licht etc’. Meer bezwaar rees er
tegen een kostenpost van tweeduizend gulden, waarvoor Neerbeek, tussen 18 en 21 januari aan ‘eenige
duizenden menschen’ voedsel zou hebben verstrekt. Het comité erkende dat de herberg ‘opgepropt’
met volk was, maar voor het grootste deel waren dat geen leden en vielen zij dus niet onder hun
verantwoordelijkheid. Bovendien hadden zij de kastelein opdracht gegeven hun geen sterkedranken te
schenken, maar ‘kaas, brood en coffy’ te geven. Na enkele overvolle bijeenkomsten waren de leden van
het comité zelf al vertrokken naar herberg de Karsseboom, ‘om geregeld te kunnen werken’. Wie
Neerbeek de dagen daarna had getrakteerd, mocht hij zelf weten én betalen. Ook over de totale
hoeveelheid geschonken wijn – enkele okshoofden ter waarde van in totaal dertienhonderd gulden –
hadden de leden van het comité hun twijfels. Ook de gesneuvelde herberginventaris (gebroken
porselein, kelken, kroon, kroonkandelaars, lampen, lantaarns, orkest, stoelen, stoven, ramen, glazen,
borden, schotels et cetera) en de schoonmaakkosten schoten de burgers in het verkeerde keelgat. Als ze
Brender à Brandis (ed.), Plakkaaten, 89-92.
Uitbater Coenraad Theobald overleefde de brand en adverteerde op 14 april 1795 alweer met ordinaris tafel te beginnen
en hoopte komend najaar logees te kunnen ontvangen. In juni zegde hij alsnog de huur op en verhuisde hij naar de
Fluwelenburgwal. De nieuwe uitbater bedacht een nieuwe naam: Stad Hamburg. Amsterdamse courant 14-4-1795, 27-6-1795 en
25-7-1795 [Stad Hamburg]; Haarlemse Courant 20-1-1795; Rotterdamse courant 19-2-1795 [brand]; Nationaale courant 18-2-1795
[brandbericht].
1753 Kloek en Mijnhardt, 1800, 394; Nationaale courant, 20-3-1795 [vrijheidsboom] en 8-05-1795 [vergaderfrequentie];
Hollandsche courant 3-4-1795 [wijkvergadering]; Amsterdamse courant 7-5-1795 [Ons Genoegen].
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voor ieder gebroken potje moesten betalen, dan zouden ook andere herbergiers ‘dagelijks enorme
reekeningen tot lasten hunner calanten hebben op te maaken’.1754
De zaak rond de fantasievolle rekening sleepte zich voort tot in de zomer. Uiteindelijk wist het
comité het totale bedrag (5650 gulden) tot een derde terug te brengen. Of deze kwestie ermee te maken
had of niet: in september 1795 verkocht Neerbeek zijn zaak en droeg hij het kasteleinschap over aan
een ander. Twee jaar later verkocht hij ook zijn buitenplaatsje. In 1800 werkte Neerbeek in de Drie
Morianen, het veilinghuis op de Nieuwendijk, waar hij bals en redoutes organiseerde. In 1804 kwam hij
de economische malaise niet te boven en ging hij failliet, inmiddels als uitbater van het Schild van
Frankrijk (Nieuwezijds Voorburgwal, huidige nrs. 161-163). De revolutie had hem weinig goeds
gebracht.1755
Bataafse wraak
Voor de prinsgezinden viel er na 1795 al helemaal weinig te vieren. Het nieuwe stadsbestuur koos
weliswaar een gematigde koers, in de geest van de Franse politiek na de val van Robespierre, en had het
kapitaal van de orangisten nodig om de hoge herstelbetalingen aan de Franse ‘bevrijders’ te bekostigen.
Maar in de clubs en wijkvergaderingen klonken tegelijkertijd wraakzuchtige geluiden. Regelmatig
zouden prinsgezinde bezoekers vanuit het Hollandse Koffiehuis in de Kalverstraat voorbijgangers
beschimpen en nare dingen roepen over het revolutionaire gedachtegoed. ‘Ziet dan eens by Barkmeyer
hoe onze voormalige regenten in hun vuist zitten te lagchen, als ‘er patriotten voorby passeren’, aldus
De Domkop.1756 Kastelein Barkmeyer kreeg hierover een berisping van het comité van waakzaamheid.
Ook de kastelein van de Kloveniersdoelen werd op het matje geroepen, want in zijn herberg zouden
‘gesprekken worden gevoerd, en conditien gedronken, welke niet anders kunnen strekken, dan om de
zo gelukkig voortgaande Omwenteling tegen te werken’.1757 Uit Den Haag kwam (25-2-1795) een
officiële waarschuwing tegen ‘bijeenkomsten of zogenaamde collegien of societeiten, hetzy in huizen
daartoe gedestineerd, of wel in gehuurde vertrekken, in logementen of herbergen’. Voortaan moesten
de Oranjesociëteiten de overheid eerst op de hoogte stellen van hun bijeenkomsten, want zonder
permissie konden ze worden vervolgd wegens verstoring van de openbare orde. Op 4 maart werd de
vrijheid van meningsuiting nog strakker afgebakend. Het provisionele bestuur van Holland kwam toen
met een publicatie tegen ‘alle oproerige gedragingen door antirevolutionaire daden of gesprekken’. Het
dragen van oranje, het zingen van liedjes ten gunste van de stadhouder, het roepen van ‘Oranje boven’
en andere oproerkreten waren voortaan verboden en overtreders konden worden bestraft met geseling,
gevangenisstraf en verbanning.1758 Verschillende burgers werden in de eerste revolutiejaren wegens hun
politieke stellingname in drinkhuizen voor het gerecht gedaagd, ook al spraken zij hun verboden
woorden uit onder sterke invloed van Bacchus. Zo noemde een waagdrager in een wijnhuis in de Sint
Annenstraat de Bataven en Fransen ‘blixems vee’ en de gevluchte prins ‘een braaf man’. Een
volkhoudster was evenmin te spreken over de nieuwe machthebbers, die ze – in de geborgenheid van
haar eigen gelagkamer – ‘schelmen’ en ‘boeven’ noemde. Franse klanten moesten het niet wagen om in
haar kelder te komen, anders zou ze hun eten en drinken vergiftigen.1759
De grootste ordeverstoringen kwamen echter niet van orangisten maar van het extremistische
deel van de Bataven. Eind oktober 1795 hechtten zij geloof aan het gerucht dat Frederik Willem II van
Pruisen aan de Hollandse erfprins een groot leger ter beschikking had gesteld.1760 Een opstand van
Oranje-aanhangers zou, als een vijfde kolonne, de contrarevolutionaire invasie vanuit Pruisen
binnenlandse steun geven. Het centrum van prinsgezindheid lag in de Kalverstraat: het Hollandse
Jorissen, ‘Overgave’, 270, n. 1; Handelingen van het Committé Revolutionair, 232-235.
SAA, Archief 5072, inv.nr. 6564, Jan Dirk Neerbeek en Maria Anna Ebeling (1803); kwijtscheldingen 5-9-1795 en 9-21797; Amsterdamse courant 12-7-1800 en 25-9-1800.
1756 De Domkop, deel 1, 162-163.
1757 NNJ 30 (Amsterdam 1795) 28-1-1795, 269.
1758 Het verbod en de mogelijkheid om een schavotstraf te geven aan ontkennende verdachten betekende een verzwaring
van de strafrechtspleging van de Republiek, zie: Faber, ‘Rechtspleging’, 138-139.
1759 Amsterdamse courant 28-2-1795 [waarschuwing]; Van Manen en Vermeulen, ‘Lagere volk’, deel 2, 10-11.
1760 Een sterk staaltje ‘nepnieuws’ dat was ingeblazen door de latere politiechef Wiselius, zie: De Boer, ‘Stadsbestuur’, 15, 1920.
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Koffiehuis van uitbater Barkmeyer en het Franse Koffiehuis van Klingenspoor boden beide onderdak aan
orangisten en de uitbaters stonden aan hun kant. Dat deze locaties bij een breed publiek bekend waren,
blijkt uit in 1795 verschenen pamfletten waarin schertsend de kunstcollectie van stadhouder Willem V
onder de hamer zou gaan.1761 Tegen de achtergrond van de dreigende invasie vanuit Pruisen kwam het
op 4 november tot gewelddadigheden. Een drietal burgercavaleristen ging in volle wapenuitrusting op
bezoek bij de twee Oranje-koffiehuizen in de Kalverstraat. Ze begonnen in het Franse Koffiehuis, waar ze
in de benedenkamer kelkjes jenever dronken en vroegen naar kastelein Klingenspoor. Toen bleek dat
deze afwezig was, koelden zij hun woede op de makelaar Gerard Ignace Pex, die zou hebben gezegd
‘dat het Vaderland gewonnen had en Orange haast zoude triumpheeren’. De ruiters sloegen Pex met
hun wapen. Een knecht die tijdens de vechtpartij jenever kwam brengen, kreeg te verstaan dat hij beter
kon vertrekken, anders beloofden de amokmakers hem ‘in tweeën te zullen houwen’. Een schutter die
op het sneuvelen van een venster was afgekomen, paaiden ze met een glas jenever. Ten slotte gaven de
cavaleristen twee gulden ter vergoeding van de ruit en verlieten zij het koffiehuis.1762 Na de vechtpartij
bij Klingenspoor liepen de cavaleristen naar het Hollandse Koffiehuis van Barkmeyer, om te horen of het
werkelijk ‘haast Oranje boven wezen zoude’. In de kamer van de Oranjesociëteit troffen ze twee
mannen aan, wijnhandelaar Wessel Scharff en burgemeesterszoon Jan van de Poll. Ze lachten en riepen
‘Oranje boven’ waarop de ruiters toesloegen: ze trokken de stoel onder Scharff vandaan en sloegen
hem tot bloedens toe, daarna trapten ze hem liggend op de grond en sleurden hem van de trap af met
zijn hoofd naar beneden. Hij was zodanig toegetakeld dat hij later aan zijn verwondingen overleed.1763
De inval met dodelijke afloop betekende niet het einde van de Oranjegenootschappen, die nog tot 1798
bij Barkmeyer vergaderden, maar Klingenspoor hield ermee op.1764
De grootste agressie tegen Oranje-aanhangers kwam vanuit de ‘wijkvergaderingen’. Deze in
maart 1795 opgerichte burgerbijeenkomsten moesten de ‘stem des volks’ laten horen en de revolutie
prediken. Tot de vergaderingen werden alle volwassen mannen toegelaten die het huishoudelijk
reglement ondertekenden, uitgezonderd leden van het stadsbestuur. In de loop van het jaar schreven
circa vijftienduizend Amsterdammers zich in bij een wijkvergadering.1765 De vergaderfrequentie steeg
naar tweemaal per week. Iedere wijk zond twee vertegenwoordigers naar de Algemene Vergadering, het
overkoepelend orgaan dat vanaf april 1795 bijeenkwam in de ‘Revolutie-Zaal’ van het Wapen van Emden.
Schmieg, de kastelein bij wie eerder de Burgersociëteit vergaderde, bood in april 1795 in zijn herberg de
Star onderdak aan de bewoners van wijk zes die nog niet tot een wijkvergadering waren toegetreden.
Ook de uit de Patriottentijd bekende Toren van Cordaan stelde een vertrek beschikbaar aan de
hervormingsgezinde burgers uit de eigen buurt (wijk 16).1766 De overige wijkvergaderingen waren
verspreid door de stad in voor eenieder nabijgelegen buurtherbergen.1767 Deze beschikten over een of
meer zalen van voldoende omvang om de tientallen burgers te kunnen huisvesten. De uitbaters deelden
niet per se de ideologische denkbeelden van de revolutionairen: het vooruitzicht op inkomsten van een
menigte dorstige burgers speelde ook een rol om de deuren te openen. De wijkvergaderingen pleitten
vergeefs bij het gematigde stadsbestuur voor een strenger optreden tegen prinsgezinden en aristocraten.
Begin mei 1796 begonnen revolutionairen, bijgestaan door een deel van de gewapende burgermacht, op
De veiling van deze ‘buitengemeene slegte belachlyke en barbaarsche’ kunstwerken van Pruisische en Engelse meesters
zou plaatsvinden in de koffiehuizen van Klingenspoor en Barkmeyer. Catalogus eener pretieuse inboedel; De Domkop, deel 1, 294.
1762 De betaling van het gelag was 10 stuivers. SAA, Archief 5061, inv.nr. 477, p. 458-482, verhoren Kloosterman,
Meezeman en Swieter, 16-11-1795.
1763 SAA, Archief nr. 5053, inv.nr. 1, Handelingen van het Comité Revolutionair 28-1-1795; Van Manen en Vermeulen,
‘Lagere volk’, deel 2, 27; Dudok van Heel, ‘Zomerdag’, 41-44.
1764 Klingenspoor verhuisde naar de Jordaan, waar zijn vrouw in 1805 en hij in 1808 overleed. Het echtpaar liet zes kinderen
na, onder wie vijf minderjarige. SAA, begr. 28-12-1805 en 28-4-1808. Rotterdamse courant 8-12-1803 [betalingsmoeilijkheden].
1765 Ruim 100 jaar geleden pleitte Breen (‘Regeering’, 22) al voor nadere bestudering van het archief van de
wijkvergaderingen maar in de recente historiografie is er nauwelijks tot geen aandacht voor. Poell (Paradox, 91-92) onderkent
wel het belang van de wijkvergaderingen en Verhoeven en Resink geven in hun uitstekende artikel ‘De stem van het volk’
(1995) een helder overzicht van instelling, werkwijze en resultaten van de Amsterdamse vergaderingen.
1766 Amsterdamse Courant 21-4-1795; Nationaale courant 20-3-1795.
1767 Zo kwamen de afgevaardigden van wijk 4 bijeen in de Munnik (Monnikenstraat); wijk 20 in de Pool (Damrak); wijk 29 in
de Bouwman (Romijnsarmsteeg); wijk 30 in de Witte Molen (Singel); wijk 32 in het Nieuwezijds Herenlogement (Haarlemmerdijk);
wijk 47 in het Gouden Bekken (Anjeliersstraat); wijk 49 en 50 bij Bahia achter het Kartuizerklooster, en wijk 60 in de zaal van
Bataafse Kolfbaan (Keizersgracht).
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straat aanhangers van Oranje te mishandelen. De Duitse jurist Andreas Georg Friedrich von Rebmann
(1768-1824) beschrijft deze gepolariseerde situatie in een van zijn brieven.1768 Zo zag hij in een
koffiehuis ‘de bekendste en beruchtste aristocraten van Amsterdam’. Zodra zij hoorden dat hij een
Duitser was, hoopten ze positief nieuws te horen over de komst van Pruisen, maar hij moest ze
teleurstellen. Daarna bezocht von Rebmann een ‘Terroristisches Koffeehaus’, waar ze hem voor een
Pruisische spion hielden. De Hollandse revolutionairen hadden weinig gemeen met de Franse
Jakobijnen: ze lurkten aan lange pijpen, dronken veel jenever en riepen van tijd tot tijd ‘gelykheid,
vryheid, broederschap’, zó luid dat je er ziek van werd.
Von Rebmann beschreef ook het ‘Kanonniersoproer’ van mei 1796, waardoor de macht in
Amsterdam dagenlang in handen was van een radicale groep binnen de burgermilitie. Bij hun
bestorming van het stadhuis bevrijdden de kanonniers de drie gevangengenomen burgercavaleristen die
werden verdacht van de gewelddadige aanval op de Oranjekoffiehuizen. Circa tweehonderd kanonniers,
die protesteerden tegen de opheffing van hun korps, kwamen hierna samen in Washington. Deze herberg
– een ‘punch-huis’ – in de Warmoesstraat werd uitgebaat door Elias Roweldt en diens vrouw Johanna
Sybylla Becker. Het comité van waakzaamheid wilde dat de stadscommandant de zaal zou ontruimen,
maar deze achtte dat onuitvoerbaar. De kanonniers vroegen het comité om een ruimere sluitingstijd
dan 22.00 uur en ze wilden ook ’s nachts gewapend over straat marcheren.1769 Gesteund door enkele
eenheden huzaren uit Den Haag kon de stad de orde herstellen. Om op langere termijn de rust te
garanderen, werd er tijdelijk een Frans garnizoen van vijftienhonderd man in Amsterdam
gestationeerd.1770 De wraakzuchtige elementen binnen de wijkvergaderingen hadden het pleit verloren.
In 1796 was het alweer gedaan met de directe democratie: er ontstond onenigheid over het stemrecht
en door een schisma liep het aantal deelnemende wijken sterk terug. Ook het totale ledenaantal
kelderde, in juli 1796 waren er slechts elfhonderd leden over. Een paar maanden later was de stem van
het volk geheel gedoofd. Het politieke debat zou voortaan niet meer op straat en in de kroeg
plaatsvinden maar in Den Haag, waar de gekozen leden van de Nationale Vergadering volgens een
‘reglement van orde’ beschaafd begonnen te broeden aan een grondwet.1771
Vandalen
Op 22 januari 1798 had de door de Fransen gesteunde staatsgreep in Den Haag de ‘unitariërs’ aan het
bewind gebracht. Deze voorstanders van een eenheidsstaat lieten hun politieke tegenstanders, de
federalisten, arresteren en wisten de grondwet te laten aannemen. Het land was nu ‘één en ondeelbaar’
en de autonomie van de provincies werd opgeheven. Alle burgers waren gelijk voor de wet ‘zonder
onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang’. Ze kregen vrijheid van meningsuiting, mits deze
niet in strijd was ‘met het oogmerk der maatschappij’.1772 Het nieuwe bewind ging strenger optreden
tegen subversief geachte bijeenkomsten van Oranjeclubs. Zo zond het Administratief Bestuur van
Holland aan de Municipaliteit van Amsterdam een lijst met namen van sociëteiten die onmiddellijk
gesloten dienden te worden. In het koffiehuis van Barkmeyer bleken drie verboden sociëteiten bijeen te
komen. Verder stonden er ook ogenschijnlijk onschuldige clubs op de lijst, zoals het oude ‘College nr.
6’ in de Munt evenals een andere gezelligheidsvereniging in diezelfde herberg. Ook in de Keizerskroon
vergaderde een verboden sociëteit, evenals in wijnhuis de Hen (Brouwersgracht) en logement de Roskam
(Botermarkt). Opvallend genoeg bood ook het Wapen van Emden, het huis van de revolutie van 1795,
onderdak aan antirevolutionaire gezelschappen, zoals de federalistische Sociëteit van
Gemeenebestgezinden. In het Wapen van Emden vergaderde ten slotte een ‘leesgezelschap’, dat volgens
de Bataven ‘vooral onder de plak gehouden [moest] worden’.1773
Holland und Frankreich, 93-95.
Van Manen en Vermeulen (‘Lagere volk’, deel 2, 27) noemen de sluitingstijd ten onrechte een nieuwe maatregel, speciaal
uitgevaardigd tegen late oproerige vergaderingen. Vaderlandsche historie (Amsterdam 1805) 228-229.
1770 Hell, ‘Verlies’; Van Manen en Vermeulen, ‘Lagere volk’, deel 2, 27.
1771 Resink en Verhoeven, ‘Stem van het volk’; Grijzenhout, ‘Sneeuwballen’, 229-234.
1772 Mathijsen, ‘Manuscriptkeuringen’, 63.
1773 Handelingen van de Municipaliteit, deel 10, 341-343; Colenbrander, Gedenkstukken, deel 2, 733 [citaat Wiselius aan Fynje, eind
feb. 1798]; Hansma, ‘Oproerkraaiers’, 137-156.
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De tweede, gematigde staatsgreep (12-6-1798) leidde tot een laatste oprisping van de
Amsterdamse revolutionairen. Het stadsbestuur werd gezuiverd van radicale democraten, zoals de maire
Nobbe, die met andere tegenstanders van het nieuwe regime werden opgesloten in het Muiderslot. In
de nacht van 19 op 20 juni uitten verschillende mensen hierover hun onvrede op de Dam, pal voor het
stadhuis. Een bierdragersknecht met enkele maten schreeuwden om halftwee ‘vivat het slot te Muiden,
vivat de brave Nobbe’. In het Noordhollandsche Koffiehuis (Dam, nu: Paleisstraat) schoof een werkloze gast
uit Bergen op Zoom zijn raam open en riep ‘bravo’ toen de leuzen klonken. Een patrouille van de
burgermilitie arresteerde hem, waarbij zijn jas van zijn lijf werd gescheurd, en met vier leuzenroepers
belandde hij in een arrestantencel.1774 Van prinsgezinde zijde liet Barkmeyer van zich horen. Hij vroeg
toestemming aan de nieuwe Municipaliteit om enkele kamers in zijn koffiehuis ‘als voormaals’ te mogen
verhuren aan ‘Collegiën’. Hij zou erop toezien dat er dan geen ‘politieke zaaken, strijdig met de
aangenomene Staatsregeling of gevestigde orde van zaaken zal mogen worden gehandeld of
gesprooken’. Om er zeker van te zijn dat er geen subversieve vergaderingen meer zouden plaatsvinden,
kregen de autoriteiten te allen tijde toegang tot de collegekamers. Dus geen privaat discours meer in een
afgesloten ruimte, maar publieke bijeenkomsten van niet-politiek karakter. De Municipaliteit was
onverbiddelijk en seponeerde Barkmeyers verzoek. Ruim een jaar later was de kastelein overleden, een
armzalige inboedel en één onmondige dochter nalatend.1775
Met de onderlinge partijstrijd tussen de radicale patriotten en orangisten was het hierna
grotendeels gedaan. Beide partijen richtten hun pijlen voortaan op de Franse bevrijders, die zich
nadrukkelijker gingen bemoeien met de Bataven.1776 In oktober 1798 koelde een Duitse koopman met
enkele kompanen zijn woede op geïllumineerde geschilderde beelden (chassinetten) van de vijf leden
van het Directoire, onder wie Napoleon, die stonden uitgesteld op de binnenplaats van herberg de
Keizerlijke Kolfbaan (Nieuwe Keizersgracht, nu: 91-110). De herbergknecht en omstanders reageerden
woedend op de vernielingen en een toevallig aanwezig lid van de Municipaliteit liet de Duitse vandalen
arresteren.1777 De resolute behandeling van de iconoclasten bij de Keizerlijke Kolfbaan en van het
luidruchtige groepje op de Dam was slechts een voorproefje van wat de repressieve overheid tijdens de
Inlijving (1810-1813) in petto zou hebben voor politieke dissidenten.1778
Het aantal waarden dat principieel partij koos in het revolutietijdvak was gering. Aan patriotse zijde
ondertekenden sommigen van hen de rekesten die in hun drinkhuizen werden aangeboden, maar na de
regimeverandering verwelkomden ze de tegenpartij als klant. Hun partijkeuze lijkt meer te zijn
ingegeven door gezonde ondernemerszin dan door overtuiging, uitgezonderd de uitbaters van de Star
en de Toren van Cordaan en wellicht enkele kleinere buurtkroegen waar politieke stellingname minder
opvallend was. De uitbaters van Oranjekroegen waren grotendeels bevlogen en trouwe aanhangers van
het stadhouderlijk huis. Barkmeyer van het Hollandse Koffiehuis was pas in 1798 bereid zijn politieke kleur
op te geven.
Enkele dissidente drinkhuizen waren gevestigd in het buitengebied rond de stad, zoals de patriotse
kroeg van Selder aan het Lange Blekerspad. Behalve voor politiek discours trokken zulke
‘buitenherbergen’ veel bezoek dat afkwam op de frissere lucht, biertuinen, terrassen, visvijvers,
kolfbanen en ander vermaak.

SAA, Archief 5061, inv.nr. 542 (ongepagineerd), verhoor 19/20-6-1798; Van Manen en Vermeulen, ‘Lagere volk’, deel 2,
18; Jourdan, Amsterdam en révolution, 44-45.
1775 SAA, begr. 26-10-1799; Amsterdamse courant, 9-11-1799; Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam, 2e stuk
(Amsterdam 1798) 22 [vergadering 7-6-1798].
1776 Joor, Adelaar; Jensen, Verzet.
1777 Mogelijk handelden zij uit onvrede over de gevolgen van de Franse overwinningen van de Eerste Coalitieoorlog (17921797). SAA, Archief 5061, inv.nr. 483, verhoor 9-10-1798; Van Manen en Vermeulen, ‘Lagere volk’, deel 2, 39, n. 119.
1778 Joor, Adelaar, 596-602; 625-627; Hell, ‘Verlies autonomie’.
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Buitenherbergen

In de zeventiende eeuw klaagden Engelse reizigers over de lucht in de rurale gebieden rond
Amsterdam. Zo schreef de scheepschirurgijn James Younge in 1666: ‘De lucht is er dik, vies en
ongezond’. Het innemen van een ‘stevige hoeveelheid rijnwijn’ zou de enige manier zijn om in goede
gezondheid te blijven.1779 Amsterdammers gingen mede vanwege de frisse lucht juist naar de
pleziertuinen en vermaaksherbergen buiten de poorten. Vergeleken met de drukke en stinkende stad
was het leven buiten de poorten gerieflijk en aangenaam, al kon het ook gevaarlijk zijn vanwege het
gebrek aan toezicht, sociale controle en straatverlichting.1780 Ondanks de risico’s vertrok de bevolking in
de zomer en masse naar het afgelegen buitengebied en daar gelegen drinkhuizen voorzien van tuinen,
terrassen, visvijvers, uitkijktorens en andere attracties,. In die ‘buitenherbergen’ was het dan een komen
en gaan van sjezen, paarden, wagens en wandelaars. Met de oprukkende stad verloren verschillende
buitenherbergen echter hun landelijke ligging.
Hoerenpad en Pauwentuin
Net als hun collega’s binnen de muren moesten uitbaters van drinkhuizen buiten de stad
verbruiksbelastingen betalen. Belastingplichtig waren de tappers in het gebied buiten de Utrechtsepoort
tot aan het Lange Loopveld, de huidige Kalfjeslaan, buiten de Leidsepoort tot hetzelfde loopveld en
halverwege het dorp Sloten, buiten de Haarlemmerpoort tot aan het dorp Sloterdijk en buiten de
Muiderpoort tot aan het buurtschap Ypesloot. Zonder schriftelijke toestemming van de pachter
mochten de buitentappers hier geen bier, wijn of brandewijn inslaan. Die alcoholische dranken moesten
zij bovendien in de stad kopen en door gezworen bierdragers met schuiten naar hun herbergen laten
transporteren. De burgemeesters behielden altijd het recht om verdachte personen of bordeelhouders
het buitentappen te verbieden. Jaarlijks moesten de buitentappers tenminste 26 biertonnen slijten,
anders werden zij alsnog aangeslagen voor die hoeveelheid. Dat was ruim vierduizend liter bier.1781 Het
buitengebied was uitgestrekt en minder goed te controleren door de pachters, zodat er een fors aantal
illegale herbergen was. Hoeveel buitentappers er precies waren, is daardoor onduidelijk. Over het jaar
1662 kennen is wel een substantieel aantal buitenherbergen bekend. Dat jaar bezocht de peiler van wijn,
bier en brandewijn circa honderd herbergiers rond de stad. Slechts een marginaal deel (drie procent)
verkocht brandewijn en bijna tien procent tapte wijn. De meeste buitentappers verkochten goedkoop
bier van drie gulden per vat, het ‘drieguldenbier’. Slechts enkele uitbaters van de grotere herbergen
combineerden de verkoop van een of twee dranken. Tijdens de peiling van hun voorraden waren in
meerderheid vrouwelijke uitbaters aanwezig (59 waardinnen, dienstmeiden en tappersdochters tegen 39
mannen). Hun drinkhuizen lagen in de Diemermeer, langs de Amstel, meteen buiten de poorten, langs
de buitensingel of verder weg langs toenmalige paden en de Oetewalerweg (nu: Linnaeusstraat).
Alleen langs het Schoenmakerspad (ter hoogte van de huidige Eerste Oosterparkstraat), buiten
de nieuwe Sint Anthonispoort, zaten al dertien bierkroegen. In 1623 verkeerden deze tijdelijk in crisis,
omdat hun inkomsten waren gehalveerd. De uitbaters weten dat omzetverlies aan het toneelspel van
een groep Engelse komedianten, die verderop in de ban van Diemen hun kunsten hadden vertoond;
door hun vertoningen was er aan het Schoenmakerspad opvallend minder geconsumeerd.1782 Een van
de drinkhuizen aan het Schoenmakerspad, de Schoenmakerstuin, werd in 1662 gekocht door Egbert
Roest. Deze bierbeschooier verpachtte meer buitenherbergen, zoals de Drie Kemphaantjes buiten de
Regulierspoort. Gezien de betrokkenheid van de commercieel ingestelde drankendistributeurs viel er
veel te verdienen aan de buitenherbergen.1783 Ook enkele prominente buitenherbergen langs de BuitenAmstel vielen in handen van bierbeschooiers. Langs de oever van de stadsrivier buiten de omwalling
Van Strien, Travellers, 145 [citaat].
Hell, ‘Verlies autonomie’, 205-206.
1781 Over het buitendrinken in de zestiende eeuw, zie hoofdstuk 1; Handvesten, 189-190; Commelin, Amsterdam, 636;
Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 469; Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven, deel 1, nr. 901.
1782 SAA, NA 387/168, nots. J. en N. Jacobs, attestatie 28-10-1623; NA 2805/595, nots. H. Westfrisius, 2/12-8-1662 [peil].
1783 Ook bierbeschooier Willem de Bruyn bezat buitenherbergen met tuinen, bij de Haarlemmerpoort en Sint
Anthonispoort. SAA, kwijtscheldingen 13-11-1645, 16-4-1646, 10-5-1652 en 16-6-1662; Nieuwenhuis, Herenmarkt, 34.
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lagen buitenplaatsen, priëlen en siertuinen en Amsterdammers maakten graag wandelingen over de
kronkelige Amsteldijk om deze te bewonderen. Ook Meerhuizen, ter hoogte van de huidige
Ceintuurbaan, was oorspronkelijk een buitenplaats. Vanaf of vóór 1642 werd op deze locatie herberg
de Pauwentuin uitgebaat. De vroegst bekende exploitant, Michiel Schoving/Chauvin (1605-1679), kwam
uit Normandië (Le Havre) en was getrouwd met een weduwe uit Doornik. In 1643 was er alweer een
nieuwe uitbater van de Pauwentuin, die binnen twee jaar ook was vertrokken. De nieuwe eigenaar, een
bierbeschooier, sloot nu een huurcontract met een waardin, Magdalena Alberts. Een van de
voorwaarden was dat zij exclusief door hem geleverd bier moest tappen, maar daaraan zou zij zich in
1645 niet hebben gehouden omdat hij geen kwaliteitsbier had geleverd.1784 De voornaamste attractie
van de Pauwentuin was niet het bier maar de hoge toren met een kamertje waarvandaan gasten overdag
de omgeving en ’s nachts de sterrenhemel konden bekijken. Ook het spelevaren in de Buiten-Amstel
recht voor de deur en de lommerrijke biertuin trokken publiek. Bovendien kwam er bij de naastgelegen
Berenbijt een halte voor de veerschuiten naar Rotterdam, Den Haag, Weesp en Naarden. Het publiek
bleef dan ook toestromen en de waarden wisselden elkaar af.1785
In de achttiende eeuw was de Pauwentuin in eigendom van de familie Van Berg-Spoorenburg, die
de exploitatie overliet aan derden. Een noviteit was de extra lange kolfbaan, van 111 voet (31,4 meter),
geflankeerd door een kleinere baan. Uniek was het allemaal niet, want ook de naastgelegen Berenbijt had
twee kolfbanen en Stadtlander (afb. 41) zelfs een van 130 voet (36,8 meter). Een poëet roemde in 1730
vooral de ‘sierlijkheid’ van het herberggebouw en de rustieke omgeving. ‘Men zit in de open lucht,
bedekt voor zon en winden/Door dichte bomen, die met hun verheven kruin/Een schaduw geven aan
deze aangename tuin’. Rond 1760 woedde er een hevige brand in de buitenherberg, maar in 1775 bleek
het resterende pand toch nog tienduizend gulden waard.1786
In de Meer
Een ander geliefd buitengebied lag aan de overkant van de Amstel, de ‘Diemer- en Watergraafsmeer’.
Naast het beoefenen van balspelen, zoals kolven en kaatsen1787, kwamen bezoekers in de
vermaaksherbergen van dit groene polderland luisteren naar concerten. Het vermaak in de Meer was
seizoensgebonden: in de herfst en winter trok de polder nauwelijks bezoekers. Veel herbergiers en
tappers vestigden zich in het poldergebied, ook zonder de daartoe benodigde toestemming van de
burgemeesters. Dat leidde tot gemor over valse concurrentie. Zo klaagde de koopman Jan Claesz Duijn
in 1635 dat hij een herberg met tuin aan de Middenweg had gekocht, onder voorwaarde dat hij daar
exclusief zou mogen tappen. Algauw ontdekte Duijn dat een illegale concurrent tapte vanuit een
nabijgelegen loods. Dat gebeurde ook nog eens op zondag en zonder enige accijns te betalen. Twee jaar
later verkocht Duijn zijn herberg. De dijkgraaf, Jacob Rogh, deed weinig tegen de oneerlijke
concurrentie, want hij bezat zelf een drinkhuis in de Meer. Verongelijkte waarden wendden zich in 1669
tot het stadsbestuur, dat tot actie overging. De thesaurie liet een bode alle illegale uitbaters in de Meer
ontbieden. Op het stadhuis kregen zij te horen voortaan ‘geen herbergen of taphuijsen’ meer te
houden.1788 Dit was aan dovenmansoren gericht want de illegale tapperijen bleven bestaan.
Vanuit de stad was het een kort ritje naar de drinkhuizen en pleziertuinen in de Meer. Bezoekers
over land konden vanaf de Muider- en Weesperpoorten het wagenveer nemen. Op die route gebeurden
dikwijls ongelukken, zodat de stad in 1712 bepaalde dat slechts erkende voerlieden mochten rijden.1789
SAA, NA 1743/358/364, nots. J.Q. Spithoff, 10-8-1642; NA 1744/334 en 343, idem, 5-5-1643; NA 1746-342 (240),
insinuatie 20-7-1645; otr 23-4-1633 [Michiel Chauvin x Janneke Le Lovre]; begr. Michiel Cauvin 15-1-1679. Van Eeghen,
‘Meerhuizen’.
1785 SAA, Archief 5051, inv.nr. 64; NA 2805/595, nots. H. Westfrisius, peiling 2-8-1662; NA 2805-595, idem, 2-8-1662; NA
2605-27 nots. C. de Grijp, 19-8-1653.
1786 In de tweede helft van de negentiende eeuw raakte de Pauwentuin dusdanig in verval, dat de buitenherberg gesloopt werd.
SAA, NA 6243/265, 321, nots. J. Slijck, attestatie 12-4-1708 [impostontduiking herbergier Arent Louwerman]; Groesbeek,
Amstelveen; Verhandeling over het kolven, 45; Looijen, Herbergen, 71 [citaat].
1787 Zie hoofdstuk 23.
1788 SAA, Archief 5039, inv.nr. 3, f. 36, res. 6-3-1669, f. 51v, res. 28-5-1669; NA 1006/42v, nots. G. Coren, insinuatie 13-41635; Archief 30536, inv.nr. 473, f. 81, 15-6-1637; idem, inv.nr. 327, executieverkoop 4-3-1648.
1789 Snelheidsovertredingen en asociaal rijgedrag werden beboet. Keuren van de Watergraaffs- of Diemermeer, 3-4, 76.
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Over de Oetewalerweg (nu: Linnaeusstraat) passeerde het wagenveer de Oetewalerbrug over de
Ringdijk, waarop een tolhek stond. Als de tol was afgedragen, konden reizigers rechtsaf slaan voor een
bezoek aan het Rechthuis van de Meer: een combinatie van vergaderplaats van herberg en
gerechtsgebouw voor de dijkgraaf en heemraden van de polder.1790 Zij waren ook verantwoordelijk
voor de openbare orde, waartoe ze een onderschout en schoutsdienaren in het poldergebied
aanstuurden. Na voltooiing van het eerste Rechthuis – in 1660 – trok Egbert Schutte uit het Twentse
‘stedeke’ Diepenheim er in als kastelein. Hij was eerder tabaksverkoper en grossier op de Zeedijk
geweest en kreeg in de Meer ondersteuning van zijn vrouw en dochter, tot die laatste trouwde met een
Amsterdamse regent.1791 Doorrijdend vanaf het Rechthuis over de Ringdijk bereikte je het
toegangspoortje van herberg Rozendaal, de voormalige buitenplaats van Jacob Pauw (1597-1665), een
van de grootgrondbezitters in de polder. In de achttiende eeuw organiseerde de waard ook
executieveilingen waar bezoekers voor een prikje weideland en buitenplaatsen in de Meer konden
kopen omdat de eigenaren waren getroffen door de economische malaise. In 1741 werden de herberg
en de achter het gebouw gelegen glasblazerij zelf verkocht op een executieveiling. De eigenaren lieten
twee open kolfbanen aanleggen en ‘groote looden tuinsieraden’ in de tuin plaatsen en onder de naam
‘Nieuw Rozendaal’ wisten ze het bestaan van de herberg tot het eind van de achttiende eeuw te rekken.1792
Dichtbij Rozendaal, naast de Schulpbrug (later Schollenbrug) aan de Amstel, stond de Schelp. In
1643 was dit nog een woonhuis maar vier jaar later een herberg. In 1653 logeerde er een merkwaardige
gast, Philips Thomasz Tailart uit Utrecht. Hij had geen geld op zak, maar genas schurftige hoofden van
andere herberggasten. Als andere bijverdienste stal Tailart schilderijen en horloges, een activiteit
waarmee hij uiteindelijk tegen de lamp liep.1793 Net als veel andere buitenherbergen was ook de Schelp in
handen van bierbeschooiers. In 1654 verhuurde drankenleverancier Nicolaes de Rijck het drinkhuis
voor 450 gulden per jaar aan Jan Jansz Rits. Verstandig was de clausule die Rits liet opnemen in zijn
huurcontract: de bierbeschooier moest hem goede bieren tegen een redelijke prijs leveren, anders
mocht hij een andere leverancier kiezen. Ook kreeg de nieuwe uitbater vier stuivers tonnegeld in het
vooruitzicht gesteld voor iedere ton die hij leeg liet terugbrengen.1794 Er was één probleem: zijn
voorganger wilde niet vertrekken uit de Schelp. Toen de notaris langskwam met een aanzegging
antwoordde deze ‘Ick blyf int huys’1795, maar na enige juridische dreigementen kon Rits er toch
intrekken. In 1662 werd de Schelp uitgebaat door de onderschout van de Meer en in 1675 kocht notaris
François Meerhout de herberg voor zevenduizend gulden.1796 In de achttiende eeuw trok vooral de
bijbehorende kaatsbaan een groot publiek.1797 Later hield de transformatie van de kaatsbaan tot
kolfbaan de herberg op de been en in 1778 werden er ook (executie)veilingen gehouden. In 1792 kwam
de eigenaar in betalingsmoeilijkheden en deed hij de herberg van de hand.1798
Rechtdoor over de Middenweg passeerden bezoekers aan de Meer eerst de Maliebaan met de
toegangsweg tot de bijbehorende herberg het Maliehuis.1799 Verder doorrijdend kwamen zij bij de
Diemerbrug, waarnaast een vijfde geprivilegieerde herberg stond. In 1632 had de dijkgraaf Jacob Bors
daar een drinkhuis laten bouwen, aan het eind een van zijn eigen kavels. Het was een gunstige locatie,
want iedere zomer was er druk rijtuigenverkeer van en naar Muiden, Naarden en Utrecht. Incidenteel
hielden regenten in zijn herberg bijeenkomsten na inspecties van de zandpaden en in de winter kwam

Het Rechthuis lag westelijker langs de Ringdijk dan het huidige gebouw uit 1777 (hoek Linnaeusstraat).
Schutte en zijn opvolgers betaalden 300-400 gulden huur. Kruizinga, Watergraafsmeer, 63-64.
1792 In 1809 werd de grond van de ‘gewesene herberg’ Rozendaal verkocht voor zesduizend gulden. SAA, Archief 30536,
inv.nr. 328, p. 13; ‘s Gravenhaegse courant, 8-1-1723; Amsterdamse courant, 27-5-1728 en 30-3-1790; Kruizinga, Watergraafsmeer,
49-50.
1793 Tailart moet zijn diefstallen bekopen met een geseling, drie jaar raspen en een levenslange ban uit de Diemermeer SAA,
Archief 30536, inv.nr. 554, confessie 30-6 en 10/18-7-1653; inv.nr. 552, baljuwrol 27-4-1647.
1794 Tonnegeld was een vorm van statiegeld en had dus niets met accijnzen te maken, vgl. WNT, lemma ‘tonnegeld’.
1795 SAA, NA 1755/218, nots. J.Q. Spithoff, contract 9-4-1654; f. 323, insinuatie 4-5-1654 [citaat].
1796 In 1808 was herberg de Schelp nog slechts een tiende waard: het voormalige herbergpand ging voor zevenhonderd
gulden naar de secretaris van de Watergraafsmeer. SAA, NA 2805/595, nots. H. Westfrisius, peiling 2-8-1662; Archief
30536, inv.nr. 554, confessie 16-6-1671. De Bondt, Tennis, 140-141; Kruizinga, Watergraafsmeer, 48.
1797 Zie hoofdstuk 23.
1798 Oprechte Haarlemsche courant, 5-2-1778
1799 Over de maliebaan, zie: hoofdstuk 23.
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het gerecht van Diemen er bijeen.1800 Minder officieel dan bij de Diemerbrug ging het eraan toe in de
Bokjens, bij de Oetewalerbrug. Deze herberg had geen officieel privilege en lijkt vooral voor
buurtgenoten te zijn bestemd. Rond 1685 was de Bokjens in het bezit van de uitbater, Willem van
Waerden. Dit was een veelzijdig man, die ook als chirurgijn en stadsbode optrad. Zijn klanten kwamen
niet alleen voor bier of een borreltje, maar lieten zich ook door hem knippen en scheren. Bij trouwe
klanten verrichtte Van Waerden ook chirurgische handelingen. Zo verbond hij de arm van een gast en
verschafte hij een ander medicamenten voor een ‘purgatie’, het zuiveren van maag en ingewanden. De
Bokjens vervulde zowel een medische als een sociale functie voor de bewoners van het buitengebied,
maar de inrichting was eenvoudig, bleek bij de verkoop van de herberg in 1688. Om op te zitten waren
er acht stoelen en ter vermaak was er een ‘kegelspel met sijn toebehoren’ en een triktrakbord. Het
drinkgerei was uitgebreid en veelzijdig: dertien fijne, zes kleine en zeven eenvoudige bierglazen, zeven
momglazen, 25 roemers, drie halfpints roemers, vijf brandewijn roemers, vijf brandewijn ‘borreltjens’,
een bierkan en andere kannen. De toog was ingericht met een tap, voorzien van drie koperen
bierkranen, en ‘een tobbetje met een spoeltafeltje’.1801
Stadtlander
Ten zuidwesten van Amsterdam lag dicht onder de stadswal een ander buitengebied met drinkhuizen.
De grootste bekendheid genoot Stadtlander, aan de Boerenwetering. Deze buitenherberg lag tussen de
Zaagmolensloot (thans Albert Cuypstraat) en het noordelijke Zaagmolenpad (Ruysdaelkade), in een
buurt met molens en buitenhuizen met tuinen, koepels en boomgaarden. Aanvankelijk was hier een
katholieke huiskerk gevestigd, maar vanaf halverwege de zeventiende eeuw kwam het pand in gebruik
als herberg. De eerste uitbater was de in het vredesjaar 1648 naar Amsterdam geëmigreerde kleermaker
Diederich/Dirck Stadtlander, afkomstig uit het Duitse Ovelgönne (Nedersaksen). Twee jaar later
woonde hij op de Delftse bierkade en trouwde hij met de Amsterdamse Annetje Dircks. Zij ging als
waardin aan de slag in de naar haar man vernoemde herberg aan de Boerenwetering.1802 In 1662 ontving
Annetje de impostmeester voor de peiling van wijnen en bieren. De concurrentie langs de
Boerenwetering was niet mals: tenminste vijf anderen tapten dat jaar in drinkhuizen langs het
watertje.1803
In 1680, een jaar na het overlijden van de eerste waard, kocht diens zoon Jan Dircksz
Stadtlander het poorterschap. Hij was toen nog wijnkoper, maar is zijn vader opgevolgd als herbergier.
De Stadtlanders hadden de herberg zelf in eigendom, totdat ze deze in 1694 verkochten.1804 Nadien
wisselde Stadtlander meermaals van eigenaar, waarbij de financiële waarde telkens hoger opliep. De
herberg bleef zich namelijk in een grote populariteit verheugen, zeker toen in 1732 de bereikbaarheid
werd verbeterd. Vanaf de Weteringpoort konden bezoekers zich voortaan met tentschuitjes naar
Stadtlander laten roeien; wegens het ontbreken van een pad was het water van de wetering aanvankelijk
de enige toegangsweg. Stadtlander was vooral populair vanwege de twee kolfbanen, die vóór 1740
werden aangelegd.1805 Daarnaast genoten de gasten van de priëlen, een overdekt terras, een speeltuin
voor kinderen en konden ze er vissen en in de winter schaatsen. Stadtlander bleef lange tijd een begrip
voor Amsterdammers: de ernaast gelegen brug over de wetering droeg ook zijn naam. Pas in de tweede
helft van de negentiende eeuw verdween de buitenherberg.1806
Tussen 1670 en 1678 was Jan Schouten waard bij de Diemerbrug, SAA, Archief 5039, inv.nr. 297, 4-10-1670; Archief
5023, inv.nr. 3, f. 138, 2-3-1632; Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 66.
1801 SAA, Archief 30536, inv.nr. 68, boekje van Willem van Waerden.
1802 SAA, otr, 23-7-1650.
1803 SAA, NA 2805/595, nots. H. Westfrisius, 2/12-8-1662 [peil].
1804 SAA, NA 2805/595, nots. H. Westfrisius, 2-8-1662; DTB 1229/176-177.
1805 Amsterdamse courant, 29-9-1740 [verkoop inclusief kolfbanen].
1806 In 1770 waren er drie kolfbanen en hield een veiling van het vermaakscomplex datzelfde jaar op bij 23.000 gulden. Ook
de naastgelegen tuin was aangekocht en die biernering stond als ‘Groot of Nieuw Stadtlander’ bekend. De Stadtlander-waard
Stephanus Stoete verhuisde in 1793 mee naar die nieuwe locatie, waar hij verschillende gezelschappen tegelijk kon
ontvangen. In 1795 was Jan Frederik Schaper waard in Oud Stadtlander en ook hij mikte op grote partijen. Schaper ging
betaalde harmoniemuziekvoorstellingen programmeren, maar zijn weduwe failleerde in 1804. Dertien jaar na de verkoop
van Oud Stadtlander in 1812 waren de gebouwen erop verdwenen. Nieuw Stadtlander bleef tot 1859 een pleziertuin, tot de
sloop in 1868. Amsterdamse courant, 25-5-1793, 1-9-1795, 23-8-1796, 11-5-1799, 5-1-1804; Heijdra, De Pijp, 17-18.
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Karthuizers
Enkele zeventiende-eeuwse buitenherbergen verloren hun landelijke liggen door de stadsuitbreidingen.
Zo kwamen bij de Derde Uitleg (1611-1613) twee buitenherbergen op het grondgebied van het
voormalige kloostercomplex van de Kartuizers binnen de muren te liggen. Na de Alteratie van 1578
had het Burgerweeshuis hierover het beheer gekregen. De zes overgebleven kloosterlingen mochten er
tot hun dood blijven wonen en het voorhof werd een armenkerkhof, maar de rest van het terrein werd
gebruikt voor industriële doeleinden. Vanaf het eind van de zestiende eeuw zat er ook een herberg, op
de hoek van het oude kloosterhof: de Oude/Grote Karthuizer, later vergezeld door de Nieuwe/Kleine
Karthuizer (nu: Karthuizerstraat nrs. 4-6). In 1599 was de voormalige varensgezel Jan Jacobsz uit
Huisduinen waard van een van beide herbergen. Hij kreeg assistentie van zijn vrouw uit Gent en haar
moeder. Zij bedienden de klanten van de biertuin die was gerealiseerd op het erf en het midden- en
noorderhof, waar ook een melkhuisje stond.1807 De Karthuizer-herberg genoot een twijfelachtige
reputatie. Bredero voert in zijn Spaanse Brabander een dienstbode ten tonele die met haar ‘speulnóót’ de
biertuin bezocht. Ze ontmoette er een onbetrouwbare vent, die haar aan de bedelstaf bracht.1808 In 1610
raakte de Gentse waardin in opspraak, omdat ze overspel zou hebben gepleegd met een geleibakker uit
de buurt. Drie jaar later, in 1613, sprak een rondreizende priester schande over de herberg: ‘Men heeft
de heilige plaatsen onwaardig behandeld, zooals men vooral ziet aan de woning der Paters Karthuizers,
wier kerk en cellen in even zooveel tavernen veranderd zijn, waarvan men gebruik maakt om zich te
bedrinken’.1809
Het ommuurde kloosterterrein met hoven en perken was ingericht met tafels en banken,
waarop gasten ’s zomers geriefelijk buiten konden zitten, onder de appel- en perenbomen. Het grote
middelste hof, met wandelpark en biertuin, hoorde bij de Grote Karthuizer die aan de westzijde van het
complex zat, tegen de Lijnbaansgracht aan. Door de tuin, vanaf de vroegere hofmuur tot aan de muur
van de begraafplaats, liep een slingerend voetpad en een kaarsrechte sloot. Het langgerekte smallere
buitenhof langs de Karthuizerstraat, afgescheiden met een houten schutting, was de biertuin van de
herberg op de hoek, de Kleine Karthuizer.1810 De uitbaters van beide buitenherbergen op het
Karthuizerterrein staan vermeld in de weeshuisadministratie.1811 Na het overlijden van de varensman uit
Huisduinen had de Grote Karthuizer vanaf 1636 een Duitse waard: Urbanus Urbanusz uit Leipzig. Hij
was getrouwd met Apoleunis/Pleuntje Pieters uit Aalsmeer. Het echtpaar kon de relatief hoge jaarlijkse
huur van duizend gulden met moeite opbrengen. In 1638 was Pleuntje overleden en verdiende Urbanus
zijn geld als heimeester. Hij bleef in de herberg wonen tot hij in 1639 moest vertrekken.1812 Datzelfde
jaar ging er een gedeelte van de tuin verloren, vanwege uitbreiding van het naastgelegen
Karthuizerkerkhof. De nieuwe huurder, de advocaat en dichter Johan Vechters/Victorijn (1589-1642),
kreeg daarom een huurverlaging tot 850 gulden. Hij was getrouwd met een bierbeschooiersdochter en
zal de herberg door een zetbaas hebben laten bestieren.1813 Vanaf 1640 pachtte Victorijn ook de
goedkopere Kleine Karthuizer, tot hij na drie jaar de huur van beide herbergen overdeed aan de
bierbeschooier Cornelis Persijn. Persijn had op deze manier een aanzienlijke afzetmarkt voor zijn bieren
gecreëerd.1814
De Kleine Karthuizer bleef in handen van bierbeschooiers. In 1643 was er alweer een nieuwe
uitbater, Jan Jansz Titsing (1600-?), een voormalige lichterman. In zijn jeugd werd hij eens opgepakt
Bierleverancier Simon Jan Vechters stond ook als borg financieel garant, en bleef na het overlijden van de uitbater, in
1621, betrokken bij de herberg. Van Eeghen, ‘Karthuizerklooster’, 56-57.
1808 SAA, Archief 376, inv.nr. 3, f. 232v, d.d. 15-4-1610 en 22-4-1610; Spaanschen Brabander, r. 794; Gawronski, ‘Kloosterhof’,
5-9.
1809 Lampen, ‘Reisbeschrijving’, 335; Kannegieter, Jordaan, deel 1, hoofdstuk 4.
1810 Gawronski, ‘Kloosterhof’, 5-9.
1811 SAA, Archief 367.A, inv.nrs. 365-370.
1812 Urbanus Urbanusz overleed in 1658. SAA, DTB 1152/182, d.d. 9-6-1658. otr 22-6-1635 en 23-1-1638.
1813 In 1639 was Dieuwer Wouters waardin van de Grote Karthuizer, zo blijkt uit een getuigenverklaring over een kroegruzie in
dat jaar. NA 318/86-88, nots. F. van Banchem, attestatie 8-2-1639.
1814 SAA, NA 714/279-285, nots. P. Carels, boedelinventaris Jan Jansz de Vrij en Annetje Jans, 7-10-1638; NA 606, nots. L.
Lamberti, huwelijkse voorwaarden Victorinus 16-4-1621; Archief 367.A, inv.nr. 366, f. 19-22.
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wegens seks met een gehuwde vrouw, maar na zijn huwelijk met Fokeltje Reurs, in 1623, raakte zijn
leven in rustiger vaarwater. Vanaf 1643 komt Titsing voor als herbergier in de Kleine Karthuizer. Ter
vergroting van de biertuin huurde hij een extra stuk afgeschutte tuin erbij van zijn bierbeschooier,
Egbert Dircksz Dootshooft, die hem ook Rotterdammer bier leverde. Aan de hand van Titsings
boedelinventaris is op te maken dat hij grote gezelschappen van gerstenat kon voorzien: zijn collectie
van 86 keramieken mengelkannen (inhoud ruim een liter) met tinnen litten behoorde tot de kostbaarste
objecten. Daarnaast bezat hij vijf pintsbierglazen, zeven tinnen bierkannen, zeven wijnkannen met
tuiten, acht Venetiaanse roemers, 27 momglazen en een hoeveelheid onbestemd glaswerk. In de
herberg kon ook gegeten worden, waartoe 28 tinnen tafelborden gereedlagen. Het koken gebeurde in
de binnenhaard, waar ook gasten kwamen om zich te warmen aan het vuur en op het verkeerbord te
spelen. Beneden en op de eerste verdieping waren nog zeven vertrekken ingericht voor
gastenontvangst, inclusief schilderijen, verkeerborden en een schelletje; tenminste twee kamers boden
ook logeergelegenheid.1815 Vanaf 1650 hadden de klanten van de Kleine Karthuizer uitzicht op het door
stadsarchitect Daniel Stalpaert ontwerpen nieuwe Weduwenhof, aan de overzijde van de
Karthuizerstraat. Een jaar later verloor de herberg een groot deel van zijn tuin, zonder dat daar een
korting op de huursom tegenover stond. In 1654 verdween de tuin en was er een landelijk karakter
weinig over. Om de herberggasten enig vermaak te bieden, speelde een muzikant in 1660 dagelijks van
‘s middags drie tot ‘s avonds negen uur op het klavier.1816
De Grote Karthuizer gold tezelfdertijd nog altijd als ‘ein Trink- und Lusthof’, aldus de Duitse
bezoeker Philips von Zesen in 1663. Waard Jan Erasmus (ca. 1640-?) uit Kopenhagen, kreeg echter niet
alleen beschaafde letterkundigen op bezoek. In augustus 1670 richtte een jongeman uit de Rozenstraat,
een buurtgenoot dus, grote schade aan in de gelagkamer, die op de verdieping was gelegen. Erasmus
verzocht hem geen problemen meer te veroorzaken in zijn herberg: hij moest eventuele onenigheid
maar buiten uitvechten. Bij het uitzetten van de amokmaker kreeg de waard in de toegangspoort echter
nog een ‘volle slach voor sijn tronie’. Andere herberggasten getuigden over deze mishandeling voor de
notaris. Het waren eenvoudige werk- en ambachtslieden uit de buurt, zoals een sleper, slachter,
stratenmaker en een koordwerker.1817 In 1678 kreeg de Grote Karthuizer een ervaren huurder: Jan Claesz
Pieck uit Oldenburg, de voormalige waard van de Nieuwe Doolhof, eertijds ook waard in de Meniste
Bruiloft. Maar een jaar later overleed hij alweer, en in 1680 volgde zijn weduwe hem in het graf.1818 De
nieuwe uitbaters waren aanzienlijk jonger dan hun voorgangers, en hielden het ook langer vol: pas
zestien jaar later, in 1695, kwam er een nieuwe huurder, Jan Valck. De weeshuisregenten wilden
inmiddels van de herberg af, omdat het onderhoud meer kostte dan de herbergiers aan huur konden
opbrengen. In 1700 kocht uitbater Valck de herberg, met bijbehorende houten loods, pakhuis en aan de
zuidkant van de kaatsbaan nog een pakhuis annex stalruimte.1819 In de achttiende eeuw kwam de Grote
Karthuizer inpandig te liggen, door bebouwing van het voorterrein aan de straat en van een deel van het
achtererf aan de gracht. Voortaan moesten bezoekers door een gang lopen om de herberg te bereiken.
Eigenaar was Paulus Poursoy, een destillateur en later impostmeester. Hij liet het uitbaten van de Grote
Karthuizer over aan een ander, zoals hij dat ook deed met het Hof van Holland (Overtoomseweg). Nadat
Poursoy was overleden, verkochten zijn erven in 1728 de herberg met de naastgelegen houten loods en
het overgebleven tuintje aan de noordzijde. Het verkoopbedrag (13.400 gulden) duidt erop dat het nog
altijd een neringrijke onderneming was: in elf jaar was de waarde met een derde gestegen.
Onder de nieuwe eigenaar, Joannes Blom, liep het mis. Volgens Kannegieter was de Grote
Karthuizer in deze periode ‘een obscure kroeg’ geworden, waar weinig volk meer kwam.1820 Een
anekdote van stadschroniqueur Bicker Raye moet dit illustreren. Op 14 februari 1737 was in de herberg
een vrouw door drie vleeshouwers en een waagdrager ‘op een schandelijke wijze mishandeld, nadat zij
SAA, Archief 5061, inv.nr. 292, p. 135, confessie 30-10-1619; otr 21-1-1623; NA 1744/773, nots. J.Q. Spithoff, 11-121643; NA 1748/171, idem, 30-3-1647 [huurcontract]; otr 21-1-1623; NA 1856/56-64, nots. N. Kruijs, boedelinventaris 1211-1647.
1816 Uitbater in deze periode was Andries Troost, wiens weduwe het na zijn overlijden van hem overnam. In 1666 was het
Pieter Cornelisz Hooft, zie: SAA, Archief 5051, inv.nr. 64. De Roever, Amstelstad, deel 1, 78.
1817 SAA, NA 1771/815/816, nots. J.Q. Spithoff, attestatie 19-8-1670.
1818 Zie hoofdstuk 21. SAA, otr 16-3-1674; DTB 1134/6v-7, 9v-10.
1819 SAA, Archief 367.A, Burgerweeshuis, inv.nr. 368, f. 51; kwijtschelding 21-4-1700.
1820 SAA, kwijtscheldingen 13-1-1717 en 28-1-1728; Kannegieter, Jordaan, deel 2, hoofdstuk 2-2, bij n. 97.
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haar eerst smoordronken hadden gemaakt’.1821 In de tweede helft van de eeuw ging het weinig beter.
Kastelein J. Koenen verdiende in 1742 net voldoende om vermogensbelasting te moeten betalen. De
huurwaarde was slechts 144 gulden, het inkomen van de uitbater lag rond de zeshonderd gulden. Een
dienstbode had hij niet. Rond 1760 werd de Grote Karthuizer verhuurd aan de bestuurders van een van
de vijf scholen voor kinderen van behoeftige ouders; in 1762 kwam het pand in handen van de stad.1822
Ook de Kleine Karthuizer ging in de achttiende eeuw ten onder. Uitbater Ners had het vóór 1700
niet best gedaan. Door ‘slechte nering’ en ‘disfortuijn van de werelt’ had hij een betalingsachterstand en
zijn vrouw was ziekelijk en had een ‘quaad been’ overgehouden aan een bevalling. Tegelijkertijd
stroomden de rekeningen binnen van leveranciers, belastinggaarders en het eigen personeel. In 1700
werden zijn meubelen gedwongen verkocht om een huurachterstand te voldoen.1823 De
weeshuisregenten verkochten het pand in 1700 voor 7200 gulden aan een wijnkoper. Deze had meer
succes met de Kleine Karthuizer. Collega-wijnkoper en dansmeester Jakob Veenhuizen (1682-?) was er
vaste klant, samen met de literaire avonturier Robert Hennebo, de schrijver Jacob Campo Weyerman
en ‘scheldent advokaat’ Laurens Arminius.1824 In 1716 dichtte Hennebo over de overleden huisdieren
van Veenhuizen: een goudvink, kanarie, hond en een paard. Ze werden plechtig begraven op het
Karthuizerkerkhof. Hierover liet hij zoveel tranen druipen, ‘dat [herberg] de Karthuisers moest
verzuipen’.1825 In 1721 besteedde ook Jan van Gijsen aandacht aan de Kleine Karthuizer in zijn
Amsterdamsche Merkuur. Bezoekers kregen er ‘de allerbeste spijs, daarbij goe mol en wijn’, maar ook
‘groot vuur en goê tabak, diskoerzen, waard gepreezen’. De niet bij name genoemde uitbater was ‘een
dikke waard’. Van Gijsen prijst hem vanwege zijn gastvrijheid. Pal naast zijn herberg was de toegang en
oprit tot de begraafplaats. Rouwende gasten en aansprekers konden terecht in een apart
ontvangstzaaltje. De meeste klanten, buurtbewoners uit de Jordaan, zaten echter niet al te ruim bij kas.
In 1742 werden de jaarlijkse verdiensten van toenmalig uitbater Bart Lindeman gering geschat op
zeshonderd gulden, zijn huur bedroeg tweehonderd gulden. Evenmin als zijn collega in de Grote
Karthuizer kon Lindeman zich een dienstbode veroorloven.1826 De herberg werd steeds minder waard:
van 12.800 gulden, de koopsom in 1726, tot slechts 4060 gulden bij de executieverkoop in 1763.
Daarna was het gedaan met de Kleine Karthuizer.
Aan de overtoom
De Karthuizer-herbergen stonden allang niet meer in een buitengebied maar in een volkrijke woon- en
werkwijk. Ook andere gebieden rond de stad waren aan verandering onderhevig. Aan de westkant van
Amsterdam, tussen de Overtoomsevaart en de Kostverlorenvaart, was een industriegebiedje ontstaan
van uit de stad verbannen bedrijven. Te midden van kruitmolens, verfmolens, katoendrukkerijen,
lijmmakerijen en naar urine ruikende volmolens lagen pleziertuinen, buitenhuizen en uitspanningen.
Langs de Kostverlorenvaart was het vooral druk bij de overhaal (nu: Wiegbrug), een helling met een
grote takel, waarmee trekkers kaagschepen handmatig de vaart in sleepten. Tuinders en andere
passanten moesten wachten tot hun platbodems eroverheen waren en dronken intussen een glaasje.
Zoals in de Drie Baarsjes, waarnaar de buurt nog altijd heet. Ook Amsterdammers bezochten de herberg,
als ze bijvoorbeeld in de wetering kwamen varen in gehuurde bootjes. De naam, de Drie Baarsjes, is in
1642 voor het eerst geboekstaafd. In de achttiende eeuw noemde de dichter Tijssens de herberg een
‘aangename vluchtplaats’ voor de Amsterdamse jeugd, voor wie er ook een overdekte kolfbaan was

Bicker Raye, 42.
De stad kocht de Grote Karthuizer in 1762 voor zevenduizend gulden. SAA, Kwijtschelding 26-5-1762; Kannegieter,
Jordaan, 2-2; Wagenaar, Amsterdam, deel 3, 378-379.
1823 De uitbater was Hendrik Simonsz Ners, voor wie enkele collega’s, zijn bierbeschooier en bierslepers getuigden dat het
faillissement niet aan hem en zijn vrouw had gelegen. SAA, Archief 367.A, inv.nr. 368, f. 63; Archief 5072, inv.nr. 702, nr.
36; kwijtschelding 21-4-1700; NA 5285B/1197-1198, nots. S. van Sevenhoven, 16-4-1700.
1824 Veenhuizen was geen waard van de Kleine Karthuizer, vgl. Schelvis en Van der Vloed, Jenever, 29-31. In 1715 was Jan
Westhuijzen er waard (SAA, DTB 1172/95, 9-9-1715) en rond 1711 mogelijkerwijs de destillateur Andries Jordaan, zie:
Kannegieter, Jordaan, 101.
1825 Hennebo, Rouwklachten, 11; Sierman, ‘Relaties’, 16-17.
1826 PQ, deel 2, 269.
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aangelegd. In de zomer konden zij tijdens de ‘boerenkermis’ in de buitenherberg ‘gansetrekken’, waarbij
ze lopend of varend de kop van een levende gans af moesten trekken.1827

Afb. 54 Overtoom in zuidelijke richting. Het Hof van Holland (links), daarnaast het Leidse Veerhuis en de overhaal.
Aan de overkant (Sloterkade) de Bonte Os (links) en rechts daarnaast de Valk. A. Rademaker, circa 1710. SAA.

Verderop zuidwaarts langs de Kostverlorenvaart (nu Andreas Schelfhoutstraat) vertrokken en
arriveerden de beurtveerdiensten naar Aalsmeer en Leiden. Daar lag ook een tweede overhaal
(overtoom). Dit knooppunt van waterwegen was een aantrekkelijke vestigingslocatie voor drinkhuizen.
Zo opende een van de overhaaltrekkers een tuin, waar hij zoetemelk met room serveerde. Vanaf 1668
gingen de kagen niet langer over de overhaal en moesten reizigers eerst naar de Overtoom komen,
waartoe ze vanaf het plein binnen de Leidsepoort de wagen of de schuit namen naar de aanlegplaats.
Dagelijks vertrok de Leidse kaag om tien uur ’s ochtends. Studenten, schippers, tuinders, fruitkwekers,
marskramers, molenaars en dagjesmensen ontmoetten elkaar in de drinkhuizen bij de Overtoom.
Aangetrokken door de zondagse vrije vismarkt, de natuur en het vermaak in de uitspanningen kwamen
er ‘veele duysende van wandelaars’ naar het buurtje. In de zomermaanden vertrok iedere zondag en
maandag een volksschuit van de stad naar de Overtoom.1828 In 1681 waren er tenminste tien tapperijen
en herbergen in de buurt van de overhaal. Ze lagen op een kluitje bij elkaar aan beide oevers van de
Schinkel. Centraal trefpunt was het Hof van Holland (nu: Overtoom 591; afb. 42) om de hoek van de
Overtoomsevaart. De herberg, gevestigd in een breed pand met karakteristieke trapgevel uit 1648,
kwam in het Rampjaar in handen van Lodewijk de Bas (1634-1700), heer van de Horstermeer,
Ossenburgh en Heinoordt en een welgesteld ossenweider. Met het nagelaten kapitaal van zijn vader,
brouwer in ’t Lam, kon hij rentenieren op zijn buitenplaats Bassenhof. De Bas investeerde een deel van
zijn kapitaal – in 1674 geschat op ruim een half miljoen gulden – in verschillende herbergen in en
buiten de stadswallen.1829 In de tuin van het Hof van Holland vond het hart verkwikking in ‘Liber’s

In de tweede helft van de zeventiende eeuw was er ook een Drie Baarsjes in de Hazenstraat en een op de Prinsengracht,
naast de gang van de komedie. De herberg aan de Kostverlorenkade is in 1956 gesloopt. SAA, Archief 5051, inv.nr. 67; NA
3409B, nots. P. Engelbrecht, peiling bieren 1-8-1665. Verhandeling over het kolven, 47; Heijdra, Bos en Lommer, 21-24.
1828 Meischke, ‘Bonte Os’, 3 [citaat]; Sickmann, Overtoom, 24-30; Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 507.
1829 Na hem kwam het Hof van Holland in bezit (1716) van Paulus Poursoy, tevens eigenaar van de Grote Karthuizer, die het in
1731 verkocht aan de toenmalige uitbater, Jacob van Veen. Nationaal Archief, toegangsnr. 3.03.01.01, inv.nr. 3415, willig
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[Bacchus’] nektardrank’ en werden gasten nu en dan opgeschrikt door het geschreeuw van de
overhalers, aldus Tijssens rond 1730. Incidenteel waren er verkopingen in de herberg, zoals in 1724 van
een 27 vette Deense ossen en een viertal koeien. Drie jaar later ging het Hof van Holland in de openbare
verkoop, inclusief alle ‘gemacken, commoditeyten &c., als tot Herbergen behoord’. Daartoe behoorden
twee kolfbanen en een extra grote stal voor zestig paarden, zo bleek toen de herberg in 1739 opnieuw
werd verkocht. Na een derde verkoop in korte tijd (1742) viel de herberg ten prooi aan ernstig verval,
zoals te zien is aan verdwijnen van de trapgevel en andere decoratieve elementen en de desolate staat
van het achterhuis. Bij executoriale verkoop in 1787 bracht het pand nog slechts 1575 gulden op. In de
negentiende eeuw verdween de herbergfunctie.1830
Schuin tegenover het Hof van Holland was het Leids Veerhuis of het Wapen van Leiden (afb. 54).
Het veerhuis, direct naast de helling van de overhaal, was in eigendom van de katholiek Jan Leendertsz
Dobblom, die ook landerijen in de buurt bezat en in de schepenbank van Nieuweramstel zat. In 1672
kreeg zijn weduwe het pand in eigendom. Gasten kwamen speciaal uit de stad om hier te dineren. In
1678 bestelde de wijnkoper Joannes van Lanckum een maaltijd voor een groep van zeven personen,
‘soo mannen als vrouwen’. Mede door de geserveerde dranken en het spel van de drie ingehuurde
muzikanten ging het er vrolijk aan toe, totdat Van Lanckum, ‘half sinneloos of wel geheel mal’, zich
begon te ontkleden. Hij ging vuile taal uitslaan en weigerde te betalen, tot verdriet van de waardin, die
in een hoekje zat te wachten tot het bacchanaal voorbij was. Zonder te betalen stapte de gast na afloop
in de schuit, maar zijn vrouw trok snel een ring van haar vinger als borg voor het ontspoorde diner.1831
In 1699 veroorzaakte de waard zelf overlast. Hij beledigde voorbijgangers en bedreigde hen met een
mes. Buiten de herberg werd bovendien veel lawaai gemaakt, waardoor het volgens omwonenden niet
meer pluis was op straat. Het veerhuis bleef opduiken in de rechtsbronnen. In 1702 logeerde er een
kapitein, zojuist teruggekeerd uit Indië. Zijn scheepsmakkers begonnen hem vanwege oud zeer af te
tuigen tot het bloed over zijn hoofd liep. Twee klanten ontzetten de kapitein en verstopten hem op een
kamertje. Datzelfde jaar (1702) kwamen er drie schoutsdienaren met twee vrienden op bezoek. Later
die avond zullen zij het bont hebben gemaakt, want de waard getuigde dat zij ‘ordentelijk een glaasje
wijn’ dronken.1832
Behalve uit zeelieden en schoutsdienaren bestond het publiek van het Wapen van Leiden veelal uit
passagiers voor het kaagschippersveer naar Leiden. Het was dan ook een financiële tegenvaller toen de
aanlegplaats eind zeventiende eeuw verhuisde naar de Nieuwe Plaats Royaal, aan de overzijde van de
Schinkel.1833 De uitbaters van het Wapen beschikten echter ook over een kaatsbaan en enige stalruimte,
waar klanten tegen betaling hun paard en wagen kwijt konden. Daarnaast verhuurden ze sjezen voor
‘plezierritjes’. Aan het eind van de achttiende eeuw bood het Wapen van Leiden nog altijd dezelfde
diensten, zo blijkt uit een advertentie uit 1793. Naast het verhuren en stallen van rijtuigen en paarden,
bood de ‘meestercastelyn’ ook maaltijden aan.1834 Voorzien van een biljart overleefde de herberg de
eerste decennia van de negentiende eeuw, tot het pand in 1843 werd afgebroken en vervangen door een
blok met drie huisjes zonder verdieping (Overtoom met toenmalige nrs. 593-597). Ook in het nieuwe
veerhuis, de Nieuwe Plaats Royaal (ter hoogte van Sloterkade nrs. 37-38), waren stallen, met plek voor
twintig paarden, en er werden loterijen georganiseerd. Na 1726 verdween deze herberg uit zicht.1835 Aan
dezelfde kant van de Schinkel, recht tegenover het Hof van Holland, lag de Bonte Os (Sloterkade, huidige
nrs. 21-22), tevens veerhuis voor reizigers van en naar Aalsmeer. Het nog altijd bestaande pand dateert
decreet 16-5-1672; kwijtscheldingen, 27-5-1694 [Vergulde Trektafel] en 27-5-1694 [Turfschip]; Gijsbers, Kapitale ossen, 249, 441;
Zandvliet, 250 rijksten, nr. 45; Sickmann, Overtoom, 99.
1830 Rond 1900 was het Hof van Holland onbewoonbaar verklaard en zestien jaar later volgde de sloop van het bouwvallige
pand. Leydse courant, 3-12-1727 [verkoop]; Amsterdamse courant, 7-11-1724 [ossen]; 30-4-1739 [verkoop]; 18-9-1742 [verkoop];
Algemeen Handelsblad, 18-10-1909 en 14-2-1916 [sloop]; Tijssens, Spiegel; Sickmann, Overtoom, 99.
1831 SAA, NA 4420/714, nots. M. Bockx, attestatie 8-9-1678.
1832 SAA, NA 6237/1035, nots. J. Slijck, attestatie 3-9-1702; NA 6355/1131, attestatie 15-2-1702; Archief 5061, inv.nr. 351,
confessie 25-8-1702, f. 222-224.
1833 Den Herder, ‘Overtoomse Sluis’, 140-141.
1834 SAA, NA 6413/829, obligatie 12-7-1708; De Bondt, Tennis, 165; Thuijs, Jaco, 163-164; Amsterdamse courant, 28-1-1766
[verkoop] en 12-11-1793 [maaltijden].
1835 In het voormalige herbergpand bleef tot aan het begin van de twintigste eeuw een koffiehuis en een café-biljart
gevestigd, tot in 1921 de tapvergunning werd ingetrokken wegens overlijden. Dertien jaar later werd het zeventiende-eeuwse
pand afgebroken. Oprechte Haerlemsche courant, 21-11-1709; Leydse courant, 23-8-1726 [verkoop]; Sickmann, Overtoom, 118-119.
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van 1634 maar een eerste vermelding stamt uit 1710. In dat jaar verkocht een koopmansweduwe de
herberg aan een varensman uit Amstelveen.1836 Uit het koopcontract blijkt dat er ook een stalling en
priëlen naast of achter de Bonte Os lagen (afb. 54). De ‘os’ uit de herbergnaam was te zien in het
ornament van de puilijst boven de deur en er hing ook een uithangbord met onbekend opschrift. Aan
de zuidzijde woonde een bierbeschooier, die de buiten Amsterdam gebrouwen bieren leverde aan de
drinkhuizen in de buurt. Dit gebeurde door trekkers van de overhaal, die naast een geringe vergoeding
ook een kan bier in natura kregen. De bierbeschooierij lag ingeklemd tussen de herbergen, want aan de
andere kant zat het Wapen van Haarlem. Hiernaast lag nog een herberg, de Pauw, waarover weinig bekend
is, maar die al in 1624 bestond toen het polderbestuur van Sloten en Sloterdijk er bijeenkwam.1837
Aan de andere kant van de Bonte Os grensde een andere concurrerende herberg, de Valk, te
herkennen aan de grote roofvogel bovenop de gevel (afb. 54). Hier waren verkopingen en veilingen van
huizen uit de buurt en de herberg diende ook als rechthuis: tussen mei en februari vergaderden hier de
schout en schepenen van ambachtsheerlijkheid Sloten die aan deze kant van het water van de Schinkel
de jurisdictie bezaten. In de achttiende eeuw vonden in de Bonte Os ook onroerendgoed-veilingen plaats
en werd de herberg uitgebreid met twee stallingen, een wagenhuis, kolfbaan en twee achterhuizen.1838 In
1788, toen de herberg bij executie werd verkocht, was de kolfbaan verdwenen en stonden er vijf huizen
op het achtererf, die afzonderlijk als woonhuis verhuurd werden. De laatste uitbater kocht het gehele
complex inclusief de verlopen herberg in 1788 op een executieveiling voor 5420 gulden. Hij stierf in
1800.1839
Aan het Jan Hanzenpad in Nieuwer-Amstel lag een andere herberg die ook de Bonte Os heette
(ter hoogte van de huidige Wenslauerstraat 27-29). Bij een peiling van de bieren in het buitengebied, in
augustus 1665, was dit een van de ongeveer tien drinkhuizen langs dit pad. In 1739 beschikte de
herberg over een tuin met kolfbaan en in 1784 over een tweetal kabinetorgels waarmee
blaasinstrumenten uit een orkest werden nagebootst. Aan deze noviteit dankte de herberg zijn bijnaam,
het Orgeltje.1840 Dichter naar de stad toe zaten ook enkele befaamde herbergen. Zoals het Stuivertje, uit
1532, en uitspanning Korendijk (beide ter hoogte van Stadhouderskade 1-2). De naam van die eerste was
afgebeeld boven de deur en verwees naar het poortgeld. Op weg naar de Overtoom namen
Amsterdammers hier hun eerste borrel en kwamen dan door de deur aan de stadskant naar binnen. Bij
terugkeer in de avond namen zij de deur aan de Overtoomse zijde om een laatste slok te nemen
voordat de Leidsepoort zou sluiten.1841 In de achttiende eeuw hadden veel van deze drinkhuizen langs
de Overtoom kolfbanen, zoals tot 1781 Vredenburg van Jan Brandts en Jacoba Daams. Ze hadden een
kleine herberg, met slechts één extra kamertje, maar wel met een stal en een tuin met tuinhuis en twee
kolfbanen: één overdekt en één in de openlucht. In het tuinhuisje lagen vier pokhouten kolfstokken en
44 kolven, die gasten huurden om het spel te spelen.1842 Van grotere omvang dan gewone drinkhuizen
waren de ‘pleziertuinen’ die in de loop van de achttiende eeuw ontstonden bij het nabijgelegen
Kwakerseiland. De houtzaagmolenaars uit de buurt zagen deze uitdijende vermaaksindustrie met lede
ogen aan. In plaats van houtzaagmolens, lakenramen, bleekvelden en warmoezerijen kwamen er
siertuinen, overdekte kolfbanen, theehuizen en andere objecten. In 1773 klaagde een molenaarster over
de hogere bebouwing, die wind uit de wieken wegnam, en over plezierschuiten die in haar balkhaven
afmeerden en de arbeiders hinderden. Bovendien werd er gevist en gooiden mensen troep in het water.
De molenaarster kreeg toestemming om de molensloot te laten afsluiten. Het Kwakerseiland bleef zich

SAA, NA 4846/1127-1128, nots. S. Wijmer, koopcedulle 24-6-1710; otr 27-11-1711.
SAA, NA 4388/1515, nots. S. van Saarland, insinuatie 21-3-1701 [Wapen van Haarlem, uitbater Johannes Staelman];
Sickmann, Overtoom, 28-29.
1838 Amsterdamse courant, 3-3-1767 en 22-11-1774.
1839 In de negentiende eeuw bleef de Bonte Os herberg, tot er zich vóór 1893 een handelaar in ‘Manufacturen en
Stroohoeden’ in vestigde. In 1925 kwam het pand in het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser, dat het veertig jaar
later grondig liet restaureren. Tegenwoordig is de Bonte Os een rijksmonument en onder meer kantoor van de Vereniging
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Meischke (red.), Huizen, 365-367; zelfde auteur, ‘Bonte Os’.
1840 SAA, NA 3409B, nots. P. Engelbrecht, peiling bieren 1-8-1665; Van Kooij, ‘Het Orgeltje’, 3-6.
1841 Van Lennep en Ter Gouw, Uithangteekens, 193; Heijdra, Oud-West, 20.
1842 SAA, Archief 5072, inv.nr. 3424, boedelinventaris 5-11-1781; Verhandeling over het kolven, 46.
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ontwikkelen tot een uitgaansgebied, al hielden enkele molens het lang vol tot de onvermijdelijke
verplaatsing of sloop.1843
Buiksloot en ‘de bocht’
Eenzelfde conglomeratie van buitenherbergen was ontstaan in het dorp Buiksloot, ten noorden van het
IJ en buiten de fiscale grenzen van de stad. Rond de oude veerhaven, ten westen van de kerk, hadden
Amsterdammers pleziertuinen aangelegd. Daarnaast waren er negen herbergen, grotendeels voorzien
van theekoepels, speelhuizen, moestuinen, boomgaarden, bloemperken en kolfbanen. Na de aanleg van
de Buikslotertrekvaart kwam er bij de schutsluis een nieuwe aanlegplaats voor de veerschuiten uit
Amsterdam. Rechts naast de brug lagen veerhuis de Vergulde Wagen en herberg het Rode Hart, die beide
veel aanloop hadden van reizigers en dagjesmensen. Passagiers moesten hier immers van het buitenveer
uit Amsterdam overstappen op het binnenveer, een korte wandeling over de dijk. Het veerhuis bood
zijn gasten ook een stalling, koetshuis, kolfbaan en opslagschuren. Overnachten was ook mogelijk: voor
gemeenschappelijke logeervertrekken betaalden gasten minder dan voor privékamers. De zaken liepen
goed en het Rode Hart en het veerhuis bleven lang in het bezit van dezelfde lokale families.1844
Bevoorrading gebeurde door bierstekers vanuit hun ‘bierstallen’, waarvan die in Buiksloot in 1734
verhuisde naar het nieuwe centrum bij de sluis.1845
Buiksloot kende ook herbergen met een meer rurale functie. Op de ringdijk, bij de steiger van
het binnenveer naar Purmerend, Edam en Monnickendam, stond bijvoorbeeld herberg annex ‘koehuis’
het Land van Belofte. Vanwege de strategische ligging voor veevervoer en het bij de herberg behorende
grasland ontstond hier een centrum voor de veehandel, met veilingen van runderen en schapen. Na
1771 breidde uitbater Westendorp de zaak uit met de verhuur van paarden en rijtuigen, bovendien
verkreeg hij een slachtvergunning. Ten slotte was er een zestal andere Buiksloter herbergen, grotendeels
voorzien van pleziertuinen, theekoepels en kolfbanen. Benepen drinkhuizen waren het niet. De Burg van
Alkmaar beschikte over ‘vele roijaale vertrekken, hun uitzigt hebbende over ’t Y en de stad
Amsterdam’, en het Hof van Holland over tuinhuizen, een koepel, twee kolfbanen en een zaal waar ‘100
menschen regt uit aan tafel kunnen zitten’, ideaal dus voor grote partijen en bruiloften.1846 Op die
‘boerenbruiloften’ kwamen niet alleen buurtbewoners af. Net als Sloterdijk, Sloten en Diemen was
Buiksloot een populaire trouwlocatie voor welgestelde Amsterdammers, die het deftig vonden om per
boot of koets naar een kerk buiten de stad te rijden.1847 De buitenherbergen van Buiksloot bleven tot in
de negentiende eeuw bestaan. Het veerhuis en het Rode Hart boden later vergaderruimte aan het bestuur
van de gemeente, die het dorp in 1811 was geworden.
Westwaarts vanaf Buiksloot lag de buurtschap Kadoelen, waar in de eerste helft van de
zeventiende eeuw al een kroeg werd uitgebaat door de afgezwaaide zeeman Jan Claasz (1588-?) uit
Landsmeer. Net als veel buurtgenoten was hij eerst transportschipper: met zijn vaartuig de ‘Groene
Ridder’ haalde hij koren uit de Oostzeehavens. Vóór 1631 kocht hij een herberg aan het
Landsmeerderpad in Kadoelen. In dat jaar maakte een notaris een akte op in zijn gelagkamer, over de
droogmaking van de naastgelegen Wilmkebreek. In 1645, toen Jan Claasz Groene Ridder, zoals hij
werd genoemd, bijna vijftig jaar oud was, moest hij zijn herberg gedwongen verkopen. De locatie,
dichtbij het veer naar Amsterdam, was echter gunstig en de omwonende schippers van Kadoelen
frequenteerden de zaak, dus ook onder nieuwe eigenaars bleef er een drinkhuis gevestigd.1848

Van den Hoek Ostende, ‘Kwakerseiland’, 37-39; Van Eck, Buitensingel, 83, 88-89; Heijdra, Oud-West, 20-23.
Jacob van Buuren bezat het veerhuis 46 jaar vanaf 1733 en verkocht het toen voor 7000 gulden aan uitbater Jan
Venhorsting; Gerbrand Pranger was sinds 1745 eigenaar van het Rode Hart, tot zijn zoon de herberg in 1776 van de hand
deed. Visser, Buiksloterham, 67.
1845 Ringeling, ‘Bierstekers’, 86.
1846 Visser, Buiksloterham, 51-53, 69.
1847 Hiervoor hadden zij de door de stad geheven ‘boete’ voor het Aalmoezeniersweeshuis graag over. SAA, online
Handleiding Boetes trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795; D’Ailly, Zeven eeuwen, deel 4, 57.
1848 Sinds 2011 zit Café Kadoelen op of nabij de historische locatie (Landsmeerderdijk 195). Met dank aan Charlotte Huiskamp
voor de verwijzing naar de Groene Ridder. Waterlands Archief, Gemeente Landsmeer, 1449-1813, toegangnr. 0070, inv.nr.
174, verkoop herberg de Groene Ridder, 29-8-1645; Goede, ‘Ploeteraars’, 25; Winkelman (ed.), Oostzeehandel, deel 5, 442.
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Het gebied ten noorden van het IJ bleef lang groen en landelijk en zou pas serieus van karakter
veranderen met de komst van industrie en woningbouw. Datzelfde gold voor de strook ten westen van
Amsterdam, van de Haarlemmerpoort tot Sloterdijk. Vanaf de zeventiende eeuw was hier wel enige
bebouwing in de vorm van buitenplaatsen, molenwerven en drinkhuizen. Komend vanuit de poort kon
je de trekvaart richting Haarlem nemen, maar velen liepen rechts de Hogendijk (Spaarndammerdijk) op,
met aan de ene kant een fraai uitzicht over het IJ en aan de andere kant de polders en trekvaart. Op
zomerse dagen was dit wandelgebied ‘besaeyt met menschen’. Na ongeveer een kilometer lopen,
kwamen ze bij ‘de bocht’. Vanaf het eind van de zeventiende eeuw was dit buurtje berucht vanwege de
bordelen en criminelenkroegen zoals Krooswijk en Rozendaal.1849 Minder bekend was de deugdzame
kroeg van Andries Widevelt, de (Eerste) Schop genaamd. De uitbater was eerder soldaat geweest in
Leeuwarden, waar zijn vrouw een tabakshandeltje dreef, maar vanwege geringe nering verhuisden zij
naar Amsterdam. Na een mislukte poging met een tabakswinkel op de Haarlemmerdijk begon hij eind
1691 als buitentapper in ‘de bocht’. De pech bleef Widevelt achtervolgen, want ‘door regenagtig weer
en slechte somers’ lieten de klanten het afweten en verzuurde zijn bier. Jaarlijks leed de Friese uitbater
driehonderd gulden verlies en in 1699 failleerde hij.1850
Succes was niet gegarandeerd in het buitengebied. Uitbaters waren afhankelijk van goede
weersomstandigheden en van voldoende gasten. Sommige buitenherbergen waren extreem armoedig en
vertonen overeenkomsten met de mistroostige voorbeelden uit de genreschilderkunst. Zo viel er in
1652 weinig te halen uit de inboedel van de gefailleerde Jan Huybertsz, tuinman en herbergier op een
onbekende locatie buiten de stad. Zijn huis bestond uit een voorhuis, zijkamertje en een binnenkamer
waar het vuur brandde. In de gelagkamer stonden drie banken en een bierstelling en er hingen zes
eenvoudige schilderijtjes aan de wanden, maar het spinnewiel en de varkenstrog gaven toch vooral blijk
van het rurale karakter van de herberg. In de winter kropen de gasten achter de lange tafel bij de haard,
waar ook twee slaapbanken stonden.1851 De inrichting van de herberg van Meus Fransz (1629), buiten
de Sint Anthoniespoort, was al even primitief. De gasten konden plaatsnemen aan een van de zes
banken met drie tafels en spelen op een triktrakbord. Slapen kon op de vloer, waar ook varkens
rondscharrelden, tenzij je bereid was bij de waard en zijn gezin onder de schaarse dekens te kruipen; zij
sliepen op de enige matras.1852
De kwaliteit van de inboedels en de huisindeling kunnen veel zeggen over de status van een drinkhuis.
Ondanks alle statusverschillen kwamen objecten als drinkgerei, borden en zitmeubels in iedere
boedelinventaris voor: ze waren onmisbaar voor het herbergwezen.

Zie hoofdstuk 26.
SAA, Archief 5072, inv.nr. 699, nr. 50, Andries Widevelt; Abrahamse, Kosian en Schmitz, Tussen Haarlemmerpoort en
Halfweg, 24-30.
1851 SAA, Archief 5072, inv.nr. 578, 259-259v, boedelinventaris Jan Huybertsz 3-11-1652.
1852 SAA, NA 785B/228, nots. J. Verheij, boedelinventaris 4-9-1629.
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Interieur

Tussen een primitieve bierkroeg in het buitengebied en het decadent ingerichte Oudezijds Herenlogement
bestonden er drinkhuizen in allerlei soorten en maten. Gezien die uiteenlopende verschijningsvormen is
het ondoenlijk het uiterlijk van ‘de Amsterdamse herberg’ te beschrijven. Toch zijn er veel
overeenkomsten tussen de herberginterieurs, zoals blijkt uit de overgeleverde boedelinventarissen
waarin de roerende goederen staan opgetekend. Alomtegenwoordig en onmisbaar waren tafels, banken,
stoelen, spelletjes, pistobbes, kannen, glazen en andere ‘kroegeniers huysgoden’, die ook op
genreschilderijen figureren.
Beeld en werkelijkheid
Dankzij het werk van kunstenaars als Adriaen Brouwer, Adriaen van Ostade en diens leerling Jan
Havicksz Steen denken we bij herbergen vooral aan duistere kelderkroegjes en boerenherbergen met
benevelde bezoekers, prostitutie, dobbelende burgers, zakkenrollerij, vechtpartijen en andere
excessen.1853 Dit beeld is in stand gehouden door cultuurhistorici als Simon Schama, die de wereldse
verleidingen van de kroeg, de ‘tegenkerk’, afzette tegen de brave, veilige en propere thuishaard.1854 De
boertige en schunnige praktijken op de herbergtaferelen reduceren de herberg van de vroegmoderne
periode tot een verkapt bordeel of een ordinaire dievenkroeg.1855 Deze negatieve beeldvorming door
een te eenzijdige benadering van de aardse genoegens en het burleske staat in schril contrast met het
belang van het herbergwezen voor de vroegmoderne samenleving. In de stedelijke drinkhuizen werden
serieuze zakengedaan en alle lagen van de bevolking kwamen er samen om de hoogtijdagen uit het
burgerbestaan te vieren. Waarden deden hun best om hun gelagkamers en andere vertrekken zo
aantrekkelijk en modieus mogelijk in te richten, maar in de genreschilderkunst overheersen smoezelige
en buitengewoon rommelige interieurs van plattelandsherbergen. Schilders waren er ook niet op uit om
een nauwgezette weergave van een herberginterieur te geven, maar met de losbandigheid en het
wangedrag van de afgebeelde personen probeerden ze een deftig publiek te vermaken. Beschaafde
burgers zagen hun eigen normen en waarden bevestigd door de omgekeerde wereld ervan aan de wand
te hangen: kijk die boeren eens met hun overmatige drankgebruik, gewelddadigheid en onmatigheid.1856
Dat de stedelijke elite zich evenzeer te buiten ging aan alcoholica, heeft Cornelis Troost fraai vastgelegd
in zijn reeks NELRI-pastels (1739-1740), eindigend met de tekst: ‘Wie kon lopen vertrok te voet, wie
dat niet meer kon viel’. De mise-en-scène was in dit geval geen herberg maar een deftig woonhuis.1857
De meeste herbergtaferelen zijn ogenschijnlijk gesitueerd in armoedige schuren en
kelderkroegen op een imaginair platteland, maar meesters als Brouwer, Van Ostade en Steen woonden
en werkten zelf in grote steden als Amsterdam, Haarlem en Leiden. Toch bevat bijvoorbeeld het werk
van Steen materiële elementen die ook waren terug te vinden in een doorsnee stedelijke herberg: matten
stoelen, aardewerken schalen, tinnen borden, bestek en schenkkan, een koperen kookketel, exotische
dieren, zoals een aap, de lei waarop de consumpties werden bijgehouden, een violist, speelkaarten, het
verkeerbord, de dranken, spijzen en tabakspijpen, vaten en kruiken en de rondhangende kinderen van
de uitbaters – in wie we Steens eigen nageslacht kunnen herkennen (Tweeërlei spel, Rijksmuseum SK-A3347). Een gedetailleerde weergave van vermoedelijk een stedelijk herberginterieur is Prinsjesdag, dat
Steen rond 1663 in Haarlem schilderde (afb. 52, 308).1858 De geknielde waard brengt een toast op
Willem III, de Oranjetelg wiens verjaardag (14 november) in de gelagkamer wordt gevierd en voor wie
een sinaasappeltak door de belkroon is gestoken. De man links, met Steens uiterlijke kenmerken,
Over dit imago o.a.: Van de Pol, ‘Beeld’, 109-144; Renger, Lockere Gesellschaft.
Ook Hermesdorf (Herberg, xi-xii) meent dat de genrestukken een realistisch beeld schetsen, omdat hij de afgebeelde
ondeugden terugzag in de (rechts)bronnen. Schama, Overvloed en onbehagen, 467.
1855 Baetens, Kunst; Renger, Lockere Gesellschaft; Karp, ‘Vrolijk of verdorven’, 103-117.
1856 Behalve regenten, kooplieden en de adel in de Republiek had het Engelse vorstenhuis een sterke voorkeur voor
genreschilderijen en de daarop getoonde platte humor. Het grootste deel van de genreschilderijen in de Royal Collection was
begin negentiende eeuw aangekocht door koning George IV (1762-1830). NRC Handelsblad, 29-9-2016; Karp, ‘Vrolijk of
verdorven’, 108-109; Deseure, ’s-Hertogenbosch, 149-150.
1857 Laan, Drank & drinkgerei, 150-156.
1858 Rijksmuseum, SK-A-384; Kloek, Steen, 46.
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beantwoordt de heilsdronk met een joviaal gebaar. Het kleine meisje is de dochter van de waardin, die
zelf op een stoel zit, en achter in de gelagkamer zijn nog één à twee tafels met gasten. De centraal
afgebeelde dienstmeid gaat langs met de wijn- of bierkan. Het bezoekerspubliek van Steens herberg is
gemengd: er zijn mannen en vrouwen en zowel net geklede burgers als wat armetieriger lieden. Aan de
tafel ter linkerzijde lezen en bespreken twee mannen een geschrift, wat op geletterdheid en een zekere
ontwikkeling wijst, terwijl op de grote stamtafel in het midden een maaltijd klaar staat en enkele
bezoekers het boertige handjeklap spelen.
Een al even divers herbergpubliek schilderde Jan Miense Molenaer (ca. 1610-1668), rond 1648
(afb. omslag). Links bij de deur staat Hendrick Segersz van der Kamp (ca. 1607-1666), vergezeld van
zijn familie: zijn eerste vrouw, drie dochters, een zoon, en een stiefdochter. Hun stemmige zwarte
rokken en keurige molenkragen contrasteren met het tafereel dat zich ter rechterzijde van de herberg
afspeelt: een bonter gekleed gezelschap vermaakt zich met – alweer – handjeklap, drinkgelag en ander
vertier. De familie kijkt met enig dedain naar boertige spel en blijft veilig dicht bij elkaar naast de open
deur staan zonder zich in het feestgedruis te mengen. Miense Molenaer werkte tussen 1637 en 1648 in
Amsterdam en in of rond het laatstgenoemde jaar maakte hij dit herbergtafereel. Voor een goed begrip
van dit schilderij is het van belang te weten dat Van der Kamp juist in 1648 pachter was geworden van
de impost van de grote bieren over Amsterdam inclusief de omliggende dorpen en gehuchten. Zijn
afspraken met uitbaters als ‘Trijn mette Borsten’ in Diemen over te betalen accijnzen liet hij schriftelijk
vastleggen.1859 De stok in de hand van Hendrick Segersz van der Kamp kan verwijzen naar zijn nieuwe
functie als pachter, hoewel het geen peilstok lijkt te zijn, eerder een wandel- of kolfstok. Het bezoek
van een pachter en zijn keurig geklede gezin aan een eenvoudige buitenherberg met plattelandspubliek
maakt het tafereel nog geestiger.1860
Van het herberginterieur op de Miense Molenaer is weinig te zien door het grote aantal
aanwezige personen. De gelagkamer was gevestigd in één grote ruimte met een schouw. Het gedeelte
rechtsachter werd gebruikt om hammen of ander vlees te roken. De op het schilderij getoonde kannen,
ton, roemer en stoof behoren tot de standaarduitrusting van iedere waard. Jacob Campo Weyerman
bedacht de term ‘kroegeniers huysgoden’ voor deze noodzakelijke attributen van het herbergwezen. In
zijn schelmenbiografie van Robert Hennebo laat hij hem de winkelwaren van zijn vorige beroep
inruilen tegen ‘eenige ongeykte Stoopen, Kannen, Mutsjes en andere drinkmaaten’. Hennebo kocht
daarbij ‘een gespan ontheupte verkeerborden [=beschadigde triktrakspellen], benevens een paar dozyn
tegenmodesche stoelen, welke jaaren en dagen de Engelsche ziekte hadden verduurt. Daarenboven
bemachtigde hy een lengte kelken, roemers, halfsleete Tabakskomfooren, speelkaarten, nachtkaersen,
lampen, en diergelyke Kroegeniers huysgoden’.1861 Een deel van deze spullen was ook in gewone
huishoudens te vinden, maar de aanwezigheid van verschillende maten drinkkannen en de kwantiteit
wijst in de richting van een kroeg. Hoeveel geld was een beginnende tapper kwijt aan zulke
noodzakelijkheden? Dankzij het faillissement van een tapper uit 1700 kennen we de investeringskosten
van een eenvoudige tapperij. Toen hij elf jaar eerder was begonnen met tappen, kocht deze Dirck
Lousenburgh voor honderdtwintig gulden aan tafels, banken, kannen, glazen en andere spullen.1862 Lege
bier- of wijnvaten konden dienen als tobbes, tafeltjes, urinoirs of spoelbak. Het hergebruik nam grote
proporties aan en leidde tot een tekort aan vaten bij de brouwers. De magistraat reageerde in 1658 met
een verbod ‘doorgezaagde tobben van biertonnen of vaten in hunne huizen of woonplaatsen te
hebben’.1863
Indeling
De meeste herbergen en tapperijen waren in Amsterdam niet gevestigd in een speciaal daartoe gebouwd
of verbouwd pand. Uitzonderingen waren nieuwbouwprojecten als het Oudezijds Herenlogement (1647) en
Zie hoofdstuk 28. SAA, NA 1197/109 nots. J. de Vos, 3-8-1648.
Weller, Westermann en von Bogendorf Rupprath, Jan Miense Molenaer, 19-20; Biesboer, ‘Nieuwe interpretatie’, 97, afb. 4.
1861 Geciteerd in: Bostoen, ‘Lof’, 74. Over Hennebo: Schelvis en Van der Vloed, Jenever.
1862 Vgl. Willems, (Op de pof, 142), die de investeringskosten aan bedrijfsuitrusting en werktuigen – waarvoor de Vlaming het
fraaie verzamelbegrip ‘alaam’ kent – van een bakker op 100-120 gulden schat. SAA, Archief 5072, inv.nr. 702 (1700), nr. 35
[Dirck Lousenburgh].
1863 Keuren van 24-12-1658 en 21-11-1659, geciteerd in: Zeeman, Drinkwinkels, 13-14.
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het Wapen van Amsterdam (1767-1770). Uitbaters van kleinere drinkhuizen moesten het dus doen met de
ruimte die bestaande woonhuizen en werkplaatsen hun te bieden hadden. Vóór 1600 bestonden veel
Amsterdamse woonhuizen uit een begane grond van normale hoogte en een iets lagere slaapverdieping.
Daarnaast hadden panden een hoog gedeelte met een ‘insteek’, die in de loop der tijd in gebruik werd
genomen als extra woonlaag. Rond de wandschoorsteen op de begane grond, waar het vuur brandde,
werd een afgesloten ruimte gecreëerd. In deze ‘binnenhaard’ of ‘gemene haard’ brandde vuur en er
werd ’s winters gewoond en gekookt, hoewel dat laatste ook in eventuele bijgebouwen op het achtererf
gebeurde. Gaandeweg werd de binnenhaard afgescheiden van het semipublieke ‘voorhuis’ waar de
toegang vanaf de straat was. Door een gedeelte van de voorkamer aan de straatkant af te schotten
creëerden sommige waarden nog een ‘zijkamer’, waar ze kantoor hielden of gasten bedienden. Onder
het huis waren opslag- of woonkelders, terwijl een trap vanaf de woonverdieping meestal tot de
slaapverdieping leidde. Boven de tweede verdieping was een bergruimte voor het huishouden,
waarboven nog een zolder of vliering was voor de opslag van oude meubelen, brandstof of
bijvoorbeeld achtergelaten bezittingen van gasten. Een uitzondering op deze relatief lage huizen was de
Meniste Bruiloft, de herberg van zes verdiepingen hoog in de Oudebrugsteeg (huidig nr. 23).
In de loop van de zeventiende eeuw werd Amsterdam een stad van ‘hoge huizen’, deels met
afzonderlijke verhuurde bovenkamers of pakzolders. Daarvan bestonden allerhande variaties, zoals
bovenwoningen met eigen opgangen aan de zijkant en tweelinghuizen met bovenkamers. Bij
gekoppelde achterhuizen werd de hoofdkeuken vaak naar achteren verplaatst. Grote erven met
kolossale huizen en binnenplaatsen met paardenstallen, zoals de Londense herbergen hadden1864, heeft
Amsterdam nauwelijks gekend. Benodigde paardenstallen, koetshuizen en extra opslagruimte werden
afzonderlijk elders in de stad gehuurd – daarvoor was alleen bij de drinkhuizen aan de wagenpleinen en
bij enkele buitenherbergen plaats. De standaardbreedte van Amsterdamse kavels was slechts dertig voet
(8,5 meter), maar op grotere erven konden zijkamers of dwarsgeplaatste huizen gebouwd worden. Een
voorbeeld hiervan is herberg de Bonte Os, bij het vertrekpunt van de veerdiensten naar Aalsmeer
(Sloterkade 21-22).1865 Net als winkeliers zaten uitbaters van drinkhuizen liever in hoekpanden dan
ergens midden in een straat, waar ze minder opvielen en waar minder voorbijgangers passeerden. Van
de 430 tapperijen in het Nieuwe Werk (Jordaan) uit de wijnpeiling van 1671 zaten er 73 op de hoek van
een straat of gracht.1866
De verbouwing van een woonhuis of werkplaats tot een serieuze herberg kon een kostbare
aangelegenheid zijn. Wijnkoper Jan Fox bekostigde rond 1689 de vertimmering van een huis bij de
Latijnse School aan het Singel, ‘om ’t selve bequaem te maken tot de tappers neering’. Hij was minstens
duizend gulden kwijt aan verbouwingskosten tot herberg van dit Wapen van Leiden, het veerhuis voor
passagiers van de volksschuit naar Leiden.1867. Bescheiden tapperijen konden echter zonder
grootschalige aanpassingen in woonhuizen gevestigd worden. Een meerderheid van de tapperijen
bestond uit niet meer dan een voorhuis, binnenhaard, keuken, zolder of kelder en hooguit een of twee
kleine bovenkamertjes. Eenzelfde gemiddelde van vier vertrekken (exclusief keukens en opslagruimtes)
hadden de eenvoudige drinkhuizen in achttiende-eeuws Parijs.1868 Het voorhuis en – vooral ’s winters –
de binnenhaard dienden als openbare gelagkamer, terwijl de waard en zijn gezin de overige vertrekken
bewoonden. Kleinbehuisden konden primitieve logeergelegenheid aanbieden door een gedeelte van het
privédomein af te schotten of door matrassen neer te leggen in de keuken of in het voorhuis – zodra de
laatste gasten waren vertrokken. In de ideale herberg van uitvinder en taalkundige Simon Stevin (15481620) kon de ‘weert’ een kamer voor zichzelf houden, ‘met groote vryheyt, sonder dat ymant der
ghelogeerde, daer door behoeft te gaen om in sijn camer te commen’.1869 De overige kamertjes en een
kantoortje waren in Stevins ontwerp gereserveerd voor de gasten, terwijl twee grote zalen, boven en
beneden, geschikt waren voor ‘maeltijden van veel volcx’.

Chartres, ‘English inn’, 207-209.
Meischke (red.), Huizen, 46-48, 364; Zantkuijl, Bouwen, 82-92.
1866 SAA, Archief 5028, inv.nr. 548, wijnpeiling 1671.
1867 SAA, Archief 5072, inv.nr. 701, nr. 58 [Jan Fox].
1868 Brennan, Drinking, 116.
1869 Materiae politicae, 64.
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Een strikt onderscheid tussen privékamers en publieke ruimten was er in de praktijk nauwelijks,
want in alle vertrekken waren stoelen, banken, tafels en drinkgerei te vinden.1870 Gasten kwamen overal
in het huis en dineerden soms in de keuken; eventuele kinderen van het tappersechtpaar groeiden dus
op tussen de volwassenen. Zelfs in een ruim opgezette herberg als het Oudezijds Herenlogement
ondervond de kasteleines last van rumoerige klanten, terwijl ze in een hangmat bij het vuur van de
binnenhaard haar kind de borst gaf. De binnenhaard bood wel enige geborgenheid en veiligheid, indien
die kon worden afgesloten. Bij een aanval van drie messentrekkers in de Vergulde Rozen
(Nieuwebrugsteeg) in 1702 vluchtten de waard en zijn vrouw van het voorhuis naar de binnenhaard,
waar ze de deur achter zich dichttrokken. Ze hadden hun hachje gered en de messentrekkers koelden
hun woede op de vensters van het publieke gedeelte.1871 Gasten genoten wel enige privacy op de eigen
kamer, vooral als zij de deur konden afsluiten. Maar zelfs dan waren zij niet altijd onbespied. In 1715
zagen we de waardin van een foute kroeg aan het Blekerspad door een kier van de deur hoe haar
criminele gasten het buitgeld telden. Een eeuw eerder ging de waard van de Prins1872 nog een stapje
verder. Hij had gaten laten boren in de deur naar de kamer van een vrouwelijke logee, zodat hij haar
kon bespieden en afluisteren.1873
Ruimtegebruik
De indeling van de vertrekken, het ruimtegebruik en de materiële cultuur van de Amsterdamse
herbergen en kroegen zijn te reconstrueren aan de hand van boedelinventarissen. Notariële akten met
boedelbeschrijvingen van tappers en herbergiers werden vaak opgemaakt bij een (drank)schuld aan hun
leveranciers of huurachterstand aan hun huisbazen. In dergelijke gevallen had de huurder er baat bij om
zo min mogelijk bezittingen te laten registeren en kostbare voorwerpen uit de boedel te ‘plukken’
voordat de notaris en zijn getuigen langskwamen. Ook bij faillissementen hadden schuldeisers de
duurste meubelstukken en andere spullen vaak al uit huis gehaald of hadden schuldenaren
kostbaarheden naar de lommerd gebracht voordat de taxatie voor de desolate boedelkamer werd
opgesteld. Ook bij de verdeling van een nalatenschap konden erfgenamen al vóór de registratie een
greep in de linnen- en porseleinkast hebben gedaan.1874 Voorzichtigheid is dus geboden bij het
gebruiken van de boedelinventarissen als historische bron, zeker als het gaat om een argumentum ex
silentio: zo hoeft het ontbreken van een koffiekan of van bierglazen niet te betekenen dat deze dranken
niet werden geschonken. Ook bij de bestudering van het ruimtegebruik kunnen boedelbeschrijvingen
verraderlijk zijn, aangezien spullen na een sterfgeval in andere vertrekken kunnen zijn opgeslagen en
‘nagelvaste’ voorwerpen geheel ontbreken. Een ander probleem met boedelbeschrijvingen als
historische bron is het relatieve overwicht van welgestelde burgers: voor bezitloze burgers was het
weinig zinvol om naar de notaris te stappen.1875
Ondanks alle haken en ogen verschaffen boedelbeschrijvingen een zeldzame blik op het
interieur achter de zwijgende gevels van het Amsterdamse herbergwezen. Het onderscheid tussen een
kroeg en een regulier huishouden is niet altijd eenvoudig te maken, omdat er grotendeels dezelfde
spullen in stonden. Ter illustratie van de welstand van een ‘middenstandshuishouden’ uit de
zeventiende eeuw liet Schama bijvoorbeeld de boedelinventaris van Jan van Soelen en Neeltje
Suikerman afdrukken.1876 Dat er in dit ‘betrekkelijk bescheiden’ huishouden zoveel meubilair was te
vinden, zou volgens hem komen omdat tafels, stoelen en andere meubelstukken in Holland relatief
Vgl. Deseure, ’s-Hertogenbosch, 25-26; Laan, Drank & drinkgerei, 46.
SAA, NA 4472/631 attestatie 4-7-1702 [Vergulde Rozen].
1872 Er waren in deze periode tenminste twee herbergen de Prins: in de Nes en op de Dam, zie hoofdstuk 12.
1873 Vermoedelijk was het de waard om een beloning te doen, door haar te betrappen met een Portugees-Joodse man en aan
te geven bij justitie. SAA, NA 429/213, nots. P. Mathysen, attestatie 8-6-1613.
1874 Wijsenbeek-Olthuis (Achter de gevels, 98) acht de inventarissen van de desolate boedelkamer ‘zeer onbetrouwbaar voor
onderzoek naar bezittingen’, omdat de betrokkenen baat hadden bij het verzwijgen van informatie. De commissarissen van
de desolate boedelkamer lieten echter alle kisten, kasten en kamers verzegelen voordat zij tot inventarisatie overgingen.
1875 Van Otegem, ‘Omweg’, 78-88; Wijsenbeek-Olthuis, Boedelinventarissen, 41-44.
1876 Schama (Overvloed, 321-322, 617, bijlage 3) noemt haar Neeltje Zuykenaar. SAA, otr 13-11-1716 [Van Zoelen x Cornelia
Zuijkermans, wed. Jan Weeber [wijnkoper Rokin]; otr 2-12-1673 ; 27-3-1677 [Philip Jansz Suijckerman]; begr. 30-6-1671
[Barent Laurensz Krul in het Kalf]; begr. 1-6-1703 Rutger Bosch [wijnkoper].
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goedkoop waren. In Schama’s bijlage is het particuliere huis van Van Soelen vanwege het hoge aantal
tafels en stoelen, servetten en kroezen veranderd in ‘een soort bierhuis of herberg’. Dit was een goede
gok: Van Soelen was in 1716, een jaar vóór het opmaken van de boedelinventaris, getrouwd met
Suikerman, de waardin van herberg Vergulde Kalf aan het Rokin, naast de Nieuwezijds Kapel. Na een
jaar failleerde het stel, in 1717, en volgens de taxatie van hun goederen uit dat jaar leverden hun
meubels en servies- en lakengoed nog geen duizend gulden op. Dit was reden voor Schama om hen te
scharen onder de ‘tamelijk bescheiden huishoudens’.1877 In werkelijkheid was duizend gulden voor een
herberginventaris geen gering bedrag: ‘bescheiden’ uitbaters besteedden slechts een tiende van dat
bedrag aan de inrichting van hun zaak.
Schama’s ‘steekproef’ van één boedelbeschrijving is te mager om iets te zeggen over het
Amsterdamse herbergwezen, laat staan over het Hollandse huishouden. Uit de notariële protocollen en
akten van de desolate boedelkamer selecteerden we 34 inventarissen (22 uit de zeventiende en twaalf uit
de achttiende eeuw) van grote en kleinere herbergen, tapperijen, een speelhuis en een eethuis, zowel
binnen als direct buiten de poorten.1878 Binnen deze selectie zijn er aanzienlijke verschillen in omvang,
aantal vertrekken en maatschappelijke status, wat overeenkomt met de historische realiteit van de
vroegmoderne stedelijke drinkhuizen. Aan de top vinden we bijvoorbeeld de kastelein van de
Voetboogdoelen (Singel), Marten Reynersz Rey (1595-1637). Een deel van de na zijn dood aangetroffen
inboedel was eigendom van de schutterij, zoals de groepsportretten en het kostbare schutterszilver,
maar de kastelein versierde de wanden van de doelenherberg ook met zijn eigen kunstbezit: op de grote
zaal hing bijvoorbeeld een kostbaar werk van Jan Pynas en in de kleinere doelenkamertjes goedkope
genreschilderijen. In de rijkelijk met meubelen en kunst gevulde ‘vrouwenkamer’ hing het pronkstuk,
‘Een schilderye vande uyttocht van de bos’, dat de aftocht van het Spaanse garnizoen na de overgave
van ’s-Hertogenbosch (1629) verbeeldde. Dit schilderij – vermoedelijk van de mysterieuze meester
Pauwels van Hillegaert – werd hoog getaxeerd (honderdzestig gulden).1879
In Reys boedelinventaris (1637) wordt beschreven uit welke vertrekken de Voetboogdoelen
bestond na de verbouwing van 1622. Naast de nieuwe grote zaal en bovenkamer, genaamd ‘Sint Joris’,
waren er een binnenhaard, voorhuis, het ‘achterop’, een kleine en een grote keuken, een meisjeskamer
en knechtskamer, het ‘stick’, de oude zaal, een kantoortje, achterkamer, het oude en nieuwe ‘stoofje’,
vier aparte en deels genummerde kamers, het vrouwenkamertje, twee zolders, een binnenplaats en
kelder. De binnenhaard deed tegelijk dienst als linnenkamer, met grote hoeveelheden servetten,
tafellakens, beddengoed en schorten in de kast, en als slaapvertrek voor de kastelein en zijn gezin.
Boven de tweede verdieping was de houtzolder, waar slechts een rooster om oesters op te braden en
een pan werden bewaard. Op een andere zolder was een ruimte om wasgoed te drogen en extra
meubels op te slaan. Brandhout en turf lagen opgestapeld op de binnenplaats, waar ook een
fornuisketel stond, en de voedselbereiding gebeurde in de twee keukens, waar spitten, roosters, potten
en pannen, visketels en ander kookgerei beschikbaar waren. De meeste overige vertrekken waren
duidelijk ingericht voor bezoek, met pronkkussens, verkeerborden en serviesgoed en met kunst en
goudleerbehang aan de wand. In het voorhuis was de publieke gelagkamer, gezien de veelheid aan
glazen, kannen, schotels, borden en bestek. De daar aanwezige ‘twee pistolen’ zullen ter decoratie aan
de wand hebben gehangen, zoals een ‘oud pistool’ in 1647 ook een kamertje van de Kleine Karthuizer
opsierde. Ten tijde van een latere doelenkastelein was de indeling van de Voetboogdoelen gewijzigd, zo
blijkt uit diens boedelinventaris (1665). In negentien genummerde gastenkamertjes aten, dronken en
sliepen zowel de gasten als het personeel. Kamer ‘nr. 13’ diende als opslagruimte voor de
kostbaarheden van de schutters, maar er stond ook een bedstede voor een dienstmeid. In de twee
grotere ontvangstruimten, aangeduid als kamers nr. 10 en 11, en in het voorhuis waren geen
slaapplaatsen maar hingen schuttersportretten en andere schilderkunst. Het ‘heerencantoor’ in de
doelenherberg was bestemd voor de overlieden, maar diende bij hun afwezigheid als gelagkamer voor
deftige gasten en er stond een bedstede voor logees. De grote en kleine keuken, het washuis, de
Schama geeft alleen de eindafrekening met summiere omschrijving van de goederen. De uitgebreide boedelbeschrijving
is te vinden in: SAA, Archief 5072, inv.nr. 637, boedelinventaris Jan van Zoelen en Neeltie Zuykermans, 21/22-12-1717.
1878 Zie bijlage 4.
1879 Van deze voorstelling is slechts één schilderij bekend: het stuk dat Van Hillegaert (1596-1640) tussen 1630 en 1635
schilderde (Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. SK-A-435).
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droogzolder, het ‘stoofje’, de kinderkamer (met drie bedden) en enkele van de genummerde kamertjes
bleven bestemd voor de kastelein, zijn gezin en het doelenpersoneel.1880
Het aantal vertrekken van de doelenherbergen was uitzonderlijk hoog, maar ook nietgeprivilegieerde commerciële herbergen konden veel kamers tellen. Zo had de Vergulde Draak (Damrak
1) naast een binnenkamer, voorhuis, achterkamer, zijkamer en kantoor ook een zaal en negen
genummerde gastenkamers. Groot kunnen de vertrekken niet geweest zijn en het interieur was
armoediger dan de weelderige inrichting van de doelenherberg. Aan meubilair stond er in kamer nr. 7
bijvoorbeeld slechts één tafelbank met zeven oude stoelen, terwijl de wand was versierd met drie
‘slechte [eenvoudige] schilderijtjes’. Kamer 2 had volgens de inventaris helemaal geen opsmuk en
bevatte één oud tafeltje, vier oude stoelen en twee zitbanken, terwijl de waard in kamer 3 vijf oude
stoelen met twaalf oude kussens had neergezet, maar ook een oud triktrakbord zonder de benodigde
schijfjes. De binnenhaard was al even karig voorzien, met oude kleden en één aardewerken schotel op
de schoorsteenmantel, en in het voorhuis hadden de roemers en kannen zichtbare schade
overgehouden aan het intensieve gebruik. De veilingkamer was, na het vertrek van de afslag van de
houtkopers1881, op minimalistische wijze getransformeerd tot logeervertrek. Alleen de zaal van de
Vergulde Draak bevatte kostbare meubelstukken, zoals een kast en notenhouten ledikant, en de wanden
waren met duur goudleer behangen. Verder lagen hier pronkstukken zoals vergulde zoutvaatjes, vijftien
zilveren lepels en een dure lampetkan met blaker, maar daarnaast ook luiermandsgoed, een psalmboekje
en een naaikussen, wat op privaat gebruik wijst. Ook in deze herberg bestond geen duidelijke scheiding
tussen publieke ruimten en privévertrekken.1882
Decoratie en drinkgerei
Uiterlijk en inrichting van de kleinere drinkhuizen waren nog soberder dan die van een herberg als de
Vergulde Draak. Exemplarisch is de inboedel van een tapper in de Heintjehoeksteeg die na zijn
overlijden in 1635 werd opgetekend op verzoek van zijn bierleverancier. Vertrekken worden niet
genoemd, maar de vermelde hoeveelheid spullen zou in één kamer passen: een etenskomfoor (rechaud),
schrijfbord, bed met beddengoed en beddenpan, twee koperen snuiters, schoonmaakspullen, een stolp,
kandelaar en blaker, kannenbord en twee tinnen wijnkannen, drie schotels, een pan, een paar
eenvoudige gordijnen, kapstok, schabeltafel (zitbankje) en twaalf stoelen. Toch hing ook hier een groot
schilderij aan de wand – de Babylonische vorst Nebukadnezar – en staarde een portret van de waardin
de bezoekers aan.1883 Schilderijen en prenten waren in de zeventiende eeuw immers tot in de kleinste
kroegen aanwezig, zoals ze ook in particuliere huishoudens niet ontbraken. In 1640 constateerde de
Engelse reiziger Peter Mundy al dat de Hollandse huizen volhingen met schilderkunst, vooral aan de
straatkant. ‘Slagers en bakkers […]zelfs smeden en schoenlappers, hebben wel het een of andere
schilderij in hun winkel of stal’.1884 Ook drinkhuizen werden volgehangen met prent- en schilderkunst.
Uit de selectiegroep had alleen de uitbater van een primitieve herberg buiten de Sint Anthoniespoort in
1629 geen enkel kunstwerk in zijn boedelinventaris, wel een spiegel.
De verscheidenheid aan kunstwerken in drinkhuizen was aanzienlijk. Grotendeels ging het om
‘dozijngoed’: goedkope landschapjes, stillevens en watervalletjes. Daarnaast hingen er stadsgezichten,
tronies, Romeinse keizers en Bijbelse figuren en voorstellingen zoals Jacob, David en het avondmaal te
Emmaüs, dat de waard herinnerde aan zijn eigen beroep. Saillant is de voorkeur van Jan Cloot,
herbergier in het Lagerhuis (Ridderstraat). In zijn binnenhaard hingen twee naakte personen van wie één
in het gezelschap van een dolfijn, vermoedelijk de nimf Galatea. Waarschijnlijk was dit een bordeel.1885
In het Heidelbergse Wijnvat (Rokin) hingen 28 stukken verspreid over de dertien vertrekken. Kunst van
nog grotere kwantiteit (49 stuks) en van hogere kwaliteit was te bezichtigen bij doelenkastelein Rey,
wiens vader al kunst verzamelde, en bij Aernout van der Neer, die zelfs als kunstschilder actief was en
Hell en Van Gent, ‘Doelens’.
Zie hoofdstuk 14.
1882 SAA, NA 5237B, nots. S. van Sevenhoven, boedelinventaris 29-4-1683 [Vergulde Draak].
1883 SAA, NA 856/810-811, nots. E.C. Rooleeu, boedelinventaris 28-11-1635.
1884 Gecit. in: Boers, Kunsthandel, 9.
1885 Vanaf 1673 was het Lagerhuis een berucht bordeel op de Oudezijds Voorburgwal. Van de Pol, Hoerdom, 371.
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in de Graaf van Holland (Kalverstraat, huidig nr. 12) onder meer portretten van de stadhouders Maurits
en Frederik Hendrik had hangen. Ook de kunstliefhebbers kochten het goedkopere dozijngoed om het
wandoppervlak van hun herbergen mee te behangen. Daarnaast kregen waarden soms stukken van
artistieke klanten in hun bezit, in ruil voor kost en inwoning. De helft van de geselecteerde waarden had
ook prenten aan de muur gehangen (‘printbordjes’) en een zestal verluchtigde de gastenkamers met
landkaarten van steden als Antwerpen en Amsterdam. Nostalgisch ingestelde migrantenwaarden
nagelden een kaart van hun geboortestad aan de muur, zoals de uit Londen afkomstige waard van de
Rozenobel (1642). Zelfs in een eenvoudige tapperij uit 1648 (Drie Kemphanen, Leliestraat) sierde een grote
kaart van Holland en West-Friesland, uitgegeven door Hondius, in een vergulde lijst, de binnenhaard.
In de laat-achttiende-eeuwse Keizerskroon (Kalverstraat) waren veertien landkaarten aanwezig, op de
collegekamers. Marten Rey had op de gang van de Voetboogdoelen een koperen uithangbord van de
Keulse Dom opgehangen.1886
Enkele uitbaters zetten ook beelden neer in hun drinkhuizen. Bezoekers van het voorhuis van
Heyltje Pieters in de Hasselaerssteeg werden geconfronteerd met een albasten Maria en elders in haar
huis stonden drie van dergelijke beelden, waarvan twee met een wijwaterbakje. De katholieke waardin
vernoemde haar eerste dochter ook naar de heilige maagd. Doelenkastelein Rey had in 1637 ook een
Mariabeeld staan, op het ‘nieuwe stoofje’, en vier albasten beeldhouwwerken in de vrouwenkamer. In
achttiende-eeuwse inventarissen kwamen vaker kleine gipsen, stenen en porseleinen beeldjes voor. Ook
levende wezens dienden ter decoratie van de Amsterdamse drinkhuizen. De meeste uitbaters hielden
het eenvoudig bij een kooi met een of meer kanarievogeltjes in het voorhuis. Een volkhouder en tapper
in de Bethaniëndwarsstraat (1787) had een volière met wel vijf kanaries erin rondvliegen en de kastelein
van de Stad Lyon spande de kroon met zeven kanaries en een ‘koddenaar’ (kneu, vinkachtige vogel) op
kamer 19 en een duivenhok op de binnenplaats. Zijn opvolgers hielden de duiven en schaften ter
vermaak van gasten en personeel ook een levende aap aan, die ze in een hok opsloten in de keuken.1887
Een belangrijk onderscheid tussen particuliere woonhuizen en herbergen was de aanwezigheid
van grote hoeveelheden gespecialiseerd drinkgerei en specifiek linnengoed zoals schorten en servetten.
Ook andere attributen wijzen op professioneel herberggebruik. Bij grotere herbergen met afzonderlijke
vertrekken lag er vaak een schelletje op de kamer, waarmee gasten klingelden als ze wilden bestellen of
afrekenen. De meid of knecht nam dan een bestelling op en bracht die in kannen of roemers naar de
kamer, evenals tabak, brandhout, turf of bijvoorbeeld kaarsen tegen de duisternis. Degene die het gelag
moest betalen, schelde opnieuw om de rekening te laten opmaken.1888 Op de eetzaal van de Stad Lyon
(1792) was ook een tafelschel aanwezig om de bediening te waarschuwen. Onmisbaar bij het afrekenen
was verder een leitje, schrijfbord of ‘schrijfplankie’ waarop de consumpties werden bijgehouden. De
uitbater van de Karsseboom (Kalverstraat, huidig nr. 23) had er in 1676 twee in zijn achterkamer liggen.
Het turven van het aantal consumpties leidde weleens tot onenigheid en het naar boven bijstellen
(‘herbergiersbedrog’) was een geliefd onderwerp van kluchten en moppen. Roemer Visscher schrijft
hoe een waardin een dubbele streep in het aantal gedronken biertjes zet, omdat zij plotseling een
‘popelsy [beving] in haer handen’ heeft.1889 In de achttiende eeuw zijn de schrijfbordjes verdwenen,
hoewel op een van de kamers van de Keizerskroon (1788) nog een ‘leitje met bruine lijst’ ligt maar dat kan
ook zijn gebruikt als scorebord. De consumpties en andere kosten van gasten werden toentertijd
rechtstreeks in het papieren schuldboek geregistreerd.
In een kwart van de geselecteerde inboedels van Amsterdamse drinkhuizen stond een toonbank
in het voorhuis. Twee daarvan hadden op de vloer achter de toonbank een ‘zoldertje’ liggen: een
houten vlondertje dat de uitbater enig overzicht bood en beschermde tegen de optrekkende kou.1890 Op
de toog zelf, meestal gemaakt van vurenhout, werd drank ingeschonken of afgerekend. Klanten konden
er ook een praatje maken met de waard of diens personeel. De toonbank van Anneke Diddens,
uitbaatster van een oneerlijke herberg in de Prinsenhofsteeg, was slechts anderhalve gulden waard –
Boers, Kunsthandel, 32.
SAA, Archief 5072, inv.nr. 5033, boedelinventaris Stad Lyon 19-2-1792.
1888 Gang van zaken in de Voetboogdoelen zoals beschreven in notariële akten, zie: SAA, NA 2968, nots. J. de Vos, f. 717,
verklaring 12-9-1667; NA 3461, nots. J. Paerslaken, f. 247, verklaring 17-10-1668; NA 3432B, nots. C. van Poelenburgh, f.
156, verklaring 30-10-1668.
1889 Fleurkens (ed.), Brabbeling, 80, 153; Verberckmoes, Schertsen, 236.
1890 Lesger, Winkellandschap, 127.
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inclusief zoldertje. Uit meer dan een geschuurde plank op een stel schragen kan dit meubelstuk niet
hebben bestaan. In het voorhuis van Diddens stonden verder twee stellingen en vier grote vaten met
koperen kranen, die samen een ‘drankorgel’ vormden. Ook de elf lekbekers, vier trechters en het
spoelvaatje in haar bezit wijzen in die richting.1891 In 1785 had een echtpaar in de Kerkstraat (tussen
Amstel en Utrechtsestraat) een complete destillateurswinkel in het voorhuis, bestaande uit een stelling
met diverse vaten met koperen kranen en ijzeren beslag. De verkoop van brandewijn en jenever in
flessen werd in deze ‘tapperswinkel’ gecombineerd met het schenken van bier en sterkedrank voor
kleinverbruik ter plaatse, zo blijkt uit de eveneens aanwezige banken, glazen en kelkjes.1892
Eet- en drinkgerei
In drinkhuizen en bij de mensen thuis werd grotendeels hetzelfde drinkgerei gebruikt en soms ook in
dezelfde hoeveelheden.1893 Wel bevestigen beerputvondsten het sterke vermoeden dat er in drinkhuizen
meer glaswerk en serviesgoed sneuvelde dan in particuliere woningen. Dat waren voornamelijk
goedkope gebruiksglazen, waaruit de koude alcoholische dranken werden gedronken. In de achttiende
eeuw kwam rode wijn dikwijls in kleurloze kelkglazen, witte wijn in groene roemers en bier in hoge
cilindrische bekerglazen. Speciaal drinkgerei voor brandewijn was tamelijk schaars: in zijn kantoortje
bewaarde doelenkastelein Rey (1637) enkele ‘pimpeltgens’ [brandewijnglaasjes] en in een andere
zeventiende-eeuwse boedelinventaris vielen brandewijnkroesjes onder het zilverwerk. In de tweede
helft van de achttiende eeuw hadden vier tappers ook attributen voor de warme mixdrank punch in
huis, zoals speciale lepels of kommen met deksel. Tappers schonken wijn en bier uit flessen en
aardewerken, houten of tinnen kannen en sterkedrank uit flessen of karaffen. Daarnaast hadden ze
maatkannen in huis, waarmee de juiste hoeveelheid van een mengel, pint, halfpint (‘muddetje’) kon
worden afgemeten. Een eenvoudig ingericht drinkhuis, zoals in 1618 van waardin Tanneke
Goedschalks buiten de Regulierspoort, had al 36 bierglazen, zeven roemers, veertien mengelkannen,
vier pints- en halfpintskannen in huis. In de bierkelder van de Kleine Karthuizer lagen naast de
maatbekers wijnkannen, bierkannen, aardewerken mengelkannen, momglazen en Venetiaanse roemers
gereed.
De houten ‘kannenborden’ aan de wand van de gelagkamer, vaak te zien op schilderijen, waren
niet altijd voor praktisch gebruik. In de binnenhaard van Frans Huyberts Stuyvesant, herbergier op de
hoek van de Dijkstraat aan de Nieuwmarkt, hingen in 1652 slechts acht tinnen ‘pronk kanneties’. Ook
hij bewaarde zijn echte maat- en schenkkannen in de kelder. Glaswerk ontbreekt geheel in Stuyvesants
inventaris. Dit zegt niet veel, omdat in boedelbeschrijvingen niet altijd werd vermeld of iets van glas
was en het glaswerk bovendien uit de boedel kan zijn gehaald. Het kan ook dat de gasten zich met
tinnen drinkgerei moesten behelpen, wat als bijkomend voordeel had dat tin tegen een stootje kan.1894
Waarden die wel roemers en ander glaswerk in huis hadden, bewaarden dit op eenvoudige planken of in
houten kasten. Een herbergier in de Bethaniëndwarsstraat had in 1630 zo’n glazenkast. Ruim twintig
jaar later stond er bij Heyltje Pietersz (Hasselaerssteeg) in het voorhuis een oude eiken glazenkast, maar
daarin bewaarde ze aardewerken schalen en kopjes en twee stenen komforen. Een achttiende-eeuws
speelhuis in de Laatste Batavierdwarsstraat had een oude glazenkast in de ‘speelkamer’ staan.
Naast alcoholische dranken leverden sommige uitbaters ook tabak aan hun klanten. In de
bierkelder van de Vergulde Draak lag bijvoorbeeld een rol tabak opgeslagen en in de ‘hoogste kamer’
lagen enkele pijpen. Tabaksleveranciers hadden vaak waarden als klant, die gestopte pijpen aan hun
gasten verkochten om extra inkomsten te genereren.1895 Roken was immens populair en gebeurde
hoofdzakelijk in drinkhuizen, omdat de pijptabak een penetrante walm veroorzaakte die thuis niet werd
getolereerd. Het roken van de zware tabak kon een geestverruimend effect teweegbrengen, een ‘droge
dronkenheid’, die kon worden bevorderd door toevoeging van drogerende kruiden als zwart bilzekruid,
SAA, NA 2439/148-150v, nots. J. Molengraef, boedelinventaris herbergierster Anneken Diddens 12-3-1654.
SAA, Archief 5072, inv.nr. 3847, boedelinventaris 15-1-1785.
1893 Vgl. Laan is er wat drinkgerei betreft in achttiende-eeuws Vlaardingen dan ook geen sprake van een ‘specifieke materiële
herbergcultuur’ (Drank & drinkgerei, 196); Dibbits, Vertrouwd bezit, 166.
1894 Kamermans, Materiële cultuur, 115-116.
1895 Wijsenbeek, ‘Ernst en luim’, 47.
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wolfskers en doornappelblad.1896 In de boedelinventarissen van Amsterdamse drinkhuizen zijn
rookattributen als tabakskomforen, -dozen en -schoteltjes te vinden. In een van de kamers van de
achttiende-eeuwse Keizerskroon (Kalverstraat) stond een houten pijpenbak, evenals in het speelhuis in de
Laatste Batavierdwarsstraat. De waard van het Turfschip van Breda (Haringpakkerstoren) verkocht rond
1680 vermoedelijk ook pijpen, tenzij de in zijn huis aangetroffen partij voor eigen gebruik was.
Kwispedoors, die ‘zindelyke uitvinding der Hollanderen’ volgens Le Francq van Berkhey, ontbreken in
de meeste boedelinventarissen van Amsterdamse drinkhuizen, uitgezonderd twee laat-achttiendeeeuwse voorbeelden.1897
Met de introductie van nieuwe, non-alcoholische warme dranken in de tweede helft van de
zeventiende eeuw veranderden de inboedels van de drinkhuizen. Uitbaters beschikten steeds vaker over
theeserviezen met porseleinen kopjes en schoteltjes, en over theeketels, koffie- en chocoladekannen en
aanverwante zaken als bewaarbussen, dienbladen, komforen, vijzels en suikerpotjes. De introductie van
koffie en thee zou vooral ten koste zijn gegaan van het bier, dat zijn koppositie als volksdrank verloor.
De historische discussie over de verspreiding van thee en koffie – grotendeels op basis van
boedelinventarissen en literatuur – doet nogal geforceerd aan. In het algemeen zijn er geen significante
sekse- of standsverschillen waarneembaar tussen koffiedrinkers en theeleuten.1898 Beide dranken vonden
aftrek onder alle lagen van de bevolking en werden gedronken door man én vrouw: van de
Amsterdamse burgemeesters, die in 1699 koffie en thee lieten bezorgen op hun stadsjacht, en de
losbollige hoofdpersoon van de Ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer tot het Zaanse
burgermeisje Aafje Gijsen, dat in september 1774 met haar vriendinnen in Amsterdam eerst een kopje
koffie nam en na de lunch ‘op staande voet’ nog een kopje thee bestelde op de kermis bij de
Botermarkt.1899 Serviesgoed voor beide dranken komt ook voor in achttiende-eeuwse Amsterdamse
drinkhuizen, waar de ‘hoofddranken’ echter van alcoholische aard waren. Onontbeerlijk voor
theeschenkers was het trekpotje, waarin de theebladeren en het gekookte water gingen, en daarnaast
kopjes en schoteltjes en komforen. Voor grootverbruikers golden andere hoeveelheden. In de keuken
van de Stad Lyon (Nes, 1782) stond een grote koperen theeketel met kraan, en verspreid in de rest van
de herberg waren zeven andere theeketels, 24 trekpotjes en negentien koffiekannen te vinden. In 1717
bezaten de uitbaters van het Vergulde Kalf (Rokin) drie blikken koffiekannen, zoals zij in de kelder ook
acht kannen voor ‘spawaters’ hadden liggen. De helft van de laat-achttiende-eeuwse uitbaters van
drinkhuizen bezaten een melkkan of andere attributen voor het maken van chocoladedrank, zoals
chocoladekannen en -kopjes. De warme lekkernij was ook in gespecialiseerde kramen te krijgen.1900
Op basis van boedelbeschrijvingen werden koffie en thee op verschillende plaatsen in de
herberg gedronken. Meestal stonden de koffiekannen in de binnenhaard, zoals in het Kalf (Rokin,
1717), een tappersnering op het Weesperveld (1787) en herberg Vredenburg buiten de Leidsepoort
(1781). In grote herbergen als de Keizerskroon stonden er ook koffieschenkkannen op enkele
collegekamers, maar de koffieketel en -molen stonden in een vertrek dichtbij de keuken. In
binnenhaard en keuken werd immers het water gekookt op basis waarvan de warme dranken werden
gezet. Dibbits en Laan suggereren dat de consumptie van (koude) alcoholische dranken in Vlaardingen,
Doesburg en Maassluis gaandeweg tot het voorhuis werd beperkt, terwijl thee en koffie in de meer
intieme ruimtes van het achterhuis werden gedronken.1901 Op een enkele uitzondering na, zoals de
tinnen koffiekan- en molen in het voorhuis van de tappersnering aan het Weesperveld (1787), geldt
deze indeling ook voor de Amsterdamse drinkhuizen in het laatste kwart van de achttiende eeuw.
Ook het dineren gebeurde in de kleinere drinkhuizen in de binnenhaard. Daar had
herbergierster Anneken Diddens in 1654 dan ook haar acht tinnen en vier stenen tafelborden liggen,
haar lepelbord met drie lepels, oliekan, een zoutvat en de mosterdpot. In het Heidelbergse Wijnvat (1663)
Roberts, ‘Rokende soldaten’, 54-58.
Dibbits, Vertrouwd bezit, 157 [citaat].
1898 De discussie is aangezwengeld door J.J. Voskuil, ‘Verspreiding’, 74-75, 92. Vgl. Van Oostrum, ‘Trammelant’; Jansen,
Kroeg, 98-99; Dibbits, Vertrouwd bezit, 158-166.
1899 De kwaliteit en prijs van de dranken konden wel flink verschillen per welstandsgroep. SAA, Archief 5039, inv.nr. 357,
22-1-1700; Aafje Gijsen, 276-277.
1900 Halverwege de 18de eeuw was op de Botermarkt (Rembrandtplein) bijvoorbeeld een ‘Chocolaad kraam’, waar de
krantenjongens bijeenkwamen. Koning, Ongelukkige levensbeschryving, 52.
1901 Laan, Drank & drinkgerei, 193; Dibbits, Vertrouwd bezit, 168-169.
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lagen al het ‘huistin’ voor de maaltijd – schotels en borden – eveneens in de ‘gemene haard’. In
gespecialiseerde eethuizen, zoals in de Taksteeg (1793), werd gegeten in de voorkamer, waar twee
bordenrekken stonden en enige koksgereedschappen lagen. De magere voorraad tinnen eetgerei van het
Turfschip (Haringpakkerstoren, 1680) – bestaande uit acht schotels, één kom en zes borden – lag dan
weer in de binnenhaard, maar mogelijk was meer houten of aardewerken eetgerei vanwege de te geringe
waarde hier buiten de boedelbeschrijving gehouden. Rond 1700 ging het breekbare porselein en het
Delfts aardewerk een belangrijkere plaats innemen naast ander aardewerk en tin. Zo lagen in het
Vergulde Kalf (Rokin, 1717) 24 Delftse schoteltjes en bordjes in de binnenkamer en twee Delftse
schotels in het voorhuis. Bovendien deden de vork en opscheplepel hun intrede. Overeenkomstig met
de ontwikkelingen in de eetcultuur nam de hoeveelheid bestek en de verscheidenheid aan lepels, vorken
en messen in de loop der tijd toe. In 1781 hadden de exploitanten van het speelhuis in de
Batavierdwarsstraat elf ijzeren vorken op voorraad. Dertien jaar later lagen er in de eetzaal van de Stad
Lyon twaalf tafelmessen met witte heften en 31 tafelmesjes met bruine heften, vijftien lepels en veertien
vorken. Het reinigen van eet-, kook- en drinkgerei gebeurde hier in een apart ‘vatenhok’, met daarin een
grote koperen ketel, een voorraad brandstof en een fontein met marmeren bak.
Het koken vond plaats in de binnenhaard of keuken van het drinkhuis. Aanzienlijke zaken als
de Voetboogdoelen (1637) waren ingericht met een grote en een kleine keuken. De Keizerskroon (1788) had
een bijkeuken zonder vuur, en gezien de aanwezigheid van zeventien ‘keuken tafellakens’ werd er daar
ook gegeten. Bij herbergier Frans Huyberts Stuyvesant (hoek Dijkstraat en Nieuwmark, 1652) werd
achter in de kelder gekookt. Aangezien de hoofdmaaltijd in deze periode bestond uit ‘potspijs’ of
‘ketelkost’ was een open haardvuur onontbeerlijk. Tang, asschep, ketting (om de ketel hoger of lager te
hangen), blaasbalg en schuimspaan behoorden tot de standaard keukenuitrusting, evenals een grote
koperen ketel zoals te zien op Steens Prinsjesdag. De keuken van het Heidelbergse Vat (Rokin, 1663)
bevatte daarnaast twee visketels, twee ijzeren pannetjes met een koekenpan, twee blikken braadpannen
met vijf aardewerken schalen, twee (braad)roosters en tien komforen om het eten op warm te houden.
Mocht de kok zich tussendoor vervelen, dan kon hij bladeren in een bijbel op folioformaat. De kok van
de Voetboogdoelen was nog beter toegerust, met stoofpannen, wafelijzers, braadspitten en een koperen
‘koelvat’. Toch was ook de ‘keukenkelder’ van Heyltje Pieters in de Hasselaerssteeg (1651) redelijk
voorzien, met drie koperen ketels, een pannenkoekenpan, twee smoorpannen, mosterdpotje, zoutvat,
oliekannetje en aardewerken potten en pannen. De Vergulde Draak (Damrak, 1683) had bovendien
taartpannen en zowel een lopend als een hangend spit.1902
Serieuzere keukenapparatuur was te vinden in enkele achttiende-eeuwse herbergen. In de
keukenschouw van de Stad Lyon (Nes), een herberg met Franse uitbaters en gasten, was een oven met
koperen platen aangelegd, waarin de chef taarten en pasteitjes bakte.1903 De hoeveelheid keukengerei in
de Stad Lyon verraadde ook de aanwezigheid van een ambitieuze kok: negen taartpannen met deksel,
twee braadpannen, twee bouillonpotten, twee vleesketels met deksels, vier visketels met deksel, een
hamketel met deksel, koelbak, ronde visketels, een vergiet, vier [grote] lepels, drie schuimspanen, drie
ijzeren roosters, hakmes met twee [hak]blokken, acht stoofpannen, drie ijzeren tangen en 36 koperen
castrollen [pannen] met deksels. Daarmee konden serieuze maaltijden bereid worden. Ook de
gaarkeuken in de Taksteeg (1793) beschikte vanzelfsprekend over een lange lijst kookgerei en een
ijzeren fornuis.1904 Andere spullen in drinkhuizen die wijzen op de voedselbereiding waren waterketels,
omeletpannen, bakvormen en vijzels met stampers. Relevant waren ook de blikken ‘sla-emmertjes’ en
marktemmers, waarmee het herbergpersoneel de benodigde ingrediënten in huis haalde. Voor de
schoonmaak bezaten enkele achttiende-eeuwse herbergiers een koperen ‘glazenspuit’, een apparaat om
de vensterruiten mee te reinigen, naast allerhande schrob-, stof- en schuurgoed dat tot in de
goedkoopste kroeg te vinden was.
Sanitair en slaapplaatsen
Hartmann, ‘Potten’, 41-55; Dibbits, Vertrouwd bezit, 125-126; Laan, Dranken & drinkgerei, 93-95.
Wellicht hadden ook andere herbergen ovens of fornuizen, maar waren deze nagelvast ingebouwd zodat ze niet in de
boedelbeschrijving zijn opgenomen, zie: Zantkuijl, Bouwen, 362.
1904 SAA, Archief 5072, inv.nr. 5185, boedelinventaris Anna Maria Verroen en Fredrik Christiaan Muller 13-4-1793
[gaarkeuken Taksteeg].
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Van de inwendige mens naar diens uitwendige behoeften is een kleine stap. Urinoirs of toiletten met
waterspoeling bestonden nog niet, dus uitwerpselen en urine moesten ergens in worden opgevangen en
buiten de herberg geleegd. Zelfs in achttiende-eeuws Parijse hôtels waren de toiletvoorzieningen uiterst
rudimentair: badkuipen bestonden nog niet en hotelgasten moesten hun behoeften doen op een pot de
chambre. De inhoud daarvan werd uit het raam op straat leeggegooid, in betreurenswaardige gevallen
soms bovenop nietsvermoedende passanten. Ook in Amsterdamse herberginterieurs kwamen
‘kamerpotten’ voor. In de Frans georiënteerde herberg Stad Lyon stonden in 1792 acht tinnen
exemplaren gereed. Een eeuw eerder heetten ze nog vrijuit ‘pistobben’, waarvan er een op de
bovenkamer van de Jonge Karsseboom was neergezet. Ook op de binnenplaats stonden daar drie
‘pistobbetjes’, wat vanwege de stank en hygiëne een verstandige locatie was. Lege biertonnen waren
hiervoor ook uitstekend geschikt (afb. 43). Het leeggooien van de tonnen, potten en tobbes gebeurde
vooral in de grachten. Dat dit feitelijk verboden was, merkte de herbergier uit de Hasselaerssteeg die in
1657 werd beboet ‘over de gevoegen [uitwerpselen] in ’t waater geworpen’. Toch was op het stadhuis
zelf een ‘pisdrager’ in dienst, die de urine van de regenten en hun staf in de Nieuwezijds Voorburgwal
mocht kieperen.1905

Afb. 55 Herberginterieur met plassen in een ton. J. Gronsveld, 1679-1728. Rijksmuseum.

Deftiger dan de kamerpot was de ‘secreetkoffer: een pispot in een verhullend koffertje. Alleen op de
vrouwenkamer van de Voetboogdoelen (1637) stond een dergelijk kamergemak, de overige gasten moesten
het doen met de twee tobben op de binnenplaats. In de Oude Liesveldse Bijbel (Warmoesstraat) stond in
1680 een ‘sickreet coffertie’ in een van de vertrekken en ook de Vergulde Draak (1683) en het Heidelbergse
Wijnvat (1663) hadden er een. Op een van de collegekamers in de Keizerskroon (1788) stond zelfs een
secreet met een fonteintje en in een logeerkamer stond een groen beschilderd gemakskoffertje met
tinnen pot. In geval van hoge nood werden ook de wastobbes op de herbergkamers gebruikt als
urinoirs. In 1706 stond een gast van de Plaats Royaal (Kalverstraat) in kamer 7 zijn water te maken in
een dergelijk bassin, ongehinderd door andere bezoekers in hetzelfde vertrek. In de genreschilderkunst
Volgens Deseure (’s-Hertogenbosch, 26) stonden de ‘pispotten, pis- en kakstoelen’ in de Bosche herbergen her en der
opgesteld, maar is het onduidelijk of ze ter plekke werden gebruikt. SAA, Archief 5061, inv.nr. 198, schoutsrol 25-7-1657;
Abrahamse, Grote uitleg, 305; Lefevre, Histoire, 150-151.
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gebeurde het ook in een leeg tonnetje (afb. 55). Enkele drinkhuizen beschikten over privaten.
Nachtwerkers1906 moesten de inhoud hieruit met hun modderschouwen naar verzamelbassins buiten de
stad brengen of op het IJ lozen, maar ze goten de materie ook vaak in de grachten. Op de binnenplaats
van het Oudezijds Herenlogement stond een buitenprivaat, waarin het hondje van Bartholomeus van der
Helst tijdelijk zat opgesloten. De Koning van Engeland, een herberg in de Warmoesstraat, had een privaat
in het voorhuis. Dat weten we, omdat de dienstmeid in 1666 daarin haar pasgeboren kind verdronk.
Twee jaar later kwam de meid van het Wapen van Holland (Kalverstraat) tot dezelfde gruwelijke daad,
ook daar was een privaat.1907 Rond dezelfde tijd had het Hoefijzer, een kroeg aan de Nieuwendijk, in de
achterkeuken een geavanceerd secreet, via een pijp was aangesloten op een beerput. In 1661 bleek de
verbindingspijp echter lek te zijn, waardoor ‘de vuijligheijt daer door heen loopt’ tot in het keukentje.
Dit veroorzaakte ‘soodanige stack’ dat twee waagdragers nauwelijks gebruik konden maken van hun
kantoortje, dat in de herberg was gevestigd. Ook andere herberggasten bleven weg, mede omdat ’s
winters de rook van de haard niet goed wegtrok.1908
Een herberg met logeermogelijkheid moest beschikken over bedden met voldoende kussens en
lakengoed. In de toenmalige terminologie was een ‘bed’ slechts een met stro of veren gevulde hoes om
op te slapen. Dit was al een investering, want zulke bedmatrassen noch textiel waren goedkoop. De drie
bedden met drie peluwen – grote kussens waarop hoofd, schouders en bovenlichaam rustten – en vier
losse hoofdkussens op de achterkamer van de Vergulde Draak (Damrak 1) werden geschat op zestig
gulden, dus twintig gulden per set. Daarmee kon een slaapplaats worden ingericht, bestaande uit een
ledikant, een slaapbank of een losse of ingebouwde bedstee.1909 Opnieuw waren dit buitensporige
kostbaarheden in een herberginterieur: het tweedehands notenhouten ledikant, inclusief matras en
behangsel, in de Draak zou zestig gulden waard zijn. Ten slotte waren er nog eventuele kosten voor een
beddenkleed (te leggen op de laag stro onder het bedmatras), een paar katoenen, wollen of
paardenharen dekens tegen de kou en eventueel een toedekkende sprei. Onder de dekens hielden de
gasten het warm met elkaars lichaam of met een beddenpan met kooltjes.1910
De bedden werden zowel gebruikt door het herbergpersoneel en de waard en diens gezin als
door de gasten. Bovendien sliepen verschillende mensen tot ver in de achttiende eeuw nog dikwijls in
één bed, zodat de beddencapaciteit weinig zegt over aantallen logees.1911 In de kroeg van Tanneke
Goedschalks (buiten de Regulierspoort) lagen in 1618 bijvoorbeeld twee bedmatrassen met één peluw
in een opkamertje en twee op zolder. De overige spullen in deze vertrekken (beddengoed en ander
textiel, schoonmaakmiddelen, turf en een braadspit) doen vermoeden dat hier geen gasten
overnachtten, maar het grote aantal slaaplakens (negentien) wijst juist weer wel in die richting.
Onmogelijk of tenminste oncomfortabel was het logeren in een drinkhuis in de Heintjehoeksteeg
(1635), waar slechts één bedmatras en twee lakens aanwezig waren, evenals in het Lagerhuis
(Ridderstraat, 1668), en in de Drie Oost-Indiëvaarders in de Bethaniëndwarsstraat (1653) waar één bedstee
was. Deze laatste herberg moet meer slaapplaatsen hebben gehad, want het was een zeeliedenlogement.
Het Heidelbergse Wijnvat (1663) had zeker ook logees, want in publieke ruimtes, zoals de bovenste
voorkamer en op de kamers nr. 3, 4 en 7, lagen matrassen en op 4 en 7 stonden ook ledikanten. De
Oude Liesveldse Bijbel (Warmoesstraat) had in 1680 logeermogelijkheid in ongeveer zes vertrekken en met
44 slaaplakens en 55 slopen was er voldoende fris beddengoed voorradig. De uitbater van de Vergulde
Draak (Damrak, 1683) had een groot en kleiner bedmatras op de zaal liggen en drie oudere exemplaren
in de voormalige veilingkamer neergelegd, zodat gasten ook hier konden overnachten. In de ruimer
opgezette Voetboogdoelen ten tijde van kastelein Rey (1637) sliep het personeel op eigen kamertjes en was
Ze werkten ’s nachts vanwege de stankoverlast, zo weet Hupperetz (Geheugen, 144).
De dienstmeid (Jannetje van Arnhem) vluchtte en het stadsbestuur zette een prijs van 600 gld. op haar hoofd. SAA,
Archief 5020, inv.nr. 16, f. 116, keur 2-3-1666; f. 178, 9-4-1668; NA 6411/665-8, attestatie 24-9-1706; Montijn, Tussen stro en
veren, 78; Abrahamse, Grote Uitleg, 304.
1908 SAA, NA 3166/2677, nots. J. Pondt, 9-9-1661.
1909 Een ingebouwde bedstee was nagelvast, dus deze ontbreekt in de boedelbeschrijvingen.
1910 Dibbits, Vertrouwd bezit, 89-91.
1911 De Franse zangeres Nina d’Aubigny weigerde in 1790 pertinent het bed te delen met onbekende herberggasten. In Parijs
waren hoteliers sinds 1778 verplicht om mannen en vrouwen afzonderlijke kamers te geven, maar daaraan werd niet altijd
voldaan. Metzelaar, Dagboek, 11; Lefevre, Histoire, 176. Ook Chartres (‘English Inn’, 211) beschrijft ongemakkelijke situaties
rond het verplicht samen slapen.
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de binnenhaard vol gezet met tien bedden. Waren deze voor zijn eigen gezin bestemd of werden de
matrassen op aanvraag naar de logeerkamers gebracht? Daarnaast stonden er bedden op de
achterkamer en een duur exemplaar (vijftig gulden) op de kamer van de doelenkasteleines. Onder
kasteleinschap van Pieter van der Heijden kon er nog altijd geslapen worden op de Voetboogdoelen. Drie
kamertjes waren voorzien van bedmatrassen, kamer nr. 4 zelfs van een bedstee, en gasten verzochten
na een avond drinken spontaan ‘een bedde te willen gespreijt hebben’.1912
In de achttiende eeuw nam het beddenbezit verder toe. Zelfs kleine kroegen, zoals van tapper
Schaaff in de Prinsenhofsteeg (1779), hadden vijf bedden met toebehoren staan: één in de voorkamer,
twee in de achterkamer en twee op zolder. Het speelhuis in de laatste Batavierdwarsstraat (1781) had
slechts enkele bedmatrassen liggen op de vliering en zes lakens op voorraad, wat de verdenking van een
heimelijk bordeel te zijn enigszins wegneemt. Serieuze overnachtingsmogelijkheden bood de Stad Lyon
in de Nes (1782). Behalve de grote zaal en kamer 19 hadden alle genummerde vertrekken ledikanten
met behangsel en soms een hemeltje of een vaste bedstee, naast kussens en dekens. Enkele kamers (2,
9, 16 en 25) hadden zelfs verschillende slaapplaatsen, zoals één ledikant en twee bedsteden, zodat het
totaalaantal bedden uitkwam op 28. Met 128 slopen en 280 lakens had de Stad Lyon ook meer dan
voldoende beddengoed in de linnenkast. In 1792, tien jaar na het faillissement van de laatste uitbater,
was de herberg ingrijpend veranderd. In plaats van de genummerde logeerkamers zaten er
collegekamers en vaste huurders die hun eigen (slaap)meubels inbrachten. Ook de Keizerskroon
verhuurde zes collegekamers en had enkele commensalen, maar op de kamers met de nummers 8
(Turks ledikant), 10, 11, 14, 19, 21, 28 en 30 (bedstedekast) kon nog geslapen worden.
Groot is het verschil in inrichting tussen deftige logementen als de Keizerskroon en de
volkhouder en tapper in de Bethaniëndwarsstraat (1787). In plaats van private vertrekken met
ledikanten, bureaus, beklede stoelen, latafels met rood marmeren bladen, spiegels, schilderijen, karpet of
tapijt op de vloer en fraaie gordijnen voor de vensters moesten de gasten in de Bethaniëndwarsstraat
het doen met een gezamenlijk slaapvertrek met drie bedmatrassen in de achterkamer, één spiegel met
zwarte lijst, vier harde stoelen en twee lege kisten met ‘rommeling’. In totaal waren er vier beddenlakens
en eenzelfde aantal kussenslopen beschikbaar. Gezien de vijf lege varenskisten op zolder kwamen hier
vooral zeelieden, die onderweg aan boord een primitiever bestaan gewend waren.
In 1774 vond de Franse filosoof Diderot het maar een kale bedoening in de Hollandse drinkhuizen.
Toonbanken, marmeren tafels, spiegels of lichtkronen zou de bezoeker er vergeefs zoeken.1913 Dankzij
de boedelinventarissen weten we dat hij geen uitputtende kroegentocht in Amsterdam heeft
ondernomen, want net als in Parijs bestond er hier een pluriform aanbod. Voor elke doelgroep was er
een drinkhuis. Afhankelijk van de status en het aantal klanten ging het om eenmanszaakjes, door
echtparen gerunde kroegen met een buurtfunctie, herbergen met een aantal logeervertrekken of
complexe ondernemingen met personeel, een marketingbudget en een financiële administratie.

SAA, NA 1771/876, nots. J.Q. Spithoff, verklaring 13-7-1670 [Voetboogdoelen]; Archief 5072, inv.nr. 592, f. 265v-277 en
279-279v, boedelinventaris 23/24-10-1665.
1913 Oeuvres inédites, 246.
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Bedrijfsvoering

Net als bij winkels en handelshuizen is de bedrijfsvoering van herbergen en kroegen in de
vroegmoderne periode grotendeels in nevelen gehuld. Gegevens over inkomsten uit het gelag,
maaltijden en logies en uitgaven aan huur of hypotheek, voorraden, leveranciers, personeel en
bijvoorbeeld reclame-uitingen zijn schaars en gefragmenteerd, laat staan dat er verhelderende
informatie is te vinden over de taakverdeling of dagindeling. Op basis van verschillende bronnen is er
toch inzicht te krijgen in enkele aspecten van de bedrijfsvoering van drinkhuizen, zoals de exploitatie
door de uitbaters, het personeelsbestand en de relatie met de huiseigenaren.
Man, vrouw en gezin
Voor uitbaters van kleinere drinkhuizen was het weinig zinvol om een uitvoerige administratie bij te
houden. Exploitanten van grotere herbergen deden dat wel. De waard van de Stad Lyon (Nes) bezat in
1792 zelfs drie ‘logementboeken’ die – volgens de taxateur – ‘met geen mogelijkheyt nader zijn te
beschrijven’. Hierin stonden onder meer de schuldenaren opgetekend.1914 Slechts eenmaal is er sprake
van een herberg met een eigen ‘boekhouder’. In 1695 liet de uitbaatster van het Keizershof (later Wapen
van Emden op de Nieuwendijk) de administratie enkele maanden over aan een gast, een makelaar. Deze
hield voor haar een ‘schultboek’ bij, waarin het personeel dagelijks opgaf wat er verteerd was. De
inkomsten lagen rond de honderd gulden per maand, waarmee dus een jaaromzet van 1200 gulden
behaald zou worden.1915 Ook andere uitbaters van de grotere herbergen hielden een rudimentaire
bedrijfsadministratie bij, zodat ze zicht hadden op hun inkomsten en uitgaven. Dat kon bijvoorbeeld
van pas komen bij een faillissement. In 1700 moest een waard in de desolate boedelkamer uit het hoofd
opnoemen wie zijn schuldeisers en schuldenaren waren. ‘Ter oirsake van dat nooyt boekgehouden te
hebben’, voegde hij er schuldbewust aan toe.1916
Flarden van de bedrijfsadministraties van herbergiers en tappers zijn terug te vinden in het
archief van de desolate boedelkamer. Volgens de ‘staten van inventaris’ bestonden hun hoogste
bedrijfskosten uit huur, verbruiksbelastingen en schulden aan leveranciers van wijn, bier, koffie, thee,
brandstof, tabak en zeep. De personeelskosten waren relatief laag, wat mede kwam door de inzet van
niet-betaalde familieleden en karige uitbetaling van inwonende knechten, meiden en koks. Het
personeelsbestand van herbergen met eetgelegenheid en logeermogelijkheden was groter dan van de
kleinere tapperijen, waarvan de uitbaters slechts assistentie kregen van de eigen echtgenoot of
gezinsleden en een enkele meid of knecht. Vooral die laatste groep komt naar voren in de wijnpeiling
van Meindert Hobbema uit 1671. De wijnroeier bezocht tappers in het Nieuwe Werk (de Jordaan), de
Haarlemmerbuurt en de omgeving van de Botermarkt.1917 Afwezige uitbaters lieten zowel personeel
(knechten en meiden) als hun eigen familieleden op de nering passen. Vier tappers hadden hun broer of
zwager in de zaak achtergelaten, vier anderen een ‘nichtje’ en tien hun (volwassen) dochter. Bij dertien
wijnhuizen deed de meid de deur open, in twee gevallen de naaister en slechts eenmaal een mannelijke
knecht. In het Huis Altena langs de Binnen-Amstel trof de wijnroeier een klein meisje, dat zei het huis te
bewaken. Van vijftig aanwezige vrouwen was de man of meester absent: zij zouden de boodschap
doorgeven of hem naar de impostmeester sturen om inzage in zijn verbruik te komen geven. Enkele
tapsters zeiden zelf naar de impostmeester te komen. Voor drie van hen was dat onmogelijk, omdat ze
in de kraam lagen.1918 Volgens een waardin op de hoek van de Utrechtsestraat en de Botermarkt
(Rembrandtplein) lag haar man op sterven; een tapper bij de Eenhoornsluis had eenzelfde excuus, maar
Hupperetz suggereert (Geheugen, 148) dat de Maastrichtse herbergiers aan het begin van het jaar de lopende rekeningen
uit de schuldboeken probeerden te innen; een praktijk die ook bij de grotere Amsterdamse uitbaters waarschijnlijk is. SAA,
Archief 5072, inv.nr. 5033, boedelinventaris Stad Lyon, 19-2-1792.
1915 SAA, NA 6976/1353, nots. C. van Loon, attestatie 10-11-1704 voor Helena Bakker [Keizershof].
1916 SAA, Archief 5072, inv.nr. 702, nr. 60 [Thomas van Kessel, o.a. waard in Hof van Holland, vermoedelijk het speelhuis op
de Zeedijk].
1917 Zie hoofdstuk 28.
1918 Op de aalmarkt, bij de Damsluis, hielden verschillende visverkoopsters als jonge moeders met kleine kinderen hun
marktkramen aan, meestal met steun van familieleden. Zelfs vlak voor en na de bevalling bleven sommige aalverkoopsters
op hun post, zie: Van den Heuvel, Women, 128-129.
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dan met zijn vrouw. Een weduwe op de Prinsengracht lag zelf ziek te bedde, zo vertelde haar dochter
bij de deur aan de wijnroeier. Ten slotte bleek een tapster op Bickerseiland te zijn overleden, zodat er
geen peiling kon plaatsvinden.1919
Hobbema’s rondgang in 1671 geeft ook een aanwijzing voor de gender-verdeling van de
zeventiende-eeuwse tapperspopulatie. Van de 425 aanwezige waarden en personeelsleden was 242
vrouw, tegenover slechts 183 mannen. Ook in achttiende-eeuws Leiden tapten meer vrouwen dan
mannen.1920 De gegevens uit 1671 zijn te vergelijken met andere peilingen van Amsterdamse
drinkhuizen. In 1657 was er een wijnpeiling in een ander gedeelte van de stad: opnieuw in het Nieuwe
Werk maar ook in het oude centrum. Onder de 437 bezochte tappers waren 238 mannen (208 tappers,
2 zoons, 25 knechten en 3 aanwezige kuipers) en 199 vrouwen (166 tapsters, 7 dochters en 26
dienstmeiden). Volgens een bierpeiling in 1662 was juist een minderheid man (81, te weten 73 tappers,
7 knechts en 2 zoons) en een grote meerderheid vrouw (176, van wie 150 uitbaatsters, 21 dienstmeiden
en 5 dochters). In een huis in een steegje bij de Zeedijk deed ‘de meids slaper’ de deur open, om te
verklaren dat hij geen tappersnering uitoefende.1921 Vier jaar later, in 1666, trof een bierpeiler 39
mannen (37 tappers, 2 knechten) en 53 vrouwen (51 tapsters, 9 meiden en 2 dochters). In 1668 ging het
om 71 mannen (69 tappers, 2 zoons en geen enkele knecht), en 85 vrouwen (67 tapsters, 1 zuster, 13
dienstmeiden, 4 dochters)1922 en in 1675 om 49 mannen (46 tappers, 2 knechten en 1 zoon) en 69
vrouwen (54 tapsters, 11 dienstmeiden en 4 dochters).1923 Dit vrouwelijke overwicht neemt niet weg dat
de meeste Amsterdamse drinkhuizen in de zeventiende eeuw werden uitgebaat door echtparen. Zo
hadden slechts elf van de 53 in 1666 gepeilde biertapsters geen man; twee van hen waren weduwen.
Een minderheid van de drinkhuizen werd zelfstandig door alleenstaande vrouwen of weduwen
uitgebaat, zonder man op de achtergrond. Van enkele tapsters was de man afwezig omdat hij in zijn
nevenberoep aan het werk was. Enkele waardinnen gaven aan dat hun ‘man op de vaart is’, wat er
eveneens op duidt dat de inkomsten niet alleen uit de tapperij kwamen. Uitzonderlijk was de uitbaatster
van Danzig (Binnen Brouwersstraat), die zelf tegelijk actief was als herbergierster en als koopvrouw.1924
Halverwege de achttiende eeuw was het aantal zelfstandige vrouwelijke tappers nog geringer
geworden, zo blijkt uit de Spinhuisgegevens van 1742-45. Het aandeel weduwen lag op 5,5 procent en
daarnaast stond 1,2 procent als ongetrouwde vrouw (‘jongedochter’) alleen achter de tap.1925 Ter
vergelijking: in vroegmodern Bern (Zwitserland) lag het percentage vrouwelijke zelfstandige tappers op
vijf procent, terwijl in de omgeving van Manchester rond 1700 een vijfde van de drinkhuizen door
vrouwen werd geleid. In Engeland kregen jonge alleenstaande vrouwen echter lang niet altijd een
vergunning, uit angst voor ongeregeldheden; aan weduwen en oudere vrouwen verstrekte de overheid
eenvoudiger een tapvergunning, omdat zij geen bedreiging voor de zedelijkheid meer zouden vormen.
In achttiende-eeuws Parijs waren zelfstandige vrouwelijke uitbaters zeldzaam en bijna uitsluitend te
vinden in de goedkopere bierhuizen.1926 Het overgrote deel van de Amsterdamse uitbaters deed het
rond 1745 samen als echtpaar, net als in de zeventiende eeuw. Slechts tien procent van de mannen kon
geen naam van een echtgenoot opgeven, merendeels waren dit ‘jongemannen’ (vrijgezelle mannen) en
weduwnaars. Twee mannen die aan het roer stonden van een tapperij was zeldzaam: alleen Joseph
Isaacks en Benjamin Israels uit Frankfurt stonden gezamenlijk ingeschreven als uitbaters van een
wijnhuis aan de Joden Groenmarkt (Houtgracht, nu: Waterlooplein). De combinatie vader en
(schoon)zoon vinden we bij de grote herenherbergen zoals de Garnalendoelen, tijdens het bewind van
Duysenburg, en het Oudezijds Herenlogement onder Dankmeijer.1927 Aan het eind van de achttiende eeuw,
SAA, Archief 5028, inv.nr. 548.
Tussen 1704 en 1800 ging het in Leiden om ruim 400 tappers, van wie 190 mannen en 212 vrouwen. In de Leidse
herbergen waren juist meer mannen dan vrouwen actief als uitbater, Dekken, Brouwen, branden en bedienen, 166, 168.
1921 SAA, Archief 5051, inv.nr. 63.
1922 SAA, Archief 5051, inv.nr. 64.
1923 SAA, Archief 5051, inv.nr. 66
1924 De herbergierster/koopvrouw was Geertruyd Kemp. SAA, NA 5427/995, nots, L. Meijer, procuratie 27-11-1710.
1925 Van de 1298 vrouwelijke kostwinners uit de PQ werkte 14 procent als tapster of herbergierster, zie: Van den Heuvel,
Women, 72-73.
1926 Cijfers Bern en Manchester in: Kümin, Drinking matters, 61-62. Dekken, Brouwen, branden en bedienen, 242; Bennett, Ale,
108; Brennan, Drinking, 118.
1927 Zie hoofdstuk 29.
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tussen 1795 en 1797, waren de genderverhoudingen opnieuw gewijzigd, zo blijkt uit het
admissieregister.1928 Slechts veertig procent van de daarin vermelde Amsterdamse drinkhuizen werd in
die periode geleid door echtparen (245 op totaal van 608). Alleenstaande zelfstandige vrouwen maakten
een vijfde (abs. 122) van het totaal uit; 39 tapsters waren weduwen (6,5 procent) en één waardin stond
als ‘gescheiden’ in de boeken. In de eerste drie jaar na de Bataafse omwenteling was een meerderheid
(54 procent) van de uitbaters vrouw, de als echtgenoten registreerde waardinnen meegerekend.
In zijn beschouwing over Holland (1773-1774) schreef de Franse filosoof Diderot dat vrouwen
hier nooit de leiding hadden over de drinkhuizen, waarbij hij doelde op de eenvoudigere lokalen.1929
Doorgaans verrichtten waardinnen echter dezelfde taken als hun mannen, ook al hadden die nominaal
de touwtjes in handen. Bij het tappen, afrekenen en klanten in het gareel houden werd hun autoriteit
gewoonlijk niet betwist door de grotendeels mannelijke herberggasten.1930 Sporadisch valt er iets te
lezen over een werkverdeling tussen mannelijke en vrouwelijke uitbaters. Rond 1685 assisteerde de
waard van het veerhuis aan de Kampersteiger (Wapen van Stockholm) vreemde kooplieden bij hun handel
in de stad; zijn vrouw bleef achter in de herberg om de gasten te bedienen en bijvoorbeeld leveranciers
of de wijnroeier te woord te staan.1931 Aan het begin van de zeventiende eeuw hield Anna Jansz, een 22jarige migrante uit Keulen die nog maar kort in Amsterdam was, het zeeliedenlogement Drie Bootsgezellen
aan de Zeedijk draaiende. De officiële uitbater was naar de paardenmarkt in Valkenburg bij Leiden
(Zuid-Holland) vertrokken.1932 Volgens de literatuur bestond er in middeleeuws Engeland een vaste
samenwerkingsvorm tussen echtelieden in herbergen, waarbij: ‘The wife oversaw the running of the
house and management of household servants, while the husband supervised the guests and
provisioned the establishment’.1933 Daarnaast kende Holland in de zeventiende eeuw het ideaaltypische
beeld van de bazige Hollandse huisvrouw, die thuis de scepter zwaait en als een bezetene het interieur
schoonhoudt maar desondanks gehoorzaamheid aan haar man verschuldigd blijft. Het bestieren van
een drinkhuis vergde dan weer een uitgebreidere taakverdeling dan een gewoon huishouden.1934
Onthullend in dit verband is de getuigenverklaring van de voormalige dienstmeid van herberg
Brandaris (Texelse Kade). In 1700 werkte zij voor de kastelein, die het bewind over de zaken én het
huishouden geheel overliet aan zijn vrouw. De man zou niets anders doen dan zich met de gasten
‘vermaecken met een glaesjen’. Voor haar financiële zaken schakelde de waardin een zakelijke
vertegenwoordiger in, die zij instrueerde vanuit haar ‘cachelkamertje’.1935 Ook in logement het Wapen
van Amsterdam moest de kasteleines het roer overnemen (1791): ze liet haar lastige man zelfs opsluiten in
het werkhuis. In de zeventiende-eeuwse Voetboogdoelen waren de rollen omgedraaid: daar werd de
kastelein als voetveeg behandeld door zijn vrouw, die uiteindelijk zelfs het schutterszilver verpandde en
ervandoor ging.1936 Vergeleken met het pandemonium in de Voetboogdoelen waren de verhoudingen
tussen de meeste herbergiersechtparen harmonieuzer. Ondanks de gebruikelijke huiselijke conflicten,
hadden de waard en waardin elkaar hard nodig om de zaak draaiende te houden. Ook bij een goed
huwelijk kon een van de partners echter plotseling wegvallen. Zulke tegenslag trof bijvoorbeeld in 1747
de kastelein van het Nieuwezijds Herenlogement, Matthijs Poolman (1700-1762). Deze migrant uit Dissen
(bij Osnabrück) had in 1731 de huur overgenomen en trouwde datzelfde jaar met een
predikantsdochter. Tussen 1734 en 1745 kregen ze drie dochters en twee zonen; daarnaast woonden er
twee dienstboden op het herenlogement. Na enkele jaren kreeg zijn vrouw echter last van ‘zoodanige
toevallen en besoekingen dat sij haar verstandt gantsch niet machtigh is’. Omdat de kinderen nog te
klein waren, moest hij extra betaalde hulp in de bediening regelen.1937
Cijfers op basis van de 608 uitbaters die tussen 25-2-1795 en 30-12-1797 een vergunning aanvroegen of verlengden.
SAA, Archief 5028, inv.nr. 552, p. 1-63.
1929 Oeuvres inédites, 238. In zijn thuisstad was Diderot niet veel anders gewend, zie: Brennan, Drinking, 117-118.
1930 Vgl. Deseure, ’s-Hertogenbosch, 59-60.
1931 SAA, NA 5245, nots. S. van Sevenhoven, attestatie 18-10-1685.
1932 SAA, Archief 5061, inv.nr. 288, p. 15, confessie 6-10-1612 [Anna Jans].
1933 Hanawalt, ‘Of good and ill repute’, 107; Dekken, Brouwen, branden en bedienen, 185.
1934 Hierover: Kloek, Vrouw des huizes, 84-105.
1935 SAA, NA 4390/1901-1903, nots. S. van Jaarlandt, attestatie 15-8-1704.
1936 Zie hoofdstukken 9 en 29.
1937 Toch overleefde de kasteleines haar man elf jaar, voordat zij in 1773 overleed. De nalatenschap van de weduwe Poolman
was aanzienlijk: bijna 91.000 gulden, deels in onroerend goed (27.000 gld) en een belangrijk bedrag in contanten en
waardepapieren. SAA, otr 5-7-1731; Nieuwenhuis, Herenmarkt, 154-155.
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Naast de eigen man of vrouw hielpen eventuele kinderen en soms ook broers en zusters van de
uitbaters als goedkope hulpkrachten mee in het herbergbedrijf. Een mooi voorbeeld is het gezin van
Jacob Pietersz Nachtglas (1577-1654; afb. 8, p. 95) en diens vrouw Catharina Claes van der Meij, alias
Oude Trijn Claes (1576-1649). Tijdens hun kasteleinschap – tussen 1637 en 1654 – kwamen vooral
echtgenote Trijn en, na haar overlijden, dochter Geertruyt (1607-1690), voor in de stedelijke
rekeningen: zij mochten dus op het stadhuis hun declaraties indienen. Vier zoons van Nachtglas waren
al gestorven voordat hun vader doelenkastelein werd. Zijn nooit gehuwde zoon Elbert Jacobsz (16021655) woonde weliswaar op de Kloveniersdoelen maar was voornamelijk actief als kunstschilder. De
dochters Aechtje (1612-1659) en Trijntje (1619-1655) zullen in de bediening hebben geholpen, zoals dat
zeker is van Geertruyt. Vanaf 1654, het sterfjaar van vader Nachtglas, trad zij op als doelenkasteleines.
Een jaar later schilderde Bartholomeus van der Helst de vier overlieden aan een oestermaaltijd (afb. 56),
met op de achtergrond het doelenpersoneel: een man met een drinkkan, een vrouw met een schaal
oesters en een kleine jongen. De dienstmeid moet een van de gesalarieerde ‘doelenmeiskens’ zijn
geweest, want zij oogt te jeugdig om een van de dochters Nachtglas te zijn: de jongste, Trijntje, was 31
jaar toen zij in oktober 1655 overleed. De afgebeelde man met de zilveren schenkkan en het directieve
vingertje is mogelijkerwijs zoon Elbert, die eveneens in het jaar van vervaardiging is overleden.1938

Afb. 56 Het personeel van de Kloveniersdoelen (achtergrond) in 1655.
Detail: Overlieden van de Kloveniersdoelen. B. van der Helst, 1655. Amsterdam Museum.

Personeel
Niet alle kinderen van de doelenkasteleins hielpen mee in het herbergbedrijf, maar zij groeiden wel
allemaal op in de doelhuizen. Als zij trouwden, dan kon dat weer nieuwe personeelskrachten opleveren.
Zo trouwde de zoon van de kastelein van de Voetboogdoelen, in 1607 met een 22-jarig meisje uit
Mechelen. Acht jaar later overleed hij en hertrouwde zijn weduwe met een lantaarnmaker, die na het
overlijden van de doelenkastelein in 1626 bleef wonen op de Voetboogdoelen. In de eerste helft van de
1938

Amsterdam Museum, inv.nr. SA 2101. Dudok van Heel, Burgers, deel 1, 291-292; Hell en Van Gent, ‘Doelens’, 241-242.
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zeventiende eeuw hadden de doelenherbergen tenminste vier dienstmeisjes, minimaal één mannelijke
knecht en een of meer gespecialiseerde krachten, zoals een kok of naaister, in dienst. Het
personeelsbestand zal echter in omvang en samenstelling enigszins hebben gevarieerd, zowel per
periode als per doelengebouw. Onder het lagere doelenpersoneel waren veel vrouwen. Behalve het
indienen van rekeningen voor regeringsmaaltijden en het inkopen van voedingswaren op de markt
waren de meeste taken van de ‘doelenmeisjes’ binnenshuis: het bedienen van klanten, het dekken van
de tafels, het schoonhouden van de keuken en kamers met schrob- en schuurmiddelen, het wassen van
beddengoed, tafellakens, schorten en servetten, het doen van de vaat en het voorbereiden en serveren
van maaltijden. Geheel zonder gevaar was het werk niet, in de kruip-door-sluip-door doolhoven die de
doelenherbergen waren. Een dienstmeid van de Handboogdoelen (Singel) viel in 1670 van de trap, een
ongeluk waaraan zij een nare oogwond overhield. Een onaangename maar terugkerende taak was het
schoonmaken en ledigen van de secreten en de was- en pisbakken op de binnenplaats en de
afzonderlijke kamers. Voor specifieke taken namen de doelenkasteleins gespecialiseerd personeel in
dienst, zoals een naaister en een kok. Net als bij andere grote herbergen hadden de doelenkasteleins
ook een of meer mannelijke knechten in vaste dienst. In 1672 had Pieter van der Heijden in de
Voetboogdoelen een ‘hofmeester en kok’ in dienst, die een steun en toeverlaat van hem was. Hij bereidde
niet alleen de maaltijden voor de gasten en het gezin, maar zorgde ook voor zijn jonge kinderen.1939
In de Voetboogdoelen lag de gemiddelde leeftijd van de dienstmeiden en knechten tussen de
achttien en vijfentwintig jaar, al was er in 1624 ook een 46-jarige vrouw actief. Volgens een
dienstcontract uit 1671 verdiende een doelenknecht jaarlijks 120 gulden en een dienstmeisje veertig
gulden, maar er bestonden nog geen vaste tarieven of collectieve arbeidsovereenkomsten. Een
dienstbode die toezicht hield op de andere meiden en knechten kon een jaarsalaris van negentig gulden
krijgen, terwijl een onervaren knecht het met zestig gulden moest doen, weliswaar inclusief kost en
inwoning. Boven het salaris, dat ‘huur’ genoemd werd, kon het bedienend doelenpersoneel tijdens
feestmaaltijden bovendien een paar gulden extra aan fooien opstrijken. Het vaste gespecialiseerde
personeel verdiende iets meer dan de diensters en knechten, maar zelden overstegen de totale uitgaven
aan salarissen de vijfhonderd gulden per jaar. In vergelijking met andere drinkhuizen werd het
doelenpersoneel behoorlijk betaald. Zo verdienden de knecht en meid in het Heidelbergse Vat (Rokin) in
1663 ieder vijftig gulden per jaar.1940 Ondanks het grote aanbod aan arbeidskrachten in Amsterdam was
het werven van bekwaam en vooral betrouwbaar personeel geen sinecure. Brutale, drinkende,
onbeleefde, stelende en zelfs fysiek agressieve meiden en knechts teisterden enkele uitbaters van
herenherbergen zoals de Voetboogdoelen en het Nieuwezijds Herenlogement.1941 Ook nederige drinkhuizen
hadden met lastig personeel te kampen. Zoals de uitbater van een kroeg op de hoek van de Sint
Olofspoort in 1636. Hij was bestolen door zijn dienstmaagd, die vervolgens de benen nam met een
medeplichtige logee. Het probleem van de ‘onbetrouwbare dienstboden’ was een zorg voor het
stadsbestuur, dat zich vooral geconfronteerd zag met dergelijke ‘huisdieverij’. In de Amsterdamse Courant
verschenen advertenties over diefachtig huispersoneel, dat met de noorderzon vertrok en grote
geldbedragen of kostbaarheden meenam. In 1682 vaardigde de magistraat verschillende keuren uit
tegen diefstal, hoererij en hovaardig gedrag van dienstmeiden en knechts. Na een beëdigde verklaring
van hun meester of meesteres konden ze voortaan terstond zes weken op water en brood gezet worden
wegens een brutaliteit of drie maanden in het tuchthuis verdwijnen wegens onrust stoken. Hoewel de
naleving van de strenge wetgeving in de praktijk te wensen overliet, hadden ook de herbergiers hiermee
een stok om de hond te slaan.1942
Het ondersteunende personeel van de herenherbergen was vanaf de tweede helft van de
zeventiende eeuw grotendeels van Duitse afkomst. Ook in het deftige Oudezijds Herenlogement, waar een
aanstelling als kok, knecht of maagd voor een migrant een opstapje kon zijn naar een eigen ‘zaak’.
Willem Fredericksz Mandt was geboren in de omgeving van Keulen en werkte op zijn dertigste in het
SAA, NA 3433, nots. C. van Poelenburgh, inv.nr. 539, f. 113, verklaring 19-6-1670 [val doelenmeisje]; NA 1773/182,
nots. J.Q. Spithoff, verklaring 25-3-1672 [hofmeester/kok].
1940 SAA, NA 2610/115, nots. C. de Grijp, boedelinventaris Heidelbergse Wijnvat, 1-2-1663. Hell en Van Gent, ‘Doelens’, 228229.
1941 Zie hoofdstuk 10.
1942 SAA, NA 853/225v, nots. E. Claesz Roleeu, attestatie 12-12-1636; Bosch, ‘Aanteekeningen’, 81; Diederiks, Land van
justitie, 77-79; Faber, Strafrechtspleging, 165; Philips, Well-being, 212, n. 39.
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herenlogement, waar hij een relatie kreeg met een collega, een ongeveer even oude dienstmeid uit Wijk
bij Duurstede. In 1658 gingen ze in ondertrouw, met de kastelein en kasteleines als getuigen. Als
gehuwd man begon Mandt een eigen herberg in het huis Malta. Het was een verstandige zet, want het
drinkhuis bleek een commercieel succes en uiteindelijk kon hij het pand aan het Singel zelfs kopen.1943
Enkele jaren later woonde en werkte een jonge vrouw uit het graafschap Bentheim in het Oudezijds
Herenlogement. In 1667 trouwde ze met een van de koks.1944 Vanwege de diners en afhaalmaaltijden voor
belangrijke gasten beknibbelde de kastelein niet op het keukenpersoneel: een driemanschap, bestaande
uit twee koks en een koksmaat. In het linkergedeelte van het complex aan de Grimburgwal zat de uit de
kluiten gewassen keuken, voorzien van een kleine ‘spijskamer’. Via een trap naar beneden bereikte het
keukenpersoneel de steiger, waar via de Nonnensloot vers voedsel en drank werd aangevoerd. Naast de
ontvangsthal lag nog een tweede, kleinere keuken.1945
Voor bemanning van de keuken en de bediening hadden de herenherbergen voldoende
personeelsleden nodig. Kleinere drinkhuizen konden volstaan met minder mensen, doorgaans een meid
en een knecht, maar het leeuwendeel van de tapperspopulatie moest het geheel zonder extra
arbeidskrachten doen. Van de in 1742 getaxeerde uitbaters van drinkhuizen had alleen de kastelein van
het Oudezijds Herenlogement zes personeelsleden; zijn collega van de Garnalendoelen en de wijnkoper-tapper
Jan Roemer hadden vijf meiden en knechten in dienst, en de kasteleins van de Stadsherberg in het IJ en
de Kloveniersdoelen elk vier. Bij acht waarden, van gerenommeerde herbergen als de Keizerskroon, de
Berenbijt en Malta, werkten drie personeelsleden. Bijna een derde van de getaxeerde uitbaters had
tenminste één meid, knecht of kok op de loonlijst staan. Rond 1800 was het aandeel uitbaters met
personeel teruggelopen tot een kwart, maar in de oude binnenstad – waar de grotere drinkhuizen waren
– bleef het percentage op een derde.1946 Ook de slaapbazen hadden vaak één knecht of meid in dienst.
Ondanks hun slechte imago konden ze groothartig zijn tegenover hun personeelsleden. In 1769 had
Anna Bruins, wier man in Oost-Indië verbleef, verschillende slapers in haar logement in de
Brandewijnsteeg. Ondanks de drukte wilde haar meid, Anna Sophia Spiesen, echter haar fortuin zoeken
in Oost-Indië. Haar bazin regelde via een van haar slapers een transportbrief op een valse naam en een
scheepsuitrusting. Bovendien zorgde ze ervoor dat Anna Sophia in mannenkleren aan boord kwam.1947
Personeelskosten drukten niet zwaar op de uitgaven van uitbaters van moderate drinkhuizen.
Zo was Willem Pier, een tapper uit Munster op de Nieuwendijk, rond 1690 slechts 120 gulden per jaar
kwijt aan loon voor zijn knechts en dienstboden. Ter vergelijking: aan huur betaalde hij jaarlijks duizend
gulden en aan verschillende verbruiksbelastingen tenminste eenzelfde bedrag. Wel waren zijn knechts
en ‘meijsjes’ inwonend, zodat de tapper extra monden te voeden had; zijn jaarlijkse uitgaven aan ‘spijs,
drank’ en andere levensmiddelen voor zijn gezin en personeel bedroegen achthonderd gulden. Niet al
het herbergpersoneel was inwonend. Een slaapbaas had in 1767 bijvoorbeeld een knecht die
doordeweeks voor hem werkte in de Warmoesstraat, maar zelf in de Boerensteeg woonde.1948 De
waardin van de Graaf van Holland (Kalverstraat) bracht het salaris voor de meiden en knechts in 1699
onder op dezelfde post waar ook het onderhoud van haar eigen gezin stond en waartoe ze jaarlijks in
totaal vijftienhonderd gulden reserveerde. Omdat inwonend personeel zelf geen kosten aan
levensonderhoud kwijt was, konden ze leven van een karig loon. Zo betaalde de biertapper in de Druif
(Oudezijds Achterburgwal) zijn ‘meid’ slechts dertig gulden per jaar. Vergeleken met het dagloon van
de modale ambachtsknecht (ruim anderhalve gulden per dag) was dat een schijntje, maar de dienstmeid
had dan ook nauwelijks kosten van levensonderhoud.1949
De werkkleding van herbergpersoneel bestond voornamelijk uit een wit schort (‘schorteldoek’),
waarvan een mannen- en vrouwenvariant bestond. Meestal waren de voorschoten van katoen of linnen:
SAA, kwijtschelding 4-4-1658; Van Eeghen, ‘Malta’, 9.
SAA, otr 16-4-1667.
1945 SAA, beeldbanknr. 010056915315 [plattegrond OZ Herenlogement].
1946 De cijfers uit 1742 komen uit een selectie van het PQ-bestand van Clé Lesger, waarvoor ik hem hartelijk dank.
Diederiks, Stad in verval, 316.
1947 Na ontdekking van het bedrog kreeg de slaapvrouw een geseling binnenskamers en een banstraf. SAA, Archief 5061,
inv.nr. 439, p. 175-187, confessie 23-12-1769. Dekker en Van de Pol, Vrouwen in mannenkleren, 29.
1948 SAA, Archief 5072, inv.nr. 693, nr. 7, 2-3-1691, Willem Pier; otr 25-1-1681, Willem Pier x Anna Glovers; Archief 5061,
inv.nr. 431, p. 256-273, confessie 3-1-1770 [Van Heuven].
1949 SAA, Archief 5072, inv.nr. 696, nr. 15, Hendrick Harmensz van Kampen; inv.nr. 701, nr. 60, Maria Medou.
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het damasten exemplaar in de boedel van een drinkhuis uit 1654 zal voor de waardin zelf geweest zijn.
Ook voor koks hadden uitbaters een boezelaar in huis. De Vergulde Draak (Damrak) had in 1680 wel 25
vrouwen- en negentien knechtschorten in de linnenkast, een aantal dat zowel op een grote staf als op
properheid kan duiden.1950 De meid droeg verder meestal een rok, halsdoek en op haar hoofd een kapje.
Kleding werd niet altijd door de baas verstrekt. De dienstmeid in de Oude Doolhof (Looiersgracht) bezat
zelf een riante voorraad schorten, naast andere kleding zoals ‘een heel oud hemd’. Bij haar overlijden,
na een ziekbed in 1647, had ze een klein bedrag te goed van haar meester. Dat werd echter afgetrokken
van zijn uitgaven aan medicatie en de begrafenis, zodat ze als schuldenaar het graf in ging. In het
sterfvertrek van de dienstmeid stonden een bidstoeltje, een doos met persoonlijke spullen en er lag een
bijbel.1951
De kwaliteit van de personeelsvertrekken verschilde per drinkhuis. Grotere herbergen hadden
afzonderlijke knechts- en meidenkamers van enig niveau. Op de knechtskamer van de Voetboogdoelen
(1637) waren de bedden voorzien van fijn lakengoed, oorkussens en ‘een oude rode gevoerde ende een
blaeuwe deecken met een beren huijt’, waarmee de knechten de koude winterse nachten in de Kleine
IJstijd wel doorkwamen. Ook de kamer van de doelenmeisjes was van voldoende dekens voorzien en er
stonden twee stoelen. Soms sliepen de kinderen van de uitbater op de personeelskamer1952, wellicht
omdat ze zich ook nuttig maakten als kinderoppassers. In de Oude Liesveldse Bijbel (Warmoesstraat)
stonden in 1680 bijvoorbeeld twee bedden op de knechtskamer, inclusief peluw, oorkussen en deken,
en een kinderbedje op een achterkamertje. Armoediger was de woonsituatie van de knecht in de Stad
Lyon, een eeuw later. Deze moest het doen met een slaapplaats in de keuken, bestaande uit een strozak,
peluw, kussen, twee dekens en enig linnengoed. De meiden van deze herberg sliepen op zolder, tussen
het turf en de prullen, in een ‘meidenbed’ met peluw, kussen en eveneens toegedekt met twee dekens.
In herberg Vredenburg, buiten de Leidsepoort, was ook een meidenbed te vinden, in een knusse bedstee.
Op de ‘meidenkamer’ stonden verder een kabinet en twee oude stoelen en er hing een spiegel aan de
wand. Het vertrek diende echter ook als opslagruimte voor huishoudelijke apparatuur en 25 stoven.
Huiselijker ingericht was het ‘Meyde kamertje’ in het Vergulde Kalf (Rokin, in 1717). Naast een bed met
alle toebehoren beschikte de dienstmeid er over twee stoelen, een tafeltje, een kabinetje, een houten
pijpenkistje en een mandje en klein kastje met ruimte voor persoonlijke spullen.1953
Huur
De voornaamste uitgaven van het tappers- en herbergbedrijf gingen op aan huur. Waarden met een
eigen herbergpand waren zeldzaam. Met geld uit een erfenis, hard werken, een huwelijk met de dochter
van een eigenaar of ander geluk was wel het mogelijk, zoals we bijvoorbeeld zagen bij Willem
Fredericksz Mandt (Malta, Singel) en Christoffel Poock (Prins, Nes). In 1647 kocht herbergier Jacob
Coenen de Smak/Koning van Zweden, dat zijn bezit bleef tot de fatale brand in 1681; in 1715 kocht de
waard Augustin Grenier de vreemdelingenherberg L’Étoile d’Orient (Nes), die lang in de familie bleef, en
in 1726 gelukte het de uitbater Evert Metz om vermaaksherberg Blauw Jan (Kloveniersburgwal) te
kopen, maar hij hield er wel een hoge restschuld aan over.1954 Herbergier Jacob Noll was eigenaar van
het Heidelbergse Wijnvat aan het Rokin (huidig nr. 90), ter waarde van twintigduizend gulden. Het was een
groot pand, bestaande uit zeven genummerde vertrekken, twee voorkamers, een zijkamer, voorhuis,
keuken, binnenhaard, turfzolder en een vliering. Verder bezat Noll ruim 3500 gulden aan
waardepapieren en 464 gulden in contanten en was zijn huisraad (in 1663) tweeduizend gulden
waard.1955
In de achttiende-eeuwse boedelinventarissen worden de personeelskleren niet meer afzonderlijk vermeld, maar vallen ze
onder het linnengoed. SAA, NA 2439/148-150v, nots. J. Molengraef, boedelinventaris Anneken Diddens, 12-3-1654; NA
5237B, nots. S. van Sevenhoven, boedelinventaris Vergulde Draak 29-4-1683.
1951 SAA, NA 1636/88 nots. C. v. Santen, boedelinventaris [dienstmeid] 7-12-1647.
1952 Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels, 166.
1953 SAA, Archief 5072, inv.nr. 608, f. 34-43, boedelinventaris Oude Liesveldse Bijbel 25-10-1680; inv.nr. 637, boedelinventaris
Vergulde Kalf 21/22-12-1717; inv.nr. 3424, boedelinventaris Vredenburg 5-11-1781; inv.nr. 5033, boedelinventaris Stad Lyon,
19-2-1792.
1954 Zie hoofdstuk 22.
1955 SAA, NA 2610/115, nots. C. de Grijp, boedelinventaris Heidelbergse Wijnvat, Jacob Noll, 1-2-1663.
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De overgrote meerderheid van de uitbaters was minder gefortuneerd en kon zich de aanschaf
van een eigen pand niet veroorloven. De meeste drinkhuizen waren dan ook gevestigd in huurpanden.
Tappers hadden tenminste één kamer nodig, de gelagkamer voor hun gasten, maar dit was niet per se
een groot vertrek. Kleine tappers schonken hun bier, brandewijn of wijn vaak in de voorkamers van
hun particuliere huurwoningen, zoals bijvoorbeeld ook in Vlaardingen gebeurde.1956 Niet alle
Amsterdamse huizen waren daartoe geschikt, want sommige eigenaren hadden verboden om een
herberg in hun pand te vestigen. Twee bewoners van een huis aan het Kaatsbaanpad (later
Lauriergracht) lieten in 1606 bijvoorbeeld testamentair vastleggen dat dit ‘tot geen tijden’ aan
herbergiers of tappers verhuurd mocht worden. Hieraan konden principiële bezwaren ten grondslag
liggen of de eigenaren waren bevreesd voor overlast. Zo werd in 1660 een pand aan de Looiersgracht
verkocht onder voorwaarde dat er geen tappers of ‘aambeeldgebruikers’ mochten wonen. De eigenaren
zullen slechte ervaringen gehad hebben met tappende en vuur stokende huurders. Met voldoende geld
konden bezwaren worden afgekocht. In 1700 had een advocaat een lastige huurder, die met haar kroeg
burengerucht veroorzaakte. Ze mocht van hem blijven huren, mits ze een huurverhoging zou betalen.
De huisbaas van Hendrik Pietersz Pelt ontdekte in 1675 dat hij stiekem tapte in zijn pand op de hoek
van de Jonge Roelensteeg. Afgesproken was dat Pelt daar alleen een stoffenwinkel mocht
exploiteren.1957
De grootste en deftigste herbergen – de beide herenlogementen, de doelenherbergen, de
stadsherbergen, de Berebijt, Bahia, de Grote en Kleine Karthuizer en het Prinsenhof – waren eigendom van de
stad. De thesaurie of de regenten van de verantwoordelijke instelling bepaalde een jaarlijkse pachtsom
op basis van de staat van het huis en de omvang van de nering. In tijden van economische recessie of
bij achterstallige onderhoudsklachten kon de huurder om een lagere pachtsom vragen. Doorgaans was
de huurder ook de uitbater, maar er werden ook plaatsvervangers ingezet. In 1640 kreeg de regent
Jacob Pietersz Hooghkamer vanwege zijn faillissement en daarmee samenhangende ontslag uit al zijn
ambten bijvoorbeeld een baantje aangeboden als kastelein van de Voetboogdoelen. Hij liet die nederige
functie waarnemen door de eerdergenoemde Poock, die hem hiervoor jaarlijks zeshonderd gulden
uitkeerde. Ook de huurder van de Keizerskroon (Kalverstraat), in bezit van de regenten van het
Burgerweeshuis, liet de herberg exploiteren door derden. De uitbaters mochten een ‘tantum’, een deel
van de winst, behouden.1958 De huurcontracten met de stad of stedelijke instellingen waren redelijk
eenvoudig. Ze werden afgesloten voor een vastgesteld aantal jaren, meestal drie, met automatische
verlenging. Groot onderhoud aan de herberg betaalde de stad, kapotte vensters kwamen na 1667 voor
rekening van de uitbaters.1959
Aspirant-huurders van herbergen in stadseigendom moesten twee borgen stellen, waarvoor
meestal wijnkopers of bierbeschooiers tekenden. Met name de bierleveranciers speelden ook een grote
rol bij de particuliere verhuur van drinkhuizen. Bierbeschooiers bezaten namelijk een aanzienlijk aantal
drinkhuizen in Amsterdam en bepaalden welke uitbaters erin kwamen en welke bieren zij afnamen. Zo
mocht de zeventiende-eeuwse uitbater van het Huis van Nassau (Tweede Leliedwarsstraat) alleen de
bieren tappen van bierbeschooier Pieter Lemmig, met wie hij een vaste prijs had afgesproken per ton.
Lemmig bezat meer panden, zoals in de Weteringstraat, aan de Brouwersgracht, in de Palmstraat, aan
het Rokin (Hertog van Kleef) en in de Mandenmakerssteeg (Witte Lelie).1960 Indrukwekkender was het
huizenbezit van de bierbeschooiersfamilie Roest. Hendrick Fredericksz Roest (?-1657), van oorsprong
een schoenmaker uit de plaats Apen in Oldenburg, woonde en werkte op de Delftse bierkaai
(Oudezijds Voorburgwal). Hij behoorde in 1618 tot de voornaamste bierbeschooiers en was overman
van het gilde. Zijn broer Frederick Fredericksz Roest (?-1652), een voormalige bakker, was vanaf 1636
ook actief als bierbeschooier. Deze vestigde zich later op de Brouwersgracht en zijn kinderen werden
Laan, Drank & drinkgerei, 22.
SAA, NA 5285A, nots. S. van Sevenhoven, insinuatie 13-3-1700 op verzoek van Adam Cramer; NA 5B/117 (122), nots.
J. Pilorius, testament 3-12-1606 [kaatsbaanpad]; NA 3731B/122 nots. P. Sas, 20-3-1675 [geen stoffenwinkel]; Nationaal
Archief, indexen, akte 3384/1661/044, willig decreet d.d. 19-5-1661.
1958 Zie hoofdstuk 10. Elias, Vroedschap, deel 1, 323 [Hooghkamer].
1959 SAA, Archief 5039, inv.nr. 3, 138v, res. 13-6-1667: huurders van stadshuizen moesten voortaan zelf de glazen vensters
betalen; het verloden daarvan kwam nog wel voor de stad.
1960 SAA, NA 3043/76, nots. H. Venkel, huurcontract 2-1-1670; kwijtscheldingen 8-7-1683; 7-11-1713; 8-10-1688; 21-91668; 18-11-1713.
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ook bierbeschooiers: zoon Egbert (1617-vóór 1682) en dochter Marritje Fredericks Roest.
Laatstgenoemde trouwde in 1648 met Hendrick de Weer (1625/26-1676), een piekenmaker die na zijn
huwelijk ook het vak inrolde: hun bierbeschooiersbedrijf heette ‘de Twee Klimmende Leeuwen’. Egbert
Roest was naast drankenleverancier impostmeester van de bieren. Dat hij ook als belastingontvanger
langs de drinkhuizen ging, zal hem niet populair hebben gemaakt maar het gaf hem een sterke greep op
het herbergwezen.1961
In de loop van de zeventiende eeuw kocht de familie Roest een groot aantal drinkhuizen op. Zo
werd Frederick Fredericksz eigenaar van Baanbrug op de Haarlemmerdijk (huidig nr. 147) en het Witte
Wambuis, achter de Nieuwe Kerk. Na zijn overlijden in 1652 kwamen beide drinkhuizen toe aan zoon
Egbert, die samen met zijn broer Hendrick en zwager Hendrick de Weer een heus bierimperium
bestierde. Naast de genoemde herbergen kocht Frederick Roest een derde aandeel in de Drie
Kemphaantjes buiten de Regulierspoort, de helft van de herberg Bocht van Guinee in de (Nieuwe)
Nieuwstraat (1655), de Schoenmakerstuin buiten de Sint Antoniespoort (1662), de helft van het Serpent bij
de Dam (1672), de helft van de Witte Valken in Elandsstraat (1680) en de Vergulde Zwaan op de
Nieuwendijk (1682). Daarnaast bezat hij huizen of kroegen in de Rozenboomsteeg (1651), buiten de
Weteringpoort langs het Zandpad (1656), op de Herengracht, Brouwersgracht (1675), in de Sint
Jacobsstraat (1680), twee achterwoningen met paardenstal in de Passeerdersstraat (1656) en
verschillende huizen en een paardenstal met wagenhuis in de buurt van het Haarlemmerplein. Zijn
zwager Hendrick de Weer kocht onder meer herberg de Kroon, eveneens op het Haarlemmerplein
(1653), de Rode Molen (later Gekroonde Burger) in de Bloemstraat (1659), en een huis in de Korte
Wagenstraat (1661). Broer Hendrick Roest was eigenaar van herberg de Vergulde Kop aan het Damrak
(1644), een veerhuis aan het Singel bij het Utrechtse veer (1646) en uitspanning de twee Witte Pauwen
aan de Amsteldijk (1654), daarnaast bezat hij huizen –vermoedelijk herbergen – aan het wagenplein bij
de Haarlemmerpoort (1648) en aan de Nieuwezijds Achterburgwal (1657).1962
De bierbeschooiersfamilie Roest had een monopoliepositie op de bierdistributie in de
drinkhuizen onder hun huizenbezit. Frederick Roest en zijn zwager, die ook pal naast elkaar woonden
in een twee-onder-een-kapwoning in de Binnen Brouwerstraat, werkten daarbij nauw samen. In ruil
voor een lening kregen zij in 1669 bijvoorbeeld een gezamenlijk belang in herberg Rustenburg en een
exclusief leverancierscontract voor de bieren van de door hen vertegenwoordigde buitensteedse
brouwerijen. Omdat uitbaters nogal eens failliet gingen en huurinkomsten soms uitbleven, moesten zij
hun huisbazen zekerheid stellen. Dat gebeurde met het opgeven van borgen en het laten registreren van
herberginterieurs als onderpand. Zo was in 1649 een chirurg annex herbergier 370 gulden aan
achterstallige huur verschuldigd aan Frederick Roest; hij kon het geld terugbetalen door zijn inboedel te
verkopen. In 1663 was Johannes Felbier, herbergier op de hoek van de Oude Wortelmarkt (Oudezijds
Voorburgwal), een vergelijkbaar bedrag schuldig aan Roest en De Weer. Zij kregen het eigendomsrecht
van zijn meubels, die vervolgens ‘a precario’ gebruikt mochten worden door Felbier. Als borgen liepen
de bierbeschooiers ook het risico zelf te worden aangesproken door andere huisbazen. In 1657 kreeg
Egbert Roest een aanzegging van de huisbaas over de uitbater van de Laurierkrans (Laurierstraat). De
verhuurder was echter vertrokken en Roest zegde namens hem de huur op. Een voordeel van het borg
stellen was dat zij in ruil daarvoor ook zeggenschap kregen over de te tappen soorten bieren. Zo
importeerde bierbeschooier Jan Claesz Doot (1575-1653/54) bier van de Delftse brouwerij het
Dubbele Anker dat hij leverde aan zijn Amsterdamse klanten. In 1628 stelde Doot zich borg voor de
huishuur van de uitbater van de Bode van Keulen, een kroeg achter de vleeshal in de Nes, onder
voorwaarde dat deze bier van hem zou afnemen en dit contant zou afrekenen. Een jaar later was hij
ook eigenaar geworden van het pand, dat hij voor slechts 145 gulden per jaar verhuurde. Doot was aan
het begin van de zeventiende eeuw als zeeman uit Hoorn naar Amsterdam gekomen en na zijn huwelijk
met een Amsterdamse in de bierendistributie beland. In 1631 werd zijn vermogen geschat op
vierduizend gulden, maar pas in de daaropvolgende jaren zou hij zijn fortuin maken. Doot investeerde
zijn geld onder meer in onroerend goed. Zo kocht hij huizen aan de Herenmarkt en de belendende
panden aan de Brouwersgracht, waar hij zijn bieren zal hebben opgeslagen want voor zijn kinderloze
Nieuwenhuis, Herenmarkt, 127-128; Lambour, ‘Jan Zoet’, 123.
SAA, index transportakten (kwijtscheldingen); Kohier 1674; NA 1777/358, nots. J.Q. Spithoff, juli 1676 [inv. goederen
Hendrick de Weer].
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gezin had hij niet zoveel ruimte nodig. Daarnaast bezat en verhuurde Doot een aantal herbergen, zoals
de Prins in de Kalverstraat, de Rode Doolhof, een vermaaksherberg in het voormalige Reguliershof (1629),
en de Witte Lelie in de Mandenmakerssteeg (1642), alsmede huizen in het Wijngaardstraatje (1638),
Tweede Leliedwarsstraat (1642) en Sint Olofspoortsteeg (1645).1963
De relatie tussen de bierbeschooiers en uitbaters had veel gemeen met die van een modernere
biermagnaat en een horecaondernemer. De verhouding is ook het thema van een ‘samenspraak’ uit de
Opschriften-bundel van Sweerts:
Bierbeschooier: Weet je wel datje myn bent schuldig.
Herbergier: Ja ik. Maar weest noch wat geduldig.
Bierbeschooier: Ik zalje arresteeren.
Herbergier: Ja, steektje tong' in myn naars, en sleeptme voor de Heeren,
Bierbeschooier: Ik zalje laten vangen.
Herbergier: Tut, tut, men zag niemand om bierschulden hangen.1964
Aan de galg kwamen uitbaters met een ‘bierschuld’ niet, maar ze konden in een neerwaartse spiraal
terechtkomen. Zo verhuurde Jan Claesz Doot ook herberg de Trock, bij de nieuwe Haarlemmerpoort.
De waard weigerde zijn bier af te nemen, zoals was vastgelegd in de huurovereenkomst, en kocht
heimelijk een ander merk in, maar daar kwam de bierbeschooier achter. Ook was er een
betalingsachterstand van huur en eerder geleverde bieren. Doot stelde de waard voor de keuze: betalen
en het Delftse bier afnemen of op meiavond aanstaande uit zijn huis vertrekken, met ‘u huysgesin’.
Ook andere huurders van Doot kwamen in de problemen, als zij achter raakten met de betaling van
huur- of biergeld. Zoals in 1640 Margreta van Someren, een dochter van het kasteleinsechtpaar van het
Schild van Frankrijk (Dam). Met haar man had ze een eigen herberg opgezet, maar na diens overlijden
kon ze de huur niet meer opbrengen. Verschillende tappers met betalingsachterstanden moesten al hun
bezit afstaan aan hun bierbeschooier.1965 Verstandige waarden lieten in hun contract een clausule
opnemen waarin de bierbeschooier beloofde goede bieren te leveren tegen een redelijke prijs. Ging de
kwaliteit achteruit, dan mocht de uitbater een andere leverancier kiezen.1966 Enkele uitbaters van
buitenherbergen en de doolhoven hadden echter ongunstige huurcontracten afgesloten met
bierbeschooier Doot, waardoor zij vastzaten aan het door hun huisbaas geleverde, inferieure bier.
Groot was daarom de opluchting van Doolhof-uitbater David Lingelbach toen hij een eigen pand kon
kopen en zijn contract met de leverancier van ondrinkbare Rotterdamse bieren kon opzeggen.1967 De
waard in de Bocht van Guinee in de (Nieuwe) Nieuwstraat (huidig nr. 40) kon in 1662 de helft van zijn
eigen herberg kopen van zijn bierbeschooier, Egbert Roest. Een deel van de koopsom kreeg de waard
als lening (zevenhonderd gulden tegen vier procent rente), maar na een jaar kon hij niet langer betalen.
Zijn complete inboedel (meubelen, huisraad, koper, tin, aardewerk, kannen, glazen, schilderijen,
porselein, bedden, dekens, tafels, banken en kleding) kwam nu toe aan Roest. Na vijf jaar werd ook het
herbergpand bij executie verkocht. De nieuwe eigenaar, Hendrik Laurens Swart, was opnieuw een
bierbeschooier, overman van het gilde en verwant aan de familie Roest.1968
Dat de familie Roest rijk is geworden met de bierhandel, bleek al uit hun uitgebreide
huizenbezit, dat enkele tonnen waard moet zijn geweest. In het kohier van de nooit geheven
vermogensbelasting uit 1674 zijn deze onroerende bezittingen niet meegerekend. Het kapitaal van
Over de Rode Doolhof, zie hoofdstuk 21. SAA, NA 755/123, nots. N.G. Rooleeu, verklaring 20-6-1629 en NA 755/500,
idem, 8-10-1629 [Bode van Keulen]; NA 757/743, 31-12-1630; NA 1746/482, nots. J.Q. Spithoff, 19-9-1645; NA 1808/95;
nots. A. Eggericx, 5-1-1644 [de Prins]. Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven, deel 2, 49, nr. 86; Van Eeghen, ‘Restauratie’, 38-40;
Nieuwenhuis, Herenmarkt, 140.
1964 Sweerts, Opschriften, 132-133.
1965 SAA, NA 758/380, nots. N.G. Rooleeu, protestatie 14-4-1631 [Trock]; NA 1575/66 en 69, nots. P. Capoen, taxatie
goederen van Jan Tjepkes 23-1 en 24-1-1647; NA 930, nots. B. Jansen Verbeeck, inventaris goederen Dirck Pietersz
herbergier achter de Oude Hal (Nes), 5-12-1634; NA 2104/424, nots. J. Cocq, 28-12-1648; otr 14-04-1640 [Van Someren].
1966 SAA, NA 2124-217 (105), nots. J. Weer, 19-6-1649; NA 1840, nots. N. Kruijs, 3-1-1657; SAA, NA 1603, kohier W, f. 9v,
akte 21-4-1663 [Felbier].
1967 Zie hoofdstuk 21. In Leeuwarden was het gebruikelijk dat groothandelaren in vreemde bieren tappers en herbergiers aan
hen bonden door de eerste leverantie te geven op een krediet dat niet afgelost hoefde te worden zolang ze bier van hen
bleven afnemen, zie: Nijboer, Fatsoenering, 144, n. 21.
1968 SAA, Archief 5061, inv.nr. 2170, f. 305, d.d. 26-3-1670 over executieverkoop 1-2-1668; NA 3174/21-22, nots. A.
Oorthoorn, 29-1-1663.
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Egbert Roest werd dat jaar getaxeerd op twaalfduizend gulden; dat van zijn buurman en zwager De
Weer op 9400 gulden. Roest en zijn vrouw waren sinds 1670 al niet meer actief als bierschooiers, zo
lieten zij notarieel vastleggen in verband met hun gildeplichten.1969 De glorietijd van de bierbeschooiers
was ook voorbij. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw waren brouwerijen in toenemende mate
gedwongen om voor de lokale markt te produceren. Steden en gewesten gingen importbier zwaarder
belasten en strenger toezien op de inning van de tarieven. De productie van de lokale Amsterdamse
brouwerijen groeide daarentegen gestaag: in de achttiende eeuw was de stad het grootste brouwcentrum
van Holland, met een jaarlijkse export ter waarde van acht miljoen gulden. Hierdoor liep de verkoop
van bier uit andere steden terug en kelderde de import van ‘vreemde bieren’ waarmee de
bierbeschooiers zo rijk waren geworden. Tegelijkertijd nam het totale bierverbruik per hoofd van de
bevolking af, ten gunste van nieuwe dranken als jenever en koloniale lekkernijen als koffie, thee en
chocolade.1970 Als importeurs van buiten de stad gebrouwen bieren kregen de bierbeschooiers in de
laatste decennia van de zeventiende eeuw zware klappen te verduren. Ze begonnen elkaars klanten af te
pakken, waarover allerlei conflicten rezen die het gilde moest zien op te lossen. In 1672 sloten circa
dertig bierbeschooiers een overeenkomst met een boetestelsel die aan alle twist en ‘ondercruypinge van
malcanders neering’ een einde moest maken.1971 Uit de notariële akte blijkt dat bierbeschooiers aan
klantenbinding deden door waarden contant geld en zelfs zilveren en gouden geschenken te geven. In
de achttiende eeuw verdwenen de bierbeschooiers langzaam uit zicht. In het belastingkohier van 1742
stonden nog negen belastingplichtige bierbeschooiers geregistreerd en volgens de kasboeken van het
gilde waren er in 1743 nog elf broeders, vijf jaar later negen en in 1750 slechts vier broeders en een
zuster overgebleven. In 1751 verlieten zij de gildekamer en sindsdien kwamen de resterende
bierbeschooiers beroepsmatig bijeen in de privéwoning van de voorzittende overman. Aan het eind van
de eeuw was er slechts één eenzame bierbeschooier overgebleven.1972
Vanwege de neergang van de bierbeschooiers kwam hun herbergbezit vrij voor de verkoop. In
1730 verkochten de erven Roest acht drinkhuizen, waaronder het Zwarte Paard, zoals de herberg aan het
wagenplein (Haarlemmermeerplein) was gaan heten, en het Serpent aan de Vismarkt. Die laatste herberg
zou kort na de verkoop (3-5-1730) uit het zicht verdwijnen omdat de uitbater gelegenheid had geboden
bij sodomie.1973 Ook het huizenbezit van wijlen Hendrick Laurensz Swart ging onder de hamer,
waaronder de Bocht van Guinee, de Romein (Laurierstraat) en het Wapen van Groningen (Weesperstraat). De
nieuwe eigenaren waren grotendeels particulieren van buiten het herbergwezen. Een eigenaar van
verschillende herbergen uit de eerste helft van de achttiende eeuw, Paulus Poursoy (1678-1728), was
betrokken bij de drankenhandel, maar niet als bierbeschooier. In 1707 was hij destillateur en later
maakte hij zich impopulair als impostmeester van de bieren. In 1717 kocht de uitzonderlijk
vermogende Poursoy voor 8800 gulden de Grote Karthuizer, die zijn erfgenamen in 1728 met hoge winst
doorverkochten (13.400 gulden). Het was niet Poursoys enige herberg: hij bezat eveneens de Nieuwe
Plaats Royaal (tussen Weesperstraat en Plantage Muidergracht), het Hof van Holland (bij de overtoom),
het Hoge Huis, met de ‘jonge boeier’ in de gevel (Kampersteiger), Vredenburg (Prinsengracht, tussen Reeen Berenstraat) en de bekende buitenherberg Stadtlander (Boerenwetering).1974 Ook Jan Kannegieter, een
beunhaas (niet officieel erkende makelaar), bezat verschillende herbergpanden. In 1724 kocht hij voor
bijna 14.000 gulden de Nieuwe Wijnberg, een hoekhuis met een belendend pand (nu: Leidsestraat 60-62),
en verder was hij eigenaar van het Wapen van Amsterdam, eveneens in de Leidsestraat, en van de
Lindeboom aan de Overtoomseweg.1975 Zo kwamen de herbergpanden in de loop van de achttiende eeuw
in handen van draagkrachtige particulieren, voor wie ze slechts waarde hadden als investering.1976
SAA, NA 3466/167, nots. J. Paerslaken, april 1675.
Zie hoofdstuk 20. Wegener Sleeswijk, Wijn, 156; Yntema, ‘Allerhande bieren’, 94; zelfde auteur, Brewing industry, 66-70,
90, 105 [citaat], 131-132.
1971 SAA, NA 3623B/234 en 236, nots. J. de Vlieger, 6-10-1672.
1972 SAA, Archief 366, inv.nrs. 28, 29 en 30; PQ, deel 2, 26-27, 198-199, 281, 352; Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 447.
1973 Zie hoofdstuk 25. SAA, kwijtschelding 3-5-1730.
1974 SAA, kwijtscheldingen 13-1-1717 en 28-1-1728; Leydse courant 3-12-1727. Als impostmeester van de (brande)wijnen zou
Poursoy geld voor zijn dienaren in eigen zak hebben gestoken, zie: Wederlegging, 3 en 5; Sickmann, Overtoom, 99.
1975 SAA, kwijtscheldingen 30-5-1724, 30-4-1728, 17-2-1735, 10-6-1746 Van Hoboken, ‘Nieuwe Wijnbergh’.
1976 Er zijn geen sterke aanwijzingen dat wijnkopers, koffiekopers of andere drankenleveranciers in het gat sprongen dat de
bierbeschooiers achterlieten, maar wellicht kan nader onderzoek anders uitwijzen.
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Huurcontracten
Hoeveel uitbaters kwijt waren aan huur, hing af van de ligging en de staat van het onderhoud van het
pand. Daarnaast speelde de conjunctuur een rol. In het laatste kwart van de zestiende eeuw
verdrievoudigden de huurprijzen vanwege de eerste migratiegolven en het geringe aantal beschikbare
huizen. Na de eerste twee stadsuitbreidingen stabiliseerden de huurprijzen enigszins, totdat er ten tijde
van de Eerste Engelse Oorlog en een dood en verderf zaaiende pestuitbraak (1655) een sterke daling
inzette: er zouden zelfs honderden woningen leeg staan. In het volgende decennium kropen de
huurprijzen weer voorzichtig omhoog, tot de huren in 1665 begonnen te dalen, opnieuw door oorlog
met de Engelsen en een pestuitbraak. Tussen 1668 en 1672 was er sprake van een licht herstel, maar in
het laatstgenoemde jaar kelderden de huren, vooral in het hogere segment. Vanaf 1686 was er weer een
opgaande trend, tot de huren een voorlopig hoogtepunt bereikten rond 1730. In dat jaar zou er in de
stad bijna geen huis meer te krijgen zijn. Dertien jaar later stonden er alweer bijna negenhonderd
woningen leeg en daalden de huurprijzen aanmerkelijk. Halverwege de eeuw beginnen de huren weer
op te lopen, maar na flinke huurstijgingen stortte de huizenmarkt tijdelijk in rond 1770. Tot het eind
van het ancien régime bleef hierna de vraag naar woonruimte op peil, ondanks de terugloop van het
inwonertal. In de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) daalden de huurprijzen in alle categorieën.1977
Naast de conjunctuur, verbonden aan het inwonertal en economische ontwikkelingen,
beïnvloedde ook de locatie van drinkhuizen de hoogte van de huurprijzen. Een herberg op een alocatie, zoals het Damrak ook al in de zeventiende eeuw was, kon tussen de achthonderd en
vijftienhonderd gulden kosten. Zelfs de kelders, die bij hoogwater soms tot de balken onderliepen,
moesten circa vijfhonderd gulden per jaar opbrengen. Een herbergpand in de Warmoesstraat of aan de
Nieuwendijk, twee drukke doorgangswegen die strategisch gelegen waren bij de haven en de Dam,
kostte de huurder jaarlijks duizend tot 1600 gulden.1978 Zo betaalde Jan Meurs in 1655 een jaarhuur van
duizend gulden voor het pand waar hij zijn Liesveldse Bijbel uitbaatte (Warmoesstraat 6). Ook andere
locaties waren gewild, zoals de Kloveniersburgwal, een deftig stuk gracht dichtbij de Nieuwmarkt. Pal
naast het latere Trippenhuis huurde Hans van Houte, een voormalig kunstschilder uit Antwerpen,
tussen 1652 en 1655 het huis de Salamander (huidig nummer 27), dat een uitgang had op de drukke Sint
Anthoniesbreestraat. Zijn huisbaas, de bankier Guillielmo Bartolotti (1602-1658), liet een huurcontract
opstellen waaruit blijkt dat Van Houte het gehele pand huurde, inclusief voor- en achterhuis, kelder,
kamers en zolder, voor 1350 gulden per jaar, per kwartaal in termijnen te betalen. De vorige huurder
zou het huis ‘beesemschoon’ opleveren. Het huurcontract gold voor twee jaar, maar kon verlengd
worden als de huurder dit vóór september zou aangeven. Van Houte mocht herberg in het huis
houden, mits hij geen overlast zou veroorzaken en het interieur netjes schoonhield. De huurder zegde
toe alle onroerendgoedbelastingen te betalen (bijna negentig gulden per jaar). Ook moest hij meubels,
schilderijen, (provisie)kasten en behangsel die de verhuurder in het pand had achtergelaten,
onderhouden en schoonhouden. Het herstel van versleten ramen en vensters kwam ook voor rekening
van de huurder, maar Bartolotti draaide op voor grotere gebreken en onderhoudskosten, zoals een
lekkend dak. In 1655 werd de bepaling toegevoegd dat de vrouw van Van Houte de huur mocht
overnemen na zijn overlijden; een belangrijke garantie voor het voortbestaan van zijn herberg. Drie jaar
later beloofde de verhuurder ook de kosten voor het reinigen van de secreten voor zijn rekening te
nemen. De arbeiders die dit kwamen doen, zou Van Houte gratis van drank voorzien.1979
De huurprijsontwikkeling en de condities van de herberg van Hans van Houte zijn goed te
volgen in de notariële protocollen. Ook het huurcontract van Isaac de Visser, herbergier in Tonninger op
het Kamperhoofd (nu: Prins Hendrikkade), was bij de notaris opgesteld. De eigenares verhuurde het
huis vanaf 1 mei 1665 voor vijfhonderd gulden per jaar, per kwartaal te betalen. Voordat De Visser erin
Lesger, Huur, 45-51; PQ, deel 1, 4.
Lesger, Winkellandschap, 95; Fokkens, Beschryvinge, 60-62, 92-93.
1979 Over Hans van Houte, die zijn achternaam altijd signeerde zonder ‘n’ en failleerde in 1660, zie o.a.: Bredius, ‘Hans van
Houten’; Valentiner, ‘Zu Hans van Houten’. SAA, NA 1098/437, nots. J. van de Ven, huurcondities de Salamander 9-121651; NA 1112, f. 10-11, idem 1-1-1655, en NA 1124/9-10v, idem 2-1-1658; Kam, Warmoesstraat, 5; Meischke en Reeser
(red.), Trippenhuis, 41, 47.
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trok, moest ze de vloer in het voorhuis laten herstellen en begaanbaar maken. In de kelder woonden
andere mensen, die ook de vliering in gebruik hadden als turfopslag. Tweemaal per week mochten zij
door de herberg lopen om een nieuwe voorraad brandstof te halen. Ook de uitbater en eigenaar van het
Nieuwe Land van Belofte, een herberg met woning en stal aan de Lijnbaansgracht (tussen
Leidsekruisdwarsstraat en de Spiegelgracht), lieten in 1710 een huurcontract opstellen. De huurder had
enkele reparaties laten uitvoeren, waarvan de kosten na taxatie zouden worden afgetrokken van de
huur. De eigenaar van herberg de Grote Zwaan (Haarlemmerdijk) liet zijn huurder in 1706 beloven zelf
de ramen lekdicht te houden, zowel binnen als buiten. Op deze voorwaarde tekende de huurder een
vast contract voor vier jaar. Assertieve huurders probeerden alle schade aan hun herbergpand te
verhalen op de eigenaar. Johannes van Sevenhoven huurde bijvoorbeeld buitenherberg de Schop, ook
bekend als het ‘Huis in de Bocht’ van de Hogendijk (Spaarndammerdijk) buiten de Haarlemmerpoort.
Hij was bierbeschooier en verhuurde de herberg, inclusief boomgaard en tuinen, door aan een uitbater.
Bij de felle storm van 1 augustus 16741980 waren muur en rieten dak van de hooiberg vernield en diverse
priëlen ‘afgerooyt’, terwijl ‘alle de glasen’ van de herberg waren verwoest door hagelstenen. Omdat de
eigenares, Van Sevenhovens eigen tante, naliet de stormschade te herstellen, stuurde hij een notaris op
haar af met een aanzegging. 1981
De opzegtermijn voor drinkhuizen was soms langer dan voor gewone huizen. Zo wilde in 1707
de huisbaas van Hollandse Tuin, een herberg op de Texelse Kade (tussen Hasselaerssteeg en hoek
Damrak), drie maanden vóór Kerstmis weten of de huurder zou blijven. Een herbergpand zou in deze
periode moeilijker te verhuren zijn dan een woonhuis. De huurder dreigde te vertrekken vanwege de
recente huurverhoging (900 naar 950 gulden), maar verkoos toch te blijven in deze gunstig gesitueerde
herberg.1982 Huurconflicten liepen ook weleens uit de hand. Pijnlijk maar inzichtelijk was de ruzie op het
Realeneiland, in 1702. Hans Witz, een afgezwaaide soldaat uit Wittmund (Nedersaksen), kreeg een
nieuw huurcontract voor de Gouden Reael (Zandhoek; huidig nr. 14, tegenwoordig het gelijknamige
restaurant). De huurprijs (tweehonderd gulden per jaar) was niet naar zijn zin. Hij begon te vloeken en
tieren tegen de eigenares, de broze weduwe Marritje Iges: ‘Bruijd met u huijs heen [vlieg op met uw
huis], ik zal in u huijs niet blijven en daar uijt gaan als ’t my lust en maer een gelegentheyt zie, al wast
midden inde zomer’. Voor de Gouden Reael was de zomer kennelijk het hoogseizoen, waarin Witz de
hoogste omzetten draaide. Om zijn bezwaren kracht bij te zetten, duwde hij de bejaarde huisbazin
achterover.1983
Behalve aan personeelskosten en huur besteedden uitbaters van de grotere herbergen ook geld aan
reclame. Populaire reclame-uitingen waren uithangborden en -tekens aan de gevel, advertenties in de
couranten en opname in reisgidsen. Ook effectief was het aanstellen van runners op verzamelpunten van
reizigers, zoals in het havenkwartier.

Hierbij was ook het middenschip van de Utrechtse Domkerk ingestort. In Amsterdam zonken negen schepen in de
haven, verloren enkele huizen hun gevels en hadden de meeste panden schade aan vensters of dakpannen, terwijl in het
buitengebied verschillende molens omwaaiden en het hek voor de Haarlemmerpoort werd ‘uytgeruckt en om geworpen’,
waardoor enkele mensen verpletterd werden. Buisman, Duizend jaar weer, deel 4, 671-674.
1981 Over buitenherberg de Schop, zie hoofdstuk 33. SAA, NA 3042/1, nots. H. Venckel, huurcontract 9-1-1665 [Tonninger];
NA 6917/659, nots. J. Deutz, huurcontract 14-12-1706 [Grote Zwaan]; NA 6326/639, nots. D. Moors, huurcontract 5-71710 [Nieuwe Land van Belofte]; Nieuwenhuis, Herenmarkt, 151.
1982 Eigenares van de Hollandse Tuin was de bierbeschooiersdochter Marritje van der Krick/Kriek (1624-1717), die na het
overlijden van haar eerste man hertrouwde met bierbeschooier Egbert Dircksz Dootshooft. SAA, NA 7516/669, nots. J.
Oxfort, insinuatie 25-11-1707 [Hollandse Tuin]; otr 23-1-1642, 4-1-1657; begr. 27-10-1717 [Maria van der Krick];
kwijtschelding 2-7-1717 [Hollandse Tuin]; 19-11-1722 [Hollandse Tuin is nu Hollandse Leeuw]; Nieuwenhuis, Herenmarkt, 134135.
1983 SAA, NA 6866/343-344, nots. G. van Schoonderwoert, attestatie 3-3-1702; otr 5-9-1693.
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Van alle promotiemiddelen in het herbergwezen zal het uithangbord het meest in het oog zijn
gesprongen.1984 De duidelijk herkenbare gevelversieringen waren ook broodnodig, want formele
straatnaamgeving bestond nog niet, laat staan huisnummering. Verder konden runners in de haven en
een vermelding in reisgidsen publiek naar drinkhuizen lokken, terwijl ook de prijsstelling effect had op
het bezoekend publiek. Ten slotte adverteerden de uitbaters van grotere herbergen in de couranten, een
promotiemiddel dat vooral in de achttiende eeuw vleugels kreeg. In diezelfde periode verschenen de
eerste kritische beschouwingen over de Hollandse herbergiersstand.
Uithangtekens en opschriften
Bij ontstentenis aan straatnaambordjes of bewegwijzering oriënteerden bezoekers in het vroegmoderne
Amsterdam zich op de kerken, kenmerkende gebouwen en de uithangtekens van winkels en herbergen.
Al in de zestiende eeuw waren talloze huisnamen zichtbaar afgebeeld in gevelstenen, op luifelranden en
op uithangborden die aan de houten onderpui of aan de rand van de luifel werden bevestigd. De
stadsregering begreep het belang van deze ‘borden of teekenen voor de huizen’: vanaf 1542 mochten ze
ook niet meer gewijzigd worden, in het belang van de identificatie.1985 Uit de navolgende wetgeving
blijkt dat winkeliers en herbergiers steeds meer bezit namen van de publieke stoep, waardoor de
doorstroming van het verkeer in gevaar kwam. De toegestane lengte tot waar een luifel, uithangbord of
uitstalling mag uitsteken, ligt dan tussen de 28 en 120 centimeter. De veelheid aan uithangtekens in
Amsterdam werd in 1596 opgemerkt door de Duitse bezoeker Ludwig van Anhalt-Cöthen (1579-1650),
die er melding van maakte in zijn berijmde reisverslag: die häuser seind geziert/Mit täflein überal/in welchen
angerührt/Wie iedes nahme heist.1986

Afb. 57 Uithangbord Buisloterveerhuis. H. Keun, circa 1770. SAA.

Onder uithangtekens vallen buitenreclames in allerlei soorten en maten. Klassiek is het uithangbord aan
de gevel of boven de deur – een geribd houten balkje of ijzeren stang met de naam van de zaak of het
huis erop. Op de eenvoudigere ‘vaantjes’, uitgestoken bordjes, werd bijvoorbeeld aangegeven dat er ‘vrij
wijn’ of ‘vrij bier’ verkocht werd. ‘Vrij’ betekende in dit verband rechtmatig, tegenover de
smokkeltapper aan wie het verboden was. ‘Vrij wijn’ kon ook op grotere borden staan, zoals op te zien
op een achttiende-eeuwse prent van het Buiksloterveerhuis aan het Singel (afb. 57). Tappers van het
goedkopere kleinbier (scharbier) moesten verplicht een vaantje ophangen, waardoor ze ook
‘vaantjestappers’ genoemd werden. Vanaf 1675 moesten zij bij het Spinhuis verplicht een vaantje
aanschaffen met de tekst: ‘Hier verkoopt men kleyn bier bij de kan tot gerief van de borgeren’.
De klassieke studie is van Van Lennep en Ter Gouw, De uithangteekens, geïnspireerd op de Britse uitgave van Larwood
(History of signboards). Van Leeuwen, Amsterdamse gevelstenen, 9-12.
1985 Ter Gouw, Amsterdam, deel 5, 53; Lesger, Winkellandschap, 48.
1986 Jensen, ‘Reis’, 350.
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Wijntappers waren al langer verplicht om een krans op te hangen of twee pinten voor hun deur te
zetten. Hiermee waren hun wijnhuizen herkenbaar voor de klant maar vooral voor de
belastingontvanger, want de krans onderscheidde de tapper van de wijnverkoper, die geen impost
verschuldigd was. Tot een wettelijke verplichting van het ophangen van een uithangteken voor alle
uitbaters van drinkhuizen, zoals dat in Frankrijk, Engeland en de Duitse gebieden gold, is het in de
Amsterdam nooit gekomen.1987

Afb. 58 Uithangteken Witte Olifant op de Botermarkt. Detail prent P. Schenk, circa 1740. SAA.

Behalve aan de uithangborden en vaantjes waren drinkhuizen – evenals winkels en particuliere
woningen – herkenbaar aan gevelstenen. Deze gebeeldhouwde basreliëfs, doorgaans in het fries boven
de onderpui, verschenen in het straatbeeld als gevolg van de door de stad gestimuleerde overgang van
houten naar stenen huizen. De eerste gevelstenen waren verwijzingen naar verdwenen houten
uithangborden. De oudste, in beeld gebrachte en gehandhaafde Amsterdamse huisnaam is de
gevelsteen van herberg de Witte Hond (Warmoesstraat 16), te zien aan de Damrakzijde.1988 Tot slot
waren er grotere reclame-uitingen zoals geschilderde figuren of levensgrote standbeelden op de luifel,
aan de gevel of op het dak. Zoals de olifant met begeleider op de gelijknamige herberg aan de
Botermarkt (afb. 58) of een marmeren borstbeeld van de naamgever boven de toegangsdeur van de
Graaf van Holland in de Kalverstraat.1989 Combinaties van verschillende uithangtekens, soms zelfs aan
één gevel, kwamen ook voor. Zo had een pand met een gevelsteen, geplaatst door de bouwer, dikwijls
ook een uithangteken van de – tijdelijke – huurder.1990
In de praktijk zal niet iedere herberg een uithangteken of gevelsteen gehad hebben. Kleinere
kelderkroegen hadden niet eens de gevelruimte voor zulke reclame-uitingen, noch het geld om een bord
aan te schaffen. Uithangtekens waren nieuw te bestellen bij kunstschilders en timmerlieden maar ook
tweedehands verkrijgbaar, onder meer op de Noordermarkt.1991 In 1653 werd het tweedehands
uithangbord van een dubieuze kroeg in de Prinsenhofsteeg getaxeerd op drie gulden, maar het kon veel
goedkoper: het voormalige uithangbord met letters van de Oude Doolhof (Looiersgracht) was ongeveer
Van Nierop, ‘Middenstand’, 205; Wagenaar, Amsterdam, deel 2, 258-259; Van Lennep en Ter Gouw, Uithangteekens, 1, 63;
Kachel, Herberge, 171; Kümin, Drinking matters, 42.
1988 Zie hoofdstuk 4. Boers, Gevelstenen, 6-12.
1989 Dat de olifant op de luifel stond, blijkt ook uit de zinsnede ‘een herberg op de Botermarkt daer de Olifant op de luiffel
staet’, zie: SAA, Archief 5061, inv. nr. 353, f. 87, 15-1-1704 [verhoor Jan Vernoe]; kwijtschelding 16-10-1777. Breen, ‘Dam’,
160.
1990 Boers, ‘Gevelstenen’.
1991 Te zien op een prent van Fouquet: SAA, beeldbanknr. 010094005416.
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een halve gulden waard. Voor de ingang van de doolhof stond of hing ook een bord waarop de uitbater
de toegangs- of drankprijzen had genoteerd. Bij een verhuizing konden huurders hun oude bord
meenemen, iets wat zij zeker bij duurdere exemplaren niet zullen hebben nagelaten. In 1655 verhuisde
Jan Meurs, uitbater van de Liesveldse Bijbel in de Warmoesstraat (huidig nr. 6), naar een nieuw pand,
verderop in de Warmoesstraat (nr. 114A). Bij de verkoop had hij bedongen dat hij naast allerlei
glaswerk en meubilair ‘het uithangbord van de Liesveldsche Bijbel’ mocht meenemen. Zijn nieuwe zaak
groeide uit tot een van de prominentste herbergen van de stad. Toen er in dezelfde straat twee
gelijknamige concurrenten bijkwamen, heette de herberg voortaan de Middelste Liesveldse Bijbel. In de
achttiende eeuw ging het minder en in 1749 doopte de nieuwe huurder Sebastiaan Vin de herberg om
tot het Parlement van Engeland. Hij schroefde het uithangbord van zijn vorige herberg in de Kalverstraat
en bevestigde het aan de gevel van de Middelste Bijbel, dat hij grondig had verbouwd zodat ‘men daer
met veel gemak logeeren, collegien, maeltyden en bruyloften [kan] houden’.1992
De naamswijziging van de Middelste Bijbel in het Parlement van Engeland was met een
krantenadvertentie publiek gemaakt. Omdat er nog geen merkenrecht bestond, was een populaire
herbergnaam gauw gekopieerd. Om verwarring te voorkomen, vooral als de tweede zaak in dezelfde
straat de deuren opende, werd er soms ‘de jonge’ of ‘de nieuwe’ aan de naam toegevoegd. Zo kwamen
namen als het Nieuwe Wapen van Emden (Nieuwendijk) of de Jonge Karsseboom (Kalverstraat, huidige nr.
23) tot stand. Populaire namen leidden tot een wildgroei, zoals van verschillende Heidelbergse
Wijnvatten en Menistenbruiloften.1993 Het stadsbestuur greep zelden in, behalve toen een bewoner van
het Damrak zich in 1638 beklaagde over een kruidenier die vijf huizen verder een bord met hetzelfde
teken (een vergulde zalm) had opgehangen. Dit leverde zoveel verwarring op, dat hij het moest
verwijderen. In 1676 kreeg een koekenbakker in de Oudebrugsteeg het verwijt zijn uithangbord te
hebben geplagieerd van een staatgenoot in ‘de Grauwe Olifant’. Hij voelde zich niet schuldig, omdat hij
‘de jonge’ had toegevoegd aan de naam op zijn bord en er bovendien ook een banketbakker om de
hoek zat die de ‘Witte Vette Olifant’ uithing. Om zijn betoog kracht bij te zetten, noemde de
koekenbakker een keur aan beroepsgroepen die in bepaalde straten dezelfde namen op hun
uithangborden hadden staan. In de Warmoesstraat waren dat bijvoorbeeld de Liesveldse Bijbels en in
de Kalverstraat de drooggasterijhouders het Oude en Nieuwe Beleg van Woerden.1994
Populaire namen in het herbergwezen hadden vanzelfsprekend te maken met de drankenhandel.
De namen of uitbeeldingen van talloze Toelasten, al dan niet Vergulde Roemers, Druiven, Wijnbergen,
Wijnranken en Rinse Anijsvatten sierden het straatbeeld. Voor de pachters, die de verbruiksbelastingen
moesten incasseren, kon het een opgave zijn om onderscheid te maken tussen al deze generieke
herbergnamen. Uitbaters op hun beurt bleven liever onzichtbaar als het ging om belasting betalen:
enige ruis en vaagheid waren voor hen welkom, zolang de gasten maar wisten waar ze moesten zijn. Zo
had de uitbater van een herberg in de Goudsbloemstraat in 1705 zijn naam veranderd van het Oude
Bekken in het Vergulde Bekken. Tijdens een zware storm was zijn nieuwe bord echter naar beneden
gekomen, zodat hij het oude opnieuw had opgehangen. Hiervan raakte de belastingpachter in
verwarring en hij liet een notaris ter plaatse onderzoeken wat er aan de hand was. Deze zag hangen ‘een
uithangbort waarop stondt een becken zijnde geelachtig van coleur, ende daaronder met letters stond
geschreeven het Oude Becken’. Getuigen bevestigden echter het stormverhaal, maar de kroegbaas
kreeg hierna wel een huiszoeking van de impostmeester.1995
Behalve de herbergnaam bevatten uithangborden en luifels soms meer tekst. Hieronimus
Sweerts1996 verzamelde een grote collectie ‘koddige opschriften’ waarmee Amsterdamse waarden
In 1756 vertrok uitbater Sebastian Vin naar de Stad Lyon in de Nes, zie hoofdstuk 18. Kam, Warmoesstraat, 5-6. 119; ‘sGravenhaegse courant, 24-11-1749; Amsterdamse courant, 3-4-1756; SAA, NA 2439/148-150v, nots. J. Molengraef,
boedelinventaris Anneken Diddens; Archief 5073, inv. nr. 970, boedelinventaris Nicolaes Goemaer [Oude Doolhof] 27-2-1642,
nr. 17.
1993 Zie hoofdstuk 24.
1994 Helaas geeft De Roever geen verwijzing naar de vindplaats van de notariële akte waarop hij dit baseert, zie: Amstelstad,
135-140.
1995 SAA, NA 6359/37, nots. J. van Geuns, declaratoir 5-3-1705 [bord]; NA 5559/751, nots. P. van Akersloot, verklaring 53-1705 [huiszoeking].
1996 Sweerts publiceerde de middenstandspoëzie onder ps. Jeroen Jeroensz voor het eerst in 1682, toen hij op medisch advies
een rustkuur volgde, zie: NNWB.
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publiek wilden prikkelen en binnenlokken. De rijmpjes zijn niet altijd even verheffend, maar tonen
mooi aan wat indertijd gold als publiekstrekkers. In eerste instantie waren dat natuurlijk de primaire
diensten, zoals goed logies en smakelijk eten en drinken, zoals ‘Dit is in de Bocht van Guenee//Men
tapt’er bier en wijn, en men eet’er visch mee’ of ‘In’t Oog in’t Zeil alhier, Verkoopt men goet Weesper
Bier’. Een kroeg aan de Geldersekade verkocht allerhande vreemd bier, tabak en verschillende
‘wateren’, ‘Die ’t gelieft kan ‘er van snateren’. Drinkhuizen voor de gewone man concurreerden vaak op
prijs. Zo had een herbergier in de Vijzelstraat de volgende tekst opgehangen: ‘Komt hier en weest
goetschik/En drinkt na uw begeeren/Al is de beurs niet dik/ Gy kunt’er hier na teeren’. In het
Drukkers Welvaren, een vermoedelijke gildekroeg met de trieste bijnaam ‘vrouwen verdriet’, adverteerde
de waard ook met kredietverlening: ‘van daag om gelt en morgen om niet’ [voor niets]. Een waard kon
ook zijn of haar persoonlijke verdiensten in de strijd gooien. Een bekend voorbeeld is Aagt de
Tamboer. Na tweemaal – in mannenkleren – te zijn uitgevaren met admiraal Tromp begon ze een
‘smokkelkroegje’ aan het Kuiperspad, buiten de muren (nu ter hoogte van Tweede Hugo de
Grootstraat). Nog altijd is zij ‘van leden gezont en fris, En kan zwemmen als een vis,/Gelijk sy onlangs
noch een kint uit het water verlosten/Die’er wil zien hoeft het maar een glas bier te kosten.1997 Ook de
consumptieve prestaties van klanten werden vastgelegd. Zo had een klant van een herberg op de
Botermarkt een vat boter van twintig pond opgegeten, met de nodige sneetjes brood erbij, zo stond
geschreven op het vensterglas. Andere opschriften, vooral glasschriften, waren meer filosofisch van
aard. Zoals in het Hof van Holland (Kalverstraat): ‘Vergaapt u niet aan ‘t nat geparst uit Vrouwe
oogen/Daar is geen vochtigheit die eerder op kan droogen’. In veilingherberg de Brakke Grond hing
rond 1700 een al even seksistisch glasschrift.1998
In 1693 zag een handige uitgever brood in het bedenkelijk niveau van de Amsterdamse
middenstandspoëzie. Het gestoffeerde winkel en luyfen banquet, ‘koddig gerijmt’ door mr. Isaac van den Berg,
bood kant-en-klare slagzinnen en teksten voor op luifels, pakpapier en op uithangborden. Behalve voor
de uitbaters van eetcafés (gaarkeuken- en ordinarishouders) verzon hij klinkende spreuken voor
wijnkopers, tappers en herbergiers. Voor een fictieve herberg Plaats Royaal bedacht hij bijvoorbeeld:
‘Die door den week, met smert moet werken/Kan hier des Sondags hem versterken/Onder den groene
roselijn/Met alderhande Bier en Wijn’. De rijmpjes benadrukten vooral dat ‘alle man’ welkom waren,
zowel burger, boer en ratelwacht als ‘Jonkers, Juffers, groote Heeren/Die selden slapen sonder kleeren’.
In zijn gedichten berijmde Van den Berg ook volkshelden zoals de stadhouder-koning Willem III en de
admiralen Tromp en De Ruyter. Weinig medici zullen tegenwoordig nog instemmen met de slogan
voor de kroeg de Heldere Dronk, ‘versterckt de herschens, hert en zinnen/Dat men de Roemer moet
beminnen’.1999
Krantenannonces
Uitbaters van kroegen en vooral van de grotere herbergen maakten ook al vroeg gebruik van
krantenadvertenties. Sinds de eerste publicatie van de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c in 1618
verschenen er Amsterdamse kranten, die voornamelijk handels- en scheepvaartnieuws brachten. Het
stadsbestuur reduceerde de pluriforme pers in 1681 tot één toegestane uitgave van de ‘stadscourantier’,
die aan een instructie was gehouden. Zo was het bespotten van vreemde staatshoofden en
bondgenoten streng verboden, evenals het publiceren van staatsgeheimen. Naast mededelingen van de
autoriteiten zelf waren annonces van particulieren, winkeliers, kwakzalvers, ambachtslieden en andere
neringdoenden wel toegestaan. Sinds de verschijning van de eerste advertenties in 1626 slokten
advertenties een steeds groter deel van de krantenpagina’s op. Tegen het eind van de zeventiende eeuw
verscheen de Amsterdamse Courant driemaal per week in een geringe oplage. De advertentieruimte was
grotendeels gevuld met aankondigingen van publieke verkopingen door makelaars en boekverkopers,
waarbij ook de veilingherbergen genoemd werden. De uitbaters profiteerden van de naamsbekendheid

Dekker en Van de Pol, Vrouwen in mannenkleren, 108-109; Sweerts, Opschriften, 111.
Ik ken een meit//Niet veer van hier,//Daar van men met groot wonder zeit,//Sy dient de Vrouw voor Kamenier,//En
al de knechts voor onder-meit. Sweerts, Opschriften, 71, 78 81-82.
1999 Van den Berg, Gestoffeerde winkel, 148-168.
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die de annonces opleverden.2000 Ook in annonces over vermissingen van personen, dieren en goederen,
aan de courant opgegeven door verontruste of bestolen burgers, kwamen drinkhuizen voor. In 1671
was in de Bijlmerpolder (nu: Amsterdam Zuidoost) bijvoorbeeld een ‘swart ruygh’ windhondje, ‘zijnde
een Teefje, grijs van Muyl ende Pooten’ aan haar baasje ontsnapt. De eerlijke vinder moest het beest
zien mee te krijgen naar de Voetboogdoelen, waar een forse beloning te bekomen was. De actieradius van
dit teefje werd zo groot geacht, dat ze ook mocht worden teruggebracht naar herberg het Vlies in
Haarlem.2001
Herbergiers plaatsten zelf krantenadvertenties om verschillende redenen. Nieuwkomers in het
herbergwezen lieten weten welke diensten zij aanboden aan het geletterde publiek. Ze adverteerden niet
alleen in de lokale krant, maar ook in de Oprechte Haerlemsche Courant om een zo breed mogelijk publiek
van reizigers te bereiken. Zoals de nieuwe uitbater van het Wapen van Overijssel (Warmoesstraat), die in
1666 bekendmaakte de zaak te hebben overgenomen. Zijn annonce was met name gericht op
‘Passagiers daer te vooren gewoon zijnde te komen’ en maaltijd en logies wensten (5-11-1666). Een jaar
later kwam de eerdergenoemde Engelse Ambrose Wood met een ronkende advertentietekst voor zijn
vreemdelingenherberg het Witte Hart, eveneens in de Warmoesstraat en ‘bekent geweest door gants
Europa’.2002 Toch waren de meeste advertenties beknopt, weinig wervend en vooral bedoeld om de
lezer te laten weten dat de herberg (opnieuw) in bedrijf was. Zo liet een voormalig werkneemster van
de door brand verwoeste herberg de Smak/Koning van Zweden weten dat ze naast die ramplocatie de
deuren opende voor ‘heeren, kooplieden en passagiers’. Ze konden voor korte of langere tijd bij haar
logeren of dineren.2003 Concrete prijzen werden nooit genoemd, maar uitbaters beweerden altijd ‘een
civile prijs’ in rekening te brengen. Bij maaltijden volgens het principe van de ‘ordinaris tafel’ moesten
gasten aanschuiven aan een grote publieke tafel waar ze voor een vaste prijs en op een vaste tijd konden
eten.2004 Een nieuwe uitbater van het Groot Keizershof (Nieuwendijk 196, later het Wapen van Emden), liet
de lezers van de Amsterdamse Courant weten dat zijn maaltijden ‘’s middags ten een uuren precys’
aanvingen (3-5-1691). Hij richtte zich op alle heren en kooplieden, zowel ‘doortrekkende als hier ter
Stede woonende personen’. In de achttiende eeuw begonnen herbergiers frequenter, eloquenter en
creatiever te adverteren. Voor de uitbaters van kleine buurtkroegen was adverteren in de couranten
weinig zinvol, omdat ze hun eigen buurtgenoten als doelgroep hadden en geen elitair publiek van
krantenlezers. Voor de kasteleins van de grotere logementen kon het echter nieuwe klandizie opleveren:
voor hen wogen de kosten op tegen de baten. Een ‘advertissement’ in de Amsterdamse Courant kostte
dertig (later 36) stuivers voor de eerste vier regels, daarna negen stuivers voor iedere extra regel, contant
af te rekenen met de boekhouder. De advertenties vormden een steeds grotere bron van inkomsten
voor de krant (van 8400 gulden in 1742 tot bijna twintigduizend gulden in 1779) en namen een
groeiend deel van de krant in beslag, die verder grotendeels bestond uit saaie nieuwsberichten en
bijvoorbeeld scheepstijdingen. Halverwege de eeuw was het bereik van de Amsterdamse Courant redelijk
hoog te noemen omdat er veel meelezers waren. De krant lag in een oplage van circa vijfduizend
exemplaren namelijk ter inzage in de meeste Amsterdamse drinkhuizen.2005 En juist op deze locaties
kwamen de annonces onder de aandacht van reizigers en ander potentieel herbergpubliek.
Kleinere buurtkroegen adverteerden doorgaans niet in de Amsterdamse Courant. Wel komen ze
uitvoerig aan bod in de advertorials van Jan van Gijsen, van beroep wever maar bekender als uitgever en
auteur van de berijmde weekkrant Amsterdamsche Merkuur, die tussen 1711 en 1725 verscheen, ook in
een Rotterdamse editie. Van Gijsen gaf ruim baan aan kroegen en hun uitbaters in het Nieuwe Werk
(Jordaan), waar de ‘broodpoeet’ ook zelf woonde (Rozenstraat). Waarschijnlijk kreeg hij uitbetaald in
natura, want uit enkele stukken blijkt dat hij, als extra attractie, persoonlijk in de kroeg aanwezig was.
Zie hoofdstuk 14. Sautijn Kluit, ‘Amsterdamsche Courant’, 209-292; Schipper-Van Lottum, Advertenties; Van Nierop,
‘Nijverheid’, 262; Kranen, Advertenties.
2001 Haerlemsche Courant, 3-2-1671; Ordinaris dingsdaeghse courante, 30-12-1670.
2002 Opregte Haerlemse Courant, 21-5-1667.
2003 De Oude Koning van Zweden, met ‘Gustavis Adolphus’ op het uithangbord, hield het nog vol tot het eerste kwart van de
18de eeuw, zo blijkt uit opname in het Reys-Boek van Ten Hoorn (1721). In 1700 failleerde de toenmalige uitbater, de
voormalige wijnverlater Lieuwe Doedensz de Vries. SAA, otr, 15-4-1695; Archief 5072, inv.nr. 702, nr. 21; Amsterdamse
courant, 22-6-1683, 10-4-1692.
2004 Zie hoofdstuk 19.
2005 Van Eeghen, ‘Amsterdamse Courant’, 45-50.
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Vooral de hanengevechten in de Gouden Eendracht, praktisch zijn buurman in de Rozenstraat, wilde hij
niet missen: ‘En zo ik er al niet ben, ik woon er dichtebij/als maar een meid of kind gezonden wordt
om mij’.2006 In 1719 maakte Van Gijsen zich opnieuw op voor de Vastenavond in de Gouden Eendracht:
‘omdat een groot getal/van onbekende vrinden/beloven een, twee, drie, vier, vijf, zes ming’len
wijn/om mij te zien./’k Zeg: op die tijd zal ik daar zijn/dan hebt gij het vermaak voor niet mij te
aanschouwen’.2007
Ook voor het kaatsen in de Lindeboom (Lindengracht) en het gansknuppelen bij de Vergulde Druif
alias de Graaf van Holland aan de Overtoomseweg (het vierde huis vanaf de Leidse Poort) maakte Van
Gijsen uitgebreid reclame. Daarnaast kwamen Bijenkorf op de Brouwersgracht en het op een onbekende
locatie gelegen Bremer Bierhuis, of de Apenkas, en herberg de Romein aan de Looiersgracht en passant aan
bod in zijn Merkuur.2008 Bijzonder breedsprakig was Van Gijsen over het Turfschip van Breda
(Rozengracht, ter hoogte van huidig nr. 114). Van Gijsen noemt de waard bij zijn naam.2009 Deze
Bastiaen Kramer uit Gehrden was vanaf 1694 tevens eigenaar van het herbergpand en werd na zijn
dood (1720) opgevolgd door zijn eveneens Duitse vrouw, Maria Mettings (1672-1745). Behalve in zijn
Merkuur wijdde Van Gijsen tenminste drie gelegenheidsgedichten aan feestelijke bijeenkomsten van
wevers en hun vrouwen in Kramers drinkhuis. Een zijdefabrikant vierde er in 1706 zijn bruiloft, een
feest dat tot diep in de nacht doorging en waarbij veel ‘glaasjes klinken’. Een maand later was er alweer
een bruiloft van een weversbaas en een jaar later opnieuw. Bij die laatste gelegenheid maakt Van Gijsen
een toespeling op de herbergnaam: Drinkt eens om, en dan u maagen/ Wel gelaafd met vlees of vis;/ Maar houd
keel en beenen helder,/ Zingd, en danst, en springd, en drinkt,/ Of het Turfschip naar de Kelder/ Met zyn volle laading
zinkt.2010 Het Turfschip bleef een rol spelen in de dichtkunst. In een Vermakelyk Kermis-lied (1721) kwam
de ‘Jonge Jeugt’ zich hier nog ‘droncken drinken als een swyn’, maar in dezelfde liedbundel moeten
beide kroegen het afleggen tegen een concurrent aan het Franse Pad (de huidige Willemsstraat), het
Fonteintje: ‘‘t Turfschip dat moet nu zwygen/Kooperberg is weynig waerd/Het FONTEYNTJE is nu eigen: daar de
Jonkheyd zig vergaerd’.2011 De tekst is één loftuiting op het Fonteintje, want ‘daer Siet gy in alle hoeken, meer
vermaek als gy begeert’. Het Turfschip van Breda was echter niet gezonken of anderszins verdwenen,
maar bleef voortbestaan onder de nieuwe naam Smolensko.2012 In 1735 maakte de nieuwe uitbater,
Hendrik Witkoegel, zich bekend met een advertentie in de Amsterdamse Courant. Zijn drinkhuis zou van
hoger niveau zijn dan de jongerenkroeg op het Franse Pad (het Fonteintje), want hij ‘presenteert zyn
dienst aen alle Heeren, Collegies, als anderzints, die gelieve te tracteren van maalteyden’.2013 Door
vooral zijn ‘royale vertrekken’ onder de aandacht van het lezerspubliek te brengen, probeerde
Witkoegel in te spelen op de rage van de ‘colleges’ voor gezelschappen. Voor de Haagse krantenlezers
gaf hij er een uitvoerige beschrijving bij van de ligging van zijn herberg in de stad. In 1737 was er echter
alweer een andere uitbater, die met inboedelveilingen de publiciteit zocht.2014
In de loop van de achttiende eeuw nam de advertentieruimte in de Amsterdamse Courant verder toe.
Vanaf 1740 bedrukte de krant verticaal ook de marges met annonces; later werd het formaat
verschillende keren vergroot en werden er gratis supplementen uitgegeven. Een willekeurige blik op de

Zie hoofdstuk 22. AM VII, 35, z.d. [1-3-1718].
AM VIII, 23, 13-2-1719.
2008 AM VII, 20, 18-9-1717; AM VII, 44, z.d. [juni 1718]; AM VI, 50, z.d. [lente 1717].
2009 AM III, 29, 27-3-1713.
2010 Van Gijsen, Werken, deel 1, 58-61, aldaar 60, 64; zelfde auteur, Werken, deel 2, 55.
2011 ‘Een Nieuw Lied, tot Lof van de Amsterdamsche Fonteyn’ en ‘Vermakelyk Kermis-lied’, in: De roemruchtige Haagsche faam,
3-5, 22-24.
2012 Genoemd naar het poortje waarop ‘de stad Smolensko’ geschilderd was, bij het huis van Dirk Woutersz (1592-1633),
een vroege koopman op Rusland. Ook diens buitenhuis in Baambrugge was vernoemd naar de stad aan de Dnjepr. Hart,
‘Handelsbetrekkingen’, 71. Eigenaar vóór 1694 was Lodewijk de Bas, vermoedelijk de rentenierende ex-brouwer (16341700), zie: SAA, kwijtscheldingen 27-5-1694.
2013 Amsterdamse courant, 3-2-1735.
2014 SAA, kwijtscheldingen 10-4-1737 [Smolensco, verkoper Gerrit Kuijthaan, kopers Adriaan de Haas en Gerard Clemens
voor 9.000 gld] en 16-6-1735 [verkoper Maria Metting, weduwe Bastiaan Cramer]; Amsterdamse courant, 3-11-1736; 2-07-1737;
‘s-Gravenhaegse courant, 4-2-1737 [verkoop].
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advertenties leert dat herbergiers ruim vertegenwoordigd waren in de advertentieruimte.2015 De
annonces waarin herbergen voorkomen vallen ruwweg uiteen in zes verschillende categorieën:
1. Publieke verkopingen van goederen.
2. Veilingen van drinkhuizen.
3. Introducties van nieuwe uitbaters.
4. Aankondigingen van evenementen in herbergen, zoals buitenissige dieren, wonderdokters,
elektriseermachines, zelfrijdende wagens en luchtballonnen.
5. Kaartverkoop in herbergen voor evenementen op andere locaties.
6. Vermissingen of gevonden voorwerpen.
Incidenteel lieten herbergiers ook een advertentie zetten om valse geruchten over hun drinkhuizen te
weerspreken. Zo adverteerde de uitbater van de Zon op de Nieuwendijk dat het elders in die straat
gelegen Wapen van Emden naar zijn herberg zou zijn verhuisd. De nieuwe waard van het Wapen
reageerde met een onophoudelijke reclamecampagne in de couranten en met commerciële
evenementen, waarmee hij een groot publiek naar zijn drinkhuis lokte.2016
Reisgidsen en prijzen
Potentiële klanten van het Wapen van Emden – Duitse en Scandinavische reizigers uit de hogere echelons
van de samenleving – hoorden ook op andere manieren over het bestaan van de herberg. Rochus
Friedrich Graf zu Lynar (1708-1781), stadhouder van Oldenburg en Delmenhorst, had het adres van de
herberg al op zak bij zijn aankomst in Amsterdam. In zijn reisverslag toonde hij zich zeer te spreken
over de bediening en de aan tafel geserveerde kabeljauw. Ook de Duitse natuurkundige Heinrich
Sander (1754-1782) kreeg de herberg in 1776 vooraf aangeraden, door zijn ‘Wirth und Landsmann’ op
zijn vorige logeeradres in Haarlem. In zijn reisverslag schreef ook Sander lovend over de service van
het Wapen van Emden.2017 Dankzij dergelijke mond-tot-mondreclame circuleerden herbergadressen soms
decennialang binnen bepaalde kringen. Eerdere bezoekers aan Amsterdam gaven aan vrienden,
collega’s en (verre) verwanten voor hun vertrek tips en waarschuwingen, zowel in woord als geschrift.
Zij verschaften informatie over comfortabele herbergen, transport en bezienswaardigheden. Behalve
met mondelinge tips en brieven of reisverslagen bereidden bezoekers aan Amsterdam zich voor met
reisgidsen, zoals het vaak herdrukte Les délices de la Hollande van Jean Nicolas de Parival (eerste druk
1651), met uitvouwbare stadsplattegrond, en de stadsbeschrijving van Philipp von Zesen (1664).
Reizigers namen de informatie over geschiedenis, volksaard, gebouwen en het regeringsbestel dikwijls
klakkeloos over in hun eigen reisverslagen en journalen, zodat clichématige teksten over de stad – zoals
‘het woud der masten’ in hun beschrijving van het havenzicht – tot in den treure werden gekopieerd.
De meeste zeventiende-eeuwse gidsen waren gebaseerd op Nederlandstalige stadsbeschrijvingen en
bevatten weinig concrete informatie voor het zoeken naar een logement.2018
Ook de eerste editie van het Reys-Boek van boekuitgever Jan ten Hoorn geeft nog geen
specifieke informatie over herbergen.2019 Volgens de ondertitel van die eerste druk, uit 1679, was de gids
vooral bedoeld voor ‘kooplieden, en reysende persoonen’; een redelijk welgesteld en Nederlandstalig
publiek. Het boek begint met enkele gebeden en gezangen, die de reiziger onderweg troost kunnen
bieden. Verder bevatte het Reys-Boek ‘wegwijzers’ voor de Republiek, Duitsland, Frankrijk, Spanje en
Portugal en uitvoerige afstandstabellen, vertrektijden van de trekschuit, medische tips, markten en
andere praktische reisinformatie, maar geen tips voor logementen of goede eethuizen. Die omissie
maakte Ten Hoorn ruimschoots goed bij de verbeterde tweede druk (1689)2020, waarin hij een uitvoerig
overzicht van herbergen en logementen in de Republiek had opgenomen. In de inleiding roept de
uitgever zijn lezers op om vooral verbeteringen en correcties te sturen vraagt hij ‘voorname herbergiers’
om zich aan te melden voor – vermoedelijk betaalde – opname in de volgende drukken van zijn
Via het ditigale krantenarchief Delpher komen er ruim 34.000 hits op de term ‘herberg’ binnen de advertentieruimte van
alle opgenomen krantentitels, waarvan bijna 8.000 in de Amsterdamse Courant. Van Eeghen, ‘Amsterdamse Courant’, 43.
2016 Zie hoofdstuk 17.
2017 Sander, Beschreibung, deel 1, 544.
2018 Maçzak, Ontdekking, 46-48; Verhoeven, Reizen, 341; Salman, Populair drukwerk, 177; Verbaan, Woonplaats.
2019 Ten Hoorn, Naeuw-keurig reys-boek.
2020 Reis-boek (1689) ongepagineerde inleiding.
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reisgids.2021 Voor Amsterdam noemt Ten Hoorn in die tweede druk 94 ‘logementen’, terwijl hij er van
andere steden als Utrecht, Den Haag, Leiden en Rotterdam gezamenlijk niet eens 25 opgeeft.2022 De
herbergen zijn opgenomen op hiërarchische volgorde: bovenaan stonden de eerbiedwaardige
herenlogementen en doelenherbergen, waarbij geen nadere adresaanduiding wordt gegeven; op de voet
gevolgd door de Munt, het Rondeel en de beide stadsherbergen in het IJ. De overige particuliere
herbergen worden geclusterd weergegeven per locatie, te beginnen met de vier Liesveldse Bijbels in de
Warmoesstraat (nrs. 6, 182, 114A, 134) die in hoog aanzien stonden, en de Smak die onder leiding van
een voormalig werkneemster aan een tweede leven was begonnen. Daarnaast noemde Ten Hoorn
‘verscheidene Logementen aan het eind van de Warmoesstraat, in de Oude Teertuinen’ (nu: Prins
Hendrikkade) en ‘gaarkeukens’, eetgelegenheden waar soms ook geslapen kon worden.
De lijst in het Reys-Boek wordt afgesloten met de mededeling dat naast deze 94 logementen bij
alle stadspoorten ‘bekwaame Herbergen’ waren te vinden, waar reizigers ‘voor een civile prijs
huisvesting konnen bekomen’.2023 Wat een redelijke prijs was, hing af van de soort herberg en de
bestedingsruimte van de gast. Kasteleins van de herenlogementen vroegen vanzelfsprekend meer voor
hun maaltijden, dranken en logies dan een middenmoter en de uitbater van een kelderkroeg zou zijn
klanten verjagen met te hoge consumptieprijzen. Versnipperd zijn er indicaties beschikbaar van het
prijsniveau in Amsterdamse drinkhuizen. Een vroege vermelding dateert van 1580. Vier mannen en één
vrouw uit het gevolg van Oranje betaalden dat jaar per persoon ruim veertien stuivers voor een maaltijd
met wijn en bier in de Groninger Toren (Warmoesstraat, huidig nr. 130).2024 Voor een maaltijd zonder wijn
in het Oudezijds Herenlogement betaalde een student uit Silezië in 1666 een rijksdaalder, terwijl een diner
met verschillende gangen inclusief tafelbier in het Witte Hart, de Engelse herberg achter de Oude Kerk,
niet meer dan een gulden moest kosten.2025 De Amsterdamse maaltijdprijzen waren hoger dan die in de
Gentse herbergen (1690), waar een luxemaaltijd voor circa vijftien stuivers te krijgen was.2026
Overnachten was in Gent en Amsterdam ongeveer even duur. In het Witte Hart was een bezoeker in
het laatste kwart van de zeventiende eeuw zes stuivers kwijt, in het Wapen van Stockholm (Kampersteiger)
slechts vier. Ter vergelijking: voor een eenvoudige slaapplek bij particulieren betaalden reizigers tussen
de zeven en vijftien stuivers per week, maar slaapbazen konden ook een weekprijs van twaalf gulden in
rekening brengen. In de achttiende eeuw (1757) noemde een Duitse reiziger het Kasteel van Antwerpen
(Nieuwezijds Voorburgwal) een ‘billijke’ herberg. Voor twee kamers – één voor hemzelf en éen voor
zijn bediende – vroeg de waard een gulden per nacht. Een maaltijd voor vier personen kostte hem drie
gulden en vier stuivers. Reizigers die enkele maanden in de stad moesten zijn, konden echter beter een
kamer huren in een ‘Burgerhaus’ in de grachtengordel, zo adviseerde de Duitser. Daarvoor waren ze
maximaal negen gulden per maand kwijt.2027
‘Ze vreten me arm, maar zuipen me rijk’ is een gevleugelde uitspraak van een moderne
restaurateur.2028 De drankprijzen in het vroegmoderne Amsterdamse herbergwezen waren inderdaad
niet mals, mede vanwege de hoge accijnzen die de uitbaters doorberekenden. Te hoge prijzen konden
bezoek afschrikken, of gasten in woede doen ontsteken als de rekening kwam. Een redelijke prijsstelling
voor consumpties hield echter ook ongewenste bezoekers, zoals bedelaars en bedeelden, buiten de
deur.2029 Net als bij de maaltijden is er enige verspreide informatie beschikbaar over de
kleinhandelsprijzen van wijnen, waarbij het hoogstwaarschijnlijk altijd gaat om Franse rode wijn van
onbestemde kwaliteit. Voor een ruime pint Bordeaux betaalde een bezoeker van het Witte Hart in 1698
negen stuivers; drie stuivers meer dan voor de overnachting. Rond diezelfde tijd (1702) kostte een
Vreeken en Wouthuysen in: Grand hotels, 40, n. 6.
Geschatte aantallen in hoofdstuk 12.
2023 Reis-boek (1689), 112.
2024 Breen, ‘Bezoek Willem I’, 72.
2025 In 1698 at Thomas Bowrey in het Witte Hart voor vijftien stuivers, zie hoofdstuk 18. Der Chronist Friedrich Lucä, 94.
2026 Prijzen maaltijden in Gent in 1690 (7 Hollandse guldens=6 Brabantse guldens): 16-20 Brabantse stuivers voor luxediner;
10 tot 12 stuivers en voor eenvoudige kostgangers, en 4-8 stuivers voor eenvoudige lieden. Elewaut, ‘Kleinhandelsprijs’, 4748.
2027 Willebrandt, Historische Berichte, 120-121.
2028 Volgens S. Carmiggelt (Ik mag niet mopperen) voor het eerst gebezigd door de heer Kemper, oprichter van het Haagse
restaurant Royal (Keuterdijk 1).
2029 SAA, NA 6244/317, nots. J. Slijck, attestatie 10-5-1709; Tlusty, Bacchus, 8.
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gewone pint wijn (0,6 liter) in het om de hoek gelegen drinkhuis Witte Roos zes stuivers. Over de jaren
1702-1704 zijn meer wijnprijzen bekend, omdat de impostmeester in die periode spionnen liet
controleren of waarden schonken voor kleinverbruik. Een pintsprijs van zes stuivers2030 was relatief
hoog, want de meeste tappers schonken voor vier stuivers per pint. De Olifant (Ridderstraat) en de
Blauwe Hand (Noorderstraat) waren prijsvechters, met een pintsprijs van slechts drie stuivers.2031
Rijnwijn was met een gemiddeld prijsniveau van acht tot twaalf stuivers rond 1700 aanzienlijk
duurder en werd alleen door de elite gedronken. Een kop koffie was met één stuiver alleszins
betaalbaar, zelfs met het dagloon van de spreekwoordelijke handwerksman (18-26 stuivers). Voor de
kleinhandelsprijzen van bier zijn minder bronnen beschikbaar, maar gemiddeld lag de prijs per kan (0,6
liter) op twee tot drie stuivers.2032 In 1709 tapte de waardin van de Oude Overhaal, een kroeg op de
Hoogte Kadijk, bijvoorbeeld een bierkan vol voor twee stuivers. In 1786 schonk de kastelein van de
Kloveniersdoelen voor het dubbele bedrag (vier stuivers per kan) bier tijdens een middagmaaltijd. Bij
dezelfde gelegenheid serveerde hij ook ‘selsteerwater’ (koolzuurhoudend bronwater) voor twee gulden
per kan: twintig maal meer dan de bierprijs.2033 De kastelein kon zich een hoge prijsstelling permitteren,
want de doelenherberg behoorde tot de deftigste logementen van de stad en bediende een publiek dat
het breed kon laten hangen.2034
Reputatie
In de opeenvolgende edities van de reisgids van Ten Hoorn is de achteruitgang van het herbergwezen
zichtbaar.2035 Van de 94 in de tweede druk (1689) vermelde herbergen en logementen zijn er in derde
editie (1700) elf verdwenen. In de vierde druk (1721)2036 zijn er slechts veertig herbergen overgebleven,
terwijl de uitgever ‘uitsteekende moeite’ had gedaan om ze allemaal te vinden. Omdat er ook
nieuwkomers waren bijgekomen, waren er in absolute aantallen 53 zaken van de lijst verdwenen. Toch
betekent dit niet per se deze allemaal ten onder waren gegaan. Ten Hoorn was selectief in zijn
opnamebeleid en zal bovendien een deel nu geschaard hebben onder de ‘verscheidene logementen in
dwarsstraten van de Nieuwedijk’. Daarnaast was het verloop binnen het herbergwezen groot en kunnen
er drinkhuizen onder een andere naam zijn voortgezet. Duidelijk waarneembaar was echter de
teruggang van het aantal herbergen in het hogere segment, een ontwikkeling die zich in de loop van de
achttiende eeuw voortzette en een dieptepunt bereikte toen de burgemeesters in 1768 geen fatsoenlijke
herberg meer konden vinden om het stadhouderlijke paar in onder te brengen. De komst van het
toonaangevende Wapen van Amsterdam op de Kloveniersburgwal bood in 1770 enigszins soelaas, maar
daartegenover stond het verdwijnen van nog andere logementen. In 1773 vond Christiaan Sepp slechts
29 Amsterdamse ‘logementen en herbergen’ van voldoende kwaliteit om ze op te nemen in zijn
zakreisgids.2037
Onvermeld liet Sepp de ‘schier ontelbaare menigte van middelmaatige en kleine herbergen’ in
de stad. Toch bleef het herbergwezen ook in de achttiende eeuw vooral geconcentreerd in het
havengebied en de oude binnenstad, zo bleek uit de volkstelling van 1795. Van de 1458 reizigers en
andere passanten (‘transitoire vreemdelingen’) in dat jaar verbleef bijna de helft in logementen daar,
terwijl ongeveer een derde in de Jordaan en de Jodenbuurt neerstreek. In de grachtengordel logeerde
nog geen acht procent van de bezoekers.2038 Vooral in het havengebied waren ook runners actief:
loopjongens die reizigers soms nogal dwingend naar logementen meenamen, praktijen waarvoor de
uitgever van het Reys-boek (1721) waarschuwde. Ze vingen nieuwkomers op en brachten hen naar
logementen, waarvoor zij een fooi kregen. De Engelse romanschrijver Thomas Holcroft (1745-1809)
Pint wijn kostte ook 6 stuivers bij zeven tappers: Vergulde Roemer (Damrak), Witte Arend (Mouthaansteeg), Hof van Burgerij
(Zeedijk), Akersloter Kramer, Tuintje (Leidekkersteeg), Vergulde Trompet (Achtergracht), en Gekroonde Paard (Regulierbreestraat).
2031 SAA, NA 6914/107, nots. J. Deutz, attestatie 9-7-1703 [Witte Roos]; Van Strien, Travellers, 344-345.
2032 Wegener Sleeswijk, Wijn, 158.
2033 De middagmaaltijd kostte 3 gulden per persoon. Colenbrander, ‘Aanteekeningen’, 177-178.
2034 Zie hoofdstuk 29.
2035 Zie hoofdstuk 27.
2036 Uitgegeven door Nicolaes ten Hoorn in 1721.
2037 Reise- en Zak-Atlas, 46.
2038 Lesger, ‘Migranten’, 53, 55.
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beschreef in 1799 een Amsterdamse runner, die hem aanklampte en een reclamepraatje hield voor zijn
opdrachtgevers:
‘To what inn, Sir, shall I show you? To the Golden foot [?], the Yawner [?], the New-bible, or the Old-bible?’
‘To the best.’
‘Please, sir, to come with me to the New-bible. It is kept by a gentleman who speaks English, Dutch, German, French,
and Italian. You will have the best of accomodations.
‘Mind what you are about! Take care of the ladies’ umbrella!’
‘Follow me, sir! It is only a step: in the Warmoes-straat; just by the Stadhuis.’2039

Afb. 59 Middelste Liesveldse Bijbel, Warmoesstraat. Het verlaten van de herberg. J. Cats, 1751-1799. Rijksmuseum.

De runner vroeg een te hoog bedrag aan Holcroft, waarover de waard van de Liesveldse Bijbel moest
bemiddelen. Johann Peter Willebrandt, justitieraad te Altona (Sleeswijk-Holstein), waarschuwde in zijn
reisverslag tegen oplichterij van vers aangekomen reizigers. Naar aanleiding van zijn bezoek aan
Amsterdam in 1757 adviseerde hij zijn lezers om direct bij aankomst een herberg te kiezen, nog voordat
de bagage van het schip gehaald werd. Anders zou de argeloze reiziger door een kruier of sleper ‘leicht
nach einem Bordel, oder andern schlimmen Hause, gefuhret werden’. Als grootste logementen noemde
Willebrandt het Wapen van Emden, de Keizerskroon en de Middelste Bijbel (afb. 59), maar zelf verbleef hij in
het Kasteel van Antwerpen, achter het stadhuis. Hij waarschuwde zijn landgenoten ook voor misstanden
bij het bestellen en betalen van een maaltijd in een Amsterdamse herberg.2040 Een andere Duitse
reiziger, Johann Jacob Volkmann, veroordeelde in 1783 zelfs de gehele beroepsgroep: ‘Es giebt keine
eigennützigern Geschöpfe, als die holländischen Wirthe’.2041 Dit negatieve imago betrof vooral de
slaapbazen en waarden aan de onderkant van de markt. Volkmann raadde zijn landgenoten dan ook aan
Holcroft, Travels, 51-53.
Willebrandt, Historische Berichte, 120-121.
2041 Bientjes, Holland, 236-237; Neueste Reisen, 131-134.
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in grote steden meteen de beste herberg op te zoeken. Schrijver-filosoof Denis Diderot was evenmin te
spreken over de dienstverlening in de Amsterdamse herbergen. Tijdens een bezoek aan de stad in de
zomer van 1774 was hij volgens eigen zeggen ‘mal couché et mal servi’. De dienstboden beschreef hij
als inhalig en ‘peu attentifs’.2042
In het laatste kwart van de achttiende eeuw verschijnen er ook twee Hollandse publicaties
waarin het imago van de tapper ter sprake komt. In de Ongelukkige levensbeschryving (1775) komt een van
oorsprong Duitse wijntapper er bekaaid van af. Deze ‘Jurrie’ kon zich een dure, schoongemaakte baars
veroorloven met mosterd en een fles kwaliteitswijn, terwijl zijn klanten – ‘handwerkersvolk’ – een ‘pan
met gort’ van hem als middagmaal kregen. ‘Wel bliksemse mof, ’ zei een van zijn gasten, ‘toen jij vier
jaar geleden hier in de winkel en uit je Munsterland kwam, toen had je voor vier duiten wel mijn gat
gelikt, al ben je nu zo’n groot sinjeur’. De lage belastingmoraal van de tapper stuitte de klanten tegen de
borst, maar bijvoorbeeld ook ‘’t bederf dat de drank bij vrouwen veroorzaakt’, aldus een van de klanten.
Volgens diezelfde man, een slepersknecht, was het beroep van tapper bij de burgerlijke samenleving
niet in tel: ‘Je moogt nog zo’n groot Heer wezen, als je iewers komt en er is maar één onder het
gezelschap die je kan, dan is het aanstonds: “Och ja, dat is maar een tapper.”’.2043
Eloquenter besprak de latere hoogleraar Johan Hendrik Swildens (1745-1809) de waarden als
beroepsgroep in 1789. Ter verbetering van de maatschappij publiceerde Swildens in zijn Burgers- of
Huismans Almanach in sneltreinvaart beschouwingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals ‘de winden
en het weder in ons land’, de waterstaat, het openbaar onderwijs, de landbouw, de bevolking, rijkdom,
hoofdneringen, bedrijven en de belabberde kwaliteit van de wijn.2044 In zijn bijdrage ‘Eenige Zaaken
betreffende den geheelen herbergiersstand in onze Republiek en de groote en kleinere herbergen’
(1789) hanteert hij een ruime definitie van herbergen: ‘logis-huizen, koffiehuizen, wynhuizen,
bierhuizen, kroegen enz.’.2045 Swildens kende de drinkhuizen van Amsterdam, waar hij sinds 1779
immers verbleef, en het was hem vooral te doen om ‘de moraliteit van dien stand’. Hij begint met de
opbeurende vaststelling dat er duizenden drinkhuizen bestonden waarin een groter aantal mensen
emplooi vindt, zodat de bedrijfstak van belang is voor de maatschappij. Een betoog over
zedenloosheid, schraapzuchtige waarden of andere misstanden hoeft de lezer niet te verwachten, want
Swildens gaat ervan uit dat de meeste waarden te goeder trouw zijn. Toch kan hij het niet laten kort in
te gaan op de ‘zwelg- en kaarthuizen’ waar de brave handwerkslieden leren drinken en spelen en die de
‘eerlyke naam’ van herberg of kroeg niet verdienden.2046
Swildens meent dat het beschavingspeil van een land zich toont in het niveau van het
herbergwezen. Het is de taak van de uitbaters de goede reputatie van hun zaak te behouden. Met
Holland als centrum van de wereldhandel moesten zij ‘vreemde reizigers’ fatsoenlijk behandelen. Het
bedroeft de auteur daarom ook dat er in het buitenland soms over het serviceniveau geklaagd wordt.
Ook de rondreizende regeringsleden verdienen een correcte opvang, evenals de eigen burgers. Swildens
roemt ‘de openbare byeenkomsten’ in de drinkhuizen, waar ‘allerlei burgers zich van naby kunnen leren
kennen’. Hij zet deze publieke samenkomsten af tegen besloten vergaderingen. Het was niet de
bedoeling dat de minder gegoede burger in ‘Wyngezelschappen’ zijn opwachting maakt, maar ‘den meer
gegoeden stand’ mag daarentegen altijd een kijkje komen nemen ‘by den minderen man’. Swildens kent
verschillende kooplieden en makelaars die geregeld afdalen naar de kelderkroegen voor een leerzaam
gesprek met de gewone man. Het top-down contact tussen de standen zou tot meer ‘burgerlyke
broederschap’ leiden.2047
De dienstverlening van een goede herbergier reikt volgens Swildens verder dan het schenken
van gezonde en ‘onvervalschte’ dranken in de vereiste hoeveelheid en tegen een redelijke prijs. Ook zijn
de logeervertrekken en ‘gezelschaps-kamers’ zindelijk, is er een ‘prompte bediening’ en gedraagt de
Diderot, Oeuvres inédites, 293-294.
Koning, Ongelukkige levensbeschryving, 142-143.
2044 Wat dat laatste betreft wil Swildens het volk waarschuwen voor de ‘schandelijke lieden’ die tot nadeel van de
volksgezondheid wijn vermengden met rotzooi. Met het oog daarop beveelt hij het bier als volksdrank aan. Boeles, Swildens,
180.
2045 Pas in loop van de negentiende eeuw ontstond het moderne onderscheid tussen kroegen/tapperijen en herbergen.
2046 De almanak, verschenen bij Holtrop, verscheen in een oplage van 4400, maar brachten hem door een ongelukkige
overeenkomst met de uitgever geen enkel financieel profijt. Boeles, Swildens, 179-181; Swildens, ‘Herbergier-stand’, 75-91.
2047 Swildens, ‘Herbergier-stand’, 82-83; Koolhaas-Grosfeld, ‘Schilderkunst’, 141-183.
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waard zich vriendelijk tegen alle klanten, of ze nu een stuiver of een gulden besteden. Naast die
vanzelfsprekendheden stelt Swildens tien eisen aan de waard. Ten eerste moet deze – en zijn huisgezin
– van onbesproken gedrag zijn, anders zou hij maar verkeerde klanten aantrekken. Behalve vakkennis
moet de waard ‘gezond verstand hebben om in alle voorkomende zaaken aan elk naar zynen staat reden
en antwoord tye kunnen geven’. Hij kan natuurlijk niet alles weten, maar moet zich niet onverschillig
tonen over in zijn huis besproken zaken. Als derde eigenschap zou een waard moeten beschikken over
‘burgerlyke welleevendheid en beschaafdheid in spreken en maniere’. Swildens geeft ook aan hoe het
niet hoort: uit den boze zijn ‘morsige straatwoorden en uitdrukkingen, onbeschoftheden, brutaliteiten,
vloeken, schelden, huiskrakeel, raazen en schreeuwen tegen zyne vrouw of kinderen of dienstvolk enz.’.
Waarden met zulke slechte manieren zijn een ‘ergernis en schande van hunnen stand’, zo besluit
Swildens.
Hoe moet een waard dan wel zijn? Ook hierover heeft Swildens een uitgesproken mening. In
plaats van het maken van ‘koddige kwinkslagen of poetzemakeryen’ dient de waard te beschikken over
‘eene ernstige deftigheid […] gepaard met gemaatigde blygeestigheid’. Deze gunstige
karaktereigenschappen zouden aangeboren zijn, en kunnen niet worden aangeleerd. Ook over de
omgang van de waard met zijn gasten heeft Swildens een sterke mening. In de gelagkamer moet hij op
de minste kleinigheden letten en dienstbaar blijven. Zelf kende Swildens rijke kasteleins die als hun
knechten afwezig waren zelf de gasten gingen bedienen. Verder moet de waard gesprekken van alle
niveaus, ‘zelfs onverschillige beuzelingen’, van zijn gasten aanhoren en zich vriendelijk voegen in
eventueel gezwets. Naast een talent voor nederigheid en ondergeschiktheid moet de waard altijd wel
‘meester en baas’ blijven in zijn huis en in de gelagkamer, anders kan herbergbezoek in chaos
ontaarden. Wat te doen als er onzedige, ondeugende of ronduit kwalijke conversaties in zijn herberg
plaatsvinden? Het geeft de waard geen pas om een ‘berispenden zedenmeester’ te spelen, beter is het
dan zich terug te trekken in een hoekje en doen alsof hij niets gehoord heeft of met een kwinkslag de
angel uit een discussie te halen. Als het toch uitloopt op twist, dan moet de waard geen partij kiezen
maar op vriendelijke wijze om vrede verzoeken. Bij een waard met overwicht zullen sussende woorden
voldoende zijn. Kroegruzies en vechtpartijen kunnen geheel voorkomen worden door geen gokspellen
met hoge inzetten op zijn gelagkamer te dulden, zoals ook bij wet verboden is.
Dronkenschap leidt tot wanorde. Volgens Swildens is er niets ‘walgelyker en leelyker dan een
dronken hospes’ en moet de waard er ook voor zorgen dat aangeschoten gasten tijdig het pand
verlaten, al was het maar om hun gezinnen het verdriet te besparen. Klanten die zich bedrinken moet
de waard onder vier ogen zeggen dat zij geen drank meer krijgen; gasten die al stomdronken
binnenkomen, leidt hij naar een apart vertrek waar hij ze koffie of thee aanbiedt. Swildens meent dat de
waard hogere achting verdient, omdat hij werkt in de frontlinie van onaangenaam menselijk gedrag. Ten
slotte geeft hij een tip aan jonge en beginnende kasteleins. Het herbergiersvak is geen lui beroep, zoals
je weleens hoort zeggen. In hun ledige uurtjes kunnen aspirant-waarden zich het beste verdiepen in
leerzame boeken, zodat ze conversatie op niveau kunnen voeren met hun klanten. Swildens beveelt hun
vooral zijn eigen ‘schetsen’ aan, die als basis kunnen dienen voor verdere studie in couranten.2048
In het universum van Swildens herkennen we veel clichébeelden van het vroegmoderne herbergwezen.
Ook de keerzijde van zijn ‘ideale waard’ ontbrak niet in de Amsterdamse drinkhuizen: dronkenlappen,
oplichters, ruziemakers, geweldplegers, aartsluiaards, misdadige slaapbazen en uitbaters van illegale
bordelen, gokholen en dievenkroegen. Toch had een groter deel van de herbergiersstand een ‘eerlijke’
zaak. De meeste uitbaters probeerden hun drinkhuizen uit alle macht tot een succes te maken,
kwaadwillende gasten in toom te houden en een zo groot mogelijk publiek te trekken. Dankzij hun
inspanningen was het Amsterdamse herbergwezen voor reizigers en stadgenoten eeuwenlang het
geestrijke centrum van het openbare leven.

Aan het slot van zijn uiteenzetting over de herbergierstand belooft de auteur in 1790 een nadere studie om de koffie-,
wijn- en bierhuizen nog aangenamer te maken. Deze bijdrage (in: Burger- en huismansalmanak (1790) 71-112) beschrijft echter
vooral bier- en wijnsoorten, zoals de beruchte met zwavel vermengde witte kermiswijn ‘Blaauwe-Jan’ die vooral op het
platteland gedronken wordt.
381
2048

