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7

voorwoord

in 2019 kwam een belangrijke, nog niet gepubliceerde bron over de zeventiende-eeuwse 
noordelijke nederlanden boven water in een belgisch familiearchief.1 Het manuscript, 
dat met een paar simpele touwtjes bijeengehouden wordt, ziet er weinig opzienbarend 
uit, maar bevat een schat aan informatie over het dagelijks leven in de zeventiende eeuw. 
de ruim tweehonderd pagina’s zijn gevuld met voornamelijk notities over huiselijke uit-
gaven, waaronder kunstaankopen, en zijn geschreven door een alkmaarse vrouw: maria 
van nesse (1588-1650). sinds de vondst van dit zogenoemde memorieboek bestudeer-
den wij, de auteurs van dit boek, samen het zeventiende-eeuwse manuscript en de wereld 
waarin de schrijfster leefde. in de aanloop naar de publicatie van dit boek vroegen diverse 
collega’s en specialisten ons: ‘Hoe hebben jullie deze nieuwe bron eigenlijk gevonden? 
en hoe is het memorieboek in belgië terecht gekomen?’2 die vragen komen voort uit 
terechte verwondering: de zeventiende eeuw is veelbeschreven, dus is de kans dat onder-
zoekers nieuwe, belangrijke bronnen ontdekken minimaal. bovendien is dit document 
geschreven door een ongehuwde vrouw, en dat voegt een nieuwe stem toe aan een kleine 
groep goedgedocumenteerde personen die in de zeventiende eeuw in de noordelijke 
nederlanden leefden.

Het antwoord op de meestgestelde vraag – hoe hebben jullie de bron gevonden? – is 
een beetje prozaïsch: het was een gelukkig toeval. robbert Jan van der maal kreeg het 
memorieboek van maria van nesse in handen toen zijn onderzoek naar de herkomst van 
een portret van willem bicker hem naar het rijksarchief mons bracht. Hij trof het daar 
aan in het archief van de familie de clerque wissocq de sousberghe en besefte direct 
dat het heel bijzonder is. de alkmaarse bron is door vererving in belgië terechtgekomen. 
maria liet haar spullen na aan haar zus adriana, die getrouwd was met Jacob nobel. 
Hun vijf kleinkinderen erfden hun vermogen, inclusief de familiepapieren, waaronder het 
memorieboek. in 1666, het overlijdensjaar van Jacob nobel, waren de vier kleinzoons 
nog niet meerderjarig; de enige kleindochter, Johanna maria van der burch, was net ge-
huwd met een edelman uit de Zuidelijke nederlanden, philibert de clerque. alle broers 
van Johanna maria stierven ongehuwd en telkens werd zij met de overgebleven broers 
benoemd tot erfgenaam, totdat het gehele vermogen bij haar belandde. Ze vestigde zich 
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met haar man in Gent – daar belandden dus ook de paperassen die generaties lang door 
haar Hollandse familie waren bewaard. na haar huwelijk verbleef ze vermoedelijk nog 
slechts sporadisch in de noordelijke nederlanden. maria van nesses ouderlijk huis, dat 
in de alkmaarse koorstraat stond, werd in 1717 door de erfgenamen van Johanna maria 
van der burch verkocht. nakomelingen de clerque bewoonden later het kasteel virelles 
in Henegouwen, vanwaar het familiearchief rond 1976 overgebracht is naar het rijksar-
chief van de provincie Henegouwen in mons. Zo kwam van nesses memorieboek, als 
onderdeel van het familiearchief, in het rijksarchief in mons terecht. daar werd het geïn-
ventariseerd; het is echter nooit nader onderzocht en nooit onderwerp van een publicatie 
geweest.

met ons boek is daar verandering in gekomen. tijdens ons onderzoek en bij het schrij-
ven hebben we met velen samengewerkt en hebben specialisten hun kennis met ons 
gedeeld. in de eerste plaats bedanken wij graag marten Jan bok, kunsthistoricus aan 
de universiteit van amsterdam, die ons bij elkaar bracht om samen aan dit boekproject 
te werken. Fortuinlijk was ook dat deze studie samenviel met de start van een nwo- 
onderzoeksproject over de rol van vrouwen op de kunstmarkt en in de huishoudelijke 
consumptie, en we bedanken de leden van het projectteam voor de stimulerende uit-
wisseling van ideeën.3 vrijwel direct besloten we dat de zeldzame informatie die het me-
morieboek bevat volledig en zo snel en goed mogelijk ontsloten moest worden. daarom 
legden we contact met de transcriptiegroep van regionaal archief alkmaar, die onder 
leiding van archivaris Harry de raad het hele manuscript razendsnel en zorgvuldig 
transcribeerde. dankzij hen is de bron nu online toegankelijk en kunnen onderzoekers 
en geïnteresseerden het bestand digitaal doorzoeken. Zonder de hulp van de vrijwilli-
gers, in het bijzonder de ‘bezemgroep’, had ons boek niet zo snel kunnen verschijnen. 
Heel hartelijk bedanken we daarom irene annegarn, edda bender, ria berger-van den 
eng, rob bijpost, lidy Frugte, evert Frugte, piet kleverlaan, Joop koelemij, Henk visser,  
Janneke van Zanten, lucas Zimmerman, Francis van Zon-christoffels, en in het bijzon-
der Gery baars, emmy reijngoud, roos simon, vesna smit en tiny toetenel, die con-
troles en redactioneel werk verrichten. Harry de raad en Frits van Yperen bedanken we 
voor de vlekkeloze organisatie.

peter akerboom hielp met het automatisch invoeren en structureren van getranscri-
beerde data. we zijn hem bijzonder dankbaar, omdat de berekeningen en visualisaties 
van nesses uitgavepatroon blootlegden (zie hoofdstuk 3, p. 112, 114).

een groot deel van het onderzoek vond plaats in een periode waarin archieven, biblio-
theken en musea vanwege het coronavirus gesloten of beperkt geopend waren. mede 
daarom zijn we veel dank verschuldigd aan de medewerkers van rijksarchief mons en 
rijksarchief Gent: zij verleenden niet alleen toegang tot het memorieboek, maar maak-
ten ook hoogwaardige scans en gingen zelfs akkoord met een bruikleenaanvraag, zodat 
het origineel naar alkmaar kon komen voor de laatste controles van de transcriptie. dat 
laatste gebeurde in de aanloop naar een tentoonstelling over maria van nesse en haar 
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bijzondere manuscript in stedelijk museum alkmaar (26 november 2022 – 19 maart 
2023). directeur patrick van mil, conservator christi klinkert, stagiaire Jasja de Groot 
en andere museummedewerkers zetten zich in voor maria van nesse, zoals ze dat eer-
der ook voor haar buurvrouw maria tesselschade roemers visscher hadden gedaan.4 
Graag bedanken wij hen voor de prettige samenwerking én voor de interessante en fees-
telijke wijze waarop maria van nesse in haar thuisstad onder de aandacht is gebracht. 
naast rijksarchief mons leenden ook andere bruikleengevers objecten uit aan de ten-
toonstelling: de sint-laurentiuskerk in alkmaar, het archeologisch centrum gemeente 
alkmaar, het noord-Hollands archief in Haarlem en het rijksmuseum.5 Het Fries mu- 
seum stuurde een zilveren topstuk dat van nesse vast en zeker graag had gedragen. wij 
zijn conservator marlies stoter bijzonder erkentelijk voor alle medewerking. Het museé 
des beaux-arts in valenciennes was bereid de portretten van maria’s zus adriana en haar 
zwager Jacob nobel naar alkmaar te laten reizen voor de tentoonstelling en bood zelfs 
aan ze voor enkele jaren in bruikleen te geven – stedelijk museum alkmaar greep deze 
kans natuurlijk direct aan. Hoewel er weinig objecten zijn overgeleverd die van maria van 
nesse zijn geweest, maakten de bruikleengevers het samen mogelijk om haar en haar 
wereld te schetsen.

van nesses huishoudelijke uitgaven weerspiegelen allerlei aspecten van het dagelijks 
leven: van schoonmaken tot boodschappen doen, van kleding laten maken tot sinter-
klaascadeautjes kopen, van feestvieren tot begraven. daardoor raakte ons onderzoek aan 
een veelheid aan wetenschappelijke disciplines. Gelukkig konden we een beroep doen op 
diverse specialisten, waardoor ons onderzoek in kleine stroomversnellingen raakte. voor 
het reconstrueren van het huis aan de alkmaarse langestraat waarin van nesse lang 
woonde, zijn we bijvoorbeeld dankbaar voor de hulp en suggesties van de amsterdamse 
architectuur- en stadshistoricus Gabri van tussenbroek, van archeoloog peter bitter en 
bouwhistoricus carolien roozendaal uit alkmaar. willem van den berg van het Histo-
risch kadaster alkmaar vervaardigde een overzicht van koopaktes en andere documen-
ten betreffende maria’s huis. Honderden aantekeningen in het memorieboek gaan over 
(het laten maken van) kleding. kunsthistoricus marieke de winkel en bianca du mortier, 
conservator kostuums in het rijksmuseum, hielpen ons met de zeventiende-eeuwse 
modebegrippen en de interpretatie van ingewikkelde passages over de kleding die van 
nesse liet maken. bianca du mortier las ook heel hoofdstuk 3, waarin de kleding aan bod 
komt, en gaf ons vele nuttige suggesties. sanny de Zoete hielp met de aantekeningen 
over huishoudlinnen en liet prachtig zeventiende-eeuws damast zien dat van nesse ook 
had kunnen bezitten. richard de beer, conservator oud-katholiek erfgoed van museum 
catharijneconvent, hielp ons met de passages over liturgisch textiel en illustreerde hoe 
de paramenten die van nesse maakte er ongeveer uit moeten hebben gezien. archief- 
onderzoeker margriet de roever maakte ons wegwijs in de historische keuken en wist 
ons bijvoorbeeld alles te vertellen over het aanleggen van een wintervoorraad in de zeven- 
tiende eeuw. we bespraken van nesses geloof en de invulling van haar religieuze leven 
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met historicus Joke spaans, die bovendien het hoofdstuk over de kerk in een vroeg stadi-
um heeft gelezen en van nuttig commentaar heeft voorzien. voor vragen over het katho-
licisme in de zeventiende eeuw mochten we altijd aankloppen bij carolina lenarduzzi en 
esther mulders. bas dudok van Heel stond ons gaandeweg met raad en daad ter zijde. 
al deze deskundigen bedanken we graag hartelijk voor de inspirerende gesprekken die 
ze met ons voerden en de waardevolle achtergrondinformatie die ze ons gaven. maar 
hoewel zij ons voor menige misvatting en verkeerde voorstellingen van zaken hebben 
behoed, zijn alleen wij, de auteurs, verantwoordelijk voor mogelijke fouten en misinter-
pretaties in dit boek.

ten slotte zijn we dank verschuldigd aan Frans Grijzenhout, marten Jan bok en christi 
klinkert, die ons hele manuscript hebben gelezen en becommentarieerd. Hun betrok-
kenheid was een voortdurende steun en motivatie om het boek nóg beter te maken. anja 
van leusden, onze redacteur bij amsterdam university press, zorgde ervoor dat ons 
manuscript een boek werd en dat van nesse definitief uit de anonimiteit gebracht kon 
worden. Haar enthousiasme voor ons project en waardevolle suggesties waren bijzonder 
welkom in de laatste fase van ons schrijfproces. Graag bedanken we ook de belangrijkste 
sponsoren van deze publicatie: stichting de nederlandse leeuw, de nederlandse orga- 
nisatie voor wetenschappelijk onderzoek (nwo), het de Gijselaar-Hintzenfonds, de 
m.a.o.c. Gravin van bylandt stichting en het victoriefonds.6 Het fraaie binnenwerk van 
ons boek is ontworpen door margreet van de burgt en de zorgvuldige eindredactie was in 
handen van erica van rijsewijk. ook christine lucassen bedanken wij hartelijk voor haar 
redactionele suggesties. willemijn somers  ontwierp het prachtige omslag. van maria 
van nesse is helaas geen portret overgeleverd, maar van haar zus adriana wel. adriana’s 
kraag en kapje prijken nu op het omslag van dit boek. wie een beter beeld van maria wil 
hebben, zal dit boek of het memorieboek dat eraan ten grondslag ligt moeten lezen, en 
idealiter natuurlijk allebei.

9789463725996.indb   10 28-09-22   14:19



11

inleidinG

op 2 september 1625 was de rogge op in het alkmaarse huishouden van maria van nesse  
(1588-1650).1 er werd een nieuwe zak besteld en bakker allefert kornelissons kreeg de 
opdracht om de rogge te malen en er brood van te bakken.2 de kosten bedroegen 56 
gulden, 9 stuivers en 8 penningen. enkele weken later besteedde de rijke van nesse een 
veel groter bedrag van 140 gulden aan twee landschappen, die ze kocht bij de alkmaarse  
schilder claes Jacobsz van der Heck. Zijn zoon kreeg een kroon (2 gulden) voor het 
bezorgen van de schilderijen. de kunstminnende van nesse gaf in diezelfde periode 
Zacharias paulusz opdracht om een laatste avondmaal te schilderen en de portretten 
van haar ouders te kopiëren. voor het materiaal en het werk betaalde ze de schilder 150 
gulden. rond dezelfde datum kocht ze ook twee voetstoven voor 6 stuivers en 4 pennin-
gen, liet ze nieuwe mouwen aan een kledingstuk zetten en betaalde ze haar bijdrage aan 
een buitenhuis dat ze met haar broer en zus deelde.3 ook ontvingen haar dienstmeisjes 
een voorschot op hun loon, zodat Jannijttgen een rok die ze van haar baas had gekregen 
kon laten voeren. deze ongekend gedetailleerde informatie over van nesses leven staat 
op slechts één van de circa tweehonderd pagina’s uit haar memorieboek. 

in 2019 werd dit unieke memorieboek ontdekt in een vestiging van het belgische rijks- 
archief in mons. dankzij haar aantekeningen is maria van nesse een van de best gedocu-
menteerde mensen uit de eerste helft van de nederlandse zeventiende eeuw. Ze noteerde  
vrijwel al haar uitgaven, zowel grote als kleine, variërend van een donatie van 3000 gulden 
aan de kerk tot de 3 realen voor de geldzakken die ze kocht om dit grotere bedrag in te 
bewaren.4 Hoewel de meeste notities de betaling van producten en diensten beschrijven, 
was het memorieboek meer dan alleen een kasboek. van nesse beschreef ook belangrijke 
gebeurtenissen, noteerde recepten, huishoudtips en medische adviezen, en legde vast 
welke afspraken ze met haar dienstmeisjes maakte bij hun aanstelling. samen maken al 
die details het dagelijks leven van deze vrouw niet alleen kenbaar, maar ook voelbaar. dat 
het memorieboek ook nog eens is geschreven door een zelfstandig levende vrouw, maakt 
dit document helemaal bijzonder. dankzij deze rijke bron kunnen we ons nu een levendig 
beeld vormen van de zeventiende eeuw gezien vanuit het oogpunt van een zelfstandige, 
ongehuwde vrouw. die zienswijze levert nieuwe inzichten op in een aantal aspecten van 
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het zeventiende-eeuwse leven die in dit boek centraal staan: het dagelijks leven, de huis-
houdelijke consumptie en het functioneren van de katholieke kerk onder een dominant 
protestants regime.

een zelfstandige vrouw

Het beeld van vrouwen in de republiek zoals dat wordt gepresenteerd in de wetenschap-
pelijke literatuur en in musea is deels gebaseerd op archiefdocumenten, waarin het han-
delen van vrouwen beperkt en vaak eenzijdig vanuit het perspectief van de man wordt 
beschreven.5 pas in 1956 werden vrouwen in nederland handelingsbekwaam voor de 
wet. voor die tijd konden gehuwde vrouwen geen overeenkomst sluiten, zoals voor de 
aankoop van een huis of het openen van een bankrekening. vrouwen hadden daarom de 
medewerking van een man – vader, echtgenoot of voogd – nodig bij de opstelling van een 
officieel document. bij die documenten is het dan ook vaak onmogelijk om te bepalen of 
de vrouw in kwestie uit eigen beweging een beslissing of het initiatief had genomen, of 
dat haar mannelijke voogd dat had gedaan. dat is problematisch, want als de individuele 
acties van vrouwen slecht zichtbaar zijn in de bronnen, kan dat de historisch onjuiste in-
druk wekken dat vrouwen niets deden, onbelangrijk waren of zelfs zijn. een uitzondering 
op het principe dat vrouwen bevoogd moesten zijn, waren vrouwen die zonder man leef-
den, zoals weduwen en meerderjarige ongehuwde vrouwen. Zij konden en mochten wel 
zelfstandig rechtshandelingen verrichten.6 van nesse valt in die laatste categorie en was 
dus wettelijk handelingsbekwaam. dat zien we terug in haar schrijven. vrijwel iedere aan-
tekening in haar memorieboek is een beschrijving van haar handelen. veruit de meeste  
aantekeningen beginnen met ‘ick’, waarop een werkwoord volgt. er is geen ontkomen 
aan: deze vrouw benutte haar recht om zelfstandig te handelen. daarmee biedt het  
memorieboek een uniek kijkje in het leven van deze vrouw en haar daadkracht, en daar-
mee misschien ook in de sociale en economische positie van andere vrouwen, of mis-
schien zelfs ‘de vrouw’ in de zeventiende eeuw.

in de jaren dat van nesse haar aantekeningen maakte, behoorde ze als ongehuwde 
vrouw tot de demografische groep van de ‘bejaerde dogters’.7 in zeventiende-eeuwse  
archiefbronnen werd deze term gebruikt voor ongehuwde vrouwen die meerderjarig waren.  
bejaarde dochters kwamen in alle lagen van de samenleving voor: van de allerrijksten tot 
de allerarmsten, in de stad en op het platteland. als oudste dochter uit een welvarend 
gezin beschikte de alleenstaande van nesse na de dood van haar ouders zelfstandig 
over een aanzienlijk vermogen. in de zeventiende-eeuwse republiek werden vrouwen op 
hun vijfentwintigste meerderjarig en dus handelingsbekwaam, mits ze ongehuwd wa-
ren.8 toen van nesse in 1623 in het memorieboek begon te schrijven was ze die leeftijd 
al ruim gepasseerd; ze was in 1588 geboren. Juridisch gezien had de ongehuwde van 
nesse meer zeggenschap over haar bezittingen dan bijvoorbeeld haar gehuwde zuster 
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adriana van nesse, die van haar man, Jacob nobel, afhankelijk was. als bejaarde dochter 
kon maria haar eigen beslissingen nemen en dat deed ze ook, zoals niet alleen uit haar 
aantekeningen, maar ook uit haar testament en bijbehorend codicil blijkt.9

in de periode dat van nesse in haar memorieboek schreef, woonde ze met haar perso-
neel in de voorname langestraat. daar bestierde ze het huishouden naar eigen inzicht. in 
het boek Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw nuanceerde 
els kloek het beeld van de bazige, propere vrouw in de zeventiende-eeuwse nederlanden, 
een stereotype dat grotendeels is gebaseerd op verslagen van buitenlanders.10 van vrou-
wen werd destijds verwacht dat ze het huishouden bestierden, wat voor rijke huishou-
dens betekende dat de vrouw des huizes leidinggaf aan een klein bedrijf met meerdere 
werknemers, in vaste en tijdelijke dienst. een vlekkeloos huishouden was belangrijk voor 
de status en het aanzien van het hele gezin en iets waarmee de heer des huizes sociaal en 
professioneel zijn voordeel kon doen. recente studies hebben aangetoond dat vrouwen 
zich ook in de openbare ruimte begaven en bijdroegen aan de inkomsten van het gezin.11 
in hun rol van huisbestierder waren vrouwen belangrijke consumenten voor de economie 
en het winkellandschap.12 van weinig huishoudens in de republiek is de consumptie zo 
uitgebreid omschreven als dat van van nesse. Ze noteerde niet alleen het ingekochte 
product of de dienst en het betaalde bedrag, maar ook de naam en woonplaats van de 
verkopers – zowel mannen als vrouwen, de oorsprong van het product en specifieke af-
spraken over geleverde diensten. Zo komt alkmaar als markstad gedetailleerd in beeld en 
wordt duidelijk hoe een consument impact had op de winkeliers, verkopers en ambachts-
lieden, die minder zichtbaar zijn in andere archiefbronnen dan hun rijkere stadsgenoten.

van nesse schreef haar memorieboek in de zeventiende eeuw, een periode die ook wel 
is omschreven als een ‘Gouden eeuw’. momenteel is er een discussie gaande over de 
bruikbaarheid van dat begrip.13 voorstanders wijzen op de welvaart en handel, de geopo-
litieke dominantie van de republiek en de ongekend hoge literaire en artistieke productie, 
terwijl tegenstanders de term beperkend vinden en van mening zijn dat die weinig recht 
doet aan de schaduwkanten van de geschiedenis, met name de slavernij, maar ook gen-
derongelijkheid. of van nesse later zou kunnen profiteren van de welvaart van die perio-
de was in zekere zin al bij haar geboorte bepaald. van huis uit was ze katholiek, waarmee 
ze tot een religieuze minderheid behoorde. Ze mocht haar geloof niet in het openbaar 
belijden en de mannen om haar heen – onder wie haar vader, zwager en broer – waren  
buitengesloten van bestuurlijke functies. als vrouw was ze, zoals reeds beschreven,  
ondergeschikt aan de andere sekse. ondanks haar beperkte vrijheid verkeerde van nesse 
in een relatieve luxepositie. Ze behoorde tot de allerrijksten van de zeventiende-eeuwse 
republiek en was daarmee zonder meer bevoorrecht.14 dat van nesse zeer vermogend 
was, hielp bij het verzachten van de nadelige gevolgen van haar geloof, sekse en onge-
huwde staat. overigens betekende haar rijkdom niet dat haar leven zorgeloos was. tegen 
echte rampspoed was ook toen geen geld opgewassen. Het vroegtijdig overlijden van 
haar jongere broer en diens zoontje vijf weken later maakte ze van dichtbij mee. Het ver-
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mogen dat haar broer naliet, voorkwam dat zijn vrouw en overgebleven kinderen na zijn 
dood nog een ramp te verwerken kregen. als katholiek en als vrouw was van nesse wel-
licht achtergesteld, maar ze was ook zeer vermogend en behoorde daarmee tot een kleine  
groep mensen voor wie de zeventiende eeuw een ‘gouden’ periode zal zijn geweest.

een unieke bron

veruit de meeste zeventiende-eeuwse egodocumenten, zoals dagboeken, autobiogra- 
fieën en journalen, zijn door mannen geschreven.15 Het dagboek van willem Frederik van 
nassau-dietz (1613-1664), stadhouder van Friesland, schetst bijvoorbeeld een helder 
beeld van hoe men aan het hof met elkaar omging en hoe de stadhouder zijn leven en 
verantwoordelijkheden heeft ervaren. ook de werelden van de Haagse dichter en diplo- 
maat constantijn Huygens (1596-1687) en amsterdamse regenten Joan Huydecoper 
junior (1625-1704) en pieter de Graeff (1638-1707) komen dankzij hun geschriften tot 
leven. sinds de jaren 1970 is er ruime aandacht voor autobiografische bronnen in de 
wetenschap, die zich bovendien allang niet alleen meer bezighoudt met de ‘daden der 
koningen’.16 dankzij de vlucht van het onderzoek naar individuele getuigenissen zijn zo-
wel onze kennis als onze inzichten in het gedrag, de omgang en levenswijze van allerlei 
mensen toegenomen. Juist daarom is het zo jammer dat er amper egodocumenten zijn 
geschreven door vrouwen. Zulke documenten zijn althans nauwelijks bewaard gebleven.

Handschriften waarin uitgaven, al dan niet huishoudelijk van aard, zijn opgenomen, 
vielen in het verleden soms binnen en soms buiten de definitie van egodocumenten 
en autobiografische geschriften.17 een voorbeeld is het aantekenboek van de Friese, 
adellijke andriese lucia van bronkhorst, dat door de eerdergenoemde marlies stoter is 
onderzocht.18 Het manuscript is een huishoudboek, maar ook een familieboek waarin 
van bronkhorst aantekeningen maakte over dood, doop, huwelijk en scholing. de bron, 
geschreven door een net als van nesse katholieke vrouw, maar Fries en van adel, is niet 
opgenomen in rudolf dekkers lijst van zeventiende-eeuwse, noord-nederlandse egodo-
cumenten. Het huishoudboek van de utrechtse patriciër carel martens overigens ook 
niet, hoewel hij ook aantekeningen van persoonlijke aard opnam. net als van bronkhorst 
had van nesse meer aandacht voor huishoudelijke uitgaven dan voor aantekeningen van 
persoonlijke aard, zoals recepten, geschenken en gebeurtenissen. deze hybride bronnen 
kunnen niet gedefinieerd worden als autobiografieën, zoals die van elisabeth strouven 
(1600-1661), maar ze bevatten wel degelijk autobiografische aantekeningen.19 daarin ver-
schilt het grotendeels ongepubliceerde rekeningboek van wendela bicker (1625-1668), 
de vrouw van Johan de witt (1625-1672).20 tijdens haar huwelijk met de raadpensionaris 
noteerde bicker aankopen en maakte ze rekensommen om de waarde van hun spullen 
(roerende goederen) bij te houden. in vergelijking met bickers ‘rekeningboek’ behelst 
van nesses memorieboek een breder scala aan onderwerpen. in hoofdstuk 2 lichten we 
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toe waarom we het begrip ‘memorieboek’ hanteren en vergelijken we van nesses bron 
met andere egodocumenten uit de zeventiende eeuw.

ook van maria’s vader, zus en nichtje zijn aantekeningenboeken bewaard gebleven. die 
bevinden zich in hetzelfde familiearchief als dat van maria. maar zelfs in vergelijking met 
hun notities zijn die van maria uniek vanwege de consistente wijze waarop ze alles jaar in 
jaar uit opschreef. maria werkte zeer nauwkeurig en gedurende een lange periode – van 
1623 tot 1646 – aan haar memorieboek, waardoor we haar leven en uitgaven gedurende  
een kwarteeuw kunnen volgen. Haar vader, Gijsbrecht van nesse (1541-1611), hield een 
aantekeningenboekje bij waarin hij bijvoorbeeld zijn schilderijen, boeken en andere zaken 
opsomde.21 Zijn jongste dochter adriana, de zus van maria, hield een aantekeningenboek 
bij dat inhoudelijk vergelijkbaar is met dat van haar oudere zus, maar het is rommeliger en 
niet meer compleet.22 ook adriana’s dochter catharina had een aantekeningenboek, maar 
zij lijkt soms te zijn vergeten dat ze überhaupt voornemens was aantekeningen te maken. 
af en toe werkte ze een lijstje uit, zoals van de geboortes en overlijdens binnen de familie, 
maar zelfs samen schetsen die op zich interessante opsommingen slechts een gefrag-
menteerd plaatje.23 vergeleken met haar vader, zus en nichtje werkte maria nauwkeurig en 
lijken haar aantekeningen volledig, voor zover dat te controleren is. om een voorbeeld van 
haar vermoedelijke volledigheid te geven: van nesse betaalde mee aan het recognitiegeld 
waarmee voorkomen werd dat de schout invallen deed in de kerk; van geen enkel jaar 
ontbreekt deze post in haar aantekeningenboek. bij haar zus adriana daarentegen komen 
de uitgaven incidenteel voor. dankzij de mate van detail van haar aantekeningen, de di-
verse doelen die het memorieboek diende en de lange periode die het beslaat, is maria’s 
memorieboek als bron betrouwbaar en bruikbaar – een belangrijke toevoeging aan de ne-
derlandse geschiedenis. in dit boek richten we ons dan ook op haar en komen de andere 
memorieboeken alleen daar waar relevant ter sprake, en dan met name dat van adriana.

Het memorieboek werpt nieuw licht op drie aspecten van het zeventiende-eeuwse  
leven: het dagelijks leven, huishoudelijke consumptie en het katholicisme. Het dagelijks 
leven zit verstopt in de details, maar samengenomen stellen die ons in staat om het leven 
van van nesse in ‘hyperdetail’ te beschrijven, zoals in hoofdstuk 1 gebeurt. ten tweede 
passeert het hele zeventiende-eeuwse huishouden de revue: kleding, sieraden, eten en 
drinken, onderhoud aan het huis en de tuin, belasting, het salaris van de dienstmeisjes 
et cetera. opmerkelijk zijn de circa zeventig schilderijen, twintig beelden, vijfentwintig 
prentjes die ze kocht in een periode waarin de nederlandse kunstmarkt floreerde: het 
tweede kwart van de zeventiende eeuw. van geen enkele kunstkoper in deze hoogtij- 
dagen van de nederlandse, beeldende kunsten zijn de kunstaankopen structureel en zo 
uitgebreid vastgelegd. daadwerkelijke aankopen van kunstwerken zijn sowieso slechts 
zelden en alleen incidenteel vastgelegd in contemporaine bronnen. sociaaleconomisch 
onderzoek naar de kunstmarkt van de republiek is noodgedwongen vooral gebaseerd op 
boedelinventarissen waarin kunstwerken voorkomen.24 de bedragen in boedelinventaris-
sen zijn altijd geschatte waarden, die belangrijk zijn, maar niet per se overeenkwamen 
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met wat er daadwerkelijk bij de aankoop werd betaald. ook zeldzaam is de informatie die 
van nesse opschreef over de omstandigheden waaronder ze kunst kocht: bij de schilder 
zelf of op een markt, of er onderhandeld is en hoe het aankoopbedrag is opgesplitst in 
kosten voor arbeid, materiaal en bezorging. 

dan het katholicisme. van alleenstaande vrouwen werd destijds naast kuisheid vroom-
heid verwacht, een levensdoel waaraan van nesse met verve invulling gaf. in de repu-
bliek was de openbare uitoefening van de katholieke religie verboden sinds het vierde 
kwart van de zestiende eeuw. in alkmaar namen gereformeerden de plek over van ka-
tholieken, zowel in het stadsbestuur als in de kerkgebouwen zoals de sint-laurenskerk 
aan het begin van van nesses straat. in het tweede kwart van de zeventiende eeuw – de 
periode die het memorieboek grofweg beslaat – waren alkmaarse katholieken nog steeds 
gedwongen om hun geloof in de marge van de samenleving te belijden.25 ook al was er 
formeel nog vrijheid van geweten en was de gereformeerde kerk weliswaar de publieke 
kerk, maar geen staatskerk.26 ook van nesses leven werd mede bepaald door de refor-
matie en de beeldenstorm: haar vader vertrok na de verlate beeldenstorm in Haarlem 
in 1578, waar hij schepen en burgemeester was geweest, en belandde niet veel later in 
alkmaar, de meest katholieke stad in de provincie Holland.27 bij het vertrek uit Haarlem 
werd de memorietafel van zijn familie, geschilderd door maarten van Heemskerck (1489-
1574), die eerder uit de sint bavokerk naar zijn huis was gebracht om in betere tijden 
terug te plaatsen, meegenomen. op haar eigen manier probeerde maria de in het nauw 
gedreven katholieke kerk te helpen. naast het spekken van de kas en het levensonder-
houd van de pastoor, bekostigde ze de aankoop van een flink aantal liturgische objecten. 
Ze liet missen opdragen, kocht kaarsen en financierde het Heilig bloedaltaar, waarover 
meer in hoofdstuk 4. dat vrouwen als klop of begijn een rol speelden in de overleving 
van de katholieke kerk gedurende de zeventiende eeuw was al bekend, maar dat een rijke, 
katholieke vrouw een rol als geestelijke maagd en weldoener kon combineren, en hoe ze 
dat deed, wordt concreet in haar schrijven.28

werkwijze en opzet

vanwege het caleidoscopische, gedetailleerde beeld dat het memorieboek laat zien van 
het dagelijks leven in alkmaar en de republiek was het noodzakelijk om een interdiscipli-
naire werkwijze te adopteren. we begonnen met archiefonderzoek, met name in de het 
rijksarchief in mons en in Gent. naast de memorieboeken van maria, haar zus adriana en 
hun vader bevat het familiearchief relevante documenten, zoals testamenten, huwelijkse 
voorwaarden, boedelinventarissen en inkomstenboeken. deze bronnen zijn gebruikt om 
de biografie zo compleet mogelijk te maken. onze belangrijkste archiefbron bleef natuur-
lijk van nesses memorieboek zelf. onder leiding van alkmaarse stadsarchivaris Harry de 
raad, bijgestaan door Frits van Yperen, heeft een groep van twintig alkmaarse vrijwilligers  
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het memorieboek kundig en zorgvuldig getranscribeerd en voorzien van een verklarende 
woordenlijst. beide zijn gelijktijdig met het verschijnen van dit boek gepubliceerd op de 
website van regionaal archief alkmaar met dank aan directeur paul post. om de bron 
in context te plaatsen is gebruikgemaakt van historische, sociaaleconomische, kunst-
historische en kostuumhistorische literatuur. met archiefonderzoek als basis poogt dit 
interdisciplinaire boek van dienst te zijn voor allerhande onderzoekers en specialisten.

Het onderzoek naar van nesses memorieboek kende ook uitdagingen. ten eerste heeft 
van nesse weliswaar een schat aan (zeldzame) informatie opgeschreven, maar is het niet 
altijd duidelijk wat ze bedoelde. er zijn soms te weinig woorden van onderscheidende 
betekenis om er een touw aan vast te kunnen knopen. lastig is bovendien dat sommige  
woorden, zoals ‘kas’ en ‘beelt’ uiteenlopende betekenissen hadden. Het woord ‘kas’ kan 
bijvoorbeeld ‘kast’ of ‘kist’ betekenen, maar het kan ook verwijzen naar een ‘oven’ of 
een onderdeel van een altaarstuk.29 de betekenis van het woord moet in die gevallen uit 
de context blijken. eenieder die van nesses memorieboek als bron wil raadplegen en 
gebruiken zal dan ook goed moeten lezen en de secundaire literatuur moeten gebruiken 
om tot een juiste interpretatie te komen. Hierbij zal de verklarende woordenlijst, inclusief 
spellingsvarianten, zeker van pas komen. Zelf hebben wij naast de secundaire literatuur 
verschillende specialisten geraadpleegd, en wel op het gebied van de kunstgeschiedenis, 
architectuurgeschiedenis, lokale geschiedenis, archeologie, historische keuken, huis-
houdlinnen, vrouwelijke religieuzen en kostuumgeschiedenis.30

ten tweede is het onmogelijk gebleken om veel objecten uit van nesses huis te identi-
ficeren. slechts enkele van haar bezittingen zijn overgeleverd, of ze worden momenteel 
niet als zodanig herkend. dat is met name spijtig waar het de kunst en religieuze arte-
facten betreft. misschien komt haar gehele kunstcollectie nog eens boven water, bijvoor-
beeld in een belgische of Franse privéverzameling (de nazaten van haar zus adriana 
woonden in belgië). misschien is alles verloren gegaan.31 er is zelfs geen portret van 
van nesse bekend, dus zijn we vormgever willemijn somers van studio berry slok extra 
dankbaar voor het mysterieuze beeld dat op het omslag van ons boek prijkt. de illustra-
ties in dit boek laten dan ook niet haar eigendommen zien, maar hoe ze eruit kúnnen 
hebben gezien. de uitgebreide en vaak beschrijvende onderschriften lichten toe waarom 
een bepaalde illustratie is gebruikt. ten derde is het memorieboek onderdeel geweest 
van een grotere administratie die deels verloren is gegaan en wordt besproken aan het 
einde van hoofdstuk 2. in het memorieboek ontbreken bijvoorbeeld de jaren voor 1623 
en na 1646 (van nesse overleed in 1650). bovendien heeft van nesse brieven geschreven 
die niet zijn overgeleverd.32 waar onzekerheden of lacunes bestaan, is dat aangegeven 
in de lopende tekst en wordt een beroep gedaan op secundaire literatuur, vergelijkbare 
casussen en primaire bronnen over andere huishoudens om de gaten in onze kennis op 
te vullen en een zo volledig mogelijk beeld te scheppen.

dit boek is zo opgezet dat het mogelijk is om de hoofdstukken afzonderlijk te lezen. 
we vermoeden dat van nesses memorieboek een breed publiek zal aanspreken, dus 
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hebben we geprobeerd om de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken. per deel- 
onderwerp hebben we relevante informatie uit het memorieboek verzameld in grafie-
ken, tabellen en bijlagen, waarnaar we gaandeweg verwijzen. Het register vergemakkelijkt  
hopelijk de toegang tot ons boek en de bron die eraan ten grondslag ligt. Hoofdstuk 1 is 
een biografie van maria van nesse, waarin niet alleen haar levensloop, persoonlijkheid, 
de mensen om haar heen en haar huis worden beschreven, maar ook een beeld wordt 
geschetst van het dagelijks leven in de zeventiende eeuw, op basis van het memorieboek 
natuurlijk. in hoofdstuk 2 wordt eerst het begrip ‘memorieboek’ toegelicht en worden de 
fysieke kenmerken ervan beschreven, alsook de aantekeningen van persoonlijke aard, zo-
als nieuwswaardigheden, medische en huishoudelijke adviezen, recepten en unica (zoals 
het vinden van een klavertje vijf). ten slotte komt ook de ruimere administratie waarvan 
het memorieboek deel uitmaakte aan bod. Hoofdstuk 3 gaat over van nesses uitgaven: 
voedingsmiddelen, huisraad (met speciale aandacht voor schilderijen en boeken), kle-
ding en dienstmeisjes. dat het zwaartepunt verschoof van het aardse en huishoudelijke 
naar het hemelse en katholieke baseren we onder andere op berekeningen van al haar 
uitgaven, die zijn samengevat in de grafieken 3.1 en 3.2.33 Het boek culmineert dan ook in 
een hoofdstuk over de katholieke kerk in alkmaar. daarin beschrijven we hoe van nesses 
sociale positie haar in staat stelde om haar leven op geheel eigen wijze en steeds meer 
in dienst te stellen van de kerk. Het overkoepelende doel van dit boek is om een zo com-
pleet en grondig mogelijk, maar algemeen beeld te scheppen van de inhoud van de bron, 
het leven van maria van nesse en de wereld om haar heen. dat laat onverlet dat er nog 
vele gespecialiseerde vervolgstudies denkbaar zijn.

dichtbij en persoonlijk

maria van nesses memorieboek brengt de zeventiende eeuw dichtbij, maakt het verhaal 
persoonlijk en de periode herkenbaar. de rijkdom aan nieuwe gegevens, gerelateerd aan 
een breed scala aan belangrijke, maatschappelijk aspecten van de zeventiende-eeuwse 
republiek, is weergaloos. de zeventiende eeuw, die we dachten zo goed te kennen, komt 
nu nóg dichterbij – voor specialisten, maar ook voor een breed publiek. de herkenbaar-
heid van haar wereld schuilt in het onveranderlijke van de menselijke ervaring, in gewin 
en verlies, én in emotie. Zo is er het grote verdriet rondom het overlijden van jonge kinde-
ren en klein geluk bij het kopen van sinterklaascadeautjes en het vinden van een klavertje 
vijf. ook herkenbaar is de angst voor de dood en de broosheid van het leven, gevat in 
van nesses vele medische adviezen en pogingen om de pest te weren. wij schreven dit 
boek tijdens de coronapandemie en kunnen ons daar alles bij voorstellen. ook de vele 
contactmomenten met haar zus en lokale winkeliers zullen menig lezer bekend voor-
komen, alsook haar omgang met anderen – zoals de ergernis die van nesse uitte over 
een brutale aap – en haar liefde voor mooi gemaakte voorwerpen. net als nu bestonden 
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er hobby’s in de zeventiende eeuw: van nesse was een bekwaam handwerkster, en ver-
maakte zich met speelkaarten en loterijen. Hedendaagse gelovigen herkennen wellicht 
de troost die alleen haar geloof kon bieden, vaak vermomd in rituelen en gewoontes, 
zoals bidden en lezen. de huishoudelijke klusjes zijn voor vrijwel iedereen herkenbaar, 
zoals de schijnbaar nimmer slinkende stapel was en het moeten laten repareren van de 
dakgoot. op andere momenten voelt de zeventiende eeuw plotseling weer mijlenver weg, 
bijvoorbeeld als we het grote aantal bestellingen bij de zilver- en goudsmid adriaen van 
breen (ca. 1584-na 1646) zien. maria en haar zwager besteedden er bedragen waarvoor 
iemand anders destijds een leven lang moest werken. Zo maakt de enorme rijkdom van 
maria en haar naasten de afstand met de ‘Gouden’ eeuw plotseling weer voelbaar. dat 
van nesses wereld zowel herkenbaar en dichtbij als vreemd en ver kan voelen, maakt het 
lezen van haar memorieboek des te spannender.

spelling persoonsnamen 
In de spelling van haar naam volgen we Maria van nesse zelf (over spelling, zie hoofd-
stuk 1, p. 32). daar waar in dit boek een verkorting van de naam van ‘Maria van nesse’ 
nodig is, wordt doorgaans haar achternaam gebruikt. haar voornaam (zonder achter-
naam) wordt alleen gebruikt als het om Maria’s jeugd gaat, en wanneer ze besproken 
wordt in familieverband, om verwarring met andere Van nesses te voorkomen. 

andere persoonsnamen spellen we meestal zoals Van nesse dat deed, zodat de lezer de 
personen gemakkelijk in haar memorieboek kan vinden.
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hoofdStuk 1

bioGraFie: 
Het leven van 

maria van nesse 
in HYperdetail
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v
óór de ontdekking van haar memorieboek lag de naam maria van nesse ver-
scholen in het rijksarchief in belgië. Haar naam ontbreekt vrijwel volledig 
in publicaties over de zeventiende-eeuwse republiek.1 nu het memorieboek 
boven water is gekomen, is van nesse niet alleen uit de vergetelheid gered, 

maar direct ook een van de rijkst gedocumenteerde personen van de zeventiende-eeuwse  
republiek geworden. Het memorieboek is een schatkist vol details over haar vermogen 
en bezittingen, haar omvangrijke en diverse netwerk, haar dagbesteding en persoonlijk-
heid, en natuurlijk zeventiende-eeuws alkmaar. bovendien bevat het familiearchief waarin 
maria’s memorieboek zich bevindt uitgebreide informatie over haar en haar familie: haar 
ouders, broer en zijn gezin, en haar zus adriana, met wie maria heel hecht was, adriana’s 
dochters en echtgenoot Jacob nobel, die iedereen overleefde.2 ook over de latere genera-
ties, met name adriana’s kleinkinderen, bij wie de meeste erfenissen van de van nesses 
samenkwamen, zijn we goed ingelicht.3 bijzonder is dat niet alleen maria, maar ook haar 
vader, zus adriana en nichtje catharina aantekeningenboeken bijhielden, zij het beknop-
ter.4 dankzij deze rijke informatie is het mogelijk om een bijzonder gedetailleerde biografie 
over maria te schrijven. door heel nauwkeurig en soms tussen de regels door te lezen, 
konden ook haar dagbesteding en persoonlijkheid beschreven worden – onderwerpen die 
in biografieën van zeventiende-eeuwse personen vaak noodgedwongen achterwege blij-
ven. Het archief van haar familie, aangevuld met andere archiefbronnen en secundaire 
literatuur over het alkmaar van de eerste helft van de zeventiende eeuw, zijn in dit hoofd-
stuk gebruikt om het leven en huis van maria en haar sociale netwerk te beschrijven. 
kortom, dit hoofdstuk vertelt haar leven in hyperdetail.

thuis in alkmaar

Het verhaal van maria van nesse speelde zich af in alkmaar, haar thuis. Ze werd er ge-
boren in de koorstraat en om de hoek van waar dat gebeurde, in de langestraat, zal ze 
zijn overleden. behoudens een paar uitstapjes, met name naar schagen, verliet ze de 
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1.1 op deze stadsplattegrond van alkmaar 
zijn plaatsen gemarkeerd waarmee maria van 
nesse goed bekend zal zijn geweest. tussen 
deze locaties lagen vermoedelijk haar meest 
gelopen routes. Joan blaeu, Plattegrond van 
Alkmaar (detail), 1649, gravure, 51 x 62 cm, 
alkmaar, regionaal archief alkmaar, inv.nr.  
pr 1005037.

in roze zijn de locaties aangegeven die pre- 
cies op de kaart aangewezen kunnen worden. 
de lichtblauw gemarkeerde locaties kunnen  
één à twee huizen meer naar links of rechts 
gelegen hebben.

 1 Grote of st.-laurenskerk
 2  schilder claes van der Heck  

(langestraat 98)
 3  Huiskerk van pater dirck Harmensz in 

1643 (st.-dominicusstatie; lombardsteeg 
hoek Gedempte nieuwesloot)

 4  dichteres maria tesselschade roemersdr 
visscher (langestraat 60)

 5  schilder Zacharias paulusz  
(langestraat 54-56)

 6 belittge nicht (langestraat)
 7  Jannijttge Heinderijckx en Gurtge  

Garbrants (Houttil)
 8 waag
 9  apotheker willem stoop en trijn nanne  

(‘int vergulde boot’, mient 8)
 10 lakenkoper Hendrick Jansz pelt (mient 20)
 11 ‘de Groene papegay’ (langestraat 21)
 12  Huiskerk ‘Het blauwe paard’ (sint- 

matthiasstatie) (langestraat 41)
 13 maria van nesse (langestraat 89-91)
 14 ‘Het moriaanshoofd’ (langestraat 93)
 15 Gijsbert van nesse (langestraat 95)
 16 stadhuis (langestraat 97)
 17  stoffenwinkel van aechte bocke en willem 

Jansz camaij (koorstraat hoek laat)
 18  ouderlijk huis van maria, adriana en 

Gijsbert van nesse, later bewoond door 
adriana en haar gezin (koorstraat hoek 
Heul)

 19  Huiskerk: st.-Franciscusstatie  
(schoutenstraat)

 20  pastoor krijn koster en diens opvolger 
Johannes de kater (laat) en de st.- 
laurentiusstatie (diggelaarssteeg)
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