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Prinsgezinde pamﬂettisten noemden Gerard Andriesz Bicker,
heer van Engelenburg en drost van Muiden, een lafbek die ‘scheet
van bangigheydt in sijn broeck’

Primeur 1920
‘Wat telde was hoe rijk je
voorouders waren en hoe
ver je stamboom terugging’

Het eerste schooltuincomplex
→ Kinderen in
de schooltuin
aan de Spaarndammerdijk,
gezien naar
het leslokaal,
circa 1930.

schaars. Het Amsterdam Museum heeft twee
portretten van Pieter Gerritsz Bicker en zijn
vrouw Anne Codde. En in het Stadsarchief ligt
een brief uit 1547 van hun zoon Gerrit, over de
aankoop van een partij zout. Het zijn summiere
puzzelstukjes, maar ze geven wel inzicht in het
startkapitaal van de familie.”

Met het geld kwam ook de macht?
“Gerrit Pietersz Bicker, die na de verbanning
van zijn vader de Amsterdamse brouwerij overnam, trouwde met Aleida Boelens, dochter van
Andries Boelens. Die was een van de rijkste en
machtigste mannen in Amsterdam, vijftien
keer tot burgemeester verkozen. Gerrit dreef
handel met Rusland, had contacten in Peru en
was vanaf 1590 achtereenvolgens raadslid,
schepen en in 1603 zelfs burgemeester. Zijn gedurfde investering in de Compagnie van Verre
leverde hem geen windeieren op. Samen met
zijn broer Laurens richtte hij ook nog de Compagnie van Guinee op, voor handel op de Afrikaanse westkust in goud, ivoor en slaven.”
Hoe lagen de verhoudingen in die tijd?
“In de eerste helft van de 17de eeuw was er geen
familie die zoveel macht en rijkdom vergaarde
als de Bickers. Er zat altijd wel een familielid in
het stadsbestuur. Het leverde ze onder concurrenten de naam ‘Bickers-ligue’ op. Van alle
zeventiende-eeuwse Amsterdamse regentenfamilies, zoals Six, Trip en Deutz, konden alleen de Bickers zeggen dat hun voorouders uit
Amsterdam kwamen. De anderen waren allemaal immigranten. Niet dat dat ertoe deed; wat
telde was hoe rijk je voorouders waren en hoe
ver je stamboom terugging.”

→ Rijke families vermaken zich op
een buitenplaats: De buitenpartij,
geschilderd door Dirck Hals in
1627. FOTO RIJKSMUSEUM

Die rijke stamboom hadden ze wel een beetje
vervalst, lees ik in uw boek.
“Schilder-genealoog Jacob Colijns kwam in
1660 na wat dubieus speurwerk tot de wenselijke conclusie dat de familie Bicker via Andries
Boelens afstamde van de familie Boel, een adellijk regentengeslacht waarvan de afstamming
terugging tot 1320.”
Klopt het dat de Bickers niets moesten hebben
van de Oranjes?
“Ze waren als rijke Amsterdamse koopmannen
niet onder de indruk van Willem II, de kleinzoon
van Willem van Oranje, die probeerde als stadhouder aan de macht te komen. De Bickers wilden geen stadhouder die hun macht inperkte.
Ze waren voorstander van een land dat zichzelf
regeerde, via de Staten-Generaal. Zo kwamen de
Bickers recht tegenover de prins te staan.”

→ Gerard Andriesz Bicker,
geschilderd door Bartholomeus
van der Helst, circa 1642. FOTO
RIJKSMUSEUM

Gerard Andriesz Bicker, de bekende dikzak van
het schilderij van Bartholomeus van der Helst
uit het Rijksmuseum, werd het mikpunt van
spot van de orangisten.
“Dik zijn was een teken van welstand, maar
Gerard was wel erg zwaar. ‘Papzak’ noemden
zijn tegenstanders hem. Toen hij in 1650 als
drost van het Muiderslot op de vlucht sloeg
voor het naderende leger van prins Willem II,
leverde hem dat hoon en spot op. Prinsgezinde
pamﬂettisten noemden hem een lafbek die
‘scheet van bangigheydt in sijn broeck’. En dan
verloor hij ook nog een zaak over zijn geschonden trouwbelofte aan Alida Conincks.”
Wat was uw mooiste vondst?
“Een andere geschonden huwelijksbelofte, die
uit 1640 van Alida Bicker aan Johan Roeters.
Vader Cornelis Bicker zag de advocaat niet zitten als schoonzoon. Ik stuitte aanvankelijk alleen op de uitspraak, maar in het Nationaal
Archief bleken alle processtukken te liggen.
Het is een heerlijk gevoel dat je de eerste bent
die er na eeuwen weer eens een blik op werpt.”
Simone van der Vlugt: Wij zijn de Bickers!
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p 11 februari 1920 stemde
de gemeenteraad in met
een subsidie van 9000 gulden voor de Amsterdamsche Vereeniging voor Schoolwerktuinen. Het geld volstond voor de
inrichting en exploitatie van een eerste schooltuincomplex in de polder
tussen de Petroleum- en de Houthaven. Daar konden 280 schoolkinderen aan de slag, elk op 20 vierkante
meter grond. De economische
schaarste na de Eerste Wereldoorlog
speelde een rol, maar het tuinieren

moest de kinderen ook behoeden
voor ‘de demoraliserende invloed
van de straat’. De tweede tuin kwam
in de Watergraafsmeer aan de Ringdijk, achter de voormalige hofstede
Klein Dantzig, en de derde aan de
Zuidelijke Wandelweg in Zuid. Eerst
werden de lessen gegeven op woensdag- en zaterdagmiddag, in 1934 kregen dertien scholen toestemming om
onder schooltijd te gaan tuinieren.
Amsterdam telde in 1980 negentien
schooltuincomplexen, waarvan er nu
nog dertien in gebruik zijn.
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Manus ten Herckel in Ajax 1

O

peens dook hij in augustus
2006 op in de Amsterdam
Arena: Manus ten
Herckel. De armen zelfverzekerd over
elkaar, aan de voet een
leren knikker. De uit
het clubarchief opgedoken foto uit 19111912 was door de clubleiding uitverkoren tot
nieuw campagnebeeld.
Uitvergroot op een billboard in het stadion moest
hij de jonge Ajacieden mentaal
kracht geven voor hun herovering
van de Europese velden met eigen-

zinnig voetbal. Bij het maken van
de foto ging Ten Herckel als spil van
het tweede elftal desnoods door
een muur. Teamgenoten
Jan van Dort en Fons Pelser stroomden in 1913
door naar Ajax 1, Maar
Manus ten Herckel
moest tien jaar wachten op zijn debuut. Februari 1923 mocht hij
zijn opwachting maken
in Ajax 1, voor drie wedstrijden.

→ Het Ajaxcampagnebeeld van Ten
Herckel uit 1911-1912.

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

Amsterdam zit vol verborgen schatten. We rijden of lopen er dagelijks
langs. Maar hoe goed kennen we de
stad? Vorige week stonden we voor
het polderhuisje uit 1865 in de Rustenburgerstraat, dat zowel de annexatie in 1895 door Amsterdam als
de latere wijksaneringen van De Pijp
heeft overleefd. Winnaar van het
jaarabonnement op Ons Amsterdam
is Annette Sederel. Welke historische
plek zoeken we deze week? Inzendingen voor maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl
Onder de goede inzendingen verloten we weer een jaarabonnement op
het maandblad Ons Amsterdam.

