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Maria de’ Medi-
ci arriveerde
in Amster-
dam via de
Spaarndam-
merdijk. Bij
de Haarlem-
merpoort
werd de ko-
ningin-moe-

der van Frankrijk namens het stads bestuur van
Amsterdam welkom geheten door oud-burge-
meester Andries Bicker. Daarna trok de stoet
achter de schutterij aan naar de Dam, waar een
erepoort was opgesteld met een tableau vivant:
een stilstaand toneeltje dat haar in 1600 geslo-
ten huwelijk met de in 1610 door een gods-
dienstwaanzinnige vermoordde Franse koning
Hendrik IV uitbeeldde. De volgende dag wacht-
te een rondleiding door de stad en in het Oost-
Indisch Huis een Indische rijsttafel. 

Maria de’ Medici had als regentes toenadering
gezocht tot de Habsburgers, die in Madrid, We-
nen en Brussel zetelden. Maar haar lot kantelde
na de troonsbestijging van Lodewijk XIII, haar
oudste zoon. Ze verloor de machtsstrijd van zijn
eerste minister, kardinaal Richelieu, waarna ze
werd verbannen. 

Wat bezielde Amsterdam om een vorstin zon-
der koninkrijk zo groots te onthalen?

Het bezoek werd gezien als een erkenning
voor de jonge republiek. Maar op de achter-
grond speelde meer. Stadhouder Frederik-Hen-
drik hoopte de hoge gast over te halen een hu-
welijk te arrangeren tussen haar Engelse
kleindochter Mary en zijn zoon Willem. Maar
het bezoek lag gevoelig omdat het geen obstakel
mocht vormen voor een met Frankrijk gesloten
verdrag. De stadhouder had haar daarom sober
ontvangen. Amsterdam daarentegen trok alles
uit de kast voor een groots onthaal. De stad
vreesde de concurrentie van Antwerpen bij een
dankzij de Fransen afgedwongen vrede.

Dertig jaar later, op het hoogtepunt van de
Gouden Eeuw, ondernam een andere bekende
telg van het geslacht De’ Medici tot tweemaal
toe een reis naar Amsterdam. Die bezoeken van
de Italiaanse kroonprins Cosimo de’ Medici roe-
pen volgens historicus Luuc Kooijmans vragen
op: “Wat kwam een door en door katholieke
prins doen in het ketterse Nederland? Waarom
kwam hij telkens zonder zijn beminde, Margue-
rite d’ Orléans, het nichtje van de Zonnekoning?
En waarom werd een belangrijke ontmoeting
volkomen verzwegen?'

Onbekende medereiziger
In Cosimo aan de Keizersgracht gaat Kooijmans
op zoek naar de antwoorden. Daarvoor past hij
een literaire truc toe, met het opvoeren van een
reisdagboek van een onbekende medereiziger.
Een jongeman met een Nederlandse vader, die
direct in de tweede zin verduidelijkt dat hij deze
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Hoog Italiaans bezoek
Boek Reisverslag bij komst Cosimo de’ Medici naar Amsterdam

Maria de’ Medici werd op 4 september
1638 vorstelijk binnengehaald in
Amsterdam. Hoe anders was de ontvangst
voor Cosimo de’ Medici, dertig jaar later.
Luuc Kooijmans probeert in Cosimo aan de
Keizersgracht te achterhalen wat de
katholieke Italiaanse kroonprins in het
ketterse Holland kwam zoeken.

keer ‘voor de verandering’ niet hoeft bij te dra-
gen aan het officiële reisverslag, ofwel vrij is in
zijn woordkeuze. Het idee voor de reis naar het
‘ketterse landje’ blijkt afkomstig van groother-
tog Ferdinando, de vader van Cosimo, die ge-
looft in het opdoen van ervaringen in het bui-
tenland en bovendien al op leeftijd is. Dat
laatste is volgens de dagboekschrijver opmerke-
lijk: ‘De Medici leven doorgaans niet al te lang.’ 

Eenmaal in Amsterdam vergapen de Italianen
zich aan de ijspret op de bevroren grachten: ‘Het
kraakt nu en dan onheilspellend en er komen
scheuren in, maar niemand trekt zich daar iets
van aan, dus het zal wel verantwoord zijn.’ 

Cosimo geeft er de voorkeur aan zonder gevolg
over straat te gaan. Aan Pieter Blaeu, zoon van

Eenmaal in Amsterdam
vergapen de Italianen 
zich aan de ijspret op de
bevroren grachten

De in Lille geboren Antoi-
nette Bourignon de la Porte
(1616-1680) predikte dat ze
door God was uitverkoren
om het ware Christendom
op aarde te herstellen. Een
van haar aanhangers was
medicus Jan Swam-
merdam, die een tijdje de
wetenschap vaarwel zei om
een groot aantal van haar
boeken te vertalen. Bou-
rignon had meer gefortu-
neerde mannelijke volgers.
Van een van hen kreeg ze
een deel van een Deens
Waddeneiland om het einde
der tijden af te wachten. Ze
is er nooit geraakt. Een
ander schonk haar een
drukpers, voor verspreiding
van haar gedachtegoed.

Antoinette
Bourignon 



vrij 57

Vaer wel 1957

Assumptio’s Roomse broodjes

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1959

Hans Wiegel gaat op kamers

De populariteit van de soci-
alistische coöperatie De
Dageraad was in 1901 een
waar schrikbeeld voor de

leiders van de rooms-katholieke Sint
Josephs Gezellen-Vereeniging. De
populariteit en groei van De Dage-
raad was volgens de voormannen
mede te danken aan de ‘katholieke
huismoeders die, om financieele
voordelen, tot haar afneemsters
behoorden.’ Vrees was dat met 
de goedkope boodschappen de
 katholieke huisvaders zouden
 worden verleid tot het bijwonen 
van ‘socialisten-vergaderingen’ 
vol ‘valsche redeneringen en mis -
leidende voorspiegelingen.’ En dus
werd de katholieke Coöperatieve Pro-
ductie- en Consumptiemaatschappij
Assumptio opgericht. De eerste die
zich aansloot, was bakker Roelofs van
de  Nieuwe Looiersstraat 116. In 1903
bouwde Assumptio aan de Bilder-
dijkkade een eigen broodbakkerij,
met daarboven goedkope huur -
woningen. Na de bevrijding verloor

Assumptio de concurrentieslag met
de grote commerciële broodfabrie-
ken. Eind augustus 1957 werd de
 bakkerij verkocht.

Politicus Hans Wiegel woon-
de tot zijn twaalfde in de
Geuzenstraat, ging
naar de Potgieter-

school aan het Bilderdijk-
park. Hij mocht naar het
Barlaeus Gymnasium,
maar het gezin ver-
huisde naar Laren in
het Gooi. Vader, eige-
naar van een meubel-
makerij aan de Bloem-
gracht, wilde laten zien
dat hij goed verdiende. “Maar
hij had voor dezelfde centen, zo’n
huis kostte 25.000 gulden, een huis
in de Van Eeghenstraat bij het Von-

delpark kunnen kopen,” aldus Hans
Wiegel in Ons Amsterdam. In 1959

keerde hij als  student politieke
wetenschappen terug naar
Amsterdam. In de  Eerste
Leliedwarsstraat ging
hij op kamers bij
mevrouw Oordijk.
“Met uitzicht op de
Westertoren, maar dan
moest je wel levensge-
vaarlijk uit het raam
hangen, anders zag je hem

niet.”

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we

de stad? Vorige week waren we in de
Hortus en zochten we de plaquette
voor bioloog en botanicus Hugo de
Vries (1848-1935), die voor de monu-
mentale palmenkas staat. Onder lei-
ding van De Vries werd de Hortus fors
uitgebreid met een laboratorium en
de palmenkas. 
Winnaar van het jaarabonnement
op Ons Amsterdam is mevrouw S. de
Rijk uit Amsterdam. 
Welke historische plek zoeken we
deze week? Inzendingen voor maan-
dag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

De Italiaanse kroonprins  geeft er de voorkeur aan zonder 
gevolg over straat te gaan. Aan Pieter Blaeu, zoon van 
de beroemde kaartenmaker, de taak hem te  begeleiden

de beroemde kaartenmaker, de taak hem te
 begeleiden en te introduceren bij beroemde
stadsgenoten. Er volgen huisbezoeken aan Mi-
chiel de Ruyter, ‘een kloeke robuuste man van
een jaar of zestig, met een verweerde rode kop,
die mooi contrasteerde met de stijve witte kraag
die hij boven zijn zwarte kleding droeg’, en de
‘geniale preparateur’ Frederik Ruysch. Ook de
ateliers van schilders Willem van de Velde en de
‘beroemde’ Rembrandt worden met bezoeken
vereerd. 
Met een oog op het vreemde eten bedanken de
Italianen vriendelijk voor het banket waarmee
de stadsbestuurders hun hoge gast willen eren.
Als alternatief bieden de burgemeesters een
voorstelling aan in de Schouwburg. De stoet

→ Bouwtekening van de bakkerij 
aan de Bilderdijkkade, met
bovenwoningen.  FOTO STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Hans Wiegel als jonge student 
in Amsterdam. FOTO ANP

naar de Keizersgracht trekt veel bekijks, maar
tot verbazing van de gasten is het theater leeg.
‘Het was misschien ook wel irritant geweest,
een zaal vol bezoekers die meer voor hem dan
voor de voorstelling waren gekomen. Maar wij
hadden ons stilletjes verheugd op een middagje
gluren naar mooie dames.’ Ze moeten het doen
met een toegift van Joost van den Vondel. 

Markante personen
Ook de Italiaanse kwakzalver Francesco Giu-
seppe Borri en sekteleider Antoinette Bourig-
non (zie kader) duiken op. Kooijmans is dan ook
een kenner van de jonge republiek, zo bewees
hij eerder met een studie over Ruysch, een boek
over Jan Swammerdam en de biografie van Her-
man Boerhaave. Markante historische perso-
nen, die ook nu hun opwachting maken.
Ondanks alle kennis, geloofskwesties, weten-
schappelijke vraagstukken en fraaie stadsbe-
schrijvingen wringt het boek. Anders dan de ti-
tel doet vermoeden gaat het niet over Cosimo in
Amsterdam. Het reisdagboek schetst slechts zij-
delings een portret van de Italiaanse kroon-
prins, met al diens perikelen thuis met een
 ongewillige echtgenote. De onbekende mede-
reiziger is vooral druk met een speurtocht naar
zijn Hollandse vader en de gevolgen van een bij
een bezoek aan Swammerdam ontvreemd ma-
nuscript. Een gekozen perspectief dat de schrij-
ver vooral een raamwerk biedt voor het etaleren
van zijn kennis.

Luuc Kooijmans: Cosimo aan de keizersgracht.
 Prometheus, €24,99.

→ Maria de’ Medici (schilderij van Peter Paul Rubens) en
een allegorisch beeld van haar bezoek aan Amsterdam.
Boven: Cosimo de’ Medici (door Jan Frans van Douven)
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