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Bouw kunstbunker bij zee

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1653 

Cornelis Karelsz. ziet mirakel

In 1938 had de Amsterdamse
conservator Willem Sandberg
in het door burgeroorlog geteis-
terde Spanje geconcludeerd dat

kunst tijdens een oorlog niet veilig is
in de stad. Direct na afkondiging van
de mobilisatie op 24 augustus 1939
werden de belangrijkste kunstwer-
ken uit de stedelijke musea veiligge-
steld op dekschuiten in afgelegen
polders. De Nachtwacht en enkele

andere Rembrandts werden vanuit
het Rijksmuseum overgebracht naar
dorpen in de kop van Noord-Holland.
Ook werd in de duinen bij Castricum
in april een kunstbunker opgeleverd.
Enkele uren na de Duitse inval op 10
mei 1940 reed Sandberg nog met
tientallen schilderijen naar Castri-
cum. Vlak voor de capitulatie werd
ook De Nachtwacht opgeborgen ach-
ter het zwaar gewapend beton.

Op dinsdag 14 oktober 1653
voltrok zich een mirakel in
de Jordaan. Op het
plaatsje achter

zijn huis in de Tuindwars-
straat kreeg drukkers-
knecht Cornelis
Karelsz. een visioen:
aan de hemel ver-
scheen een vrouw met
een chique, ouderwetse
molenaarskraag. Ze had
een kostbare ketting om
haar hals, die flonkerde door
het felle schijnsel van een ster. Dat
was zo krachtig dat de ketting brak en
precies belandde voor de voeten van

Karelsz. Het was het gesprek van de
dag in de stad. Uitgever Chrispijn de

Passe maakte een goedverko-
pende nieuwsprent van het

mirakel, met een uitge-
breide tekst. De Passe
kreeg ook een van de
stenen van de ketting.
Maar wie deze bij hem
wilde bekijken, moest

snel zijn: ‘door onacht-
saemheyt aen ’t vuur

ghehouden is verdwijnt
het van dagh tot dagh’.

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden,
fietsen of lopen er dage-
lijks langs. Maar hoe goed

kennen we de stad? Vorige week ston-
den we bij voormalig kraakpand hoek
Vondelstraat/Eerste Constantijn
Huygensstraat, waar pantservoertui-
gen zich op 3 maart 1980 een weg
baanden door de door krakers opge-
worpen barricaden. Winnaar van het
jaarabonnement op Ons Amsterdam
is Reinder van Zaanen. Welke plek
met historie zoeken we nu? Inzendin-
gen voor maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl.

Ieder lid werd geacht nijver te werken, ‘alsoo wij 
met geen heerschappije ofte knechtische slavernije 

onze compagnie willen belasten’

→ De gecamoufleerde bunker in Castricum.  FOTO STEDELIJK MUSEUM
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ De goed verkopende nieuwsprent
van het mirakel.  FOTO STADSARCHIEF

Henk Looijesteijn
AMSTERDAM

Het is 9 juni 1662.
In de Burgerzaal
van het stadhuis
staat een man
peinzend bij de
in marmer inge-
legde wereld-
kaart op de vloer.
In zijn handen
klemt hij een oor-

konde die hij zojuist heeft opgehaald in de Ge-
heimschrijverskamer, zwierig ondertekend en
vers bezegeld. Daarin staat zwart op wit dat de
machtige burgemeesters van Amsterdam hun
zegen hebben gegeven aan zijn plannen voor
een gemeenschap in de stadskolonie. Amerika
ligt aan zijn voeten. Pieter Cornelisz. Plockhoy
talmt niet lang. Er is werk aan de winkel.

Dat Amsterdam een Amerikaanse kolonie
had, was meer toeval dan opzet. Zeven jaar eer-
der had de armlastige West-Indische Compag-
nie (WIC) een schip van de stad gehuurd om de
Zweedse kolonie aan de Delaware – toen beter
bekend als de Zuidrivier – te veroveren. Als be-
taling kreeg Amsterdam een deel van de kolonie
aan de Zuidrivier aangeboden. De WIC hoopte
bovendien dat de stad als mede-eigenaar de ko-
lonisatie van Nieuw-Nederland krachtig zou
bevorderen – dat was nodig omdat aan alle kan-
ten Engelse kolonisten de opgeëiste gebieden
binnenglipten. 

De burgemeesters en de vroedschap hadden
wel oren naar een kolonie in Nieuw-Nederland.
Door oorlog in het Oostzeegebied was de be-
langrijke graanaanvoer gestokt. Een Ameri-
kaanse kolonie waar graan voor Amsterdam kon
worden verbouwd, leek het stadsbestuur wel
wat. Het gedeelde eigenaarschap leverde wrij-
vingen op. Uiteindelijk werd de WIC-bemoei-
enis geleidelijk teruggeschroefd.

De kolonisatie werd door Amsterdam krachtig
ter hand genomen. Er was haast bij, want be-
richten over het binnensijpelen van Engelse ko-
lonisten hielden aan. Tot verdriet van de Neder-
duitse Gereformeerde Kerk waren ook
lutheranen, katholieken en doopsgezinden wel-
kom. In augustus 1662 verleenden de burge-
meesters zelfs toestemming aan een katholieke
priester om naar Nieuwer-Amstel te gaan. Dat
de schout van Nieuwer-Amstel zelf katholiek
was, zal daar niet vreemd aan zijn geweest.

Ook Pieter Plockhoy zag zijn kans schoon. Al
jaren poogde hij een waarlijk christelijke ge-
meenschap op te richten, waarbinnen iedereen
gelijk was en het recht had om vrijuit zijn gods-
dienstige opvattingen te belijden. Plockhoy, in
1662 vermoedelijk ongeveer 45 jaar oud, kwam
oorspronkelijk uit Zierikzee. Tussen 1649 en
1652 was hij doopsgezind voorganger in Middel-
burg geweest. Maar hij werd in 1654 uit de ge-
loofsgemeente gezet vanwege – al dan niet ver-
meend – overspel. Het was het begin van een
geestelijke zoektocht.

Vrij van slavernij
Na een mislukte poging tot het opzetten van een
geloofskolonie in Ierland (zie kader) belandde
Plockhoy in Amsterdam. Hij ging er diensten
van de vrijzinnige collegianten bezoeken. Naar
verluidt baarde hij er opzien door te beweren dat
het ook voor christenen was toegestaan met
meerdere vrouwen getrouwd te zijn. Zijn eigen
echtgenote zat nog in Middelburg, maar werd
begin 1663 lid van de doopsgezinde gemeente
Bij het Lam, aan Singel 452. In Amsterdam wist
Plockhoy de burgemeesters te overtuigen van
zijn plan voor vestiging van een ‘onderlinge
compagnie of volksplanting’ in de stadskolonie. 

Zijn beoogde gemeenschap zou godsdienstig
vrijzinnig zijn, met leden die gelijk waren en
over alles gezamenlijk beslisten, en bovendien
winstgevend. Ieder lid werd geacht nijver te
werken, ‘alsoo wij met geen heerschappije ofte
knechtische slavernije onze compagnie willen
belasten’. Met andere woorden, van slavernij
kon geen sprake zijn – heel wat anders dan ge-
bruikelijk in Nieuw-Nederland. 

De bijzonder democratische inrichting van
zijn christelijk vrijzinnige coöperatie was
hoogst ongewoon, maar blijkbaar was de kolo-
niale mensenhonger zo groot dat de Amster-
damse burgemeesters bereid waren zo’n radi-
caal, utopisch plan te steunen. Plockhoy kreeg
kosteloos een stuk grond aangeboden, zijn uit-

verkoren 25 kolonisten ieder een lening van 25
gulden. In de zomer van 1663 waagde Plockhoy
met zijn – inmiddels veertig – medestanders de
overtocht. Nabij de huidige plaats Lewes stond
een Nederlands fortje, waar zij zich vestigden. 

Winstgevender Suriname
De eerstvolgende zomer gooide de Engelse ko-
ning roet in het eten met de langverwachte aan-
val. De Engelsen veroverden heel Nieuw-Neder-
land en plunderden Plockhoys kolonie leeg.
Toen de oorlog met Engeland in 1667 eindigde,
was de Amsterdamse aandacht al verlegd naar
het veel winstgevendere Suriname. Van Plock-
hoy en zijn plannen werd niets meer vernomen:
waarschijnlijk is hij rond die tijd gestorven – hoe
en wanneer is nog altijd onbekend. Zijn weduwe
en kinderen woonden nog tientallen jaren in het
hofje de Hoeksteen in de Oude Looiersstraat,
deels afhankelijk van armenzorg door de doops-
gezinde gemeente. 

Zijn oudste, blinde zoon, Cornelis, keerde te-
rug naar de Nieuwe Wereld, financieel onder-
steund door de doopsgezinde diakenen. In 1682
vestigde hij zich in Lewes. Mogelijk kon hij daar
bepaalde rechten doen gelden als erfgenaam
van zijn vader. De armoede achterhaalde hem
echter in Amerika en vanaf 1694 werd hij met
zijn vrouw opgevangen door de doopsgezinden
van Germantown in Pennsylvanië. Zijn vaders
plannen raakten in de vergetelheid, totdat ze
eind 19de eeuw werden herontdekt.

Henk Looijesteijn is historicus en honorary fellow  
bij het Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
Hij  promoveerde in 2009 op leven en denken 
van Pieter Plockhoy. Dit artikel is een bewerking 
van een  artikel uit Ons Amsterdam.

De Engelsen veroverden
heel Nieuw-Nederland 
en plunderden Plockhoys
kolonie leeg

Tussen 1657 en 1660 ver-
bleef Pieter Cornelisz.
Plockhoy in Londen, waar hij
staatsman Oliver Cromwell –
en na diens dood diens
opvolgers – in brieven
poogde ervan te overtuigen
in plaats van kerken ontmoe-
tingsplaatsen te bekostigen
waar iedereen vrijuit van
gedachten kon wisselen over
godsdienstige zaken. Een
ander project was het
opzetten van een christelijke
coöperatieve gemeenschap.

Van een Ierse grootgrond -
bezitter kreeg hij een lap
grond in erfpacht. Helaas
voor Plockhoy gooide de
grote politiek roet in het
eten: de ernstig verdeelde
Engelse republiek kwam ten
val, de koning en de staats-
kerk keerden terug. In Ier-
land ruziede men intussen
over het grondbezit – nie-
mand zat meer te wachten
op de plannen van een
 godsdienstig onrechtzinnige
buitenlander.

De Engelse avonturen van Plockhoy

De democratische
inrichting van zijn
christelijk vrijzinnige
coöperatie was ongewoon


