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De rijkdom van Joan Blaeu en Geertruid Vermeulen; 
verslag lezing Kees Zandvliet 
Een bijdrage van Jean-Philippe van der Zwaluw 

 

De circa honderdtwintig bezoekers van 

Concordia kregen op maandag 28 januari 

niet alleen een interessante lezing over 

rijke families in de Republiek, maar ook 

twee filmpjes over de Goudse historie 

voorgeschoteld: Van schutterij tot 

vrijkorps en De smaak van Gouda 1800-

1900. Oorzaak: een treinstoring die 

spreker Kees Zandvliet flinke vertraging 

bezorgde en die de Lezingencommissie 

noopte het publiek een passend 

intermezzo aan te bieden. Er leek geen 

zegen op de avond te rusten, toen daarna 

ook nog de afstandsbediening niet wilde 

meewerken.  

 

Maar het vervolg mocht er zijn. Zandvliet schreef jaren geleden een boek over rijke families in de 

17e eeuw, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw (2006), en onlangs een werk dat ook de 18e eeuw 

omvat: De 500 rijksten van de Republiek (2018). In zijn lezing voor Die Goude, ‘Rijk in de Republiek 

(en Gouda)’, schetste hij hoe de Republiek tussen 1600 en 1800 werd bestuurd door rijke families 

die onderling trouwden en door handel en erfenissen enorme macht en rijkdom vergaarden. 

Huwelijken versterkten de banden in een handelsnetwerk dat steden, gewesten en landen omvatte 

en verbond. 

In het netwerk van trekvaartroutes was Gouda een knooppunt op de noord-zuidroute. De stad stond 

hierdoor qua rijkdom in het rijtje oude steden met historische rechten naast Delft, Leiden, 

Dordrecht, Alkmaar en Haarlem, maar wel achter de twee steden met verreweg de meeste rijken: 

Amsterdam en Den Haag. Aan de hand van Geertruid Vermeulen (1610-1676), dochter van de 

Goudse regent Pieter Daems Vermeulen en in 1634 getrouwd met Joan Blaeu (1596-1673), zoon en 

opvolger van de beroemde kaartenmaker, liet Zandvliet zien hoe deze familielijntjes konden lopen. 

Door een combinatie van genealogisch onderzoek en bestudering van gegevens over belastingen op 

vermogen en (collaterale) successie kon hij aantonen hoe de Goudse Geertruid, die in haar jeugd 

aan de Oosthaven 58 resp. 49 heeft gewoond, een goede partij voor een rijke Amsterdamse 

jongeman kon zijn. Ze was verwant aan diverse rijke families zoals de Van der Giessens, Van 

Goudswaerts, Cranendoncks en Van Bleiswijks, en bracht daardoor behalve een bruidsschat van 

20.000 gulden (omgerekend zo’n 2 miljoen euro) ook de belofte van enkele grote erfenissen mee. 

Joan en Geertruid woonden aan het Damrak in Amsterdam en lieten zich portretteren zoals vanaf 

circa 1620 steeds meer rijke kooplieden dat lieten doen. Ze bezaten gronden in de Beijerlanden, die 

ze later inruilden voor landgoed in Hazerswoude, Vlaardingen en elders. Voortdurend werd er een 

beroep gedaan op relaties om iets voor elkaar te krijgen, en sommige families bouwden kapitalen 

op die (omgerekend) meer dan een miljard euro bedroegen. Kapitalen die in de 18e eeuw 

grotendeels in Engelse effecten werden belegd, en deels de Industriële Revolutie mogelijk hebben 

gemaakt. 

Macht, rijkdom en geloof (gereformeerde religie) gingen 

in de Republiek samen, zoals Zandvliets studie naar de 

rijke families heeft aangetoond. Ook als je in de Goudse 

vroedschap wilde komen, moest je van goede komaf zijn 

en veel geld hebben. Maar rijkdom betekende veel meer. 

Eer en fatsoen waren namelijk sterk verbonden met geld, 

zoals de op de erfenis van haar schoonmoeder azende 

Catharina van Leeuwen haarscherp onder woorden bracht 

toen ze ging scheiden van de Goudse burgemeester 

Govert Suijs (1694-1754): ‘Wat weet je van fatsoen, je 

hebt geen geld…’. 




