
Signalementen

te maken. Garcia-Arenal en Wiegers laten in dit
boek zien hoe deze joodse intermediair zich be-
woog tussen het islamitische Fez, het katholieke
Madrid en het protestantse Amsterdam, en hoe hij
keer op keer met schijnbaar gemak van politieke,
maar ook religieuze loyaliteit veranderde.

Van Pallaches beweegredenen is weinig bekend,
maar de auteurs hebben geprobeerd de wendingen
in zijn carriere te verklaren door ook de levens van
zijn directe familieleden en andere joodse tussen-
personen te volgen. Juist door de wendbaarheid van
Pallache te benadrukken en ook zijn Spaanse avon-
turen te beschrijven, nemen zij afitand van het tra-
ditionele beeld waarin deze joodse balling vooral
werd gepresenteerd als fanatiek strijder tegen het
katholieke Spanje. Mogelijk is dat ook de reden
waarom het bock begint met een beschrijving van
Pallaches verblijf in Madrid tussen 1603 en 1607.
Problemen met de Inquisitie dwarsboomden uit-
eindelijk zijn pogingen om zich weer in Spanje te
vestigen. De auteurs geven vervolgens een over-
zicht van de positie van de joodse gemeenschap in
Fez en de ml van joodse handelaars en diplomaten
aan het Marokkaanse hof. Pallache werd in 1609
naar de Republiek gestuurd om samen met deMa-
rokkaanse ambassadeur een handelsverdrag en mili-
taire samenwerking tegen Spanje te bespreken.

Panache stortte zich in allerlei Marokkaans-Ne-
derlandse ondernemingen; zo had hij praktisch het
monopolie op de handel in Marokkaanse suiker in
ruil voor Nederlandse wapens en andere oorlogs-
benodigdheden. In 1613 gaf Maurits hem boven-
dien toestemming om een oorlogsschip uit te rus-
ten ter ondersteuning van de Marokkaanse strijd

tegen Spanje. In werkelijkheid maakte Panache van
de gelegenheid gebruik om een serie schepen te
kapen, waaronder een Nederlands schip.Tegelijker-
tijd speelde hij hoog spel door weer contact te zoe-
ken met Spanje om de Marokkaans-Nederlandse
plannen door te spelen. Uiteindelijk verloren alle
partijen het vertrouwen in Pallache, wat zijn onder-

gang als intermediair betekende. Samuel vluchtte

naar Londen, waar de Spaanse ambassadeur hem
beschuldigde van piraterij en de Engelse autoritei-
ten overhaalde hem te arresteren. De persoonlijke
tussenkomst van prins Maurits leidde uiteindelijk
tot zijn vrijlating en Panache keerde berooid terug
naar de Republiek, waar hij kort na aankomst over-
Iced.

Het laatste hoofdstuk van deze studie beschrijft de
levens van de nazaten van Pallache die zich in de Re-
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publiek vestigden. Het wat opsommerige overzicht
van zijn familieleden van de zeventiende tot en met
de twintigste eeuw mist een duidelijke samenhang
met de voorafgaande hoofdstukken, en haalt daardoor
vooral de vaart uit het boek.Deze kanttekening daar-
gelaten is A man of three worlds vooral een fascinerend

portret van een ontwortelde en kameleontische avon-
turier die zich weinig aantrok van de vroegmoder-
ne politieke en religieuze scheidslijnen.

M. van Gelder

B. Ramakers e.a. (red). Op de Hollandse Paws. De Maar-
dingse redenjkerswedstrijd van 1616. Zwolle,Waanders,

2006.227 pp. ISBN 90-400-8171-9. 29,95.

In juli 1616 werd in Vlaardingen een rederijkers-
wedstrijd georganiseerd door de lokale rederijkers-
kamer 'De Akerboom'. Een paar honderd rederij-
kers van vijftien kamers uit het gewest Holland
namen deel aan deze wedstrijd, die acht dagen
duurde. Er waren prijzen te verdienen voor de in-
trede een gekostumeerde optocht waarin de ka-
mers zich na aankomst in Vlaardingen presenteer-
den , voor het blazoen en het gedicht waarmee dat
geschonken werd aan de organiserende kamer; en
voor het zinnenspel.Verder waren er drie wedstrijd-
onderdelen waarin de dichtkunst getoetst werd aan
de hand van opgegeven thema's: het refrein en het
lied waren tevoren voorbereid, het kniedicht moest
ter plekke geschreven worden. Ook performatieve
aspecten telden mee in het oordeel van de jury

Op zich was een dergelijke wedstrijd niet uniek,
wel bijzonder is de hoeveelheid visueel en geschre-
ven materiaal die ons van dit festival rest. Niet al-
leen zijn de poetische bijdragen en zinnenspelen
bewaard gebleven, want integraal gepubliceerd als
Vlaerdings Redennick-bergh in 1617, ook hebben ne-
gen van de vijftien blazoenen de tand des tijds over-
leefd. Bovendien bezit het Dordrechts Museum
een paneel waarop de intrede van de Dordtse ka-
mer 'De Fonteynisten' is afgebeeld.Verder bestaat er
enig archivalische documentatie, waaronder een
boedelinventaris uit 1749.

Het is dan ook belangrijk dat dit materiaal nu
eens In zijn volledigheid onder de aandacht is ge-
bracht: in de tentoonstelling 'Van 't beste spel', Stnj-
dende redenjkets in .1616, in het Dordrechts Museum
en aansluitend in het Visserijmuseum/Vlaardings
Museum, en in de bijbehorende bundel Op de Hol-
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landse Parnas. De Vlaardingse rederykerswedstnjd van

1616, samengesteld door Bart Ramakers.
In vorm en inhoud doet deze bundel recht aan

het evenement. Net als in de wedstrijd wordt de
presentatie van het materiaal hoog aangeslagen; het
fraai vormgegeven en rijk geillustreerde boek is een
belevenis voor het oog. Zelfi het in werkelijkheid
twee meter brede paneel van de Dordrechtse intre-
de is in uitklapbare vorm, in zijn geheel, afgedrukt.
Ook inhoudelijk representeert het boek de veel-
kleurigheid van het festival. Vanuit sociaal-institu-
tionele, kunsthistorische, materiele, boekhistorische
en muzikale invalshoek wordt het bronnenmateriaal
aan studie onderworpen. Zo brengen de auteurs de
rederijkerswedstrijd in al zijn uitbundigheid tot le-
ven. Politieke, religieuze en literaire kwesties wer-
den door de rederijkers in meer of mindere mate op
scherp gesteld in de actuele thema's die als uitgangs-
punt dienden voor de verschillende wedstrijdon-
derdelen. Deze bundel behandelt daarom tegelij-
kertijd de omgang van rederijkers met maatschap-
pelijke conflicten tijdens het Twaalarig Bestand.

I.Werner

J. van Goor. Prelude to Colonialism.The Dutch in Asia.
Met medewerking van F. van Goor. Hilversum,Ver-
loren, 2004. 127 pp. ISBN 90-6550-806-6. 13,00.

Na de feestbundel Hof en Handel (2004) is dit de
tweede publicatie ter ere van het afscheid van Jur
van Goor als hoofddocent Koloniale Geschiedenis
aan de Universiteit Utrecht. De bundel omvat ze-
ven Engelstalige artikelen van eigen hand, waarvan
de meeste voor het eerst verschijnen. Er zijn er vier
gewijd aan de Gouden Eeuw: twee artikelenver-
schijnen hier, in herziene vorm, in het Engels, een
derde bijdrage is de bewerking van een artikel dat
eerder in een slecht verkrijgbare Portugese bundel
werd opgenomen, en de vierde is een nog niet ge-
publiceerde lezing. Alle teksten dateren van na de
eeuwwisseling, zodat het boek een indruk geeft van
Van Goors meest recente werk.

Na een brede historiografische inleiding vraagt
Van Goor zich in dit werkje steeds af hoe de zucht
naar financieel gewin en de handhaving van de va-
derlandse reputatie in een psrsoon of organisatie
kunnen worden verenigd. De Nederlandse koop-
lieden genoten in Azie weliswaar niet de vooraan-
staande positie van andere Europese vertegenwoor-
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digers, maar waren door hun permanente aanwe-
zigheid beter geInformeerd over de ontwikkelin-
gen in de verschillende machtscentra. Een dergehjk
netwerk, in combinatie met persoonlijke ambitie
en een instinct voor onderlinge verhoudingen, stel-
de generaties jonge Nederlanders, zoals Coen, in
staat om in Azie carriere te maken. Het succes van
Coen, en van de Compagnie, was deels gebaseerd
op de ervaringen van anderen, en het meest interes-
sante artikel in de bundel is de beschrijving van de
sporen van de reeds bestaande infrastructuur van de
Portugezen onder Nederlands bewind. Deze bij-
drage toont eens te meer de wijdse onderzoeksblik
van de auteur, en biedt volgende generaties tal van
aanknopingspunten voor onderzoek naar de Ne-
derlandse expansiegeschiedenis.

M. van Groesen

L. Sicking, H. de Bles, E. des Bouvrie (red.). Dutch
Light in the 'Norwegian Night'. Maritime Relations and
Migration across the North Sea in Early Modern Times.

Hilversum, Verloren, 2004. 128 pp. ISBN 90-6550-
814-7. 14,00.

Deze bundel omvat de bijdragen aan een in 2002 ge-
organiseerd seminar met als thema de Nederlands-
Noorse relaties in de vroegmoderne tijd. Zoals de ti-
tel al wil aangeven, is deze periode in de nationale
geschiedschrijving van beide landen anders belicht.
De eeuwen tussen 1536 en 1814 worden, vanwege de

Deense overheersing, door Noorse historici ook wel
de 'nacht van vierhonderd jaar' genoemd. Hun aan-
dacht is dais ook vooral uitgegaan naar de Middel-
eeuwen en de ontwikkeling van de zelfitandige
Noorse staat na 1814, terwijl in de Nederlandse ge-
schiedschrijving de zeventiende eeuw natuurlijk een
prominente plaats inneemt. Hoewel de samenstellers
van de bundel aarigeven dat de maritieme relaties en
migratie tussen Noorwegen en de Nederlandse Re-
publiek de leidraad vormen,varieren de opgenomen
artikelen sterk in thematiek en invalshoek. Louis
Sicking analyseert in zijn artikel de politieke verwik-
kelingen rondom de vlucht van Olav Engelbrekts-
son, de laatste Noorse aartsbisschop, naar de Neder-
landen in 1537 en zijn vergeefse pogingen om met
Habsburgse steun de katholieke kerk in Noorwegen
te verdedigen. Solvi Sogner en vooral Erika Kuijpers
geven een verhelderende schets van de Noren in
Amsterdam. Deze immigranten, voornamelijk zee-


