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1. Inleiding: Gezinshistorische concepties 

De gezinsgeschiedenis verheugt zich in een heel snel groeiende belangstelling. 
Het aantal boeken en artikelen dat over dit onderwerp geschreven wordt, 
neemt nog steeds toe. Vele publicaties zijn reacties op ideeën die door drie voor
aanstaande gezinshistorici, te weten Ariès, Shorter en Stone naar voren zijn ge
bracht. Een goed begrip van hun theorieën is noodzakelijk, wil men het spoor 
in de gezinshistorische discussie niet bijster raken. In dit artikel worden deze 
theorieën daarom eerst kort behandeld. 
In 1960 verscheen het baanbrekende werk L'enfant et la Vie Familiale sous 
l'Ancien Régime van de historicus Ariès 2. In dit boek schetste hij de groei van 
het 'sentiment de la familie'. In de Middeleeuwen had het gezin geen affectieve 
functie, 'la famille ancienne avait pour mission tres ressentie la conservation 
des biens, la pratique commune d'un métier, l'entraide quotidienne... et dans 
les cas de crise, la protection de l'honneur et des vies' 3. De belangrijke contac
ten lagen buiten het gezin en de sociale omgeving was verantwoordelijk voor 
de socialisatie van het kind. Van een fundamenteel onderscheid tussen volwas
sene en kind was geen sprake, het kind was een kleine volwassene die zo snel 
mogelijk in de wereld van de ouderen werd opgenomen. Het leerde door het 
gedrag van ouderen te imiteren. In de loop van de 17e eeuw kwam daar volgens 
Ariès onder invloed van de moralisten verandering in. Men ontdekte dat het 
kind essentieel van de volwassene verschilde en met die ontdekking kwam het 
besef dat het kind niet meteen in de volwassen wereld kon worden losgelaten 
maar daarop eerst binnen het gezin moest worden voorbereid. Het gezin dat 
zich steeds meer van de omgeving ging afsluiten en dat volledig rond het kind 
werd georganiseerd, kreeg een exclusief opvoedende en koesterende functie. 
Bovendien signaleerde Ariès dat de intrede in de wereld van de volwassenen 
steeds langer werd uitgesteld. Het kind leerde nu niet langer door het gedrag 
van ouderen te imiteren, maar werd naar school gestuurd waar het slechts met 
leeftijdsgenoten in contact kwam. 

1 Dit artikel is een bewerking van mijn doctoraalscriptie 'Geld en Geluk: twee regentenfamilies 
in gezinshistorisch perspectief 1600-1800'. Deze scriptie, die ik samen met Judith Hokke ge
schreven heb, is in september 1984 verschenen bij de afdeling nieuwere geschiedenis van het In
stituut voor Geschiedenis te Utrecht. 

2 Ph. Ariès, L'enfant et la Vie Familiale sous l'Ancien Régime (Parijs, 1973 2). 
3 Ariès, L'enfaut, 6-7. 
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Het idee van Ariès dat het gezin zich in toenemende mate van de omgeving af
sloot en een emotionele eenheid werd, vormde ook de basis van Edward Shor-
ters boek The Making of the Modern Family (1975) 4. In het verleden was het 
gezin volledig op de buitenwereld georiënteerd. Van privacy was door de 
constante aanwezigheid van personeel in huis en door het voortdurend bezoek 
van verwanten en buren geen sprake. Daardoor kon zich ook geen intieme band 
tussen ouders en kinderen ontwikkelen. Bovendien was het gezin door het ster
ke traditiebesef zowel met de vroegere als met de komende generaties van de 
familie verbonden. Jongeren moesten dezelfde weg gaan als de ouderen, van 
het uitzetten van een eigen pad was geen sprake. Het handelskapitalisme zorgde 
er tenslotte voor dat het gezin de banden met de omgeving verbrak. De autarki-
sche gemeenschap die kenmerkend was geweest voor de traditionele economie 
werd doorbroken en er ontstond een vrije markt die geregeerd werd door het 
recht van de sterkste. Het eigenbelang ging nu voor alles en deze egoïstische 
mentaliteit werkte door op sociaal-cultureel terrein en zorgde ervoor dat men 
ook bij de partnerkeuze het eigen geluk voorop ging stellen. Deze ontwikkeling 
voltrok zich het eerst binnen de arbeidende klasse omdat men zich daar makke
lijk aan de persoonlijke voorkeur kon overgeven, daar er nauwelijks materiële 
belangen op het spel stonden. 

In de burgerij, waar de vrouw door de verhoogde levensstandaard de mogelijk
heid kreeg zich aan het arbeidsproces te onttrekken, deed zich het eerst een ver
andering in de moeder-kind relatie voor. De relatie werd intiem en doordat ook 
de vader bij dit sentiment betrokken werd, ontstond er een gevoel van huiselijk
heid. 
Ariès en Shorter waren bijzonder tevreden over deze gehele gang van zaken. 
De mens had in hoge mate van de ontwikkeling van het moderne gezin geprofi
teerd. Naarmate de invloed van de omgeving op het gezin verminderde en de 
familieband 5 verslapte, kreeg het individu meer kansen om zich te ontplooien. 
De persoonlijkheid werd veelzijdiger en haar emotionele capaciteiten namen 
toe. De moderne mens is in staat om lief te hebben op een manier die de mens 
in de 16e en 17e eeuw volledig vreemd was. De gezinshistorici konden door 
middel van deze redenering een bijzonder scherp contrast aanbrengen tussen 
de koele, vaak zelfs vijandige gezinsrelaties in het verleden en de warme, emo
tionele verhoudingen in het heden. Verstandshuwelijken maakten in de 18e 
eeuw plaats voor 'romantische' huwelijken. Om dit contrast des te beter te la
ten uitkomen, sprak Shorter in zijn boek consequent over het verleden als de 
'Bad Old Days'. 

Met dit lineaire vooruitgangsgeloof werd door Lawrence Stone afgerekend in 
The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800 (1977) 6. Na een periode 
waarin het gezin door verwanten werd gedomineerd, ontstond in de 16e eeuw, 
aldus Stone, het gezin dat zich steeds meer van de verwanten ging afsluiten 
maar waarin de verhoudingen nog patriarchaal waren. In de tweede helft van 
de 17e eeuw ontwikkelde zich de 'closed domesticated nuclear family' waarin 
de verhouding tussen man en vrouw min of meer gelijkgetrokken werd en waar-
4 E. Shorter, The Making of the Modern Family (Glasgow, 1979 2). 

Wanneer ik in dit artikel over de familie schrijf, bedoel ik daarmee de familie als grotere een
heid, de zogenaamde 'extended family'. Met het gezin bedoel ik het kerngezin, ofwel de 'nu
clear family'. Deze kerngezinnen vormden de bouwstenen van de grotere familie-eenheid. 

6 L. Stone, The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800 (Londen, 1977). 
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in plaats was voor een emotioneel geladen seksueel leven. Binnen het gezin was 
veel aandacht voor de kinderen en hun individuele ontplooiing. Deze ontwik
keling naar vrijheid zette zich niet rechtlijnig voort. In de Victoriaanse tijd deed 
zich een terugval naar een meer autoritaire gezinsstructuur voor, waarin sexua-
liteit werd verdrongen. In de 20e eeuw werden tenslotte de bakens weer verzet. 
Onverdeeld tevreden over de ontwikkelingen van het moderne gezin was Stone 
niet. Anders dan Ariès en Shorter had hij veel meer oog voor de negatieve ne
venverschijnselen die aan het beschreven proces kleefden. Het verzwakken van 
de familieband gaf meer vrijheid, maar betekende tegelijkertijd dat de positie 
van de vrouw binnen het gezin kwetsbaarder werd. Zij moest nu de steun van 
de familie in conflicten met haar man missen. Het leven werd, doordat ze nu 
alleen voor de opvoeding van de kinderen stond, zwaarder en op het moment 
dat deze het huis verlieten, viel de zin die zij aan haar leven gegeven hadden, 
weg. Het besef deel uit te maken van een familie en een onmisbare schakel te 
zijn in de overdracht van traditie en bezit, had het leven op een vanzelfspreken
de manier betekenis gegeven en het wegvallen van de familie resulteerde daar
om in een gevoel van ontheemding en een verlies van eigen identiteit. De indivi
duele vrijheid werd veroverd ten koste van de zekerheid die de families geboden 
had. Met de vrijheid kwam de eenzaamheid en de drukkende plicht zelf iets van 
het leven te maken. Stone constateerde dat velen daartoe niet in staat waren 
en zich overgaven aan uitspattingen of zich bij gebrek aan beter aansloten bij 
een religieuze secte. Vrijheid en individuele ontplooiing bleken niet, zoals Shor
ter gesuggereerd had, automatisch hand in hand te gaan. 
De periodisering van de verschillende gezinshistorische theorieën is vaag. Ariès 
zag de eerste aanzetten naar het moderne gezin reeds in de 16e en 17e eeuw, 
terwijl Shorter, omdat hij de opkomst van het moderne gezin verbond met het 
succes van het handelskapitalisme, de echte doorbraak pas zag in de 19e eeuw. 
Volgens Stone vond de beslissende verandering plaats na 1670. Hoe uiteenlo
pend de periodisering ook was, alle drie auteurs waren het erover eens dat in 
de 18e eeuw de ontwikkeling van het moderne gezin al in een vergevorderd sta
dium was. 

2. Wat klopt er van de gezinshistorische concepties? 

Gezien het feit dat de verschillende gezinshistorische theorieën nogal vaag zijn, 
is toetsing van deze concepties aan nieuw archiefmateriaal nodig. Het archief 
van de familie Van der Muelen is voor dit doel bijzonder geschikt. De belang
rijkste tak van deze familie wordt gevormd door de koopman Andries van der 
Muelen, gehuwd met Susanna de Malapert, die in 1585 na de inval van Parma 
Antwerpen ontvluchtte en via Bremen in Utrecht terecht kwam. Het fortuin dat 
hij in de handel vergaarde, wisten zijn nakomelingen handig om te zetten in po
litieke macht. Willem van der Muelen werd in 1674 opgenomen in de vroed
schap van Utrecht en zijn zoon Jan Carel zou het brengen tot burgemeester van 
deze stad. Door gunstige allianties met vooraanstaande geslachten in Amster
dam en Zutphen, drong de familie in de 18e eeuw ook in deze steden tot de elite 
door 7. Gezien deze commerciële achtergrond is de familie dus zeker niet tot 
7 In Amsterdam lieerden de Van der Muelens zich vooral met de familie Coymans en de familie 

Huydecoper. Hoogtepunt in deze huwelijkspolitiek was een dubbelhuwelijk op 3 nov. 1701 tus-
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Andreas van der Mue/en 
(1549-1611), echtgenoot van Su
sanna de Malapert. Schilderij 
(61 x 51 cm) van Daniël van 
den Queecborne, ca. 1585. Cen
traal Museum, Utrecht. 
Foto: idem. 

de adel te rekenen. Dat maakt haar bestudering extra interessant, omdat vrij
wel alle gezinshistorici ervan uitgaan dat de ontwikkeling van het moderne ge
zin zich het eerst bij de klasse van de grote kooplieden en grootgrondbezitters 
voordeed 8. 
Onderzoek naar deze familie wordt vergemakkelijkt doordat het persoonlijk 
materiaal dat van de Van der Muelens bewaard is gebleven ongekend groot is 9. 
Maar hoewel gevarieerd, is het materiaal toch niet toereikend om er alle stellin
gen in dit artikel mee te illustreren. Hier en daar moeten we daarom onze toe
vlucht nemen tot voorbeelden uit het archief van de familie Van Citters. De 
overeenkomsten tussen de twee families zijn groot. Ook de familie Van Citters 
was aanvankelijk een handelsfamilie die haar basis in de 16e eeuw in Antwer
pen had. Na de verovering van deze stad door Parma week zij uit naar Middel
burg, waar zij een in alle opzichten florissante toekomst tegemoet ging. In de 
18e eeuw raakten de families via de familie Boudaen Courten aan elkaar 
gelieerd 10. Aan de gegevens uit deze familie-archieven, zullen we de belang
rijkste stellingen van de gezinshistorici toetsen. 

sen Willem van der Muelen en Sophia Huydecoper en Johan Carel van der Muelen en Constan-
tia Eliana Huydecoper. Jan André van der Muelen vestigde zich in 1726 in Zutphen en zijn kin
deren sloten in politiek opzicht gunstige huwelijken. Zo trouwde zijn dochter Jacquelina Cor
nelia met de zoon van burgemeester Van Löben Sels en zijn dochter Louise huwde met Frederik 
Robert toe Water, advocaat, ontvanger generaal van het kwartier van Zutphen. 

8 Shorter maakte zoals we gezien hebben een uitzondering voor de verandering binnen het pa
troon van de partnerkeuze, die zich het eerst bij de arbeidende klasse voordeed. 

9 In het Van der Muelen-archief is een collectie van maar liefst 2500 brieven bewaard gebleven. 
Bovendien zitten er zeer veel huwelijkse voorwaarden en testamenten in, die onontbeerlijk zijn 
voor een reconstructie van de huwelijkspolitiek en om te bekijken of er veranderingen opgetre
den zijn in de juridische positie van de vrouw. Met behulp van de bewaardgebleven kasboeken 
kunnen gegevens over de scholing en de vorming achterhaald worden. 

10 Anna Sara Boudaen (1718-1781), gehuwd met Jacob van Citters (1708-1792), had een half-
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a. Het belang van de familieband 
Toetsen we de opvattingen van de gezinshistorici aan het bestudeerde archief
materiaal, dan blijkt de theorie van de ontmanteling van de familie in de 17e 
en 18e eeuw al snel onhoudbaar. De sociale wereld van de regenten was volledig 
langs verwantschapslij nen geconstrueerd en niet de eigen verdiensten maar fa
milieconnecties gaven bij het opbouwen van een carrière de doorslag. In princi
pe werden alle ambten van hoog tot laag vergeven. De steun van een machtig 
familielid dat bereid was zijn invloed voor een jongere telg aan te wenden, was 
onontbeerlijk wanneer deze laatste een politieke carrière ambieerde. De presti
gieuze of lucratieve ambten werden in de kleine kring van zonen, broers en di
recte neven vergeven. Voor de kleinere ambten was de kring van familieleden 
die daarvoor in aanmerking kwam aanzienlijk groter. Soms dienden zich 
volstrekt onbekende familieleden voor deze posten aan. Jacob van Citters, bur
gemeester van Middelburg, ontving regelmatig brieven vergezeld van hele 
stambomen waarmee men de verwantschap, vaak in de zesde graad of nog ver
der, poogde aan te tonen, en die altijd eindigden met de vraag of Jacob de goed
heid wilde hebben hen met het een of andere baantje te begunstigen n. In de 
meeste gevallen hadden de verzoeken succes, zij het dat de gunst niet altijd van 
harte werd verleend. Tk ben verblijt neef Pous syn wens heeft gekregen en 
hoop mij niet meer met solliciteren bij andere sal lastig vallen, dog ik denk het 
hem sal gaan gelijk alle bedelaars, soo ras wat gekregen hebben te stouter wor
den om meer te vragen' 12. 

De familie was niet alleen van doorslaggevende betekenis voor de politieke car
rière, zij vormde ook een zakelijke eenheid. Bezit was primair familiebezit en 
dat betekende dat het zonder steun van de familie vrijwel onmogelijk was om 
een eigen vermogen op te bouwen. De inkomsten die men uit ambten trok, wa
ren voor de leden van de familie Van der Muelen niet meer dan een aangename 
aanvulling op de rente van een vermogen dat van generatie op generatie overge
leverd en door gunstige beleggingen vermeerderd werd. De inkomsten van de 
man werden aangevuld met de rente van de bruidsschat die de vrouw inbracht 
en met de rente van de erfenissen die zijn echtgenote tijdens het huwelijk ten 
deel vielen. Gezien het feit dat de individuele positie sterk afhankelijk was van 
het vermogen van de familie in het algemeen, lag het voor de hand dat men ge
negen was veel tijd in de behartiging van de zakelijke kant van de familie te in
vesteren. De familie kwam altijd opdraven bij gelegenheden waar er iets met 
het familiebezit gebeurde. Wanneer huwelijksvoorwaarden werden opgesteld, 
waarbij de vermogens van twee families in het geding waren, waren daarbij al
tijd directe familieleden van het aanstaande bruidspaar aanwezig en zij hecht
ten middels een handtekening hun goedkeuring aan het contract. Ook werd 
door de familie assistentie verleend bij de afwikkeling van nalatenschappen. 

broer Johan Boudaen (1735-1766). Deze huwde Sophia Huydecoper (1737-1801), dochter van 
Sophia Maria Agatha van der Muelen (1704-1793) en Jan Huydecoper (1693-1752). Een gene
ratie later huwde Samuel van der Muelen (1754-1809), zoon van Jan Carel en Constantia Ortt, 
Sophia Maria Boudaen (1763-1799), dochter van Jan en Sophia Huydecoper. 

1 ' Anthony van Citters aan Jacob van Citters, 5 juni 1748. S. de Lang aan Jacob van Citters, 25 
maart 1759. M. B. van Hegelsom aan Jacob van Citters, 16 juni 1768. Rijksarchief Utrecht 
(RAU), Van Citters, maakt deel uit van het Des Tombe-archief (DT), nr. 832. 

12 Susanna Maria la Longue weduwe Cau van Domburg aan Jacob van Citters, 29 dec. 1747, 
RAU, DT, nr. 832. 
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Men stelde elkaar over en weer aan tot executeurs-testamentair. Deze inventari
seerden de nalatenschappen en zagen erop toe dat de legaten en erfporties naar 
behoren werden uitgekeerd. 
De theorie van de gezinshistorici over de opkomst van een kerngezin dat de 
banden met de familie steeds meer afkapte, berust op een veel te modern maat
schappijbeeld. Zolang de samenleving door een aantal familiegroepen werd be
heerst, kon onder de elite van een breuk met de familie geen sprake zijn. Zowel 
in politiek als in economisch opzicht was men met handen en voeten aan de fa
milie gebonden. 
Soms leek het of een enkeling direct op een breuk met de familie aankoerste. 
Elisabeth Bax bijvoorbeeld, een schoonzusje van Andries van der Muelen, was 
zo aangeslagen door de manier waarop zij na het overlijden van haar man Jan 
van der Muelen door de familie behandeld werd, dat ze in eerste instantie niets 
meer met de familie te maken wilde hebben. Nog geen vier dagen na het overlij
den van haar man in 1643 ontving zij een brief van haar zwager Andries, die 
haar smeekbeden om Jan op zijn sterfbed te bezoeken had genegeerd, waarin 
deze het testament van zijn broer opvroeg. Geheel ontsteld dat de familie zo 
weinig respect voor haar verdriet toonde en zo overduidelijk uit was op de cen
ten, schreef zij terug dat 'onder heydenen tuerken en sou men sulknen dingen 
niet doen' '3 . Uit fatsoen had men minstens zes weken moeten wachten voor 
men de testamentaire kwestie aanroerde. Bovendien, schreef zij, moest Andries 
zich niet zo schijnheilig gedragen door net te doen of hij alleen maar informeer
de naar het testament om te weten of hem de voogdij over de kinderen was toe
bedeeld. Het ging niemand om de kinderen; het ging louter om het geld. Toch 
bleek uit de daarop volgende brieven dat de hebzucht van de familie haar geheel 
niet verrastte. Zij had samen met haar man speciale voorzorgsmaatregelen ge
troffen en, omdat zij wist hoezeer de familie uit was op het geld, in het testa
ment het bedrag van de nalatenschap niet opgenomen. Ondanks herhaald aan
dringen van Andries liet zij het bedrag nooit los; immers, 'eenen bedeckten 
staet is goudt waerdt' 14. 

Nu haar man overleden was, kwamen frustraties uit het verleden weer naar bo
ven. Zij zelf was van geringe komaf en dat was haar door de familie altijd nage
dragen. Zij hadden haar altijd behandeld 'als een die gen religi en heft 
gehadt' 15 en vonden het zelfs te veel eer om voor haar te nijgen. Uit considera
tie voor haar man, omdat ze wist hoeveel verdriet een breuk met de familie hem 
zou hebben gedaan, had ze altijd haar mond gehouden, maar vergeten had zij 
niets. Tck ben den geduldigen Jop gewest, ik heb het al geleden sonder hun te 
offenseren maer het sal mijn ledt doen tot in mijnnen sterfdach en salder den 
doot op sterven ick daer niemans reden toe en heb gegeven' 16. 
Een aanbod van Andries om bij de familie in Utrecht te komen wonen sloeg 
ze zonder bedenken af. Zij had toen ze pas getrouwd was met Jan van der Mue
len een tijdje ingewoond, maar was toen zo betutteld door de rest van de familie 
dat haar er nu alles aan gelegen was een herhaling van dat leven te voorkomen. 

13 Elisabeth Bax aan Andries van der Muelen, 20 maart 1644, RAU, Van der Muelen (M), nr. 
207, brief 922. 

14 Idem, 13 juni 1644, brief 926. 
15 Idem, 18 mei 1644, brief 925. 
16 Idem, 18 mei 1644, brief 925. 
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Trouwens, de druk van de familie zou, nu ze geheel alleen was en niet langer 
gesteund werd door haar man, alleen maar sterker zijn. Elisabeth bleef liever 
met haar kinderen in het vestingstadje Meurs in Duitsland wonen. Het grote 
voordeel van Meurs was dat het leven daar, omdat er geen belastingen geheven 
werden, bijzonder goedkoop was. Dat leek het eind van de contacten met de 
Van der Muelens. Ze schreef Andries ook ronduit dat ze op zijn vriendschap 
geen prijs meer stelde. 'Ue wenst mijn en mijnne kinderen vrinschap te doen 
in ue leven, den tijdt is gepasserdt. Men kendt de beste vrinden in den nodt, 
toen hebt ghij mijn voorlaeten en ue eenigen broer' 17. 
Toch bleek uit haar brieven dat ze ondanks alles op steun van Andries bleef 
rekenen. Ze was van plan tot haar zonen waren uitgestudeerd in Meurs te blij
ven wonen, maar om daarna met het oog op hun carrière toch naar Utrecht te 
verhuizen. Zij hoopte dat Andries met zijn uitgebreide contacten hen dan bij 
hun carrière wilde helpen. Bovendien vroeg ze Andries in dezelfde brief waarin 
ze hem verweet dat hij alleen maar aan zijn eigen positie dacht, of hij geld voor 
haar wilde beleggen 18. Ook in de daarop volgende jaren zou ze hem nog her
haaldelijk met dergelijke verzoeken lastig vallen. Andries voldeed, zij het in het 
begin schoorvoetend, aan al haar verzoeken. Hij nam zelfs haar zoon Paulus 
André tijdelijk bij zich in huis en deze had op latere leeftijd ongetwijfeld aan 
zijn oom zijn benoeming in het Hof van Holland te danken. Elisabeth, die mis
schien persoonlijk niets meer met de Van der Muelens te maken wilde hebben, 
was zich te zeer bewust van de voordelen die de familieband bood, om een defi
nitieve breuk te willen forceren. Deze band was zo sterk dat Andries zich, on
danks de beledigingen die hij naar zijn hoofd geslingerd kreeg, verantwoorde
lijk bleef voelen voor zijn schoonzuster. 

Elisabeth Bax bleef dus in Meurs, maar verbrak de banden met de familie niet. 
Het idee van de gezinshistorici dat een teruggetrokken gezinsleven automatisch 
ten koste ging van de familieband, is te simpel. De werkelijkheid van het fami
lieleven was gecompliceerder en voor een goed begrip van de opbouw van de 
familie moeten we onderscheid maken tussen een strak georganiseerd centrum, 
een losser georganiseerd randgebied en een uiterste rand, waar de familieband 
nauwelijks meer voelbaar was. Degenen die de familie het hardst nodig had
den, bevonden zich in het centrum van de familie terwijl degenen die de familie 
minder nodig hadden, zich wat meer naar de rand van de familie terug konden 
trekken. Omdat de familieband daar losser was, was de individuele vrijheid aan 
de rand van de familie groter. 

b. de structuur van de familie 
In principe was de plaats die men in de familie innam afhankelijk van de levens
fase waarin men verkeerde. De start van het leven werd altijd in het centrum 
van de familie gemaakt. Zolang men jong was, was men in alle opzichten van 
de familie afhankelijk. Pas nadat men zijn carrière had veilig gesteld en een ei
gen vermogen had opgebouwd, kon men zich langzaam naar het randgebied 
van de familie terugtrekken. De terugtocht uit het centrum kon heel letterlijk 
zijn. Sommigen keerden de stad de rug toe en trokken zich terug op hun buiten
plaats. Lyrisch schreef Joseph Elias van der Muelen, burgemeester van Utrecht, 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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Joseph Elias van de Muelen, raad en bur
gemeester van de stad Utrecht. Anoniem 
schilderij (73 x 60 cm), ca. 1740. Centraal 
Museum, Utrecht. Foto: idem. 

Maria de Malapert, vrouwe van Maarssen-
broeck, echtgenote van Joseph Elias van 
der Muelen. Anoniem schilderij (73 x 60 
cm), ca. 1740. Centraal Museum, Utrecht. 

Foto: idem. 

in 1749 over het prachtige buitenleven op zijn landgoed Dennenburg bij Drie
bergen. Met pijn in het hart zei hij het platteland in de winter vaarwel voor het 
stadsleven. 'Me voila donc en fin arrivé aux quartiers d'hyver. Il faut pourtant 
que je vous dise, que ce n'est pas sans regret que je viens ici pour m'annuier 
d'une mannière affreuse et que je quitte me campagne, bien aimée, mon bijou, 
ou mon sans souci, car il n'y a point de nom assez précieux a lui donner' 19. 
Nu hij carrière had gemaakt, had hij nauwelijks nog behoefte aan sociale con
tacten en hij schreef zijn broer dat hij het liefst 's avonds thuis bij de kinderen 
bleef. 'Ben nooijt contenter van mijn avonden als van die, die t'huijs aan mijn 
eigen haart in presensie van suster en de kinderen passeere, daar tegenwoordig 
die avonden, die elders passeere, mij seer lang vallen' 20. Ook Charles de Geer, 
zwager van Joseph Elias van der Muelen, die kamerheer was van de koning van 
Zweden, liet zijn zus weten dat een carrière niet het belangrijkste in het leven 
was en dat voor hem uiteindelijk alleen het geluk van zijn gezin telde, 'mon vrai 
bonheur temporel, au prix dequel tout le reste n'est rien' 21. De leegheid en de 

19 Joseph Elias van der Muelen aan Elias van der Muelen, 10 dec. 1749. RAU, M, nr. 207, brief 
2122. 

20 Joseph Elias van der Muelen aan Jan André van der Muelen, 10 dec. 1748. RAU, M, nr. 207, 
brief 2099. 

21 Charles de Geer aan Petronella de Geer, 7 aug. 1774. RAU, M, nr. 207, brief 2298. 
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opgeblazenheid van het hofleven stonden hem bijzonder tegen. Het liefst zou 
hij volledig met het society-leven hebben gebroken en zich terug getrokken heb
ben op het platteland, maar de zorg om de toekomst van zijn kinderen dwong 
hem zich over zijn weerzin heen te zetten. Zijn dochters waren mooi, jong en 
hard op zoek naar goede huwelijkskandidaten en zij grepen alle bals en soupers 
aan om de markt te verkennen. Een rustig leven op het platteland zoals hun 
vader voor ogen stond, was wel het laatste waar zij behoefte aan hadden. Ge
zien zijn sociale verplichtingen kon Charles de Geer zich niet aan alle festivitei
ten ontrekken; slechts op bal-masqués liet hij altijd verstek gaan. 'J'aime assez 
d'être spectateur de ces plaisirs, mais je ne scaurois me faire aux mascarades, 
je n'y ai pas été une seule fois qoique tout le monde m'en a fait la guerre' 22. 
De zorg om de kinderen zorgde ervoor dat degenen die zich in het randgebied 
van de familie bevonden, de banden met het centrum niet verbraken. Pas wan
neer de toekomst van de kinderen veilig was gesteld, konden de ouders zich 
naar de uiterste rand van de familie terugtrekken. Alleen ongehuwden en kin-
derlozen konden al in een eerder levensstadium een plaats aan de rand van de 
familie innemen. Slechts deze onafhankelijke randfiguren konden het zich per
mitteren de familie geheel de rug toe te keren. Bijzonder illustratief in dit op
zicht is het onafhankelijke gedrag van Eleonora Cornelia van der Muelen, 
dochter van Jan Carel van der Muelen en Constantia Eliana Huydecoper, die 
uit eigen beweging ongetrouwd bleef. Zij had wel contact gehad met haar onge
trouwde zus en haar ongetrouwde broers maar toen die allen overleden waren, 
had zij geen enkele behoefte meer aan de rest van de familie. Zij was bijzonder 
rijk maar profiteerde daar helemaal niet van. Zij had nauwelijks kleren aan het 
lijf, at altijd heel sober, en stookte in de winter bijna niet. Eleonora was slecht 
ter been en kon de laatste jaren van haar leven helemaal niet meer lopen. Daar
om zat zij de gehele dag op een stoel tussen de schoorsteen en de tafel en werd 
ze 's avonds door de dienstbodes naar haar bed in de kamer daarnaast gedra
gen. Zij las af en toe en hoewel zij bijzonder weinig praatte, wist zij de familie 
één ding haarfijn duidelijk te maken: ze beminde haar vrijheid en had er abso
luut geen behoefte aan door iemand gedomineerd te worden. Het aanbod van 
Jan Carel van der Muelen om haar effectenboek in orde te maken, werd door 
haar afgewimpeld en later bleek dat zij daar iemand van buiten de familiekring 
voor gevraagd had, notaris Van Vloten. Maar ook voor deze Van Vloten hield 
zij haar ontvangst en uitgaaf zorgvuldig geheim. De pogingen van een nichtje 
en van haar schoonzusje om bij haar als gezelschapsdame in huis te trekken, 
werden door haar zorgvuldig gesaboteerd. Ze bleef herhalen dat haar vrijheid 
haar boven alles ging 2i. 

c. Verschuivingen binnen de familiestructuur in de loop van de 18e eeuw 
Wanneer de gezinshistorici de geschiedenis van het gezin presenteren als een 
contractieproces, waarin het kerngezin zich van de grotere familie-eenheid 
losmaakt, dan is die voorstelling van zaken juist. Het is echter geen lineair door 
de geschiedenis verlopend proces, maar een cyclische ontwikkeling die zich bin
nen de korte duur van een generatie afspeelt. Wanneer we naar de lange duur 

22 Idem, 17 feb. 1763, brief 2258. 
23 Dagboek Jan Carel van der Muelen, 12 okt. 1789, deel 3, p. 376 e.v. RAU, M, nr. 158. 
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kijken, blijken maatschappelijke veranderingen het doorlopen van deze gehele 
ontwikkeling te bemoeilijken. 
Vooral voor jongere familieleden werd het aan het eind van de 18e eeuw moei
lijker om het centrum van de familie te verlaten. Charles de Geer, die in Stock
holm woonde, schreef aan zijn zuster in de Republiek een brief waarin hij uit
eenzette hoe moeilijk het was voor jongeren om, gezien de hoge levensstan
daard in Zweden, een huishouden op poten te zetten. 'Se marier et se ruiner 
c'est presque la même chose ici' 2A. In vergelijking met Zweden was de le
vensstandaard in de Republiek lager en volgens Charles de Geer konden jonge
ren daardoor gemakkelijker en op jongere leeftijd een huwelijkskeuze maken. 
Maar ook in de Republiek zien we dat de hoge levensstandaard aan het eind 
van de 18e eeuw sommigen voor problemen stelde. Bijzonder veelzeggend in 
dit opzicht zijn de onderhandelingen over het huwelijk tussen Jacob Verheije 
van Citters en Anna Jacoba de Witte van Elkerzee, die gevoerd werden door 
Jacob van Citters en Joachim Ferdinand de Beaufort uit IJsselstein. Doordat 
de hierover gevoerde correspondentie van beide partijen bewaard is gebleven, 
is het mogelijk een nauwkeurige reconstructie van de onderhandelingen te 
maken 25. 

Deze begonnen in augustus 1777. Voordat Jacob Verheije van Citters van De 
Beaufort toestemming kreeg om zich direct tot Anna te wenden om haar gene
genheid te winnen, wilde De Beaufort de financiële zaken met de vader van 
Verheije geregeld hebben. De Beaufort wees erop dat voor het voeren van een 
huishouden in Middelburg jaarlijks een bedrag van ƒ 3000, - tot ƒ 4000, - no
dig was. Daar Verheije geen lucratief ambt had en zijn dochter nog niet geërfd 
had, moesten de wederzijdse ouders de financiële basis voor het huwelijk ver
strekken. Hij verwachtte dat Van Citters jaarlijks / 1500, — in hun onderhoud 
zou bijdragen. Dit geld moest Van Citters blijven doorbetalen wanneer Verhei
je een ambt had gekregen en, wanneer Verheije als eerste overleed met achterla
ting van kinderen, om ervoor te waken dat Anna dan niet plotseling sterk in 
inkomen achteruit zou gaan. De onderhandelingen raakten door deze eisen van 
De Beaufort in een impasse. Van Citters liet weten dat hij financieel niet in staat 
was aan de verlangens van De Beaufort tegemoet te komen. Wanneer De Beau
fort aan zijn eisen bleef vasthouden, moesten de onderhandelingen maar volle
dig worden afgebroken, hoezeer hem dat ook speet. 'Dit is het ongeluk van de 
tijden die wij beleeven, dat thans soo veel tot de samenleeving gerequireert 
wordt en waardoor veele huijwelijken die anders in allen opsigten zouwden 
conveneeren en met geneegentheijt gepaart, tgeen tog het wesentlijkste in het 
selve is, moeten onderlaten worden' 26. Uiteindelijk werd er toch een compro
mis gevonden en nadat ook nog op enkele andere ondergeschikte punten over
eenstemming was bereikt, kon Verheije eindelijk zijn opwachting bij Anna 
gaan maken 27. Het huwelijk werd op 21 juni 1778 voltrokken, een klein jaar 

24 Charles de Geer aan Petronella de Geer, 24 mei 1762. RAU, M, nr. 207, brief 2251. 
25 Brieven Joachim Ferdinand de Beaufort en Anna Digna van Gelre aan Jacob van Citters en 

Anna Sara Boudaen, augustus 1777 t /m juni 1778. RAU, DT, nr. 832. Briefwisseling over het 
sluiten van een huwelijk tussen Jacob Verheije van Citters met Anna Jacoba de Witte van El
kerzee. RAU, De Beaufort, voorlopig nr. IJ 284. 

26 Jacob van Citters aan Joachim Ferdinand de Beaufort, 16nov. 1777. RAU, De Beaufort, voor
lopig nr. IJ 284. 

27 Van Citters zou ƒ 1500, - per jaar betalen totdat Verheije een plaats in het hof van Vlaanderen 
zou hebben, een ambt dat ƒ 1000, - per jaar opleverde. Op dat moment zou de jaarlijkse toela
ge verlaagd worden tot ƒ 1000,- per jaar. De Beaufort van zijn kant zou een bedrag van 
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nadat de onderhandelingen door de ouders geopend waren. Het verloop van 
de onderhandelingen, die ook bij de familie Van der Muelen in de loop van de 
18e eeuw moeizamer werden, maakt duidelijk hoe sterk men afhankelijk was 
van de welwillendheid van de familie om een jaarlijkse toelage te verstrekken. 
Wanneer de wederzijdse ouders niet tot overeenstemming konden komen, ging 
het huwelijk niet door en werd de eerste stap in de richting van het randgebied 
geblokkeerd. 
Niet alleen werd het eind 18e eeuw moeilijker om het centrum te verlaten, ook 
zien we dat mensen die eigenlijk in het randgebied van de familie thuis hoor
den, toch weer naar het centrum van de familie opschoven. Zoals wij zullen 
zien werd die trek naar het centrum paradoxaal genoeg juist veroorzaakt door 
het feit dat de ruimte aan de rand van de familie groter werd. 
In de loop van de 17e eeuw trokken de Van der Muelens zich uit de actieve han
del terug. Zij werden renteniers en hoefden zich om de opbouw van een vermo
gen niet langer druk te maken. De tijd die vrij kwam doordat deze bezigheden 
wegvielen, werd door sommigen gebruikt om een politieke carrière op te bou
wen. De politiek werd geprofessionaliseerd, het werd een intensieve bezigheid 
voor een beperkt aantal mensen. Niet voor iedereen was echter een politieke 
carrière weggelegd. Vader en zoon of twee broers konden niet tegelijk zitting 
in de vroedschap hebben. Gelukkig waren er nog enkele uitwijkmogelijkneden 
in bijvoorbeeld een andere stad. Jan André van der Muelen verhuisde in 1726 
van Utrecht naar Zutphen en creëerde daardoor voor zijn kinderen de moge
lijkheid om in Zutphen een politieke carrière op te bouwen. Zijn dochter Jac-
quelina Cornelia trouwde met een zoon van burgemeester Van Löben Sels en 
zijn zoon zou het brengen tot burgemeester van die stad. Maar die uitwijkmo
gelij kheden waren gering in aantal en in principe restte voor de jongere familie
leden slechts de kleinere ambten die weinig tijd kostten. De tijd die overbleef 
konden ze dan besteden aan die zaken in het leven die zij zelf leuk vonden. 
Naarmate er meer vrije tijd kwam en minder mensen voor een maatschappelij
ke carrière op de familie aangewezen waren, werd de individuele vrijheid gro
ter. Door deze veranderingen kon een groter aantal mensen een langere periode 
van het leven aan de rand van de familie doorbrengen. Tragisch was nu dat de 
opvoeding nauwelijks op dit leven aan de rand was ingesteld. De normen en 
waarden waar men aan hing, droegen een sterk burgerlij k-christelijk karakter. 
Wat ouders als ideaal voor ogen stond, werd treffend verwoord door Machtild 
Catharina van Santen in een brief die zij in 1646 aan haar zoon Willem van der 
Muelen in Duitsland schreef. 'Hebt in alles godes vreese voor oogen, soe salt 
ue wel gaen. Weest ue broeder gehoorsaem ende hebt hem lief geleek ghij schul-
dich sijt, wacht ue van quaet geselsel, drincken ende speelen, versumpt geen tijt 
int goet . . . let wel op ue studie. . . vergeet godt morgen en avondt niet op u 
kneen te bidden ende in alle u doen ende laeten voor oogen te hebben' 28. Bijna 
een eeuw later, in juli 1734, schreef Constantia Eliana Huydecoper een vrijwel 

ƒ 1500, - per jaar betalen, dat, op het moment dat zijn dochter jaarlijks ƒ 1000, - rente van 
haar erfenissen trok, verlaagd zou worden tot ƒ 1000, - per jaar. De wederzijdse ouders stel
den zich bovendien garant voor de douarie die de bruid en bruidegom elkaar toezeiden en be
reikten een accoord over de aanschaf van de meubelen. Zie ook de huwelijksvoorwaarden van 
11 juni 1778. RAU, DT, nr. 898. 

28 Machtild Catharina van Santen aan Willem van der Muelen, 2 juli 1646. RAU, M, nr. 207, 
brief 989. 
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identieke brief aan haar zoon Samuel van der Muelen 29. Ouders vermaanden 
hun kinderen hard te werken, godvruchtig en zuinig te zijn en zich vooral niet 
te veel over te geven aan de geneugten des levens. Met diegeen die zich aan 
'weelde en dartelheijt' in het leven overgaf, zou het slecht aflopen. 
Het zondebesef was sterk ontwikkeld en men geloofde dat God met opzet aller
lei rampen op de mens afstuurde om hem te straffen voor zijn goddeloos leven. 
Toen droogte de Republiek teisterde, zag weduwe Kerkrinck achter deze ramp 
de hand van God. 'Het is een swaare besoeking voor ons lant dog de sonde van 
ons lant sijn ook hoog gereesen. Niet alleen alle godloosheeden, maar ook de 
overdaat in alles, grootshijt, kostelijkhijt, overdadige maaltijden, wijnig gods
dienst. De Heere sij gebeede dat hij ons genadig sij en ons ale schenckeden den 
geest der bekeeringe en vernederinge en dat de gebede die op den beede dag sijn 
uijtgestort verhoort mogten worden' 30. Optimistischer religieuze opvattingen, 
die ervan uitgingen dat het Gods bedoeling was dat de mens op deze aarde opti
maal zou genieten, waren in ieder geval nog niet tot de familie Van der Muelen 
doorgedrongen. 31. 

Het leven werd op die manier bijzonder frustrerend. Men was rijk, maar kon 
daarvan niet genieten omdat dat zondig was. Men had niets te doen, maar de 
opvoeding bleef gericht op hard werken. Men werd, of men wilde of niet, in 
de richting van een aristocratisch aandoend leven gestuurd, maar van de ont
wikkeling van een aristocratisch waardenpatroon was nauwelijks sprake. Aan 
de creatieve vorming die noodzakelijk zou zijn geweest om de vrije tijd vorm 
te geven, werd veel te weinig aandacht besteed. De jongens bezochten in de re
gel de Latijnse school waar de verstandelijke vermogens slechts in beperkte ma
te werden ontwikkeld. Het programma bestond voor het grootste deel uit het 
opdreunen van verbuigingen en vervoegingen. Momenten waarop iets creatief s 
gedaan moest worden, zoals het houden van een oratie ter afsluiting van de 
leertijd, kon men gemakkelijk omzeilen door deze van de praeceptor te kopen. 
Ouders konden buiten schooltijd wel het een en ander doen om de eenzijdigheid 
van het programma te doorbreken. In hun jeugd kregen jongens ieder jaar een 
paar maanden dansles, hetgeen natuurlijk absoluut noodzakelijk was om op 
feesten en partijen een goed figuur te slaan. Voor teken- en muzieklessen, die 
een minder duidelijke sociale functie hadden, werd echter door de Van der 
Muelens aanzienlijk minder tijd en geld gereserveerd 32. 
Dat sommige mannen gezien deze opvoeding met zoveel vrije tijd geen raad 

29 Constantia Eliana Huydecoper aan Samuel van der Muelen, 30 juli 1734: 'hoop niet dat ue na
latig bent om in de kerk te gaen en daer van te profitere van wat dickmals te herdenke ent aan 
ue herte te brenge en alle dage wat goed te leese en de sprueke Salomons niet te vergeté alle 
dage een capittel van te leese en vooral ue te mije van quat geselscap dat een bederf is voor jon-
geluij.' RAU, M, nr. 207, brief 1817. 

30 S.A. Huydecoper weduwe Kerkrinck aan Constantia Eliana Huydecoper, 23 feb. 1741. RAU, 
M, nr. 207, brief 1964. 

3 ' Zie voor deze nieuwe opvattingen die draaiden rond het idee van de 'bienfaisance' bijvoorbeeld 
N. Hampson, The Enlightenment, hoofdstuk 2, 'Nature and Nature's God' (Harmondsworth, 
1979 3). 

32 Over scholing en vorming in de 17e en 18e eeuw is bijzonder weinig bekend. Nauwkeurige 
bestudering van kasboeken, waarin door vaders precies werd bijgehouden wat ze voor hun kin
deren uitgaven, zou enigszins in deze leemte kunnen voorzien. Voor dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van de volgende kasboeken. Kasboeken Jan Huydecoper, 1658-1660, 1671-1702. 
RAU, Huydecoper, nr. 51-63. Kasboeken Joseph Elias van der Muelen, 1738-1767. RAU, M, 
nr. 105. Kasboeken Jan Jacob de Malapert, 1774-1798. RAU, De Malapert, nr. 200. 
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wisten, ligt voor de hand. De vrijheid maakte hen slechts onzeker en zij klamp
ten zich vast aan het kleine beetje werk dat zij nog om handen hadden. Elias 
Coymans bijvoorbeeld, die zelf in Amsterdam woonde, had ook een huis in 
Utrecht en hij schreef zijn zaakwaarnemer Jan Carel van der Muelen brief na 
brief hoe hij het huis moest verhuren. Hij liet ook telkens iets aan het huis ver
anderen en men kan zich nauwelijks aan de indruk ontrekken dat hij dat eigen
lijk alleen maar deed om iets te doen te hebben " . De tijd werd niet automa
tisch gevuld maar moest moeizaam gedood worden. Voor deze onzekere groep 
was de familie een uitkomst. In het centrum van de familie met zijn grootsopge-
zette feesten en partijen werd men op aangename manier beziggehouden en 
vond men het houvast, dat door het ontbreken van werk in het leven was weg
gevallen. 

Niet alleen onzekeren zonder werk, ook sommigen die wel een politieke positie 
veroverd hadden, zochten onder invloed van de verwarrende politieke ontwik
kelingen aan het eind van de 18e eeuw het centrum van de familie weer op. Heel 
goed valt deze ontwikkeling waar te nemen wanneer we de dagboeken van Jan 
Carel van de Muelen bestuderen. Deze had in 1778 na jarenlang wachten via 
zijn vader een zetel in de vroedschap van Utrecht gekregen, maar dreigde in de 
patriottenstrijd van de jaren '80 deze positie weer te verliezen. Jan Carel die 
zich toen het hem nog voor de wind ging altijd op de borst had geslagen dat 
hij slechts het algemeen welzijn voor ogen had, voelde zich nu in het nauw ge
dreven en durfde in zijn dagboek te erkennen dat uiteindelijk slechts zijn eigen 
positie telde. 'T gemeenen welwezen begon mij ook onverschillig te worden en 
de redding van zijn eigen en de zijnen het eenige daar men om te wenschen had-
de' 34. In plaats van zich terug te trekken naar het randgebied nu hij eenmaal 
carrière had gemaakt, nam hij in zijn onzekerheid een positie in het centrum 
van de familie in. De familiebanden werden aangehaald om zich goed tegen de 
dreigende buitenwereld te kunnen beschermen. 
In het centrum van de familie zijn dus drie groepen te onderscheiden: jongeren 
aan het begin van hun carrière, ouderen die in hun carrière bedreigd werden 
en degenen die geen carrière maakten maar zich met hun vrije tijd geen raad 
wisten. 
Het interessante van de 18e eeuw is dat we problemen die zich in onze tijd voor
doen, tot op zekere hoogte reeds bij de elite van toen kunnen signaleren. De 
negatieve nevenverschijnselen die volgens Stone in The Family, Sex and Marri
age inherent waren aan de grotere vrijheid die in de loop van de geschiedenis 
voor het individu gecreëerd werd, zijn ook in de 18e eeuw waarneembaar. Wie 
meer oog heeft voor de actualiteit van de toenmalige problemen, komt vanzelf 
tot een positievere waardering van de familie. De gezinshistorici hebben nau
welijks oog voor de vaak positieve rol die de familie kon spelen, omdat zij ge
heel voorbij gaan aan de vrijheid die er in het randgebied en aan de uiterste rand 
van de familie was. Zij gaan ervan uit dat de familieband de individuele vrij
heid beperkte en zien niet dat sommigen zich vrijwillig aan die beperkingen on-

Elias Coymans aan Jan Carel van der Muelen. Wanneer we alleen al de correspondentie van 
1718 bekijken, dan schreef hij al minstens 17 brieven over het huis. RAU, M. nr. 207, brief 
1543, 1546-1551, 1555, 1567-1571, 1577, 1588, 1594, 1596. 
Dagboek Jan Carel van der Muelen, deel 1, 1786, p. 105. RAU, M, nr. 158. 
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derwierpen omdat zij zich met de vrijheid aan de rand van de familie geen raad 
wisten. Deze miskenning van het sociale en emotionele belang van de familie 
hangt samen met het scherpe contrast tussen familie- en eigenbelang dat bij de 
gezinshistorici het belangrijkste uitgangspunt van hun beschouwingen is. In 
werkelijkheid vielen die belangen in hoge mate samen. 

d. Huwelijk en partnerkeuze 
Wilde de familie-eenheid in stand blijven, dan was het noodzakelijk dat de ele
menten waaruit de familie was opgebouwd - de gezinnen - solide geconstrueerd 
waren. Voorwaarde voor een hechte structuur binnen het gezin was dat man 
en vrouw redelijk met elkaar overweg konden. Dat betekende automatisch dat 
de familie de man en de vrouw bij de partnerkeuze enige vrijheid moest laten. 
Een volledig door de familie gedomineerde partnerkeuze leidde slechts tot ech
telijke ruzie en eventueel zelfs tot een echtscheiding en was een regelrechte be
dreiging voor de familie-eenheid. Toen Maurits Dirk van Löben Sels een ver
houding aangeknoopt had met Jacquelina Cornelia van der Muelen, schreef 
haar oom Joseph Elias van der Muelen een brief aan de vader van de aanstaan
de bruid waarin hij wees op de noodzaak de vrouw bij de partnerkeuze enige 
vrijheid te laten. 'Dat d'inclinatie van de juffrouw volkomen ja soo seer als mo
gelijk is voor moet weesen; ja soo dat se moet sien of er ook een andere sortabe-
le partij moogt sijn die soude prefereren.(.. ) sij moet er altijt mede huishouden 
soo dat mij dunkt, dat ouders seer kwalijk doen, de kinderen tot een huwelijk 
te contraigneeren, ja selfs geen sterke persuasien te gebruijken want die voor 
een dogter die goedaardig is en wat difference voor een vader heeft dikmaals 
meer vermag en minder sijn tegen te staan als middelen van contrainte, soo dat 
men daar veel omsigtigheid in moet gebruijcken en het altijd ongelukkige hu
welijken sijn als er geen mutuele inclinatie is' 35. 

Wanneer men het initiatief voor de partnerkeuze bij man en vrouw zelf legde, 
kon het natuurlijk gebeuren dat die het oog lieten vallen op iemand waar de 
familie fel tegen gekant was. Geheel machteloos stond de familie in zo'n geval 
niet. Zolang de kinderen minderjarig waren, konden de ouders ieder hun on
welgevallig huwelijk tegenhouden. Waren de kinderen eenmaal meederjarig, 
voor mannen lag deze grens op 25 en voor vrouwen op 21 jaar, dan kon de fa
milie nog andere formele bezwaren aanvoeren, zoals bijvoorbeeld een te nauwe 
bloedverwantschap, om het huwelijk tegen te houden. Was ook dit arsenaal 
uitgeput, dan moest men minder frisse methoden gebruiken om de geliefden 
de pas af te snijden. Toen Catharina van der Muelen het aangelegd had met 
een zekere Alers uit Bremen die in Utrecht studeerde, was haar broer Andries 
van der Muelen er alles aan gelegen om, gezien de afkomst van de jongeman, 
een huwelijk tussen hen te voorkomen. Formeel was er echter niets tegen het 
huwelijk in te brengen omdat Catharina meerderjarig was en daarom schreef 
Andries een oude kennis in Bremen, een zekere Chytreus, om de vader van de 
jongen zo te bewerken dat hij toestemming voor het huwelijk zou weigeren. De 
vader wees er echter op dat Catharina niet zo maar onder haar al gegeven huwe
lijksbelofte uit kon komen, omdat zij aan zijn zoon een medaillon met haar 
portret en een armband gegeven had. In plaats van het huwelijk te verbieden, 

35 Joseph Elias van der Muelen aan Jan André van der Muelen, 12 juni 1759. RAU, M, nr. 207, 
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verklaarde hij het geheel eens te zijn met zijn zoon, die hem verzekerd had dat 
hij Catharina slechts zou laten gaan als hij door de rechtbank daartoe gedwon
gen werd. Chytreus maakte de vader duidelijk dat hij geen schijn van kans had 
een proces tegen 'hommes de qualité et de bon moyens' te winnen, maar in het 
verslag dat hij na afloop van zijn bezoek aan Andries uitbracht, was hij daar
over heel wat minder optimistisch. 'J 'ay grand peur que vostre soeur se soit 
plongée trop avant: et que difficilement elle en sortira autrement que par voies 
amiables' 36. Catharina werd vervolgens zo bewerkt dat zij van haar keuze af
zag en Alers was bereid in deze afwijzing te berusten als op het punt van de 
trouwpanden en de onkosten die hij had gemaakt een regeling werd getroffen. 
Ruim een jaar later zou Catharina trouwen met een zekere Gracion de Marien
bordes uit Maastricht. 

Was men voor deze intimidatie niet gevoelig dan waren er nog sterkere midde
len voorhanden om een kind op het rechte pad terug te brengen. Toen Johanna 
Magdalena de Malapert er vandoor was gegaan met Johan Kruger, de koetsier 
van de graaf van Rechteren, richtte Louis de Malapert zich tot het gerecht met 
het verzoek zijn dochter op te sluiten in een verbetertehuis waar 'sijne dogter 
voor enigen tijd secuur zal können bewaart worden, totdat zij tot bedaardere 
gedachten zal gekomen zijn' 37. Of zijn verzoek is ingewilligd, is niet bekend. 
Zo zij al opgesloten is geweest, heeft de rigoureuze ingreep nauwelijks effect 
gesorteerd, want uiteindelijk trad ze toch met Kruger in het huwelijk. 
De familie schrok er echter in het algemeen voor terug om zulke krachtdadige 
middelen te gebruiken. Zij passeerde dan immers makkelijk de grens waar het 
middel om het huwelijk te voorkomen erger werd dan de kwaal zelf. Toen Jo
seph Elias van der Muelen hoorde dat zijn nichtje Constantia Eliana Verschoor 
geschaakt was door Jan Arend Leonard de Win, schreef hij dat het beter was 
haar met de schaker te laten trouwen dan de familienaam in opspraak te bren
gen door haar te laten opsluiten. 'Had men geluk gehad, van haar den eijgen 
dag van hare vlugt te attrapeeren, en dat sij na alle gedagten nog suijver was, 
in dat cas soude seer geinclineert hebbe alles in 't werk te stellen om haar te con-
fineeren, maar nadat de zonne eens is ondergegaan, is die zaak gantsch van ge
daante verandert, daar valt nu niet anders op dan toestemming tot het huwelijk 
te geeven ten minsten het selven niet te beletten, ten ware men prefereerde de 
koe te hebben met het kalf toe' 38. Het huwelijk werd op 23 februari 1761 vol
trokken. 

Wie voet bij stuk hield, kreeg vrijwel altijd zijn zin. De familie kon vertragen 
en intimideren, maar kon uiteindelijk een haar onwelgevallig huwelijk niet te
genhouden. De overwinning die men echter op die manier op de familie behaal
de, bleek vaak een Pyrrus-overwinning te zijn. De familie kon, nadat het huwe
lijk gesloten was, meedogenloos terugslaan. Voor het opbouwen van een poli
tieke carrière was men, zoals we gezien hebben, afhankelijk van familieconnec
ties en wie een door de familie niet gewenste keuze maakte, rangeerde zichzelf 
politiek op doodspoor. Bovendien hadden ouders de macht om in zo'n geval 
de kinderen te onterven, waardoor zij ook hun financiële zekerheid op het spel 
36 M. Chytreus aan Andries van der Muelen, 2 sept. 1637. RAU, M, nr. 207, brief 694. 
37 Verzoekschrift Louis de Malapert aan het gerecht van Utrecht, jan. 1779. RAU, De Malapert, 
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zetten. Geheel onterven konden de ouders echter niet, want onder het uitkeren 
van de legitieme portie kwamen zij niet uit. Wel konden zij dit geld onder ver
band van fidei-commis laten versterven. De erfportie werd dan vastgezet op de 
kinds kinderen en het kind werd op die manier de beschikking over zijn portie 
ontzegd. Gezien de consequenties die een keuze tegen de zin van de familie had, 
is het niet verwonderlijk dat de meeste kinderen voor een confrontatie met de 
familie terugdeinsden en ervoor zorgden dat ze een keuze binnen de geaccep
teerde kring maakten. Pas wanneer men carrière gemaakt had en uit het cen
trum van de familie naar het randgebied van de familie vertrokken was, kon 
men zich een huwelijk ver beneden zijn stand permitteren. Door de kinderen, 
die zich nog in het centrum van de familie bevonden en in alle opzichten kwets
baar waren, werd zo'n stap natuurlijk geenszins gewaardeerd. Toen Jacob Ver-
heije van Citters zijn voornemen bekend maakte om te trouwen met zijn huis
houdster Christina van Soelen, kreeg hij een uitermate scherpe brief van zijn 
schoonzoon Nicolaas Jacob Godefroy van Boetzelaar, waarin die schreef dat 
hij zeer tegen zijn zin in het fait accompli zou berusten. 'Wij kunnen niet ont-
veinsen dat het ons alle uit hoofde der achting die wij ue toedragen veele aan
doening veroorzaakt, en het ons hoogst aangenaam zou geweest zijn, zoo wij 
ue van desselfs voorneemen hadden kunnen detourneeren, dan door wij vol
gens ue schrijven, de zaak daartoe als reeds te verre gevorderd moeten beschou
wen, zoo willen w i j . . . in uwen wil, hoezeer de zaak ons ook treft, eerbiedig 
berusten. . . ' 39. Gezien de terughoudendheid die men zelf bij de partnerkeuze 
betrachtte, is het onjuist te spreken van de opkomst van het 'romantisch' huwe
lijk in de 18e eeuw. Zowel in de 17e als in de 18e eeuw speelden rationele en 
emotionele motieven een rol bij de partnerkeuze. Men selecteerde zorgvuldig 
binnen een bepaalde kring, op basis van een aantal criteria, waaronder de we
derzijdse aantrekkingskracht, maar geld, status en politieke positie van de fa
milie waarmee men trouwde, bleef bij de afweging een belangrijke rol spelen. 
Het huwelijk tussen Jacob Verheije van Citters en Anna Jacoba de Witte dat, 
zoals we gezien hebben, pas gesloten werd nadat er maar liefst een klein jaar 
over onderhandeld was, werd door de ouders zelf geprezen als een goddelijke 
alliantie die geheel buiten hun toedoen tot stand was gekomen. 'Is er oeyt een 
huwelijk waar inne de goddelijke voorsienigheijt is op te maken, is het in dee-
sen, al soo eene casuele ontmoeting, sonder het minste toeleg, of aanrading de 
oorsaak van de wederzijdse toegeneegentheijt is' 40. 

Hoe onjuist het idee van de opkomst van het romantische huwelijk in de 18e 
eeuw is, blijkt wanneer we de correspondentie tussen man en vrouw van begin 
en eind van de 18e eeuw met elkaar vergelijken. In juni 1707 vertrok Jan Carel 
van der Muelen met zijn zwager Jan Huydecoper die aan waterzucht leed, naar 
de baden in Aken om verlichting te zoeken voor zijn pijnen. Jan Carel van der 
Muelen schreef in de tijd dat hij van huis weg was mooie brieven aan zijn vrouw 
Constantia Eliana Huydecoper. Wat allereerst opvalt aan de correspondentie 
is de persoonlijke aanhef. Constantia richtte haar brieven bij voorkeur aan 
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haar 'alderliefste jantie lief' of aan haar 'seer lieve mannetie' en Jan Carel 
schreef terug aan zijn 'alderliefste wijfje' of kortweg aan 'Stansje lief' 4 i . Het 
feit dat ze gescheiden waren, viel hen zwaar. Constantia smeekte haar man om 
langere brieven te schrijven om het genot dat het lezen haar bezorgde te kunnen 
rekken. Na een week begon ze de dagen af te tellen en constateerde ze tevreden 
dat de helft van de tijd dat ze gescheiden zouden zijn reeds voorbij was. Naar
mate de dagen verstreken, nam de onzekerheid toe en ze drukte hem op het hart 
niet teveel naar andere dames te kijken uit angst hem te verliezen. 'Tis mij lief 
dat ue over al veel plesier gehadt heeft maer verlok dat mijn mannetie niet alte 
veel de schone backies besiet daer ick ligt bij af sou vallen en dan mijn Jantie 
soo seer niet in verlang soo zijn om sijn Stansie weer te zien' 42. Jan Carel stelde 
haar gerust en schreef dat Aken wat ontspanning en vertier betrof niet veel te 
bieden had en ondertekende zijn brief, misschien niet geheel toevallig, met 'vo
tre mary toujours fidelle... ' 43. Hij kwam bijna niemand tegen, wandelde al
leen 's ochtends vroeg naar de fontein om heilzaam water te drinken, maar kon 
steeds minder de deur uit omdat de gezondheid van zijn zwager dat niet toeliet. 
Hij schreef dat hij tevergeefs een schilder gezocht had omdat hij zijn portret 
als troost in eenzame dagen aan haar had willen toesturen. Constantia leefde 
op bij die gedachte en zocht reeds naar een schilder in Utrecht 'om soot wier 
geviel dat wij van malkanderen moete wesen het selve mij dan soude strecken 
tot coelaes en vous attandan' 44. 

Helaas verslechterde de gezondheidstoestand van Jan Huydecoper zo erg dat 
het bezoek aan Aken nog enkele weken verlengd moest worden. Constantia 
had toen enorme spijt dat ze hem alleen had laten vertrekken. 'Wenste van her-
te bij mijn mannetie te zijn om met ue de droefheijt te dragen en broeder op 
te passe. Het geeft mij tegenwoordig seer veel siagrin soo ver vant liste dat ick 
in de werreldt heb af te moete wesen te mer omdadt al die mij sien en rancontre-
re sig wondere mij hier te sien daer ue te Aken is. Maer twijfele niet of dit sijnde 
de eerste mael, het laeste oock wel zal blijve dat wij geduerende ons leven van 
malkandere sullen gesijde zijn' 45. De familie liet ondertussen aan de vrouw 
van Jan Huydecoper goed weten dat het toch onbegrijpelijk was dat een vrouw 
haar man die zo ziek was alleen had laten vertrekken. Het verlangen van Jan 
Carel naar Constantia, 'naer welcke tijdt ick verlange als een vis naer het wae-
ter' 46, werd steeds sterker en Constantia schreef terug dat als ze vleugels had 
gehad ze tenminste een dagje bij hem zou kunnen zijn. Omdat Jan Huydecoper 
maar heel langzaam opknapte zou het anderhalve maand langer duren dan ge
pland voor ze elkaar weer zouden terugzien. Toen Constantia hoorde dat hij 
op weg naar huis was, berichtte ze met wat voor genoegen ze de boodschap ont
vangen had. Tck heb met het uijterste plezier uijt mijn liefis laeste gesien dat 
ick mijn soete Jantie binne korte dage in mijn armpie sal hebben' 47. 

41 Constantia Eliana Huydecoper aan Jan Carel van der Muelen, en Jan Carel van der Muelen 
aan C. E. Huydecoper. De correspondentie loopt van 10 mei 1707 tot 10 juni 1707. RAU, M, 
nr. 207, brief 1281-1287, 1289, 1291-1295. 
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Leggen we deze brieven van Jan Carel van der Muelen en Constantia Eliana 
Huydecoper naast de brieven die Jacob Verheije van Citters en Anna Jacoba 
de Witte van Elkerzee elkaar schreven aan het eind van de 18e eeuw, dan is het 
toonverschil opmerkelijk. Anna Jacoba schreef Verheije aan met ' Verheye lief' 
en tekende met 'uw liefhebbende vrouw', terwijl Verheije zijn brieven richtte 
aan 'Cootje lief' en afsloot met 'uw liefhebbende man' 48. Hoeveel persoonlij
ker tekende Jan Carel zijn brieven die eindigden met 'naer ue duijsent en duij-
sent mael in mijn gedachten gekust te hebben (blijf ik) mon aimable Stansje 
votre mary toujours f iddle . . . ' 49. Constantia die het frans slechts op foneti
sche wijze wist te spellen, sloot haar brieven bij voorkeur af met 'adue mon 
epoe je vous anbrasse de toe mon cour' 50. 

Maar niet alleen de aanhef, ook de inhoud was bij Jacob Verheije van Citters 
en Anna Jacoba de Witte veel formeler van toon. Nergens schreef Verheije dat 
hij Anna Jacoba miste en hij presteerde het zelfs om zijn brieven aan zijn eigen 
vrouw in de derde persoon te formuleren. 'Nu is mijn hoop en wensen dat mijn 
vrouw en kinderen het ook mag wel gaan, dat zij haar kerkgang vrijdag en he
den na genoegen met vrugt volbragt heeft - en dat mijn kinderen haar moeder 
tot opbeuring en vergenoeging verstrekken' 5 I. 
Puur op de woordkeus afgaande, waren de brieven van Verheije minder ro
mantisch dat die van Jan Carel van der Muelen. Maar nergens blijkt dat het 
huwelijk van Verheije minder romantisch was dan dat van Van der Muelen. In
tegendeel, uit alles wat hij deed, sprak juist een enorme liefde voor zijn vrouw. 
Uit genegenheid voor haar solliciteerde hij zelfs naar een plaats in het Hof van 
Holland in Den Haag zodat Anna Jacoba dichter bij haar moeder in I Jsselstein 
zou komen te wonen. Uit de correspondentie blijkt dat de ouders van Jacoba 
hem nooit onder druk hadden gezet omdat zij wisten hoe graag de familie Van 
Citters Verheije in Middelburg hield. De ouders van Verheije lieten hem echter 
gaan omdat zij zich ervan bewust waren hoezeer het geluk van Anna Jacoba 
hem aan het hart ging. Triest was echter dat de moeder van Anna overleed nog 
voor zijn benoeming rond was. Zijn sollicitatie was toen echter al in een zo ver 
stadium dat hij zich niet meer terug kon trekken, zodat ze uiteindelijk, van alle 
familie verlaten, in Den Haag terecht kwamen 52. 

De ene brief kon qua toon romantischer zijn dan de andere, het is gezien deze 
voorbeelden toch onjuist te denken dat de meest romantische brieven automa
tisch aan het einde van de 18e eeuw geschreven werden. Die gedachte berust 
op een misplaatst vooruitgangsgeloof. Afhankelijk van het karakter dat men 
had, drukte de een zich wat formeler en de ander zich wat romantischer uit in 
zijn brieven. De toon kon verschillen maar de manier waarop man en vrouw 
met elkaar omgingen, veranderde in de tijd niet wezenlijk. 
Ten grondslag aan het idee over de opkomst van het romantisch huwelijk ligt 
de gedachte dat huwelijken waar bij de partnerkeuze emoties de overhand had
den gehad op zakelijke motieven, de beste huwelijken zouden zijn geweest. Kij-

48 Anna Jacoba de Witte aan Jacob Verheije van Citters, 19 april 1796, Jacob Verheije van Citters 
aan Anna Jacoba de Witte, 13 april 1796. RAU, DT, nr. 903. 
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ken we echter naar het archiefmateriaal dan blijkt dat idee niet te kloppen. 
Juist die huwelijken waar men aan verliefdheid had toegegeven en die tegen de 
uitdrukkelijke wil van de familie waren gesloten, bleken in de praktijk slecht 
uit te vallen. Het huwelijk tussen Jan Arend Leonard de Win en Constantia Eli-
ana Verschoor dat, zoals we gezien hebben, met een romantische schaking was 
begonnen, liep volledig uit de hand en uiteindelijk zouden zij zelfs uit elkaar 
gaan. De familie was vaak beter in staat de huwelijkskandidaat te beoordelen 
dat de betrokkene zelf. Oom Joseph Elias van der Muelen had toen hij het 
nieuws van de schaking van Eliana vernam, reeds haar ellendige toekomst 
voorspeld. 'Men sal seggen, sal men soo een kind met soo een ligtmis (= De 
Win) die zulke ergerlijke conduites gehad heeft laten trouwen, se sal voor altijt 
bedorven zijn, dat is waar, se sal na alle waarschijnlijkheid voor haar leven on
gelukkig weesen, dog sij heeft het soo gewilt, sij moet de last draagen: sij sal 
op haar tour mogelijk aireede meer tranen storten als sij nu haar moedertie lief 
doet storten soo dat sij het meeste gestraft wert, die dubbele straffe verdient 
heeft, met sig die teedere zorge van een moeder op soo een slinkse wijze te ont
trekken en sig aan soo een volslagen ligtmis, dien sij wist dat dusdanige condui
tes hadde te abandonneere' 53. Juist in de huwelijken waar bij de partnerkeuze 
wat minder romantisch te werk was gegaan, bleek men verhoudingsgewijs goed 
met elkaar overweg te kunnen. Haat en liefde liggen dicht bij elkaar, met als 
gevolg dat men naarmate men verder van de uitersten wegblijft, redelijker met 
elkaar overweg kan. 

Wanneer je de correspondentie doorleest, valt het te betwijfelen of er door de 
eeuwen heen veel veranderd is in de relatie tussen man en vrouw. Ook nu kiest 
men immers niet alleen om redenen van verliefdheid voor een levenspartner. 
Juist omdat er zo weinig verandert, is er geen enkele reden de 17e eeuw zo 
scherp te contrasteren met de 18e eeuw, zoals in de literatuur regelmatig wordt 
gedaan. Het contrast berust op het idee dat de mens in de loop der eeuwen soci
aal en emotioneel ingrijpend veranderd is. Zijn emotionele capaciteit zou ge
groeid zijn, maar gezinshistorici weten voor deze stelling geen overtuigende be
wijzen aan te dragen. 

e. Relatie tussen ouders en kinderen 
Natuurlijk is het wel mogelijk om voorbeelden te geven waaruit blijkt dat de 
manier waarop men emoties toont in de loop van de geschiedenis veranderd is. 
Deze verschillen zijn goed waarneembaar wanneer we naar de relatie tussen ou
ders en kinderen kijken. Het zelf zogen van kinderen door de moeder bijvoor
beeld, een gebruik dat door de gezinshistorici gehanteerd wordt als een criteri
um voor een emotionele band tussen moeders en kinderen, kwam in de 17e en 
de 18e eeuw binnen de elite niet of in ieder geval veel minder voor. De conclusie 
dat ouders toen dus niet van hun kinderen hielden is niet juist. Wanneer men 
de persoonlijke correspondentie doorleest, blijken dergelijke kortzichtige in
terpretaties al snel onhoudbaar. Elisabeth Bax bijvoorbeeld die in Meurs 
woonde, zoogde haar kinderen niet zelf, maar uit alles blijkt dat de band die 
zij met haar kinderen had heel sterk was. Het viel haar extra zwaar alleen voor 
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de kinderen te moeten zorgen nadat haar man overleden was. Nog geen half 
jaar na haar man overleden haar twee jongste kinderen aan de tering en de stui
pen. Elisabeth was zielsbedroefd, maar vond troost in God. 'Ick trost mijn daer 
in dat het al maer werels en is en maer voor eenen corten tijt en dat ick nu strij
den moet, maer hier naer weer gekrondt sal worden met de kron der gerechtich-
hijdt, die voor mijn en alle die in hem geloven is wech geleijdt' 54. 
Zij verzwakte door alle ellende met de dag en liet doorschemeren dat ze hoopte 
dat haar zwager Andries van der Muelen als zij zou sterven zich over de kinde
ren zou ontfermen. De dood hing in het huis en de kinderen waren zich van 
de dreiging goed bewust. 'Mijn susanneken secht 'als mijn mama doot is, soo 
gaen ick strack naer beneden ( = Utrecht), dan will ick hier niet blijven. Alse 
haer dan vragen bij wie sij daer gaen sou, soo seise 'bij mijn oom van der Mue
len en nef van Hoedinge, dat sijn immers ook mijn papa ' . . . sij vrage mijn over 
2 en 3 dagen, 'als wij alternai doot sijn, mamake, wie sal ons huijs ent gaerden 
dan hebbe?' S5. 

Gelukkig bleef Elisabeth voor verdere sterfgevallen gespaard. Zij herstelde zich 
langzaam en richtte al haar aandacht op de opvoeding van de kinderen. Zij 
vroeg Andries van der Muelen in een brief haar kinderen gunstig gezind te zijn. 
'Ue suldt ook anders van mijn niet horen als dat ick mijn kinders en hu(i)s in 
ale respeckt en eer sal soeken te mentineren, ick heb daer die 2 sonen die ick 
noch hop op te trecken tot contentenmendt en eer van aie de vrinden. Ick en 
wil mij selfs niet roemen maer ick sal daer van ander laeten ordelen.. . ick ben 
54 Elisabeth Bax aan Andries van der Muelen, 15 juni 1644. RAU, M, nr. 207, brief 927. 
55 Ibidem. 
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geresolverdt mijn 2 sonen toecomende somer een jaer eens benede te sende om
dat de vrinden eens mogen sien waer sij toe beqaem sullen sijn' 56. Het zal haar 
ongetwijfeld bijzonder veel genoegen hebben gedaan te zien dat haar ene zoon 
een militaire en de andere met behulp van de familie een politieke carrière 
maakte. 
Elisabeth Bax stond er als weduwe geheel alleen voor, maar in principe werd 
de zorg voor de kinderen door de beide ouders gedeeld. Toen Constantia Eliana 
Huydecoper een paar weken in Amsterdam was om haar zieke moeder te ver
zorgen, werd ze door haar man Jan Carel van der Muelen nauwkeurig op de 
hoogte gehouden van de gezondheidstoestand van de kinderen. Pas wanneer 
men deze brieven doorleest, krijgt men enig idee wat het betekend moet hebben 
te leven in een tijd waarin van een medische wetenschap nog nauwelijks sprake 
was. Drie van de zeven kinderen waren zwaar ziek en de oudste zoon Willem 
Carel dreigde aan zijn koortsen te bezwijken. 'Hij beeldt sich niet anders in als 
dat hij sal sterven, en spreekt als een oudt mensch, hoopende dat Godt hem 
genadigh sal sijn en sijne sonden vergeven, en toen ick t'huijs quam versocht 
hij mij oock dat ick hem wilde vergeven, soo hij mij ergens in mocht misdaen 
hebben, en noch veel andere dingen, die een kint te boven gaen, de welcke mij 
wonderlijck en als een veegh teecken voorkomen' 57. Willem Carel stak zijn 
broertje Jan André aan, die heel de nacht zwaar hoestte en daarom bij zijn va
der mocht slapen. Joseph tenslotte, die eerst een pijnlijke behandeling door de 
dokter had moeten ondergaan, die 'quaet vlees' uit zijn voet had weggebrand, 
kreeg vervolgens de pokken. Hij kwam helemaal onder de zweren te zitten en 
zijn ouders overlegden koortsachtig wat ze moesten doen om te voorkomen dat 
hij blind werd. Op aanraden van Constantia legde Jan Carel constant verse lap
jes, die gedrenkt waren in rozenwater, op de ogen van het ventje. Alle drie de 
kinderen overleefden de ziekten, maar hun jongste zoontje Balthasar zou de
zelfde maand nog overlijden. 
Vaders hielden zich niet alleen met hun kinderen bezig als ze ziek waren, maar 
waren constant druk met hen in de weer. Jan André van der Muelen hield zijn 
broer Joseph Elias van der Muelen nauwkeurig op de hoogte van het wel en 
wee van zijn kinderen. 'Onse kinderties zijn welvaerende, behalve Jan Careltie 
die de roos heeft in sijn troonie, en weer vuerigheid aen de mond begind te krij
gen. Wij geeven hem somtijds wat Spaense seep in, tgeen sij segge dat goed is. 
Stansje is een soet meisje en komt s nags maer eens om te suige, jacquetie daar 
moet braef onder gehoude worde, en is een olijke potsemaekster' 58. Jan André 
maakte regelmatig kleine uitstapjes met zijn kinderen. Zo ging hij in 1750 met 
ze naar de Prins op de landdag kijken, hoewel hij daar zelf helemaal geen zin 
in had. Tk zal met mijn kinderties als dan naer de stad dienen te gaen. Ik voor 
mij ben de waereldsche ijdelheid seer moey maer soude met haer geen huis kon 
stellen wanneer de Prins niet gezien hadden, zijn zij soet en s tout . . . ' 59. Toen 
zijn kinderen de pokken hadden, gunde hij zich geen tijd om te slapen. 

56 Idem, 2 mei 1646, brief 978. 
57 Jan Carel van der Muelen aan Constantia Eliana Huydecoper, 15 april 1711. RAU, M, nr. 207, 

58 Jan André van der Muelen aan Joseph Elias van der Muelen, 6 nov. 1741. RAU, M, nr. 207, 

59 Jan André van der Muelen aan Sophia Eliana van der Muelen, 7 okt. 1750. RAU, M, nr. 207, 
brief 2144. 
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Deze aandacht van vaders voor hun kinderen is heel begrijpelijk wanneer we 
de maatschappelijke ontwikkelingen in de 18e eeuw in aanmerking nemen. Zo
als we gezien hebben trokken sommigen, doordat ze weinig werk om handen 
hadden, van het randgebied naar het centrum van de familie. Met het aanhalen 
van de familie- werden ook de gezinsbanden aangehaald. De intimiteit van het 
gezin werd hoog gewaardeerd. Joseph Elias van der Muelen prefereerde de aan
wezigheid van zijn kinderen boven enig ander gezelschap en met zijn kinderen 
vierde hij jaarlijks het Sinterklaasfeest. De zorg voor het gezin was voor velen 
een uitkomst. De kinderen boden houvast in een leven dat door het wegvallen 
van werk van alle vanzelfsprekendheid beroofd dreigde te worden. 

3. Conclusie 

Wanneer we de theorieën van gezinshistorici toetsen aan het door ons bestu
deerde archiefmateriaal, kunnen we niet anders dan concluderen dat het voor
uitgangsidee bijzonder schadelijk voor het historisch onderzoek is. Aanhan
gers van dit geloof, vooral Shorter, signaleren niet alleen veranderingen, ze zijn 
er daarenboven van overtuigd dat iedere verandering een verbetering is, waar
door er een bijzonder negatief beeld van het verleden ontstaat. Er lijkt gezien 
dit materiaal nauwelijks reden de vooruitgangsconceptie te onderschrijven. 
Wie de 17e en 18e eeuwse brieven leest, wordt eerder door de overeenkomsten 
dan door de verschillen met deze tijd getroffen. Niet alleen in de grote algemeen 
menselijke patronen maar juist ook in de détails zijn treffende gelijkenissen 
aan te wijzen. Susanna de Malapert vermaande reeds in 1612 haar zoon An-
dries van der Muelen om voor hij thuis kwam zijn haren te laten afknippen. 
'Eer ghij hier compt, soo laet u haer toch afsnijden, wandt het is hier geen ma
nier met soo langhen haer te gaen' 60. De pruikenmode was in dit opzicht na
tuurlijk een uitkomst, maar toen die mode voorbij was, diende dit eeuwige 
twistpunt tussen ouders en kinderen zich weer aan. 

60 Susanna de Malapert aan Andries van der Muelen, 8 sept. 1612. RAU, M, nr. 207, brief 161. 
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