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SAMENVATTING 

SUMMARY IN DUTCH 

 

CORRUPTIE EN PUBLIEKE WAARDEN IN DE NEDERLANDSE 

REPUBLIEK (1650-1747)  

  

Corruptie en publieke waarden krijgen de laatste tijd veel aandacht door schandalen in 

het openbaar bestuur, die uiteindelijk weer leiden tot onrust en verontwaardiging in de 

media en bij het grote publiek. Schandalen zijn echter ook interessant voor 

wetenschappers omdat ze ons iets vertellen over de ethische aspecten van het openbaar 

bestuur. Kwesties gaan over wat een bestuurder wel of niet mag doen, wat in strijd is 

met de regels en wat leidt tot corruptie of in ieder geval beschuldigingen van corruptie. 

Voor een beter begrip van dit soort kwesties is een historische invalshoek interessant, 

omdat hierdoor de ontwikkeling van waarden door de tijd heen onderzocht kan worden. 

Corruptieschandalen zijn tenslotte van alle tijden en daarom niet alleen van belang voor 

het onderzoek naar hedendaags bestuur, maar ook voor historisch onderzoek naar 

publieke waarden in Nederland. Voor de historicus zijn schandalen interessant omdat ze 

dienen als middel om waarden die meestal impliciet blijven, expliciet te maken. Als 

gevolg van onrust en conflict wordt namelijk nadrukkelijk uiteengezet wat er (niet) is 

toegestaan en welke waarden van belang zijn. Publieke waarden kunnen echter ook 

veranderen. Om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling, verandering en de 

contextafhankelijkheid van waarden richt het NWO-project “Under Construction: The 

Genesis of Public Value Systems” zich daarom op corruptie en publieke waarden in 

Nederland in de periode 1650-1950, waarbij mijn deelproject zich richt op de relevante 

publieke waarden in de Nederlandse Republiek, met name de periode 1650-1747. De 

twee daaropvolgende eeuwen worden onderzocht door twee andere promovendi, Toon 

Kerkhoff en Ronald Kroeze.  

Voor een beter begrip van de uitgangspunten van het NWO-project “Under 

Construction” is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan een aantal centrale 

concepten, de onderzoeksvraag, theorie en methodologie. Het “Under Construction” 

project richt zich op de beantwoording van de volgende centrale vraag: “Hoe vestigen 

waarden zich als de morele grondslag voor bestuurlijk handelen, en hoe veranderen zij 

door de tijd heen?”. Uitgangspunt is dat corruptie vanuit historisch perspectief het best 
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kan worden benaderd als een sociaal construct. Een focus op de contextuele aard van 

corruptie kan van nut zijn voor historisch onderzoek, aangezien waarden veranderen 

door de tijd heen en per plaats kunnen verschillen. Michael Johnston's “neo-klassieke 

benadering” is dan ook veelbelovend omdat zij corruptie beschouwt als “the abuse, 

according to the legal or social standards constituting a society’s system of public 

order, of a public role or resource for private benefit” (Johnston, 1996: 331). In plaats 

van een definitie is dit eerder een “benadering” waarmee definities en interpretaties van 

corruptie door de tijd heen gevonden kunnen worden. De toegevoegde waarde van de 

“neo-klassieke benadering” ligt in het feit dat deze benadering open staat voor elke 

denkbare definitie van corruptie, waaronder de klassieke notie van corruptie als cyclisch 

proces (bijvoorbeeld de ontaarding van monarchie in tirannie) of de definitie van de 

Wereldbank (met een focus op misbruik van het publieke ambt voor privaat gewin). 

Corruptie wordt niet alleen beschouwd als een formeel-juridische kwestie, maar ook als 

een morele kwestie. Daarnaast ligt het accent niet alleen op individuele overtredingen, 

maar ook op de corruptie van het politieke systeem. Voor het onderzoek naar corruptie 

is de “neo-klassieke benadering” van belang omdat waarden betekenis krijgen door 

botsende grenzen, publiek versus privaat, politiek versus bestuur, staat versus 

samenleving. Conflicten kunnen leiden tot nieuwe normen met betrekking tot laakbaar 

gedrag binnen het bestuur. Een tweede voordeel van de focus op corruptieschandalen is 

dat voor de vroegmoderne tijd relevante documenten beschikbaar zijn waaruit we 

“positieve” publieke waarden kunnen destilleren die moeilijk te vinden zijn. Zoals reeds 

aangegeven maakt Johnston geen gebruik van een definitie van corruptie, maar biedt hij 

tevens geen theorie waaruit hypothesen kunnen worden afgeleid. Als gevolg hiervan is 

zijn benadering aangevuld met de theorie van Max Weber (1978), die stelt dat het 

moderne westerse bestuur door drie fasen van administratieve ontwikkeling is gegaan. 

Tijdens de eerste twee fasen, traditioneel en patrimoniaal bestuur, staan persoonlijke 

relaties centraal. De derde fase, de bureaucratie, is een weerspiegeling van een legaal-

rationeel, professioneel, transparant en onpersoonlijk bestuur. Bij het gebruik van 

Weber's theorie is het belangrijk om in gedachten te houden, in lijn met Susanne 

Schattenberg (2009), dat corruptieonderzoek niet moet proberen de Nederlandse 

bestuursgeschiedenis af te schilderen als een Defizitgeschichte, als een afwijking van 

normen waarbij de moderne bureaucratie maatgevend is. Het moet in zijn eigenheid 

begrepen worden, en daarbij kan het patrimoniale ideaaltype dus van groot nut zijn voor 

een beter begrip van de vroegmoderne tijd, waarden als morele grondslag van 

bestuurlijk handelen en de verandering van waarden door de tijd heen. Ten slotte zal de 
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relevantie van Niklas Luhmann’s theorie van sociale systemen voor historisch 

onderzoek naar publieke waarden worden besproken. Deze theorie stelt dat de moderne 

samenleving is verdeeld in afzonderlijke, zelf-referentiële waardesystemen. Corruptie 

ontstaat wanneer deze systemen overlappen bijvoorbeeld wanneer de waarden van het 

juridisch systeem het politieke systeem binnendringen. Hoewel Luhmann's theorie van 

sociale systemen niet centraal staat in mijn onderzoek biedt het een aantal interessante 

inzichten in mogelijke alternatieven voor het historisch onderzoek naar publieke 

waarden. Luhmann’s theorie zal dan ook uitgebreid besproken worden bij het 

vergelijken van de corruptieschandalen uit de periode 1650-1747.  

Voor de beantwoording van de vraag hoe waarden worden vastgesteld als 

morele grondslag voor bestuurlijk handelen en hoe ze door de tijd veranderen, is het 

noodzakelijk om de primaire bronnen te bestuderen. Ben Hoetjes’ “bronnen van sociale 

waarden” dienen daarbij als heuristisch instrument om grip te krijgen op de veelheid aan 

beschikbaar archiefmateriaal (Hoetjes, 1977, 1982). Vier bronnen van waarden kunnen 

worden onderscheiden. Ten eerste de toepassing van het recht in corruptieschandalen, te 

vinden in onder andere rechtsdossiers. Ten tweede richt de publieke opinie in 

corruptieschandalen zich op (bijvoorbeeld) de pamfletliteratuur van de vroegmoderne 

tijd. Ten derde de “codes of the shop floor”, of met andere woorden de alledaagse regels 

waar lokale bestuurders zich op de werkvloer aan dienden te houden. Ten vierde 

“morele autoriteiten” waarbij gedacht kan worden aan politieke filosofie, theologie of 

boeken over etiquette. Met behulp van deze “bronnen van sociale waarden” zijn vijf 

corruptieschandalen geselecteerd uit de periode 1650-1747, waarbij de keuze van 

schandalen is gebaseerd op de aanwezigheid van alle vier de bronnen. Indien dit niet 

mogelijk was, heb ik schandalen gekozen welke zoveel mogelijk “bronnen van sociale 

waarden” bevatten.  

Alvorens in te gaan op het eigenlijke onderzoek wil ik een aantal 

verwachtingen uitspreken met betrekking tot de vaststelling van waarden als morele 

grondslag voor bestuurlijk handelen en de ontwikkeling van waarden door de tijd heen. 

Twee hypothesen verduidelijken de fundamentele kwestie van het project. Ik zal eerst 

ingaan op een hypothese gebaseerd op de theorie van Weber over de ontwikkeling van 

het moderne westers bestuur, welke stelt: “Een ontwikkeling van een patrimoniaal 

bestuur naar een meer bureaucratisch bestuur is reeds zichtbaar in de Nederlandse 

Republiek in de periode 1650-1747”. Ik verwacht verandering en continuïteit te zien 
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met betrekking tot de relevante publieke waarden welke nauw gerelateerd zijn aan de 

ontwikkeling van een patrimoniaal naar een meer bureaucratische bestuur. 

Patrimonialisme is een “face-to-face” bestuur' waarin persoonlijke relaties het 

belangrijkst zijn, met een nadruk op waarden zoals harmonie en stabiliteit. Vertrouwen 

is daarom erg belangrijk, omdat beloften tussen bestuurders moeten worden 

gehonoreerd. De bureaucratie weerspiegelt andere fundamentele waarden, zoals 

besturen op een rationele, onafhankelijke, transparante en onpersoonlijke wijze. Ik 

betoog dat een verschuiving van waarden tot op zekere hoogte reeds zichtbaar is in de 

Nederlandse Republiek in de periode 1650-1747. Daar waar ik een “neo-klassieke 

benadering” van corruptie gebruik, in combinatie met de theorie van Max Weber over 

bestuurlijke ontwikkeling, lijkt een andere theorie ook veelbelovend. Niklas Luhmann's 

theorie van sociale systemen (Brans & Rossbach, 1997; Luhmann, 1980, 1985) stelt dat 

de moderne samenleving is opgedeeld in afzonderlijke, zelf-referentiële 

waardesystemen. Sociale systemen, zoals het wetenschappelijke, juridische, politieke of 

economische systeem zijn “autopoietisch”, wat betekent dat ze zelfproducerend zijn en 

evolueren op basis van hun interne dynamiek, gebruikmakend van “binaire codes” zoals 

waar of onwaar, legaal of illegaal of goed of slecht voor bepaalde standaardreacties. 

Reacties binnen het wettelijke systeem hangen bijvoorbeeld af van het wel of niet legaal 

zijn van een bepaalde handelswijze. Corruptie ontstaat wanneer deze systemen beginnen 

te overlappen bijvoorbeeld wanneer de waarden van het juridisch systeem het 

economische systeem of het politieke systeem binnendringen. Volgens Luhmann waren 

deze afzonderlijke, zelf-referentiële waardesystemen niet kenmerkend voor de 

vroegmoderne tijd. In plaats daarvan waren de grenzen onscherp en was sociale status 

doorslaggevend om te beoordelen wat er (niet) toegestaan was binnen het dagelijks 

bestuur. Veranderingen in de samenleving (dat wil zeggen de overgang van de 

vroegmoderne naar de moderne) resulteerden echter in een verschuiving in de wijze van 

differentiatie van verticale stratificatie (dat wil zeggen sociale status als de beslissende 

factor om te oordelen over corruptie) naar horizontale functionele systemen, waarbij 

corruptie ontstond wanneer zelf-referentiële waardesystemen (zoals het juridische, 

economische en politieke systeem) begonnen te overlappen. De volgende hypothese 

stelt dan ook: “Een verschuiving naar Luhmann's theorie van sociale systemen, welke 

de maatschappij opdeelt in afzonderlijke zelf-referentiële waardesystemen, is reeds 

toepasbaar op en zichtbaar in het vroegmoderne Nederlandse bestuur (1650-1747)”. 

Om nader inzicht te krijgen in de rol van waarden als morele grondslag voor 

bestuurlijk handelen en de ontwikkeling van publieke waarden in de periode 1650-1747, 
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is het nodig aandacht te besteden aan de aard van en de overeenkomsten en verschillen 

tussen de onderzochte corruptieschandalen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 

Michael Johnston's “neo-klassieke' benadering” aangevuld met de theorie van Max 

Weber over de ontwikkeling van het moderne westerse bestuur, met name zijn 

ideaaltypen van patrimonialisme en de legaal-rationele bureaucratie. De 

corruptieschandalen zullen worden besproken aan de hand van Hoetjes’ “bronnen van 

sociale waarden”, het recht, de publieke opinie, morele autoriteiten en de “codes of the 

shop floor”.  

De corruptieschandalen aangaande Andries Hessel van Dinther, baljuw van 

Beijerland, Lodewijk Huygens, drost van Gorinchem en Jacob van Zuijlen van Nijevelt, 

baljuw van Rotterdam, lijken sterk op elkaar. Alvorens deze schandalen te bespreken 

aan de hand van Hoetjes’ “bronnen van sociale waarden” dient nader ingegaan te 

worden op de belangrijkste actoren, gebeurtenissen en uitkomsten van deze 

corruptieschandalen. Hessel van Dinther werd benoemd tot baljuw van Beijerland in 

1637, maar als magistraat zou hij grote problemen ondervinden in het lokale bestuur. 

Zijn omgang met de schepenen was moeizaam, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

rechtspraak. De baljuw maakte misbruik van de mogelijkheid van “compositie” van 

strafbare feiten, waarbij een verdachte door middel van betaling vervolging kon 

voorkomen. Compositie kon echter gemakkelijk ontaarden in afpersing aangezien 

beschuldigingen van overtredingen van edicten gemakkelijk te maken waren. Hessel 

van Dinther werd ook beschuldigd van overspelig gedrag, een opmerkelijke 

beschuldiging aangezien het zijn plicht was om overspel te vervolgen binnen zijn 

rechtsgebied. Het handelen van de baljuw in Beijerland had uiteindelijk juridische 

gevolgen. In 1660 werd Hessel van Dinther voorlopig geschorst als baljuw van 

Beijerland. Cornelis de Witt, de broer van de invloedrijke raadspensionaris Johan de 

Witt, zou de plaats van Hessel van Dinther innemen. Pas in 1672 werd Andries Hessel 

van Dinther weer hersteld als baljuw en dijkgraaf van Beijerland, na de val van de 

gebroeders De Witt.  

              In 1672 werd Lodewijk Huygens benoemd als drost van Gorinchem, een ambt 

dat hij zou vervullen tot en met 1685. Door middel van een resolutie verwierf Huygens 

als enige de bevoegdheid om mensen te benoemen in gewilde posities. De drost maakte 

echter misbruik van zijn macht door geld of geschenken te ontvangen van magistraten 

die een zetel in de vroedschap wensten te verwerven. Huygens’ eisen waren vaak 
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buitensporig en meer dan wat moreel of sociaal aanvaardbaar was. De drost misbruikte 

ook de mogelijkheid van compositie van strafbare feiten en aarzelde niet om een ambt 

in drieën op te delen om er zelf meer aan te verdienen, hoewel dit in strijd was met 

bestaande tradities. Na een voorlopige schorsing en een uitspraak in 1676 van het Hof 

van Holland, Zeeland en West-Friesland, kon de drost uiteindelijk in 1678 naar 

Gorinchem terugkeren na een gunstig vonnis van de Hoge Raad. De strijd in het lokale 

bestuur duurde echter voort. Facties ruzieden voortdurend over de benoeming van 

officieren in de lokale schutterij of vacante ambten in de Gecommitteerde Raden of de 

Admiraliteit. Een pamflettenoorlog bracht het conflict uiteindelijk in de schijnwerpers. 

Door voortdurende onrust geraakte Huygens uit de gratie van stadhouder Willem III. Bij 

wijze van compensatie werd de voormalige drost in 1686 benoemd tot lid van de 

vroedschap van Gorinchem en de Admiraliteit van de Maze.  

              Jacob van Zuijlen van Nijevelt werd in 1676 benoemd tot baljuw van 

Rotterdam. Zijn groeiende invloed in de stad ging veelal samen met beschuldigingen 

van misbruik en corruptie, welke uiteindelijk leidden tot een rechtszaak. Net als bij 

Hessel van Dinther en Huygens, werd de baljuw van Rotterdam beschuldigd van 

misbruik van compositie van strafzaken, waarnaast medebestuurders gedwongen 

werden om documenten te ondertekenen waarin zijn aangaven altijd blindelings het 

sentiment van de baljuw te volgen in bestuurlijke kwesties, waaronder het toekennen 

van zetels in de vroedschap en andere ambten. Lokale magistraten maakten deel uit van 

de factie van de baljuw en sloten een “contract van correspondentie”, terwijl de overige 

regenten werden uitgesloten van lucratieve posities. Als gevolg werden anciënniteit en 

toerbeurt bij de vergeving van ambten genegeerd, vergelijkbaar met de Huygens casus. 

Een pamflettenoorlog volgde waarbij de baljuw werd beschuldigd een hoerenloper te 

zijn. Het “Kostermanoproer” van 1690, als gevolg van de onthoofding van een 

Rotterdams burger, leidde tot de vlucht van Van Zuijlen uit de stad. Een onderzoek 

volgde naar aanleiding van klachten over mogelijk machtsmisbruik door de baljuw, wat 

uiteindelijk leidde tot een zaak voor het Hof, waarna de kwestie werd overgedragen aan 

de Hoge Raad (vanwege de tussenkomst van stadhouder Willem III). De Hoge Raad 

besloot de baljuw in 1692 vrij te spreken en alle proceskosten te vergoeden. Van Zuijlen 

werd hersteld in zijn ambt en was in staat om terug te keren naar Rotterdam, waarnaast 

de baljuw tevens een aanzienlijke vergoeding zou ontvangen voor geleden schade. Na 

zijn terugkeer raakten tegenstanders hun zetel in de vroedschap kwijt en werden 

uitgesloten van politieke invloed. De terugkeer van de baljuw was echter van korte 

duur. Hij zou in 1695 overlijden.  
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Wanneer we de drie schandalen aan een nadere analyse onderwerpen aan de 

hand van Hoetjes’ “bronnen van sociale waarden” tonen de “codes of the shop floor” 

aan dat een magistraat als voornaamste taak had om de rust, eenheid en harmonie te 

bewaren in het lokale bestuur. Onrust en onenigheid moesten te allen tijde voorkomen 

worden, maar dit is waar het mis ging voor Andries Hessel van Dinther, Lodewijk 

Huygens en Jacob van Zuijlen van Nijevelt. Als bestuurders hielden zij zich niet 

patrimoniale tradities, bijvoorbeeld ten aanzien toerbeurt en anciënniteit bij de 

vergeving van ambten. Huygens en Van Zuijlen bevonden zich in een kwetsbare positie. 

Aan de ene kant moesten ze op goede voet staan met de lokale bestuurders, maar aan de 

andere kant waren nederigheid en onvoorwaardelijke loyaliteit vereist ten opzichte van 

hun patroon, stadhouder Willem III. Wanneer een magistraat namelijk uit de gratie van 

de stadhouder geraakte, betekende dit veelal het einde van zijn carrière. Geschiktheid 

als bestuurder was ook vereist voor het begrijpen van de ongeschreven regels omtrent 

het geven van geschenken in de Nederlandse Republiek. Hoewel cadeaus een intrinsiek 

onderdeel vormden van de vroegmoderne maatschappij, waren ze ook zeer 

dubbelzinnig, vooral met betrekking tot het verlenen van ambten. Of een geschenk werd 

gegeven op basis van vrijwilligheid of een voorafgaande overeenkomst, deel uitmaakte 

van een langdurige relatie of eenmalig werd gegeven voor een specifieke wederdienst 

(bijvoorbeeld een zetel in de vroedschap), al deze omstandigheden telden mee bij het 

bepalen of een geschenk acceptabel was. Lodewijk Huygens maakte soms 

inschattingsfouten bij het aanvaarden van geld en geschenken.  

Een andere mogelijke verklaring voor de verstoring van de harmonie is niet 

gerelateerd aan de acties van deze bestuurders, maar aan het feit dat deze mannen 

buitenstaanders waren en werden gedwarsboomd door de lokale regenten. Deze 

regenten deden een beroep op (bestaande?) lokale privileges, noemden zichzelf vrij en 

ongebonden en beschouwden de baljuw, drost of ruwaard als een buitenstaander. Deze 

lijn van argumentatie is zichtbaar in de zaak van Cornelis de Witt (en zijn 

plaatsvervanger Coomans), Huygens (een buitenstaander in Gorinchem) en Van Zuijlen 

van Nijevelt (welke een burger van Rotterdam had onthoofd). Het onbeleefd omgaan 

met bestuurders afkomstig van hogere lichamen, is een thema dat kenmerkend is voor 

de vroegmoderne bestuurscultuur. Daarom zijn niet alleen inschattingsfouten die 

resulteerden in onrust een mogelijke verklaring voor een verstoring van de harmonie in 

het lokale bestuur. Misschien namen deze mannen geen deel aan de lokale "harmonie". 
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Een laatste mogelijkheid waar rekening mee moet worden gehouden, is de politieke 

situatie rond enkele corruptieschandalen. Als gevolg van de politieke onrust van 1672 

konden regenten, die macht en invloed verloren hadden, wrok gekoesterd hebben jegens 

mannen als Huygens en Van Zuijlen van Nijevelt. 

Hoewel er een eenduidige betekenis van corruptie bestond op formeel-juridisch 

niveau, waren wettelijke normen slechts van beperkt belang in het dagelijks bestuur. Als 

gevolg bestond er dan ook geen eenduidige standaard van corruptie. Wettelijke normen 

speelden pas een rol nadat de harmonie en eenheid in het lokaal bestuur ernstig waren 

verstoord, doordat magistraten zich niet aan de “codes of the shop floor” hadden 

gehouden. Als bestuurders werden Hessel van Dinther, Huygens en Van Zuijlen van 

Nijevelt uiteindelijk geconfronteerd met juridische gevolgen in de vorm van voorlopige 

schorsingen, terugbetaling van ontvangen geld en boetes, hoewel Van Zuijlen van 

Nijevelt uiteindelijk een aanzienlijke schadevergoeding ontving als gevolg van 

aantasting van zijn eer en goederen.  

De pamfletten die werden gepubliceerd door de lokale facties leken alleen 

maar beschuldigingen te bevatten waarvan van de ruziënde groepen verwachtten dat het 

publiek deze als laakbaar gedrag zou beschouwen. De opiniemakers maakten deel uit 

van de elite die was verwikkeld in de corruptieschandalen. Pamfletten dienden echter 

wel een groter publiek aan te spreken. Uit de pamflettenstrijd kunnen we concluderen 

dat publiek en privaat nauw met elkaar waren verweven, aangezien beschuldigingen van 

corruptie vaak gericht waren op de laakbare karaktertrekken van een bestuurder. 

Hiermee wilden beschuldigers laten zien dat een drost, ruwaard of baljuw ongeschikt 

was voor de uitoefening van zijn ambt. In het geval dat facties verwezen naar morele 

autoriteiten deden ze dat vooral om opportunistische redenen in plaats van het aanhalen 

van deze autoriteiten als maatstaf voor het beoordelen van eigen bestuurlijk handelen.  

De drie corruptieschandalen lijken mooi te passen binnen Weber's ideaaltype 

van patrimoniaal bestuur. Patrimonialisme was een “face-to-face” bestuur, waarin 

magistraten niet verwezen naar wetten en regelgeving. Hun voornaamste taak was het 

behouden van harmonieus bestuur met respect voor lokale tradities en gebruiken. In 

wet- en regelgeving waren echter ook bureaucratische normen terug te vinden. 

“Normenkonkurrenz” en “Parallelität von Normen” waren dan ook kenmerkend voor 

de vroegmoderne tijd, waarin legaal-rationele bureaucratische normen bestonden naast, 

maar ook konden botsen met patrimoniale “face-to-face” normen. Normenkonkurrenz 

was ook zichtbaar in de schandalen van Hessel van Dinther, Huygens en Van Zuijlen 

van Nijevelt. Harmonie speelde een sleutelrol in de Nederlandse Republiek, met zijn 
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institutionele fragmentatie, provinciale soevereiniteit en lokaal bestuur als centrum van 

de macht. Hoewel de voornaamste taak van lokale bestuurders het bewaren van 

harmonie en eenheid was, leidde de factiestrijd regelmatig tot verdeeldheid en onrust. 

De idealisering van het politieke systeem door middel van het principe van harmonie 

diende als compensatie voor de alledaagse politieke realiteit. Pas nadat de harmonie 

was verstoord kwamen wettelijke normen in het spel.  

Niet elk schandaal was echter een afspiegeling van het patrimoniale ideaaltype. 

Elementen van Weber’s bureaucratische ideaaltype zijn zichtbaar in twee latere 

corruptieschandalen. Hoewel niet representatief voor de gehele Nederlandse Republiek, 

biedt het schandaal omtrent Gerard Burchard van Rechteren (1719-1724) een nieuw 

perspectief. In 1710 vaardigden de Staten-Generaal een resolutie uit met betrekking tot 

het inkomen van bevelhebbers en officieren van de barrièresteden. In 1719 werd Gerard 

van Rechteren benoemd tot gouverneur van Doornik, een barrièrestad in de Oostenrijkse 

Nederlanden, maar als gevolg van voornoemde resolutie was het hem niet langer 

toegestaan om giften en andere inkomsten naast zijn traktement te genieten. Van 

Rechteren overtrad de resolutie echter door “welkomstgeschenken” (geldsommen) aan 

te nemen na zijn aanstelling als gouverneur. Nadat de harmonie in het lokaal bestuur 

ernstig verstoord was als gevolg van spanningen tussen het garnizoen en de pachters 

van de accijnzen op tabak, brandewijn en jenever, leidden daaropvolgende 

beschuldigingen van corruptie tot een rechtszaak voor de Raad van State. In 1720 werd 

Van Rechteren geschorst als gouverneur van Doornik en het bijbehorende traktement 

voor de periode van een jaar. Hij werd ook veroordeeld tot het terugbetalen van een 

tweevoud van door hem ontvangen bedragen. Een langdurige zaak zou volgen waarin 

de broer van de gouverneur, de graaf Van Rechteren, zou opkomen voor de eer en 

reputatie van de gouverneur door het publiceren van pamfletten. De inspanningen van 

de Van Rechterens zouden nutteloos blijken. In 1723 besloot Gerard van Rechteren om 

de positie van gouverneur van Breda te accepteren.  

Hoetjes’ “bronnen van sociale waarden” bieden nieuwe inzichten met 

betrekking tot het Van Rechteren schandaal. In de barrièrestad Doornik ontstonden 

spanningen tussen enerzijds het garnizoen en anderzijds de belastingpachters en lokale 

overheid. Beschuldigingen van corruptie richtten zich op het ontvangen van 

“welkomstgeschenken” door Van Rechteren, maar de gouverneur had behoren te 

begrijpen dat de giften een zekere wederkerigheid en een toekomstig wederdienst (dat 
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wil zeggen het voorkomen van smokkel onder zijn soldaten) met zich meebrachten. Om 

vast te stellen of er sprake was van goed bestuur of wanbestuur deden de graaf Van 

Rechteren en zijn broer nog steeds een beroep op patrimoniale “face-to-face” waarden 

om het handelen van de gouverneur in Doornik te rechtvaardigen. De familie-eer en 

reputatie van de Van Rechterens stond op het spel. Toch past dit corruptieschandaal niet 

meer goed binnen het patrimoniale ideaaltype. Het Van Rechteren schandaal verschilt 

ook van de voorgaande drie casussen aangezien de Normenkonkurrenz, welke 

kenmerkend was voor de vroegmoderne periode werd uitgedaagd (of geheel terzijde 

geschoven) doordat wettelijke normen (dat wil zeggen de resolutie uit 1710 van de 

Staten-Generaal) doordrongen tot de werkvloer van het alledaags bestuur. Als gevolg 

werden patrimoniale “face-to-face” waarden door bureaucratische waarden opzij 

geschoven. In overeenstemming met legaal-rationeel bestuur werd van de gouverneur 

van Doornik verwacht dat hij zijn ambt zou vervullen op een onafhankelijke en 

onpersoonlijke wijze zoals beschreven in formele regels en procedures. Van Rechteren 

diende zich te onthouden van “face-to-face” praktijken met betrekking tot het geven (en 

ontvangen) van giften om relaties te onderhouden. In het Van Rechteren schandaal 

werden wettelijke normen volledig dominant, iets waar de Van Rechterens nog aan 

moesten wennen. Dit corruptieschandaal vertelt ons ook iets over de toepasbaarheid van 

Niklas Luhmann’s theorie van sociale systemen voor historisch onderzoek naar publieke 

waarden. Ik zal in een latere paragraaf hier nader op ingaan. 

Een ander corruptieschandaal uit 1747 laat ook zien dat het patrimoniale 

ideaaltype steeds minder toepasbaar werd in het vroegmoderne bestuur. Het schandaal 

draaide om een conflict tussen Cornelis Schrevelius en Johan van den Bergh, twee 

Leidse magistraten. In dit conflict waren naast elkaar bestaande en conflicterende 

normen van juist ethisch handelen zichtbaar, te weten bureaucratische versus 

patrimoniale waarden. Aan de ene kant was er het conflict tussen Schrevelius en Van 

den Bergh (met een focus op onrechtmatig individueel handelen) over de vraag of Van 

den Bergh had beloofd om Schrevelius te herstellen in het contract van correspondentie 

in Leiden (dat wil zeggen de dominante factie in de vroedschap), waarnaast hem tevens 

het schoutambt was toegezegd. Aan de andere kant was er de hervormingsbeweging van 

1747 (met een bredere notie van politieke corruptie en een focus op het politieke 

systeem), waarbij de regentenheerschappij werd betwist evenals de manier waarop 

magistraten werden geselecteerd. Zowel Schrevelius als Van den Bergh maakten nog 

deel uit van het patrimoniale “face-to-face” bestuur waarbij de selectie van bestuurders 

grotendeels was gebaseerd op persoonlijk vertrouwen, familiebanden, sociaal prestige 
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en niet zozeer op de technische kwalificaties. Als gevolg hiervan werden publieke 

waarden als verwantschap, respect, eer, fatsoen, eerlijkheid, waardigheid en “grijze 

haren” benadrukt. In 1747 leidden economische en politieke factoren echter tot kritiek 

op de regentenheerschappij en de gehoorzaamheid aan patricisch gezag. De roep om 

hervorming en het creëren door de periodieke pers van een beeld van voortdurende 

misstanden binnen de oligarchie, leidden tot een verschuiving van publieke waarden. 

Interessant is dat opiniemakers niet langer deel uitmaakten van de elite, maar van de 

middenklasse. Men zou dan ook kunnen spreken van de opkomst van een nieuw soort 

“publieke opinie” in dit schandaal, iets wat niet zichtbaar was in de voorgaande 

schandalen. Kritiek was gericht tegen de patrimoniale selectie van magistraten op basis 

van persoonlijk vertrouwen en familiebanden. Aldus werden “face-to-face” waarden ten 

aanzien van het vergeven van ambten uitgedaagd door bureaucratische normen, volgens 

welke een magistraat deskundig zou moeten zijn. Net als bij de eerste drie schandalen 

zijn “Parallelität von Normen” en “Normenkonkurrenz” duidelijk zichtbaar in deze 

casus. Het enige verschil is dat de Leidse magistraten nog steeds patrimoniale waarden 

aanhingen, terwijl de hervormers mogelijk nieuwe publieke waarden wilden 

introduceren als grondslag voor bestuurlijk handelen. Met andere woorden, één groep 

wilde iets, een andere groep wilde iets anders, maar niet langer wilde men twee 

waardesystemen op hetzelfde moment.  

Ter afsluiting is het nodig terug te keren naar de centrale vraag van het “Under 

Construction” project: “Hoe vestigen waarden zich als de morele grondslag voor 

bestuurlijk handelen, en hoe veranderen zij door de tijd heen?”. Vindt verandering 

gestaag plaats of is zij het resultaat van ingrijpende gebeurtenissen, zoals 

corruptieschandalen? Het een hoeft het ander natuurlijk niet uit te sluiten. Aandacht 

ging in dit onderzoek uit naar corruptieschandalen aangezien Michael Johnston's “neo-

klassieke benadering” stelt dat concepten hun betekenis krijgen in de strijd over 

grenzen. Een andere reden voor de aandacht voor schandalen is de beschikbaarheid van 

archiefmateriaal. Waar over werd getwist is namelijk relevant materiaal beschikbaar. 

Dit is met name van belang voor onderzoek naar het vroegmoderne bestuur waar 

bronnen niet altijd beschikbaar zijn. Ik betoog dat schandalen zowel kunnen dienen als 

bevestiging van de status quo (bestaande publieke waarden die niet zijn nageleefd), 

maar tevens ter bevestiging van de verschuiving van publieke waarden. 

Archiefonderzoek lijkt het nut van Johnston's neo-klassieke benadering als “heuristisch 
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handvat” te ondersteunen, in die zin dat conflict en meer specifiek corruptieschandalen 

kunnen dienen als middel voor het vinden en zichtbaar maken van verschuivende 

publieke waarden in de Nederlandse Republiek in de periode 1650-1747. 

Michael Johnston's “neo-klassieke benadering” werd aangevuld met de theorie 

van Max Weber over bestuurlijke ontwikkeling. Een hypothese gebaseerd op Weber’s 

theorie stelde dat: “Een ontwikkeling van een patrimoniaal bestuur naar een meer 

bureaucratisch bestuur is reeds zichtbaar in de Nederlandse Republiek in de periode 

1650-1747”. Ten aanzien van deze hypothese wil ik benadrukken dat er tot op zekere 

hoogte een ontwikkeling was van een patrimoniaal naar een meer bureaucratisch 

bestuur. Met name het Van Rechteren schandaal toonde nieuwe of veranderende 

publieke waarden aan met betrekking tot het aanvaarden van giften en de vervulling van 

een ambt. Terwijl patrimoniaal bestuur waarden benadrukte welke kenmerkend zijn 

voor een “face-to-face” bestuur, zoals vertrouwen, anciënniteit, grijze haren, harmonie 

en stabiliteit, vertoonden nieuwe publieke waarden overeenkomst met Weber’s 

ideaaltype van de bureaucratie. Magistraten moesten op een onafhankelijke, 

transparante en onpersoonlijke wijze besturen, zonder geschenken aan te nemen. In het 

Van Rechteren schandaal zien we een eerste ontwikkeling naar een onderscheid tussen 

een publieke en private sfeer waarin het niet langer toegestaan was voor een magistraat 

om giften van burgers te ontvangen. In dit schandaal was harmonie was niet langer 

maatgevend voor de beoordeling van bestuurlijk gedrag, in tegenstelling tot eerdere 

schandalen. In plaats daarvan zou onafhankelijk en onpersoonlijk bestuur op de lange 

termijn dienen als de nieuwe grondslag voor bestuurlijk handelen. Een verandering van 

waarden was ook zichtbaar in 1747 toen hervormers betoogden dat de selectie van 

magistraten plaats diende te vinden op basis van kwalificaties in plaats van 

familierelaties. Vergelijkbare ideeën werden naar voren gebracht ten aanzien van 

bestuur in het algemeen. 

Het Van Rechteren schandaal toont ook aan dat de “Parallelität von Normen” 

die kenmerkend was voor de vroegmoderne tijd, voor de eerste keer werd uitgedaagd. 

“Parallelität von Normen” betekent in essentie dat waarden naast elkaar kunnen 

bestaan, maar ook met elkaar kunnen botsen (Normenkonkurrenz). In de Nederlandse 

Republiek dienden magistraten zich te houden aan de “codes of the shop floor”, de 

alledaagse regels volgens welke bestuurd diende te worden. Harmonie was de 

voornaamste publiek waarde. Legaal-rationele normen speelden pas een rol nadat de 

harmonie in het lokale bestuur was verstoord en beschuldigingen van corruptie hadden 

geleid tot rechtsvervolging. Rechtsnormen bestonden naast de “codes of the shop floor”, 
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maar beide konden ook met elkaar botsen. Rechtsnormen waren niet “minder ethisch”, 

ze waren net zo belangrijk voor ons begrip van publieke waarden. Op de lange termijn 

kwam de “Parallelität von Normen” onder druk te staan, met name in de periode 1750-

1850. Legaal-rationele normen zouden dominant worden bij het beoordelen van 

bestuurlijk acties, ter vervanging van de traditionele “face-to-face” normen die lange 

tijd maatgevend waren geweest. 

Het Van Rechteren schandaal vertelt ons ook iets over de bruikbaarheid van 

een andere theorie voor historisch onderzoek naar corruptie en publieke waarden, 

namelijk Niklas Luhmann's theorie van sociale systemen, die uitgaat van het ontstaan 

van afzonderlijke, zelf-referentiële, autopoietische waardesystemen. De voornoemde 

hypothese stelde: “Luhmann's theorie van sociale systemen, welke de maatschappij 

opdeelt in afzonderlijke zelf-referentiële waardesystemen, is reeds toepasbaar op en 

zichtbaar in het vroegmoderne Nederlandse bestuur (1650-1747)“. Het Van Rechteren 

schandaal toont aan dat in dit geval het niet alleen mogelijk is om te spreken van 

“bronnen van waarden” (Hoetjes), maar ook van “waardesystemen”. In 

overeenstemming met Luhmann’s theorie van sociale systemen zou men kunnen stellen 

dat in het Van Rechteren schandaal corruptie ontstond nadat rechtsnormen (welke zelf-

referentieel waren geworden) tot de werkvloer doordrongen, ter vervanging van de 

traditionele “face-to-face” waarden. De invloed van sociale afkomst en hiërarchie als de 

criteria ter beoordeling van corruptie nam af, hoewel Van Rechteren's ondergeschikten 

nog steeds strenger werden gestraft dan de gouverneur. Als gevolg zou het beroep van 

de graaf Van Rechteren en zijn broer op hun eer en goede naam vruchteloos blijken. 

Aangezien de vroegmoderne samenleving niet werd gekenmerkt door afzonderlijke 

zelf-referentiële waardesystemen, maar door vage grenzen, was sociale status 

doorslaggevend bij het beoordelen of bestuurlijk handelen (on)ethisch was. Ten aanzien 

van de overgang van de vroegmoderne naar de moderne samenleving was er (in ieder 

geval in de Van Rechteren casus) een verschuiving zichtbaar in de wijze van 

differentiatie van verticale stratificatie (sociale afkomst is doorslaggevend) naar 

horizontale systemen, waarbij corruptie ontstond nadat waardesystemen overlapten. 

Lopend onderzoek naar integriteit van het bestuur biedt verder inzicht in de 

ethische aspecten van het Nederlands bestuur. Hoewel de meerderheid van Nederlands 

en internationaal onderzoek is gericht op het verkrijgen van een beter begrip van 

integriteit in het hedendaags bestuur dient een historisch perspectief niet te worden 
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genegeerd. Het NWO-onderzoeksproject “Under Construction. The Genesis of Public 

Value Systems” heeft geprobeerd om deze “leegte” te vullen ten aanzien van corruptie 

en publieke waarden in Nederland in de periode 1650-1950. Hopelijk zal dit onderzoek 

meer inzicht bieden in integriteit van bestuur in de zeventiende en het eerste deel van de 

achttiende eeuw. Welke taken liggen nog voor ons? Ten eerste internationaal 

vergelijkend onderzoek naar corruptie en publieke waarden in een historisch 

perspectief, wat bereikt kan worden door middel van nieuwe onderzoeksprojecten die 

leiden tot nieuwe boeken, artikelen en bijdragen aan internationale congressen. Door 

middel van het bezoeken van internationale conferenties heb ik kennis mogen maken 

met onderzoek in andere landen, waaruit blijkt dat de kansen voor zo’n toekomst talrijk 

zijn. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


