
Voorwoord

Geachte lezer,

Het is al bijna zomer in Holland, maar niet op de omslag. Nou ja, het is in elk geval een oer-
Hollands gezicht, deze Vondelparkachtige drukte op een onafzienbare ijsvlakte. Jonathan
Israel, vermaard historicus van de Nederlandse Gouden Eeuw, raakte als student door der-
gelijke schilderijen – een van de meest succesvolle exportproducten uit de Nederlandse ge-
schiedenis – in de ban van de Hollandse geschiedenis. U kunt in Buitendijks lezen waar dat
allemaal toe heeft geleid. Wat 17de-eeuwse schilderijen ons nog meer kunnen vertellen over
onze voorouders en hun werk, daarover leest u in het boeiende artikel van Annette de Vries.
Een ander zeer succesvol oer-Hollands exportproduct, Delfts aardewerk, is het onderwerp
van het artikel van Loet Schledorn. Beide artikelen zijn prachtige voorbeelden van de kruis-
bestuiving van kunsthistorisch en historisch onderzoek, die onze kennis van de Gouden
eeuw verrijkt en verdiept. Wie wil zien hoe een Hollands plaatsje er ongeveer uit zag in die
tijd, kan het Hollands Spoor van Cindy van Weele volgen: zij bracht een bezoek aan het ver-
nieuwde museum van De Rijp – volgens Leeghwater het beste dorp van Holland, volgens
ons het best bewaarde dorp van Holland. De Archievenman bezocht dit keer het archief van
een andere fraai geconserveerde stad, Gouda. 

Ingrid van der Vlis snijdt in Tijdingen ook een oer-Hollands thema aan: het voortdurende
gerommel in het geschiedenisonderwijs. Geschiedenis dreigt te verdwijnen op het VMBO –
zit juist daar niet het grootste percentage kinderen van immigranten op? Men zou denken
dat kennis van het Nederlandse verleden een belangrijke bijdrage levert aan de ‘inburgering’
waar iedereen zo de mond vol van heeft. Zeker omdat de democratische traditie stevige wor-
tels heeft in de Hollandse klei, zoals Jonathan Israel stelt. Als we die traditie willen overdra-
gen aan mensen uit een andere culturele achtergrond zullen we daar zeker aandacht aan
moeten besteden in het onderwijs.

Geschiedenis stelt ons immers in staat de wereld te begrijpen – bijvoorbeeld waarom de
Po-vlakte ook wel Italia olandese genoemd wordt. Wie door deze grote vlakte rijdt, wordt on-
miskenbaar aan Holland herinnerd – een ‘lage hemel’, vrijwel vlak, vruchtbaar land, doorsneden
door rechte sloten en door kolossale dijken beschermd tegen het wassende water. Holland-
se ingenieurs hebben hier hun dijkje bijgedragen aan het Italiaanse watermanagement. 

Als ik de komende jaren heimwee krijg, dan ligt dit Hollands Italië op een paar uur rijden
afstand. Of ik kan, dichter bij huis, over de Arno varen, want die rivier is in de 17de eeuw
door een Hollandse ingenieur gekanaliseerd. U begrijpt, Holland zoekt een nieuwe eindre-
dacteur! Ik mag namelijk binnenkort aan de European University Institute in Florence aan
mijn proefschrift gaan werken. Ik hoop dat mijn opvolger net zoveel plezier aan het Holland-
redacteurschap beleeft als ik – en net als ik daardoor meer waardering zal krijgen voor dit
bijzondere lage land bij de zee. 

Ik wens u namens de redactie veel leesplezier toe.

Henk Looijesteijn
Eindredacteur Holland



Uuyt zijn wesen ende gewaet
De visuele herkenbaarheid van beroepsbeoefenaars in de beeldende kunst van

de Republiek nader verkend1

In de beeldende kunst van de Republiek genoot de homo faber – de werkende mens – een bijzondere en
groeiende belangstelling. Dit artikel gaat in op de functie die beroepsattributen vervulden in de verbeel-
ding van beroepsbeoefenaars in die tijd. Beroepsattributen speelden van oudsher een rol in de gehan-
teerde beeldtaal, maar er trad geleidelijk een interessante verschuiving op. Tot ver in de 16de eeuw dien-
de het beroepsattribuut vooral als identificatiemiddel. In de 17de eeuw werd het beroepsattribuut echter
in toenemende mate een medium voor identiteitsvorming. Aan de hand van (groeps)portretten van uit-
eenlopende typen van beroepsbeoefenaars – de professional, de ambachtsman, de kunstenaar en de be-
stuurder – wordt deze ontwikkeling in dit artikel zichtbaar gemaakt. Getoond wordt dat de keuze voor
bepaalde beroepsindicaties zelden ondoordacht was en daarom belangrijke informatie verstrekt over de
nagestreefde beroeps- en maatschappelijke identiteit van de verbeelde beroepsbeoefenaars. 

De Engelsman Peter Mundy was een van de velen die in een verslag van zijn rondtocht door
de Republiek (1640) een opmerking maakte over de opvallende ‘enclination and delight’ van
de inwoners van deze streken voor schilderijen: 

All in generall striving to adorne their houses, especially the outer or street roome, with
costly peeces, Butchers and bakers not much inferiour in their shoppes, which are Fai-
rely sett Forth, yea many tymes blacksmithes, coblers etts., will have some picture or
other by their Forge and in their stalle.2

Het was zonder twijfel het gewest Holland dat in de schilderijenproductie van de Republiek
de kroon spande.3 Hier waren niet alleen de meeste schilders actief, maar ook wisten deze – ze-
ker in retrospectief – letterlijk en figuurlijk school te maken.4 Schilders troffen in het verste-
delijkte Holland dan ook hun voornaamste afnemers en publiek. De Hollandse steden waren
centra van kunstproductie: hier werd het gros van de 17de-eeuwse kunstwerken vervaardigd
en aan de man gebracht. De 17de-eeuwse kunstmarkt was in velerlei opzichten een massa-
markt voor kunst. Schilders van uiteenlopende maatschappelijke pluimage produceerden voor
een even divers als kleurrijk publiek. Aan de vraagzijde waren niet alleen rijke kooplieden, en-
thousiaste collectioneurs of (buitenlandse) vorsten actief, maar evenzeer de man van de straat
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1 Ik dank Marten Jan Bok, Rudi Ekkart en Willem Frijhoff hartelijk voor hun commentaar op een eerdere versie van dit ar-
tikel. Dit artikel bouwt voort op mijn dissertatie Ingelijst werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlan-
den, waarvan medio 2004 een handelseditie verschijnt bij Waanders Uitgevers in Zwolle (ISBN 90 400 8948 5).

2 R.C. Temple (red.), The travels of Peter Mundy in Europe and Asia 1608-1667 IV (Londen 1925) 70. Zie ook de verschillende ci-
taten hierover in: E.J. Sluijter, ‘Verwondering over de schilderijenproductie in de Gouden Eeuw’ (oratie Universiteit van
Amsterdam, 25 oktober 2002) 12. 

3 A. van der Woude ‘The volume and value of paintings in Holland at the time of the Dutch Republic’, in: D. Freedberg en
J. de Vries (red.), Art in history. History in art. Studies in seventeenth-century Dutch culture (Santa Monica 1991) 285-329; E.J. Sluij-
ter, ‘Vele vermaerde ende treffelicke schilders’. Beelden van de Hollandse schilderkunst’, in: T. de Nijs en E. Beukers
(red.), Geschiedenis van Holland II, 1572-1795 (Hilversum 2002) 379-420.

4 Voor gegevens over aantallen schilders: J. de Vries, ‘Art history’, in: Freedberg en De Vries, Art in history, 256-264; M.J.
Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt 1580-1700 (Utrecht 1994) 99-104; M.E.W. Goosens, Schilders en de markt.
Haarlem 1605-1635 (Leiden 2001).



die op een loterij een prentje wist te bemachtigen. Alleen al de omvang en spreiding van het
schilderijenbezit in Holland zou voor historici een goede reden moeten zijn om visuele bron-
nen in de geschiedschrijving over Holland een meer prominente plaats te geven.5

Mundy’s opmerking is echter ook om een andere reden interessant. Hij legt een direct ver-
band tussen schilderijenbezit en bepaalde beroepsgroepen, met name die aan de onderkant
van de arbeidsmarkt. Ook in andere reisverslagen wordt die relatie gelegd. In 1652 gaf de En-
gelsman Owen Feltham aan dat alle huizen vol schilderijen hingen en hij voegde daar aan toe:
‘not a cobler but has his toyes for ornament’.6 Voor een deel is hier sprake van een literaire ge-
meenplaats, waarin met een verwijzing naar een of meer basisambachten de maatschappe-
lijke reikwijdte van het besproken verschijnsel wordt benadrukt. Maar er is meer aan de hand.
Tegen de achtergrond van het bijzondere, haast ‘democratische’ karakter van de kunstmarkt
in de Republiek roept zijn verwijzing de vraag op naar de mogelijke functie van visuele kunst
bij de identiteitsvorming van de vroegmoderne beroepsbeoefenaar. 

Onmiskenbaar genoot de verbeelding van de werkende mens in de beeldende kunst van de
Republiek een opmerkelijke belangstelling.7 Een oudere en geografisch gespreide beeldtra-
ditie was hier mede debet aan, maar de gevarieerdheid en verbreiding van dit motief in de Re-
publiek was zonder twijfel uniek. Deze populariteit hing samen met het toenmalige christe-
lijk-humanistische gedachtegoed, waarin de deugd Diligentia (de Vlijt of Arbeidzaamheid)
hoog in het vaandel stond.8 In dit maatschappelijke klimaat was er volop ruimte voor proces-
sen van professionalisering en beroepsontwikkeling. Ook het visuele medium werd niet ge-
schuwd om de identiteit van beroepsbeoefenaars – op te vatten als een mengeling van zelf-
beeld en maatschappelijk beeld – kracht bij te zetten.9 Steeds vaker vormde het beroep een
onderscheidend kenmerk bij de visuele (zelf)representatie van beroepsbeoefenaars. 

In dit artikel wil ik verkennen wat de functie van beroepsattributen in de verbeelding van
beroepsbeoefenaars in de beeldende kunst van de Republiek (vooral het gewest Holland) is
geweest. Aangezien het beroepskarakter van voorstellingen vaak uit een compilatie van be-
roepsindicaties bestaat, hanteer ik een brede definitie van het begrip beroepsattribuut. Het
gaat hierbij niet alleen om de concrete attributen of accessoires zoals het gereedschap, het
product of de (geleverde) dienst, maar ook om aspecten als kleding en entourage. Het was
door een samenstel van attributen, kleding en entourage dat de visuele (zelf)representatie
van de vroegmoderne beroepsbeoefenaar vorm kreeg.

Visuele herkenbaarheid
De vroegmoderne wereld was sterk zintuiglijk ingesteld. Het dagelijkse leven speelde zich
volop in de publieke ruimte af.10 Op elke hoek van de straat was de economische bedrijvig-
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5 De auteur bereidt een artikel voor over de historische bronwaarde van visuele kunst.
6 Geciteerd in: J. Loughman en J.M. Montias, Public and private spaces. Works of art in seventeenth-century Dutch houses (Zwolle

2000) 105. Vrij vertaald: ‘geen schoenlapper of hij heeft zijn eigen versierseltjes’. 
7 A. de Vries, Ingelijst werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden (dissertatie Amsterdam 2003). In

dit artikel is bij verwijzing naar dit boek de paginanummering uit de proefschrifteditie en niet uit de (nog te verschijnen)
handelseditie aangehouden.

8 De Vries, Ingelijst werk, 17-35. 
9 W.Th.M. Frijhoff , ‘Identiteit en identiteitsbesef. De historicus en de spanning tussen verbeelding, benoeming en her-

kenning’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 107 (1992) 614-634.
10 W.Th.M. Frijhoff en M. Spies, 1650 Bevochten eendracht (Den Haag 1999) 188-224; H. Roodenburg, ‘Naar een etnografie

van de vroegmoderne stad’: de ‘gebuyrten’ in Leiden en Den Haag’, in: P. te Boekhorst e.a., Cultuur en maatschappij in Neder-
land 1500-1850. Een historisch-antropologisch perspectief (Heerlen 1992) 219-243.



heid zichtbaar, hoorbaar en ruikbaar. De herkenbaarheid van beroepsbeoefenaars in het
straatbeeld was groot.11 In die tijd maakte kleding de man op een wel heel letterlijke wijze.
‘Koopers, kramers en ambachtslieden’ dienden geen fluwelen en zijden kleren te dragen,
maar ‘wolle en andere stoffen, bequame tot haeren dienst’.12 Deze werden tijdens hun be-
roepsuitoefening ter bescherming voorzien van een leren of ander schootsvel. In Leiden be-
zochten volgens de Fransman Jean-Nicolas de Parival ambachtslieden met een dergelijk
schootsvel de school van Simon Stevin.13 Vergelijkbare anecdotische getuigenissen verster-
ken de indruk van visuele herkenbaarheid van beroepsbeoefenaars alleen maar. Hugo de
Groot droeg na zijn ontsnapping uit Loevestein een leren metselaarsjasje, dat zich nog
steeds in de collectie van het Historisch Museum Rotterdam bevindt.14 Ook de voortvluchti-
ge remonstrantse predikant Paschier de Fyne gebruikte de kleding van een ambachtsman
(glazenwasser) als dekmantel. In zijn geval was die niet toereikend want een voorbijgang-
ster meende in hem toch een predikant te herkennen. Hij pareerde haar suggestie met woor-
den die de toenmalige visuele herkenbaarheid van beroepsgroepen alleen maar onderstre-
pen: ‘Ik gelijk immers naar geenen predikant (...) Een predikant, seyde ik, gaat staatig in ’t
swart’.15 Deze anecdote laat zien dat ook predikanten in het straatbeeld herkenbaar waren,
alhoewel ze strikt genomen geen beroepskleding droegen. Zij waren herkenbaar omdat –
zoals de remonstrantse predikant Bernardus Vezekius mocht ervaren – omstanders ‘uuyt
zijn wesen ende gewaet’ oordeelden dat hij een predikant was.16 Naast type kleding waren er
dus nog andere factoren die de herkenbaarheid van beroepsbeoefenaars bevorderden: de
tred die men er op nahield, de plek waar men woonde, de plaatsen waar men zich ophield,
de verbanden waarbij men was aangesloten (gilden, gebuurten) en zelfs de (beroeps)ziek-
ten die men – voornamelijk aan de onderkant van de arbeidsmarkt – tijdens het arbeidzame
leven onvermijdelijk opliep. Glasblazers kregen vaak ‘vurige leepogen’ en vollers en ververs
waren door de dampen van urine en verfstoffen ‘meest schier alle zugtig en wangedaantig,
kortademig, hoestachtig en walgachtig’.17

Het gebruiken van het motief van beroepsattributen om de visuele herkenbaarheid van
beroepsbeoefenaars te bevorderen, stoelde op een eeuwenoude beeldtraditie. Het werd al in
de klassieke oudheid toegepast, maar nam vanaf de Middeleeuwen een grote vlucht. De
prachtige sculpturen van Venetiaanse ambachten op de San Marco in Venetië of die van en-
kele basisambachten op de glas-in-loodramen en sculpturen van de kathedraal van Chartres
leggen hier getuigenis van af.18 Ook dichter bij huis zijn al in de 15de eeuw beroepsbeoefe-
naars aan te treffen op de misericordia’s van koorgestoelten.19 Weliswaar was de context
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11 R. Dekker, ‘Handwerkslieden en arbeiders in Holland van de zestiende tot de achttiende eeuw: identiteit, cultuur en pro-
test’, in: Te Boekhorst, Cultuur en maatschappij, 109-147, aldaar 112-134.

12 M. de Winkel, ‘Het kostuum in Rembrandts zelfportretten’, in: C. White en Q. Buvelot (red.), Rembrandt zelf (Zwolle 1999)
60-74, citaat op 64-65.

13 J.N. de Parival, De vermaecklijckheden van Holland (Amsterdam 1661) 189. Met dank aan Marieke de Winkel (Universiteit van
Amsterdam) die mij hierop attendeerde.

14 A. van der Schoor, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813 (Zwolle/Rotterdam 1998), afbeelding op 258.
15 P. de Fyne, Eenige tractaetjes (4de druk; Amsterdam 1721), 80.
16 Aan dit citaat is ook de titel van mijn artikel ontleend. A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van

Maurits en Oldenbarnevelt (2de druk; Franeker 1992) 71.
17 Deze citaten zijn afkomstig uit: Dekker, ‘Handwerkslieden’, 133.
18 S. Zuffi (red.), Venice (Milaan 2003) 17-19; P. Brandt, Schaffende Arbeit und Bildenden Kunst I (Leipzig 1927/1928) 307-320 (met

diverse afb.). 
19 J.A.J.M. Verspaandonk, Breda: de koorbanken van de Grote of Lieve Vrouwekerk (Amsterdam/Alphen a/d Rijn 1983) en andere

delen uit deze serie.



waarin deze vroege afbeeldingen moeten worden geplaatst er een waarin men steeds be-
dacht moet zijn op het onderscheid tussen de artes liberales (vrije kunsten) en de lager ge-
waardeerde artes mechanicae (fysieke (handen)arbeid) enerzijds en het middeleeuwse stan-
dendenken anderzijds. Deze inkadering deed echter niet af aan de functionaliteit van het
gebruikte motief. We weten vaak dankzij gereedschap of handeling precies met welke be-
roepsgroep we van doen hebben.

Ook in de talrijke prenten over arbeid en vlijt uit de tweede helft van de 16de eeuw – zo
kenmerkend voor de Nederlanden – zijn het vaak concrete beroepsattributen die beroeps-
beoefenaars of typen van beroepsarbeid representeren.20 In de prent Iuventus Labori van Cris-
pijn de Passe de Oude naar Maarten de Vos uit de reeks Leeftijden van de mens uit 1596 wordt
de levensfase van de volwassenheid gepersonifieerd door een man die omringd is met aller-
hande gereedschap van ambachtelijke en wetenschappelijke aard (Zie Afb. 1). De prent be-
hoorde tot een gangbare beeldtraditie waarin specifieke bezigheden, in dit geval beroepsar-
beid, werden gekoppeld aan levensfasen of delen van de dag; ook dit onderstreept weer het
functionele karakter van attributen op veel voorstellingen. Net zoals de spade het gangbare
attribuut was van de werkende Adam, waren de zaag, de hamer of de passer het attribuut van
de werkende mens in de vroegmoderne tijd. Als ergens de arbeidsdiversificatie die in de late
Middeleeuwen en vroegmoderne tijd plaatsvond tot uiting komt, dan is het wel in deze ver-
schuiving in beeldtaal van louter agrarische naar stedelijke beroepsmotieven en beroepsat-
tributen.21

Het gebruik van concrete beroepsattributen ter aanduiding van verbeelde personages
blijft ook in de 17de eeuw een beproefd recept. In een anoniem paneel dat de intrede van de
Dordtse rederijkerskamer De Fonteynisten tijdens de Vlaardingse rederijkerswedstrijd van
1616 verbeeldt, is ook de figuur van een Gemeen Ambachts Man te herkennen (Zie Afb. 2). De

uuyt zijn wesen ende gewaet 67

20 I.M. Veldman, ‘Images of labor and diligence in sixteenth-century Netherlandish prints: the work ethic rooted in civic
morality or Protestantism?’, Simiolus 21 (1992) 227-264.

21 De Vries, Ingelijst werk, 17-35.

Afb. 1. Iuventus Labori, Crispijn
de Passe de Oude naar Maar-
ten de Vos, 1596. Gravure 18,6
x 22,0 cm. Rijksprentenkabi-
net, Amsterdam.



schilder typeert hem door een riem met uiteenlopend gereedschap: een klauwhamer (kui-
per), een schaaf (timmerman), een weefspoel (wever), een schaar (kleermaker) en een deels
schuilgaand object, mogelijk een troffel (metselaar) of een schoenmakersmes (schoenma-
ker). Op zijn schouder is een grote bijl zichtbaar (timmerman). Het verbeelde gereedschap
verwijst naar enkele veel voorkomende basisambachten in het toenmalige economische le-
ven en is daarom bij uitstek geschikt om ‘de ambachtsman’ te typeren. Net zoals de zak-
kendrager altijd door de last op zijn schouder of de spinster door haar spinrok in beeld is
vereeuwigd.22
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22 Ibidem, 139-154 respectievelijk 155-179.

Afb. 2. Intrede van de Dordtse re-
derijkerskamer De Fonteynisten tij-
dens de Vlaardingse rederijkerswed-
strijd uit 1616 (detail), anoniem
Noordelijke Nederlanden, ca.
1620. Paneel. Dordrechts Mu-
seum, Dordrecht.



Professionaliteit verbeeld
In de 17de eeuw voegt zich – naast het functionele gebruik ter bevordering van de herken-
baarheid – een interessante nieuwe dimensie aan de verbeelding van het motief van beroeps-
attributen toe. Niet langer zijn het alleen anonieme representanten van beroepsgroepen die
we in visuele uitingen tegenkomen, maar ook met naam en toenaam bekende beroepsbeoe-
fenaars treden visueel voor het voetlicht. Bewust worden in beroepsportretten attributen,
kleding of entourage ingezet om de herkenbaarheid als beroepsbeoefenaar te garanderen
en in een bepaald daglicht te plaatsen. 

Beroepsportrettering was een verschijnsel dat in de 17de eeuw vooral in de maatschappe-
lijke middenklasse veel voorkwam. Vertegenwoordigers van professies in opkomst (nota-
rissen, stadssecretarissen, predikanten, medici, kunstenaars) lieten zich op een wijze por-
tretteren die ons niet alleen veel leert over de persoonlijke ambities van de geportretteerden,
maar evenzeer over de maatschappelijke ambities ten aanzien van hun beroep. Feitelijk zijn
beroepsportretten te lezen als een profielschets voor de ideale professional. Via beroepsat-
tributen of beroepssetting legde men de accenten die men graag geplaatst wilde zien. Het
portret van de Delftse notaris Willem Reyersz. de Langue door Willem van der Vliet uit 1626
laat dit goed zien (Zie Afb. 3). Alhoewel het geen uitgewerkt beroepsportret is – zoals die
ook wel van notarissen in hun kantoor zijn gemaakt – typeren papier, pen en inktstel
kernachtig zijn beroepsmatige bezigheden.23 Het opgevouwen document, waaraan twee af-
hangende linten met zegels zijn verbonden, kleuren dit nog wat verder in. In het portret van
de eveneens Delftse notaris Ghysbert van Wijck uit 1608 is zijn herkenbaarheid als notaris
gewaarborgd door het leesbare opschrift op een brief: ‘Aan den wijsen voorzieningen seer
discrete Sr. Gijsbert van Wijck, notaris tot Delff’. Bovendien bevat het paneel het motto Fide
cui Vide – in vrije vertaling: let op wie je vertrouwt – een verwijzing naar de betrouwbaarheid
en integriteit die voor elke notaris onmisbare competenties waren.24 Het spreekt voor zich
dat de maatschappelijke realiteit weerbarstiger was dan de leer en zich ook zwakke broeders
in de gelederen der notarissen bevonden, maar de kracht van het ideaal is veelzeggend. En
wat voor notarissen gold, deed evenzeer voor andere professionals opgang.

Een goede predikant had zo zijn eigen beroepscompetenties, en die zijn veelvuldig gevis-
ualiseerd.25 De bijbel of andere theologische werken ontbreken in predikantsportretten zel-
den en zijn een indicatie van hun vermeende geletterdheid of belezenheid. Predikanten dra-
gen in hun portretten in de eerste helft van de 17de eeuw bovendien bijna zonder uitzonde-
ring een tabbaard; een dracht die hun geletterdheid nog verder onderstreept. Dit kleding-
stuk werd geassocieerd met geleerdheid, traditie en respectabiliteit.26 Het was een kleding-
stuk dat menig predikant letterlijk en figuurlijk als gegoten zat, alhoewel deze dracht niet
tot deze beroepsgroep was beperkt. Ook geleerden, schilders en kooplieden zijn wel in tab-
baard geportretteerd.27 Belangrijk praktisch voordeel van de tabbaard was de warmte die het
zijn eigenaar bood. 
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23 Voor de uiteenlopende wijze waarop notarissen in de beeldende kunst van de vroegmoderne Nederlanden zijn gevisuali-
seerd en voor het portret van De Langue: Ibidem, 37-59 respectievelijk 37-39. 

24 Ibidem, 46.
25 Ibidem, 61-83.
26 M. de Winkel, ‘Eene der deftigsten dragten’. The iconography of the tabbaard and the sense of tradition in Dutch seven-

teenth-century portraiture’, in: R.L. Falkenburg e.a. (red.), Beeld en zelfbeeld in de Nederlandse kunst 1550-1750, Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek 46 (1995) 145-163.

27 Zie voor het dragen van tabbaards door schilders: De Winkel, ‘Kostuum’, 66-67.



Een andere kenmerkende beroepsindicatie in predikantsportretten is het spreekgebaar.
Welsprekendheid – eloquentia corporis – was geen doel op zich, maar een middel om Gods
boodschap overtuigend en goed verstaanbaar op de gelovigen over te brengen. Kandidaten
met een fors stemgeluid en begiftigd met retorische gaven waren populaire gegadigden
voor een predikantspost. De gangbare jubelzang op de retorische kwaliteiten van predikan-
ten in de bijschriften bij portretprenten van (veelal) overleden predikanten spreken wat dit
betreft boekdelen. 

Rembrandt wist de centrale competenties van het predikantschap treffend te verbeelden
in zijn beroemde portret van de Amsterdamse doopsgezinde voorganger Cornelis Claesz.
Anslo uit 1641 (Zie Afb. 4).28 Het portret werd in opdracht van de geportretteerde ver-
vaardigd. Anslo draagt een tabbaard. Hij zit achter een tafel met een weelderig gedrapeerd
oosters kleed. Op tafel en in de kast achter Anslo bevinden zich dikke folianten, zonder twij-
fel van theologische aard. Zijn geopende mond en uitgestoken linkerhand, een retorisch ge-
baar, geven hem een actieve houding. Hij richt het woord tot zijn vrouw Aeltje Gerritsdr.
Schouten en via haar tot de beschouwer. De kracht van Rembrandt’s verbeelding van het ge-
sproken woord is hier onmiskenbaar.29 En dan te bedenken dat voorgangers van de doops-
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28 De Vries, Ingelijst werk, 61-63.
29 De interpretatie dat het schilderij moet worden gezien als Rembrandt’s antwoord op het gedicht van Joost van den Von-

del dat begint met de woorden ‘Ay Rembrant, mael Cornelis Stem (...) wien Anslo zien wil, moet hem hooren’ is overi-
gens inmiddels omstreden. E. Hinterding e.a., Rembrandt the printmaker (Zwolle 2000) 196.

Afb. 3. Portret van notaris Willem
Reyersz. de Langue, Willem van
der Vliet, 1626. Paneel, 113,5 x
87,5 cm. Particuliere collectie.



gezinden een veel minder prominente positie in eigen gelederen innamen dan hun gerefor-
meerde collega’s. Doopsgezinden kenden immers geen vrijgestelde voorgangers, maar
hadden de lekenparticipatie hoog in het vaandel staan.30 Anslo was in het dagelijks leven dan
ook ‘gewoon’ lakenkoopman. 

Meer dan bij notarissen het geval was, vervulden beroepsportretten van predikanten een
functie voor een breder publiek. Denk hierbij alleen maar aan de eerdergenoemde prenten
die na het overlijden van predikanten – vaak naar geschilderde portretten – werden ver-
vaardigd en verspreid. In menige huis- of achterkamer waren dergelijke portretprenten aan
te treffen. Er zijn ook visuele getuigenissen hiervan overgeleverd.31

Geleerdheid was een competentie die ook medici graag visueel etaleerden. Zij lieten zich
regelmatig portretteren in de traditie van het humanistische geleerdenportret.32 Soms fun-
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30 S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675 (Hilversum/Leeuw-
arden 2000).

31 Op het schilderij Huiselijke zorgen van Quiringh van Brekelenkam uit 1648 (Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal) hangt
een portretgravure van de Leidse Waalse theoloog en predikant Ludovicus de Dieu aan de muur. Zie voor het verschijnsel
van predikantsportretten in (toenmalig) particulier bezit in het algemeen: De Vries, Ingelijst werk, 77-83.

32 Verschillende voorbeelden zijn aan te treffen in overzichten van geleerdengalerijen van universiteiten, zoals bijvoorbeeld
R.E.O. Ekkart e.a., Knappe koppen. Vier eeuwen Nederlands professorenportret (Utrecht/Zutphen 1991). Zie voor de iconografie
van studeerkamerafbeeldingen: D. Thornton, The scholar in his study. Ownerschip and experience in renaissance Italy (New Ha-
ven/Londen 1997).

Afb. 4. Portret van de doopsgezinde predikant Cornelis Claesz. Anslo, Rembrandt, 1641. Doek, 173,7 x 207,6
cm. Gemäldegalerie, Berlijn.



geerde een medisch handboek of een skelet hierin als specificatie van het terrein waarop de
geportretteerde zich bewoog. Natuurlijk gold het geleerdenportret vooral het neusje van de
zalm onder de medici, de medicinae doctores: zij die een academische opleiding hadden geno-
ten en behoorden tot de statusgroep van de ‘luyden van professie’.33 Met tabbaard plaatsten
zij zich – evenals de predikant – graag in de traditie van geleerdheid en respectabiliteit. Bij
de bekende dokter en schrijver Johan van Beverwijck onderstreepte het visuele medium nog
op een andere wijze zijn geleerdheid. Hij had volgens een boedelbeschrijving uit 1651 in zijn
bibliotheek een serie portretten van negen beroemde Nederlandse geleerden aan de muur
hangen, waaronder een portret van Andreas Vesalius, een verre voorvader van moederszij-
de, medicus van Karel V en pionier op het vlak van anatomische ontledingen.34 Deze illuste-
re voorgangers bevestigden als het ware de eigen intellectuele status van Van Beverwijck.

Het meest typerend voor de medici zijn echter de talrijke voorstellingen van anatomische
lessen, waarop de academisch geschoolde praelector zijn geleerdheid met zijn vakbroeders
van het chirurgijnsgilde deelt (Zie Afb. 5).35 Met hun aanwezigheid op dergelijke groeps-
portretten lieten de stedelijke chirurgijns zien, dat zij wetenschappelijk goed ‘bij’ waren.
Deze visueel uitgedragen geleerdheid van medici contrasteerde sterk met de wijze waarop
de kwakzalver of dorpsdokter in 17de-eeuwse genreschilderingen werd getypeerd (pisfles,
ouderwetse kleding), zoals onder meer in het werk van Jan Steen en Gerrit Dou.36 Deze twee-
derangs medici konden natuurlijk niet tippen aan de expertise die de moderne en gestu-
deerde dokter eigen was. Niet voor niets komt ook Een onwetend medicyn (medicus) voor in de
reeks gedichten over (goede en slechte) beroepsbeoefenaars van de hand van Constantijn
Huygens uit 1625.37 Als ‘onder-Beul’ hielp de beunhazende dokter menigeen voortijdig het
graf in.38

Het was overigens niet zozeer het attribuut van de dokter, maar de context van de voor-
stelling die doorslaggevend was voor de gesignaleerde negatieve connotaties. In verschil-
lende 16de- en vroeg 17de-eeuwse prenten werd de medicus of dokter namelijk regelmatig
en zonder bijbedoelingen door de pisfles getypeerd.39 In 17de-eeuwse portretten komt deze
aanduiding echter niet voor. Blijkbaar werd het attribuut toch als te weinig ‘sophisticated’
beschouwd; functioneel genoeg als herkenningsattribuut voor de anonieme medicus, maar
te praktisch of dagelijks om het zelfbeeld van de medicus kracht bij te zetten. Het laat we-
derom zien dat de keuze van beroepsattributen veelzeggend was. Ze was zelden ondoor-
dacht en vond plaats met in het achterhoofd een heel scala aan connotaties die aan attribu-
ten in de vroegmoderne beeldende kunst waren verbonden. 
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33 In werkelijkheid was er sprake van een hiërarchie onder medische beroepsbeoefenaars met onder meer medicinae doc-
tores, chirurgijns, apothekers, vroedvrouwen. W.Th.M. Frijhoff, ‘Non satis dignitatis. Over de maatschappelijke status van
geneeskundigen tijdens de Republiek’, Tijdschrift voor geschiedenis 96 (1983) 379-406.

34 Loughman en Montias, Public and private spaces, 82. G.A. Lindeboom (bewerkt door M.J. van Lieburg), Inleiding tot de ge-
schiedenis der geneeskunde (Rotterdam 1993) 129-131.

35 N. Middelkoop e.a., Rembrandt onder het mes. De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp ontleed (Den Haag 1998).
36 H. Perry Chapman e.a., Jan Steen. Schilder en verteller (Zwolle 1996), cat.nr. 16; Arthur K. Wheelock jr. (red.), Gerrit Dou 1613-

1675 (Den Haag/Washington/Zwolle 2000) cat.nr. 19.
37 C. Huygens, Zede-printen. Van inleiding en aantekening voorzien door H.J. Eijmael (Groningen 1891) 12-14 en 66-69.
38 Huygens, Zede-printen, 12, regel 1.
39 E.J. Sluijter, Seductress of sight. Studies in Dutch art of the Golden Age (Zwolle 2000) 101-102 (afb. 66, 82 en 83). Ook de medicus

(geïdentificeerd als Christian Rumpf, medicus aan het hof van de stadhouder) in een tekening uit het bekende Album van
Adriaen van de Venne uit 1626 wordt met dit attribuut getypeerd. M. Royalton-Kisch, Adriaen van de Venne’s Album (London
1988) nr. 36.



We moeten wel bedenken dat afhankelijk van de aard van de voorstelling we meer of min-
der leren over het afgebeelde beroep in die tijd. Bij portretten is het duidelijk dat ons een be-
wust nagestreefd en daarmee rooskleurig beeld over de afgebeelde beroepsbeoefenaar
wordt voorgespiegeld. In genrevoorstellingen echter spelen beroepsbeoefenaars vaak de rol
van figurant. De eenvoudige dokter of bedrieglijke kwakzalver, de ongevoelige notaris of de
hebzuchtige en hardvochtige belastingontvanger benadrukken vooral de algemeen mense-
lijke tekortkomingen die in deze voorstellingen breed worden uitgemeten (liefdesverdriet,
verzakelijking van het huwelijk, hebzucht en gierigheid) en minder de vermeende beroeps-
deficiënties van de verbeelde figuranten.40 Niet zij vormen het mikpunt. Het is de beschou-
wer die op de hak wordt genomen en wordt uitgenodigd zich de lessen van het verbeelde ter
harte te nemen. Een gangbaar procédé dat ook in de letterkunde van die tijd regelmatig kan
worden aangetroffen.41

Vakmanschap is meesterschap
Lager op de maatschappelijke ladder komen beroepsportretten minder frequent voor. De
zeldzame voorbeelden van ambachtelijke beroepsportretten laten echter zien, dat am-
bachtslieden op andere zaken prat gingen dan hun hoger gesitueerde stads- en landgeno-
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40 Voor de notaris en belastingontvanger/geldwisselaar wordt dit uiteengezet in: De Vries, Ingelijst werk, respectievelijk 53-
59 en 99-111.

41 R. van Stipriaan, Leugens en vermaak. Boccaccio’s novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance (Amsterdam 1996). 

Afb. 5. De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp, Rembrandt, 1632. Doek 169,5 x 216,5 cm.
Mauritshuis, Den Haag.



ten. De visuele benadrukking van ambachtelijke vaardigheden ontbreekt niet, maar boven-
al wordt onze aandacht gericht op het (eind)product of de geleverde dienst. De Leidse bak-
ker Arent Oostwaert is door Jan Steen in werkkledij geportretteerd, terwijl hij het kunnen
van zijn vak etaleert: de prachtig gebakken broden; in soorten en maten zoals het een kwa-
liteitsbakker betaamt (Zie Afb. 6). En in Quiringh van Brekelenkam’s genrestuk met portret-
allure van een kleermaker in zijn werkplaats ligt compositorisch de nadruk op het ver-
vaardigde kledingstuk. Het product als de troef van de ambachtsman. 

Deze indruk wordt nog sterker als ook visuele uitingen in gildenverband in ogenschouw
worden genomen. In veel gildenattributen staat het vervaardigde product of de geleverde
dienst centraal in de visuele symboliek. De schoenmakers maken veel gebruik van de laars
of de schoen als beroepsaanduiding, bijvoorbeeld op gildenpenningen, begrafenisschilden
en gevelstenen.42 De schoen was een voor de hand liggend beroepssymbool van de schoen-
maker. Schoeisel was een basisproduct dat de vroegmoderne burger met een grote frequen-
tie nodig had. Schoenen versleten immers snel; niet voor niets heeft de personificatie van
Spaarzaamheid in de gravure De ellende van rijkdom van Philips Galle naar Maarten van
Heemskerck uit 1563 haar schoenen uitgetrokken om slijtage te voorkomen.43 Ook in de be-
roepssymboliek van het kuipersambacht domineert het vervaardigde product: de ton of het
vat.44 Het praktisch maatschappelijk belang van dit product was groot. Voor zijn dorstles-
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42 De Vries, Ingelijst werk, 113-137 (met talrijke afbeeldingen). 
43 Veldman, ‘Images of labor’, 252.
44 Zie bijvoorbeeld de houten en gebeeldhouwde omlijsting van de ledenlijst van het Dordtse kuipersgilde uit 1682 (Dord-

recht, Museum Simon van Gijn), het Delfts aardenwerken mandje met afbeeldingen van het kuipersbedrijf uit 1694

Afb. 6. De Leidse bakker Arend
Oostwaert en zijn vrouw Catharina
Keizerswaert, Jan Steen, ca. 1658.
Paneel 37,7 x 31,5 cm. Rijksmu-
seum, Amsterdam.



sing was de stedelijke bevolking immers aangewezen op bier en wijn, en dat werd in vaten
bewaard en vervoerd. Op het groepsportret van de overlieden van het Amsterdamse kuipers-
en wijnverlatersgilde door Gerbrand van den Eeckhout (1673) is een vat dan ook prominent
voor de tafel van de overlieden uitgebeeld, omringd door het bijbehorende gereedschap van
het kuipersambacht.45

De visuele nadruk op het product zegt niet alleen iets over het belang van tal van basis-
producten voor de vroegmoderne burger, maar illustreert ook de geringe arbeidsdeling die
in die tijd de sector ambachten nog karakteriseerde. Ambachtslieden waren veel directer be-
trokken bij het gehele productieproces, waardoor ze meer binding hadden met het pro-
duct.46 In tegenstelling tot ongeschoolde arbeiders in de nijverheid was de ambachtsman
geen kleine schakel in een anonieme keten, maar had hij in georganiseerd verband of soms
zelfs in eigen persoon een zekere mate van grip op het totale proces. Schoenmakers bij-
voorbeeld waren regelmatig zelf of via familieconnecties betrokken bij de leerbewerking.
Het kuipersambacht beperkte zich niet tot het maken van vaten, maar hield zich ook bezig
met de controle op het gebruik hiervan in het dagelijks economisch leven (o.a. stan-
daardmaten, sluiten en openen van vaten).

Niet altijd was het een tastbaar product, maar vaak ook een geleverde dienst die inspi-
reerde tot de keuze voor een bepaalde beroepssymboliek. In de uiteenlopende wijze van ver-
beelding van zakkendragers in de beeldende kunst van de Republiek is het vooral de ‘han-
deling van het dragen’ die wordt gevisualiseerd.47 Steeds is de zakkendrager – hoe klein en
anoniem vaak ook – verbeeld met zijn zak of last op de schouders op weg naar zijn bestem-
ming. Zakkendragers vormden een onmisbare schakel in de vroegmoderne vervoersecono-
mie. Nijverheid noch handel konden buiten hun diensten. Alleen al hun veelvuldige aanwe-
zigheid op stadsgezichten en landschappen is hiervan – onbedoeld – een tastbare getuige-
nis. Het is echter in de wijze waarop de figuur van de zakkendrager in uiteenlopende visue-
le uitingen van de dragersgilden is verbeeld, dat de kern van hun ambacht tot in verrassen-
de finesse tot uiting komt. Uit alles blijkt de kracht en behendigheid die zakkendragers no-
dig hebben om hun klus te klaren. Dat we vaak de aard van het vervoerde product kunnen
aflezen uit de omvang en omtrekken van de zak of mand die zij torsen, zoals bijvoorbeeld op
een begrafenisschild van het Goudse zakkendragersgilde uit 1668 (grove brokstukken turf)
onderstreept alleen maar de prestatie die zij leverden (Zie Afb. 7).48

Bij ambachten waarvan het product minder eenduidig was, domineert de beroepshande-
ling of het gebruikte gereedschap de visuele symboliek. Zo typeert in een zeldzame close-up
afbeelding van een smid, toegeschreven aan Jacob Torenvliet, het gebruik van de smidsha-
mer de smid.49 Eenzelfde verschijnsel zien we bij het timmerambacht. In de prentenseries van
straatberoepen en ambachten door respectievelijk Leonard Bramer (1650-1655) en Johannes
Jorisz. van Vliet (1635) is de timmerman weliswaar met zijn gereedschap vlijtig doende, maar
welk product dit uiteindelijk moet opleveren toont de voorstelling ons meestal niet.50 Toch is
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(Amsterdam, Rijksmuseum) of diverse schilderijen en prenten van kuiperijen (o.a. Cornelis Beelt, Leonard Bramer
(‘Straatwercken’), Johannes Jorisz. van Vliet (serie ambachten), Jan en Casper Luyken (‘Het Menselyk Bedryf’).

45 N. Middelkoop (red.), Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd 1600-1800 (Bussum 2002), cat.nr. 59.
46 Dekker, ‘Handwerkslieden’, 109, 112.
47 De Vries, Ingelijst werk, 139-154 (met talrijke afbeeldingen).
48 Zie ook: De verzamelingen van het Centraal Museum Utrecht IV (Utrecht 1997) nrs. 14-17.
49 Veilingcatalogus Sotheby’s New York (New York 19 mei 1994), nr. 110.
50 Voor een beschrijving van deze prentenseries en enkele buitenlandse voorlopers: De Vries, Ingelijst werk, 118-125.



het aannemelijk dat, als het maar even kon, het product als identificatieobject de voorkeur
genoot. In een vergelijkbare prentenserie uit het einde van de 17de eeuw – Het Menselyk Bedryf
van Jan en Casper Luyken (1694) – is in de voorstellingen waarin verschillende typen van tim-
merlieden optreden steeds een directe verwijzing naar het eindproduct aangegeven. Het gaat
om een timmerman die meewerkt aan de bouw van een huis, een schrijnwerker die een kast
vervaardigt en een scheepstimmerman die betrokken is bij de bouw van een schip.51 Ook in
een voorstelling op de glazen van de scheepstimmerlieden in de Grote Kerk van Edam over-
heerst het schip in aanbouw de compositie.52

Deze voorkeur voor een visuele identificatie met het product van eigen kunnen is even-
eens aan te treffen in de talrijke afbeeldingen van goud- en zilversmeden. In verschillende
groepsportretten van de overlieden van het Amsterdamse Goud- en zilversmedengilde ne-
men de vervaardigde producten steeds een prominente plaats in.53 Dit gaat ook op voor in-
dividuele beroepsportretten van goud- of zilversmeden, zoals Rembrandt’s portretets van
de zilversmid Jan Lutma uit 1656. Lutma houdt hier een kandelaar van eigen makelij in zijn
hand. Op de tafel naast hem ligt een zilveren drinkschaal.54 Een kleine smidshamer ont-
breekt niet, maar heeft in de voorstelling vooral een functioneel karakter. 
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51 Het gaat om de nrs. 3, 7 en 37 uit deze serie. Eenzelfde specificatie van type timmermansproducten is aan te treffen in het
predella van het altaar van de timmerlieden van Michiel Claesz. (?) uit omstreeks 1565 dat zich bevindt in de collectie van
Het Catharina Gasthuis in Gouda. K. Goudriaan e.a., De gilden in Gouda (Zwolle 1996) 118-119 (met afb.).

52 Z. van Ruyven-Zeman e.a., Kleurrijk verleden. Edam. De glazen van de Grote Kerk. Monument van kunst en geschiedenis (Edam/Vol-
endam 1994) 34 en 71.

53 Verschillende voorbeelden in: A.J. Adams, The paintings of Thomas de Keyser (1576/97-1667). A study of portraiture in seven-
teenth-century Amsterdam (Cambridge 1985) nrs. 16,17 en 18.

54 E. Hinterding e.a., Rembrandt, cat.nr. 83.

Afb. 7. Begrafenisschild van het Goudse zakkendragersgilde, Sybertus Kaen, 1668. Zilver, 28 x 22 cm. Het
Catharina Gasthuis, Gouda.



De meeste goud- en zilversmeden stonden in aanzien hoger op de maatschappelijke lad-
der dan de gemiddelde ambachtsman. Ze behoorden veelal tot de zogenaamde brede bur-
gerij met een inkomen tussen de 600 en 1000 gulden per jaar.55 In de picturale verbeelding
van hun beroep overheerst echter de visuele symboliek die in het ambachtelijke milieu gang-
baar was, met een nadruk op het vervaardigde product. Dit sloot ook aan bij een oudere
beeldtraditie van beroepsportretten van goud- en zilversmeden.56 Bij de beroepsgroep schil-
ders daarentegen, die maatschappelijk gezien dicht tegen de goud- en zilversmeden aanlag
– was de beroepssymboliek minder eenduidig. In de talrijke (zelf)portretten van schilders is
sprake van een gemêleerde visuele symboliek, waarin professie en ambacht in wisselende
samenstelling vertegenwoordigd zijn.

Over schilderspalet en penseel
Schilders stonden niet alleen aan de basis van de verbeelding van tal van beroepsbeoefe-
naars, maar hebben als geen andere beroepsgroep in de beeldende kunst een visitekaartje
over hun eigen beroep weten achter te laten.57 Zij waren niet alleen producent van visuele
kunst, maar waren ook regelmatig actief als kunsthandelaar.58 In zelfportretten en atelier-
voorstellingen hebben zij zichzelf en hun collega’s vaak met referenties aan de uitoefening
van het schildersvak aan het doek toevertrouwd.59 Opvallend is dat zij zich daarbij niet heb-
ben verlaten op één type beroepsindicatie. Zowel de intellectuele bagage van de schilder (zo
kenmerkend voor de verbeelding van de professies), zijn hulpmiddelen (schilderspalet,
penselen, schildersstok) als zijn eindproduct (het schilderij) vervullen een rol bij de visuele
herkenbaarheid van de schilder op het doek. Gezien de gangbare iconografie van de ver-
beelding van de illustere voorgangers van de 17de-eeuwse schilders – de evangelist Lucas die
de maagd Maria schilderde, de klassieke topschilder Zeuxis en de personificatie van de
schilderkunst Pictura – is die meervoudigheid van beroepsindicaties goed verklaarbaar.60

Deze rijke picturale traditie bood voorbeelden te over voor de verbeelding van het schilders-
beroep. Elke schilder legde daarin zijn eigen accenten; en ook binnen het oeuvre van een
schilder – zoals onder meer bij Rembrandt – zijn deze accenten niet gelijkluidend.61

Deze diversiteit aan beroepsindicaties verklaart mede waarom in de literatuur de opvat-
tingen over de verbeelding van de schilder in de beeldende kunst zich grosso modo bewe-
gen tussen de tegenpolen ‘de schilder als ambachtsman’ en ‘de schilder als intellectueel’.
Vanaf de Renaissance zou de schilderkunst zich geleidelijk hebben ontworsteld aan de sta-
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55 J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam 1995) 649-
650.

56 H. van der Velden, ‘Defrocking St. Eloy: Petrus Christus’ vocational portrait of a goldsmith’, Simiolus 26 (1998) 243-276.
57 Ik vat hier het beroep van schilder breed op (schilders, tekenaars, etsers, graveurs) omdat in die tijd deze activiteiten re-

gelmatig door een en dezelfde persoon werden verricht. Het schilderspalet heeft in het verlengde hiervan eenzelfde bre-
de strekking. Een voorbeeld is de postume portretgravure van Dirck Volckertsz. Coornhert door Hendrick Goltzius uit ca.
1591-1592, waarin zijn activiteiten als etser en graveur worden aangeduid met een schilderspalet. H. Leeflang en G. Luij-
ten (red.), Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen (Zwolle 2003) cat.nr. 51.

58 J.M. Montias, Art at auction in 17th century Amsterdam (Amsterdam 2002), part II.
59 De auteur bereidt een artikel voor over de verbeelding van de schilder in de beeldende kunst van de vroegmoderne Neder-

landen.
60 Zie hiervoor respectievelijk J. Hall, Hall’s Iconografisch Handboek. Onderwerpen symbolen en motieven in de beeldende kunst (Leiden

1993) 207 en 377 en Sluijter, Seductress of sight, 108-115 en 131-144.
61 Vergelijk hiervoor: White en Buvelot, Rembrandt zelf, cat.nrs. 65 (zelfportret in werkkleding), nr. 79 (zelfportret aan de

ezel), nr. 82 (zelfportret als Zeuxis), nr. 83 (zelfportret met schilderspalet) en nr. 54 (zelfportret geïnspireerd op portret-
ten van vermaarde schilders uit voorbije eeuwen).



tus van artes mechanicae (handenarbeid) en zijn toegetreden tot de artes liberales (vrije kunsten).
Deze ontwikkeling is niet alleen te traceren in de iconografie van talrijke zelfportretten van
schilders, maar deze portretten vervulden vermoedelijk ook een rol in de geleidelijke op-
waardering van de maatschappelijke status van de schilder. Deze ontwikkelingsgang is
vooral voor Italië uitgebreid onderzocht.62 Daar zien we hoe de schilders als eerste groep van
beroepsbeoefenaars uit het keurslijf van de religieuze afbeeldingen loskwamen. In zelfpor-
tretten benadrukten zij vooral de intellectuele kant van hun werkzaamheden en pas geleide-
lijk zou de schilder zelfbewust met schilderspalet in beeld verschijnen.63

Voor de Nederlanden verliep deze ontwikkeling minder eenduidig.64 De traditie van het
zelfstandige kunstenaarsportret vond hier slechts geleidelijk ingang. Belangrijk in deze ont-
wikkeling waren de series kunstenaarsportretten van respectievelijk Domenicus Lampsoni-
us/Hieronymus Cock uit 1572 (met talrijke herdrukken voor 1600) en Hendrik Hondius uit
1610.65 Stond in de eerste serie de kunstenaar als voornaam heerschap en zonder zijn attri-
buten centraal, in de veel omvangrijkere serie van Hondius waren veel kunstenaars met be-
roepsindicaties opgenomen. De series vormen tezamen dan ook een aardige illustratie van
de diversiteit die het schilders(zelf)portret in de Republiek zou kenmerken.

Net zoals in Italië het geval was, ontsteeg een deel van de schilders in de Republiek het ni-
veau van ambachtsman en drong door in de wereld van de geletterde beroepen. Het was
deze groep die Van Mander in zijn Schilderboeck, een kunsttheoretisch werk en kunstenaars-
biografie uit 1604, voor ogen had. De ware schilder diende volgens hem te beschikken over
een grondige theoretische kennis. In het verlengde hiervan was ook sprake van een duide-
lijke hiërarchie naar schildergenres. De historieschilderkunst stond met stip bovenaan (en
de schilder die zich hiermee bezighield dus ook), terwijl de portret- en genrekunst nauwe-
lijks de moeite van een schilder waard mochten zijn. Vanzelfsprekend was de maatschap-
pelijke realiteit genuanceerder.66 De sociale diversiteit binnen de schilderswereld was groot.
Naast schilders die in intellectuele kringen verkeerden of faam genoten, waren er talrijke
schilders die moesten sappelen om van hun handwerk rond te komen.67 En als de markt om
portretten vroeg, dan leverden schilders die zonder aarzelen.

Dat het schilderspalet met penseel als beroepssymbool van de schilder in de beeldende
kunst van de Republiek een belangrijke constante was, hangt echter nauwelijks met deze
weinig prozaïsche maatschappelijke realiteit binnen de schilderswereld samen.68 Het mo-
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62 B. Kempers, Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250-1600 (4de druk; Amsterdam 1992);
J. Woods-Marsden, Renaissance self-portraiture. The visual construction of identity and the social status of the artist (New
Haven/Londen 1998). En meer algemeen: J. Pope-Hennessy, The portrait in the Renaissance (Londen/New York 1966).

63 Woods-Marsden, Renaissance self-portraiture, 225-253.
64 H. Miedema, Kunsthistorisch (2de herziene druk; Leiden 1995); H. Miedema, ‘Kunstschilders, gilde en academie. Over het

probleem van de emancipatie van de kunstschilders in de Noordelijke Nederlanden van de 16e en 17e eeuw’, Oud Holland
101 (1987) 1-31; E. de Jongh, ‘Over ambachtsman en kunstenaar: de status van de schilder in de 16de en 17de eeuw’, in: B.
Scholz en A. Gelderblom (red.), Het beeld van de kunstenaar in de Renaissance (Utrecht 1983) 29-57.

65 V. Manuth, ‘Rembrandt, portretten van kunstenaars en het zelfportret: traditie en receptie’, in: White en Buvelot, Rem-
brandt zelf, 40-57, aldaar 41-43; H.J. Raupp, Untersuchungen zur Künstlerbildnis und Künstlerdarstellung in den Niederlanden im 17.
Jahrhundert (Hildesheim/Zürich/New York 1984) 18-36.

66 Voor een genuanceerd beeld van de schilder in de 17de-eeuwse kunst: A. de Koomen, ‘De wereld van de 17e-eeuwse kun-
stenaar’, in: J.P. Filedt Kok e.a. Nederlandse kunst in het Rijksmuseum 1600-1700 (Amsterdam/Zwolle 2001) 21-40.

67 In enkele recente studies over armenzorg in de Republiek is de beroepsgroep schilders overigens niet onder de bedeel-
den aan te treffen. I. van der Vlis, Leven in armoede. Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw (Amsterdam 2001); H. van Wijn-
gaarden, Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700 (Amsterdam 2000); A. Schmidt, Overleven
na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw (Amsterdam 2001).

68 Raupp, Untersuchungen, 36-40. 



tief van het schilderspalet met penseel in talrijke voorstellingen had namelijk meer conno-
taties dan louter ambachtelijk vakmanschap.69 Natuurlijk was schilderen ook een ambacht.
De wetenswaardigheden over het materiaal- en verfgebruik in de atelierpraktijk van bijvoor-
beeld Rembrandt laten dit goed zien.70 Het proces van het schilderen zelf (tekenen, per-
spectief, compositie, kleurgebruik) oversteeg echter het puur ambachtelijke en vroeg ook
om intellectuele en artistieke kwaliteiten. Philip Angel stelde in zijn Lof der schilderkunst – een
lofrede op de schilderkunst uit 1642 – dat een schilderij een parel voor het oog (‘aerdigh-
vercierende Rijckelijkcheydt’) en levensecht van karakter (‘schijn-eyghentlicke kracht’)
moest zijn.71 Naast de vaardigheid te leren en te lenen van anderen waren dit twee belangrij-
ke competenties van een goede schilder. Een grondige analyse van deze rede begin jaren ne-
gentig heeft terecht aanleiding gegeven tot enige nuancering van de alomvattende iconolo-
gische duiding van de Hollandse schilderkunst. Er kwam meer erkenning voor het belang
dat tijdgenoten hechtten aan de virtuositeit van de schilder. De kunstenaar was niet alleen
een man met een missie – die allerlei (meer of minder) verborgen boodschappen voor de be-
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69 ‘Das Malgerät als Instrument der ars nobilis wird insigne virtutis’. Ibidem, 36.
70 E. van de Wetering, Rembrandt. The painter at work (Amsterdam 2000) 133-152.
71 Sluijter, Seductress of sight, 199-263; citaten op respectievelijk 228 en 233. 

Afb. 8. Zelfportret, Gerrit Dou,
ca. 1665. Paneel, 59 x 43,5 cm.
Particuliere verzameling,
Boston.



schouwer in petto had – maar ook een visuele virtuoos.72 Een vakman zonder weerga, die op
het platte vlak de werkelijkheid wist te evenaren. Als iets de schilder in zijn werk kenmerkt
dan is het deze ‘tooverachtighe kracht’ die tot op de dag van vandaag zijn impact op de mu-
seumbezoeker niet mist. Het was het schilderspalet en het penseel in de hand van de kun-
stenaar waarin het intellectuele en ambachtelijke vakmanschap van de schilder zich als het
ware samenbalde. Palet en penseel vormden niet alleen technische hulpmiddelen, maar wa-
ren tegelijkertijd het medium waarlangs de virtuositeit van de schilder op het doek tot stand
kwam. Een samenballing die goed is te zien in het rond 1665 vervaardigde zelfportret van de
Leidse schilder Gerrit Dou (Zie Afb. 8).73 Hij heeft zichzelf hier geportretteerd als een eru-
diet kunstenaar; een vertegenwoordiger van de ars (de kunst) in dienst van de virtus (de
deugd). Het felbelichte boek, de globe, de spierpop (anatomisch hulpmiddel) en zijn tab-
baard – zoals gezegd van oudsher een teken van geleerdheid en respectabiliteit – onderstre-
pen dat zijn kunst op intellectuele kennis is gestoeld. Maar het schilderspalet en de pense-
len in zijn hand verloochenen de essentie van het schildersberoep niet. Zij liggen hem let-
terlijk en figuurlijk na aan het hart. 

Besturen in de polder
Een van de opvallende aspecten aan de (individuele) portretten van vertegenwoordigers van
de hogere maatschappelijke echelons van de Republiek is het goeddeels ontbreken van be-
roepskenmerken. Terwijl bij de verbeelding van de professies, de ambachten en de georga-
niseerde ongeschoolde arbeiders beroepsindicaties – in velerlei vorm – de visuele identiteit
van betrokkenen mede vormen, laten bestuurders, kooplieden en ondernemers zich zelden
op hun beroep voorstaan. Ze tonen ons de welvaart en rijkdom die ze met hun handels- en
andere activiteiten hebben weten te vergaren (luxueuze kleding, landhuizen, aristocratische
privileges), maar doen ons meestal geen kond van de (beroeps)handelingen die dit alles mo-
gelijk maakten. We zien hen vooral in de hoedanigheid van echtgenoot, pater familias of
respectabel burger verbeeld. Of kijken we misschien niet goed naar deze voorstellingen?
Zouden er achter hun kleding of type van portret nog indicaties schuil gaan die wij niet
(kunnen) traceren? Het is geenszins ondenkbaar dat in de ogen van tijdgenoten de beroeps-
matige herkenbaarheid wellicht groter was dan wij nu weten. Kostuumhistorisch onder-
zoek of onderzoek naar de mogelijke overeenkomsten in clusters van portretten – zoals bij-
voorbeeld voor de Deventer elite is gebeurd – kan interessante informatie opleveren, maar
of het tot nieuwe inzichten over beroepsidentiteit leidt is twijfelachtig.74

Toch is er meer over de verbeelding van de Nederlandse bestuurder te vertellen. Net zoals
de vertegenwoordigers van de professies, de kunsten en de ambachten hun typerende be-
roepscompetenties hadden, gold dit voor de maatschappelijke top onder de beroepsbeoefe-
naars. Bij hen ging het echter niet om geleerdheid of vakmanschap – een enkele koopman
met z’n schepen of handelsproduct vereeuwigd uitgezonderd – maar vooral om vaardighe-
den op het bestuurlijke en beheersmatige vlak.75 Een van de opvallende kenmerken van de
17de-eeuwse Republiek was de politiek-bestuurlijke overlegcultuur: een poldermodel avant
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72 Zie voor de meer verborgen boodschappen onder meer: E. de Jongh, Kwesties van betekenis. Thema en motief in de Nederlandse
schilderkunst van de zeventiende eeuw (Leiden 1995). 

73 A.K. Wheelock jr., Gerrit Dou 1613-1675 (Den Haag/Washington/Zwolle 2000), cat.nr.29.
74 A. McNeil Kettering, ‘Gerard ter Borch’s portraits for the Deventer elite’, Simiolus 27 (1999) 46-69.
75 Voor koopmansportretten met beroepsindicaties: De Vries, Ingelijst werk, 85-92.



la lettre.76 Het is juist deze bestuurlijke kwaliteit van de maatschappelijke top die in de beel-
dende kunst van de Republiek breed wordt uitgemeten. In de talrijke portretten van be-
stuurscolleges en van regenten en regentessen van armenhuizen, oudemannenhuizen en
spin- en rasphuizen komen we die maatschappelijke top namelijk volop ‘in functie’ tegen
(Zie Afb. 9).77 Statig gekleed in luxueuze zwarte kledij en met ernstige gezichten zijn zij ver-
eeuwigd, terwijl ze in vergadering bijeen zijn om te doen wat bestuurlijk gedaan moet wor-
den. De besluiten genomen, de daden verantwoord en bovenal de financiën op orde. Elk
maatschappelijk denkbaar vraagstuk – van stadsbestuur,78 landwinning, geldhandel,79 han-
del overzee80 tot criminaliteit – gereduceerd tot een uitdaging voor bekwame bestuurders.
De verbeelding van deze exponenten van de Hollandse overlegcultuur laat zien, dat visuele
bronnen door hun stilering voor de historicus veelzeggend kunnen zijn. Juist in de verbeel-
ding van het ideaal ligt de historische bronwaarde van het beeld besloten.

Besluit
De gehanteerde beroepssymboliek in voorstellingen van beroepsbeoefenaars in de beelden-
de kunst van de Republiek was even divers als de uiteenlopende typen van beroepsgroepen
die in dit artikel zijn onderscheiden (professies, ambachten, (schilder)kunst en bestuur).
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76 Frijhoff/Spies, Bevochten eendracht.
77 M. Jonker, ‘Regentenstukken in Amsterdam’, in: Middelkoop, Kopstukken,181-192; B. Haak, Groepsportretten in het Amster-
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Eeuw. Het Hoogsteder lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700 (Den Haag/Zwolle 1998) 65 (afb. 10) en 66 (afb.
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79 Thomas de Keyser, Groepsportret van (vermoedelijk) de commissarissen van de Amsterdamse Wisselbank, ca. 1627. Amsterdam
Rijksmuseum.

80 Johan de Baen, De bewindvoerders van Hoornse kamer van de VOC, 1682. West-Fries Museum, Hoorn.

Afb. 9. Regenten van het Spin- en Nieuwe Werkhuis, Karel Dujardin, 1669. Doek, 225 x 390 cm. Rijksmu-
seum Amsterdam.



Terwijl tot ver in de 16de eeuw beroepsattributen vooral dienden om beroepsbeoefenaars als
vertegenwoordigers van hun stand of groep herkenbaar te verbeelden, werd het beroepsat-
tribuut in de 17de eeuw steeds vaker een medium voor identiteitsvorming. Met een doelbe-
wuste keuze voor bepaalde beroepsattributen werd in (groeps)portretten en daaraan ver-
wante voorstellingen een klinkende beroepsidentiteit neergezet. Deze beroepsidentiteit be-
stond uit meer dan louter uiterlijk vertoon van concrete accessoires, maar gaf ook reken-
schap van onzichtbare kwaliteiten die de maatschappelijke perceptie van beroepsbeoefe-
naars mede beinvloedden. Het was immers in de combinatie van ‘wesen’ en ‘gewaet’ dat de
visuele identiteit van de vroegmoderne burger vorm kreeg.
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Delftse plateelbakkers in het Lucasgilde

Delfts blauw is een nationaal symbool. Het staat over de hele wereld bekend als een typisch Nederlands
product dat zijn oorsprong vindt in de Gouden Eeuw. Toch hebben historici nauwelijks aandacht gehad
voor de geschiedenis van deze ambachtelijke nijverheid. Het onderzoek naar Delfts aardewerk was tot voor
kort het exclusieve domein van kunsthistorici. Die kunsthistorici waren doorgaans niet geïnteresseerd in
de aard van de aardewerknijverheid: hoe was die georganiseerd, wat maakte men allemaal en voor wie?
Zij concentreerden zich veelal op de stilistische kenmerken van de topstukken in (museale) collecties. Mede
door deze eenzijdige aandacht kwalificeerden de kunsthistorici de Delfts aardewerknijverheid als een kunst-
nijverheid. De plateelschilders werden beschouwd als kunstenaars die hun werk soms zelfs signeerden. Een
nieuw onderzoeksproject van het Gemeentemuseum Den Haag en de Gemeente Musea Delft betrok ook histo-
rici en archeologen bij het onderzoek naar het Delfts aardewerk.1 De historici en archeologen waren meer
gericht op de organisatie van de aardewerknijverheid, het aandeel van eenvoudig gebruiksgoed in de pro-
ductie en de verspreiding over de verschillende sociale groepen. Deze interdisciplinaire aanpak moet ons
een nieuwe en bredere kijk op de Delfts aardewerknijverheid geven. Het historisch onderzoek naar de or-
ganisatie van de nijverheid kan duidelijk maken of wij de plateelschilders wel als kunstenaars moeten be-
schouwen en of de tekens op Delfts aardewerk inderdaad hun signaturen zijn. Deze bijdrage is de weer-
slag van het deelonderzoek naar de plateelbakkers in het Delftse Lucasgilde.

Het ontstaan van het begrip kunstnijverheid
Na een grote bloei van de Delfts aardewerknijverheid in de 17de en vroege 18de eeuw, liep
het aantal werkplaatsen vanaf het midden van de 18de eeuw drastisch terug. Op het moment
dat deze nijverheid op sterven na dood was, werd in Londen de eerste grote wereldtentoon-
stelling gehouden. In 1851 waren in Delft nog slechts twee van de ooit 34 plateelbakkerijen
in bedrijf, waarvan bovendien De Roos nog maar enkele jaren van zijn ondergang verwijderd
was en De Porceleyne Fles zich slechts met moeite wist staande te houden. De wereldten-
toonstelling in Hyde Park bracht het lage niveau van de Europese ambachtelijke productie
aan het licht. Nederland onderscheidde zich daarbij nog in negatieve zin van de haar om-
ringende landen, kwantitatief maar vooral ook kwalitatief. Deze constatering was, als wij
ons concentreren op de Delftse aardewerknijverheid, niet nieuw: al in 1794 stelde Gerrit
Paape vast dat men in Delft meer geïnteresseerd was in het maken van winst dan in het ma-
ken van een hoogwaardig product. Die ijver begon ‘merklijk te verflaauwen, allengskens
werd het zo wel minder in innerlijke waarde als uiterlijk voorkomen!’2 De serie van wereld-
tentoonstellingen, na 1851 volgden er nog zeven in Londen, Parijs en Wenen, zette het ver-
beteren van het nijverheidsproduct hoog op de agenda van de Europese industriëlen.

Voor het verbeteren van het Europese product werd vooral veel verwacht van de betrok-
kenheid van kunstenaars. Dit zou de kwaliteit van de ontwerpen verbeteren en uiteindelijk
ook de smaak van het grote publiek gunstig beïnvloeden. Om fabrikanten en kunstenaars
met elkaar in contact te brengen richtte Henry Cole al voor 1851 het tijdschrift Journal of design
and manufactures op. Het schrijnende gebrek aan kwaliteit op de wereldtentoonstelling sterk-

Loet Schledorn

1 De weerslag van dit onderzoek is gepubliceerd in de eerste drie delen van M.S. van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk. Ge-
schiedenis van een nationaal product (Den Haag, Delft, Zwolle 1999-2003). Het was overigens wel een kunsthistorica, Marion
van Aken-Fehmers, die tot het inzicht kwam dat de historische en archeologische benadering niet mochten ontbreken.

2 G. Paape, De plateelbakker of Delftsch aardewerkmaaker (Dordrecht 1794; facsimile Amsterdam 1978) 3.



te Cole in zijn overtuiging dat men naar het ‘ideale’ ontwerp moest streven. Hierbij stond de
bruikbaarheid voorop; een al te uitbundige decoratie was uit den boze. Het betrekken van
kunstenaars bij het ontwerpen van (industriële) gebruiksvoorwerpen, leverde een nieuwe
categorie producten op waarvoor tevens een nieuw begrip werd geboren: kunstnijverheid.
Dit begrip omvatte in de 19de eeuw die gebruiksvoorwerpen die functioneel en technisch
goed vervaardigd waren, maar ook getuigden van een goede vormgeving.3 In Nederland
werd hierbij het voortouw genomen door De Porceleyne Fles. De nieuwe eigenaar Joost
Thooft schakelde in 1877 als een van de eerste fabrikanten een bekend kunstenaar, Adolf le
Comte, in met het doel zijn producten een artistieke meerwaarde te geven.4 Het Delfts aarde-
werk schaarde zich daarmee onder de kunstnijverheid. 

Delfts aardewerk: het domein van kunsthistorici
De kunstenaars die het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen op zich namen, werden door de
critici nadrukkelijk aangemoedigd zich te laten inspireren door de kunst uit het eigen roem-
rijke verleden, waarmee in Nederland vooral de 16de en 17de eeuw werden bedoeld. Na-
tuurlijk moesten de oude voorbeelden wel worden vertaald naar de nieuwere tijd. Dit stimu-
leerde de bestudering van de oude kunst, maar zeker ook die van het oude Delfts aardewerk
dat uiteraard een belangrijke inspiratiebron vormde voor de eigentijdse keramiekproducten
van De Porceleyne Fles. De naar Nederland uitgeweken fransman Henri Havard deed als een
van de eersten uitgebreid onderzoek naar het oude Delfts, wat in 1878 resulteerde in een be-
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3 T.M. Eliëns, Kunstnijverheid of industriële vormgeving. Dat is de kwestie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bij-
zonder hoogleraar in de geschiedenis van de industriële vormgeving in relatie tot de kunstnijverheid aan de Faculteit der Letteren van de
Rijksuniversiteit Leiden op 24 oktober 1997 (Leiden en Zwolle 1998) 11. Zie verder: T.M. Eliëns, Kunst. Nijverheid. Kunstnijver-
heid. De nationale nijverheidstentoonstellingen als spiegel van de Nederlandse kunstnijverheid in de negentiende eeuw (Zutphen 1990)

4 M.-R. Bogaers, K. Gaillard, M.L. ten Horn-van Nispen, De Porceleyne Fles. De Wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek (Ut-
recht en Antwerpen 1986) 49.

Afb.1. Een door Adolf le Comte ontworpen schotel met op de achterzijde de tekst De herleving van het
oude Delftsche aardewerk, 13 mei 1879, Gemeente Musea Delft, collectie Stedelijk Museum Het Prinsen-
hof.



langwekkende publicatie.5 Havard werd bovendien zeer gegrepen door de merken op de
Delftse producten. Met bronnenonderzoek wilde hij ‘gefundeerde’ verbanden leggen tussen
deze merken, vaak monogrammen of initialen, en plateelschilders van wie hij korte biogra-
fieën samenstelde. Hij wilde hiermee deze getalenteerde ‘kunstenaars’ uit het verleden aan
de vergetelheid ontrukken en hen herenigen met hun producten.6 Hieruit wordt duidelijk
dat het historische onderzoek naar de Delfts aardewerknijverheid een kunsthistorisch doel
diende, maar vooral dat het oude Delfts tot kunst was verheven. Ook het Delfts aardewerk
uit de 17de en 18de eeuw werd daarmee tot de kunstnijverheid gerekend. Dit heeft het beeld
van het Delfts blijvend beïnvloed. Bovendien werd het onderzoek ernaar daarmee het do-
mein van de kunsthistorici. Op enkele uitzonderingen na hebben historici geen weten-
schappelijke belangstelling meer aan de dag gelegd voor deze oud-Hollandse nijverheid.7
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5 H. Havard, Histoire de la faience de Delft (Amsterdam en Parijs 1878). In 1909 volgde een groot, tweedelig boekwerk: H. Ha-
vard, La Céramique Hollandaise. Histoire des faïences de Delft, Haarlem, Rotterdam, Arnhem, Utrecht etc. et des porcelaines de Weesp,
Loosdrecht, Amsterdam et la Haye (Amsterdam 1909).

6 H. Havard, Cataloque chronologique et raisonné des faïences de Delft composant la collection de mr. John F. Loudon (Den Haag en Pa-
rijs 1877) 6.

7 De meest belangwekkende uitzonderingen zijn: J.M. Montias, Artists and artisans in Delft. A socio-economic study of the seven-
teenth century (Princeton 1982) en R.-A. Leeuw, ‘Ontwikkelingen in de Delftse aardewerkindustrie, bloei en verval’, De stad
Delft. Cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813 (tentoonstellingscatalogus Delft 1982). Zie ook: Th.F. Wijsenbeek-Olthuis,
‘Ondernemen in moeilijke tijden: Delftse bierbrouwers en plateelbakkers in de achttiende eeuw’, Economisch en sociaal-
historisch jaarboek 44 (1982) 65-78.

Afb. 2. Leonart Bramer, plat-
teelschilder, tekening, 1650-
1655, collectie Prentenkabinet
Universiteit Leiden.



Nieuw historisch onderzoek
Gedurende de 20ste eeuw zijn talloze kunsthistorische publicaties verschenen over Delfts
aardewerk, waarvan die van F.W. Hudig (1929), E. Neurdenburg (1943) en C.H. de Jonge
(1947 en 1965) als de belangrijkste mogen gelden.8 De overige publicaties hadden een be-
perktere focus of waren uitsluitend objectgericht. Voor al deze publicaties werd overigens
nauwelijks nieuw bronnenonderzoek verricht. Zo werd in een publicatie uit 1991 nog steeds
naar Havard verwezen om een merk toe te schrijven, terwijl Neurdenburg al in 1917 had vast-
gesteld dat de gegevens van Havard niet erg betrouwbaar waren.9 Een andere bron vormden
de aantekeningen van de Haagse onderzoeker A.H.H. van der Burgh die in 1904 overleed en
zijn verzameling Delfts aardewerk naliet aan het Haagse Gemeentemuseum. Vol ijver had
hij vrijwel het volledige notariële archief van Delft doorgenomen. Hij heeft daarvan ruim
1600 volgeschreven velletjes met aantekeningen nagelaten zonder zelf tot een grondige be-
werking te komen.10 Deze summiere excerpten van de oude akten zijn in kunsthistorisch
onderzoek vaak als eigenlijke bron gebruikt, zonder een controle van de inhoud aan de hand
van de originele archiefstukken. Hoewel de aantekeningen van Van der Burgh betrouw-
baarder lijken dan die van Havard, heeft het gebrek aan bronnenonderzoek geleid tot vele
misverstanden en ongefundeerde veronderstellingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het ge-
bruik van merktekens.

Het Gemeentemuseum Den Haag kwam in 1995 dan ook tot de conclusie dat nieuw
onderzoek gewenst was. Naast het beschrijven van de eigen collectie (gemerkt) Delfts
aardewerk, was het doel van dit onderzoek het vergroten van de kennis over dit ambachte-
lijke product. De opzet van het onderzoek was interdisciplinair: historici en archeologen
werden gevraagd vanuit hun eigen discipline een bijdrage te leveren. Zij richtten zich op ar-
chivalische bronnen en bodemvondsten (vaak beerputvondsten), waar kunsthistorici over
het algemeen de (museale) collecties hadden genomen als uitgangspunt van hun onder-
zoek. Dit interdisciplinaire onderzoek leverde de eerste twee delen op van een nieuw stan-
daardwerk: Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product.11 Vanaf 2001 is het onderzoek
voortgezet door de Gemeente Musea Delft, wat in 2003 resulteerde in het derde deel dat ge-
heel gewijd is aan De Porceleyne Fles die in dat jaar haar 350-jarige bestaan vierde. Door het
onderzoek zijn twee belangrijke museale collecties (opnieuw) wetenschappelijk ontsloten.
Het nieuwe historische en archeologische onderzoek plaatst de Delfts aardewerknijverheid
bovendien in een geheel nieuw perspectief. Zowel bewaard gebleven inventarissen en prijs-
lijsten als bodemvondsten lieten zien dat het merendeel van de productie bestond uit be-
trekkelijk eenvoudig gebruiksgoed. De conclusie dat in de 17de en 18de eeuw van een groot-
schalige, op serieproductie gerichte nijverheid moet worden gesproken, en niet van een
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8 I.W. Hudig, Delfter Fayence. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber (Berlijn 1929), Neurdenburg, Oude Nederlandse majolica en
tegels. Delftsch aardewerk (Amsterdam 1943), C.H. de Jonge, Oud-Nederlansche majolica en Delftsch aardewerk. Een ontwikkelingsge-
schiedenis van omstreeks 1550-1800 (Amsterdam 1947) en C.H. de Jonge, Delfts aardewerk (Den Haag en Rotterdam 1965).

9 J.D. van Dam, Gedateerd Delfts aardewerk. Dated Dutch Delftware (Amsterdam en Zwolle 1991) cat.nrs. 31-34. E. Neurdenburg,
‘Het oud-Delftsch aardewerk en zijn merken’, Oude Kunst II (1916-1917) 145-147, aldaar 145. Zie ook: L.A. Schledorn, ‘De
achttiende-eeuwse plateelbakker Jan Verhagen en I.V.H. merken op Delfts aardewerk’, Desipientia. Zin & waan 8 (2001) 16-
29.

10 Deze aantekeningen worden bewaard in de collectie handschriften van het Gemeentearchief Delft. Van der Burgh publi-
ceerde in 1903 nog wel een artikel over de oudste Delftse plateelbakkers: A.H.H. van der Burgh, ‘Aanteekeningen betref-
fende de oudste Delftsche plateelbakkers’, Oud Holland 21 (1903) 22-50.

11 Zie noot 1.



kunstnijverheid zoals vanaf de 19de eeuw is gedaan, heeft ook gevolgen voor de kunsthisto-
rische benadering van de bewaard gebleven objecten. Dit zal onder meer blijken bij de be-
handeling van de merken op Delfts aardewerk later in deze bijdrage. Het beeld van de nij-
verheid en van de Delftse aardewerkschilders is misschien minder romantisch geworden,
maar daarom niet minder interessant.

De plateelbakkers in het Lucasgilde
De Delfts aardewerknijverheid was in de 17de en 18de eeuw zeer omvangrijk; rond 1700 wa-
ren er 34 plateelbakkerijen in bedrijf.12 Een indicatieve berekening van de capaciteit van een
plateelbakkersoven komt uit op een wekelijkse productie van 4.275 borden in de maat ‘bo-
ter’ (diameter circa 21,5 cm).13 In de 17de eeuw beschikten vele bakkerijen over twee ovens,
De Porceleyne Schotel zelfs over drie.14 De productie was dan ook zeer groot. Deze nijverheid
was daarmee buitengewoon belangrijk voor de stedelijke economie en werkgelegenheid en
moest dan ook goed georganiseerd zijn. Net als vele andere ambachtslieden waren de Delft-
se plateelbakkers, zoals zij in contemporaine bronnen meestal worden genoemd, opgeno-
men in een gilde: het Lucasgilde. 

Onder het Lucasgilde vielen verder onder meer de kunstschilders, glasschrijvers (gra-
veurs), tapijtwevers en beeldhouwers.15 Zij maakten allen beroepsmatig beeldende decora-
ties op hun werk. Het kunstenaarsimago van het Lucasgilde is maar ten dele terecht en de
oorsprong van dat imago moet ook in de 19de eeuw worden gezocht. Wij moeten de gil-
denleden in de eerste plaats zien als ambachtslieden. De meester-plateelbakkers, de pla-
teelschilderknechten en de plateelschilderjongens (leerjongens) werden allen aangetekend
bij het Lucasgilde en waren inkomstgeld en een jaarlijkse contributie verschuldigd. Plateel-
draaiersknechten en plateeldraaiersjongens vielen niet onder het Lucasgilde (zij decoreer-
den niet), maar een meester-plateeldraaier wel. Als meester had hij immers het recht om een
werkplaats te leiden waar schilderwerk werd verricht. Een poging van de hoofdlieden van
het Lucasgilde om ook de plateeldraaiersknechten onder dat gilde te brengen, stuitte op be-
zwaren van de eigenaren van de plateelbakkerijen.16 Het opnemen van de plateeldraaiers zou
de eigenaren hebben belet om draaierswerk uit te besteden aan pottenbakkers (Michielsgil-
de) die tegen een lager tarief werkten. Dat de eigenaren van de plateelbakkerijen dit voorstel
van de hoofdlieden met succes wisten te blokkeren, betekent niet dat er uitsluitend oog was
voor de belangen van de ondernemers (de meester-plateelbakkers en winkelhouders).17 De
knechten kwamen, georganiseerd in knechtsbussen,18 op voor hun eigen belangen en von-
den daarbij regelmatig gehoor bij de hoofdlieden van het gilde en bij het stadsbestuur. Het
waren overigens niet alleen producerende ambachtslieden die deel uitmaakten van het gil-
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12 Voor een overzicht van de Delftse plateelbakkerijen, zie Van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk, II, 69-96.
13 Voor deze berekening, zie: Van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk, I, 45-47. De gebruikte parameters werden bevestigd

door later gevonden vermeldingen van de oveninhoud, zie Van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk, II, bijlagen 4 en 5.
14 Dit blijkt uit een brandinspectie van 1668: Gemeentearchief Delft (GAD), Oud Archief Delft (OAD), inv.nr. 2013, Stukken

aangaande de visiten van de Heren van de Wet, 1668.
15 GAD, OAD, inv.nr. 1, Keurboek V, fol. 305, 29 mei 1611. 
16 GAD, OAD, inv.nr. 1, Keurboek VIII, fol. 355vo., 3 juli en 23 oktober 1673.
17 Winkelhouders waren ondernemers die niet zelf over het meesterschap beschikten. Winkel moet in de betekenis van

werkplaats worden gelezen. Deze winkelhouders werden ‘bevrijd’ door een meesterknecht die als een bedrijfsleider fun-
geerde. Het meesterschap was een vereiste voor het beheren van een werkplaats. Zie hiervoor: Van Aken-Fehmers e.a.,
Delfts aardewerk, II, 57-63.

18 De knechtsbussen inden contributie waaruit steunbehoevende leden werden ondersteund en hadden eigen hoofdlieden.



de, ook de boekverkopers, schilderijenverkopers en ‘porseleijn en plateelvercoopers’ (vanaf
1661) waren verplicht lid.19

In een artikel over de Amsterdamse goud- en zilversmeden bracht Lidewij Hesselink de
belangrijkste functies van gilden in kaart: het bewaken van de kwaliteit van de productie; de
controle over de arbeidsmarkt; de controle over de afzetmarkt; het vormen van een sociaal
vangnet; het opleiden van gildenbroeders.20 Terecht stelt zij in haar artikel dat gilden geen
uniforme organisaties waren en dat de door het gilde vervulde functies afhankelijk waren
van de belangen van de betreffende ambachtslieden. Daarbij moeten we bedenken dat een
gilde verschillende ambachten in zich kon verenigen, waardoor ook binnen een gilde een
verschil in functies en regels kon bestaan. Binnen het Delftse Lucasgilde bestond bijvoor-
beeld geen uniforme regeling van de meesterproef: de regels verschilden per ambacht. We
moeten ons voor de plateelbakkers dus concentreren op hun belangen en op de reglemen-
ten die op hen van toepassing waren. De meest voor de hand liggende belangen waren het
beperken van de concurrentie van buiten de eigen stad en het beperken van de instroom van
nieuwe ondernemers.

Behalve de ambachtslieden, had ook het stadsbestuur een belang bij de gilden. Het stads-
bestuur hield via de gilden controle over de verschillende takken van nijverheid. De gilden-
dekens werden door het stadsbestuur uit de eigen veertigraad benoemd. Zij werden geacht
het stadsbestuur geïnformeerd te houden over belangrijke gildenaangelegenheden. In 1675
werd bepaald dat alle wijzigingen in de gildenregels eerst moesten worden voorgelegd aan
de deken van dat gilde.21 De gildenreglementen werden, in de vorm van stedelijke keuren,
uitgevaardigd door het stadsbestuur. Het belang van de stad bij een goede controle op de gil-
den (en de nijverheid in het algemeen) was evident: behalve de economische welvaart van de
stad, werd ook de sociale (arbeids)rust bewaakt door de gilden. Een gildenreglement zal dus
de belangen van zowel de ambachtslieden (meesters en knechten) als van de stad hebben
gediend.

De gildenbepalingen voor de plateelnijverheid
Het reglement van het Delftse Lucasgilde bevatte regels voor de toetreding van nieuwe
meesters, knechten en leerjongens. Deze bepalingen werden in 1611 vastgelegd in een nieu-
we gildenbrief. Nieuwe meesters moesten inkomstgeld betalen. Een poorter betaalde daar-
voor 6 gulden, een niet-poorter 12 gulden, maar een zoon van een meester was met 3 gulden
het voordeligste uit. Bovendien moest een kandidaat kunnen aantonen twee jaar in de leer
te zijn geweest bij een meester. Een meester mocht ieder jaar slechts één leerjongen aanne-
men die niet langer dan twee jaar als zodanig in dienst mocht zijn. Deze beperking werd op-
gelegd om te voorkomen dat de leerjongens het werk van de aanzienlijk duurdere reguliere
knechten overnamen. Ook voor een leerjongen moest een meester inkomstgeld betalen. De
meeste bepalingen van de gildenbrief zijn algemeen geldig, maar voor de verschillende am-
bachten zijn er later specifieke bepalingen aan toegevoegd.

88 delftse plateelbakkers in het lucasgilde

19 GAD, OAD, inv.nr. 1, Keurboek VIII, fol. 130vo., 21 maart 1661.
20 L. Hesselink, ‘Goud- en zilversmeden en hun gilde in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw’, Historisch Tijdschrift Holland 31

(1999) 127-147, aldaar 127. Voor een overzicht van min of meer recente literatuur over gilden: M. Prak, ‘Ambachtsgilden
vroeger en nu’, NEHA Jaarboek 57 (1994) 10-33.

21 GAD, Oud Rechterlijk Archief (ORA), inv.nr. 2002, resoluties Heren van de Wet, 3 februari 1675. De deken moest deel
uitmaken van de Veertigraad.



Zo werden in 1620 de voorwaarden voor het verwerven van het meesterschap door plateel-
bakkers verzwaard. Vanaf dat jaar moest een kandidaat zes jaar in de leer zijn geweest, waar-
mee de leertijd van plateelbakkers gelijk werd gesteld aan die van schilders en glasgraveurs.
Weer later, in 1654, werd een meesterproef ingesteld voor zowel de plateelschilders als de pla-
teeldraaiers. De plateelschilders moesten een half dozijn grote schotels en een fruitschotel uit
de hand beschilderen, terwijl de draaiers een sirooppot, een slaschotel en een rond zoutvat
moesten draaien. Alle aspirant-meesters moesten verder in staat zijn dertig voorwerpen te sta-
pelen. Een dergelijke stapel werd een ‘kap’ genoemd en deze techniek werd gebruikt bij het
vullen van de aardewerkovens. De meesterproef voor plateelbakkers werd ingesteld in een pe-
riode waarin deze nijverheid een explosieve groei doormaakte en zal bedoeld zijn om een
wildgroei van werkplaatsen te voorkomen. Het beheren van een eigen werkplaats was immers
de meest voor de hand liggende reden om het meesterschap te verwerven. 

Het Lucasgilde stelde niet alleen voorwaarden aan de toetreding tot het gilde, maar zorg-
de bovendien voor een regulering van de arbeidsmarkt. Gildenknechten en leerjongens
mochten geen andere meester zoeken voordat zij hun ‘verbonden tijd’ hadden vol gemaakt.
Hiervan moesten zij een bewijs uit de gildenadministratie overleggen.22 Het succes van de
Delftse plateelnijverheid zorgde er voor dat ondernemers buiten Delft (vaak ook buiten de
Republiek) knechten lokten met lucratieve contracten. Hiertegen kon het gilde weinig
ondernemen, maar het zorgde er wel voor dat terugkerende knechten en hun gezinnen geen
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22 GAD, OAD, inv.nr. 1, Keurboek V, fol. 308, 29 mei 1611.

Afb. 3. De drie proefstukken van Dirck Harlees voor zijn meesterproef van 22 december 1795, Ge-
meente Musea Delft, collectie Stedelijk Museum Het Prinsenhof.



werk en armensteun meer konden krijgen. In een keur van 1677 werden vertrekkende
knechten bovendien verplicht hun gezin mee te nemen.23 Deze bepalingen beschermden de
belangen van de eigenaren van de werkplaatsen, maar ook aan de belangen van de knechten
werd gedacht. In een reactie op de keur tegen vertrekkende knechten werd bijvoorbeeld be-
paald dat de knechten die geen werk konden vinden met een schriftelijk consent mochten
vertrekken zonder te hoeven vrezen voor strafmaatregelen. Zo vroeg Hendrick Janz. Baillij,
plateelbakkersknecht van werkplaats Drie Posteleyne Astonne, in 1677 toestemming om
voor Jan Arentsz. van Hamme in Engeland te gaan werken. Naar aanleiding hiervan werd
een onderzoek ingesteld naar de ronselpraktijken van Van Hamme, van 1660 tot 1676 eige-
naar van de Delftse plateelbakkerij De Dubbelde Schenkkan.24 Vermoedelijk kon men niet
veel doen tegen het ronselen van knechten; er werd in elk geval geen keur uitgevaardigd te-
gen deze praktijken, ondanks de bezwaren van de ondernemers.

Het beperken van het aantal leerjongens per werkplaats is hierboven al genoemd. Leer-
jongens werkten gedurende hun tweejarige contract tegen een aanzienlijk lager loon dan de
reguliere knechten. In 1641 werd geklaagd over het feit dat al enkele jaren te veel leerjongens
werden aangesteld. Een keur bevestigde nogmaals de oude regel en stelde hoge boetes vast
voor het overtreden ervan. Bovendien werden de plateelbakkersknechten opgeroepen toe-
zicht te houden op de naleving van deze regel. Zij dienden overtredingen te melden bij de
hoofdlieden van het Lucasgilde.25 De knechtsbussen wezen daarop voor elke werkplaats
toezichthouders aan die ongeregeldheden moesten melden bij de hoofdlieden van het gil-
de. Toezichthouder waren de knechten per toerbeurt. Deze vorm van belangenbehartiging
werd vastgelegd in het reglementen van de knechtsbussen.26 Later zouden de bussen zich
zelfs direct tot het stedelijke bestuur richten om de belangen van hun leden te verdedigen.27

De verkoop van producten die onder het Lucasgilde vielen, was eveneens gereguleerd.
Het was bijvoorbeeld niet toegestaan om werk van buiten Delft te verkopen, uitgezonderd
op de vrije week- en jaarmarkten. Tegen betaling kon het gilde een ontheffing van tweemaal
24 uren verlenen, maar dit lijkt vooral voor de schilderijenverkoop te zijn bedoeld.28 De
boek-, kunst- en schilderijverkopers vielen in 1611 al onder het gilde, vanaf 1661 zou het-
zelfde gelden voor de ‘porseleijn en platielvercoopers’.29 De producenten van het kwalitatief
hoogwaardige, op porselein lijkende Delfts aardewerk werden ook wel ‘porceleijnbackers’
genoemd, hun product ‘Delfs porceleijn’. De winkeliers traden daadwerkelijk op tegen
vreemde verkopers. In 1676 vroegen zij het stadsbestuur een keur uit te vaardigen tegen de
verkoop buiten de wekelijkse marktdagen van glazen, potten, kannen en ander aardewerk
vanaf damlopers.30 Het grootste deel van de markt voor plateelbakkerswaren lag echter bui-
ten Delft, waar geen speciale bescherming kon worden afgedwongen.

Het Lucasgilde vervulde ten aanzien van de plateelbakkers dus meerdere functies die Hes-
selink eerder signaleerde: de leertijd werd gereguleerd, de arbeidsmarkt werd beschermd
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23 GAD, OAD, inv.nr. 1, Keurboek IX, fol. 42vo., 15 maart 1677.
24 GAD, ORA, inv.nr. 2002, resoluties Heren van de Wet, 5 mei en 27 september 1677. Voor het eigendom van De Dubbel-

de Schenkkan: Van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk, II, 91.
25 GAD, OAD, inv.nr. 1, Keurboek VII, fol. 184, 12 mei 1641.
26 GAD, OAD, inv.nr. 1, Keurboek VII, fol. 280, 15 september 1647.
27 Zie bijvoorbeeld het conflict in 1746 dat later in deze bijdrage wordt behandeld.
28 GAD, OAD, inv.nr. 1, Keurboek V, fol. 306vo, 29 mei 1611.
29 GAD, OAD, inv.nr. 1, Keurboek VIII, fol. 130vo., 21 maart 1661.
30 GAD, ORA, inv.nr. 2002, resoluties Heren van de Wet, 27 april 1676,



door toetreding van buitenaf te bemoeilijken, een sociaal vangnet werd geboden door het
gilde en de knechtsbussen en de markt werd afgeschermd. Er was echter geen sprake van
een kwaliteitscontrole door het gilde. Er bestond voor Delfts aardewerk geen stedelijk keur-
merk en er waren derhalve geen keurmeesters.31 De meesterproef die door de hoofdlieden
van het gilde werd afgenomen, was meer gericht op het beperken van de instroom van nieu-
we meesters dan op het bewaken of bevorderen van de kwaliteit. Om de kwaliteit van de pro-
ductie te bewaken, had men immers de producten van de verschillende werkplaatsen regel-
matig moeten controleren. De gildenfuncties lijken daarmee redelijk afgestemd te zijn ge-
weest op de specifieke behoeften van de ondernemers en hun knechten. Maar de sterke
groei van de Delftse aardewerknijverheid, zette de relatie met het Lucasgilde onder druk en
deed de behoefte aan een eigen organisatie toenemen.

Een eigen organisatie binnen het gilde
Door de sterke groei van de Delftse plateelnijverheid in het tweede en derde kwart van de
17de eeuw, steeg ook de positie van de plateelbakkers in het Lucasgilde. In 1620 werd be-
paald dat de vier hoofdlieden, steeds twee schilders en twee glasschrijvers, een gecommit-
teerde plateelbakker om advies moesten vragen bij geschillen die dat ambacht betroffen. De
hoofdlieden zelf hadden daarvoor te weinig kennis van zaken. In 1648 werd het aantal
hoofdmannen van het gilde uitgebreid van vier naar zes: er werden twee plateelbakkers aan
toegevoegd. Enkele jaren daarna lieten deze hoofdmannen vastleggen dat ook zij een sleu-
tel van de gildenbus dienden te hebben.32 De gewijzigde verhoudingen binnen het Lucasgil-
de leidden tot conflicten tussen de hoofdlieden en de plateelbakkers. In 1673 gingen de
hoofdlieden akkoord met het opnemen van de plateeldraaiers in het gilde, wat de woede
wekte van de eigenaren van de plateelbakkerijen. Alleen de hoofdlieden-plateelbakkers zou-
den zich hierover hebben mogen uitspreken, zo meenden de eigenaren. De plateelbakkers
onder de hoofdlieden namen kennelijk een minderheidsstandpunt in. De hoofdlieden van
het gilde beklaagden zich op hun beurt bij de Heren van de Wet over de onheuse en grove
bejegening door de plateelbakkers. Dit college besloot de plateelbakkers te waarschuwen en
riep de partijen op hun geschillen in het ‘vier der liefde’ te smijten.33 Het besluit om de pla-
teeldraaiers toe te laten, werd overigens teruggedraaid. 

De plateelbakkers bleven ijveren voor een zelfstandiger positie: in 1678 vroegen zij toe-
stemming om een eigen gilde te mogen vormen. De Heren van de Wet lieten deze mogelijk-
heid onderzoeken door een speciale commissie. Het verzoek werd afgewezen en de plateel-
bakkers dienden hoofdlieden te blijven voordragen en hun gildengelden te blijven betalen.34

De plateelbakkers – in het bijzonder de eigenaren van de werkplaatsen – waren echter dui-
delijk van mening dat het Lucasgilde te weinig rekening hield met hun belangen. De be-
hoefte aan een eigen organisatie voor de Delftse plateelbakkers bleef dan ook bestaan. Deze
behoefte werd nog versterkt door de steeds groter wordende problemen waarmee deze nij-
verheid te kampen kreeg. De oorlogen van de tweede helft van de 17de eeuw en de import-
heffingen die omringende landen instelden, belemmerden de exportmogelijkheden van de
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31 Een kwaliteitswaarborg in de vorm van een keurmerk is meer een verantwoordelijkheid van een stad dan van een gilde.
Het gaat hierbij doorgaans ook om de belangen van de stad (of staat).

32 GAD, OAD, inv.nr. 1, Keurboek VI, fol. 180vo, 19 oktober 1620. Met wijzigingen van 10 oktober 1648 en 2 oktober 1651.
33 GAD, ORA, inv.nr. 2002, resoluties Heren van de Wet, 3 juli, 21 oktober en 21 oktober 1673.
34 GAD, ORA, inv.nr. 2002, resoluties Heren van de Wet, 24 oktober en 14 en 21 november 1678.



Delftse plateelnijverheid.35 In 1689 dienden de eigenaren een rekest in waarin zij vroegen om
een eigen organisatie. Zij wilden drie plateelbakkers uit hun midden aanstellen als een ‘di-
rectie’ over hun nijverheid. Het stadsbestuur honoreerde dit verzoek en bepaalde dat de drie
directeuren de gildenkamer als vergaderruimte moesten gebruiken. De directie moest de
belangen van de plateelnijverheid gaan behartigen, maar manifesteerde zich vooral als een
vertegenwoordiging van de ondernemers.36 De hoofdlieden van het Lucasgilde zouden zich
blijven inzetten voor het naleven van de algemene gildenbepalingen door de plateelbakkers
en hun knechten. Zij traden bijvoorbeeld op tegen Lambertus Cleffius die meer dan één pla-
teelbakkerij onder zijn naam exploiteerde, wat strijdig werd geacht met de gildenregels.37

De directie en de knechtsbussen van de plateelnijverheid traden steeds vaker zelfstandig
(lees: buiten het Lucasgilde om) op. De rollen die de directie en de knechtsbussen speelden,
worden duidelijk aan de hand van een loonconflict in 1746. De hoofdlieden van de plateel-
schildersbus beklaagden zich over gederfde inkomsten voor de plateelschilderknechten
door de tendens steeds meer onbeschilderd Delfts aardewerk te maken. Direct overleg met
de bazen leverde niets op. De directie van de plateelnijverheid beriep zich namens de pla-
teelbakkers op de vrijheid die ondernemers dienden te hebben. De kwestie werd daarop
voorgelegd aan het stadsbestuur. De Heren van de Wet besloten een quotum vast te stellen
voor onbeschilderd aardewerk per gestookte oven. Boven dit quotum moest aan de plateel-
schildersbus een derde van het gederfde schildersloon worden afgedragen. De plateelschil-
dersknechten mochten daarentegen hun werk niet neerleggen, laat staan oproepen tot een
algemene werkstaking in de plateelnijverheid. Bij een eerder loonconflict bij plateelbakke-
rij Het Hooge Huys in 1702, had de plateelschildersbus een stakingskas ingesteld.38 De vrees
voor een werkstaking was dus niet zonder grond. De knechten moesten hun klachten ken-
baar maken aan de directeuren van de plateelnijverheid en aan de deken van het Lucasgilde.
De deken kreeg in conflicten een bemiddelende rol.39 De hoofdlieden van het Lucasgilde
kwamen buitenspel te staan.

De directie van de plateelnijverheid speelde tevens een rol in de zelfregulering van deze
nijverheid. In 1700 waren de plateelbakkers tot de conclusie gekomen dat de helft van de
werkplaatsen aan de vraag zou kunnen voldoen, wat te wijten was aan de toename van het
aantal bakkerijen enerzijds en het teruglopen van de vraag anderzijds. De verkoop van pla-
teelbakkerij Het Gecroond Porceleyn bracht in dat bewuste jaar dan ook niet veel op. De di-
recteuren vroegen de Heren van de Wet daarom toestemming om deze bakkerij gezamenlijk
te mogen kopen met het doel deze uit te breken en tot woonhuis te verbouwen.40 Hoewel
deze opzet dat jaar nog niet slaagde, werd dit later met meer succes nogmaals geprobeerd.
Het eerste voorbeeld is plateelbakkerij China. In 1743 betaalde de directie van de plateelnij-
verheid de toenmalige eigenaar een som geld om de bakkerij te laten uitbreken.41 Een ande-
re manier om de productiecapaciteit te verlagen was het beperken van het aantal stokingen
per jaar. In 1724 werd een verplichte wintersluiting van de werkplaatsen ingesteld geduren-
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35 Zie hiervoor Van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk, I, 48-51.
36 GAD, ORA, inv.nr. 2002, resoluties Heren van de Wet, 17 februari 1689. 
37 GAD, ORA, inv.nr. 2002, resoluties Heren van de Wet, 3 en 31 juli en 11 september 1690. Cleffius voerde het beheer over

de plateelbakkerijen De Metaale Pot en De Witte Ster, zie hiervoor: Van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk, II, 69-96.
38 GAD, ORA, inv.nr. 2002, resoluties Heren van de Wet, 26 juni 1702.
39 GAD, ORA, inv.nr. 2002, resoluties Heren van de Wet, 3 en 10 oktober 1746.
40 GAD, ORA, inv.nr. 2002, resoluties Heren van de Wet, 5 april 1700.
41 GAD, ONA, inv.nr. 2873, nr. 80, fol. 186, contract 5 oktober 1743 (not. A. Penning).



de de maand januari.42 Een halve eeuw later werd het maximale aantal stokingen per oven
vastgesteld op 46 per jaar.43 Met deze maatregelen werd getracht de nog bestaande plateel-
bakkerijen voor een sluiting te behoeden.

Om de toenemende concurrentie tussen de plateelbakkerijen in Delft te temperen, wer-
den in de 18de eeuw meerdere prijs- en loonafspraken gemaakt. De eerste overeenkomst van
1724 was een gezamenlijk initiatief van vrijwel alle actieve meester-plateelbakkers en win-
kelhouders. De minimumprijzen en de toegestane kortingen aan kooplieden werden vast-
gelegd. Interessant is de reden die de opstellers gaven voor het maken van deze bindende af-
spraken. Buiten de afgenomen vraag was het verval van de plateelnijverheid in Delft toch
vooral te wijten aan het ‘gebreck van goede eenigheijt tussen de respective fabriquers en baa-
sen’. Zij boden hun waren aan tegen steeds lagere prijzen, wat ten koste ging van de kwa-
liteit en van de arbeidslonen.44 Vanwege de druk op de schilderlonen vroeg de plateelschil-
dersbus in 1731 om het vaststellen van minimumlonen. De directeuren van de plateelnijver-
heid verzetten zich hiertegen namens de ondernemers. Na bemiddeling van de deken van
het Lucasgilde, werd de loon- en prijslijst tijdelijk opgeschort.45 Maar de plateelschilders
zouden er uiteindelijk toch in slagen minimumlonen te laten vaststellen.46

De georganiseerdheid en zelfregulering van de Delftse plateelbakkers is te verklaren door
de grootschaligheid van deze nijverheid. Hoewel exacte cijfers over productie en afzet ont-
breken, lopen de schattingen op tot honderden miljoenen stuks in de 17de en 18de eeuw.47

Het grootste deel van deze productie bestond uit eenvoudig en betaalbaar gebruiksgoed.48

De werkplaatsen waren dan ook indrukwekkende complexen met meerdere gebouwen en
tientallen knechten.49 Binnen de werkplaatsen was er sprake van een strikte verdeling van de
arbeid. De historicus Bakker, auteur van Den opkomst, bloei, verval en tegenwoordigen toestand der
stad Delft enz, onderscheidde aardetrappers, vormers, plateeldraaiers, plateelschilders, vloer-
werkers, kokermakers, houtklovers en stokers.50 Daar kunnen we de ‘gevers’ aan toevoegen;
de knechten die de glazuren opbrachten. Afgaande op een overeenkomst tussen de direc-
teuren van de plateelnijverheid en vertegenwoordigers van de knechten, waren er werk-
plaatsen met alleen al meer dan twintig plateelschilders in dienst.51 Deze schilders produ-
ceerden met behulp van sjablonen dozijnwerk. Elke groep knechten had zijn eigen werk-
zaamheden en ook een eigen opleiding. Thomas Abot werd in 1676 toegestaan in zijn over-
schietende uren te plateelschilderen, op voorwaarde dat hij zich nooit het recht van een pla-
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42 GAD, Oud Notarieel Archief (ONA), inv.nr. 2709, fol. 690, prijsafspraak plateelnijverheid, 2 september 1724 (not. C. Pijn-
aker).

43 GAD, Collectie Van der Goes van Naters (CGN), map 86, prijsafspraak tussen meester-plateelbakkers, 30 januari 1778.
44 GAD, ONA, inv.nr. 2709, fol. 690, prijsafspraak plateelnijverheid, 2 september 1724 (not. C. Pijnaker).
45 GAD, ORA, inv.nr. 2002, resoluties Heren van de Wet, 11 juni, 23 juli, 3 en 29 september, 8 oktober, 26 november, 3 en

10 december 1731.
46 Zie bijvoorbeeld: GAD, CGN, map 86, prijsafspraak tussen meester-plateelbakkers, 30 januari 1778.
47 J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1800. De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam 1995) 365.

Onze berekening van de productiecapaciteit van één oven kwam uit op een wekelijkse capaciteit van 4.275 stuks borden
in de maat boter (diameter circa 21,5 cm). Het aantal werkplaatsen rond 1700 bedroeg meer dan 30, waarvan vele twee
ovens tegelijk konden stoken. Zie hiervoor: Van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk, I, 45-47.

48 Zie bijvoorbeeld, Schledorn e.a., Delfts aardewerk, III, 48-61.
49 Zie hiervoor: Van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk, I, 41-44.
50 R. Bakker, Den opkomst, bloei, verval en tegenwoordigen toestand der stad Delft (Delft [1800]) 22.
51 GAD, OAD, inv.nr. 1017, afschrift van een overeenkomst tussen de directie van de plateelnijverheid en gecommitteerden

van de knechten, 28 maart 1741.



teelschildersknecht zou toe-eigenen.52 De grootschaligheid en arbeidsverdeling stelde hoge
eisen aan de organisatie van een plateelbakkerij. De ondernemers waren zich hiervan be-
wust, zoals blijkt uit een verklaring van 1748: ‘onse fabriek is overeenkomstig met een ho-
rologie, daar wanneer een rad ontbreekt alle de andere stil staan’.53 Gezien de collectieve
prijsafspraken waren zij zich tevens bewust van de noodzaak om samen te werken. Het is te-
kenend dat de rol van het Lucasgilde hierbij gaandeweg werd beperkt tot die van bemidde-
laar bij conflicten. Het belang en de omvang van de aardewerknijverheid maakten dat er
eigen belangenorganisaties ontstonden die enkele gildenfuncties overnamen, zoals bij-
voorbeeld de regulering van de arbeidsmarkt.

De merken op Delfts aardewerk
De kunsthistorici die zich met Delfts aardewerk hebben bezig gehouden hadden vooral be-
langstelling voor vorm en decoratie, maar ook voor de merken op Delfts aardewerk. De eer-
der genoemde Havard heeft de basis gelegd voor het onderzoek dat een verband wil leggen
tussen deze merken en plateelschilders. Hoewel de tekortkomingen in het werk van Havard
reeds lange tijd worden onderkend, is aan de manier waarop merken worden toegeschreven
nog niet veel veranderd. Voor monogrammen en initialen op Delfts aardewerk wordt nog al-
tijd gezocht naar plateelschilders met overeenkomstige initialen. De merktekens worden
dan als signatuur van de feitelijke plateelschilder gezien, als waren het kunstschilders. Een
historisch onderzoek naar de reden en het feitelijke gebruik van de merken bleef steeds uit.
Het bleef bij veronderstellingen over de motieven om merken te gebruiken. Jan Daan van
Dam verklaarde het opkomende gebruik om te merken aan het einde van de 17de eeuw met
de groeiende toevoer van kwalitatief hoogwaardig Chinees porselein na 1683.54 Concurren-
tie zal welhaast zeker een rol hebben gespeeld bij het besluit om steeds vaker te gaan mer-
ken, maar het zal toch vooral de onderlinge concurrentie zijn geweest die tot het gebruik van
merken heeft geleid. Chinees porselein was immers een kwalitatief beter product, dus het
merken van de Delftse imitaties had weinig zin. Bovendien werden ook vele producten ge-
merkt die niet als imitaties van Chinees porselein kunnen worden gekwalificeerd.

De plateelbakkers waren zich, zo bleek al eerder, bewust van het verwoestende effect van
de onderlinge (prijs)concurrentie. Prijsafspraken en zelfregulering binnen de Delftse pla-
teelnijverheid waren instrumenten om prijsconcurrentie te beteugelen. Een mogelijkheid
van de afzonderlijke ondernemer was het bieden van kwaliteit voor een redelijke prijs. Een
goede kwaliteit zorgde voor een goede reputatie en dat leidde tot bestellingen. Omdat het
Delfts aardewerk door heel Europa werd afgezet, was het bestellen via tussenpersonen zeer
gebruikelijk.55 Een merkteken van de plateelbakkerij kon daarbij dienen als het bewijs van de
herkomst. Dergelijke merktekens zijn vergelijkbaar met de moderne fabrieksmerken en
logo’s. Wanneer in 1764 wordt besloten de merken van de plateelbakkerijen te laten depo-
neren bij het stadsbestuur, blijken de motieven uit een ingediend rekest. Justus Brouwer
verklaarde dat de fabrieksmerken vooral de buitenlandse handel dienden, omdat het zeer
gebruikelijk was dat vanuit het buitenland producten van een bepaalde werkplaats werden

94 delftse plateelbakkers in het lucasgilde

52 GAD, ORA, inv.nr. 2002, resoluties Heren van de Wet, 5 oktober 1676.
53 GAD, OAD, inv.nr. 1019, verweerschrift tegen klachten van de plateeldraaiersknechten, 28 november 1748.
54 J.D. van Dam, ‘Vijf mandjes en een kannetje uit één fabriek. Het belang van merken op Delftse faience’, Vormen uit vuur

163 (1998) 16-25, aldaar 17.
55 Voor de spreiding van de afzet over de Republiek en Europa, zie Van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk, II, 36-45.



besteld. Hij beklaagde zich vervolgens over het namaken van zijn eigen fabrieksmerk door
baatzuchtige lieden.56 Hij wilde een einde maken aan het misbruik van zijn merk door het te
laten registreren en beschermen. Brouwer wees in dit verband op de Hollandse twijnders en
de Goudse pijpmakers die al eerder hun merken hadden gedeponeerd en het namaken er-
van strafbaar hadden gesteld. 

Uit het rekest van Justus Brouwer en de daaropvolgende keur blijkt dat een merk op Delfts
aardewerk (en het eventueel beschreven uithangbord) verwees naar de naam van de plateel-
bakkerij of naar de eigenaar.57 Dit verklaart de vele monogrammen en initiaalmerken. Een onder-
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56 GAD, Aanwinsten Algemeen Rijksarchief, inv.nr. 26zz, rekestboek Heren van de Wet, fol. 109vo., 26 maart 1764.
57 Voor de keur: GAD, ONA, inv.nr. 1, Keurboek X, fol. 222vo., 9 april 1764.

Afb. 4. Het door Hugo Brouwer gedeponeerde merk van plateelbakkerij De Drie Porceleyne
Flessies, met het uithangbord van deze werkplaats, Gemeentearchief Delft.



zoek naar het eigendom en het beheer van de Delftse plateelbakkerijen toonde aan dat de meeste
monogrammen en initiaalmerken inderdaad in verband kunnen worden gebracht met een ei-
genaar van een bepaalde plateelbakkerij.58 Een voorbeeld hiervan zien we bij het gedeponeerde
merk van plateelbakkerij De Drie Porceleyne Flessies, waarbij de beherende meester Hugo Brou-
wer verklaarde het HB-monogram als merkteken te gebruiken. Het uithangbord verwees weer
duidelijk naar de naam van de werkplaats.59 De merken moeten dus niet worden gezien als
meestertekens of plateelschildersignaturen, zoals vaak wel is gebeurd, maar als fabrieksmerken.
Kunsthistorici zijn echter niet altijd gecharmeerd van het nijverheidskarakter van wat zij be-
schouwen als een kunstnijverheid. De Duitse kunsthistorica B. Tietzel uitte haar teleurstel-
ling over de seriematige productie van het oude Delfts aardewerk. In haar ogen was het zo dat
‘die beliebten Motive der Zeit zur Massenware degradierten [cursivering LS] und von zahlrei-
chen Malern in den verschiedenen Fabriken und wahrscheinlich von mehreren Malern innerhalb
einer Fabrik ausgeführt wurden’.60 Dat Delfts aardewerk seriematig werd geproduceerd, paste
niet in het beeld dat kunsthistorici hadden.

Tot slot
De eenzijdige (museale) collecties van kostbare sierstukken, de projectie van het 19de-eeuw-
se begrip kunstnijverheid op de 17de en 18de eeuw en het ontbreken van algemeen historisch
onderzoek hadden een vertekend beeld van Delfts aardewerk opgeleverd dat bijstelling be-
hoefde. Het interdisciplinaire onderzoeksproject van het Gemeentemuseum Den Haag en de
Gemeente Musea Delft heeft een belangrijke stap gezet in de richting van een bredere kijk op
de Delfts aardewerknijverheid en de producten daarvan. Het historisch onderzoek heeft een
beter begrip opgeleverd van de organisatie van de nijverheid en van het gebruik van merken
in het bijzonder. Het nog lopende onderzoek moet een beter inzicht geven in de omvang en
samenstelling van de productie en in de verspreiding en het gebruik van Delfts aardewerk. Al-
leen door de resultaten van het kunsthistorisch, archeologisch en historisch onderzoek in
samenhang te bezien, kunnen we een betrouwbaar beeld van het Delfts aardewerk krijgen.61
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58 Zie hiervoor: Van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk, II, 57-96.
59 GAD, OAD, inv.nr. 2013, merkenboek van de plateelbakkerijen in Delft, 1764.
60 B. Tietzel, Fayence I, Niederlande, Frankreich, England (tentoonstellingscatalogus Köln 1980) 39.
61 Vanuit de Technische Universiteit Delft kan daar nog natuurkundig onderzoek aan worden toegevoegd. Op grond van een

analyse van de kleisamenstelling wordt getracht de geografische herkomst van objecten te bepalen. Mogelijk leveren we-
tenschappelijke analyses van glazuren en verfstoffen ook bruikbare gegevens op die het mogelijk maken op een objectie-
vere basis toe te schrijven en te dateren.



Kees van der Wiel, Op zoek naar een biografisch portret
in het verleden. Handleiding voor historisch-biografisch
onderzoek (Hilversum, Verloren/Leiden, Erfgoed-
huis Zuid-Holland, 2003) 123 blz., isbn 90-6550-
780-9.

De historicus Kees van der Wal heeft met dit hand-
zame boekje ongetwijfeld veel amateur-historici
aan zich verplicht die zich in het leven van de door
hen in hun werk ontmoete personen willen verdie-
pen. In een bondige inleiding maakt hij duidelijk
dat een biografie meer is ‘dan een verzameling van
feiten rondom een persoon’ (blz. 11) en dat die
persoon in zijn sociale omgeving moet worden ge-
plaatst. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op
de plaatsen waar men persoonsgegevens en mate-
riaal betreffende de sociale context kan aantreffen.
Impliciet wordt de lezer, of liever: gebruiker,
steeds weer aangespoord om toch vooral zijn ver-
haal niet in een te nauw kader te plaatsen. 

Na deze inleidende, met veel praktische advie-
zen doorspekte, beschouwingen wordt ingegaan
op drie voorbeelden van biografisch werk, alle van
de hand van de auteur. Twee betreffen reeds elders
gepubliceerde teksten over respectievelijk een vee-
boer te Opperdoes en een VOC-schipper uit Delft.
In deze twee bijdragen geeft de auteur vooral re-
kenschap van de wijze waarop hij aan zijn gege-
vens kwam: hij laat om het zo uit te drukken de le-
zer in zijn keuken kijken. De derde bijdrage geeft
de volledige tekst van een nog te publiceren bio-
grafisch opstel betreffende Louise Wijnaendts,
‘stille kracht achter de vroege vrouwenbeweging’,
in het bijzonder een sleutelfiguur in ‘Tesselscha-
de’. Ook in laatstgenoemd stuk krijgen de bron-
nen impliciet veel aandacht. Twee bijlagen betref-
fen respectievelijk ‘biografische naslagwerken en
naamboekjes’ en ‘nuttige internetadressen’. 

Over de tweede bijlage vermag ik, bij gebrek aan
kennis betreffende het internet, niet te oordelen.
Van de eerste bijlage vrees ik dat deze door onvol-
ledigheid niet altijd bruikbaar zal blijken. Ik nam
een kleine steekproef en zocht naar materiaal over
‘militairen’. In de desbetreffende rubriek vond ik
uitsluitend materiaal over wat vroeger werd aange-
duid als ‘het Leger hier te lande’. Het Oost-Indisch
Leger en de zeemacht schitteren door afwezig-
heid. Bij gebrek aan een rubriek over ‘zeevaren-
den’ behoefde ik daar ook niet naar de Marine te
zoeken. Storend vond ik verder het hier en daar
niet bepaald vlekkeloze Nederlands zoals op
blz.15, waar wordt gesteld dat exacte gegevens

over vier of meer generaties voorgeslacht geen be-
tekenis ‘heeft’ in een levensbeschrijving, en de
passage op de volgende bladzijde, waar gewaagd
wordt van ‘een biografische woordenboek’. 

Het gaat hier overigens om maar betrekkelijk
kleine onvolkomenheden in een gedegen stuk
werk, waarmee stellig velen hun voordeel kunnen
en zullen doen. Naar ik begrepen heb, is het Erf-
goedhuis Zuid-Holland van plan na dit tweede
‘werkboek’ in de serie ‘Op zoek naar...’ nog meer
deeltjes uit te geven. Blijft de kwaliteit even hoog
dan verdient deze instelling bij voorbaat een com-
pliment.

Ph. M. Bosscher 

J.H. Rem, Met het oog op de bodem, een landschapsge-
schiedenis van midden Noord-Holland (Schoorl, Uitge-
verij Pirola, 2001) isbn 90-6455-235-5.

Wat is er gewoner dan de Nederlandse bodem
waarover we dagelijks lopen, zou je kunnen den-
ken? Na lezing van Met het oog op de bodem, een land-
schapsgeschiedenis van midden Noord-Holland (het ge-
bied gelegen tussen de lijn Alkmaar-Hoorn en het
Noordzeekanaal) zal een ieder echter met andere
ogen naar die bodem kijken. Het beduimelde cli-
ché ‘God schiep de aarde, maar de Hollanders
maakten Holland zelf’, blijkt ook slechts een zijde
van de medaille te zijn. De andere zijde, vakkundig
buiten het kneuterige beeld gehouden dat vele bui-
tenlanders van ons land hebben, is dat diezelfde
Hollanders (ongewild) verwoede pogingen heb-
ben gedaan om hun eigen land over te leveren aan
de elementen. Met de ontginning van de veenge-
bieden vanaf het jaar 1000 zette een bodemdaling
in die feitelijk nog steeds plaatsvindt. In de rest van
Holland en in mindere mate in Utrecht was de
turfwinning een belangrijke reden voor het ont-
staan van grote binnenmeren, die bij storm het
omliggende land steeds verder lieten afkalven. Een
belangrijke reden voor de droogmaking van het
Haarlemmermeer is dan ook de bedreiging die dit
meer vormde voor Leiden en Amsterdam. 

In het boek staat een tweetal kaartjes onder el-
kaar, die midden Noord-Holland omstreeks het
jaar 1000 en drie eeuwen later weergeven. Bijna de
helft van het land is in 1300 ten prooi gevallen aan
de waterwolf en vele meren, meertjes en rivierar-
men geven het gebied dan het aanzien van een ga-
tenkaas. De meren kennen we heden ten dage als
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droogmakerijen: Schermer, Beemster, Wormer en
Purmer. De zware stormvloeden die Holland in de
12de en 13de eeuw teisterden, konden hun vernie-
tigende werk goed doen, aangezien door ontgin-
ning van de veengebieden inklinking van zo’n
twee meter had plaatsgevonden en de vele ontgin-
ningssloten het opgezweepte water soepeltjes het
land instuurden. Rond 1200 lagen, door de bo-
demdaling, grote gebieden gelijk met het ge-
middelde zeeniveau. Zo kon het gebeuren dat
ogenschijnlijk onschuldige veenriviertjes als de
Scirmere, Bamestra, Weremere en Pulmeri heuse
binnenmeren werden. Het moeten angstige tijden
zijn geweest voor de Hollanders. De veiligheid
keerde geleidelijk weer terug door bedijking en
droogmaking met als finaal slot op de deur de Af-
sluitdijk. 

In een vijftal hoofdstukken (strandwallen, het
Oer IJ, de veengebieden, de duinen en dijkgeschie-
denis), voorafgegaan door een algemene toelich-
ting waarin op de landschapsontwikkeling in het
algemeen wordt ingegaan, beschrijft de auteur de
bijzondere geologische en cultuurhistorische ge-
schiedenis van dit gebied. Een groot aantal kaar-
tjes verduidelijkt de tekst. Jammer is wel dat de uit-
gever de waarschijnlijk door de auteur zelf gefabri-
ceerde kaartjes niet heeft laten bewerken. Dat zal
wel met de kosten te maken hebben gehad, maar
was hier geen sponsor voor te vinden geweest?
Omineus eindigt de auteur het algemene gedeelte
van het boek met de opmerking dat als de gevolgen
van het broeikaseffect mee zullen vallen, de Hol-
landers zich geen zorgen hoeven te maken en dro-
ge voeten zullen blijven houden. 

Als uitsmijter, maar ook ter lering, is een acht-
tal fietsroutes toegevoegd. Immers, de ontwikke-
lingsgeschiedenis is nog goed herkenbaar in het
landschap. Elke route is gedegen inhoudelijk be-
schreven. In een handzame bijlage staan de route-
beschrijvingen met duidelijke kaartjes. 

Het boek is reeds in 2001 verschenen maar heeft
aan actualiteit niets ingeboet. Impliciet uit de auteur
namelijk zijn zorg over landschapsdegradatie.
Steeds meer aardkundige en cultuurhistorische ele-
menten verdwijnen onder infrastructuur en VINEX-
wijken of worden achteloos afgegraven of geëgali-
seerd. Vooral de onbekendheid bij beleidsmakers
met de aardkundige waarden is een punt dat zorgen
baart. Recent heeft een aantal organisaties waaron-
der het Platform Aardkundige Waarden, Natuur-
monumenten en het Koninklijk Nederlands Geolo-
gisch en Mijnbouwkundig Genootschap dan ook een

‘Manifest Aardkundige Waarden en Ruimtelijke Or-
dening’ uitgebracht. Hiermee wil men de vaak
ondergeschoffelde aardkundige waarden onder de
aandacht brengen. Dat er hoop is mag blijken uit het
feit dat de provincie Noord-Holland onlangs de laat-
ste onbebouwde strandwal van de provincie heeft
aangewezen tot Aardkundig Monument. 

Paul Vesters

W. van der Ham, De Grote Waard. Geschiedenis van een
Hollands landschap (Rotterdam, Uitgeverij 010,
2003) 160 blz., isbn 906450506-3.

Historicus en geograaf Willem van der Ham, au-
teur van onder andere Twee eeuwen Rijkswaterstaat,
Heersen en beheersen, Rijkswaterstaat in de twintigste
eeuw en Meester van de Zee, een biografie over Johan
van Veen, de geestelijke vader van de Deltawerken,
schreef ter ere van het 25-jarig jubileum van het
waterschap De Groote Waard een boek over de
streek rondom Dordrecht die op een ‘o’ na dezelf-
de naam draagt. 

De Grote Waard heeft door de eeuwen heen
wisselende grenzen gehad. Tegenwoordig vallen
alleen het Eiland van Dordrecht en de Hoekse
Waard eronder. Oorspronkelijk behoorden echter
ook het Land van Altena en de huidige Biesbos er-
toe, terwijl het westelijke deel van de Hoekse
Waard juist weer buiten de grenzen lag. Een aantal
rivieren, waarvan de Maas en de Merwede met hun
vertakkingen de bekendste zijn, vond en vindt
door het deltagebied zijn weg naar de zee. Zowel
de rivieren als de zee vormden eeuwenlang een be-
dreiging voor de Grote Waard, waartegen continu
gestreden moest worden. 

Door de eeuwen heen veroorzaakten de rivieren
talloze dijkdoorbraken. Dit gebeurde vooral in
strenge winters als het ijs de doorstroming naar
zee bemoeilijkte. De zee was met name gevaarlijk
tijdens stormvloeden, zoals de beruchte St. Elisa-
bethsvloed van 18 november 1421, die ervoor zorg-
de dat in de Grote Waard maar liefst 40.000 hecta-
re land onder water verdween. Maar het water was
ook een grote bron van inkomsten. Zo werd er heel
wat vis gevangen en Dordrecht kon dankzij de lig-
ging aan zee en bij de monding van de rivieren uit-
groeien tot een welvarende stapelmarkt. In de
middeleeuwen was Dordrecht zelfs de belangrijk-
ste stad van Holland.

Het is aan de hand van de ambivalente relatie
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tussen de Grote Waard en het nabije water dat de
auteur, zoals de ondertitel al aangeeft, de geschie-
denis van dit Hollandse landschap wil vertellen.
Inderdaad krijgt de lezer een flinke portie feiten en
gebeurtenissen uit de geschiedenis van het delta-
gebied voorgeschoteld, die betrekking hebben op
de omgang met het nabije zoete en zoute water. De
auteur slaagt er echter niet in om van die feiten en
gebeurtenissen een gestructureerd en coherent
verhaal te smeden. Een oorzaak hiervoor is de ge-
kozen opzet. Tussenkoppen, een of twee per pagi-
na, delen de tekst in kleine stukken op. Omdat op-
eenvolgende stukken vaak niet op elkaar voortbor-
duren, maar een ander onderwerp aanroeren, is er
in het boek geen rode draad te ontdekken en ver-
wordt De Grote Waard tot een lappendeken van be-
schrijvingen van schijnbaar op zichzelf staande
gebeurtenissen en anekdotes. Hierdoor komen
belangrijke thema’s uit de geschiedenis van de
Grote Waard, zoals de organisatie van de verschil-
lende waterstaatkundige lichamen, de economi-
sche en politieke invloed die Dordrecht op het om-
ringende land uitoefende, en de ontwikkeling van
de landaanwinning door de eeuwen heen, onvol-
doende uit de verf.

Een tweede bezwaar is dat de auteur onevenre-
dig veel aandacht besteedt aan de Middeleeuwen
en de 16de en 17de eeuw. Slechts in de laatste 35
pagina’s komen de afgelopen drie eeuwen aan
bod, waarbij de halve eeuw na de watersnoodramp
van 1953 er met slechts anderhalve bladzijde hele-
maal bekaaid vanaf komt. Deze ietwat merk-
waardige verhouding wordt door Van der Ham
nergens beargumenteerd. 

Verder is het een gemis dat er tussen de vele il-
lustraties die het zeer fraai vormgegeven boek rijk
is, geen overzichtelijke kaart van De Grote Waard
is opgenomen, waarop de vele dorpen, steden, ri-
vieren, gorzen, killen, dijken en polders die in het
boek de revue passeren, terug te vinden zijn. De le-
zer die niet in de streek geboren is, raakt al gauw
het overzicht kwijt in de stortvloed van namen die
er over hem uitgegoten wordt. Ook een index, een
verantwoording van de illustraties en een notenap-
paraat waren zeker geen overbodige luxe geweest.
Ondanks de grote hoeveelheid feiten en gebeurte-
nissen die aan bod komen, laat De Grote Waard al
met al heel wat te wensen over en slaagt het er jam-
mer genoeg niet in te worden tot wat de ondertitel
belooft: de Geschiedenis van een Hollands landschap.

Michel Zeilmaker

B. Wouda (red.), Ingelanden als uitbaters. Sociaal-eco-
nomische studies naar Oud- en Nieuw-Reijerwaard, een pol-
der op een Zuid-Hollands eiland (Hilversum, Uitgeverij
Verloren, 2003) 206 blz., isbn 90-6550-782-5.

Deze fraai uitgegeven bundel bevat zeven artikelen
over verschillende aspecten van de geschiedenis
van de Reijerwaard. Deze waard, aanvankelijk Rie-
derwaard geheten, omvat de oostzijde van het
eiland IJsselmonde en ligt tussen Dordrecht en
Rotterdam. Hoewel niet expliciet uitgesproken,
lijkt de afronding van de inventarisatie van het pol-
derarchief de aanleiding voor deze bundel. Dat ar-
chief is volgens de inleider zeer veelomvattend en
interessant en deze bundel wil dan ook een voor-
proefje geven van het vele dat daarin aan te treffen
is. De artikelen bestrijken een flinke periode, met
de nadruk op de late Middeleeuwen. Het was niet
de bedoeling om een homogeen verhaal aan te bie-
den, maar de lezer uit te dagen om, ‘door de oog-
haren kijkend’ tot een eigen ‘samensmelting’ te
komen (blz. 9).

Petra van Dam, historica zoals de meeste schrij-
vers van de bundel, opent met de teloorgang van de
oude polder Riederwaard in de 14de eeuw, in haar
optiek niet zozeer te wijten aan watersnoodram-
pen, als wel aan een eerder ingezette economische
achteruitgang. Het aantal ingezetenen nam af en
dat had gevolgen voor het dijkonderhoud. Boven-
dien bleek in de ondergelopen polder de op-
brengst uit de visvangst veel hoger dan uit de land-
bouw voordien. Vandaar dat het lang duurde voor-
dat delen van de oude polder opnieuw werden be-
dijkt. De overstroming bleek toen nog een positie-
ve bijwerking te hebben gehad: vruchtbaar slib
was afgezet, waardoor de grond duidelijk was ver-
beterd. Voor een deel wordt deze these onder-
steund in het tweede artikel, waarin archeoloog
Jurrien Moree de vondst van een oude dijk be-
schrijft, die werd aangetroffen bij de voorbereidin-
gen voor de aanleg van een nieuwe woonwijk.
Langs de dijk lag in de Middeleeuwen een lint van
boerderijen. Deze nederzetting raakte misschien
al in de 13de eeuw in verval, veel vroeger dus dan de
vloed van 1375 die tot dan toe als de oorzaak van de
achteruitgang werd gezien. 

Leendert Pons gaat vervolgens in op de nieuwe be-
dijkingen van het gebied in de 15de eeuw, waarbij ver-
kavelingspatronen veel geheimen prijsgeven over de
ontginningen en eigendomsverhoudingen. Het ty-
pisch Hollandse fenomeen van de poldermolen werd
in deze tijd geïntroduceerd en maakte diepere be-
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maling mogelijk. Dat de nieuwe polders economisch
rendabel waren, waarmee conflicten ontstonden
over wie recht had op welke opbrengsten, schetst de
bijdrage van Frank Keverling Buisman, die enkele
processen uit de 15de en 16de eeuw gebruikt om de
botsingen tussen ambachtsheren en ingezetenen
over belastingen te illustreren. Dit artikel komt nog
het dichtste bij de titel, Ingelanden als uitbaters. Die in-
gelanden komen aan het woord in het verhaal van
John Exalto over geld en geloof in de Reijerwaard,
maar van uitbaters is daarin feitelijk geen sprake. Hij
toont aan dat de wereldlijke overheid zich weliswaar
meester maakte van veel kerkelijke bezittingen (om
te voorkomen dat ze in handen vielen van de adel)
maar dat zij de opbrengsten daarvan toch vooral ten
goede liet komen aan de kerk, zoals tenslotte de oor-
spronkelijke bedoeling was. Deze bijdrage brengt
ons in de 18de eeuw, de volgende maakt een sprong
over de 19de eeuw heen naar 1904, toen het polder-
bestuur besloot de bemaling niet meer met wind-
kracht maar door machines te laten uitvoeren. Om
onduidelijke redenen viel daarbij de keuze op een
gasinstallatie. De bouw werd een lijdensweg en ver-
volgens waren de verschillende onderdelen regel-
matig kapot of voldeden niet aan de door de fabriek
voorgespiegelde mogelijkheden.

De bundel eindigt met een schets van de be-
stuurlijke relatie tussen staten of provincie en de
polder. Met die bijdrage had men beter kunnen
beginnen: zij biedt een raamwerk voor de hele pe-
riode. De artikelen staan nu in chronologische
volgorde, maar reeds het openingsartikel ver-
wacht duidelijk voorkennis. Al is het zo iets sim-
pels als de vraag waar die Reijerwaard zich nu fei-
telijk bevindt: de eerste kaart die daarover duide-
lijkheid verschaft, komen we pas op blz. 46 tegen.
Een belangrijke vraag bij een bundel is of de een-
heid meer biedt dan de som der delen. De redac-
teur is die vraag wijselijk voor geweest door in zijn
inleiding al aan te geven, dat het niet de bedoeling
is geweest een eenheid te bieden, maar slechts de
rijkdom van de archieven te illustreren. De vraag is
of dit boek daarvoor het meest geschikte middel
is: lang niet alle bijdragen zijn gebaseerd op diep-
gravend archiefonderzoek. Een keuze voor dezelf-
de thema’s maar geconcentreerd in een kortere
periode had die rijkdom beter duidelijk gemaakt
en bovendien meer samenhang tussen en daarmee
inzicht in de verschillende onderwerpen geboden.
Met name de bijdragen over het gasgemaal en de
religie vallen nu buiten de boot. Nu biedt Ingelan-
den als uitbaters een incomplete staalkaart, vooral

van belang voor lokale bewoners en bepaalde spe-
cialisten. Jammer, omdat sommige bijdragen een
bredere reikwijdte hebben.

Fred Vogelzang

Christiane Berkvens-Stevelinck, Magna Commodi-
tas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek
1575-2000 (Leiden, Primavera Pers in samenwer-
king met Universitaire Pers Leiden, 2001) 264 blz.,
isbn 90-74310-71-0.

Aanleiding tot publicatie van dit overzichtswerk
over de geschiedenis van de Leidse universiteitsbi-
bliotheek, was de viering van het 425-jarig bestaan
van de Leidse universiteit. Met de publicatie van dit
rijk geïllustreerde boek wil de universiteitsbiblio-
theek op aantrekkelijke wijze laten zien wat de bi-
bliotheek in deze periode voor de universiteit heeft
betekend. 

Een van de eerste taken van de op 8 februari
1575 geopende universiteit was het stichten van
een bibliotheek. Studie mogelijk maken en de be-
kendheid van de universiteit vergroten was de dub-
bele functie waarmee de bibliotheek van start
ging. Het eerste boek, een schenking van Willem
van Oranje, was de door Christoffel Plantijn te Ant-
werpen tussen 1569 en 1572 gedrukte Polyglotbij-
bel. Inmiddels bestaat de collectie uit meer dan
twee miljoen boeken. 

De bibliothecarissen die in de afgelopen 425
jaar aan de universiteitsbibliotheek verbonden zijn
geweest, hebben bij de totstandkoming van de
boekenverzameling uiteraard een zeer belangrijke
rol gespeeld. Hun beleid, hun visie en de contacten
die ze in binnen- en buitenland onderhielden, was
voor de vorming van de collectie uitermate belang-
rijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in
deze studie veel aandacht aan hen wordt besteed.
Van alle personen die het ambt van bibliothecaris
hebben bekleed, te beginnen met de vooraan-
staande humanist Janus Dousa, tot en met de hui-
dige bibliothecaris P.W.J.L. Gerretsen, is dan ook
een levensschets in dit boek opgenomen.

Janus Dousa werd in 1585 tot bibliothecaris be-
noemd. Bij zijn vertrek in 1593 volgde zijn zoon Ja-
nus Dousa jr. hem op. Zijn opdracht: het veilig en
ordelijk bewaren van de kostbare boeken ten dien-
ste van de leden van de academische gemeen-
schap. Echter, vanaf het prille begin werden de bi-
bliothecarissen al door ruimtegebrek gehinderd in
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het naar behoren uitvoeren van hun taken. Door
aankoop, legaten en schenkingen (sinds de twee-
de helft van de 19de eeuw ook door langdurige
bruiklenen) groeide de collectie gestadig. On-
danks verhuizingen en interne verbeteringen,
barstte de bibliotheek letterlijk en figuurlijk uit
zijn voegen. Dat er in de bibliotheek (vanaf 1587
aan het Rapenburg gevestigd) regelmatig een cri-
sissfeer heerste, is dan ook niet verwonderlijk. Pas
in 1983, met de in gebruikneming van de nieuwe
bibliotheek aan de Witte Singel, werd het ruimte-
gebrek opgelost.

‘Schaarste van penningen’ is een ander pro-
bleem waarmee bibliothecarissen werden gecon-
fronteerd. De curatoren hielden de teugels strak.
Overtreding van het budget kon tot grote proble-
men met de curatoren leidden. Pas in de 19de eeuw
kregen de bibliothecarissen een ruimer budget
toebedeeld. 

Als gevolg van de chaos die er af en toe in de bi-
bliotheek heerste, namen de curatoren verschil-
lende maatregelen om de collectie beter te be-
schermen. Veel boeken bleken bij controle ver-
mist of zwaar beschadigd. De perikelen hadden
tot resultaat, dat studenten maar mondjesmaat
toegang tot de bibliotheek verkregen. Tussen 1605
en 1630 was de bibliotheek zelfs officieel voor stu-
denten gesloten. Van de uitvoering van de oor-
spronkelijke doelstelling: toegankelijkheid voor
de gehele universitaire gemeenschap, was dus
nog geen sprake. Het restrictieve beleid was ech-
ter voor een deel het gevolg van het wangedrag van
lezers en leners.

‘Veranderingen in de wetenschapsbeoefening
en in de kennisoverdracht, in onderzoek en onder-
wijs, hebben duidelijk invloed op het gebruik van
een universiteitsbibliotheek. De toegankelijkheid
en de uitleenstrategie zijn daarvan goede voorbeel-
den’, aldus de auteur (blz. 12). Wat de genoemde
veranderingen voor de Leidse universiteitsbiblio-
theek hebben betekend, wordt in deze geschiede-
nis zeer uitvoerig en op een heldere wijze uiteen-
gezet. Magna Commoditas is dan ook een mooi, met
veel eruditie en liefde voor het vak geschreven boek
Een extra woord van lof voor de bijzonder mooie il-
lustraties is hier zeker op zijn plaats.

Rita Hooijschuur

Arjan Poelwijk, ‘In dienste vant suyckerbacken’. De Am-
sterdamse suikernijverheid en haar ondernemers 1580-
1630 (Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2003) 310
blz., isbn 90-6550-767-1. 

Het is vrijwel algemeen bekend, dat de grote bloei
van de Nederlandse economie tussen 1580 en
1650, die het economisch fundament legde voor de
Gouden Eeuw, berustte op een weergaloze groei
van het Nederlandse aandeel in de internationale
handel en scheepvaart.

‘Vanuit het verre Java, alle ruimen volge-
stouwd,/ In een wolk van witte zeilen, brachten zij
een eeuw van goud’, zong men jaren geleden. Dat
met ‘zij’ de kooplieden en zeelui bedoeld werden,
behoefde voor niemand toelichting. Dat zat (en
zit) in het collectieve geheugen gebeiteld. Minder
bekend is echter dat het economisch fundament
voor de Gouden Eeuw ook gevormd werd door de
industriële nijverheid en dat deze ook een snelle
ontwikkeling doormaakte. 

Het historisch onderzoek heeft zich vrijwel uit-
sluitend gericht op de spectaculaire ontwikkeling
van handel en scheepvaart. Over de aard, de om-
vang en de organisatie van die handel en scheep-
vaart zijn we dan ook goed op de hoogte. Zo ook
over de kooplieden, reders en zeevaarders en hun
positie in de Nederlandse samenleving. Maar naar
de ontwikkeling van de nijverheid is, vreemd ge-
noeg, slechts sporadisch onderzoek gedaan. En
met de bestudering van industriële ondernemers
uit de periode 1580-1650 moet eigenlijk nog be-
gonnen worden. 

Arjan Poelwijk komt de eer toe, dat moeilijke
pionierswerk te hebben aangepakt. Zijn mooi uit-
gegeven dissertatie over de Amsterdamse suiker-
bakkerij is de eerste grote studie in Nederland op
het gebied van de geschiedenis van de nijverheid in
de periode 1580-1630. Het willen en kunnen aan-
pakken van dit ‘ontginningswerk’ is op zich al lof-
waardig. Maar er is meer: de wijze waarop Arjan
Poelwijk zich van zijn taak heeft gekweten, ver-
dient alle lof. Niet alleen het onderwerp is nieuw,
maar ook de onderzoeksmethode die Poelwijk
hanteerde. Hij combineerde een macro-economi-
sche aanpak van de bedrijfstakgeschiedenis met
een persoonsgerichte aanpak, de zogenaamde
prosopografische methode, van de ondernemers-
geschiedenis. Bij die laatste methode worden van
een groep personen zoveel mogelijk gegevens op
verschillende levensterreinen verzameld om zo ge-
meenschappelijke kenmerken te destilleren. ‘In
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dienste vant suyckerbacken’ is daardoor een boek ge-
worden dat bijzondere aandacht verdient. Helaas
kunnen in een bespreking als deze slechts een
paar facetten worden aangestipt. 

Poelwijk wijst erop dat suiker in de periode
1580-1630 vijf functies had: het werd gebruikt als
medicijn, als specerij, als conserveringsmiddel
(confijten en gelei maken), als decoratiemiddel en
als zoetmaker. Die laatste functie kreeg suiker pas
vanaf het midden van de 17de eeuw, toen de con-
sumptie van koffie, thee en chocolade populair
werd. Suiker was en bleef toen weliswaar een luxe-
artikel, maar de vraag naar suiker steeg gestaag. In
de vroegmoderne periode wist Antwerpen de posi-
tie te verwerven van producent van geraffineerde
suiker voor West-Europa. Maar de rol van Antwer-
pen werd na 1585 langzamerhand overgenomen
door Amsterdam. 

De auteur behandelt vrij uitvoerig het produc-
tieproces, niet alleen omdat dat voor de meeste
mensen een vrijwel onbekende materie is, maar
ook omdat hij ermee kan aantonen dat de suiker-
bakkers over heel wat know-how en kapitaal dien-
den te beschikken. In het productiegebied (in de
17de eeuw was dat vooral Brazilië) perste men het
sap uit het suikerriet en vervolgens werd deze sub-
stantie gekookt en al enigszins gezuiverd. Het
ging er bij het zuiveren om, de suiker te scheiden
van de siroop (melasse). De deels gezuiverde vloei-
bare suiker werd gedroogd in de vorm van zoge-
naamde suikerbroden en deze werden naar West-
Europa verscheept. In Amsterdam smolt men deze
suikerbroden weer en raffineerde ze, dat wil zeg-
gen dat de massa meerdere keren werd gekookt,
gezuiverd van melasseresten en verontreinigin-
gen, vervolgens gedroogd en tenslotte verpakt
voor de verkoop. Het boek geeft boeiende details
van het proces.

De twee centrale onderzoeksvragen van deze
dissertatie zijn, populair gezegd: hoe zat die Am-
sterdamse suikerbakkersbranche in elkaar en wat
waren die suikerbakkers voor mensen. Voor de be-
antwoording van de eerste vraag bestudeerde de
promovendus niet alleen het productieproces,
maar ook de oorsprong en de organisatie van de
Amsterdamse suikerindustrie en de bemoeienis
van de stedelijke overheid daarmee. Poelwijk geeft
een heldere en fascinerende uiteenzetting over een
stuk bedrijfsgeschiedenis. Ook de geïnteresseerde
leek zal erdoor geboeid raken. 

Wat waren die suikerbakkers nu voor mensen?
Poelwijk schetst van hen een rijk geschakeerd beeld.

Waar kwamen zij vandaan, wat was hun relatie tot
de handel en de kapitaalverschaffers en hoe ge-
droegen zij zich economisch (wat waren hun in-
vesteringen, hun vermogens etc.)? Tenslotte be-
schrijft hij het sociale gedrag van de suikeronder-
nemers: wat waren hun familierelaties, welke poli-
tieke, maatschappelijke en/of kerkelijke functies be-
kleedden zij en welke status bezaten zij?

Van harte aanbevolen voor wie meer wil weten
over de geschiedenis van de Amsterdamse sui-
kernijverheid en haar ondernemers. Voor geïnte-
resseerden in een nieuwe aanpak van de economi-
sche en sociale geschiedenis is dit baanbrekende
werk een must.

Han Vrielink

Joost Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen
in Frankrijk 1787-1795 (Nijmegen, Vantilt, 2003)
736 blz., isbn 90-77503-06-4. 

Het laatste kwart van de 18de eeuw kenmerkt zich
door opstand en revolutie, te beginnen met de
Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. De foun-
ding fathers konden op veel sympathie en steun re-
kenen in Frankrijk en in de Republiek. De Neder-
landen hadden zich ruim een eeuw eerder succes-
vol losgemaakt van Spanje. Het bewind der stad-
houders in de Republiek had echter lang niet ie-
ders steun, mede doordat opeenvolgende stad-
houders zich als een koning begonnen te gedra-
gen, hetgeen in de tijd van het absolutisme niet
echt geapprecieerd werd. Het verzet tegen het be-
wind van Oranje door de patriotten, misschien wel
de eerste democratische beweging in Nederland,
werd in 1787 bloedig neergeslagen door Pruisi-
sche troepen, die de wankelende stadhouder Wil-
lem V te hulp schoten. Tienduizenden mensen
vluchtten in paniek hun huis uit, de meeste om er
binnen enkele weken weer terug te keren. Een aan-
tal daarvan zocht werkelijk elders een veiliger
heenkomen. Circa 5000 van hen vestigden hun
hoop op Frankrijk, de bejubelde bondgenoot die
de patriotten toch maar mooi had laten zitten, en
streken neer in Parijs en Noord-Frankrijk. 

Rosendaal schreef een ‘collectieve biografie’
over deze ‘Vluchteling’ (in het boek consequent
met een hoofdletter) en koos daarbij voor een poli-
tiek-culturele benadering. Hij probeerde na te
gaan welke invloed de vluchtelingen uitoefenden
op de ontwikkelingen in Frankrijk die leidden tot
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de revolutie. Hij confronteerde de Nederlandse re-
volutionaire cultuur met de Franse en vroeg zich af
wat de eigenheid van de Nederlandse patriotten
was. Waren zij ‘onnozele volgelingen’ van de
Fransen of spraken zij een eigen taal? 

De auteur probeert in zijn studie een correctie te
bieden ten aanzien van het negatieve beeld dat
vooral uit de orangistische bronnen naar voren is
gekomen en dat lang de boventoon heeft gevoerd
in de historiografie. De patriotse vluchtelingen
werden daarin gepresenteerd als een onderling ru-
ziënde bende, die in de geschiedenis nauwelijks
een rol van betekenis heeft gespeeld. Voor een deel
is die poging tot rehabilitatie zeer terecht, én ge-
slaagd: er is nu toch maar een boek geschreven
over dit ondergewaardeerde en onderbelichte deel
van de geschiedenis. Aan de andere kant kan het
bestuderen van vluchtelingen vanuit hun eigen
bronnen net zo een vertekend beeld van de ge-
schiedenis opleveren als toen werd uitgegaan van
het orangistische gezichtspunt. 

De conclusies van Rosendaal liggen enigszins
voor de hand: de Nederlandse patriotten spraken
natuurlijk een eigen taal en waren heel anders dan
hun Franse geestverwanten. Daarbij wijst hij voor-
al op de combinatie van radicale, revolutionaire
ideeën en het christendom, die typisch zou zijn
voor de Nederlandse Verlichting en dus ook voor
de vluchtelingen in Frankrijk. De vluchtelingen
hebben volgens Rosendaal wel een belangrijke rol
gespeeld in het Franse beleid ten aanzien van
Nederland. Door een effectieve lobby werd de
Franse regering aangezet tot het ‘bevrijden’ van
Nederland in 1795. 

Toch is het maar de vraag of dit inderdaad het
beeld is dat zich uit het verzamelde materiaal op-
dringt. Eerder komt het mij voor alsof de Fransen
een geheel eigen agenda hadden en zich slechts

gedeeltelijk lieten leiden door de Nederlandse de-
legaties, die elkaar inderdaad voortdurend be-
stookten en hun eigen netwerken onderhielden.
Wat dat betreft is dat beeld van die ruziënde vluch-
telingen niet heel ver gezocht. 

De kracht van het boek is als zo vaak zijn zwak-
te: het is soms wel erg gedetailleerd. De politieke
ontwikkelingen in Frankrijk aan de vooravond van
de revolutie en daarna zijn inderdaad erg complex,
maar de namen, notities, commissies en adviezen
doen je soms duizelen. Ook de interne twisten on-
der de patriotse vluchtelingen worden soms wel
erg uitvoerig behandeld. 

Het boek is bij al die gedetailleerde beschrijvin-
gen zeer leesbaar gebleven en dat is een prestatie.
Het is bovendien goed verzorgd: er staan veel af-
beeldingen in, deels in kleur, al is het jammer dat
de gekozen papiersoort daar niet erg geschikt voor
is. Er zit een cd-rom bij, maar wie denkt dat daar
leuke plaatjes, geluidsopnamen van strijdliederen
en ander creatief interactief gefröbel op te vinden
is, komt bedrogen uit. Het is een lijst van de Neder-
landse vluchtelingen in Frankrijk plus de ‘droge’
gegevens over hun ballingschap. Het geeft een blik
in de hoeveelheid werk die Rosendaal heeft verzet,
en misschien is er een enkele wetenschapper die er
bruikbare gegevens uit kan putten, maar voor de
‘gewone’ lezer (zelfs voor betrekkelijke specia-
listen op het vakgebied) heeft deze weinig toege-
voegde waarde. Niettemin zeg ik concluderend dat
de mogelijke kritiek op het boek in het niet valt bij
de prestatie die Rosendaal geleverd heeft. Hij heeft
een gigantische hoeveelheid gegevens boven tafel
gehaald over een zeer interessant en nauwelijks
onderzocht fenomeen, en daar een degelijk en zeer
leesbaar boek over geschreven. 

Paul Hendriks
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De archievenman
De Archievenman bezoekt voor het Historisch Tijdschrift archieven na Holland. Na eerdere
bezoeken aan het gemeentearchief van Leiden en het Nationaal Archief in Den Haag blijft
hij in Zuid-Holland: dit keer doet hij Gouda aan.

De Schatkamer van Hollands Midden
Het Streekarchief Hollands Midden, zoals het Gouds archief officieel heet, bewaart onder
meer de archieven van de gemeenten Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan de IJssel, Wad-
dinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle en hun rechtsvoorgangers, en beheert daarnaast de
Goudse Librije, de in 1594 begonnen stadsbibliotheek van Gouda. 

Het Streekarchief bevindt zich op tien minuten loopafstand van NS-station Gouda, en
staat dichtbij de Goudse Janskerk, beroemd om zijn 16de-eeuwse gebrandschilderde ramen
waarop Filips II, Margaretha van Parma en Willem van Oranje nog in den gelove verenigd op
de bezoekers neerkijken. Het archief is gehuisvest in een in architectonisch opzicht wat on-
definieerbaar complex gebouwen. De Archievenman had enige moeite de ingang te vinden,
aangezien een indrukwekkende entree ontbreekt: het archief verschuilt zich achter een van
de eenvoudige deuren die uitkomen op het plaatsje. 

Nadat de Archievenman de vorige keer bijna de toegang tot het Nationaal Archief was
ontzegd omdat hij nog geen Archiefkaart kon tonen, had hij zich snel dit toegangsbewijs tot
het archief van de 21ste eeuw aangeschaft. Vol verwachting betrad hij de studiezaal met zijn
Archiefkaart in de hand. Enigszins verbaasd keek de studiezaalmedewerker hem aan: ‘Daar
doen wij nog niet aan, wij hebben ons eigen systeem’. Enigszins teleurgesteld borg de Ar-
chievenman zijn kaart weer op. Had hij eindelijk zijn kaart, mocht hij hem niet gebruiken.

De teleurstelling vervloog snel, want de Archievenman, na inschrijving toegelaten tot het
Walhalla van de Goudse historicus, kon met genoegen constateren dat de onderzoeker hier
in het zompige hart van Holland zeer goed bediend wordt.

De stad Gouda kwam tot bloei in de late middeleeuwen en bereikte een hoogtepunt in de
15de eeuw, toen het de grootste bierproducent van Holland was. In de 17de eeuw zou het ac-
cent verschuiven naar de kaas waar Gouda nog steeds beroemd om is. Het schitterende laat-
Gotische stadhuis op de markt is nog een tastbare herinnering aan die middeleeuwse bloei.
Het Streekarchief herbergt andere tastbare herinneringen: Gouda heeft een rijk middel-
eeuws archief, terwijl er ook uit latere tijden veel archiefmateriaal bewaard is gebleven. Zo
zijn bijvoorbeeld de 16de, 17de en 18de-eeuwse belastingkohieren hier in langer aaneenge-
sloten series bewaard gebleven dan elders het geval is. 

Voor de Archievenman is het niet alleen belangrijk dat al dat moois goed bewaard wordt,
maar ook goed ontsloten is. En daar wordt in Gouda hard aan gewerkt. Zo zijn niet alleen de
doop-, trouw- en begraaf- (DTB) gegevens van de deelnemende gemeenten door indicering
ontsloten, maar ook andere seriële bronnen als de criminele vonnisboeken, de registers van
de collaterale successie en de Weeskamer, en, last but not least, de notariële archieven, die een
belangrijke bron kunnen zijn, maar die vaak door hun vorm en omvang uiterst moeilijk toe-
gankelijk zijn. De notariële archieven zijn bovendien verfilmd, zodat men deze bewerkelijke
bron relatief snel kan bestuderen en niet hoeft te wachten tot de volgende archiefstukken



worden gebracht. Voor het huizenonderzoek in Gouda kan men gebruik maken van het Ap-
paraat Matthijs, het resultaat van jarenlang onderzoek door de vrijwilliger C.J. Matthijs, die
een soort pre-kadaster samenstelde. Helaas kan daarin alleen gezocht worden op huisnum-
mer, en bestaat het Apparaat vooralsnog uit dichtbeschreven, per straat ingebonden folio’s.
Digitalisering van deze brontoegang zou geen overbodige luxe zijn. Overigens zijn veel van
de indices en nadere toegangen niet alleen raadpleegbaar in de studiezaal, maar ook op de
website. 

Naast de studiezaal bevindt zich een uitgebreide handbibliotheek, waar de bezoeker even-
tuele wachttijd kan doden door te grasduinen in tal van publicaties: over Gouda en omgeving,
hulpwetenschappen en tijdschriften. In de hal staan vitrines die wisseltentoonstellingen huis-
vesten en de koffieautomaat, die naast koffie alleen heet water produceert; theezakjes en soep
zijn te krijgen bij de dienst doende studiezaalmedewerker – alles kost vijftig eurocent.

Het Streekarchief speelt een belangrijke rol in het Goudse cultuur-historische leven, zo-
als blijkt uit de activiteiten die het als stimulator van de locale geschiedschrijving ontplooit.
Zo huisvest het een aantal vrijwilligers die gestaag werken aan de nadere ontsluiting van de
in bewaring gegeven archivalia, geeft het drie keer per jaar de nieuwsbrief Archief- en Librije-
nieuws uit, en is het mede-uitgever van het regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer,
waarin artikelen over de geschiedenis van Gouda en omgeving gepubliceerd wordt. Dat deze
stimulerende rol van het archief niet zonder succes is gebleven, blijkt ook uit de publicatie
in 2002 van een nieuwe stadsgeschiedenis van Gouda, Duizend jaar Gouda, waar verschillen-
de regionale en academische historici aan hebben meegewerkt

Men heeft al gauw een dagtaak aan het doorwerken van de vele indices en nadere toegan-
gen on-line en anderszins, maar wat in Gouda meer tijd kost aan voorbereidend werk, wint
de onderzoeker in een later stadium als hij daadwerkelijk de bronnen in duikt. Dankzij de
nijvere archiefmedewerkers en de vrijwilligers van het Streekarchief kan de onderzoeker
heel wat doelgerichter werken dan elders. De Archievenman geeft het Streekarchief Hol-
lands Midden dan ook een dikke negen.

De Archievenman besluit zijn rapportje niettemin met een lichte vermaning jegens de ar-
chiefbestuurders. In het on-line te raadplegen jaarverslag over 2002 – dat over 2003 was nog
niet gereed – las hij dat de aandacht van het Streekarchief meer is verschoven naar educatie-
ve projecten, waarvoor ‘buitensporig veel inzet’ van de archiefmedewerkers wordt geëist en
‘andere activiteiten in het gedrang komen’. Zonder het belang van educatieve historische pro-
jecten te willen bagatelliseren, meent de Archievenman dat het de primaire taak van archie-
ven moet zijn historische informatie te verzamelen en te ontsluiten. Juist het Streekarchief Hol-
lands Midden, betoont zich in dat laatste uiterst bedreven. Het zou jammer zijn als het Streek-
archief dat zegenrijke werk zou moeten reduceren vanwege een bepaalde mode in onderwijsland.
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Streekarchief Hollands Midden
Groeneweg 30, Gouda
Internet: www.groenehartarchieven.nl
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag: 9.30-17.00 uur; 

dinsdagavond: 18.30-21.00 uur, behalve in de maanden juni tot en met augustus.



Buitendijks
Wie zijn dat nou, de onderzoekers die zich met de geschiedenis van Holland bezig houden?
Welke beelden verschijnen voor hun geestesoog, als ze denken aan Holland? Hoe zien bui-
tenstaanders Holland? Holland-redacteuren Maarten Hell en Annemarieke Willemsen ho-
ren hun gesprekspartners uit over Holland en de Hollander. Dit keer:

Jonathan Israel over Holland
Jonathan Israel is, zoals je van een wereldberoemd historicus zou verwachten, een druk bezet man. In
maart was de auteur van de bestseller The Dutch Republic twee dagen in Amsterdam, waar hij aan de
Universiteit van Amsterdam de tweede Gouden Eeuw-lezing gaf. Tijd voor een interview had hij wel, mits
in zijn hotel, want hij wilde geen tijd verspillen aan heen en weer lopen. Wij troffen hem dus in de lobby
van een hotel in de Spuistraat, in hemdsmouwen en op sportschoenen. Na het interview rende hij ook weer
weg, handgeschreven aantekeningen onder de arm, richting Universiteitsbibliotheek. De drukte was ove-
rigens niet, zoals we dachten, te wijten aan allerlei afspraken en officiële zaken. Israel probeert zoveel mo-
gelijk van zijn schaarse bezoeken aan ons land te besteden aan het raadplegen van primaire bronnen; in
twee dagen doet hij tenminste drie bibliotheken aan – en daarnaast het huis van zijn dochter in Wasse-
naar.

‘Het is erg moeilijk om oude Nederlandse boeken te vinden in het buitenland. In de British Li-
brary in Londen is een mooie verzameling zeldzame exemplaren. Maar niet in New York, dat
ooit Nieuw Amsterdam heette en waar je zou verwachten dat een of andere rijke verzamelaar
wel interesse zou hebben in Nederlandse boeken. Zelfs de New York Public Library, net als
Columbia University, hebben maar heel weinig, tot een niveau dat ik beschamend vind.’ 

Jonathan Israel woont in Princeton, waar hij hoogleraar geschiedenis is aan het presti-
gieuze Institute for Advanced Studies. Hij schrijft veel, vooral over Nederland, zelfs voorna-
melijk over Holland. Meest recent is zijn boek Radical Enlightenment: Philosophy and the Making
of Modernity 1650-1750; meest bekend is zijn omvangrijke studie over de Republiek. Dat

Afb. 1. Jonathan Israel. Foto:
A. Willemsen.
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boek, The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806 staat in elke top tien van boe-
ken over de vaderlandse geschiedenis, zoals die zo graag worden opgesteld door opiniebla-
den. Recent stond het twee keer tweede; in de lijst van het Historisch Nieuwsblad na Johan
Huizinga, in die van Vrij Nederland achter Ernst Kossmann. Is hij gevleid door dat gezel-
schap? ‘Genoemd worden samen met Huizinga is een van de grootste complimenten. Hij
was een van de allergrootste wetenschappers van de 20ste eeuw. Kossmann was een van de
belangrijkste Nederlandse historici, ik heb hem goed gekend en bewonderde hem zeer. Het
is triest dat hij een paar maanden geleden is gestorven. Ik denk dat Huizinga en Kossmann
ook mijn twee favoriete Nederlandse historici zijn.

Ik raakte voor het eerst geïnteresseerd in Nederlandse geschiedenis in 1974-1975, toen ik
net bij University College London werkte, deels door mijn gesprekken met een van mijn
nieuwe collega’s, Koen Swart. Hij was, denk ik, de laatste promovendus van Huizinga. Aan
het einde van de jaren ’30 was hij naar Leiden gegaan en in de periode voor de Duitsers de
Universiteit sloten werkte hij bij Huizinga. In Londen spraken we veel over de Opstand, hij
was een expert op het gebied van Willem de Zwijger. Ik had daarvóór vooral met Spaanse
bronnen gewerkt, over Mexicaanse geschiedenis en het Spaanse rijk in het algemeen. Swart
moedigde mij aan om Nederlandse geschiedenis te bestuderen. Hij wees er met name op dat
in de Nederlandse historiografische traditie en onder Nederlandse historici eigenlijk nie-
mand Spaanse en Nederlandse bronnen samen gebruikte om de Opstand te onderzoeken.
Hij zei: ‘Als je Nederlands leert, zou je een bijzonder perspectief
hebben, omdat je zoveel werk aan het Spaanse rijk hebt gedaan en
weet hoe dat systeem werkte.’ Dat was erg moedgevend. Dus ik
heb Nederlands geleerd, wat ik toch wilde om persoonlijke rede-
nen, want ik kwam toen veel in Nederland.’ 

Wat vond hij van Nederland, toen hij er voor het eerst kwam? ‘Ik
vond het een erg mooi land. Toentertijd waren de Nederlandse
straten allemaal brandschoon, je zag nooit ergens rotzooi op
straat. Ik vond het prachtig. Ik was negentien en student en was
met name onder de indruk van Haarlem, waar ik het Frans Hals-
museum bezocht.’

Het meest Europese land
De meeste van zijn boeken geven de Republiek een prominente plaats,
als de wieg van dingen die wij waarderen in de moderne maatschappij
zoals tolerantie en democratie. Hoe kwam hij daartoe? ‘Ik had al-
tijd al de 17de en 18de eeuw bestudeerd, de vroegmoderne tijd, en
als je die periode bestudeert krijg je een ander inzicht, omdat Neder-
land toen niet een klein land van bescheiden belang was, maar een van de machtigste in scheep-
vaart, handel en financiën en een van de militaire en politieke grootmachten. Als je de 17de
eeuw bestudeert, zie je Nederland onvermijdelijk als een van de belangrijkste landen in West-
Europa. Op het gebied van urbanisatie, tolerantie en nieuwe technieken was Nederland tus-
sen de Opstand en het begin van de 18de eeuw het meest ‘Europese’ land. Hoewel Frankrijk
en Engeland groter waren, was Nederland het belangrijkst waar het nieuwe ontwikkelingen
betreft. Zo zie ik het.’

Israel is bekritiseerd vanwege zijn ‘Hollandocentrische’ benadering in The Dutch Republic

‘Als je de 17de
eeuw
bestudeert, zie
je Nederland
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belangrijkste
landen in
West-Europa.’
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en vooral in Dutch Primacy in World Trade, 1585-1700. ‘Dat is niet helemaal eerlijk. Er zijn apar-
te paragrafen over Friesland en Groningen en ik heb geprobeerd uit te leggen dat de poli-
tiek, maar ook de economie, de landbouw, het belastingsysteem en kerkelijke zaken heel
anders waren in andere provincies dan in Holland. Natuurlijk is vanuit het perspectief van
de internationale politiek Holland enorm veel belangrijker dan de andere gewesten. Bijna
alle grote handels- en havensteden waren in Holland en de enige andere was Middelburg,
die naadloos op de Hollandse aansluit. In die tijd waren de steden van Noord-Brabant en
Overijssel heel klein in vergelijking met Haarlem of Leiden.’

Is er veel ‘Hollands’ in het huidige Nederland? ‘Als je het hebt over de relatie tussen Hol-
land en de rest van het land, moet je drie elementen in gedachten houden. Ten eerste de
Gouden Eeuw, die nog steeds erg dominant is als beeld, als historische realiteit en als pro-
bleem. Ten tweede, de perceptie van Nederland die iedereen elders in de wereld heeft en die
selectief bepaald is door sommige aspecten van de Gouden Eeuw en sommige aspecten van
modern Nederland. En ten slotte de realiteit van Nederland vandaag. Die drie dingen zijn
erg verschillend.

De Verenigde Provinciën in de Gouden Eeuw waren een gecompliceerd politiek mecha-
nisme, waarin een zekere spanning was, politiek en economisch, tussen Holland en de ove-
rige provincies. Twee cruciale verschillen waren dat Holland en Zeeland overwegend stede-

Afb. 2. Jonathan Israel in de
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lijk waren, terwijl de andere vijf in principe rurale provincies wa-
ren, en dat die twee provincies veel religieuze minderheden had-
den en de ideeën van tolerantie en pluraliteit van religieuze me-
ning sterk geworteld waren in de steden. 

Wat betreft de tweede categorie, de perceptie van Nederland in
de ogen van buitenlanders; zij hebben de rest van het land sowieso
nooit opgemerkt. Ze kwamen voor zaken in Holland, of voor di-
plomatie, dan gingen ze naar Den Haag, of voor wetenschap naar
Leiden. Ze gingen nog wel naar Utrecht, maar gewoonlijk niet
naar Groningen of Franeker. De perceptie van het land werd dus
erg bepaald door de provincie Holland. Ook omdat Holland relatief toleranter was en een
pluralistischere en meer stedelijke cultuur had dan de rest van Europa. Er was voor Europe-
anen in de 17de en 18de eeuw niet alleen een sterke tendens om meer beïnvloed te zijn door
Holland dan door de rest van het land, maar ook om te overdrijven hoe tolerant het was, om-
dat het toleranter was dan hun eigen landen.’ 

Liever geen eigen mening
‘Maar buitenlandse bezoekers van de 17de-eeuwse Republiek waren in de meeste gevallen
erg kritisch en zeker niet positief over wat ze zagen. Ze waren onder de indruk van de rijk-
dom van Holland, van haar succes in de handel, economie en scheepvaart, en wetenschap,
en mogelijk de techniek op het gebied van uitgeverij, scheepsbouw en textielindustrie, maar
ze waren niet onder de indruk van de veelzijdigheid aan religies die ze tegenkwamen – een
uitzondering als Sir William Temple daargelaten. In de vroegmoderne tijd werd het in Eu-
ropa, zoals nu nog in sommige delen van de wereld, niet juist gevonden dat mensen indivi-
dueel of onafhankelijk dachten. Het was niet de bedoeling dat je een eigen mening had. Het
idee van vrij denken was ongebruikelijk en werd tot in de 18de eeuw als subversief be-
schouwd. Dat is waar het om gaat in de Verlichting. Als je eerder
kritisch denken had gehad, was er geen Verlichting nodig ge-
weest.’

Kwam dat kritische denken uit Holland? ‘Het was deel van de
Europese realiteit, maar dit soort vrij denken lijkt meer invloed te
hebben gehad in Nederland tijdens de vroege Verlichting – en in
Engeland na de Glorious Revolution van 1688 – dan het in Frankrijk
of Duitsland zou hebben gehad. Daarom zeggen veel 18de-eeuw-
se schrijvers, zoals de Marquis d’Argens in zijn Lettres Juives, dat
Holland en Engeland de twee patries de philosophes zijn, wat bete-
kent: als je onafhankelijk en kritisch wilt denken, moet je daar-
heen. En hij verwees deels naar Descartes en Bayle die uit Frank-
rijk naar Holland waren gekomen, Spinoza die in Holland gebo-
ren was, maar wiens ouders uit Portugal waren gevlucht, John
Locke die vóór de Glorious Revolution Engeland in augustus 1683 had moeten verlaten en naar
Holland was gekomen. Het waren meestal niet echt Nederlanders, maar filosofen waren ge-
woon naar Holland te komen omdat dat de beste plaats was om te denken als je omstreden
en nieuwe inzichten had, en om deze te uiten. Zij konden er hun publicaties laten uitgeven
vanwege de relatieve vrijheid van drukpers. Een andere opmerking van d’Argens is karakte-
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ristiek, namelijk dat iedereen die graag in vrijheid denkt veel verschuldigd is aan Bayle, maar
Bayle had zijn werken niet kunnen publiceren als hij in Frankrijk was gebleven. We hebben
dus veel te danken aan Bayle als iemand die in Holland woonde en werkte.’

Israels boeken zijn klassiekers, the core reading volgens een recensent, maar wat zijn zijn fa-
voriete geschiedenisboeken? ‘Bij de Nederlandse geschiedenis heb ik altijd veel meer plezier
gehad in het lezen van 17de- of 18de-eeuwse boeken, vanwege de levendige stijl. Daarbij moet
je je natuurlijk altijd bedenken dat historiografie vaak, naast ons allerlei nieuwe dingen te le-
ren over de geschiedenis van een land, ook allerlei dingen uitsluit die niet horen te hebben be-
staan. Spinoza en de radicale verlichting zijn er bijvoorbeeld altijd buiten gelaten omdat dat
‘niet echt Nederlands’ was. Nederlanders hoorden sowieso niet op die manier te denken! Het
is opvallend hoe de historiografische traditie zelf het beeld verstoort. Misschien moeten we
dat opnemen als een vierde element in de manier hoe we de geschiedenis van een land zien.
Gisteren kwam ik daarvan een goed voorbeeld tegen in de Universiteitsbibliotheek in Leiden.
Daar stuitte ik op een boek getiteld Lettres sur les Hollandais, uitgegeven in 1735, in Londen, als
dat klopt. De auteur is anoniem, er staan wel de initialen M.A.F.C. – dat wil ik nog beter uit-
zoeken. Het boek is verdeeld in twaalf hoofdstukken over ‘handel’, ‘religie’, enzovoorts, maar
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het elfde hoofdstuk heet simpelweg ‘Spinoza’. Geen enkele andere persoon wordt zo belangrijk
geacht dat een hele dimensie van het Hollandse leven aan hem gewijd is. In de vroege 18de
eeuw was het mogelijk om Spinoza te zien als belangrijker dan enige andere Nederlander in
het definiëren van de realiteit en dimensies van wat er in het land gebeurt, omdat hij, volgens
de onbekende auteur, de bron van alle kwade tendensen en vrije gedachten was. Alles dat te-
gen de traditie en de autoriteit inging, kwam van Spinoza. Zo werd er in die periode over ge-
dacht. Dan is het logisch om een hoofdstuk over al het immorele, subversieve, opruiende, re-
publikeinse en anti-autoritaire in Nederland gewoon ‘Spinoza’ te noemen!’

Bakermat van de democratie?
Tijdens de tweede Gouden Eeuw-lezing behandelde hij met name Ericus Walten en Romeyn
de Hooghe, twee propagandisten met voor die tijd uiterst ‘linkse’ ideeën. Zij waren zeker sterk
met Spinoza verbonden? ‘Beiden. Dat was een andere moderne tendens in de Republiek, die
volgens mij hier in Holland is begonnen: de democratische republiek. Wij zeggen dat de wester-
se beschaving staat voor democratie en dat dat een van de belangrijkste onderdelen van het
moderne westen is. Er zijn veel boeken over democratie geschreven, maar weinig over de oor-
sprong van het idee. De meeste werken over de geschiedenis van het
politieke denken benadrukken dat de moderne ideeën voortkomen
uit het Engelse republicanisme. Maar ik denk dat je het Nederland-
se klassieke republicanisme in de late 17de eeuw, van de gebroeders
De la Court, Spinoza, en vele anderen, waaronder de twee van de le-
zing, kunt beschouwen als ontwikkelaar van een democratisch re-
publicanisme. Dat lijkt veel meer op het 18de-eeuwse republicanisme
dat zijn weg vond naar de Franse Revolutie, het Jacobinisme, enzo-
voorts.’

Wat verstond men onder ‘democratisch’ in die tijd? ‘Ze hebben
het niet echt over kiessystemen en over wie wel en niet een stem
zou moeten hebben, maar ze bedoelen een staat die geregeerd
wordt in het belang van alle inwoners. Het is vaak erg vaag, zelfs bij Spinoza, maar het is
anti-monarchistisch, anti-aristocratisch en tegen het idee dat de theologische autoriteit zou
moeten worden gebruikt om wetten of politieke besluiten te ratificeren. Politieke besluiten
zouden in het belang van het volk moeten worden genomen.’

Daarover schrijft Cornelis Pietersz. Hooft toch al rond 1600? ‘Natuurlijk zijn er republi-
keinse tendensen die helemaal tot de Opstand teruggaan, maar na Johan en Pieter de la
Court is het veel systematischer en veel meer theoretisch onderbouwd. Zij hadden Machia-
velli en Hobbes gelezen en ontwikkelden een Nederlandse versie van de republikeinse the-
orie. Kossmann heeft daar al veel over geschreven, maar hij zag het als een doodlopende
weg, die zich in de 18de eeuw niet echt tot een karakteristiek Nederlandse politieke traditie
ontwikkelde. Wat hij volgens mij niet genoeg heeft benadrukt, is hoe radicaal de gedachten
van de De la Courts waren. Voor de meeste mensen, zelfs in Holland, waren ze niet accep-
tabel en zelfs niet respectabel, omdat ze te sterk tegen de kerk waren en te radicaal in hun
algemene houding en in hun vasthoudendheid over tolerantie. Dit soort denken, als een op-
positioneel standpunt, was erg belangrijk in de 18de eeuw.’

Een van de critici op zijn boek, Wijnand Mijnhardt, zei dat er voor de 18de eeuw erg wei-
nig aandacht was in The Dutch Republic. ‘Hij schreef zelfs dat ik helemaal geen gevoel had voor

‘De
democratische

republiek
begint volgens

mij in de
Republiek.’



de 18de eeuw! Mijnhardt is een goede wetenschapper en als hij dat zegt, zal het wel waar
zijn. Zonder twijfel zien een heleboel mensen het zo, maar ik zie het zelf anders. Het is waar
dat ik veel meer met de 18de eeuw bezig ben geweest nadat het boek was verschenen dan
daarvóór. Een groot deel van The Radical Enlightenment gaat over de 18de eeuw.’

Israel lijkt te houden van zaken die onderbelicht zijn gebleven. Wat ontbreekt er nog in de
Nederlandse geschiedschrijving? ‘Misschien de steun voor Franse ideeën en Frans republi-
canisme voor de komst van de monarchie in 1813. De kracht van die steun in de late 18de
eeuw en de Napoleontische tijd wordt erg onderschat en is verbannen uit de historiografie
omdat dat soort republicanisme niet echt Nederlands denken is. Misschien was het veel
sterker en zijn mensen dat sinds de 19de eeuw vergeten. Maar dat is een gok, ik heb de twee-
de helft van de 18de eeuw eigenlijk nog helemaal niet bestudeerd. De patriotten grepen in de
jaren 1780 bijvoorbeeld weer terug op de De la Courts, maar hoe sterk is mij nog niet duide-
lijk. Dat zou ik nog wel eens willen onderzoeken, als ik de tijd heb.’

112 Buitendijks

Afb. 4. Titelpagina van Pieter
de la Court, Aanwysing der heil-
same politike Gronden en
Maximen van de Republike van
Holland en West-Vriesland, 1669.
Universiteitsbibliotheek Am-
sterdam.
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Denkend aan Holland...
‘Zie ik – en dat gaat erg banaal klinken – inderdaad brede rivieren en een weidse horizon
met steeds veranderende wolken. Mijn beeld is waarschijnlijk hetzelfde als dat van alle bui-
tenlanders, wier beeld is beïnvloed door de kunst van de Gouden Eeuw. Toen ik studeerde,
heb ik veel meer 17de-eeuwse schilderijen gezien dan dat ik hier tijd heb doorgebracht.’



Zelfs in de regen is het mooi aankomen in
De Rijp, een klein dorp in Noord-Holland
dat als een passerpunt ligt in de cirkel van
snelwegen langs Alkmaar, Purmerend en
Zaanstad. Binnen een paar minuten rijd je
van de snelweg af het ultieme polderland-
schap binnen: een rechte weg door groene
weiden met kalm in de regen wachtende
koeien, sloten die naar de horizon verdwij-
nen, een enkele kerktoren in de verte. De
weg voert door de polder langs een kaasfa-
briek en gaat dan een stukje over de dijk, een
smalle brug, een nog smaller straatje langs
beschermd dorpsgezicht en tenslotte over
een houten ophaalbrug. Dan sta je op de
Dam in De Rijp naast het raadhuis uit 1630.
Langs het water verder lopend over de Tuin-
gracht zijn er weinig aanwijzingen van de
eeuw waarin we leven, behalve de auto’s
dan, die lenig slalommen door de smalle
straten.

Een paardenstaart van vlas
Twee maanden vóór de officiële heropening
van Museum In ’t Houten Huis-museum
voor het Schermereiland opent bestuurslid
Leo den Engelse de gloednieuwe entree van
het museumpand aan de Tuingracht. Ik

krijg vast een kijkje in het museum terwijl er
de laatste hand wordt gelegd aan de inrich-
ting. Hij steekt meteen van wal en vertelt wat
er links en rechts te zien is. Met een ondui-
delijke houten stok en een arm vol touw gaat
hij me voor naar de bovenste verdieping.
Onderweg komen we langs een kajak, een
klein schooltje plastic haringen, resten van
een walviskaak, een paraplu, een stel brand-
weerhelmen en een maquette van een touw-
slagerij. Vandaag is men bezig het gedeelte
over de hennepindustrie in te richten. ‘Dit is
vlas’, zegt Den Engelse en geeft me een soort

Hollands Spoor
In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument uit Holland onder de
aandacht gebracht. Holland-redacteur Cindy van Weele brengt dit keer een bezoek aan:

Museum In ’t Houten Huis, De Rijp
Op 21 april is in De Rijp Museum In ’t Houten Huis heropend. Het pand is in krap twee jaar gereed ge-
maakt om te voldoen aan de eisen van deze tijd. De voorwerpen die de rijke geschiedenis van De Rijp il-
lustreren worden nu onder optimale condities tentoongesteld en bewaard. Collectie en publiek gaan er ten
opzichte van de oude situatie flink op vooruit. Lezers die naar de Voorjaarsledendag van vereniging Hol-
land zijn geweest, hebben al de gelegenheid gehad om het vernieuwde museum te bezichtigen.

De voorbereiding van de verbouwing van Museum In ’t Houten Huis werd in 1998 ter hand genomen
door het museumbestuur, een groep vrijwilligers, een enthousiast gemeentebestuur en een actieve provin-
ciale overheid. Het karwei werd geklaard met een budget van 3,5 miljoen gulden – nu ca. 1,6 miljoen
euro. En het museum is weer terug op de plek waar het in 1937 begon: op de Tuingracht 13.

Afb. 1. Museum In ’t Houten Huis, Tuingracht
13, De Rijp, februari 2004, foto Museum in ’t
Houten Huis, De Rijp.



blonde paardenstaart, ‘Niet van hennep te
onderscheiden, zelfs een kenner zou er
moeite mee hebben.’ In de opstelling kun-
nen alle bezoekers het verschil voelen tussen
vlastouw en plastictouw. Er komt behalve
het touw nog een aantal andere voorwerpen
waarbij aanraken is toegestaan.

Een halve verdieping lager staat de ma-
quette van het dorp De Rijp in 1646. De ma-
quette is gebaseerd op een kaart uit dat jaar
van Balthasar Florisz van Berckenrode.
Rond de maquette komen beeldschermen
met het torenpanorama dat in juni 2003 is
opgenomen vanaf de toren van de Neder-
lands Hervormde kerk. Het museumbestuur
heeft de mogelijkheid onderzocht om met
een web-cam op de kerktoren een ‘live’
interactief panorama te bieden, maar dat
idee bleek niet haalbaar. Nu kan de bezoeker
met de muis vanaf de torenomloop virtueel
rondkijken naar De Rijp en omgeving. Dat is

mooi, want sinds een paar jaar is het niet
meer toegestaan om de toren van de Neder-
lands Hervormde kerk te beklimmen.

Op de tussenverdieping van het museum,
waar het thema houten huizen en branden
aan de orde komt, staan de voorwerpen van-
daag nog los op de grond. Emmers, helmen
en een zwartgeblakerd houten drieschijfs-
blok staan er naast geopende vitrines. Het
half verkoolde blok zat al in de collectie toen
het museum in 1937 openging. Er zat geen
beschrijving bij en voorwerpen werden in
die tijd niet geregistreerd. ‘Het verhaal gaat’,
aldus Leo den Engelse, ‘dat het een juin-blok
is van de Rijper werf dat tijdens de brand van
1654 in het water viel en eeuwen later uit de
haven werd gebaggerd. Soms willen we ge-
woon graag dat het zo gegaan is, maar of
deze geschiedenis waar is?’

Het museum is ingedeeld naar een aantal
thema’s: arm en rijk, houten huizen en
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Afb. 2. Bestuurslid Leo den Engelse bij het model van een haringbuis, februari 2004, foto Cindy
van Weele.
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branden, haringvisserij en walvisvaart,
Doopsgezinden en tenslotte molens en
Leeghwater. Op de begane grond is een stijl-
kamer ingericht van een reder uit De Rijp
omstreeks 1850.

Aan de achterzijde van het gebouw ligt de
zaal waar jaarlijks een aantal wisseltentoon-
stellingen gehouden worden. De eerste ex-
positie is te danken aan een liefhebber die
op het terrein van Gemeentewerken het af-
gedankte uurwerk uit de kerk van Oost-
Graftdijk vond. Het omstreeks 1650 door
een plaatselijke smid gemaakte uurwerk
werd op kosten van de gemeente gerestau-
reerd waarna het een plekje kreeg in Mu-
seum In ’t Houten Huis.

Er zijn rondleidingen voor de bezoekers,
ook voor slechthorenden. Voor schoolkin-
deren zijn lespakketten beschikbaar over de
thema’s ‘vuur’ en ‘arm en rijk’ zodat zij en
hun begeleiders zich goed kunnen voorbe-
reiden op het museumbezoek. De bezoeker
kan voor een pauze terecht in de koffiegang

en bij mooi weer op het terras. Ook kan men
een kijkje nemen bij de aanlegsteiger aan het
water waar in de Gouden Eeuw het kapitaal
van het dorp lag: de Rijper haringvloot. Het
is de bedoeling om in het seizoen boottoch-
ten te organiseren die behalve Museum In ’t
Houten Huis ook fort Spijkerboor aandoen.

Museum In ’t Houten Huis
In 1937 werd het Oudheidkundig Genoot-
schap De Rijp opgericht. Men stelde zich ten
doel om alles wat nog bewaard was gebleven
met betrekking tot de rijke geschiedenis van
het dorp bij elkaar te brengen in een mu-
seum. De plaatselijke collectie van de Maat-
schappij ter Bevordering van de Nijverheid
werd aan het museum uitgeleend. Het Oud-
heidkundig Genootschap vond een onder-
komen voor het museum in een deel van het
Algemene Wees- en Armenhuis aan de Tuin-
gracht. Veel mensen in de omgeving waren

Afb. 3. Het bestuur van het Oudheidkundig Ge-
nootschap met de Groenlandse kajak voor het
raadhuis van De Rijp, 1937, foto Museum in ’t
Houten Huis, De Rijp.

Afb. 4. Opening van het ‘Rijper museum’, 1937,
foto Museum in ’t Houten Huis, De Rijp.
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blij dat er eindelijk een goede bestemming
voor hun bewaarde spulletjes was en de
voorwerpen stroomden toe. 

In de eerste ‘opstelling’ van het Museum
In ’t Houten Huis waren vooral buizenboek-
jes, vaarbriefjes en prenten te zien. Er waren
daarnaast enige voorwerpen die door wal-
visvaarders uit Groenland mee terug waren
genomen, waaronder de kajak die nu in de
eerste zaal van het museum hangt. Pamflet-
ten en andere voorwerpen lagen in kisten of
onder doeken te wachten op bezichtiging.
Een bezoeker moest de sleutel ophalen bij
de beheerder en kon dan de doeken optillen
of de kisten openen om de spulletjes te zien.

Een aantal jaren na de Tweede Wereldoor-
log werd een begin gemaakt met de inrich-
ting van een nieuw pand aan het Jan Boon-
plein. In 1960 opende het vernieuwde mu-
seum de deuren. Men verwachtte in de vol-
gende jaren een toename van het toerisme in
Noord-Holland door de bouw van de IJ-tun-
nel. Kort na de opening van de tunnel in
1968 ontstond er bij sommige bewoners van
De Rijp een sterke behoefte om hun dorp te
beschermen tegen de vernieuwingsdrift.
Uiteindelijk zorgde de stichting ‘Redt De
Rijp’ ervoor dat het dorp een beschermd
dorpsgezicht werd.

In de jaren ’70 en ’80 stonden de ontwik-
kelingen in de museumwereld niet stil. Er
werden hogere eisen gesteld aan de educa-
tieve kwaliteiten van een museum. Ook
moesten de bewaarcondities van de voor-
werpen steeds beter worden: de eisen aan
klimaatbeheersing, veiligheid, opslag en re-
gistratie gingen flink omhoog. Het volume
in de depots nam toe omdat de spullen wat
ruimer en beter verpakt opgeslagen werden.
Brandveiligheid en bewaking werden een
belangrijk punt van zorg van museumbe-
heerders en niet alleen in De Rijp.

Veel musea ontwikkelden in de rijke jaren
‘90 plannen om aan de nieuwe eisen van de
tijd tegemoet te komen. In de eerste jaren

van de 21ste eeuw maken veel musea zich op
voor grootscheepse verbouwingen en herin-
richting. Museum In ’t Houten Huis restau-
reerde het pand aan de Tuingracht en reali-
seerde een gedeelte nieuwbouw met een
budget van 1,6 miljoen euro. Een opmerke-
lijke prestatie.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in
het slagen van dit soort museumprojecten.
Grotere musea zijn dikwijls huiverig voor
amateurs, uit angst voor onprofessioneel
werk. Maar daarmee ontzeggen ze zich niet
alleen zeer gemotiveerde medewerkers,
maar ook de waardevolle kennis en capa-
citeiten die de vrijwilligers meebrengen. Ge-
lukkig kan het Museum In ’t Houten Huis
rekenen op de steun van een veertigtal vrij-
willigers, in alle soorten en maten. Het mu-
seum kon bijvoorbeeld voorafgaand aan de
verbouwing een aanzienlijk bedrag op het
budget besparen door zelf met vrijwilligers
de eerste sloopwerkzaamheden te doen.
Vrijwilligers schreven de scenario’s voor de
audiovisuele presentaties, een modelbou-
wer maakte een maquette van een touwsla-
gerij, een amateur-archeoloog reconstrueer-
de uit vele scherven een aspot, weer een an-
der hielp met de registratie van de collectie
in de computer. Het bestuur van het mu-
seum, op de 0,5 FTE van de beheerder na,
doet het werk eveneens onbezoldigd.

Toen het plan voor de verbouwing vastere
vormen begon aan te nemen werden de ta-
ken verdeeld. Er moest een budget worden
vastgesteld, fondsen geworven en er moest
een bouwplan komen. Met een bestuurslid
uit de bouw was er op dat gebied in elk geval
de nodige kennis voorhanden. Er werd geld
bijeengebracht door onder meer de Ge-
meente Graft-De Rijp, door de Mondriaan
Stichting, de Fulford Foundation, het VSB
Fonds Beemster en door de ‘Club van Hon-
derd’, particulieren die één of meer certifica-
ten van 1000 gulden kochten. Er werd subsi-
die aangevraagd en toegekend voor het rol-
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stoelvriendelijk maken van het museum.
Ook de Provinciale Staten werden voor sub-
sidie benaderd. Een belangrijk argument
van gedeputeerde Enno Neef bij de toeken-
ning van de subsidie van de Provinciale Sta-
ten was, dat er zoveel mensen uit de eigen
gelederen bereid waren zich in te zetten voor
het succes van Museum In ’t Houten Huis.
De provincie subsidieerde de verbouwing
voor 50 procent. Leo den Engelse spreekt
met trots over de inzet van zoveel vrijwilli-
gers en professionals. Het is duidelijk dat
alle betrokkenen vinden dat de geschiedenis
van De Rijp en het Schermereiland het
waard is om verteld te worden – en niet zon-
der reden.

Het beste dorp van Holland
In 1489 verkreeg De Rijp het waagrecht,
waarmee het een belangrijke schakel in de
handel van goederen werd. De handel legde
de basis voor een nieuw bestaansmiddel: de

zeevaart. Het dorp bestond samen met Graft
omstreeks 1500 uit 30 huizen. Aanvankelijk
verhuurden de dorpsbewoners zich als
scheepsvolk, maar later kwamen er reders
die eigen schepen gingen uitmonsteren. Het
ging De Rijp steeds beter en in 1607 scheid-
de het dorp zich af van Graft. De haringvis-
serij bleek een goudmijn en De Rijp had een
voordelige positie voor snelle uitbreiding
van deze nering. Op het hoogtepunt van de
haringhandel financierde De Rijp ca. 15 pro-
cent van de hele Hollandse haringvloot. Het
dorp telde in 1650 circa 900 huizen. De Rijp
is gebouwd op haringen, en het gemeente-
bestuur koos aan het begin van de Gouden
Eeuw dan ook twee gekaakte en gekroonde
haringen als wapen.

In de 17de eeuw groeiden de steden snel
en was er veel nieuw land nodig voor land-
bouw en veeteelt. Alleen in West-Friesland
al werden van 1608-1641 bijna 30 plassen en
moerassen uitgemalen of bedijkt. De in De

Afb. 5. Haringbuis met vissers (detail), Anoniem naar Claes Jansz. Visscher, ca. 1610, ets, 194 x 375
mm., RP-P-1891-A-16672, Rijksmuseum, Amsterdam.
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Rijp geboren Jan Adriaansz. Leeghwater
(1575-1650) was betrokken bij het inpolde-
ren van de Beemster in 1612. Wat vond hij
nou van De Rijp? ‘Het beste dorp in Hol-
land’, zo schreef hij in zijn in 1649 versche-
nen ‘Een klein Cronykje’, want hij hield van
zijn geboorteplaats. Hij maakte zelf het be-
stek en de tekeningen voor het raadhuis,
waar zijn initialen ‘J.A.L.W.’ in de houten
balans van de weegschaal nog altijd in de
waag te zien zijn.

In het midden van de Gouden Eeuw bezat
het dorp De Rijp een haringvloot van 80 zo-
genaamde haringbuizen. De haringvisserij
bracht een groot aantal toeleverende in-
dustrieën met zich mee zoals een scheeps-
werf, touwslagerijen, nettebanen, houtza-
gerijen en zeilmakerijen. Op het Schermer-
eiland hebben bij elkaar zo’n 25 industrie-
molens gedraaid. Er waren twee haringha-
vens en vanaf 1645 monsterde De Rijp be-
halve haringbuizen ook walvisvaarders uit. 

Toen de haringvisserij begon terug te
lopen, nam de walvisvaart in betekenis toe, tot-
dat in de 18de eeuw ook die handel steeds ver-
der afnam. De walvissen raakten overbevist en
stierven praktisch uit. Met de haringen en de
walvissen verdween ook de grote rijkdom van
De Rijp. Het dorp zakte volledig in armoede
terug; het bewonerstal daalde dramatisch en
er kwamen in de eeuwen die volgden bijna
geen nieuwe gebouwen meer bij. Het stra-
tenplan van De Rijp is nu nagenoeg hetzelfde
als in 1646, zoals de witte maquette in Museum
In ‘t Houten Huis laat zien. 

Gods genadigen segen bracht De Rijp veel
voorspoed. Maar, zo berichtte de Rijper Zee-
Postil: ‘De Heere, dewijl dat hij kastijt den
geenen die hij lief heeft’, ook werd het dorp
meer dan eens door rampspoed getroffen.
‘De wind was West in de nacht van 6 op 7 ja-
nuari 1654’, begint Den Engelse het verhaal
over de eerste grote brand in De Rijp. Bij één
van de hennepmolens kreeg de storm vat op
de wieken die als wilden begonnen rond te

Afb. 6. De Haringvangst (detail), Anoniem naar
Caspar Luyken, ca. 1690, ets, 132 x 85 mm., RP-
P-1896-A-19368/1618, Rijksmuseum,
Amsterdam.

Afb. 7. De Walvisvangst (detail), Anoniem naar
Caspar Luyken, ca. 1690, ets, 132 x 85 mm., RP-
P-1896-A-19368/1630, Rijksmuseum,
Amsterdam.
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draaien. Door de grote wrijving ontstond
vuur en korte tijd later brandde de molen en
vatten ook de losse balen hennep vlam. De
brandende hennep werd door de harde wind
over het dorp verspreid. De meeste huizen
waren van hout en hadden een rieten dak:
aangewakkerd door de wind stond na ver-
loop van tijd alles in lichterlaaie.

De dorpelingen probeerden het vege lijf te
redden en vluchtten de polder in. De dap-
persten renden naar de haringhaven en
maakten de touwen van de haringbuizen
los. Midden op het water waren de schepen
veilig, terwijl het dorp verteerd werd door
het vuur. Driekwart van het dorp werd in de
as gelegd: woonhuizen, de scheepswerf,
pakhuizen en veel van de opgeslagen koop-
waar gingen verloren. De belangrijkste bron
van inkomsten, de haringvloot, was behou-
den gebleven, zodat snel aan de wederop-
bouw van het dorp kon worden begonnen.
Ook het raadhuis bleef gespaard.

Welgestelde burgers uit De Rijp en om-
streken droegen bij aan het herstel van het
dorp. Stadsbesturen uit de wijde omgeving
schonken de Nederlands Hervormde kerk
23 gebrandschilderde ramen, die nog altijd
te bezichtigen zijn. De kerk werd herbouwd,
maar bij de torenspits aangekomen was het
geld op, zodat de kerk het karakteristieke
kleine torentje kreeg van een kerkbestuur
met geldproblemen. 

Hoewel de gebouwen spoedig weer waren
opgebouwd kregen de inwoners niet meer
de kans het oude welstandsniveau te evena-
ren. Het dorp kreeg in de 17de eeuw nog

tweemaal een grote brand te verwerken. Ook
de Engelse oorlogen deden de handel geen
goed. De industrie verplaatste zich naar de
Zaanstreek, die een gunstiger ligging ten
opzichte van de zee had. Langzaam maar ze-
ker was De Rijp een belangrijke vissersplaats
geworden; even gestaag zonk het ruim een
eeuw later weer in de vergetelheid weg. De
armoede die ontstond zorgde er in zekere
zin voor dat het dorp voor ons zijn oor-
spronkelijke karakter heeft behouden.

Vandaag is De Rijp een prettige plek om te
zijn, waar men zich in Museum In ’t Houten
Huis de geschiedenis kan laten vertellen van
het beste dorp van Holland.

Afb. 8. Lyste van de aangebragte pekel-haring
..., 1746, boekje, Objectnr. 02555, Museum in ’t
Houten Huis, De Rijp.
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Museum In ’t Houten Huis
Tuingracht 13, 1483 AP De Rijp
Telefoon: 0299 671286
www.houtenhuis.nl

Geopend:
Van 16 april t/m 15 oktober: dinsdag t/m zondag van 11.00-17.00
Van 16 oktober t/m 15 april: zondag van 13.00-17.00 uur
Rondleiding op afspraak, in de winterperiode ook doordeweeks.

Het museum is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding voor slechthorenden.
Entreekaart van het museum geeft gratis toegang tot het raadhuis van Graft.

Fietsroutes
De Rijp ligt aan diverse fietsroutes door de Beemster en de Eilandspolder zoals de
Leeghwaterroute (30 km), Beemsterroute (39 km) en de Pontjesroute (44 km).

Stichting Informatiecentrum voor Toerisme/VVV Graft-De Rijp
Kleine Dam 1, 1483 BB De Rijp
Telefoon/fax 0299-671979
www.vvvgraftderijp.nl
www.noordholland.nl
E-mail: info@vvvgraftderijp.nl



De invoering van de Tweede Fase eind jaren
1990 stemde in eerste instantie hoopvol.
Leerlingen uit de hogere klassen van de
HAVO en het VWO moesten voortaan een
profiel kiezen waarin zij eindexamen wilden
doen. Bij het opstellen van de profielen ging
men uit van een breed pakket met zoveel
mogelijk verschillende vakken. In twee van
de vier profielen gold geschiedenis als ver-
plicht vak: bij Cultuur & Maatschappij en bij
Economie & Maatschappij. Dit laatste pro-
fiel was al snel het meest gekozen pakket

onder HAVO- en VWO-leerlingen, positief
dus voor het geschiedenisonderwijs. Het
brede pakket en de diverse profielen leidden
echter tot groot ongenoegen. Leerlingen en
docenten gingen samen op de bres voor een
andere opzet. Profielcommissies werden in
het leven geroepen om nieuwe profielen op
te stellen. Eind 2003 leidde dit tot een aan-
beveling van de minister aan de Tweede Ka-
mer. In de bovenbouw van HAVO en VWO
zou onder andere geschiedenis niet meer
verplicht zijn bij het profiel Economie &
Maatschappij. De Tweede Kamer ging begin
2004 akkoord met dit voorstel en besloot al-
dus tot inperking van het geschiedenison-
derwijs.

Commissie De Rooy
Zoals het bèta-onderwijs in de huidige be-
leidswijzigingen volop aandacht krijgt, zo
verging het geschiedenis enkele jaren gele-
den. Hoogleraar Nederlandse Geschiedenis
Piet de Rooy (Universiteit van Amsterdam)
werd eind jaren 1990 benaderd om een rap-
port op te stellen over de broodnodige ver-
nieuwing van het geschiedenisonderwijs.
Hij rapporteerde met zijn commissie in 2001

Tijdingen
Geen historisch tijdschrift zonder nieuwsbericht. De redactie houdt u zo goed mogelijk op
de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen het historische wereldje van onze provincies. Dit-
maal verdiept Ingrid van der Vlis zich in de ontwikkelingen in het geschiedenisonderwijs.

Het verhalen vertellen voorbij: geschiedenisonderwijs levert uren in
Menig lezer van dit tijdschrift kan zich nog precies herinneren hoe het er aan toeging bij de geschiedenis-
lessen op school: ‘Zoals die leraar kon vertellen...’. Het is al vaker geconstateerd, maar het blijft een op-
merkelijk feit dat de basis voor een historische voorliefde vaak gelegd wordt in het onderwijs. Datzelfde
onderwijs is de laatste jaren volop in beweging, zo ook het vak geschiedenis. Komt een geschiedenisleraar
tegenwoordig nog wel aan vertellen toe? En hoeveel tijd wordt hem daarvoor gegund? De roep om histori-
sche kennis is groter dan ooit, maar hier lijkt het geschiedenisonderwijs niet van te profiteren. Recente be-
leidswijzigingen hebben het vak zelfs een zeer gevoelige klap toegebracht.

Afb. 1. Floris V en zijn edelen – die hem later
zouden vermoorden –. ontmoeten in 1296 een
nogal angstig ogend boerengezin. Collectie Na-
tionaal Onderwijsmuseum, Rotterdam



en droeg een nieuw plan aan voor de inhoud
van het vak. Chronologische kennis en
historisch besef stonden hierin centraal.
Een tiental tijdvakken zou de leerlingen in
alle stadia van het onderwijs de nodige hou-
vast bieden om de historische lijn te leren
kennen en herkennen. Geschiedenis diende
als kernvak regelmatig terug te komen, op-
dat het historisch besef zou beklijven. Over
het algemeen werd dit voorstel positief ont-
vangen, maar tot op heden is het nog niet
uitgevoerd.

Piet de Rooy zelf betreurt dit uiteraard ten
zeerste. ‘Er wordt wijd en zijd geklaagd over
het ontbreken van historische kennis, maar
dat leidt niet tot daadwerkelijke besluitvor-
ming. Wanneer geschiedenis als verplicht
vak ingevoerd zou worden, zou dat meteen
een einde maken aan de zotte situatie dat in
alle ons omringende landen voor iedereen in
het secundair onderwijs geschiedenis ver-
plicht is tot het eindexamen, alleen in
Nederland niet. Het is juist deze Sonderweg,
die Nederland tot een land maakt waarin,
zoals Rudy Kousbroek eens schreef, ‘een di-
mensie lijkt te ontbreken’.’

Frans Groot beziet de snelle koerswijzi-
ging eveneens met verbazing. Als bestuurs-
lid van het Koninklijk Nederlands Histo-
risch Genootschap (KNHG) is hij zeer be-
gaan met het historische leven in het land en
heeft hij de discussie omtrent het geschie-
denisonderwijs oplettend gevolgd. Hij wijt
de ommekeer aan het korte geheugen van de
Tweede Kamer. ‘Het lijkt een kwestie van
modes en trends. Je moet als vak net de wind
mee hebben. Eind jaren negentig stond men
eendrachtig achter het vak geschiedenis.
Sindsdien is er maatschappelijk echter zeer
veel gebeurd en nu lijken de bakens opeens
verzet. Het is goed mogelijk dat de politiek
over een aantal jaren weer schrikt van de af-
genomen historische kennis.’ Voor de in-
voering van de Mammoetwet in 1968 was het

vak voor iedereen verplicht op de middelba-
re school. Frans Groot: ‘Leg maar uit waar-
om dat nu niet meer nodig is; ik kan daar
persoonlijk niet bij en van het ministerie
hebben we ook geen duidelijke uitleg gekre-
gen. Ik heb dan ook mijn twijfels over de
kwaliteit van de besluitvorming en vermoed
dat het op een achternamiddag door een
ambtenaar bedacht is. Niets ten nadele van
relatief nieuwe vakken als ‘culturele en
kunstzinnige vorming’ en ‘algemene na-
tuurwetenschappen’ – maar ik kan niet be-
vatten waarom deze wél verplicht zijn. Ge-
schiedenis bestaat al meer dan 150 jaar als
schoolvak, je zou toch zeggen dat je dan een
behoorlijke staat van dienst hebt opge-
bouwd. Het staat ook haaks op de grote be-
hoefte aan historische kennis in de samenle-
ving, juist om alle moderne veranderingen
te kunnen duiden en relativeren.’
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Afb. 2. Het Leids Ontzet in 1574. De Watergeuzen
brengen de hongerende inwoners haring en wit-
tebrood. Collectie Nationaal Onderwijsmuseum,
Rotterdam



Volgens Piet de Rooy is de beleidswijziging
niet direct voortgekomen uit de lobby van de
overige vakken, maar komt het voort uit een
algehele malaise in het onderwijsdenken. Hij
is vrij bitter over de gang van zaken: ‘Uiterst
pragmatische overwegingen hebben elke
systematische gedachte over de inhoud ver-
drongen. Als men niet meer weet waartoe leer-
lingen onderwijs moeten krijgen, dan rest uit-
eindelijk geen andere maatstaf dan de beper-
king van de hoeveelheid geld die beschikbaar
wordt gesteld. Dit resulteert in het ‘geven van
autonomie aan de scholen’, oftewel het af-
schuiven van verantwoordelijkheid.’

Gevraagd om commentaar gaf het mi-
nisterie van onderwijs niet echt een inhou-
delijk beargumenteerd antwoord. De
woordvoerster van de minister liet weten dat
‘ieder vak wel zou willen dat het verplicht
was geworden’. Er moesten nu eenmaal
keuzes gemaakt worden.

Consequenties geschiedenisonderwijs
De Vereniging Geschiedenisleraren Neder-
land (VGN) legde in 2003 een enquête over
de voorgestelde wijzigingen voor aan haar
leden. Dat leidde tot de conclusie dat de ver-
eniging zich hard moest maken voor het ver-
plicht stellen van het vak geschiedenis, in ie-
der geval in de twee profielen. Voorzitter Pe-
ter Wester: ‘Dat is dus niet gelukt. In het
vrije deel van de profielen kunnen leerlingen
uiteraard nog wel geschiedenis kiezen,
maar het succes daarvan hangt af van de
scholen zelf. Wanneer je als leerling als een
van de weinigen geschiedenis kiest, dan
loop je kans dat de roostermakers aangeven
dat het niet kan. Daar kun je als vereniging
weinig aan veranderen.’

De VGN heeft meer problemen geconsta-
teerd. Het doet pijn dat er nog weinig inhou-
delijke vernieuwingen zijn doorgevoerd,
maar het heeft de vereniging ook extra werk
opgeleverd. Eén van de conclusies van Com-

missie De Rooy was dat er duidelijke lijnen
geschetst dienden te worden. Docenten wil-
den graag weten welke periodes en welke
onderwerpen zij in ieder geval dienden te
behandelen in hun lessen. Peter Wester: ‘Als
VGN zijn we nu aan het doen wat de over-
heid eigenlijk moet doen: kerndoelen for-
muleren. De kerndoelen die er nu zijn, zijn
te vaag om mee te werken. Dat is toch bizar.
Er ligt een prima aanbeveling, maar wij doen
het werk nu als amateurs in onze vrije tijd.’

Ondanks alle narigheid is er ook enig op-
timisme te beluisteren. Peter Wester: ‘Posi-
tief aan de beleidswijziging is dat het nu leer-
lingen betreft die goed gemotiveerd hun keu-
ze maken, dat is ook wat waard. Dit zorgt er-
voor dat je op een andere manier kunt lesge-
ven. Er was een kleine minderheid van do-
centen die in de enquête aangaf geschiedenis
liever als keuzevak te zien. Zo krijg je immers
de meest enthousiaste leerlingen op je pad.
Ik vermoed dat dit ook te maken heeft met de
school waar iemand werkt. Wanneer een vak
al jarenlang goed bekend staat, dan wordt
het automatisch vaker gekozen. Als een vak –
om wat voor reden dan ook – minder vaak
gekozen wordt of als je op een kleine school
werkt, dan is het lastig om voldoende lesuren
bij elkaar te sprokkelen.’
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Afb. 3. Prinses Wilhelmina wordt in 1787 bij de
Goejanverwellesluis tegengehouden door de pa-
triotten. Collectie Nationaal Onderwijsmuseum,
Rotterdam.



‘Enige historische kennis’
Niet alleen het onderwijs in de bovenbouw
van HAVO en VWO baart de geschiedenis-
docenten zorgen. Het mag verwacht worden
dat deze leerlingen – desnoods op latere
leeftijd – wel enige interesse tonen in histo-
rische zaken. Ernstiger is de situatie op de
VMBO-scholen en in de onderbouw van het
voortgezet onderwijs. Inmiddels is er een
commissie actief om de aansluiting tussen
basis- en middelbaar onderwijs te verbete-
ren. KNHG-bestuurslid Frans Groot is daar
vrij sceptisch over: ‘Dat is op zich prima,
maar het is de vraag of het tot beter geschie-
denisonderwijs leidt. De commissie bepleit
dat scholen zelf mogen kiezen hoe ze hun
vakken invullen. Alleen Nederlands, Engels
en wiskunde zijn verplicht. Een school kan
dus zelf kiezen of de ‘ouderwetse’ vakken
aangeboden worden of dat er één vak met al-
lemaal gezellige dingen verzonnen wordt.
Zoals het nu omschreven staat, wordt
slechts verlangd dat de leerlingen ‘enige
historische kennis’ moeten hebben. Dat is
nogal mager en kan dus leiden tot een ver-
dere verschraling van het vak. Het is niet ge-
zegd dat het vak hiermee zal verdwijnen,
maar het schept wel een precedent.’

Ook de VGN houdt de ontwikkelingen
scherp in de gaten. Peter Wester maakt zich
eveneens grote zorgen over het VMBO, waar
het merendeel van de leerlingen – ongeveer 60
procent – zit. Van die leerlingen doet maar een
klein percentage examen in geschiedenis. ‘In
de derde klas van het VMBO moeten leerlin-
gen voor sectoren kiezen, waarbij er maar in
eentje geschiedenis verplicht is. De overige
ruimte wordt veelal gebruikt voor beroeps-
vakken, wat ten koste gaat van vakken als
aardrijkskunde en geschiedenis. In de bo-
venbouw is het niet veel beter gesteld, aange-
zien daar steeds vaker gekozen wordt voor een
MBO-structuur met een nadruk op praktische
vakken en beroepen.’

Mix
De toekomst voor het geschiedenisonder-
wijs lijkt al met al vrij somber. Verhalen ver-
tellen dreigt een overbodige luxe te worden,
iets waar op de korte termijn nauwelijks tijd
voor wordt vrijgemaakt. Desondanks is Pe-
ter Wester niet geheel pessimistisch ge-
stemd: ‘In de ongeveer dertig jaar dat ik in
het onderwijs zit, heb ik van alles voorbij
zien komen. Het zal zo’n vaart niet lopen
met de verdwijning van het vak. Het is echter
wel belangrijk dat er aanpassingen komen,
inhoudelijk en qua methode. Jongeren den-
ken en leren nu eenmaal anders dan zo’n
dertig jaar geleden. Je moet echter wel het
goede behouden. We moeten daarbij op
zoek naar alternatieven. Heemkundekrin-
gen en erfgoedhuizen kunnen bijvoorbeeld
een grote rol spelen in het onderwijs én in
alles wat daarom heen zit.’

Deze trend naar regionalisering heeft
zich reeds enkele jaren geleden ingezet,
waarbij de hulp van lokale musea en archie-
ven steeds vaker wordt ingeroepen. Juist in
een grootschalige en ingewikkelde samen-
leving blijkt het zinvol om leerlingen in con-
tact te brengen met de regionale en lokale
geschiedenis. De historie dicht bij huis
vormt immers een goed handvat voor jonge-
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Afb. 4. Prins Willem V ontvlucht in 1795 de Re-
publiek waar de Fransen binnen trekken.
Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Rotter-
dam.
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ren om de grotere verbanden te leren begrij-
pen. Dit leidt af en toe zelfs tot zeer interes-
sante nieuwe vormen van kennisoverdracht.
Terwijl de geschiedenisuren geminimali-
seerd worden, is juist de intensiteit van het
historisch onderwijs soms fors toegeno-
men. Tien jaar geleden was het uitzonderlijk
als er middelbare scholieren in het archief
zaten. Tegenwoordig worden ze vrij regel-
matig in de studiezalen aangetroffen,
meestal iets luidruchtiger dan hun stam-
boom-collega’s maar zeker niet minder en-
thousiast. Dit leidt daarom ook tot enkele
relativerende opmerkingen van Peter Wester
over het historisch lessenpakket: ‘Onderwijs

is belangrijk, maar historisch besef kunnen
jongeren op veel meer dan één manier krij-
gen. Gelukkig maar. Het verhalen vertellen
moet wel blijven, maar leerlingen van tegen-
woordig kunnen niet meer vijftig minuten
achter elkaar luisteren. Hun denk- en leer-
wereld is volledig veranderd. Ze zijn nog wel
leergierig, maar willen op diverse manieren
aangesproken worden. Als ze dan ook nog
iets zelf kunnen ontdekken, dan vinden ze
het reuze interessant. Er is tegenwoordig
een mix aan middelen nodig én mogelijk om
leerlingen bij de les te betrekken; dat is de
uitdaging die het geschiedenisonderwijs de
komende jaren aan moet gaan.

Holland zoekt eindredacteur (m/v)

Ons team zoekt versterking! Met ingang van nummer 4 – dat wil zeggen eind augustus,
begin september – hebben wij een nieuwe eindredacteur nodig. Gezamenlijk draagt de
redactie de verantwoordelijkheid voor Holland, Historisch Tijdschrift. De eindredac-
teur vervult daarin uiteraard een belangrijke rol. Samen met de redactievoorzitter en de
redactiesecretaris bewaakt de eindredacteur de deadline van Holland, en onderhoudt
het contact met de uitgever. Ervaring met eindredactie is niet persé noodzakelijk: een
goed gevoel voor taal natuurlijk wel.

Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk of telefonisch aanmelden bij de redactie-
voorzitter: 

Dirk Damsma
Universiteit van Amsterdam
Spuistraat 45
1012 VB Amsterdam
d.damsma@uva.nl
020-5254722

Nadere inlichtingen kunnen eveneens bij hem worden verkregen.


