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Hollandse vis: inleiding

Vis als Hollands erfgoed
Dankzij de groeiende belangstelling voor ecologie en milieuvraagstukken is de Hollandse vis
de afgelopen jaren de aandacht gaan krijgen die hij verdient. In 1998 verscheen een prijswin-
nende studie over de ecologische transformatie van laatmiddeleeuws Rijnland en de invloed
van dit proces op de Hollandse visstand, getiteld Vissen in veenmeren, van historica Petra van
Dam (uitgegeven in onze reeks Hollandse Studiën).1 De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
zorgde verleden jaar in samenwerkingmethistoricaFlorikeEgmondvoor eenuitgave vanHol-
lands oudste geïllustreerde vissenencyclopedie, het 16de-eeuwse handgeschreven Visboek van
Adriaen Coenen. Enkele jaren daarvoor was al de uitgave van Coenens handgeschrevenWal-
visboek verschenen.2 En ten slotte organiseerde het Centraal Museum te Utrecht in 2004 een
originele tentoonstelling over 16de- en 17de-eeuwse geschilderde en getekende visstillevens.3

Ter elfder ure is bovendien door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
de noodklokgeluid over vissoortendie door overbevissing enmilieuvervuiling voorgoeduit de
Nederlandse wateren dreigen te verdwijnen. De ongeveer tien jaar geleden opgestelde Neder-
landse rode lijst van bedreigde en kwetsbare vissoorten vermeldt onder meer de paling als bedreig-
de vissoort. Over de status van de economisch zo belangrijke, maar door overbevissing be-
dreigde haring wordt door de belanghebbende partijen fel gestreden (afb. 1).4

Sandra Langereis

1 P.J.E.M. van Dam, Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland
1440-1530 (Hollandse Studiën 34; Hilversum 1998).

2 F. Egmond, Het Visboek. De wereld volgens Adriaen Coenen 1514-1587 (Zutphen 2005); integrale webeditie: www.kb.nl/vis-
boek. F. Egmond en P. Mason, Het walvisboek. Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585 (Zutphen
2003).

3 L.M. Helmus (red.), Vis. Stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550-1700 (Utrecht 2004).
4 Zie voor meer informatie over de Rode Lijst: www.visserslatijn.nl/wetgeving.

Afb. 1a Oude reclame voor deHol-
landse Nieuwe. Foto uit: A. de Boer &
W. Klootwijk,Haring en zijn maatjes
(Wormer 2003) 42.



Vis als haring en paling appelleert sterk aan ons nationaal gevoel, ons ‘Hollands’ be-
wustzijn. Viskramen zijn veelal rood-wit-blauwuitgedost. Voor het eerste vaatjeNieuweHa-
ring wordt met trots een astronomisch bedrag neergeteld. Waar zouden we zijn zonder de
haring? De zorg om het behoud van deze en andere vissoorten wordt mede aangewakkerd
door demoderne angst voor het teloorgaan van allerlei ‘nationale culturele waarden’. Het is
opvallend dat goedbedoelende hoeders van fauna en flora vaak nationalistische terminolo-
gie te berde brengen in hun betogen voor natuurbehoud. Het is niet ongewoon om een nor-
matieve lading te geven aan het onderscheid tussen ‘inheemse’ en ‘uitheemse’ dier- en
plantsoorten, en om de natuurbeschermingsmaatregelen te willen richten op het behoud
van ‘onze’ fauna en flora. De ‘invasie’ van de oersterke Amerikaanse rivierkreeft in Neder-
landsewateren zorgt bijvoorbeeld al jaren voor de nodige opwinding in de pers. De ‘opmars’
van dit beestjewordt steevast beschreven inmilitaristische bewoordingen. ‘Exotische dieren
veroveren Amsterdam’ kopte Het Parool afgelopen winter. Het achterliggende motief is dat
veel natuurliefhebbers vrezen voor het verdwijnen van typische lokale diersoorten, die bio-
diversiteit garanderen, ten gevolge van een ecologische mondialisering. De ‘ver-McDonal-
disering’ van de nationale fauna is dit verschijnsel wel genoemd.5

Is Hollandse vis ons natuurlijk erfgoed? De historische feiten stellen deze gedachtengang
op de proef. Historisch-ecologen hebben namelijk aangetoond
dat, bijvoorbeeld, ook de tegenwoordig alom aanwezige karper bij
nadere beschouwing een van origine ‘uitheemse’ vis blijkt te zijn,
die mogelijk in de Middeleeuwen is uitgezet in Nederlandse wate-
ren. De even florerende snoekbaars blijkt pas in de 19de eeuw in
ons land te zijn geïmporteerd. Aan de andere kant van het spec-
trum, zo laat het onderzoek van historisch-ecologen zien, zwom-
men eeuwen geleden nog zalm, steur, elft, zwaardvis en tonijn
rond in Nederlandse wateren. Dus wat is eigenlijk Hollandse vis?
Valt daar wel een definitie van te geven? Het lijkt erop dat dat een
ondoenlijke zaak is.Het dierenrijk heeft zijn eigen springerige his-
torie en dynamiek, nauw verweven met de onophoudelijke ingre-
pen van de mens in het hem omringende landschap.
In dit themanummer gaan we dan ook niet op zoek naar een

antwoord op de vraag wat Hollandse vis is of was. In plaats daarvan onderzoekenwe in hoe-
verre vis ook in vroeger eeuwen is beschouwd als van buitengewoon grote symbolische
waarde voor de geschiedenis van Holland en voor de identiteit van de Hollanders. Gaat de
moderne notie vanHollandse vis als nationaal erfgoed terug op een veel oudere culturele be-
tekenisgeving aan vissen? In dit themanummer richten we ons op de periode vanaf circa
1500. Maar laat het meteen gezegd zijn dat alleen al het voorkomen van de drie haringen in
het wapen van Enkhuizen en de bekende termen Hoeken (‘vishaken’) en Kabeljauwen aanto-
nen dat Hollandse vis ook in de Middeleeuwen als identity-marker heeft gefungeerd.
Een vergelijkbaar onderzoek is enkele jaren geleden verricht op initiatief van het Centra-
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5 M. Sevil, ‘Exotische dieren veroveren Amsterdam’, Het Parool, 17 december 2005, PS p. 26. Paroolverslaggever Sevil doet
in dit stuk op enigszins gechargeerde wijze verslag van een interview met Martin Melchers, de Amsterdamse stadseco-
loog, die genuanceerd tegenover het exoten-vraagstuk staat.Het Parool, 15 augustus 2003, PS p. 7, meldde eerder al dat er
inNoorwegen een prijs op het hoofd van de Amerikaanse rivierkreeft is geplaatst, omdatmen daar vreest dat dit dier ziek-
ten zal verspreiden en ‘oorspronkelijke diersoorten’ zal bedreigen.

Afb. 1b Zie kleurkatern.



al Museum in Utrecht. In de prachtig uitgegeven tentoonstellingscatalogus Vis. Stillevens van
Hollandse en Vlaamse meesters 1550-1700 (Utrecht 2004) doet een team van wetenschappers uit
de kunstgeschiedenis, biologie en voedselgeschiedenis verslag van hun speurtocht naar
‘onze grote culturele verbondenheid met vis’.6 Het hoofdonderwerp van de Utrechtse ten-
toonstellingscatalogus is de verbeelding van vis in de Hollands-
Utrechtse schilder- en prentkunst. Enkele van de belangrijkere
thema’s in deUtrechtse tentoonstellingscatalogus zijn de religieu-
ze connotatie van vissen als christussymbool of als vastenvoedsel
en de symbolische voorstellingen van walvissenstrandingen (afb.
2). Over beide thema’s bestaat reeds veel literatuur. Daarom heeft
de redactie van Hollandse vis besloten om voor het hier voorliggen-
de themanummer andere invalshoeken te kiezen.7

In dit themanummer Hollandse vis slaan we de netten wijd uit, door naast de kunstge-
schiedenis ook de dierarcheologie, de wetenschaps- en verzamelgeschiedenis, de feest- en
ritueelgeschiedenis en de muziekgeschiedenis in het onderzoek te betrekken. De auteurs
van de hoofdartikelen vertegenwoordigen al deze uiteenlopende disciplines. Daarnaast
hebben we de vaste rubrieken van Historisch Tijdschrift Holland op het thema Hollandse vis af-
gestemd. De interviewrubriek doet verslag van een gesprek met Florike Egmond, de bezor-
ger van het Visboek enWalvisboek van Adriaen Coenen. De Archievenman speurt naar visliedjes
in de liederencollectie van het Meertens Instituut. En als afsluiter biedt Hollands Spoor een
rondwandeling langs échte vissen in het aquarium van de hoofdstedelijke dierentuin Artis.

Lof van den Pekelharingh
Geïnspireerd door de uitgave Vis. Stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550-1700 heb-
benwe kunsthistorica Bonny van Sighem gevraagd een alternatieve visie te geven op de ver-
beelding van Hollandse vis in geschilderde visstillevens. De prentkunstige verbeelding van
Hollandse vis komt aan de orde in de bijdrage van Carel Richter, die speciaal voor dit the-
manummer voor de eerste maal een inventarisatie heeft gemaakt van alle Hollandse vissen-
boeken.
Van Sighembeschrijft de opkomst, bloei en ondergang van het visstilleven, een klein gen-

re binnen de Hollandse schilderkunst. Alleen tijdens het hoogtepunt van de Gouden Eeuw
was er voldoende economische draagkracht voor het voortbestaan van een uiterst gespecia-
liseerd genre als het visstilleven. De afbeeldingen van vissen op geschilderde stillevens wa-
ren bedoeld om de beschouwers te laten genieten van de intrinsieke schoonheid van deze
dieren. Van hoofdzakelijk economisch gezien waardevolle objecten, afgebeeld in drukke
markt- en keukenvoorstellingen, evolueerden vissen tot esthetische objecten, geportret-
teerd in stillevensmet de vissen zélf in de hoofdrol. DeHollandse kunstenaars bleven dicht-
bij hun eigen leefwereld, ze beeldden voornamelijk zeevissen af. Op hun doeken ontwaren
we schelvis, kabeljauw, tarbot en zalm; op één van de mooiste doeken wordt de haring let-
terlijk lof toegezongen (zie omslag). Niettemin constateert Van Sighem dat dergelijke vis-
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6 Helmus, Vis, 10.
7 Zie behalve de bijdragen inHelmus, Vis, ook: S. Schama,Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw (Am-

sterdam 1988); B.C. Sliggers en A.A. Wertheim, ‘Op het strand gesmeten’. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust
(Zutphen 1992); P.J.E.M. van Dam, ‘Feestvissen en vastenvissen. Culturele, ecologische en economische aspecten van de
visconsumptie in de Nederlanden in de Late Middeleeuwen’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 29 (2003) 467-496.

Afb. 2 Zie kleurkatern.



senafbeeldingen niet naar de natuur geschilderd kunnen zijn geweest. Vanwege de grote be-
derfelijkheid van dode vissen waagde geen kunstenaar zich aan het schilderen ‘naar het le-
ven’: de vis zou teveel gaan stinken.
De kunstenaars en geleerden die zich hebben toegelegd op het verbeelden van vissen in

tekeningen, gravures of etsen bedoeld voor vroegmoderne wetenschappelijke vissenboe-
ken, moeten minder bang zijn geweest voor vieze luchtjes. Zij streefden in tegenstelling tot
hun onmiddellijke voorgangers, de middeleeuwse illustrators van bestiaria, juist wél naar
een zo realistisch mogelijke afbeelding. Voor dat doel verzamelden ze allerhande dode vis-
sen, die ze droogden en opzetten, op sterk water bewaarden, op de snijtafel legden. Richter
laat zien hoe de zelfstandige waarneming van vissen in de 16de, 17de en18de eeuwmeer en
meer terrein won, met als resultaat steeds overtuigender afbeeldingen in de Hollandse vis-
senboeken. Tegelijkertijd, zo beschrijft Richter, bleven allerlei gewoonten en geloofsartike-
len het wetenschappelijke streven naar realisme op cruciale momenten in de weg staan. Zo
laten de afbeeldingen van mythologische zeewezens als de haringkoning in het Visboek van
Adriaen Coenen zien dat het Hollandse loflied op de pekelharing doorklonk tot ín de door-
wrochte boeken van destijds hooggewaardeerde vissendeskundigen.

De Hollandse Nieuwe op inburgeringscursus?
De haring (Gouden Berg van Holland, Triomf van Holland, Hollands Glorie, om slechts enkele van
de oude en nieuwe superlatieven voor deze geliefde vissoort te noemen) speelt onvermijde-

lijk een hoofdrol in dit aan Hollandse vis gewijde themanummer
(afb. 3). Maar we zouden geen Historisch Tijdschrift Holland zijn,
wanneer we niet eerst te rade zouden zijn gegaan bij de archeolo-
gen Roel Lauwerier en Frits Laarman over de vraag, hoe Hollands
de Hollandse Nieuwe feitelijk is. In hun bijdrage doen deze
auteurs de ware geschiedenis van het haringkaken uit de doeken.
Hollanders hebben zichzelf er graag op laten voorstaan dat het

haringkaken zou zijn uitgevonden door Willem Beukelszoon uit Biervliet. Beukelszoons
vermeende uitvinding heeft het in de afgelopen jaren nog geschopt tot opname in het kwar-
tetspel Verloren Verleden en tot de quizMillenium Proef van NRC Handelsblad. Lauwerier en Laar-
man hebben het verhaal tot op de bodem uitgezocht. De culturele verbondenheid met het
haringkaken blijkt ook in vroeger eeuwen zo groot te zijn geweest dat de Hollanders zich
een oorspronkelijk Deens-middeleeuwse conserveringstechniek reeds in de 16de eeuw heb-
ben toegeëigend.
Het uitvaren en binnenkomen van deHollandse visserssvlootmet de felbegeerde gekaak-

te NieuweHaring werd en wordt als groots ritueel gevierd. Het begin van deze vieringen ligt
dadelijk in het einde van de 16de eeuw, de periode waarin de haringvisserij sterk aan econo-
misch belang won. Hoewel de vorm en beleving van de rituelen door de eeuwen heen sterk
zijn veranderd, gaat het arriveren van de Nieuwe Haring tot op de dag van vandaag met het
nodige gekrakeel gepaard. Afgelopen voorjaar is er bijvoorbeeld veel te doen geweest over
het vertraagde aanbrengen van de Nieuwe Haring en over de illegale, want vroeger dan af-
gesproken begonnen verkoop in het Noord-Hollandse Bergen. Een en ander werd in het tele-
visieprogramma ‘Klootwijk aan Zee’ op de voet gevolgd door consumentendeskundige
Wouter Klootwijk.
Voor ons themanummer beschrijft historicus Jeroen ter Brugge de gebruiken rondom de
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Nieuwe Haring die in de 18de en 19de eeuw in ere werden gehouden. Tot nu toe vrijwel on-
bekende gelegenheidsgedichten over Vlaggetjesdag en Buisjesdag evenals tal van bijzondere
materiële Nieuwe Haring-objecten uit de collectie van het Visserijmuseum te Vlaardingen
vormen de levendige bronnen voor zijn onderzoek naar dit ‘eigen Hollandsch feest’.

Demythe van de haringkoning
De wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke beeldvorming over Hollandse vis onder
vroegmoderne vissendeskundigen komen in dit themanummer
uitgebreid aan bod, in de bijdrage van bioloog Carel Richter over
Hollandse vissenboeken en in het interview met historica Florike
Egmond over Adriaen Coenen, de samensteller van het oudste
Hollandse vissenboek (afb. 4).
De huidige belangstelling voor oude vissenboeken is een nieuw

fenomeen. Biologen vertoonden traditioneel weinig tot geen be-
grip voor de bezigheden van vroege pioniers in hun vakgebied. Al
diemiddeleeuwse fabeltjes over het dierenrijk, al die onlogisch sa-
mengestelde rariteitenkabinetten van Renaissancistische verza-
melaars: wat moest je ermee als moderne wetenschapper? Aan de
andere kant hebben ook de historici de voorgeschiedenis van de dierkunde lange tijd links
laten liggen. Alleen de wetenschapshistoricus durfde zich op het terrein van het dierenrijk
te begeven. Maar het oude wetenschapshistorische onderzoek naar de vroegere natuurwe-
tenschappen had steevast betrekking op de biografieën van Grote Geleerden en op het vast-
stellen van hun positie op de kilometerteller van de wetenschappelijke vooruitgang. Autodi-
dacten als Adriaen Coenen, wiens Visboek naast realistische weergaven van Hollandse
vissoorten ook afbeeldingen van zeemeerminnen en van de mythologische haringkoning
bevatte, waren voor dit soort onderzoek geen serieuze kandidaat. Toch werd Coenen in zijn
eigen tijd wel degelijk serieus genomen als vissenexpert. Zo serieus zelfs, dat Willem van
Oranje hém als deskundige raadpleegde toen er weer eens eenwalvis op deHollandse stran-
den was aangespoeld.
Dankzij het succes van de cultuurgeschiedenis en dankzij de groeiende interesse in eco-

logische vraagstukken sinds de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is de histori-
sche belangstelling inmiddels compleet verschoven. De ‘randverschijnselen’ van de vroege-
re wetenschapsbeoefening vormen nu juist het brandpunt van historisch onderzoek.
Historici en grijze raven onder de biologen zijn buitengewoon geïnteresseeerd geraakt in de
geschiedenis vanmenselijke attitudes ten opzichte van de natuur en in volkse voorstellingen
van de dierenwereld. Om die reden richt het nieuwe onderzoek zich graag op vrijwel nooit
beroemd of zelfs maar bekend geraakte verzamelaars als Adriaen Coenen. Dat waren de
mensen die vanaf de 16de eeuw ontzaglijke informatiestromen op gang brachten, die schat-
ten aan gegevens en materiële objecten in hun aantekenboeken en rariteitencollecties be-
waarden en ordenden, en die probeerden de oude en nieuwe kennismet elkaar te verzoenen.
Egmond en Richter gaan in op de noeste verzamelarbeid van Coenen en andere Holland-

se vissenkenners uit de vroegmoderne periode. Beiden buigen ze zich over de vraag, waar
gedurende de vroegmoderne tijd de grens lag tussen wereldbeeld en vissenkunde, waar
volksgeloof ophield en vissenwetenschap begon.Uit het onderzoek vanRichter blijkt de vis-
senkunde in Holland opvallend sterk vertegenwoordigd te zijn geweest. De climax vormde

Hollandse vis: inleiding 147

Afb. 4 Zie kleurkatern.



het verblijf van de ‘Leidse Zweed’ Petrus Artedi aan het begin van de 18de eeuw. Toen werd
de wonderbaarlijke onderwaterwereld van Coenen en consorten definitief naar het rijk der
fabelen verwezen.

Palingpop en Hollandse Leeuw
Voor de 20ste eeuw lenen we ons oor aanmuziekhistorica LutgardMutsaers, die in haar ge-
schiedenis van de Palingpop komt tot een scherpzinnige beschouwing over deze bekende
vismetafoor. En passant schetst zij een prachtig tijdsbeeld van na-oorlogs Volendam.
De populaire muziek van bands als The Cats en BZN was op en top ‘paling’: oer-Hollands,

want paling was Volendams handelsmerk, en aalglad. Het repertoire kreeg het predikaat
‘glad’ omdat de muzikanten álles in het werk stelden om de top van de Nationale Hitparade
te bereiken. De godfathers van de Palingpop, The Cats, vierden hun grootste successen in de ja-
ren rond 1970, met als grootste hit One Way Wind (1971). In de jaren na deze hit was de band
wereldberoemd in eigen land.
De geschiedenis van de Palingpop blijkt na lezing van Auke Koks 1974. Wij waren de besten

(Amsterdam 2006) op wonderlijke manier verbonden te zijn met de geschiedenis van de
Hollandse Leeuw, in de gedaante van Koning Voetbal wel te verstaan.8 Auke Kok beschrijft
hoe hetNederlands elftal in de vroege jaren zeventig tot op vrijwel de laatsteman verslingerd
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was aan de succesvolle The Cats. Tijdens de Wereldkampioenschappen van 1974 was het
spelen van een cassettebandje met songs van The Cats een vast ritueel in de spelersbus op
weg naar de wedstrijden. Wim Suurbier en Johan Neeskens gingen de ploeg voor in het uit
volle borst meezingen van de hits. Het fanschap van de Oranjespelers werd extra in de hand
gewerkt door de familiaire banden tussen enkele bandleden en sporters. Bassist/componist
ArnoldMührenwas de neef van spelers Gerrie en ArnoldMühren, allen Volendammers. Gi-
tarist/zanger Cees Veerman was goed bevriend met enkele leden van Ajax, die hij van jongs
af aan kende van het spelen in jeugdteams. Veel Ajacieden, in 1974 veruit in demeerderheid
in het Oranje-elftal, gingen graag uit in Volendam. Het vissersdorp was destijds een hippe
plek dankzij de Palingpop: kijken naar een optreden van The Cats, of iets drinken in Café De
Molen, waar ook de Volendamse muziekscene over de vloer kwam.
Op zondagavond 30 juni 1974 kwamenHollandse vis, Palingpop enOranjegevoel samen:

een schitterend ongeluk, althans vanuit het perspectief van de redactie van dit aan Holland-
se vis gewijde themanummer. Die avond vierden deOranje-spelers de overwinning opOost-
Duitsland in de bar van hun hotel in het Duitse Hiltrup. Bondscoach Rinus Michels scha-
kelde een vroegere Ajax-teamgenoot, inmiddels impresario, in om iets moois te regelen. En
mooi was het, zeker in de levendige beschrijving van Auke Kok: daar verschenen The Cats in
de hotelbar. Ze hadden paling uit Volendammeegenomen voor de sporters (afb. 5). The Cats
gaven de sporters drumles en kregen spelersshirts kado. Ten slotte trad de band op in de ho-
telbar, inOranjeshirts. Het inHiltrup aanwezige Algemeen Dagblad ging iets te vroeg naar bed
en kopte op maandagochtend braaf: ‘AD-Knalfuif Met The Cats Voor Oranje’. Het verdere
verloop van deze Palingfuif, eindigend in de nachtelijke koele duik in het hotelzwembad, is
wereldgeschiedenis.

Hollandse vis: inleiding 149



Hollandse Nieuwe
en de mythe van Willem Beukelszoon

1

Wat is er Hollandser dan een Hollandse Nieuwe? Rauwe haring, nu een lekkernij, is eeuwenlang een
meer of minder belangrijk bestanddeel van het dagelijkse of wekelijkse voedsel geweest. De sleutel tot het
succes was dat men in staat was deze bederfelijke waar langer houdbaar te maken door de vis te kaken
en te zouten. De 14de-eeuwse Willem Beukelszoon van Biervliet zou de omstreden uitvinder van dit con-
serveringsproces zijn. Het aardige is dat de ambachtelijke handelingen van het haringkaken archeolo-
gische sporen nalaten, zodat we de geschiedenis van dit procédé door bestudering van de inhoud van
beerputten, beerkelders en oude tonnetjes kunnen achterhalen. In het onderstaande wordt kort ingegaan
op de betekenis van haring in de periode vóór het haringkaken en wordt de mythe van Willem Beukels-
zoon opgehaald. Vervolgens wordt de archeologie als bron van informatie over het kaken geïllustreerd
aan de hand van de resten van een 16de-eeuws Hollands scheepswrak en wordt verhaald hoe de mythe
ontzenuwd is op grond van buitenlands materiaal.

Hollandse Nieuwe is gekaakte en gezouten haring. Het kaken van haring is een procédé om
vis te verduurzamen.De haringwordt in de ene hand genomen enmet de andere handwordt

een kort mesje achter de kieuwen gestoken (afb. 6). Door het mes
te draaien worden in één beweging de kieuwen, maag, hart, lever
en een deel van de ingewanden naar buiten getrokken en afgesne-
den waardoor een belangrijke bron voor bederf is verwijderd. De
vis mist nu een klein driehoekig stukje achter de kop aan de buik-
zijde. Vervolgens wordt de haring gezouten en verpakt. Deze be-
werkingenmaken de haring langer houdbaar. De uit de resterende
ingewanden vrijkomende enzymen zorgen er bovendien voor dat

het vlees mals wordt en de haring zijn typische smaak krijgt die tegenwoordig vooral in Ne-
derland lekker wordt gevonden.
Een andere manier om haring te verduurzamen is ze te ontdoen van kop en ingewanden

en ze vervolgens te roken. Ook zouten, steuren, is eenmogelijkheid. Dit werd onder andere
gedaan door vissers die hun bederfelijke waar van op grotere afstand gelegen haringgron-
den moesten aanlanden. Het kaken is in wezen een verfijning van dit laatste procédé.

Deuitvindingvanhetharingkakenmoetgezienwordenbinnendegroeiendevraag indeMid-
deleeuwennaarhoudbaarvoedsel.Vanwegedestrengekerkelijkevastenregelswaserbovendien
grotebehoefteaanvisalsvolksvoedsel.VoorVlaanderenwordtaangenomendat instedenzoet-
waterviswaarschijnlijk door een combinatie van vervuiling enoverbevissing al snel nietmeer
in die behoefte kon voorzien en dat men reeds in de 13de-15de eeuw voornamelijk afhanke-
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lijk was van zeevis.2 InHolland zal dit niet anders zijn geweest,maar de omslag lijkt daar pas
later tehebbenplaatsgevonden.StudievaneenreeksbeerputtenuitHaarlemlaatbijvoorbeeld
zien dat pas vanaf de 16de-17de eeuw zeevis daar belangrijker wordt voor de consumptie dan
zoetwatervis, hoewel het assortiment op zich in de loop der tijd niet verandert.3

Aan de kust kon in de toenemende vraag naar zeevis worden voorzienmet verse vis, maar
verder weg boden lang houdbare gezouten vis en stokvis, gedroogde kabeljauw, uitkomst.
Bovendien konden deze producten ook dienen als wintervoorraad. De beroepsvisserij die
zich sinds de 12de eeuw eerst in Vlaanderen en later in Zeeland enHolland ontwikkelde, was
aanvankelijk echter beperkt tot de kustwateren. De haring, die direct voor onze kust nauwe-
lijks voorkomt, was dan ook niet bereikbaar met de weinig zeewaardige platbodems. Dat
was anders in Schonen, aan de zuidpunt van Zweden. Daar kwamen grote scholen haring
wel vlak voor de kust voor. Na de vangst kon de vis hiermakkelijk aan landworden gebracht
voor verdere bewerking. Dit was een kans voor de internationale handel van de Hanzeste-
den. Zij maakten gebruik van het gat in de markt en exporteerden grote hoeveelheden ge-
zouten haring uit Schonen naar de Nederlanden. Pas nadat de vissers uit de Nederlanden
overgingen op grotere schepen konden vanuit de thuishaven haringgronden zoals die voor
de Schotse en Engelse kust worden bezocht en kon de vis gezouten en in tonnen verpakt
worden aangeland. Als aan het eind van de 14de eeuw door zeeroverij de verbinding tussen
Hanze en Schonen verbroken is, komt de markt voor de zogenaamde Vlaamse kaakharing
open te liggen.4 Het haringbedrijf in Holland maakt met name in de 16de eeuw een snelle
groei door, die zijn hoogtepunt kent in het eerste decennium van de 17de eeuw. Daarna
raakt dit bedrijf weer gedeeltelijk in verval.5

Haring in archeologische context
Willenwe verder terug in de tijd, danmoetenwe ons grotendeels verlaten op archeologische
informatie. We zien dan om te beginnen dat haring tot in de Middeleeuwen geen enkele rol
speelde in de voeding van de bewoners van het gebied dat laterHolland heet. Zowordt in het
afval van de neolithische nederzettingen van de kwelders van Noord-Holland een heel scala
van vissen aangetroffen, vooral veel kabeljauwachtigen en platvissen, maar de haring ont-
breekt geheel.6 Waarschijnlijk kwam – net als tegenwoordig – haring alleen verder op zee
voor, zodat deze vis buiten het bereik van de kustbewoners bleef. Ook in afval van nederzet-
tingen uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd komenwe de haring nauwelijks tegen. Een
uitzondering hierop is een Romeinse nederzetting in Vlaardingen waar naast snoek, winde,
zalm en kabeljauw ook wat haring is aangetroffen.7 Dit is voor de Romeinse tijd een echte
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zeldzaamheid. Zo leverde het omvangrijke onderzoek naar de visresten die gevonden zijn bij
de Romeinse haven van Velsen maar liefst 33 verschillende soorten vis op, maar geen enke-
le rest van een haring.8 Hetzelfde geldt voor vroegmiddeleeuwse vindplaatsen. Een Mero-
vingische woonplaats uit Den Haag bijvoorbeeld, waar veel materiaal onderzocht is, bevat
alleen resten van kabeljauw, schelvis, poon, harder, platvis, heilbot, stekelrog, doornhaai,
steur, zalm en snoek.9

Er is veel archeologisch onderzoek gedaan naar vindplaatsen uit de middeleeuwse ste-
den. Toch weten we archeologisch bijzonder weinig over haring in stedelijke context. Vaak
wordt te weinig en te onnauwkeurig gezeefd om onderzoek te kunnen doen naar vangst,
handel, verwerking en consumptie van deze vis. De kleine haringbotjes, maar ook de resten
van andere vissoorten en van bijvoorbeeld vogels, zijn zo klein dat deze, wanneer er tijdens
de opgraving alleenmet de handwordt verzameld, bijna allemaal over het hoofdworden ge-
zien. De enkele bestudeerde vondstcomplexen uit de Late Middeleeuwen met veel gezeefd
materiaal betreffen geen van alle doorsnee huishoudens; het gaat om een kasteel in Haar-
lem, gasthuizen in Den Haag en Delft en zogenaamde gromputten uit 14de-eeuws Den
Haag.
In de laatst genoemde putten, kuilen waarin visafval werd verzameld om er vervolgens de

arme duingrond mee te bemesten, zat geen haring; wel resten van schelpen en zeesterren,
veel resten van schol en bot en een kleine hoeveelheid resten van tarbot en schelvis.10 Bij de
andere complexen komen we wel haring tegen. In de resten van het adellijke Huis ter Kleef
uit Haarlem lijkt een toename van het belang van haring te zien te zijn. In de 13de-eeuwse
afvallagen is slechts eenminiemehoeveelheid van deze vis teruggevonden.Naast allerlei an-
dere zee- en zoetwatervissen werd er blijkbaar vooral schelvis gegeten.11 In een 15de-eeuwse
latrine daarentegen is haring de meest voorkomende zoutwatervis.12

Het vooral 15de-eeuwse voedselafval van het St. Nicolaasgasthuis te Den Haag laat twaalf
soorten vis zien.13 De nadruk ligt op de zeevissen, waarvan scholachtigen (schol en bot) en
kabeljauwachtigen (kabeljauw, schelvis en wijting) verreweg het belangrijkste zijn. Slechts
zeven procent van het teruggevonden en op soort te determineren visbot is van haring. Het
vondstmateriaal laat ook zien dat de consumptie van riviervis – paling, brasem, karper en
baars – van ondergeschikt belangwas: samen nog geen zeven procent. Ook de resten uit een
15de-eeuwse beerput van een ziekenzaal van het Oude Gasthuis in Delft tonen een voorkeur
voor scholachtigen en kabeljauwachtigen.14 Riviervis en andere zeevissen – stekelrog,
doornhaai, tarbot, poon en haring – komen in zeer geringe mate voor. Daarbij dient echter
te worden bedacht dat door de manier van uitzoeken van de zeefmonsters veel kleine ha-
ringbotjes over het hoofd kunnen zijn gezien, zodat het werkelijke aandeel van haring mo-
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gelijk groter is. De hoeveelheid haringbot is in ieder geval te klein om vast te stellen of het
om gekaakte haring gaat.

Beukels en de uitvinding
Het haringkaken en Willem Beukelszoon, met name de wat ouderen onder ons kennen de
combinatie uit de geschiedenisboekjes. Deze 14de-eeuwse inwoner van het Zeeuws-Vlaam-
se Biervliet zou de uitvinder zijn.Willem is één van die levendige en aansprekende personen
uit onze vaderlandse geschiedenis. Zo figureert hij naast ‘roemruchte vrouwen’ als Mata
Hari, ‘ontdekkingsreizigers’ alsWillem Barentsz en slachtoffers van ‘laaghartigemoorden’
als Floris V, zij het met enige reserve, onder het kopje ‘uitvindingen’ in het kwartetspel Ver-
loren Verledenwaarin gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis
worden gepresenteerdmet prenten uit de Atlas van Stolk.15 Kennis van deze uitvinding werd
door sommigen zelfs zo relevant geacht dat er een vraag over Willem Beukelszoon voor-
kwam in de schertsende ‘Millennium proef’, die NRCHandelsblad op 31 december 1998 als
bijdrage afdrukte om te testen of men beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en ei-
genschappen om de eeuwwisseling met vertrouwen tegemoet te zien.16

Curieus in dit verband is de studentikoze ‘Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de va-
derlandsche historiën’ van Johan Huizinga.17 Het bevat een reeks door Huizinga zelf tijdens
zijn studietijd vervaardigde prenten bij bekende citaten uit bronnen en handboeken. Nadat
ze rond 1895 door een uitgever ongeschikt werden geacht voor uitgave, schonk hij ze aan
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vrienden. Op verzoek van zijn weduwe werden ze in 1950 als ‘beschaafde genietbare gees-
tigheid’ alsnog gebundeld en uitgegeven, voorzien van vertalingen door J.C. Bloem van de
Latijnse citaten.18 Een van de prenten toont het eureka-moment van Beukelszoon die – zo te
zien – tijdens het bereiden van eenmaaltijd met drank, brood, haring en een uitje onder het
toeziend oog van zijn kat het haringkaken uitvindt (afb. 7). De prent hoort bij een citaat over
dit verhaal uit Guicciardini’s beschrijving van de Nederlanden.19

In de jaren vijftig van de 20ste eeuw is er een uitvoerige discussie gevoerd over de uitvinder
van het haringkaken. De twee opponentenwarenDoorman enDegrijse. DeNederlandse his-
toricusDoormanwas een vurig pleitbezorger van de persoonWillemBeukels uit Biervliet die
het kaken tussen 1315 en 1330 zou hebben geïntroduceerd.20 De Belgische historicus De-
grijse zette daar vraagtekensbij.Hij betwijfelde datmet het in bronnengenoemde ‘kaken’wel
overal het bovengenoemde procédéwerd bedoeld, zette vraagtekens bij de figuur van de Bier-
vlietse Beukelszoon, en kwam op grond van historischmateriaal bovendienmet een alterna-
tief in de vorm van Willem Beukel uit Hughevliet.21 We gaan hier echter niet nader in op de
oorsprong van het verhaal rond Beukelszoon. Want kijken we naar de archeologische bron-
nen, dan blijkt deze ooit zo verwoede discussie compleet achterhaald.

Gekaakte haring en het Biddinghuizer Colfschip
Archeologisch is het verschil tussen gekaakte en niet-gekaakte haring goed herkenbaar.22

Bij het kaken worden namelijk behalve de ingewanden met één haal van het mes ook enke-
le botjes van de kop en van de schoudergordel net achter de kieuwen weggesneden (afb. 8).
Vooral het relatief grote cleithrum verdwijnt op dezemanier, hoewel soms nog een klein aan-
gesneden stukje in de vis achterblijft. Ook het wat kleinere urohyale en het coracoideum wor-
den meestal weggesneden. Andere botjes, zoals het epihyale, het keratohyale en het supraclei-
thrale,worden bij het kaken somswel, somsniet verwijderd.Dit patroon, hetwegsnijden van
een aantal specifieke skeletonderdelen, herkennen we wanneer we bij opgravingen van bij-
voorbeeld een beerput met het afval van een huishouden de daarin teruggevonden minus-
cule resten van vis onderzoeken. Als het afval is van gekaakte haring vinden we allerlei
delen van het skelet terug, maar het cleithrum bijvoorbeeld, ontbreekt vrijwel geheel. Voor-
waarde omdit vast te kunnen stellen is wel dat er bij de opgraving zeer zorgvuldig verzameld
wordt met behulp van een fijnmazige zeef. Als er gewoon met de hand wordt verzameld,
vind je hooguit resten van grote vissoorten als kabeljauwen en steuren. De kleine botjes van
de haring zullen dan zeker onopgemerkt blijven en verloren gaan.

Illustratief zijn de onlangs onderzochte visresten van het ‘Biddinghuizer Colfschip’. Dit
vroeg-16de-eeuwse schip werd in 1992 even ten westen van Biddinghuizen in Flevoland op-
gegraven.23 De twintigmeter lange kustvaarder dankt zijn bijnaam aan de zestien deels com-
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18 C.T. van Valkenburg, ‘Inleiding’ in: Ibidem, 5-7.
19 M.L. Guicciardijn, Beschriyvinghe van alle de Neder-landen; anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt (Amsterdam 1612) 311.
20 G. Doorman, ‘Het haringkaken enWillem Beukels’, Tijdschrift voor Geschiedenis 69 (1956) 371-386.
21 R. Degrijse ‘Schonense en Vlaamse kaakharing in de 14de eeuw’, Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 12 (1957) 100-

107.
22 M. Seeman, ‘Fish remains from Smeerenburg, a 17th century Dutch whaling station on the westcoast of Spitsbergen’ in:

D.C. Brinkhuizen en A.T. Clason (red.), Fish and archaeology. Studies in osteometry, taphonomy, seasonality and fishing methods
(BAR International Series 294) (Oxford 1986) 129-139.

23 Locatie kavel M11. J.M.A.M.Morel, ‘Het “Biddinghuizer Colfschip” in: A.K. Bootsma et al. (red.), Drooggelegd land – bloot-
gelegd verleden (Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland) (Lelystad 1993) 25-38.



pleet bewaarde kolfstokken, een soort 16de-eeuwse golfclubs, die deel uitmaakten van de la-
ding. Het schip was waarschijnlijk van een Hollandse haven op weg naar Kampen toen het
in de Zuiderzee verging.24

Onderdeel van de bewaard gebleven lading waren de resten van zeventien tonnetjes. Om
te achterhalen wat er in heeft gezeten, zijn tijdens de opgraving uit zeven tonnetjes grond-
monsters genomen.25 Omdat de monstername alleen een kwalitatief doel had en niet ook
gericht was op de hoeveelheden die in de tonnen verpakt zaten, is indertijd geen acht gesla-
gen op het volume van demonsters en is niet al het materiaal verzameld. Ook zichtbare res-
ten onder de losse duigen van uiteengevallen tonnen, en enkele
andere concentraties vondsten die vermoedelijk afkomstig waren
uit vaatjes, zijn bemonsterd.26 De grondmonsters zijn vervolgens
gezeefd over zeven met een zeer fijne maaswijdte (2 mm). Naast
stukjes hout leverde dit duizenden kleine, goed geconserveerde
visbotjes op (afb. 9). Deze zijn, deels onder een binoculair, onder-
zocht in het archeozoölogisch laboratorium van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Het lab beschikt over
een vergelijkingscollectie van, onder andere, botten en botjes van
zoogdieren, vogels en vissen die bij opgravingen in Nederland kunnen voorkomen. Met be-
hulp van die collectie kan worden vastgesteld van welke diersoort gevonden resten zijn, en
om welke skeletonderdelen het gaat.
Tabel 1 geeft een overzicht van de resultaten. In totaal konden 28.952 visbotjes op soort

en skeletonderdeel gedetermineerd worden. Hieronder zaten 84 palingresten (uit monster
58), 23 wervels van een paling en een schub van een baars (uit monster 42), en nog twee
baarsschubben (uit monster 37 en 68). De resten van deze zoetwatervissen hebben echter
een totaal andere conservering dan het overige visbot en zijn waarschijnlijk pas veel later,
nadat de Zuiderzee IJsselmeer was geworden, op natuurlijke wijze bij het scheepswrak te-
rechtgekomen. Ze behoren niet bij de lading van het schip en worden verder buiten be-
schouwing gelaten.
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24 Informatie A.B.M. Overmeer (Nieuw Land Erfgoedcentrum).
25 De vondstnummers van de combinaties van ton en monster zijn: (M11-)2/3; 34/35; 38/40; 39/41; 43/53; 44/55; 57/58.
26 Monster M11-9, mogelijk behorend bij tonM11-7; monster 37, mogelijk behorend bij ton 30; en enkele monsters die niet

aan specifieke tonnen konden worden toegeschreven: M11-11, 31, 42, 68, 75, 77, 78.

Afb. 8 Kopskelet van een haring
met de benaming van enkele bot-
jes; diverse in de tekst genoemde
botjes zijn niet zichtbaar omdat
ze dieper in de kop liggen. (s):
botten uit de schoudergordel; (k):
botten van het kieuwdeksel. Te-
kening: Koninklijk Belgisch In-
stituut voor Natuurweten-
schappen, Brussel / bewerking:
ROBAmersfoort.

Afb. 9 Zie kleurkatern.



Voor de rest is het allemaal haring, Clupea harengus. In tabel 2 zijn de gegevens wat nauw-
keuriger weergegeven. De twee tonnetjes waaruit de meeste herkenbare haringresten van
kop en schoudergordel bewaard zijn gebleven (de vondstnummers M11-41 en 55) zijn apart
gepresenteerd, de overige zijn bijeengenomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar skelet-
element en gegroepeerd naar de plaats waar ze in het lichaam voorkomen: kop, schouder-
gordel en romp-staartskelet.27 Zoals een menselijk skelet één neusbeen, twee jukbeenderen
en een hele reeks wervels telt, is in de tabel aangegeven of in een visskelet één (ongepaarde),
twee (gepaarde) of meer (seriële) van de genoemde elementen voorkomen. Op grond van
het meest voorkomende skeletdeel is vervolgens vastgesteld van hoeveel haringen de bestu-
deerde resten minimaal afkomstig moeten zijn. Het onderzochte monster M11-41 telt bij-
voorbeeld 402 dentales die, omdat het om gepaarde elementen gaat, vanminstens 201 exem-
plaren afkomstig moeten zijn. Op grond hiervan kan nu aangegeven worden hoeveel
procent van een bepaald bottype ontbreekt als we de resten van complete skeletjes zouden
verwachten. Omdat bij de twee grote monsters het meest voorkomende skeletelement het
dentale is, hebbenwe voor de vergelijkbaarheid ook bij de overigemonsters dit skeletelement
als uitgangspunt voor de tellingen genomen, hoewel er watmeer praeoperculares,maxillares en
postcleithrales en zeer veel meer prooticums in deze monsters zitten.
Als er complete vissen in de tonnen hadden gezeten, als de botten daarvan in de loop der

eeuwen allemaal ter plekke bewaardwaren gebleven, als bij demonstername al het nog aan-
wezige bot was verzameld, en als we in het lab al die botfragmentjes hadden kunnen her-
kennen, dan had bij ‘mist’ in de tabel overal nul procent gestaan. Dat is echter niet het ge-
val. Op de eerste plaats zullen niet alle aanvankelijk aanwezige botten ter plekke bewaard
zijn gebleven. Nadat het schip was vergaan en de vaten na verloop van tijd uit elkaar waren
gevallen, zal een deel van de inmiddels tot op het bot vergane inhoud zijn weggespoeld.
Daarbij zullen lichte, vliezige botjes makkelijker meegenomen zijn dan relatief zware of
compacte. We nemen aan dat dit effect van verspoeling het kleinst is geweest op plekken
waar nog veel materiaal in de – restanten van – de oorspronkelijke tonnen is blijven zitten.
Dit geldt voor de grote monsters 41 en 55 die ieder uit één ton afkomstig zijn. Maar daarbij
dient bedacht te worden dat we zeker weten dat ook hier een deel verdwenen is. Ton 39 is
namelijk de enige waarvan de gehele inhoud is verzameld en gezeefd (monster 41). De ze-
ven tonnen zijn allemaal ongeveer even groot: 68 cm hoog met een diameter van 44 cm,
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27 Skeletelementen die niet in de tabel genoemd worden, zoals coracoideum en branchiostechale zijn bij de determinatie van de
monsters buiten beschouwing gelaten.

Tabel 1 Visresten aangetroffen in het ‘Biddinghuizer Colfschip’ (16de eeuw).
De gegevens (aantallen) zijn weergegeven per onderzocht grondmonster. Ook de ton
waaruit het monster komt of mogelijk komt ( ) is vermeld.

monster nr. 3 9 11 31 35 37 40 41 42 53 55 58 68 75 77 78 Totaal
ton nr. 2 (7) 34 (30) 38 39 43 44 57
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
haring-Clupea harengus 1448 18 32 378 748 600 12 7887 2878 305 6757 6965 114 133 477 90 28842

paling -Anquilla anguilla 23 84 107

baars-Perca fluviatilis 1 1 1 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 28952
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Tabel 2 Overzicht van de skeletelementen van haring uit de diverse monsters van het
‘Biddinghuizer Colfschip’ (16de eeuw). Bij ‘mist’ is aangegeven hoeveel procent van het
verwachte aantal botjes ontbreekt.

monster nr. 41 monster nr. 55 overige monsters
ton nr. 39 ton nr. 44

Skeletelement aantal mist (%) aantal mist (%) aantal mist (%)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kopskelet
ongepaarde elementen

verwacht 201 135 197
urohyale 2 99 1 99 4 98
mesethmoideum 118 41 129 4 116 41
supraoccipitale 79 61 52 61 59 70
vomer 86 57 104 23 49 75
parasphenoideum 90 55 79 41 87 56
basioccipitale 149 26 78 42 160 19

gepaarde elementen
verwacht 402 270 394
praeoperculare 130 68 202 25 408 –4
operculare 104 74 131 51 247 37
interoperculare 42 90 77 71 213 46
suboperculare 73 82 115 57 288 27
maxillare 380 5 263 3 456 –16
dentale 402 0 270 0 394 0
articulare 257 36 232 14 348 12
quadratum 231 43 162 40 323 18
hyomandibulare 180 55 162 40 199 49
epihyale 105 74 74 73 162 59
keratohyale 151 62 110 59 203 48
frontale 192 52 172 36 228 42
pteroticum 224 44 139 49 394 0
prooticum 396 1 197 27 676 –72
posttemporale 150 63 92 66 303 23

Schoudergordel
gepaarde elementen

verwacht 402 270 394
supracleithrale 20 95 32 88 41 90
cleithrum 3 99 12 96 6 98
postcleithrale 173 57 199 26 406 –3

Romp-staartskelet
seriële elementen

verwacht 11055 7425 10835
wervels 4150 62 3673 51 8428 22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 7887 6757 14198
Totaal minus romp-staart 3737 3084 5770



goed voor een inhoud van ongeveer 100 liter.28 In een dergelijk volume passen ongeveer 700
haringen.29 Het onderzochte monster 41 telt er echter 201. Het merendeel is dus in de loop
der tijd verdwenen. Een ander voorbeeld van een anomalie die met het selectief wegspoelen
of degraderen van bot te maken heeft, betreft het prooticum. In verschillende van de overige
monsters zaten relatief veel, deels incomplete exemplaren van dit botje. In verweerde staat
zijn dit zeer compacte kleine bolletjes waarop stroming minder vat heeft dan op het andere
bot. Dit verklaart waarom dit bot bij de overige monsters overgerepresenteerd is: ten op-
zichte van het dentale 72 procent.
De tweede verstorende factor is de monstername tijdens de opgraving. Zoals eerder ver-

meld, is helaas niet al het aanwezigemateriaal tijdens de opgraving verzameld. Door de ver-
schillende vormen van de diverse bottypen zal een concentratie inhoudsresten van de vaten
niet overal even heterogeen zijn. Wordt uit een dergelijk concentratie vrij willekeurig een
monster genomen dan zal ook dat een zekere onbalans vertonen.
Tot slot is er de onderzoeker die sommige botjes – zeker als ze gebroken zijn – beter kan

thuisbrengen dan andere. Botten met goed herkenbare, stevige onderdelen als het maxilla-
re, het dentale en het cleithrum zullen zo ‘bevoordeeld’ worden boven minder herkenbare en
fragielere botten als het interoperculare of het suboperculare.

Met deze storende factoren zullen we rekening moeten houden als we willen vaststellen of
er complete haringen in de tonnen hebben gezeten en zo niet, wat er aan ontbreekt. Zoals
boven reeds vermeld, hebben de gegevens over de uit de tonnen 39 en 44 afkomstige mon-
sters 41 en 55 de meeste zeggingskracht. Globaal kunnen we vaststellen dat de vissen met
kop, schouder, romp en staart in de tonnen hebben gezeten. Van al deze gebieden zijn ske-
letelementen in redelijke hoeveelheden aanwezig. Dat er van de afzonderlijke elementen
maxillares, dentales, articulares en prooticums relatief weinigmissen is niet verwonderlijk. Ze zijn
stevig en relatief goed herkenbaar. Het meest opvallende is wat echt ontbreekt. Het redelijk
herkenbare en stevige urohyalemist bijna volledig, net als het supracleithrale. Maar vooral het
bijna geheel afwezig zijn van het zeer herkenbare en deels ook stevige cleithrum is zeer sig-
nificant. De eerder genoemde storende factoren kunnen hierbij een kleine rol spelen, maar
deze in aanmerking nemende verwachten we toch op zijn minst dat deze botten voor enke-
le tientallen procenten aanwezig zouden zijn en het herkenbare cleithrum zelfs in hogemate.
Dat is niet zo en hetzelfde fenomeen zien we bij de overigemonsters. Duidelijk is dat aan de
eerste voorwaarde om op ‘nul procent vermist’ uit te komen niet wordt voldaan: er hebben,
hoewel van kop tot staart aanwezig, geen complete vissen in de tonnen gezeten. Het gebied
van kop en schouder net achter de kieuwen is blijkbaar weggesneden. Dit wordt nog ver-
sterkt door het feit dat het zeer herkenbare en zeer compacte en stevige keratohyale voormeer
dan de helft ontbreekt; blijkbaar is het bij een deel van de vissenmet het snijden net meege-
pakt. Tot slot zijn er de 21 wel gevonden cleithrums. In negentien gevallen is alleen een stuk-
je bewaard gebleven, de rest is met het kaakmes keurig weggesneden. Op verschillende clei-
thrums is dit snijspoor nog waar te nemen. Blijkbaar vervoerde het Biddinghuizer Colfschip
naast een lading nieuwe kolfstokken ook vaten gekaakte Hollandse haring.
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28 Informatie Laura Koehler en Lucas van Dijk (ROB 2006).
29 Bij een gemiddelde lengte van 22 cm gaan er 800 haringen in 100 liter, bij een lengte van 25 cm 600. Informatie Vishan-

del Volendam (Langestraat Amersfoort).



Ook op enkele andere plaatsen kon op de boven beschreven wijze door kaken verduur-
zaamde vis archeologischworden aangetoond.Wezienhet terug inhet 17de-eeuwsekeuken-
en maaltijdafval van de tijdelijke bewoners van het walvisvaartstation Amsterdameiland op
Spitsbergen30 en – wat dichterbij – van een huishouden in Delft.31 Buiten de Hollandse sfeer
vinden we resten van gekaakte haring bij de welvarende 15de-eeuwse bewoners van het huis
‘In den Struys’ in Veere32 en in het 15de-16de-eeuwse keukenafval van de Sint-Salvatorsabdij
in Ename.33

De 12de-eeuwse Deense haringindustrie
Terug naar Willem Beukelszoon. In 1994 werden bij Selsø-Vestby aan het Roskilde-fjord in
Denemarken onder andere 12de-eeuwse resten van een vissersdorp opgegraven. Hierbij
werden monsters genomen uit kuilen met grote concentraties visbot. Een van deze mon-
sters is nader onderzocht en bleek de resten te bevatten van ongeveer 1150 haringen.34 Ana-
lyse van de skeletelementen op dezelfde manier als boven beschreven, toonde dat slechts
een deel van de verschillende typen botten aanwezig was. Alleen het beeld was precies om-
gekeerd ten opzichte van dat van de schepen uit Biddinghuizen en Spitsbergen of het huis
te Veere. Misten op deze Nederlandse vindplaatsten botten van de achterkant van de kop, in
Selsø waren juist alleen deze botten aanwezig. Hieruit werd geconcludeerd dat in het dorp
op semi-industriële wijze grote hoeveelheden haring werden geconserveerd door ze te ka-
ken en te zouten. Wat is teruggevonden is het afval van deze activiteit; de gekaakte haring
werd blijkbaar naar elders verhandeld.
Duidelijk is dat de 12de-eeuwse bewoners van Selsø de techniek van het haringkaken eer-

der onder de knie hadden dan de vermeende 14de-eeuwse uitvinder uit Biervliet. De onder-
zoekers van het Centrum voorMaritiemeArcheologie van het DeensNationaalMuseum ver-
wijzen deze Nederlandse ‘claim’ dan ook in nette bewoordingen naar het land der fabelen.35

We gaan er tegenwoordig van uit dat deze techniek waarschijnlijk van de Scandinaviërs is
overgenomen. In ieder geval in de 14de eeuwwas er immers een aanzienlijke import van ge-
kaakte haring uit onder andere Schonen naar Vlaanderen.36 Dat men daardoor in de Neder-
landen kennismaakte met deze in wezen simpele en effectieve techniek ligt voor de hand,
hoewel een zelfstandige ontwikkeling niet echt is uit te sluiten. Overigensmerken de Deen-
se onderzoekers nog op dat tegenwoordig het kaken van haring in Denemarken alleen nog
wordt toegepast in de vissersstad Skagen, exclusief voor de export naar Nederland.
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30 M. Seeman, ‘Fish remains from Smeerenburg, a 17th century Dutch whaling station on the westcoast of Spitsbergen’ in:
D.C. Brinkhuizen en A.T. Clason (red.), Fish and archaeology. Studies in osteometry, taphonomy, seasonality and fishing methods
(BAR International Series 294) (Oxford 1986) 129-139; M. Seeman, ‘Vis op de dis van de 17de-eeuwse walvisvaarders’,
Westerheem 35/4 (1986) 203-210.

31 E. Esser en B. Beerenhout, De waterput van Sint-Hiëronymusdal in Delft; onderzoek aan een deel van de dierlijke resten (Rapport Ar-
cheoplan Eco: Ossicle 51) (Delft 2002).

32 F. Laarman en R. Lauwerier, ‘Vlees, vis en gevogelte’ in: E. Vreenegoor en J. Kuipers (red.), Vondsten in Veere. Middeleeuwse
voorwerpen uit een beerput van huis ‘In den Struys’ (Abcoude / Amersfoort 1996) 91-99.

33 A. Ervynck en W. Van Neer, ‘De voedselvoorziening in de Sint-Salvatorsabdij te Ename (stad Oudenaarde, prov. Oost-
Vlaanderen) Beenderen onder een keukenvloer (1450-1550 A.D.)’, Archeologie in Vlaanderen 2 (Asse 1992) 419-434.

34 I. Bødker Enghoff, ‘Amedieval herring industry in Denmark and the importance of herring in eastern Denmark’, Archaeo-
fauna 5 (1996) 43-47.

35 Ibidem, 45; O. Crumlin-Pedersen, Archaeology and the sea (Amsterdam 1996) 24.
36 Degrijse, ‘Schonense en Vlaamse kaakharingen’, 100-107.



Conclusie
Er zijn allerlei vragen die vooral voor de Middeleeuwen en de tijdvakken daarvóór nog be-
antwoord zouden kunnen worden aan de hand van bij opgravingen gevonden visresten en
ander zoölogischmateriaal.37 Hoe verliep bijvoorbeeld in Nederland de ontwikkeling van ri-
viervisserij naar zeevisserij, van kustvisserij naar visserij in open water en naar specialisatie
in de haringvisserij? Welke rol speelde haring en andere vis in de consumptie van de ver-
schillende bevolkingsgroepen? Wat was het effect van de stedelijke ontwikkeling op de vis-
serij en de consumptie van vis? Voorwaarde is dan wel dat we kunnen beschikken over goe-
de gegevens, wat betekent dat er bij opgravingen uitvoerig bemonsterd moet worden, dat
dezemonsters met fijnmazige zeven worden gezeefd en dat tijd wordt gestoken in de analy-
se van de vele vondsten die dit oplevert.

En wat de mythe van de Hollandse Nieuwe en Willem Beukels-
zoon betreft, de Deense vondstenwijzenWillem en zijn uitvinding
natuurlijk naar het land der fabelen. Net als Laurens Janszoon
Costers boekdrukkunst is het procédé waarschijnlijk van elders
binnengehaald en in Vlaanderen, Zeeland en Holland succesvol
toegepast. Maar ook mythen mogen gekoesterd worden. Cultuur-
goed bestaat behalve uit feitelijkheden ook uit de mythen en ver-
halen die een rol hebben gespeeld bij het definiëren van een eigen
identiteit. Bij een volgend historisch kwartetspel zou daarom
naast de ‘roemruchte vrouwen’ en ‘lafhartigemoorden’ de catego-
rie ‘gedenkwaardige vertellingen’ niet misstaan. En hoe het ook
zij, Biervliet heeft aan de mythe over Willem in ieder geval een
mooi 17de-eeuws gebrandschilderd glas-in-loodraam in de Ne-
derlands-hervormde kerk (afb. 10) en een standbeeld op de markt
overgehouden.
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37 R.C.G.M. Lauwerier, ‘De archeozoölogie van deMiddeleeuwen. Balans en perspectief’ in: P.J.Woltering,W.J.H. Verwers
en G.H. Scheepstra (red.), Middeleeuwse toestanden: archeologie, geschiedenis en monumenten (Amersfoort / Hilversum 2002)
225-233.

Afb. 10 Zie kleurkatern.



Hollandse vissenboeken
De onweerstaanbare kracht van de afbeelding

1

Wat men in de Middeleeuwen van vissen wist, ging terug op de geschriften van de oude Grieken en Ro-
meinen, maar middeleeuwse geleerden stelden deze kennis niet op de proef door middel van eigen empi-
risch onderzoek naar vissen. Tijdens de Renaissance bloeide het verzamelen, bestuderen, ontleden, be-
schrijven en tekenen van vissen op. De nieuwe vissenkunde vond haar weg naar het publiek dankzij
prachtig geïllustreerde handschriften en gedrukte boeken. In Holland dateren de vroegste werken van
ichtyologen (vissendeskundigen) uit de 16de eeuw. Speciaal voor deze bijdrage zijn alle vroegmoderne
vissenboeken van Hollandse signatuur, dat wil zeggen samengesteld door een Hollandse auteur of ge-
drukt door een Hollandse uitgever, voor de eerste maal op een rij gezet en van commentaar voorzien.

Ichtyologen en bibliofielen
Het natuurwetenschappelijke onderzoek aan vissen houdt zich van oudsher bezig met de
classificatie van vissen in systemen van verwantschap. Ichtyologiewordt dergelijk onderzoek
genoemd, een term die is afgeleid van ichthys, het Griekse woord voor vis.

Aristoteles was misschien wel de eerste ichtyoloog uit de Europese geschiedenis (zie ka-
der p. 162). Zijn beschouwingen over de bouw, het gedrag, de voortplanting en de indeling
van vissen zijn inspirerend geweest voor natuuronderzoekers uit de klassieke en de moder-
ne tijd. Ook de ichtyoloog van vandaag houdt zich nog steeds bezig met de verschillen en
overeenkomsten in lichaamskenmerken van vissen, om deze dieren te kunnen determine-
ren. Het is de kunst van het splitsen en samenvoegen van soorten.

We geven een voorbeeld: twee verwante vissen verschillen van elkaar door het aantal rij-
en en de vorm van de tanden in de bovenkaak. Wanneer er onder ichtyologen voldoende
consensus bestaat over demogelijkheid deze kenmerken te onderscheiden – en daar zijn ei-
genlijkmeer dan twee exemplaren voor nodig – dan zullen de vissen elk tot een nieuwe soort
kunnen worden gerekend. Vervolgens worden de gemeenschappelijke kenmerken van de al
beschreven soorten geïnventariseerd, om verwantschap tot uitdrukking te brengen door in-
deling binnen eenzelfde geslacht. Aan het einde van een lange weg van tellen, meten, schei-
den en samenvoegen ontstaat een hiërarchisch systeem van soorten, geslachten, families,
ordes en stammen. Het is een ingewikkelde stamboom van Latijnse namen geworden, die
in onze tijd aanleiding geeft tot discussie over creatie en evolutie in het dierenrijk als toe-
laatbare leerstellingen in het onderwijs.

Tijdens de Renaissance verschenen ichtyologen, die hun beschrijvingen van vissen op sys-
tematische wijze voorzagen van illustraties. Er zijn ook wel oudere geschriftenmet dierenaf-
beeldingen uit deMiddeleeuwen bekend. In bestiaria (‘beestenboeken’) zijn vaak naïeve teke-
ningen van de beschreven diersoorten opgenomen. En veel getijdenboeken bevatten hier en
daar decoratieve afbeeldingen van vissen en andere dieren, in de marge van de bladen ge-
plaatst. Renaissancistische ichtyologen daarentegen trachtten zo realistisch mogelijke af-

Carel Richter

1 Met dank aan Sophia M. Hendrikx, Bloomsbury Auctions London, voor de overname van enkele gegevens uit haar doc-
toraalscriptie, Klaas van derHoek,medewerkerUniversiteitsbibliotheek van deUniversiteit vanAmsterdam, voor de hulp
bij de transcriptie van een fragment uit Coenens Visboek, Antiquariaat Asher IJmuiden voor het raadplegen vanGessners
Fischbuch (1563), en Sandra Langereis voor haar visie en commentaar op mijn tekst.



beeldingen van vissen te vervaardigen, op gezag van klassieke Griekse en Romeinse dierbe-
schrijvingen én op basis van eigen onderzoek. De gravures uit de Vroeg-Renaissancistische
vissenboeken zouden later keer op keer worden overgenomen in publicaties van ichtyologen
uit de 16de tot en met de 18de eeuw.2

Voor echte liefhebbers is een boek over vissen pas een vissenboek als er mooie afbeeldin-
gen van vissen in staan. De afbeelding is de ziel van de bibliofiele verzamellust, de tekst doet
er niet zoveel toe. Claus Nissen was zo’n liefhebber. Voor de samenstelling van zijn stan-
daardwerk Schöne Fischbücher onderzocht hij de gedrukte werken uit bibliotheken, musea en
particuliere verzamelingen op mooie afbeeldingen van vissen.3 Fraaie houtsneden, inge-
kleurde kopergravures en chromolithografieën hadden zijn voorkeur, latere werkenmet fo-
to’s kwamen niet in aanmerking.

Verreweg demeeste van de door Nissen geselecteerde vissenboeken stammen uit de 19de
eeuw (78 titels), toen de vervaardiging van kleurenillustraties was vereenvoudigd door de
uitvinding van de chromolithografie. De oudste uitgaven in Schöne Fischbücher dateren uit de
Late Renaissance en bevatten zwart-witte houtsneden. De 16de en 17de eeuw hebben vol-
gens Nissen slechts zeventien mooie vissenboeken opgeleverd. In het eerste kwart van de
18de eeuw verscheen in Amsterdam het allereerste gedrukte vissenboek met gekleurde af-
beeldingen. De uitgever Louis Renard besteedde veel aandacht aan de eerste editie van hon-
derd exemplaren.4 Tekenaars, graveurs en schilders spanden zich in om de gravures duide-
lijk op de bladen te persen en alle afbeeldingen vervolgens handmatig met waterverf in te
kleuren. Een kaft van gemarmerd kalfsleer met gouden guirlandes, eventueel voorzien van
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2 C.J.J. Richter, ‘Kostbare en kostelijke vissenboeken’ in: L.M. Helmus (red.), Vis. Stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters
1550-1700 (Utrecht 2004) 155-176, aldaar 173-175.

3 C. Nissen, Schöne Fischbücher (Stuttgart 1951).
4 L. Renard, Poissons, écrevisses, et crabes de diverses couleurs et figures extraordinaires que l’on trouve autour des isles Moluques … (Am-

sterdam 1718-1719). Renard was uit Frankrijk gevlucht voor de inquisitie en vestigde zich in Amsterdam als uitgever.

De vissenwereld volgens Aristoteles
Vissen hebben geen poten maar vinnen en kunnen worden onderverdeeld in groepen met twee, vier of zonder
vinnen.
Vrouwelijke vissen hebben aan beide zijden van het lichaam een baarmoeder, waarin eieren of jonge vissen
kunnen voorkomen. Vissen met schubben leggen eieren en vissen met kraakbeen brengen in het algemeen leven-
de jongen ter wereld.
Mannelijke vissen hebben geen geslachtsorganen. Ze hebben wel twee buizen die vanaf het middenrif aan
weerszijden van de ruggengraat naar achteren lopen en daar versmelten tot één buis, die naar buiten opent.
De aal is noch van het mannelijke, noch van het vrouwelijke geslacht en is niet in staat zich voort te planten.
Wanneer vissen aan de voortplanting beginnen, zijn bijna alle soorten smakelijk. Dit geldt niet voor vissen uit
rivieren en meren, deze zijn na de voortplanting smakelijker.
Vissoorten die in scholen zwemmen, zijn vriendelijk voor elkaar en soorten die dat niet doen, zijn vijanden.
Alle vissen tezamen vormen een geslacht en binnen het geslacht kunnen weer vele soorten voorkomen.
Walvissen zijn zoogdieren en vormen tezamen een afzonderlijk geslacht.

Vertaald naar Aristoteles, Historia Animalium (Oxford 1910). De tekst stamt uit de 4de eeuw
v.Chr.; eerste gedrukte Latijnse editie van Aristoteles’ dierkundige geschriften: Natura Animali-
um (Venetië 1476).



naam of initialen, kon de koper op bestelling latenmaken voor deze uiterst luxueuze editie.
Het themanummer Hollandse vis gaat over beeldvorming. Welk beeld roept Hollandse vis

op? Met het stellen van de vraag is de definitie van beeldvorming nog niet gegeven. Een
strenge formulering ismisschien ook niet nodig. Het begrip zal ruim gehanteerd worden in
de zin van het creëren van een idee, maken van een afbeelding en krijgen van een reputatie. In de ich-
tyologie gaat het immers om de toetsing van concepten, het subjectief afbeelden van vissen,
en het twisten over smaak.

Adriaen Coenen
In de 16de eeuw verschenen inHolland nogmaarweinig geschriften over vissen. De nieuws-
gierigheid werd vooralsnog nauwelijks geprikkeld, omdat de Hol-
landse visserij zich beperkte tot de West-Europese kust en de
meeste vissoorten die men tegenkwam al uit eigen land bekend
waren. Een enkele tekenaar uit die tijd had wel belangstelling voor
het afbeelden van een uitheemse vis of een opvallend exemplaar
van een minder algemene Hollandse soort. Zo maakte Jacob de
Gheyn II (1565-1629) een pentekening van een tropische egelvis en
Hendrick Goltzius (1558-1617) een studie in diverse kleuren krijt
van de Sint-Pietersvis (afb. 11).5

De eerste uitgebreide gegevens over vissen uit het oude Holland zijn afkomstig van Adri-
aen Coenenszoon van Schilperoort (1514-1587), een visafslager uit Scheveningen. Zijn on-
gedrukte manuscripten met de titels ‘Visboeck’ en ‘Walvisboeck’ kwamen in 1581 en 1585
tot stand.6 Coenen had in Holland een grote naam als specialist op het gebied van vissen en
andere waterwezens. Zijn omvangrijke Visboek heeft talloze gekleurde pentekeningen met
toelichtingen die in cartouches staan. Veel van hetmateriaal in het Visboek over vissen enwal-
vissen is door Coenen opnieuw gebruikt voor het aanmerkelijk dunnereWalvisboek. Coenen
volgde voor de samenstelling van hetWalvisboek een vast patroon: hij selecteerde teksten uit
het oudere Visboek, wijzigde deze en voegde ze samen. Uiteindelijk ontstonden zo collages
van teksten en toepasselijke afbeeldingen, waarbij een pakkende titel de samenhang van de
onderwerpen duidelijkmoestmaken. Dankzij deze collages komt in hetWalvisboekCoenens
voortschrijdend inzicht in de wereld van walvissen en vissen goed tot zijn recht.

De manuscripten van Coenen hebben lange tijd een verborgen bestaan geleid. Pas vanaf
de 20ste eeuw wordt er regelmatig uit zijn werk geciteerd.7 Historici zullen wel moeite heb-
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5 R. van Gelder, ‘Vroege vissen op papier. De getekende vis in de zestiende en zeventiende eeuw’, Kunstschrift, februari
(2004) 20.

6 Adriaen Coenenszoon van Schilperoort, ‘Visboeck’ (1577-1581). Dit manuscript is in het bezit van de Koninklijke Biblio-
theek te Den Haag. In 2005 heeft de Koninklijke Bibliotheek het manuscript gedigitaliseerd en via internet toegankelijk
gemaakt: www.kb.nl/visboek. Tevens verscheen F. Egmond, Het Visboek. De wereld volgens Adriaen Coenen 1514-1587 (Zut-
phen 2005). Coenens manuscript ‘Walvisboeck’ (1584-1585) bevindt zich in de bibliotheek van de Koninklijke Maat-
schappij voor Dierkunde te Antwerpen. Het is in bijna-facsimile vormuitgegeven: F. Egmond en P.Mason,Het walvisboek.
Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585 (Zutphen 2003).

7 Y.N. Ypma, De geschiedenis van de Zuiderzeevisserij (Amsterdam 1962) 30 (‘die steetsluyden beminnen meer die reviervisgen
ende gesonder is’); P.J.E.M. van Dam, Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische
transformatie in Rijnland 1440-1530 (Hilversum 1998) 105 (‘Aelen en sijn wijfkens noch mannekens ende sij en hebben
gheen eyeren maer si worden gheboort uten slijm ende vuylich der ander vissche’); A.P. van Vliet, Vissers en kapers (Leiden
1994) 20 (‘uuter Mase, dat is van Rotterdam ende Delfshaven ende Schiedam […] well meer dan tweehondert buysscepen
afvoeren, hier waren mede onse Zydenaers onder gerekent’).

Afb. 11 Zie kleurkatern.



ben gehad met het opsporen van passende passages voor eigen werk. Het 16de-eeuwse
handschrift van Coenen is fraai en regelmatig, maar vereist de nodige paleografische ken-
nis. Ook plaatst het oude Nederlands met zijn specifieke volksnamen voor waterdieren on-
geoefende lezers voor problemen. In deze situatie kwam in 2005 verandering toen Florike
Egmond haar onderzoek over Coenen publiceerde.8

Coenens bronnen
Verwijzingen naar Aristoteles en ichtyologen uit de Renaissance komen in Coenens manu-
scripten regelmatig voor, maar waar de parafrase van hun teksten ophoudt en de eigen
waarneming begint, is niet altijd even duidelijk. Verscheidene tekeningen uit de werken van
Pierre Belon (1517-1564) en Conrad Gessner (1516-1566) en mogelijk ook van Guillaume
Rondelet (1507-1566) en Ippolito Salviani (1514-1572) zijn door Coenen overgenomen, re-
denen genoeg om aan deze vier schrijvers aandacht te besteden.

Pierre Belon, diplomaat in Franse dienst, schreef L’histoire naturelle des estranges poissons ma-
rins (Parijs 1551) en La nature & diversité des poissons, avec leurs pourtraicts, representez au plus pres
du naturel (Parijs 1555). De zoogdieren, reptielen, vissen, krabben, kreeften, oesters, kokkels
enmonsters uit deze boeken had Belonwaargenomen inWest-Europa en het oostelijke deel
van deMiddellandse Zee. Coenen heeft een ongekleurd exemplaar van La nature & diversité des
poissons, het tweedewerk van Belon, ter beschikking gehad. Belons 114 afbeeldingen van vis-
sen heeft hij bijna allemaal overgenomen.

Coenens werkwijze zullen we demonstreren aan de hand van
zijn indeling van de haaien. In Belons album staan vijf haaien met
Franse, Griekse en Latijnse namen. Deze zijn afgebeeld op ver-
schillende pagina’s in een volgorde die geen rekening houdt met
hun verwantschap. Coenen nam deze afbeeldingen eerst over in
zijn Visboek en enkele jaren later in zijnWalvisboek onder de titel: ‘In
de zee zijn er allerlei haaien, hier en elders’. De vijf haaiensoorten
uit Belon kwamen regelmatig langs de Hollandse kust voor, waar
ze in de herfst op bolken (jonge kabeljauw) jaagden (afb. 12).

In het Walvisboek gaat Coenen voor de ordening van de haaienafbeeldingen als volgt te
werk. Drie haaiensoorten die hij van Belons tekeningen herkent, voorziet hij van Neder-
landse namen: ‘asselhaai’, ‘spiegelhaai’ en ‘speerhaai’. De twee soorten die hij niet thuis
kan brengen noemt hij gemakshalve ‘gewone haaien’. De onderling verwante ‘asselhaai’
(moderne naam: hondshaai, Scyliorhinus canicula) en ‘spiegelhaai’ (kathaai, Scyliorhinus stel-
laris) komen in het linker gedeelte, de ‘speerhaai’ (doornhaai, Squalus acanthias) in het rech-
ter bovengedeelte en de twee verwante ‘gewone haaien’ (gevlekte haaien,Mustelus mustelus
enMustelus asterias) in het rechter ondergedeelte van zijn collage te staan. Volgens de laat-
ste inzichten van de vissensystematiek, die kenmerken als de plaats van vinnen op het li-
chaam en de vorm van de staartvin gebruikt om haaien in soorten en geslachten onder te
brengen, is Coenens intuïtieve indeling correct.9
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8 Egmond, Het Visboek. Voor deze uitgave zijn uit het totaal van 412 bladen, waarvan op ruim driekwart een of meer afbeel-
dingen te zien zijn, ruim 200 afbeeldingen geselecteerd. Het beeldmateriaal met Coenens aantekeningen is leidend ge-
weest bij de organisatie van de hoofdstukken rond onderwerpen die in Coenens werk een rol spelen. De hertaalde tek-
sten, voorzien van commentaren met gegevens uit archieven en genealogische publicaties, maken Egmonds studie tot
een exegese van Coenens gedachtenwereld. De vertaling van de volksnamen van de vissen is niet altijd correct.

9 Zie voor de determinatie van Coenens haaien: H. Nijssen en S.J. de Groot, De vissen van Nederland (Hoogwoud 1987).

Afb. 12 Zie kleurkatern.



Guillaume Rondelet, hoogleraar aan de medische faculteit van de universiteit te Mont-
pellier, beperkte zijn onderzoek tot de fauna van de Franse rivieren, deMiddellandse Zee en
de Atlantische Oceaan. In zijn boek L’histoire entiere des poissons (Lyon 1558) staat van elk wa-
terdier een kleine houtsnede met de kenmerken die belangrijk zijn voor het herkennen van
de soort.Rondelet beschrijft ookmonsters in kerkelijk habijt zoals de zeemonnik en de zee-
bisschop. Coenen verwijst in zijn Visboek enkele malen naar het werk van Rondelet, maar
geen van de tekeningen uit L’histoire entiere des poissons neemt hij over.

Ippolito Salviani had als lijfarts van drie opeenvolgende pausen alle tijd om zijn boek Aqua-
tilium animalium historiae (Rome 1554-1558) te schrijven. De prachtige kopergravures van vis-
sen en inktvissen, voor hetmerendeel verzameld op de vismarkt in Rome, zijnminutieus uit-
gewerkt en beslaan soms een hele pagina in het boek.Demenselijke subjectievewaarneming
en de karakteristieke typering van de soorten komen in deze afbeeldingen sterk naar voren.
Het is niet zeker of Coenen hetwerk van Salviani onder ogen heeft gehad.Wel spreekt hijmet
bewondering over Italiaanse natuuronderzoekers, zonder hun namen te noemen.

Conrad Gessner was hoogleraar in de Griekse letteren te Lausanne en studeerde later me-
dicijnen bij Rondelet. Tussen 1551 en 1558 gebruikte Gessner de Latijnse versies van de boe-
ken van Belon en Rondelet voor de samenstelling van een encyclopedie getiteld Historiae ani-
malium. Een aantal tekenaars en graveurs werd aangesteld omhoutsneden uit beidewerken te
kopiëren. Het vierde deel van de encyclopedie,Historiae animalium liber IIII, gaat over waterdie-
ren en heeft als ondertitel Qui est de piscium & aquatilium animantium natura (Zürich 1558). Coe-
nen heeft het Fischbuch, een verkorte Duitse uitgave van Gessners werk, uit het Latijn naar het
Duits vertaald door Conrad Forer in 1563, tot zijn beschikking gehad.Het gaat om een niet in-
gekleurd exemplaar, waaruit verscheidene afbeeldingen door Coenen zijn overgenomen.10

Demythe van de haringkoning
‘Al deze vissenenvisjes smaken lekker,met een smaakongeveer zoalsdeharing,maardeha-
ringkoningsmaaktalszeehaan’, luidthetopschriftboveneencollageuitCoenensWalvisboek.11

Decollagebevatpietepeuterigkleineafbeeldingenvanvissen,dieCoenennaardenatuurheeft
getekend. Coenenheeft er de oude volksnamenbijgeschreven: ‘denmarsbancker’ (horsma-
kreel), ‘dieplaskens’ (kleineelften), ‘die esselingen’ (alvers), ‘denmaatgendharinck’ (maag-
delijke haring), ‘den volle harinck ‘(kuitrijpe haring), ‘denmakareel’ (makreel), ‘den pelser’
(sardien), ‘die blieken’ (sprotten) en ‘die smelten’ (spieringen). In onze tijd zou Coenen ze-
ker worden gevraagd om een betere titelbeschrijving voor zijn col-
lage te maken. De titel ‘Scholenvormende vissen van de Hollandse
kust en rivieren, met bijzondere aandacht voor de haringachtigen,
eneen indelingnaaruiterlijk ensmaak’ zoude ladingbeterdekken,
getuige ook de conclusie van Coenens bijbehorende beschrijving:
‘smelten zijnwat langer dan de blieken en smaller van uiterlijk dan
depelser,met vel alsdebliekofdeharingeneensmaakalseenplas-
ken’ (afb. 13).

In het midden van de collage is een grote oranje haringachtige vis getekend met het bij-
schrift ‘Den Coninck van den harinck’. Ook in een ander manuscript besteedt Coenen aan-
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10 Het Fischbuch is om precies te zijn een verkorte uitgave van het vierde deel van Gessners encyclopedie: Historiae animalium
liber IIII, Qui est de piscium & aquatilium animantium natura (Zürich 1558).

11 Egmond en Mason, Het Walvisboek, 107.

Afb. 13 Zie kleurkatern.



dacht aan de haringkoning.12 En in het Visboek staan twee pagina’s die pendanten zijn en in-
gaan op de achtergronden van deze vis. Op de ene pagina staat de titel ‘Men gelooft dat men
niet en siet’ bij een tekening van tweemannen in een boot die een loodzwaar netmet vis bin-
nenhalen. Erbij gaat een gedicht over Christus en een vast geloof:

Tgelove stuent vast op dinghen diemen niet en siet
Ghelijck de visschen schuijlen in eenen diepen vliet […]
So beveelt ons Christus die den hemel heeft bereyt
Vastelyc te gelooven dat hij ons toe seyt […]13

Op de andere pagina plaatst Coenen de titel ‘Dit is dat faetsoen vanden kooninck vanden ha-
rinc’ bij een tekening van de haringkoning. Hier vertelt hij een verhaal over het geloof van
Scheveningse vissers:14 ‘want hun geloof en mening is dat waar de koning is dat daar grote
menigte zijn van haringen. Zulke geloven hebben onze vissers vele en ook van andere vissen
[…], maar wat van zulk gelove zeker is of onzeker, het is altijd van oude afkomst’.15

Waarschijnlijk verwijst Coenen hiermee naar demythe van de haringkoning, een gouden
haring, die tweemaal zo groot is als de andere haringen en zich ophoudt temidden van ha-
ringscholen. De aanwezigheid van een haringkoning in een net belooft een goede vangst,
maar dan moet de vis wel direct levend worden teruggezet. De haringkoning zou dus kun-
nenworden opgevat als eenmythologische verschijning, een beschermheilige van de visser.
Maar mogelijk gaat de metafoor nog een stap verder en zou het om Christus kunnen gaan
en het standvastige geloof van twee vissers, Petrus en Andreas, dat werd beloond met een
wonderbare visvangst. Vergezocht is deze christelijke metafoor niet. Immers werden het
Griekse woord voor vis, ichthys, evenals de afbeelding van een vis reeds in de tijd van het
vroege christendom gebruikt om Jezus Christus te symboliseren.

Coenens mededeling in hetWalvisboek dat een haringkoning naar ‘zeehaan’ (rode poon)
smaakt, staat evenwel op gespannen voetmet dezemetaforische interpretatie. Gaat hetmis-
schien toch om een concrete eetbare vis? En als dat zo is, welke soorten luisterden dan in het
Holland van de 16de eeuw naar de namen van ‘haringkoning’ en ‘zeehaan’?

De moderne uitgevers van Coenens Walvisboek denken dat de haringkoning een riemvis
(Regalecus glesne) is, een diepzeevis van vijf tot zevenmeter lang.16 Een tweede kandidaat voor
het koningschap van de haring is de eerdergenoemde Sint-Pietersvis (zonnevis), die in het
Hoog- enNederduitse taalgebied de bijnaam ‘Heringskönig’ of ‘haringkoning’ heeft gekre-
gen. Deze vis werd al in hetmidden van de 16de eeuw in Frankrijk en in de 17de eeuw inHol-
land geassocieerdmet Petrus. Dat blijkt uit een opmerking van de Leidse geleerde Johannes
Jonston (1603-1675): ‘men meent dat het die is, welken de heilige Petrus, op het gebod van
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12 In het Gemeentearchief van Keulen bevindt zich een dun en onvoltooid manuscript van Coenen dat bekend staat onder
de naam Haringkoningboeck (1585-86). De titel van dit manuscript doet vermoeden dat de haringkoning hierin nogmaals
ter sprake komt.

13 Met dank aan Klaas van der Hoek voor de transcriptie van het achtregelige gedicht op f. 24v van Coenens Visboeck. Eg-
mond, Het Visboek, bevat een fotografische reproductie tegenover p. 238, maar geen transcriptie van het gedicht.

14 Dat Scheveningen in de Gouden Eeuw een van de Hollandse vissersplaatsen was en de visserij een peiler van de Holland-
se economie is in de 21ste eeuw nauwelijks meer voor te stellen. De laatste dag dat de Scheveningse vissers uitvoeren was
26 september 1971.

15 Transcriptie in Egmond, Het Visboek, 82.
16 Egmond en Mason, Het Walvisboek, 106; zie ook: Egmond, Het Visboek, 82.



onzen Zaligmaker, gevangen heeft en die bij de Hollanders Zee-haan genoemt [wordt]’.17

Verder is het biologische gegeven dat de Sint-Pietersvis voorkomt in de Noordzee, achter
scholen haring aanjaagt, en zich voedt met kleine haring, een ondersteuning voor de veron-
derstelling dat de Sint-Pietersvis de haringkoning is.

Het ligt voor de hand om te onderzoeken of de Sint-Pietersvis en de zeehaan in Coenens
manuscripten voorkomen. Dat is inderdaad het geval. In het Walvisboek staat een tekening
van de doree en France (zonnevis), die overgenomen is uit het album van Belon. Coenen
schrijft over deze vis: ‘Hij heeft een dun zacht vel met aan beide kanten een ronde vlek als
een spiegel. Onze vissers eten hemwel’. De beschreven vlekken op de flanken van deze ‘spie-
gelvis’ zijn kenmerkend voor de Sint-Pietersvis, die ten tijde van Coenen door Scheveningse
vissers in de Noordzee werd gevangen.

De zeehaan staat in het Visboek en ontbreekt in hetWalvisboek. De afbeeldingmet het Fran-
se bijschrift rouget (rode poon) is overgenomen uit Belon, maar Coenen past zijn tekening
aan door de taststekels, waarmee de poon over de zeebodem loopt, weg te laten en de vis
naar eigen inzicht met waterverf in te kleuren. De afbeelding van de zeehaan, die ten slotte
ontstaat, is onmiskenbaar een rode poon vanwege de lichtrode kleur op de rug en de diep-
blauwe tinten van de borstvinnen.

Aan het einde van deze speurtocht door Coenens manuscripten blijft de identiteit van de
haringkoning ongewis. Is het een grote oranje haring die naar rode poon smaakt? Of gaat
het om een metaforische verwijzing naar Christus en standvastig geloof?

Johannes Uterverius
NaCoenenwas een tweede grote naamactief als beschrijver van vissen uit het oudeHolland:
Johannes Cornelis Uterverius uit Delft. Uterverius (flor. 1592-1619) ging in 1592 plantkun-
de studeren bij Ulysis Aldrovandi (1522-1605), hoogleraar in de natuurlijke historie aan de
universiteit van Bologna. Aldrovandi was een collega van Salviani en een leerling van Gess-
ner. In zijn villa te Rome had Aldrovandi een grote verzameling van naturalia, tekeningen en
documentatiemateriaal aangelegd, die hij openstelde voor het publiek. In het voetspoor van
zijn leermeesters schreef de Italiaan een encyclopedie van veertien delen over planten en die-
ren. Het vijfde deel over vissen en walvissen was nog niet voltooid toen hij stierf. Uterverius
volgde Aldrovandi in zijn functie op. Met Aldrovandi’s aantekeningen legde Uterverius in
1613 de laatste hand aan het vijfde deel De piscibus libri V et de cetis lib. unus (Bologna 1613).Het
uiteindelijke resultaat was een omvangrijk naslagwerk over vissen en walvissen van West-
Europa, mét een lijst van Hollandse volksnamen.

De door Uterverius vermelde Hollandse volksnamen hadden officieel betrekking op een
groot gebied, namelijk op het Belgica van het begin van de 17de eeuw. Belgicawas de Latijnse
term voor het gehele gebied van de Verenigde Zeventien Provinciën. Tochmag worden aan-
genomen dat alle door Uterverius vermelde vissoorten van Belgica in Holland voorkwamen.
De term Belgica verwees namelijk niet naar een vastomlijnd geografisch gebied, maar was
eerder eenmentale aanduiding voor ‘het vaderland’, een termmet patriottische connotaties.
Dit is te zien aan de eerste Leo Belgicus kaart van 1583, evenals aan de geografische kaarten die
tussen 1583 en 1612 in Holland verschenen; de eerste Leo Belgicus kaart waarop alleen de pro-
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17 J. Jonston, Naeukeurige beschryving van de natuur der viervoetige dieren, vissen, en bloedeloze waterdieren, vogelen, kronkeldieren, slan-
gen en draken (Amsterdam 1660) 43.



vincie Holland voorkwam verscheen in 1612. Vóór laatstgenoemd jaar is steeds het territori-
um van de Verenigde Zeventien Provinciën afgebeeld. De Zuidelijk Nederlanden hoorden er
in het kaartbeeld dus wel bij, maar werden in de bijbehorende publicaties meestal niet in-
houdelijk besproken.18 De lijst vissoorten van Belgica van de Delftse Uterverius zou dus heel
goed alleen op de Noordelijke Nederlanden betrekking kunnen hebben.

Hollandse vis
Het Visboek enWalvisboek van Coenen enDe piscibus libri V et de cetis lib. unus vanUterverius zijn
de oudste geschriften over de visfauna van Holland. De volksnamen, de beschrijvingen en
de afbeeldingen van vissen in al deze werken geven voldoende houvast om de vermelde vis-
soorten globaal te identificeren. Nauwkeuriger determinatie van de door Coenen en Uter-
verius vermelde vissen is mogelijk door vergelijking van hun afbeeldingen, die meestal uit
Belon, Rondelet, Salviani of Gessner zijn overgenomen, met de originele gravures in het
werk van laatstgenoemde auteurs. Dit vergelijkend onderzoek, verricht aan de Artisbiblio-
theek van de Universiteit van Amsterdam, leverde ongeveer zeventig vissoorten op die naar
alle waarschijnlijkheid tussen 1577 en 1613 en mogelijk nog veel later in de verschillende
regio’s van Holland voorkwamen (zie Tabel 3).

De buitenissige volksnamen van de vissen nodigen uit tot een nadere beschouwing van de
visserij in Holland. In de Noordzee zwom de rondvis: de ‘harinck’ (haring), de ‘bolck’ (ka-
beljauw), de ‘marsbancker’ (horsmakreel), de ‘schelvisch’ (schelvis), en de platvis: de ‘pla-
dijs’ (schol), de ‘tonghe’ (tong), en de ‘tarbut’ (tarbot).Met karveelbuizen en boeten konden
deze vissen op volle zee worden gevangen. De steden Schiedam, Rotterdam, Delfshaven en
Den Briel hadden havens waar de vis kon worden afgeleverd. De meeste dorpen langs de
kust, zoals Scheveningen, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort hadden geen havens. Kleine

pinkenmet platte bodems konden bij laagwater het strand wel be-
reiken en zo was het dagelijkse geliefde zeewaterzooitje toch ge-
makkelijk te bemachtigen (afb. 14). Het conserveren van zeevis ge-
beurde door drogen of door bewerking met zout. In het
binnenland kocht de Hollander toch liever verse vis uit het zoete
water dan de gedroogde of gezouten zeevis. In de 17de eeuw is er
een overvloed aan heerlijke zoetwatersoorten, zoals de ‘salm’

(zalm), de ‘carper’ (karper), de ‘steur’ (steur), de ‘brasem’, de ‘elft’, de ‘palinck’ (paling) en
de ‘snoek’, in geschilderde stillevens terug te vinden.

Coenen en Uterverius hebben ook als natuurliefhebbers naar vissen gekeken. Kleine en
voor de visserij oninteressante soorten als de ‘stinckfisch’ (stekelbaars), de ‘musc’ (mod-
derkruiper), de ‘aelpuyt’ (bermpje) en de ‘pen’ (grondel) zijn in hun beschrijvingen eve-
neens opgenomen. In de werken van Coenen en Uterverius komt de kabeljauw voor onder
de namen ‘aberdhaen’, ‘bolck’, ‘stockfisch’ en ‘cabaliau’. Een vis heeft in het algemeen
meer namen naarmate de soort commercieel belangrijker is. De synoniemen houden ver-
band met de vorm, de leeftijd, het gedrag of de wijze van conserveren van de soort.

Na de 17de eeuw heeft de visfauna zich in Holland geleidelijk aan gewijzigd. Belangrijke
soorten voor de dagelijkse voeding als de steur, de zalm, de elft, de tonijn en de zwaardvis,
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18 S.M. Hendrikx, Unity mapped out. A sense of unity or separateness of the seventeen provinces communicated through maps produced in
the Northern and Southern Netherlands between 1598 and 1818 (Dissertatie University College of London, Londen 2005).

Afb. 14 Zie kleurkatern.



alle besproken in de werken van Coenen en Uterverius, zijn nagenoeg uit de Hollandse wa-
teren verdwenen en daar is, afgezien van de snoekbaars, maar weinig voor in de plaats ge-
komen (afb. 15).

Archetypen
Tot nu toe is er weinig aandacht besteed aan de intrigerende vraag waarom Coenen en
Uterverius afbeeldingen van vissen kopieerden uit de werken van hun voorgangers. Van de
meeste vissoortenmaakten beide auteurs zelf geen tekeningen, terwijl levende of geprepa-
reerde exemplaren wel onder handbereik waren. Aangezien Belon, Rondelet en Salviani
onafhankelijk van elkaar beschrijvingen en afbeeldingen van vissen maakten, ontstond er
na overname een onoverzichtelijke situatie: bij Coenen vinden we bijvoorbeeld drie en bij
Uterverius twee tekeningen van hoosmonden (zeeduivels, Lophius piscatorius), die naar alle
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Afb. 15 Houtsnedesmet
zalm, zwaardvis, tonijn, steur
en elft uit De piscibus libri V et de
cetis lib. unus uit Opera Omnia van
U. Aldrovandi en J. Uterverius
(Bologna 1613).
Artisbibliotheek, Universiteit
van Amsterdam, 472 A 5.
Foto’s: C. Richter. Zie ook
kleurkatern.



waarschijnlijkheid betrekking hebben op één en dezelfde soort
(afb. 16).19

Coenen geeft in hetWalvisboek een uitgebreide toelichting op de
hoosmond. In een collage plaatst hij de afbeeldingen van zeeduivels
uit respectievelijk Gessner, Belon en Rondelet naast elkaar.20 Hij
schrijft een Franse langdradige toelichting op de diable de mer (zee-
duivel) over uit Belon en zet deze tekst in de collage naast zijn eigen
Hollandse commentaar:

Hij heeft een erg grote buik met aan elke kant een vin, alsof het voeten en klauwen wa-
ren van zijn buik. De Scheveningse vissers vangen de hoosmond in hun scholnetten, hij
is niet eetbaar en ze gooien hem weg.21

Boven de collage staat in grote letters het opschrift: ‘Drie soorten hoosmonden’. Bij de af-
beelding, ontleend aan Rondelet, plaatst Coenen het bijschrift: ‘Een Hoosmond bij ons’,
daarmee suggererend dat de soort van Rondelet in Holland voorkomt.22

Uterverius schenkt ook veel aandacht aan de zeeduivel. In zijnDe piscibus libri V et de cetis lib.
unus staat een hoofdstuk met de titel Rana marina, sive Piscatrice (vissende zeekikker), waarin
de verschillende Griekse en Latijnse synoniemen van de zeeduivel worden vermeld. Voor de
illustraties maakte Uterverius gebruik van een tekening van de Rana vulgaris piscatrix uit Sal-
viani, zonder de bron te vermelden. Een afbeelding van de zeeduivel uit Gessner neemtUter-
verius ook over, maar hij wijzigt de tekening, onder andere door langere steeksels op de rug
aan te brengen. Hij voegt er de naam Rana piscatrix authoris aan toe.

De opmerkelijke behoefte van Coenen en Uterverius om afbeeldingen met beschrijvin-
gen van vissen uit de werken van eerdere onderzoekers over te nemen is moeilijk te verkla-
ren. Ook in andere Europese landen blijken vele Renaissancistische tekeningen van vissen
keer op keer door auteurs uit de 16de tot en met de 18de eeuw van elkaar te zijn overgeno-
men. De afbeeldingen krijgen daardoor in de loop van de tijd een autonome status: het zijn
de soorten van Belon, Rondelet, Salviani en Gessner geworden. Deze oude afbeeldingen
fungeren, soms zelfs met weglating van de oorspronkelijke beschrijvingen, als archetypen
van vissen: ze bieden een bibliografische context en de lezer moet zelf maar uitmaken wat
hij met de informatie doet. Zelfs latere natuuronderzoekers uit Holland kozen vissoorten
uit deze staalkaarten van archetypen voor het illustreren van hun werken. Dat gold niet al-
leen voor de al eerder genoemde Johannes Jonston, maar ook voor de bekende geleerden
Gerard Blasius (1625-1692), in zijn Anatome animalium (Amsterdam 1681), en Hendrik
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19 De naam hoosmond duidt op een grote bek, waarmee de prooi naar binnen gehoosd kan worden. De slechte reputatie van
de zeeduivel heeft de soort te danken aan het vlezige hengelvormige aanhangsel dat boven de bek is bevestigd en waar-
mee kleine vissen worden aangelokt.

20 De afbeelding uit Gessner is een origineel in de zin dat deze door een van de kunstenaars van Gessner naar de natuur is
getekend.

21 Egmond en Mason, Het Walvisboek, 200.
22 Verscheidene afbeeldingen zijn door Coenen uit Rondelet overgenomen via het Fischbuch van Forer, waaronder die van de

zeeduivel. Als voorbeeld van de wijze waarop afbeeldingen gekopieerd werden, geven we hier een overzicht van de staps-
gewijze overname van Rondelets afbeelding van de zeeduivel door opeenvolgende auteurs: Rondelet, L’histoire entiere des
poissons uit 1558 bevat de originele afbeelding; Gessner neemt de originele afbeelding van Rondelet over, weergegeven in
spiegelbeeld, in zijnHistoria animalium liber IIII uit 1558; Conrad Forer neemtGessners gespiegelde afbeelding over in zijn
Fischbuch uit 1563; Adriaen Coenen neemt Forers afbeelding over in zijnWalvisboek.

Afb. 16 Zie kleurkatern.



Ruysch (1671-1727), in zijn Theatrum universale omnium animalium. Piscium, avium, quadrupe-
dum (Amsterdam 1718).23

Vissenontleedkunde in Amsterdam
Behalve voor de diersystematiek was er in de 17de eeuw in Holland ook belangstelling voor
de vergelijkende ontleedkunde van dieren. Gerard Blasius, hoogleraar in de geneeskunde
aan de Universiteit van Amsterdam, was rond 1664 oprichter van de eerste vereniging voor
vergelijkende ontleedkunde van dieren in Europa. Vermaarde leden waren Jan Swammer-
dam, onderzoeker van insecten,Matthias Slade, arts bij het stedelijk hospitaal van Sint-Pieter,
en Egbert Veen, arts bij de Kamer van de Admiraliteit.24 De vereniging koos de naam Colle-
gium privatumAmstelodamense. Hetwoord privatumduidde erop datmen alleen op uitnodiging
lid kon worden.

De leden hadden veel belangstelling voor de bouw van de ingewanden van de gewervelde
dieren, inhetbijzonderdie vandevissen.25 Indeeerstemaandenvan1672besteeddenzijmaar
liefst elf bijeenkomsten aan het vergelijken van de bouw en de functie van de alvleesklier bij
de ‘zeehaan’ (rode poon), de baars, de ‘palinck’ (paling), de ‘carper’ (karper), de steur en de
‘panharinck’ (sprot).Hetuit elkaarhalenvandevissengebeurdebij eenvandegeleerdenthuis.
Geduldenpassiestondenhoog inhetvaandel vandeAmsterdammers.Tijdenseenvandeana-
tomische seances kon de afvoergang van de alvleesklier van de paling moeilijk van de darm
worden losgemaakt.Het kostte de onderzoekers enkele urenomditmet fijne prepareernaal-
den voor elkaar te krijgen. Jan Swammerdammaakte nauwkeurige tekeningen van de ontle-
de vissen en schreef verslagenover de ingewanden.Met goedkeuring vande verenigingwerd
het onderzoek door Blasius gepubliceerd in zijn Anatome animalium (1681) (afb. 17).

Leids onderzoek naar vreemde vissen
De meeste Hollandse vissenboeken – dat wil zeggen vissenboeken die zijn samengesteld
door een Hollandse auteur, of die zijn uitgegeven in Holland – gaan over tropische vissoor-
ten. Dat is niet zo verwonderlijk, want de Hollandse veroveringen van gebieden in Zuid-
Amerika en Azië en de daaropvolgende uitbreiding van de Hollandse handelsmarkt schie-
pen ideale omstandigheden voor het verzamelen van exotische dieren.

Tussen 1630 en 1637 veroverde deWest-Indische Compagnie Noord-Brazilië op de Span-
jaarden. Johan Maurits, graaf van Nassau-Siegen en achterneef van Willem de Zwijger,
werd gouverneur van deze nieuwe kolonie. De West-Indische Compagnie deed een beroep
op geleerden van de Leidse universiteit om kennis over Brazilië te verzamelen. Natuurfilo-
sofen van de Leidse universiteit toonden in de 17de eeuw een groeiende belangstelling voor
de ichtyologie. Toen Willem Piso (1611-1678) en Georg Marcgrave (1610-1644), beiden op-
geleid aan de universiteit van Leiden, afreisden naar Brazilië om de natuurlijke productie en
de volksgezondheid van het land te bestuderen, werd er dan ook veel kennis vergaard over
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23 Jonston kopieerde een aantal afbeeldingen van vissen uit het album Piscium vivae icones van Adriaen Collaert (ca 1610) voor
de samenstelling van zijn eigen encyclopedie, genoemd in voetnoot 16. Collaert (ca 1560-1618) was tekenaar en graveur
te Antwerpen. De kopergravures van exotische aquatische landschappenmet vissen door Collaert waren zeer populair in
het Holland van de 17de eeuw. Blasius en Ruysch hebben enkele afbeeldingen van vissen door Collaert overgenomen uit
de encyclopedie van Jonston. Het is opmerkelijk dat Jonston, Blasius en Ruysch het niet nodig hebben gevonden om te
vermelden dat zij tekeningen uit het werk van Collaert hadden overgenomen.

24 G.A. Lindeboom, Observationes anatomicae collegii privati Amstelodamensis (Nieuwkoop 1975).
25 F.J. Cole, A history of comparative anatomy (Londen 1949).
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Afb. 17 Ingewanden van vissen in Anatome Animalium vanG. Blasius (Amsterdam 1681), kopergra-
vure. Artisbibliotheek, Universiteit van Amsterdam, 662 c 1. Foto: C. Richter.

Fig. X Alosa, elft en XIII Xiphia (Gladius), zwaardvis, overgenomen uit J. Jonston, Naeukeurige beschryving van de natuur der vier-
voetige dieren, vissen, en bloedeloze waterdieren, vogelen, kronkeldieren, slangen en draken (Amsterdam 1660).
Fig. XI Asellus major, kabeljauw, overgenomen uit A. Collaert, Piscium Vivae Icones (Antwerpen 1610).
Fig. XII Accipenser sturio, steur, overgenomen uit I. Salviani, Aquatilium Animalium (Rome 1554-1558).



de Braziliaanse vissenwereld. Onder de titel Historia naturalis Brasiliae kwam hun weten-
schappelijk onderzoek in 1648 uit bij Hackius in Leiden en Elsevier in Amsterdam. De
auteurs beschreven meer dan negentig nieuwe vissoorten voor de wetenschap, waaronder
een zeeduivel, de eekhoornvis, de hoornvis en de gitaarvis. Jonston, voormalig docent aan
de universiteit van Leiden, gebruikte enkele jaren later de afbeeldingen van de vissen uit de
Historia naturalis Brasiliae voor zijn encyclopedie over dieren van de gehele wereld. Het fraai
geïllustreerde, lijvige boekwerk zal in veel rijke Hollandse huiskamers als naslagwerk op ta-
fel hebben gelegen.

Ook de reizen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie naar Azië leverden in de 17de
en 18de eeuw veel informatie over exotische vissen op. Gedroogde of op sterk water be-
waarde exemplaren kwamen terecht in de naturaliakabinetten van verzamelaars uit de ge-
goede burgerij. De bekende Amsterdamse apotheker Albertus Seba (1665-1736), die voor de
VOC werkte, ontving dankzij de bemiddeling van zijn werkgever een grote collectie van al-
lerlei soorten dieren uit Ceylon, Groenland en Oost-Indië. Het huis waarin Seba’s apotheek
en naturaliakabinet was gevestigd stond in de AmsterdamseHaarlemmerstraat. De interna-
tionaal vermaarde Zweedse systematicus Carolus Linnaeus (1707-1778) bezocht het kabinet
in 1735, toen Seba net was begonnen met het uitgeven van een beschrijving van zijn collec-
tie in het Latijn en Nederlands. Linnaeus nam nog hetzelfde jaar contact op met zijn land-
genoot Petrus Artedi (1705-1735), die aan de universiteit van Leiden aan een ichtyologisch
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Afb. 18 Gedenkteken Artedi in
de tuin van Artis, Amsterdam.
Foto C. Richter.



proefschrift werkte. Artedi besloot Seba te helpenmet het maken van de beschrijvingen van
de vissencollectie uit het kabinet. Het derde, aan vissen gewijde deel van Seba’s boek, Locu-
pletissimi rerum naturalium thesauri…. of Naaukeurige beschryving van het schatryke kabinet der voor-
naamste seldzaamheden der natuur van Albert Seba (Amsterdam 1734-1765), is in hoofdzaak ge-
schreven door Artedi.

Petrus Artedi, de Leidse Zweed
In 1738 verscheen in Leiden het opus magnum van Artedi: de Ichthyologia, sive opera omnia de pis-
cibus, waarin de gegevens over de vissen uit het kabinet van Seba een belangrijke rol speelden.
Het boek geeft een lijst van de auteurs die in vorige eeuwen over vissen hadden geschreven en
een overzicht van alle tot dan toe bekende soorten. Aan de hand van uitwendige kenmerken
stelde Artedi regels op voor het indelen van vissen naar soorten en geslachten. De namen van
soorten die door Renaissancistische onderzoekers en latere auteurs ten onrechte als nieuw
waren beschreven kwamen bij Artedi eindelijk te vervallen.

Het kardinale belang van deze Leidse Zweed voor de wetenschappelijke voortgang van de
ichtyologie is gestalte gegeven in een gedenkteken in de dierentuin van Artis te Amsterdam
(afb. 18). Het monument gedenkt Artedi’s jammerlijke overlijden op jonge leeftijd. Laat te-
ruggekeerd van een etentje met Seba en andere vrienden, viel hij overvallen door de duister-
nis in een Amsterdamse gracht en verdronk. Zijn nagelaten handschriften werden in 1738
uitgegeven door Linnaeus in Leiden. Artedi’s Ichthyologia, sive opera omnia de piscibus legde de
grondslag voor al het navolgende wetenschappelijke onderzoek aan vissen.

Tabel 3 Historische lijst van de Hollandse visfauna zoals vermeld in de vissenboeken van
Coenen uit 1581 en van Uterverius uit 1613

Volksnaam1 / Moderne naam / Latijnse naam2 / Auteur (Bronvermelding) met paginaverwijzingen3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aberdhaen / Kabeljauw / Gadus morhua / Uterverius 282 (Rondelet 219)
Ael / Aal / Anguilla anguilla / Coenen 437 (Gessner 46), Uterverius 544
Aelpuyt / Kwabaal / Lota lota / Coenen 440 (Rondelet 121; Gessner 714), Uterverius 577 (Gessner 709)
Aelpuyt / Bermpje / Noemacheilus barbatulus / Coenen 440 (Rondelet 121; Gessner 714), Uterverius 576

(Rondelet 121)
Asselhaye / Hondshaai / Scyliorhinus canicula / Coenen 221 (Belon 64)
Barbeel / Barbeel / Barbus barbus / Uterverius 598 (Salviani 85)
Baers / Pos / Gymnocephalus cernuus / Coenen 417 (Gessner 227)
Baers / Baars / Perca fluviatilis / Coenen 417 (Gessner 822) en 781 (Belon 291)
Barm / Barbeel / Barbus barbus / Coenen 425 (Gessner 144)
Bliek / Juveniele sprot / Sprattus sprattus / Coenen 69
Bleije / Kolblei / Abramis bjoerkna / Coenen 434 (Gessner 28), Uterverius 645
Bot / Bot / Platichthys flesus / Coenen 274 (Belon 140)
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1 De tabel bevat alle vissoorten die door Coenen (zie Visboeck,www.kb.nl/visboek) en Uterverius (zie Aldrovandi, De piscibus
libri V et de cetis lib. unus) met de oude Nederlandse volksnamen zijn vermeld. Verschillende oude namen voor éénzelfde
vissoort zijn als aparte lemmata in de lijst opgenomen. Sommige oude namen werden gebruikt voor meerdere vissoor-
ten; ook deze zijn als aparte lemmata in de lijst opgenomen.

2 De moderne Nederlandse namen evenals de wetenschappelijke Latijnse namen voor geslacht en soort zijn vastgesteld
met behulp van H. Nijssen en S.J. de Groot, De vissen van Nederland (Hoogwoud 1987).

3 Vastgesteld is in welke gevallen de afbeeldingen en beschrijvingen van de vissoorten in Coenen en Uterverius zijn over-
genomen uit de volgende oorspronkelijke bronnen: Belon, La nature et diversité des poissons (1555); Rondelet, L’histoire entie-
re des poissons (1558); Salviani, Aquatilium animalium historiae (1554-1558); Gessner, Historiae animalium liber IIII (1558).



Bolck / Kabeljauw / Gadus morhua / Uterverius 282 (Rondelet 219)
Brasem / Kroeskarper / Carassius carassius / Coenen 419 (Gessner 1275)
Brasem / Brasem / Abramis brama / Uterverius 643
Buckin / Haring / Clupea harengus / Uterverius 296
Cabaliau / Kabeljauw / Gadus morhua / Uterverius 282 (Rondelet 219)
Carper / Karper / Cyprinus carpio / Coenen 416 (Gessner 368), Uterverius 637 (Gessner 368)
Carutz / Kroeskarper / Carassius carassius / Uterverius 644 (Gessner 1275)
Congerael / Congeraal / Conger conger / Uterverius 349
Crampvis / Gemarmerde sidderrog / Torpedo marmorata / Coenen 246 (Belon 82)
Cruyckvisch / Snotolf / Cyclopterus lumpus / Coenen 303, Uterverius 557 (Gessner 747)
Donderpost / Grondel / Gobiidae / Coenen 295 (Gessner 470)
Eelbut / Platvis / Pleuronectidae / Uterverius 243
Elfft / Elft / Alosa alosa / Coenen 310, Uterverius 500 (Rondelet 183)
Eperlan / Spiering / Osmerus eperlanus / Uterverius 536 (Rondelet 142)
Esselingh / Alver / Alburnus alburnus / Coenen 69
Geep / Geep / Belone belone / Coenen 295 (Belon 162)
Griet / Platvis / Bothidae / Uterverius 242
Haen / Tarbot / Scophthalmus maximus / Coenen 276 (Belon 136)
Harinck / Haring / Clupea harengus / Coenen 55, Uterverius 294
Harder / Harder /Mugilidae / Coenen 426
Hautin / Marene / Coregonus spec. / Uterverius 609 (Rondelet 141)
Heylbot / Heilbot / Hippoglossus hippoglossus / Coenen 272 (Rondelet 261)
Heilbut / Platvis / Pleuronectidae / Uterverius 243
Hoosmont / Zeeduivel / Lophius piscatorius / Coenen 215 (Belon 77) en 216 (Rondelet 288), Uterverius

466 (Salviani 139)
Houtinck / Marene / Coregonus spec. / Coenen 429 (Rondelet 141)
Kabbeljau / Kabeljauw / Gadus morhua / Coenen 286 (Gessner 100)
Keil / Wijting /Merlangius merlangus / Coenen 285 (Belon 112)
Knof / Zeebaars / Dicentrarchus labrax / Coenen 302 (Belon 175)
Koerogghe / Rog / Rajidae / Coenen 249
Kommerael / Congeraal / Conger conger / Coenen 311 (Belon 160)
Koninck van den harinck / Coenen 53
Lampreije / Prik / Petromyzontidae / Coenen 311 (Belon 67)
Lamprye / Zeeprik / Petromyzon marinus / Uterverius 539
Lenghe / Leng /Molva molva / Coenen 287 (Belon 127)
Lommeken / Meun / Ciliata mustela / Coenen 287 (Belon 126)
Maenvis / Maanvis /Mola mola / Coenen 303 (Gessner 754)
Makereel / Makreel / Scomber scombrus / Coenen 68
Marsbancker / Horsmakreel / Trachurus trachurus / Coenen 69
Molenaer / Juveniele kabeljauw / Gadus morhua / Coenen 290
Musc / Modderkruiper / Cobitididae / Uterverius 618
Palinck / Paling / Anguilla anguilla / Coenen 436, Uterverius 544
Peeckelharinck / Haring / Clupea harengus / Uterverius 296
Pelser / Sardien / Sardina pilchardus / Coenen 65
Pen / Spiering / Osmerus eperlanus / Coenen 431
Pen / Grondel / Gobiidae / Uterverius 211 (Rondelet 176)
Pieterman / Pieterman / Trachinidae / Coenen 294 (Belon 211), Uterverius 256 (Rondelet 238)
Pijlstaert / Pijlstaartrog / Dasyatis pastinaca / Coenen 242 (Belon 84)
Pladijs / Platvis / Pleuronectidae / Uterverius 243
Plas / Juveniele elft / Alosa alosa / Coenen 69
Poe / Pitvis / Callionymus spec. / Coenen 294 (Belon 214)
Porces / Trekkervis / Balistes carolinensis / Uterverius 516
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Post / Pos / Gymnocephalus cernuus / Coenen 435 (Gessner 227), Uterverius 626 (Gessner 227)
Prick / Prik / Petromyzontidae / Coenen 438 en 439 (Gessner 705), Uterverius 540 (Gessner 705)
Pudde / Kwabaal / Lota lota / Uterverius 577 (Gessner 709)
Puijt / Bermpje / Noemacheilus barbatulus / Uterverius 576 (Rondelet 121)
Pylfleert / Pijlstaartrog / Dasyatis pastinaca / Uterverius 426
Roch / Rog / Rajidae / Uterverius 441
Salm / Zalm / Salmo salar / Coenen 90 en 191 (Belon 173)
Sardeijne / Ansjovis / Engraulis encrasicolus / Coenen 359 (Belon 167)
Scharre / Schar / Limanda limanda / Coenen 276
Schartonghe / Scharretong / Lepidorhombus whiffiagonis / Coenen 276
Schellevis / Schelvis /Melanogrammus aeglefinus / Coenen 286 (Belon 119), Uterverius 285
Schoemaecker / Zeelt / Tinca tinca / Uterverius 646 (Gessner 1178)
Schoervis / Zeeëngel / Squatina squatina / Coenen 213 (Belon 69)
Schoethaye / Zeeëngel / Squatina squatina / Uterverius 472 (Rondelet 290)
Scholle / Schol / Pleuronectes platessa / Coenen 280 (Belon 138), Uterverius 243
Seeld / Zeelt / Tinca tinca / Uterverius 646 (Gessner 1178)
Smelt / Zandaal / Hyperoplus lanceolatus / Coenen 69
Snepel / Marene / Coregonus spec. / Uterverius 609 (Rondelet (141)
Snoeck / Snoek / Esox lucius / Coenen 354 en 420, Uterverius 635 (Gessner 591)
Snotolff / Snotolf / Cyclopterus lumpus / Coenen 303, Uterverius 557 (Gessner 774)
Speerhaai / Doornhaai / Squalus acanthias / Coenen 219 (Belon 62)
Spiegelhaai / Kathaai / Scyliorhinus stellaris / Coenen 221 (Belon 65)
Spiegelvis / Zonnevis / Zeus faber / Coenen 295 (Belon 148)
Spierinck / Spiering / Osmerus eperlanus / Coenen 430, Uterverius 212 (Rondelet 177)
Sprotte / Ansjovis / Engraulis encrasicolus / Coenen 359 (Belon 167), Uterverius 221
Steenbolck / Steenbolk / Trisopterus luscus / Coenen 286, 290
Stekelbaers / Stekelbaars / Gasterosteidae / Coenen 435 (Gessner 9)
Stockfisch / Kabeljauw / Gadus morhua / Uterverius 282, Rondelet (219)
Stoer / Steur / Acipenser sturio / Coenen 310 (Belon 91), Uterverius 526 (Gessner 7)
Stoppelroe / Zeenaald / Syngnathus spec. / Coenen 222 (Rondelet 188)
Svuaertfisch / Zwaardvis / Xiphias gladius / Coenen 195, Uterverius 332
Tarrebot / Tarbot / Scophthalmus maximus / Coenen 273 (Belon136), Uterverius 248 (Gessner 778)
Thonijn / Tonijn / Thunnus thynnus / Coenen 104 en 270 (Belon 101)
Toenhaij / Ruwe haai / Galeorhinus galeus / Coenen 217 (Belon 53)
Tonghe / Tong / Solea solea / Coenen 276 (Belon 144), Uterverius 235 (Rondelet 256)
Truijtken / Zeeforel / Salmu trutta / Coenen 432
Val / Meerval / Silurus glanis / Coenen 424 (Gessner 1051)
Vleet / Vleet / Raja batis / Coenen 247 (Belon 75)
Voorn / Voorn / Leuciscus spec. / Coenen 422 (Gessner 29)
Voorn / Kopvoorn / Leuciscus cephalus / Coenen 423 (Gessner 217)
Wijtinck / Wijting /Merlangius merlangus / Coenen 286
Zantael / Zandaal / Hyperoplus lanceolatus / Coenen 286
Zeebrasem / Zeebaars / Sparidae / Coenen 302
Zeebraessem / Braam / Brama brama / Uterverius 166
Zeehaen / Rode poon / Trigla lucerna / Coenen 294 (Belon 201), Uterverius 139 (Rondelet 227)
Zeehaen / Zonnevis / Zeus faber / Uterverius 112
Zeekoninck / Mul /Mullus surmeletus / Uterverius 123
Zeelt / Zeelt / Tinca tinca / Coenen 418 (Gessner 1178), Uterverius 646 (Gessner 1178)
Zeepost / Grondel / Gobiidae / Coenen 295 (Gessner 470)
Zeesnoeck / Heek /Merluccius merluccius / Uterverius 492
Zeewolf / Zeewolf / Anarhichas lupus / Coenen 287 (Gessner 1261)
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Vis op het droge
Visstillevens in Holland en Utrecht in de 17de eeuw

Stillevens met daarop stapels dode vissen behoren zelden tot de topstukken van musea. Wij kijken liever
naar een schilderij met flink wat menselijk drama of naar een kleurig boeket bloemen in verf dan naar
een uitstalling van deze weinig aaibare dieren. Toch zijn er prachtige visstillevens geschilderd in de 17de
eeuw. De meesten werden gemaakt in de provincie Holland en de stad Utrecht. Over het algemeen zien
we op schilderijen uit Holland wat vaker zeevis en op die uit Utrecht wat vaker zoetwatervis. Realisti-
sche uitstallingen tonen vistillevens echter niet. De bederfelijkheid van het onderwerp verklaart waarom
ze nooit de nageschilderde werkelijkheid laten zien. De stank in het atelier zou ondraaglijk zijn geweest.

Bijbelse taferelen, portretten, mythologische voorstellingen, kerkinterieurs, stadsgezichten,
genrestukken, landschappen, zeegezichten, stillevens. De 17de-eeuwse Nederlandse schil-
derkunst kende zeer veel specialiteiten. De markt was vrij en de economische situatie was
gunstig, waardoor zowel de vraag naar als het aanbod van schilderijen zeer groot was. Stil-
levenschilders die zich oefenden in het weergeven van levenloze voorwerpen konden kiezen
voor het schilderen van vazen met bloemen, boeken, tabaksgerei, steengoed, etenswaar,
vruchten, glas en andere kostbaarheden, jachtbuit, vis, of een combinatie hiervan, zoals het
ontbijtje, het vanitas-stilleven en het pronkstilleven. Stillevens stelden in de ogen van de la-
tere kunsttheoretici niet veel voor, maar op de markt vonden ze gretig aftrek en er konden
hoge prijzen voor betaald worden.
Ook aan het begin van de 21ste eeuw worden stillevens nog bijzonder gewaardeerd. Ze

staan sterk in de markt en brengen ongekende prijzen op. Wij genieten nu nog van de be-
scheiden monochrome banketjes van Willem Heda en Pieter Claesz, de gedekte tafels van
Floris van Dijck, de overvloedige pronkstillevens van Jan Davidsz de Heem en Abraham van
Beijeren. Het is de rijkdom van de prachtig geschilderde voorwerpen die ons treft, of juist de
rust en soberheid die van deze schilderijen uitgaat.
Een categorie stillevens die tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen is het visstilleven.

Pas in 2004werd voor het eerst een tentoonstelling georganiseerd die geheel gewijdwas aan
het visstilleven, in het Centraal Museum in Utrecht en het Amos Anderson Art Museum in
Helsinki. Het gebrek aan belangstelling is wel te begrijpen; visstillevens zijn tenslotte niet
zo kleurrijk als bloemstillevens, niet zo afwisselend als banketjes of pronkstillevens en ze
lijken de religieuze betekenis van vanitas-stukken te missen. Veel mensen vinden een voor-
stelling met dode, glibberige vis, waarop ook vaak de ingewanden zijn afgebeeld, niet erg
aantrekkelijk. Vis stinkt nog steeds, zegt de handel. Toch verdienen deze visstillevens zeker
aandacht. Niet alleen omdat kunstenaars die hun sporen hebben verdiend in andere genres,
zoals Abraham van Beijeren en Emanuel deWitte, zich ermee hebben beziggehouden,maar
ook omdat dit genre enkele specialisten kende die zeer verdienstelijke schilderijen hebben
gemaakt. In dit artikel wordt de ontstaansgeschiedenis, de bloei en het verval van het vis-
stilleven beschreven.

Bonny van Sighem



Vis op het menu
Sinds de 14de eeuw waren de Zeeuwse en Hollandse havens gegroeid omdat de haringvis-
serij vanaf toen geprofessionaliseerd werd. Dit had twee oorzaken: de warme Golfstroom
had zich verplaatst, waardoor de haring voor de Nederlandse kusten ging zwemmen, en
menhad geleerd de haring te kaken,waardoor deze veel langer bewaard konblijven.De aan-
verwante industrieën profiteerden van de toename van de visserij. Er warenmeer en grotere
schepen nodig. Zout was onmisbaar bij het haringkaken en er ontstond een levendige han-
del in.1 Voor een grote groep mensen was de visserij de primaire of secundaire bron van in-
komsten. Het hoogtepunt van de Hollandse haringvangst lag in de eerste decennia van de
17de eeuw. In het gewest Holland waren toen circa 500 schepen actief in de haringvisserij.
Dit gaf werk aan 6000 à 7000 vissers. De schepen vertrokken uit verschillende havens, niet
alleen in de grote steden als Amsterdam en Rotterdam, maar ook in kleinere plaatsen als
Enkhuizen. De gevangen vis werd niet alleen in Holland, maar ook in steden als Hamburg
en Bremen verhandeld.2

Maar niet alleen de Noordzeehavens kenden een bloeiende handel, want ook de Zui-
derzee en de binnenwateren werden bevist. Zoetwatervis werd beter gewaardeerd dan nu
en nam tot het midden van de 17de eeuw een belangrijke plaats in in het voedselpatroon
van de bevolking. In Holland waren de meren en het IJ belangrijke visgronden. De baars,

brasem en karper, en de Zuiderzeepaling waren het meest in trek.
Er werd ook internationaal in gehandeld.3 Vis stond in de 16de en
17de eeuw vaker op het menu dan in onze tijd. Ook de prijzen wa-
ren niet te vergelijken met nu. Armen aten gerookte bokking,
maar ook de tegenwoordig relatief dure mosselen. Kabeljauw en
haring werden veel gegeten. Joseph de Bray schilderde in 1656
een in stukjes gesneden haring op een bordje met in een cartou-
che erboven het gedicht Lof van den Pekelharingh. Het gedicht, ge-
schreven door Jacob Westerbaen, is een lofzang op de genees-
kracht en de goede smaak van de zoute haring. De combinatie
van haringmet roggebrood werd ook toen al gewaardeerd. Op het
schilderij lezen we: ‘Een peeckel-haringh blanck, / Swaer-lijvigh,
dick en lanck, / Dien ’t hoofd is afgeslagen; / (...) En daer toe dan
een stick / Soo groot ghelijck een mick / Van roggen-broodt ghe-

kloven / Is goede medecijn (...)’ (afb. 19).
Verse vis was alleen beschikbaar voor wie aan rivieren en plassen woonde of aan de zee-

kust. Deze was een stuk duurder dan geconserveerde. Een manier om een vis beter te kun-
nen bewaren was door het lijf over de breedte op gelijke afstanden in te snijden, de zoge-
naamde krimpsnee. Dat deze methode veel werd toegepast blijkt uit de vele visstillevens
waarop deze ingesneden vissenlijven te zien zijn (afb. 20). De rol die vis speelde in de Ne-
derlandse economie kan de aanleiding zijn geweest voor het schilderen van stillevens met
vis. In tegenstelling tot veel andere genres kennen de echte visstillevens, waarop alleen vis
en visserstuig is te zien, doorgaans geenmoraal of symboliek – dit in tegenstelling tot de vis
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1 P.M. Bosscher, Zeegeschiedenis van de Lage Landen (Bussum 1975) 12.
2 A. van der Woude,Het Noorderkwartier. Een regionaal onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van Westelijk Neder-

land van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw II (Wageningen 1972) 402-07.
3 Van der Woude, Het Noorderkwartier II, 414-15.
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en het vissen in het algemeen.4 Het verhaal dat de stillevens te ver-
tellen hebben is zuiver decoratief, waarschijnlijk ingegeven door
het economische belang. Er zijn echter geen aanwijzingen dat
deze schilderijen werden gekocht of verzameld door mensen die
werkzaamwaren in de vishandel of die betrokkenwaren bij de zee-
vaart.5

Van het zuiden naar het noorden
Vaak wordt aangenomen dat het stilleven zich op dezelfde manier
ontwikkelde als het landschap tussen de 15de en 17de eeuw. Land-
schappen die op 15de-eeuwse schilderijen een bijrol speelden opde
achtergrond, werden in de loop van de tijd van de achtergrond naar
de voorgrond verplaatst. De (groep) heilige(n), of de uitbeelding van het bijbelse verhaal, die
tot in de LateMiddeleeuwennoghet hoofdthema van de voorstellingwaren, verschoven in de
loop van de tijd steeds verder naar de achtergrond, tot ze helemaal verdwenen. Zo ontstond
het zelfstandige landschap als genre. Die ontwikkeling is bij stillevensminder duidelijk. Het
is waar dat de bijbelse thematiek naarmate de tijd vordert letterlijk steedsminder plaats krijgt
op het doek of paneel. Maar in het geval van (vis)stillevens is het niet zo dat voor- en achter-
grond van plaats wisselen. Op 15de- en vroeg-16de-eeuwse historievoorstellingen zagen we
ookopde achtergrondniet de bonte uitstalling van voorwerpendie in de eropvolgende perio-
de van de markt- en keukenstukken zo prominent op de voorgrond zijn geplaatst. Wel is het
zodat in de LateMiddeleeuwendeVroeg-Nederlandse schilders, zoals Jan vanEyck enRogier
van derWeyden, de eersten zijn die zeer veel aandacht besteden aan het schilderen van leven-
loze voorwerpen.Minutieuze details van stoffen, kandelaars, steengoed, boeken enhuishou-
delijke voorwerpenworden door hen net zo aandachtig uitgewerkt als het gelaat van een hei-
lige.Het goddelijke licht kon voor hen ook tot uiting komen in de nederigste aardse objecten.
Het is mogelijk dat het idee van het afbeelden van de rijk gevulde keuken uit Italië afkom-

stig is, waar kookboeken al in het begin van de 16de eeuw rijk werden geïllustreerd.6 In Ant-
werpen ontstonden in het tweede kwart van de 16de eeuwkeuken- enmarktstukken vanmo-
numentaal formaat. Groente en fruit, vlees, vis, wild en gevogelte werden afgebeeld, vaak
met een bijbelse scène op de achtergrond. Of de verschillende uitstallingen verwijzen naar
de vier elementen aarde, lucht, vuur en water, waarbij de viskraam dan het laatste element
symboliseert. Adriaen van Utrecht, Pieter Aertsen en Joachim Beuckelaer waren de belang-
rijkste vertegenwoordigers van dit genre. In de 17de eeuw werden zij opgevolgd door kun-
stenaars als Frans Snijders en Jan Fyt. De 16de-eeuwsemarkt- en keukenstukken kunnen ge-
zien worden als een overgangsgebied tussen historieschilderkunst en stillevens. Vaak is op
de achtergrond van dergelijke overvloedige voorstellingen nog een bijbelverhaal of kosmo-
logische verwijzing te zien. Zodra deze thematiek echter ook is losgelaten ontstaat een schil-
derij dat alleen terwille van de voorwerpen geschilderd lijkt te worden, het echte stilleven.
Na 1625 zijn de keuken- en marktstukken geheel verdrongen door zelfstandige stillevens.7
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4 Zie hierover Eddy de Jongh in: LiesbethM.Helmus (red.), Vis. Stillevens vanHollandse en Vlaamsemeesters, 1550-1700 (Utrecht
2004) 75-119.

5 Fred G. Meijer in: Helmus, Vis, 17.
6 R. van Luttervelt, Kunst van Nederland. Schilders van het stilleven (Naarden 1947) 5; Meijer, Vis, 18.
7 A. Vorenkamp, Bijdrage tot de geschiedenis van het Hollandsch stilleven in de 17de eeuw (Leiden 1933) 22.
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Joachim Beuckelaer was de leerling en tevens neef van Pieter Aertsen. Beuckelaer was de-
gene die de vismarkt als nieuw type schilderij ontwikkelde en hij maakte er verschillende
versies van. Op het hier afgebeelde schilderij zijn niet minder dan twaalf verschillende vis-
soorten afgebeeld (afb. 21). De zeevis ligt in manden, de zoetwatervis is levend aangevoerd
in ondiepe bakken water. Op de achtergrond zien we de straten van een stad. Onder de gro-
te boog centraal op de achtergrond schilderde Beuckelaer de wonderbaarlijke visvangst,
toen Christus vanaf de boot van Petrus de menigte toesprak en Petrus’ netten opmiraculeu-
ze wijze voller dan vol raakten, terwijl hij de hele nacht ervoor vergeefs gevist had.
Beuckelaers’ schilderijen vormden het uitgangspunt voor kunstenaars die zich later vol-

ledig op het visstilleven zouden toeleggen.8 Pieter Aertsen, bijgenaamd Lange Pier, vertrok
in 1555 of 1556 vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar het Noorden, naar Amsterdam. Hier
ging hij verder met het schilderen van markten en keukens. Hoewel van zijn handmaar één
schilderij bekend is waarop ook vissen als hoofdthema zijn afgebeeld, en het niet uitgeslo-
ten is dat hij dit schilderde vlak vóórdat hij naar Amsterdam vertrok, is de verhuizing van Pie-
ter Aertsen toch belangrijk voor de introductie van de voorloper van het visstilleven in de
Noordelijke Nederlanden.9 Zijn zoon Pieter Pietersz. kwam namelijk mee, en die zette de
Antwerpse traditie voort in Amsterdam en Haarlem.10 Zijn schilderijen van visverkoopsters
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8 I. Bergström, Dutch Still-life Painting in the seventeenth century (Londen 1956) 22.
9 Van Luttervelt, Schilders van het stilleven, 6.
10 Meijer, Vis, 33.

Afb. 21 De vier elementen: Water. Vismarkt met de wonderbaarlijke visvangst op de achtergrond, Joachim
Beuckelaer, 1569. Londen, National Gallery, inv.nr. NG6586. Foto: National Gallery.



zijn de eerste in hun soort in Holland (afb. 22). Het gaat dan nog
niet om zelfstandige visstillevens, maar visstillevens als onderdeel
van een schilderij van een vismarkt.

Vis in de hoofdrol
Pieter Pietersz. schilderde zijn visverkoopsters nog in de 16de
eeuw, en pas in het eerste decennium van de 17de eeuw zouden de
Noordnederlandse kunstenaars volgen in het schilderen van keu-
ken- en marktstukken. In Haarlem waren dat Floris van Schooten
en Pieter Cornelisz van Ryck. Delft kende Cornelis Jacobsz Delff
als specialist op dit gebied, AmsterdamWillem vanNieuland en in
Utrecht werkte JoachimWtewael.
Schilderijen van vismarkten doorliepen een vergelijkbare ont-

wikkeling als keukenstukken. Het schilderen van vissen zonder
meer is voor de kunstenaars pas mogelijk in de 17de eeuw. Eerder
waren dergelijke voorstellingen ‘verpakt’ als element water of bijbelverhaal, want in de tijd
van Aertsen en Beuckelaer had een schilderij een referentiekader nodig; esthetische over-
wegingen waren niet voldoende ommooie voorwerpen afbeelden. De eerste bloemstillevens
verwijzen naar vergankelijkheid, en deze betekenis blijft nog heel lang aan deze vorm van
stillevens kleven. Pas in de 17de eeuw kunnen voorwerpen of voedsel om hun eigen, intrin-
sieke, schoonheid worden afgebeeld. Dan is het tijd voor visstillevens waarop vis de echte
hoofdrol speelt. We zijn dan ongeveer in het tweede kwart van de 17de eeuw aanbeland.
Tegelijkertijd zou in het midden van de 17de eeuw de vismarkt, een schilderij met een

groot visstilleven, een koopman of -vrouw en enige klanten, in Holland een hoge bloei be-
leven bij Jacob Gerritsz Cuyp, Maarten Hendricksz Sorgh en de vooral als schilder van kerk-
interieurs beroemd geworden Emanuel de Witte.11 De Witte schilderde bijvoorbeeld Adriana

Vis op het droge 181

11 Van Luttervelt, Schilders van het stilleven, 8.

Afb. 22 Zie kleurkatern.

Afb. 23 Adriana van Heusden en
haar dochter op de Nieuwe Vismarkt
in Amsterdam, Emanuel deWit-
te, ca 1662. Londen, National
Gallery, inv.nr. NG3682. Foto:
National Gallery.



van Heusden en haar dochter op de Nieuwe Vismarkt in Amsterdam (afb. 23). Op dit schilderij is een
marktkraam schuin in het beeldvlak geplaatst. In de kraam liggen verschillende soorten zee-
vis uitgestald, waaronder schelvissen, kabeljauw, tarbot en allerhandemoten vis. Het kan ge-
zien worden als een volwaardig visstilleven binnen een genreportret. Achter de kraam staat
een verkoopster, die de hoofdpersonen, een vrouw en haar dochter, haar waar aanprijst.

Hoewel De Witte en ook Cuyp en Sorgh veel aandacht besteed-
den aan het afbeelden van vissen blijven hun schilderijen meer
genrestukken dan stillevens. Dat de overgang hiertussen vloeiend
kan zijn blijkt echter uit hetwerk van bijvoorbeeld Jan de Bont (afb.
24).Deze Utrechtse kunstenaar schilderde verschillende vismark-
ten – dus mét figuren, hoewel deze vaak door anderen werden ge-
schilderd – maar ook echte visstillevens, zonder figuren. Pieter de
Putter uit Den Haag en Pieter van Schaeyenborch uit Alkmaar ho-
ren tot de eerste generatie kunstenaars die zich specialiseerde in
het onafhankelijke visstilleven. Zij zijn niet bekend als schilders
van marktstukken.

Er zijn grofweg twee soorten vistillevens; die waarbij de vis wordt gepresenteerd als de rij-
ke opbrengst van de visserij (afb. 25) en die waarbij de vis in een soort marktkraamopstel-
ling is tentoongesteld, als presentatie van heerlijkheden.12 Deze laatste categorie vormt de
afgeleide van de oude vismarkten uit de traditie van Aertsen en Beuckelaer. De isolatie van
de vissen uit deze schilderijen tot zelfstandige visstillevens kon op gang komen doordat an-
dere genres van stillevens, zoals het bloemstilleven, al tot volle wasdom waren gekomen.

Slijmerig vocht
Kunstenaars die zich gespecialiseerd hadden in het visstilleven vinden we vooral in Den
Haag enUtrecht. InDenHaagwas Pieter de Putter de eerste kunstenaar die zich volledig had
toegelegd op het schilderen van vis. Vanaf de jaren veertig van de 17de eeuw schilderde hij
eenvoudige composities, waarbij hij de ruimte boven een van de diagonalen van het beeld-
vlak zo goed als leeg liet. Zoetwatervissen en eenvoudige keuken- en visgerei vulden de
ruimte onder de diagonaal.13

De in 1620 of 1621 in Den Haag geboren Abraham van Beijeren werd een van de belang-
rijkste visstillevenschilders. Hij was een groot kunstenaar,met veel invloed inDenHaag.Hij
is ook werkzaam geweest in Delft en in de jaren zeventig van de 17de eeuw in Amsterdam en
Alkmaar. Zijn slechte financiële situatie was de reden dat hij zo dikwijls moest verhuizen.
Hij overleed in 1674 in Overschie. Van Beijeren was voornamelijk actief als visstillevenschil-
der in de jaren vijftig en zestig van de 17de eeuw. Hij heeft zeer veel visstillevens gemaakt
– er zijn er circa 75 bewaard gebleven – maar is toch bekender om zijn pronk- en bloemstil-
levens. Veel visstillevens zijn ten onrechte aan hem toegeschreven. Van Beijeren schilderde
zeevis, waarvan de grote ronde, vaak nog natte ogen opvallen. Hij was erg goed in het weer-
geven van het slijmerige vocht op verse vis. Zijn schilderijen maakte hij volgens vaste patro-
nen. Hij had een aantal beeldelementen die hij steeds opnieuw toepaste in zijn schilderijen,
maar nooit op exact dezelfde manier. Zo zien we op bijna al zijn schilderijen een rieten
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mandje met daarin een zalmmoot en twee schelvissen, de laatsten al dan niet over de breed-
te van hun lijf ingesneden. Ook het bijwerk dat hij schildert kent weinig variatie: weegscha-
len, tonnen enmanden komen veelvuldig voor. Demeeste schilderijen stellen een scène bin-
nenshuis voor, enkele hebben een doorkijkje naar buiten. Ook is een aantal voorstellingen
buiten op het strand gesitueerd. Zijn composities zijn steeds volgens dezelfde regels opge-
bouwd. Hij plaatste de vissen meestal in twee rijen. De voorste rij vis ligt op tafel, de achter-
ste rij is hoger geplaatst doordat de vis hier op verhoging, bijvoorbeeld een ton, is geplaatst.
Op de achterste rij ligt de vismeestal inmanden. Helemaal achteraan staat vaak nog een ton
of emmer, die zwakker is belicht dan de vissen, tegen een neutrale achtergrond.
Alleen in Den Haag in de tweede helft van de 17de eeuw kan gesproken worden van een

samenhangende groep vistillevenschilders, waarvan Abraham van Beijeren de spil was.
Isaac van Duynen en Pieter Verbeeck zijn zijn belangrijkste volgelingen. Pieter van Schaeyen-
borch werkte in Alkmaar in de tijd dat Van Beijeren daar nog niet actief was, maar ook zijn
schilderijen lijken door deze ‘Haagse school’ beïnvloed. In demeeste andere Hollandse ste-
den was telkens niet meer dan één visstillevenschilder van belang actief. Kennelijk kon die
de vraag van de markt wel aan. Er zijn maar weinig kunstenaars die zich volledig toelegden
op het visstilleven en van wie geen andere genres bekend zijn. Buiten Den Haag werkten de
meeste visstillevenschilders onafhankelijk van elkaar, in een vaak uiterst persoonlijke stijl.
In Utrecht was de situatie iets anders. Het is opmerkelijk dat in een stad die zo ver van zee

ligt, een groepje kunstenaars zich specialiseerde in het visstilleven. En zij kozen zeker niet
alleen zoetwatervis, die wel ruim voorhanden was, uit als onderwerp. Adam Willaerts, een
schilder van zeegezichten en zeeslagen, was een verbindende factor in Utrecht, al mag zijn
invloed op andere Utrechtse kunstenaars niet overschat worden. Willaerts werkte samen
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metWillemOrmea, een visstillevenspecialist die tussen circa 1638 en 1658 in Utrecht werk-
te. Ormea schilderde een aantal keer een stapel gevangen vis op het strand, waarbij hij de
achtergrond, een zeegezicht met schepen en soms een kustdorp, liet schilderen door Adam
Willaerts of een van diens zonen. Jacob Gillig, een andere visstillevenschilder, was een leer-
ling van Willem Ormea en was getrouwd met een dochter van Willaerts. Gillig was net als
Willem Ormea een kleinere meester, die het schilderen waarschijnlijk ‘erbij’ heeft gedaan,
naast zijn werk als koopman en cipier.14 De beste Utrechtse visstillevenschilder was Jan de
Bont. Zijn schilderijen kenmerken zich door een onovertroffen typering van de soorten vis.
Zijn dikke kabeljauwen zijn uit duizenden te herkennen. Op alle schilderijen van Jan de Bont
die nu nog bekend zijn, is in een of andere vorm een visstilleven te zien. De ene keer krijgt
dit stillevenmeer aandacht dan de andere keer, soms is het slechts bijwerk,maar het is er al-
tijd. Zoals gezegd verrijkte hij zijn visvoorstellingen dikwijls met een of meer figuren.

Bloei en verval
Kunst kwam in de welvarende 17de eeuw binnen het bereik van veel mensen. Schilderijen
waren op de vrije markt te koop en niet alleen beschikbaar voor rijken en de kerk. Juist voor
de gewone burger kan het aantrekkelijk zijn geweest om een visstilleven in huis te halen. Bij-
voorbeeld voor vissers, vishandelaren en dergelijke. Maar ook mensen die woonden in ste-
den die afhankelijk waren van de visvangst, of die rijk waren geworden van zeevisserij en
aanverwante industrieën, zullen interesse in het visstilleven hebben gehad. Toch is er in een
stad als Enkhuizen, die in de 16de en begin van de 17de eeuw volledig afhankelijk was van
de (haring)visserij, geen kunstenaar bekend die zich bezighield met dit genre. Een bloeien-
de bedrijfstak is kennelijk niet genoeg voor een stad omook een bloeiend kunstleven te ken-
nen. Op enkele interieurstukjes van Quirijn Brekelenkam – die overigens ook enkele visstil-
levens schilderde – zijn afbeeldingen van eenvoudige stillevens te zien, hangend aan de
muur van bijvoorbeeld een kleermakerswerkplaats.15 Hieruit blijkt dat ook eenvoudige lie-
den als kleermakers belangstelling hadden hun omgeving met schilderijen te verfraaien én
dat ze zich schilderijen konden veroorloven.
Een grote markt leidt tot meer aanbod en meer specialisatie. Vandaar dat kunstenaars

zich konden toeleggen op kleinere thema’s, zoals vis. Er was kennelijk genoeg belangstel-
ling voor deze schilderijen om je als kunstenaar te specialiseren in
dit onderwerp. Economische omstandigheden droegen bij aan de
opkomst en bloei van verschillende nieuwe genres, en het visstil-
levenwas er daar één van.Met het einde van dewelvaart, in de laat-
ste decennia van de 17de eeuw, kwam ook het einde van de bloei
van het visstilleven. De Utrechter Jacob Gillig was een van de laat-
ste kunstenaars die zich in het visstilleven specialiseerde (afb. 26).
Een van de oorzaken van het verval van deze tak van kunst zou kun-
nen zijn dat er binnen de visstillevenschilderkunst geen sprake is
van een school of bepaalde tradities. Het vak werd niet doorgege-
ven van vader op zoon, en er was ook niet een bepaalde stad of
streek in het land waar men duidelijk uitblonk in dit genre. Wel
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waren er bepaalde steden waarin men meer visstillevenschilders aantreft, zoals Den Haag,
Amsterdam en Utrecht, maar de kunstenaars uit deze steden stonden onderling niet altijd
met elkaar in contact.
Een andere reden voor het einde van het visstilleven kan zijn dat dit type schilderij meestal

zeer monochroom is. Grijzen en bruinen domineren het palet, afgewisseld met wat kleurac-
centen zoals rode vinnen en blauwe doeken op tafel. Het visstilleven bloeide in de tijd dat ook
de zogenaamde monochrome banketjes populair waren. Dit zijn schilderijen waarop ser-
viesgoed van aardewerk, tin en glas en vaak enkele etenswaren, bijvoorbeeld de resten van
een ontbijt, zijn afgebeeld in genuanceerde grijsgroene en zilveren tonen. Het ging er de in
dit genre gespecialiseerde kunstenaars die om zo goedmogelijk de verschillen tussen de ver-
schillendematerialen te treffen in verf. Tegelijkertijdmet demonochrome schilderijenwaren
echter ook bloemstillevens, die door hun aard altijd kleurrijk zijn, in trek. Maar bloemstille-
vensmaakten een eigen ontwikkeling door die steeds paste bij de heersende smaak. Zo schil-
derde bijvoorbeeld Ambrosius Bosschaert rond 1620 vrij stijve bloemstillevens met een don-
kere achtergrond, waarop iedere bloem evenveel aandacht krijgt en zeer precies geschilderd
is, terwijl onder anderen Jan van Huysum honderd jaar later losse, weelderige boeketten te-
gen een lichte achtergrond zou schilderen, waarbij het veel meer gaat om kleur en sfeer dan
om de individuele botanische eigenschappen van de afgebeelde bloemen. Zo ging het
bloemstilleven met zijn tijd mee. Toen rijke, warme en kleurrijke schilderijen meer in de
mode kwamen, was er geen plaatsmeer voor het visstilleven. Vis uit Hollandse wateren heeft
nu eenmaal geen sprekende felle kleuren. Ook leent het visstilleven zich niet voor het deco-
ratieve doel waarvoor in de late 17de eeuw een deel van de kunst werd aangewend.16

Waardering voor het visstilleven
Er is een tegenstelling tussen de waardering voor het visstilleven in de praktijk en in theore-
tische geschriften. Hoewel de productie van stillevens in de 17de eeuw erg groot was en vis-
stillevens op de vrije markt goed werden verkocht, werden ze door de theoretici nauwelijks
gewaardeerd. Gerard de Lairesse had weinig waardering voor de schilders van het stilleven.
In zijn ogen deugde alleen de historieschilderkunst die hij de ‘Edele Schilderkonst’ noemt.
Hoewel hij zelf ook begonnen was als stillevenschilder en zelfs de kost had moeten verdie-
nen met het beschilderen van uithangborden, noemt hij dergelijke kunst iets voor ‘zwakke
geesten’.17 Theoreticus en kunstenaar Samuel van Hoogstraten schreef over stillevenschil-
ders dat ze ‘moeten weten dat zij maer gemeene Soldaten in het veltleger van de konst zijn’.
Hij geeft toe dat stillevens ‘ook hare aerdicheden hebben’, maar oordeelt dat ze ‘alleenmaar
als uitspanningen van de kunst zijn’, die ‘niet anders dan voor een lust of als spel van een
goet Meester behoorden gemaekt te worden’.18

Stillevens hadden dus minder aanzien dan bijvoorbeeld historiestukken, en van de stille-
vens waren visstillevens helemaal onbetekenend. Gerard de Lairesse onderscheidt in zijn
Groot Schilderboek uit 1707 vier soorten stillevens: bloemstukken, vruchten, ‘goud, zilver en
andere kostlyke Schatten’ en muziekinstrumenten. Dus geen vanitas, wild of vissen. Hij
licht deze voorkeur toe: ‘het is niet genoeg, dat zodanig een Stuk natuurlyk en wel is ge-
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schilderd. De verkiezing is noch veel meer: die bekoort en voldoet de zinnen der aanschou-
wers, en maakt den Meester roemruchtig. Men moest wel beroofd zijn van zinnen, of van
gering verstand zijn, indien men wilde denken dat verlepte en verdorde bloemen iemand
zouden kunnen behagen, al waar het in ’t leven zelve, ’k laat staan in een Schildery’. ‘Koo-
len, wortelen en raapen, alsmede kabeljaauw, zalm, haring, spiering en diergelyke dingen’
achtte Lairesse evenmin waardig als onderwerp voor een schilderij.19

Ten tijde van de commentaren van Samuel van Hoogstraten en Gerard de Lairesse was de
bloeitijd van de visstillevens al lange tijd voorbij. Demeeste visstillevenswerden geschilderd
in de jaren vijftig van de 17de eeuw. De spreiding van de visstillevens over de periode 1630-
1700 laat duidelijk zien dat na een aarzelend begin rond de jaren dertig van de 17de eeuw de
productie van visstillevens toeneemt vanaf 1640, tot bloei komt in de periode 1650-1660,
daarna langzaam afneemt tot circa 1680. Na 1680 neemt de productie snel af. In de 18de
eeuw telt het visstilleven als zelfstandig genre niet meer mee.
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‘Een eigen Hollandsch feest’
Gebruiken rondom de Nieuwe Haring

Het fenomeen ‘Hollandse Nieuwe’, of beter de ‘Eerste’ of ‘Nieuwe Haring’, haalt nog steeds ieder jaar
rond eind mei het NOS-journaal, wanneer het zogenaamde eerste vaatje voor een goed doel wordt ge-
veild. Rond diezelfde dag is het een komen en gaan van ‘haringparties’, die door bedrijven aan vaste
klanten worden aangeboden of door chique sociëteit-achtige clubs op nog chiquere plaatsen worden ge-
organiseerd. Los hiervan vinden bij viswinkels en in kramen de eerstelingen met gemak afname. Deze
gewoonten zijn niet uit de lucht komen vallen. Het aanbrengen van de Nieuwe Haring was vanaf het
midden van de 18de eeuw, en wellicht al eerder, een bron van opwinding onder de bevolking. Hoewel
in de beleving van de Nieuwe Haring veel veranderd is, zijn er rechtstreekse lijnen te trekken tussen de
gebruiken in de vroegmoderne tijd en die in het hedendaagse tijdsgewricht.

In het verleden werd de komst van de Nieuwe Haring van begin tot het einde intensief be-
leefd. Beginnend met ‘Vlaggetjesdag’, de dag waarop de vloot met vlaggen versierd aan de
kade lag, vervolgens ‘Buisjesdag’, waarop de schepen daadwerkelijk uitvoeren, de Haring-
jagerij die de eerste haringen aan dewal bracht, en ten slotte de ‘presentharing’, die per sjees
in allerijl naar de stadhouders en later koning of koningin werd gebracht. Hierna kreeg het
gehele volk gelegenheid de nieuwe haring te proeven, hierop alert gemaakt door de bij han-
delaren uithangende ‘haringkroon’. De reders vierden de komst van de Nieuwe Haring in
eigen kring met een maaltijd, heildronken en liederen. Vlaardingen was vanaf de tweede
helft van de 18de eeuw tot ver in de 20ste eeuw de grootste onder de haringvisserijplaatsen.
Dat veel tradities rondom de Nieuwe Haring een band met deze plaats hebben, wekt dus
geen bevreemding. In de collectie van het Visserijmuseum te Vlaardingen bevinden zich veel
objecten en documenten die met deze tradities verband houden. Hiervan is ten behoeve van
dit artikel uitgebreid gebruikgemaakt.

Grote Visserij als ‘goudmijn’
Van oudsher was het in de Republiek volgens het plakkaat van 1603 op de Grote Visserij be-
paald dat de haringvissers eerst op Sint Jan (24 juni) de netten in zeemochten zetten. De be-
handeling van de haring aan boord en aan de wal was daarbij aan strenge regels onderwor-
pen. Deze reglementering was er op gericht oneerlijke concurrentie uit te sluiten, de
kwaliteit van de gekaakte en gezouten Hollandse haring op een hoog niveau te brengen en
te houden en deze daarmee tot een belangrijk economisch goed te maken. Eeuwenlang
bleek deze aanpak te werken. Het product Hollandse haring stond internationaal goed aan-
geschreven en ondervond lange tijd weinig concurrentie. In de contemporaine bronnen
wordt dan ook gesproken van deGrote Visserij als ‘goudmijn’ van de natie, die enorme geld-
stromen richting Holland op gang bracht. Uiteraard wekte dit afgunst bij andere langs de
Noordzee gelegen naties, zoals Groot-Brittannië. Pogingen van de Engelse kroon om de
Hollandse en Zeeuwse haringvissers weg te houden van de Britse kust en stimulerings-
maatregelen om de eigen visserij op zijn minst concurrerend te maken, faalden lange tijd.
Toch kende deHollandse haringvisserij na 1650 een geleidelijke teruggang in opbrengst. Bij
tijd en wijle was deze zelfs afhankelijk van premies van de hogere overheid om het bedrijf te
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kunnen blijven uitvoeren. Het type visserij vergde forse investeringen, terwijl de visserij wis-
selvallig van aard was en bovendien veel risico’s had.
In de 18de eeuw kwamVlaardingen onder de traditionele haringvisserijplaatsen sterk op,

om uit te groeien tot de belangrijkste visserijplaats van Holland. Decaden lang bezat Vlaar-
dingen de grootste vloot visserijschepen, bestaande uit zogenaamde ‘buizen’ en ‘hoekers’,
tot ver in de 19de eeuw. Tot 1857 ondervond de stad daarbij hulp van de geldende visserij-
wetten, die het de kustplaatsen verbood haring te kaken. Vanaf dit jaar kwam in deze situa-
tie echter veranderingmet de Visserijwet (van 1857), die het in het vervolg ook voor plaatsen
als Katwijk, Noordwijk en Scheveningenmogelijk maakte de haring te kaken en te bereiden
zoals in de Maassteden en het Noorderkwartier gebeurde. Vanaf 1846 was bovendien al een
vervroeging van het haringseizoenwettelijkmogelijk gemaakt, hetgeen het haringbedrijf op
den duur dynamischer maakte.1

Vlaggetjes- en Buisjesdag
De buizen en hoekers hadden geruime tijd nodig om te bestemder plekke op de noordelijke
Noordzee (voor Hitland/Doggersbank) te komen. Hiertoe vertrok de vloot één tot twee we-
ken van tevoren. Zo rond 10-15 juni vond dit uitvaren plaats op een dag die in Vlaardingen
‘Buisjesdag’ werd genoemd, naar de haringbuis waarmee tot ver in de 19de eeuw werd ge-
vist. In de Grote Kerk van Vlaardingen werd vooraf een bidstond (‘Gebed voor de schepen’
of ‘Buizen-Biddag’ genaamd) gehouden, waarbij Gods zegen voor een gunstige vangst en
behouden terugkomst werd afgesmeekt. Eerst gebeurde dit twee of drie dagen voorafgaan-
de aan Buisjesdag, later altijd op de zondag voorafgaande. Als dan de haringvloot in de ha-
ven klaarlag om naar zee te gaan, verkeerde de stad in grote staat van opwinding. Het was
de dag van afscheid van echtgenoten, zoons, broers, vrienden of bekenden. De kaden
stroomden vol met achterblijvers, die met de schepen mee langs de kade naar de hoofden
liepen om de opvarenden uit te zwaaien. Naar de tranen die werden geplengd, heette het
westelijk havenhoofd in Vlaardingen in de volksmonddan ookwel de ‘Schreihoek’. De hoop
was op een goede vangst en ‘besomming’ (opbrengst of aandeel daarin), maar zeker ook op
een behouden thuiskomst.2 De in de 18de eeuw razendpopulaire Vlaardingse dichter Arnold
Hoogvliet (1687-1763) vatte de gebeurtenissen opBuisjesdag in zijnwoonplaats als volgt sa-
men:

Maar als het morgenlicht op Vlaardings Buizendag
uit d’oosterkimmen rijst, dan waaijen sein en vlag
Reeds van de hooge steng, dan ziet men ’t alles woelen.
Langs breede kaaijen tot aan ’t Hoofd, het volk krioelen,
Bij duizend duizenden! ’t Is of de vreemdeling,
’t Is of de steden, ja al ’t land de lust beving
om thans naar Vlaardingen te viervoet heen te draaven,
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Het zeilen van de vloot der buizen uit de haven
Te zien, en op ’t gejuich van vriend en maagen, mee
Goê reis te wenschen, aan de bouwers van de zee!
Die weer uit dankbaarheit, den zeehoet driewerf zwaaien,
Zoo dra de kiel begint de haven uit te draaien.3

Het zal jaar op jaar een spectaculair gezicht zijn geweest: de schepen getuigd enmet de vlag-
gen in top, de activiteit aan boord en het gekrioel aan de kant. Met name ook mensen van
buiten de stad kwamen op dit fenomeen af. Burgemeester Pieter Karel Drossaart van Vlaar-
dingen verwoordde de opwinding tijdens een feestmaal van de haringreders op 10 juni 1847,
na het uitlopen van de schepen, aldus:

Zoo vlood een Buisjesdag weer heen!
De Haringvloot, door menigeen
Met zorgen, kosten, moed en kracht,
Weer toegerust en zaamgebragt,
Lag als in feestgewaad getooid:
De vlag in top, het zeil geplooid,
Op ’t fraaist getuigd, gekleurd, gesmeerd,
Niets missend wat haar glans vermeert;
Voorzien van vleet en touw en lijn,
Die bij deez’ zeevaart noodig zijn;
Het oog eens kenners dubbel waard.

Hij vervolgt het gedicht met een schets van het uitvaren van de vloot uit de haven en, op de
Maas aangekomen, het wachten op eb. Nadat de in roodbaaien hemd en wit zeildoeks pak
gestoken zeelieden uitgezwaaid waren door de menigte aan de kant, werden de zeilen ‘bij
zeemans maatzang’ uitgerold en werd de reis richting zee voortgezet.4

De traditie vanBuisjesdag gaat terug tot ver in de 18de eeuw. Een
aquarel die de vol met schepen liggende haven van Vlaardingen
toont, vermeldt: ‘Vlaardingen te zien langs de haven en de seije
ging den hareng buysen 17-14/6-65 ten 8 uuren’ (afb. 27).5 De tien-
tallen buizen vertrokken aldus op 14 juni 1765 om acht uur ’s och-
tends richting Noordzee, ongetwijfeld onder massale belangstel-
ling. In 1820 omschreef de Vlaardingse belastingontvanger en
dichter Ambrosius Justus Zubli (1751-1820) de pijn van het af-
scheid op 15 juni als volgt:

Naar boord ô nijvre visschrenschare
Naar boord, het afscheidsuur is daar!
Gij moet van gade en kindren scheiden;
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Van vader, moeder, maagd en vrind,
Van ’t meisje, dat gij teêr bemint,
Gij kunt, gij moogt niet langer beiden.

Ontscheur, hoe ook u ’t afzijn smart,
U aan heur arm, niet aan heur hart:
Uw pligt, uw heilig zelfsbelangen;
’t belang van Neêrlands-Maatschappij,
roept u, den zilvren visch te vangen.6

Naast Buisjesdag kent tegenwoordig vooral ‘Vlaggetjesdag’ bekendheid bij de bevolking.
Daar waar Buisjesdag de feitelijke dag van het uitzeilen was, lag op Vlaggetjesdag de vloot
nog in de haven, zonder aanstalten tot vertrek te maken. De schepen werden uitbundig ‘ge-
pavoiseerd’ (versierd) met vlaggen en de bevolking trok langs deze parade. Het is om die re-
den dan ook dat Vlaggetjesdag in hetmidden van de 19de eeuw ‘Wandeldag’ werd genoemd.
Onder een opgespannen zeildoek op het achterschip gezeten, bespraken de reders met de
schippers en met familieleden de verwachting voor het komende seizoen.7 De naam Vlag-
getjesdag werd pas later gemeengoed, vermoedelijk rond de eeuwwisseling.
Met het vrijgeven van het moment van uitvaren na 1846 kwam allengs een einde aan de

Wandeldag of Vlaggetjesdag. De schepen vertrokken niet meer tegelijk en een gemeen-
schappelijke presentatie van de schepen ging tot het verleden behoren. Weliswaar liepen
verwanten en vrienden uit om de schepen uitgeleide te doen, maar van een grootschalig
volksgebeuren was Buisjesdag verworden tot een gebeurtenis van direct betrokkenen.
Voortaan werden de vertrekkende schepen individueel uitgezwaaid en belangstelling van
buiten de stad bleef uit. Een enkel schip tooide zich aan de vooravond van uitvaren nog met
vlag of vlaggenlijn, maar Buisjesdag was zijn oude luister kwijtgeraakt.8

Na de Tweede Wereldoorlog werd de traditie van Vlaggetjesdag weer opgepikt. Onder
toeziend oog van het Bedrijfschap voor Vis en Visprodukten werden voortaan Vlaggetjes-
dagen georganiseerd afwisselend in de drie belangrijkste visserijplaatsen: IJmuiden, Sche-
veningen en Vlaardingen. Aan de kades voltrok zich daar een waar volksfeest met versier-
de schepen, muziek, demonstraties, het hijsen van de Bedrijfschapswimpel voor het schip
met de in het vorige seizoen gevangen best verzorgde haring, toespraken en zelfs open-
luchtfilmvoorstellingen. Het opnieuw tot leven roepen van Vlaggetjesdag, voorheen louter
een Vlaardings fenomeen, was bedoeld om de visserijsector na de moeilijke oorlogsjaren
nieuw leven in te blazen en een groot publiek hierbij te betrekken. De visserijsector parti-
cipeerde in het algemeen enthousiast, hetgeen in een grote deelname aan de versierde vloot
resulteerde. Tegenwoordig wordt Vlaggetjesdag alleen nog in Scheveningen gevierd, maar
meer uit behoefte aan een feest dan dat het nog iets met het haringbedrijf zelf te maken
heeft.
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6 A.J. Zubli, Afscheidsgroet aan Vlaardings stuurlieden, en hunne bootsgezellen; bij het uitzeilen der haringvloot, op Buisjesdag den 15den
junij 1820 (Vlaardingen 1820) 3-4.

7 Sigal, ‘Nieuwe Haring’.
8 Ibidem.
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Afb. 1b Reclame voor deHollandse Nieuwe. Foto: ©Nederlands Visbureau 2005.
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Afb. 2 De grote walvis-
stranding aan deHollandse
kust in 1577 in Adriaen Coe-
nens Visboek uit 1584. Den
Haag, Koninklijke
Bibliotheek,ms. 78 E 54,
f. 57r. Foto: KB.
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Afb. 3 Haring en andere vis-
sen in Der Naturen Bloeme van Ja-
cob vanMaerlant, Vlaams
handschrift uit ca 1350. Den
Haag, Koninklijke Bibliotheek,
ms. KA 16, f. 112r. Foto: KB.
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Afb. 4 Titelblad van Adriaen
Coenens Visboek uit 1584met
als vignet deHollandse Leeuw.
DenHaag, Koninklijke Biblio-
theek,ms. 78 E 54, f. 1r. Foto:
KB.
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Afb. 6 Het kaken van haring. Foto: Robert Vos / ANP.

Afb. 9 16de-eeuwse visresten uit een ton van het ‘Biddinghuizer Colfschip’. Foto: ROB
Amersfoort.
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Afb. 10 Willems Beukelszoon,met een haring en een kaakmes in zijn handen,
gebrandschilderd raam van C. van Barlaer, 1661. Biervliet, Nederlands-hervorm-
de kerk. Foto:Martin Stoop, in opdracht vanGlasatelier Stef Hagemeier, Tilburg,
dat de ramen restaureerde (zie www.glasinloodnet.nl).
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Afb. 11 Zonnevis of Sint Pietersvis, Hendrick Goltzius, ca 1595-1600, krijttekening. TeylersMuseum,
Haarlem, inv.nr. N 074a. Foto: TeylersMuseum.

Afb. 12 Haaien in het
Walvisboek van Adriaen
Coenen, 1585.
Antwerpen, Koninklijke
Maatschappij voor Dier-
kunde,ms. 30.021,
f. 1-18A. Foto: KMDA.
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Afb. 13 Haringkoning
temidden van andere
vissen in hetWalvisboek
van Adriaen Coenen,
1585. Antwerpen,
KoninklijkeMaatschap-
pij voor Dierkunde,
ms. 30.021, f. 1-50B.
Foto: KMDA.

Afb. 16 Hoosmonden
in hetWalvisboek van
Adriaen Coenen, 1585.
Antwerpen, Koninklijke
Maatschappij voor Dier-
kunde,ms. 30.021,
f. 2-62A. Foto: KMDA.
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Afb. 14 Aankomst van een vissersboot op het strand bij Zandvoort, met rog, kabeljauw, rode poon, wijting en
platvissen, Hendrick Cornelisz Vroom, 1607. Particuliere collectie. Foto dankzij het Katwijks
Museum; het schilderij was beelddrager van hun tentoonstelling en boekHollandse stranden in de Gou-
den Eeuw (Katwijk 2004).

Afb. 14b Detail uit afb. 14.
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Afb. 15 Houtsnedemet zalm in De piscibus libri V et de cetis lib. unus uit Opera Omnia van U. Aldrovandi
en J. Uterverius, Bologna 1613. Artisbibliotheek, Universiteit van Amsterdam, 472 A 5. Foto: C.
Richter.
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Afb. 19 Lof van den Pekelharingh, Joseph de Bray, 1656. Dresden, Gemäldegalerie, inv.nr. AM 1407.
Foto: Gemäldegalerie Dresden.
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Afb. 20 Stilleven met strand, Abraham van Beijeren, ca 1660. Particuliere collectie. Foto dankzij
Kunsthandel Hoogsteder &Hoogsteder, DenHaag.
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Afb. 22 Visverkoopster, Pieter Pietersz, ca 1580. PoesjkinMuseum,Moskou. Foto: © Artothek,
23484.
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Afb. 26 Stilleven met dode vissen, JacobGillig, 1687. Utrecht, Centraal Museum, inv.nr. 2517. Foto:
Centraal Museum.
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Afb. 24 Visstilleven met strandgezicht, Jan de Bont, 1643. Utrecht, CentraalMuseum, inv.nr. 10754.
Foto: Centraal Museum.

Afb. 27 Buisjesdag 1765 te Vlaardingen,met een blik op de haven en de voor vertrek gereedliggen-
de buizen, aquarel. Vlaardingen, Visserijmuseum/VlaardingsMuseum, inv.nr. S0203. Foto: Visse-
rijmuseum.
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Afb. 28 Visverkoopster met haringkroon, Gerrit Zegelaar, ca 1760. Angers,Musées d’Angers, inv.nr.
2004.36.1. Foto:Musées d’Angers.
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Afb. 29 De boekhandel en het loterijkantoor van Jan de Groot in de Kalverstraat in Amsterdam, Isaak Ouwa-
ter, 1779,met een haringkroon op een staak. Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. Sk.A 4026. Foto:
Rijksmuseum.
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Afb. 30 Voorbereidingen voor de verkoop van de Nieuwe Haring, Adriaen de Lelij enWillem van Leen,
1815. Vlaardingen, collectie Visserijmuseum/VlaardingsMuseum, inv.nr. S0254. Foto: Visserijmu-
seum.
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Afb. 31 Haringkroon van beschilderd blik, hout, glas en touw, gebruikt door Rederij/Haringhan-
del Flevo/Van Abshoven te Vlaardingen, ca 1900. Vlaardingen, Visserijmuseum/Vlaardings
Museum, inv.nr. 2361. Foto: Visserijmuseum.
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Afb. 32 De Vlaardingse haringsjees, eerste kwart 19de eeuw. Vlaardingen, Visserijmuseum/Vlaar-
dingsMuseum, inv.nr. 5194. Foto: Nederlands Rijtuigenmuseum, Leek.

Afb.
36 Haringschaal
van Delfts blauw
aardewerk, 18de
eeuw. Vlaardingen,
Visserijmuseum/
VlaardingsMuseum,
inv.nr. 7646. Foto:
Visserijmuseum.
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Afb. 35 Het haringbanket, 19de-eeuwse Franse imitatie van 18de-eeuwsDelfts blauw bord. Vlaar-
dingen, Visserijmuseum/VlaardingsMuseum, inv.nr. 1039-09. Foto: Visserijmuseum.
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Afb. 37 De platen van The
Cats werdenwereldwijd uitge-
bracht: Japanse hoes van Sure
he’s a cat. Foto uit: M. Veerman
& J. Tol, One way wind. De geschie-
denis van de palingsound
(Zaltbommel 1999) 58.

Afb. 38 BZNmet het legendarische VolendamsOpera Koor bij de Volendamse visafslag. Foto:
Dick de Boer.
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Afb. 40 BZN bij viskaar van Jan Smit ‘Pitjes’, voormalig FC Volendam-speler en huidige eigenaar
van Paviljoen Smit-Bokkum.Op de zolder van deze palingrokerij is het Palingsoundmuseum geves-
tigd. Foto: Dick de Boer.

Afb. 41 De leden van BZN genieten van het traditionele ‘Zootje Eten’ in Hotel Spaander te Volen-
dam. Foto: Dick de Boer.
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Afb. 43 Zicht in het Palingsoundmuseum te Volendam. Foto: A.Willemsen.
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Afb. 44 Fotopanelen in het Palingsoundmuseum te Volendam. Foto: A.Willemsen.

Afb. 45 Prijzenkast in het Palingsoundmuseum te Volendam. Foto: A.Willemsen.
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Afb. 47 Zwaardvissen in het Visboek van Adriaen Coenen, 1584. DenHaag, Koninklijke
Bibliotheek,ms. 78 E 54, f. 96r. Foto: KB.
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Afb. 48 Haringkoning in het Visboek van Adriaen Coenen, 1584. DenHaag,
Koninklijke Bibliotheek,ms. 78 E 54, f. 25r. Foto: KB.

Afb. 49 Zeemonnik in het Visboek van Adriaen Coenen, 1584. DenHaag,
Koninklijke Bibliotheek,ms. 78 E 54, f. 187v. Foto: KB.
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Afb. 50 Sepia (inktvis) in het Visboek van Adriaen Coenen, 1584. DenHaag, Koninklijke
Bibliotheek,ms. 78 E 54, f. 279r. Foto: KB.
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Afb. 51 Vastenavondgeschrift met vissen en gebruiksvoorwerpen op notenbalken. Jutphaas, ca
1550. DenHaag,MuseumMeermanno-Westreenianum,ms 26 c 10, f 10r-11v. Foto:MuseumMeer-
manno.

Afb. 53 Optocht door de PlantageMiddenlaan langs het Aquariumgebouw van Artis, cyanotypie,
ca 1890. RijksmuseumAmsterdam, inv.nr. RP-F-F01753. Foto: Rijksmuseum.
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Afb. 56 Haaienwokkel. Foto: F. Engelsma.

Afb. 57 Jong van een stierkophaai. Foto: F. Engelsma.
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Afb. 58 Juweelkardinaalbaarsmet jongen in de bek. Foto: F. Engelsma.

Afb. 59 Jonge juweelkardinaalbaarsjes tussen de stekels van een zee-egel. Foto: F. Engelsma.
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Afb. 61 ‘Amsterdamse gracht’ in AquariumArtis. Foto: C. vanWeele.

Afb. 62 Skelet van karper in AquariumArtis. Foto: C. vanWeele.



De eerste Jager
In spanning werd in de 18de en 19de eeuw na Buisjesdag gewacht op de komst van de eerste
‘Jager’. De gemeenschappelijke Vlaardingse en Maassluise reders waren een vereniging
aangegaan, genaamd ‘De Jagerij’. Op gedeelde kosten werden enkele snelvarende hoekers,
later ook een stoomschip, uitgerust, die van de haringvloot de vangsten overnamen,met het
doel deze zo spoedig mogelijk naar het vaderland te brengen. De komst van de eerste Jager
werd in spanning afgewacht. De spanningmoet na Sint Janmet de dag zijn toegenomen. In
1818 dichtte Hubertus van Overvest (1782- ? ):

Daar komt, daar is de dierb’re kiel!
Met vlaggen aan den top;
En ieder heft met hart en ziel,
den blijden juichtoon op.

“Hoe is, hoe gaat het met de vloot?
Wat brengt de Jager mee?”
Dit is de vraag van klein en groot,
Die rondgaat langs de reê.9

Niet alleen bracht deze de lichtgezouten ‘groene haring’ aan,waarnaar een seizoen langwas
uitgekeken, ook was de hoeveelheid aangebrachte haring een eerste teken voor het welsla-
gen of (al dan niet geheel) mislukken van de haringvangst van dat jaar. De Jagers waren her-
kenbaar aan hun ‘Jagerijvlag’, een witte vlag met blauwe rand, waarbinnen een eveneens
blauw vissersschip was weergegeven. Vanaf de toren van de Grote Kerk van Vlaardingen
hielden de torenkijkers alle van zee binnenkomende schepen in de gaten, uitkijkend naar de
Jagerijvlag. De Jagers brachten inMaassluis en in Vlaardingen aan deWesthavenkade bij het
Jagerijpakhuis de vangst aan. Dit pakhuis werd door De Jagerij geëxploiteerd en diende als
gemeenschappelijke opslagruimte. Nadat de eerste vangsten door de Jagers waren aange-
bracht en deze hun weg naar de consument hadden gevonden, was het de beurt aan de vis-
sersschepen zelf om de vangst naar de thuishaven te brengen. Aanvankelijk was De Jagerij
een initiatief van reders in meerdere vissersplaatsen, maar uiteindelijk was Vlaardingen de
enige stad die deze gewoonte in stand hield, verband houdendemet de leidende positie bin-
nen de haringvisserij. De Jagerij beleefde in 1892 zijn laatste jaar en werd vanwege te gerin-
ge belangstelling van reders niet meer hervat.10

Sein Op! / Bal Op!
Vanaf de toren van de Grote Kerk van Vlaardingen keken ‘uitzienders’, later ook wel ‘toren-
kijkers’ genaamd, uit naar de terugkerende Jager. Naast het signaleren van de Jagers, stelde
de bevolking er belang in ook de komst van de andere schepen te vernemen. Zodra zij er één
zagen, werd vanaf de toren een sein gegeven, zodat de gehele stad kon zien dat een schip in
aantocht was. Pieter Jacobus Kikkert (1801-1886) schreef hierover in 1827:
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9 H. van Overvest Kup, Vaderlandsche Blijdschap bij de aankomst van den eersten haring te Vlaardingen den 2 van hooijmaand 1818
(Schiedam 1818) 4.

10 F.W. Assenberg, ‘De haringjagerij, in het bijzonder te Vlaardingen in de negentiende eeuw’, Netwerk Jaarboek Visserijmuse-
um (Vlaardingen 2001) 7-34.



Kom haal nu ’t heuglijk dundoek op,
Reeds waait het van de torentop,
Opdat heel Neêrland ’t weet,
wat dag van vreugd het zij.
En Vaderlandsche dankbaarheid,
De naam en roem en eer verspreid,
Der groote visscherij (3 maal).11

Aanvankelijk gebeurde het geven van een sein met een vlag en heette het in de stad Vlaar-
dingen ‘een sein op, een sein op!’. Voor de Jagers werd hiertoe de Jagerijvlag gebruikt.12 La-
ter, in ieder geval vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw, werden de vlaggen vervangen
door grote zeildoekse ballen. De kleur van de bal verried wat voor soort schip naderde: een
rode bal gold voor een zeillogger (opvolger van de buizen en hoekers), een blauwe voor
een stoomlogger en een omgekeerd kegelvormige bal voor een logger van de Dogger-
maatschappij. Daarnaast werd nog een oranje vlag gebruikt als er vijf schepen tegelijk aan-
kwamen en een oranje wimpel als er tien naderden. De schooljeugd nam het signaal altijd
snel waar en hief een algemeen geroep aan: ‘een bal op, een bal op!’. Het geschreeuw alar-
meerde de vissersvrouwen, familieleden en overige belangstellenden. Zodra het schip vol-
doende was genaderd, kon de uitziender dit identificeren en de naam bekendmaken. Op
dit teken gingen mensen die verwanten aan boord of belangen in het schip hadden naar
de haven.
Het verblijf op zee was risicovol, zodat de spanning altijd te snijden was. Voor familiele-

den was het de vraag of de dierbare weer was teruggekeerd en, zo ja, in goede gezondheid,
terwijl de reder zich afvroeg of de vangst naar behoren was en schip en uitrusting in goede
staat waren. De omvang en aard van de vangst werden als eerste wetenswaardigheden tus-
sen schipper en reder gewisseld. Tevens werd bij die gelegenheid geïnformeerd naar de op-
varenden. Indien het schip bij het binnenvaren geen windvaan in de top van de mast droeg,
was vóór aankomst al duidelijk dat één of meerdere bemanningsleden waren omgekomen.
Aan het seinsysteem vanaf de toren van de Grote Kerk kwam in de jaren twintig van de

19de eeuw een einde. De opkomst van de telefonie maakte het voor de torenkijker mogelijk
zich langs datmedium te laten informeren over de schepen die verder stroomafwaarts langs-
kwamen. Vervolgens kon de torenkijker zelf de betrokken reder over de verwachte aan-
komst informeren.13

Nieuwe Haring en haringkroon
De komst van de eerste Jager en later, na afschaffing van de Jagerij, de komst van de eerste
vissersschepen veroorzaakten opwinding in het land enmet name in de haringvisserijplaat-
sen. De komst van de haring viel min of meer samen met die van de zomer en had daarmee
een bredere betekenis. De Duitse reiziger F.W. Dethmar schreef in 1838 in briefvorm een
boekje over zijn bezoek aan Nederland, waarbij hij door zijn gastheer in Rotterdam werd
meegenomen naar Vlaardingen om het binnenlopen van de schepen gade te slaan. ‘Die
Wirthshäuser waren von Neugierigen gefüllt, und fast alle Gespräche liefen um die Härin-
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11 P.J. Kikkert, Neêrlandsch Groote Visscherij; vaderlandsch lied (z.p. 1827) 5.
12 Sigal, ‘Nieuwe Haring’.
13 P. Kikkert, Lectuur voor de huiskamer (Leiden 1858) 94-96 en M.C. Sigal, ‘Nieuwe Haring’.



ge und ihren herrlichen Fang.’14 De buitenlandse gast verbaasde zich vervolgens over de
hoge prijs van 700 gulden voor het eerste geveilde vaatje en het feit dat even daarna de prijs
van de volgende vaten tot gemiddeld 25 gulden was gedaald. Deze gang van zaken was ech-
ter geheel normaal. De eerste vaatjes brachten vaak astronomische bedragen op, vanwege
de status die het verwerven ervan opleverde.
De Nieuwe Haring bracht aan de wal volop werk aan de winkel. De natte kuipers vonden

hun werk om onder de blote hemel de haring ‘over te pakken’, dat wil zeggen de ingeklon-
ken vaten aan te vullen en weer af te sluiten. Nieuwe vaten moesten gemaakt en ingeladen
worden, netten werden gerepareerd en geprepareerd voor een nieuwe vaart en de haring-
handel vierde hoogtij. De kunst was het voor de haringreders de groot- en kleinhandelaren
te voorzien van haring. Aan het begin van het seizoen was de prijs hoog en bij de eerste
‘kantjes’ (vaatjes) zelfs extreemhoog. Later namde prijs af, als de aanvoer groter werd. Van-
uit heel het land bereikten bestellingen de visserijplaatsen waar de haring werd aangevoerd.
Per wagen, trekschuit, postdienst en later per trein en vrachtvervoer vonden deze hun plaats
van bestemming. De meestal al van tevoren bestelde en gekochte haring werd meteen na
aankomst overgepakt en op de wagens geladen, evenals de eerst aangebrachte haring. Na-
dat alle wagens waren voorzien van hun lading, vertrokken deze enmasse. Een over de kade
gespannen touw moest voorkomen dat wagens eerder zouden vertrekken en hiermee de
handel van de afnemers zou verstoren. Een politiefunctionaris gafmet het slaan op een bek-
ken het vertreksein. Het touwwerd gevierd en de wagens kondenwegrijden. De wagens wa-
ren getooid met een vlag waarop de tekst ‘nieuwe haring’ stond. Het is licht voor te stellen,
wat een schouwspel deze karavaan geweest zal zijn.15 Arnold Hoogvliet riep in zijn Eerkroon
(1771) het volgende beeld van de naar haring smachtende steden op:

Nu raakt het alles in myn Vlaerdinge op de been;
De koopman wemelt met den burger ondereen;
Men voert de rossen sterk met broot en bier en haver,
En hoopt den haring nog met eenen snellen draver,
Te leveren aan het Y, voor ’t sluiten van de poort.
’t Nabuurig Rotterdam, dat straks de tyding hoort,
Ziet reede alle oogen uit: ja Delft, en Leiden branden
Van haringlusten; all’ de steden watertanden
Wanneer men slechts de naam van nieuwen haring noemt.16

Met het verdwijnen van de Haringjagerij aan het einde van de 19de eeuw verdween ook dit
fenomeen.
De meest geliefde haring was de zogenaamde ‘groene haring’. Deze was licht gezouten,

vrij vers en daarmee weinig gerijpt. Vanwege de beperkte houdbaarheid vond deze haring
vooral aftrek in de visserijplaatsen zelf en de directe omgeving daarvan. Voor de handelmeer
landinwaarts en buiten de landsgrenzen werd een zwaarder gezouten haring gebruikt. Per
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14 Vertaling citaat Dethmar: ‘De herbergenwaren afgeladenmet nieuwsgierigen en bijna alle gesprekken gingen over de ha-
ring en de geweldige vangst.’ F.W. Dethmar, Freundliche Erinnerung an Holland und seine Bewohner zugleich ein Wegweiser für
Reisende (Essen/Rotterdam 1838) 102-103.

15 Sigal, ‘Nieuwe Haring’.
16 A. Hoogvliet, Eerkroon.



landsdeel bestonden verschillen in appreciatie van grote of juist kleine, zwaar of minder
zwaar gezouten haringen en van toevoegingen als uitjes en zuurwaren. In de Nederlanden
werd de haring door alle lagen van de bevolking gegeten. De Duitse reiziger Grabner meldt
in 1792 in zijn Brieven over de Vereenigde Nederlanden: ‘De geringer inwoonderen eeten, van St.
Jan af, tot in de Herfstmaand toe, zeer dikwijls haringen, en de Roomschgezinden bijna da-
gelijksch, niet alleen tot hunnen gewoone middag- en avondmaaltijden, maar ook wel eens
bij een kop koffij voor hetmorgen ontbijt’.17 Deze gewoonte stamt, getuige de vele stillevens
(ontbijtjes) met haring en laag alcoholisch bier, tenminste uit de 17de eeuw.
De aankomst van de Nieuwe Haring werd kenbaar gemaakt

door het uithangen van de zogenaamde ‘haringkroon’ (afb.
28). Een haringkroon werd van oudsher gevlochten over een
met bladertakken bekleed kroonvormig geraamte, waaraan pa-
pieren vlaggetjes, bloemen en rozetten werden bevestigd. De
haringkroon werd aan de buitengevel gehangen, al dan niet op
een staak. Vermoedelijk in de tweede helft van de 19de eeuw
werden de haringkronen ook van andere materialen vervaar-
digd, zoals van blik en hout. De traditie van de haringkroon
gaat tenminste terug tot het laatste kwart van de 18de eeuw. De
vorm en uitvoering van de haringkronen lijken sterk op andere
feestelijke kronen die in de publieke ruimte werden gehangen.
Hieronder nemen de zogenaamde ‘bruiloftskronen’ de belang-
rijkste plaats in, zoals die bijvoorbeeld door Cornelis Troost (1696-1750) zijn vereeuwigd in
zijn pastel De bruiloft van Kloris en Roosje.18 Een niet systematische verkenning langs enkele
openbare museale collecties en veilingcatalogi leverde binnen korte tijd een aantal verbeel-

dingen van een haringkroon op, die door de beschrijvers niet als zo-
danig herkend waren. Een schilderij van de Amsterdamse boekhan-
del en loterijkantoor van JandeGroot (afb. 29) en twee aquarellenmet
vrijwel dezelfde voorstelling, alledrie van Isaak Ouwater (1748-1793),
tonen de oudst bekende afbeelding (1779). Terwijl boven in het lote-
rijkantoor een grote oploop is, bevindt
zich in het souterrain een haringhande-
laar, getuige de haringkroon die hier-
vandaan naar buiten steekt.

Een ander schilderij, getiteld Voorbereidingen voor de verkoop van
de eerste haring door Adriaen de Lelie (1755-1820) en Willem van
Leen (1753-1825) en gedateerd 1815 (afb. 30), toont het interieur
met een drietal personen: een man, vermoedelijk een haring-
handelaar, bij een keg (taps toelopend vaatje) met de Nieuwe
Haring in de hand. Een dienstmeid maakt van takken en bloe-
men een haringkroon. Zij wordt hierbij door een jongetje gehol-
pen, dat van papier versieringen knipt. Mogelijk is hij het zoon-
tje van de haringhandelaar, de heer des huizes. Buiten hangt al
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17 J. Grabner, Brieven over de Vereenigde Nederlanden (Haarlem 1792) 253.
18 E. Buijsen, J.W. Niemeijer e.a., Cornelis Troost en het theater; toneel van de 18de eeuw (Zwolle 1993) 51-52.
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een haringkroon uit, ten teken van de aankomst van de eerste haring. Omstanders gebaren
naar de haringkroon, een uiting van de algemeen heersende opwinding bij de aankomst van
de Nieuwe Haring.19

Haringkronen werden tot kort voor de Tweede Wereldoorlog
door haringhandelaren gebruikt. Het Visserijmuseum te Vlaardin-
gen bezit, voor zover bekend, de enige twee overgeleverde exem-
plaren: een grote en fraaie van beschilderd blik (afb. 31) en een
eenvoudig klein houten voorbeeld.20 De in bloem- en takmotieven
beschilderde blikken haringkroon is in wezen een meer weers- en
tijdsbestendige variant van de oorspronkelijke haringkroon. Hij is
afkomstig van Rederij en Haringhandel Flevo/Van Abshoven te
Vlaardingen en dateert vermoedelijk van rond 1900. Als bijzonder-
heid heeft deze kroon inwendig een bewegend mechaniek waar-
door een houten haring langs een katrol tot onder de kroon ge-
trokken kan worden. Vermoedelijk werd hiermee aangegeven of
de Nieuwe Haring daadwerkelijk was gearriveerd of dat de winkel
open of dicht was.
Als we de bronnenmogen geloven, was het gebruik van de haringkroon in Nederland, in

ieder geval in het westelijk gedeelte, algemeen. Het gaf de steden een opgewekt en kleurrijk
accent en niemand kon het ontgaan dat de Nieuwe Haring was gearriveerd. Niet alleen
stond deze voor een nieuw (zomer-)seizoen, ook werd de haring een welhaast mythische
kracht toegedicht in het anno 2006 nog steeds gebezigde gezegde ‘Nieuwe Haring in het
land, alle ziekten aan de kant’ of in een variant ‘Haring in het land, dokters aan de kant’.21

Presentharing
Tot de vaste gebruiken rond de komst van deNieuweHaring behoorde het aanbieden van een
vaatje aan hoogwaardigheidsbekleders: de ‘presentharing’. Burgemeesters van de grote ste-
den viel deze eer te beurt, maar vooral het aanbieden van een vaatje aan de stadhouder van
Holland en later de koning of koningin van Nederland is een fenomeen dat nog steeds in de
herinnering voortleeft. De gewoonte wilde dat de aanbieder van de presentharing daarvoor
van de stadhouder of vorst een premie ontving. In de 18de eeuw was dit normaal gesproken
het aanzienlijke bedrag van 500 gulden.22 Na de Franse Tijd werd in 1813 voor het eerst weer
uitgebreid en onder eigen vlag op de Noordzee gevist. De oude gebruiken rondom de Nieu-
we Haring werden, uitbundiger dan ooit, opgepakt. Zoals voorheen te doen gebruikelijk bij
de stadhouder kreeg nu de koning de eerste haring aangeboden, welke gewoonte sindsdien
niet meer verdwenen is. Speciaal voor dit aloude gebruik werd een rijtuig, de zogenaamde
‘haringsjees’, bespannen, die het vaatje met de eerstelingen naar de vorst bracht.
Voor de presentharing werd speciaal hiertoe gekeurde, hoogkwalitatieve, haring ge-

bruikt. Dit keuren geschiedde door de plaatselijk aanwezige keurmeesters onder leiding van
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19 Collectie Visserijmuseum/Vlaardings Museum, inventarisnummer S0254.
20 Collectie Visserijmuseum/Vlaardings Museum, inventarisnummers 2361 en OK0705.
21 J.P. ter Brugge, ‘Vispromotie in Nederland. Een beknopte ontwikkelingsgeschiedenis van de Nederlandse visreclame

vanaf de zeventiende eeuw tot 1983’, Netwerk Jaarboek Visserijmuseum 2003 (Vlaardingen 2003) 23.
22 C. van der Aa, Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, …, mitsgaders de afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvisch-
vangst (Amsterdam 1805) 7.
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een opperkeurmeester. Dewijze van keurenwas aanvankelijk vast-
gelegd in plaatselijke wetten en in de 19de eeuw in rijksvoorschrif-
ten. De Visserijwet van 1857 bevatte voorschriften, die in 1879 in
een nadere ‘Instructie voor de Keurmeesters’ werden vastgesteld.23

In 1911 vond nog een aanpassing van deze instructie plaats.24 Ge-
woontegetrouwwerd de door een keurmeester gekeurde haring in
een klein oranje geverfd vaatje of ‘keg’ verpakt. Onder de sjees was
een rieten mand vastgebonden, waarin het vaatje werd vervoerd.
De bewuste rijk versierde haringsjees, die uit het eerste kwart van
de 19de eeuw dateert, maakt inmiddels na enige omzwervingen
onderdeel uit van de collectie van het Visserijmuseum (afb. 32).

Achterop de sjees werd een vlag gebonden die verried welk doel het rijtuig had. Van deze
vlag zijn twee varianten overgeleverd: één met een oranje-wit-oranje baan, met op het witte
gedeelte de tekst ‘voor den koning’ en een traditionele rood-wit-blauwe vlag met de tekst
‘voor de koningin’. Naast een koetsier ging soms de reder, van wiens schip de haring af-
komstig was, in het nauwe bakje van de sjees mee.
Tot de komst van de spoorwegen, in Vlaardingen rond 1890, werd de presentharing voor

het koninklijk huis per sjees vervoerd (afb. 33).H. vanOvervest Kup (1782- ?) dichtte in 1818:
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23 Instructie voor de keurmeesters van den gekaakten haring (Leiden 1879).
24 Nieuwe Vlaardingsche Courant/Visscherijblad, nr. 3463, 22 april 1911.

Afb. 32 Zie kleurkatern.

Afb. 33 De haringsjees rijdt door de
straten, illustratie in Van Braam’s
Dordrechtsche almanak voor het jaar
1841. Foto: Visserijmuseum.



‘Dan voert het ros den eed’len Visch, met vlag en loof vercierd, naar ’s Konings vaderland-
schen disch, die met ons feesttijd viert.’25 Mr. A. Beaujon beschreef het ritueel in 1885 als:
‘een gebruik waarvan den inwoners van ’s-Gravenhage nog heden jaarlijks een eerbied-
waardig overblijfsel wordt vertoond, wanneer een welbespannen tweewielig voertuig, van
overoud model, den allereersten haring naar ’s Konings paleis vervoert, daarbij veel harder
rijdend dan door de politie aan alledaagsche koetsiers wordt toegelaten.’26 Later vond het
transportmeestal per gemotoriseerd vervoer plaats, waarbij zowel de reder, keurmeester als
schipper meegingen. In 1929 vond zelfs vervoer per vliegtuig plaats, toen koningin Wilhel-
mina zich in Zwitserland bevond.27

Het premiesysteembleef lange tijd gehandhaafd, hoewel de bedragen veranderden. Op 11
juni 1920 bedankten zowel koningin Wilhelmina als koningin-moeder Emma per telegram
de Vlaardingse rederij H. van der Valk voor de op die dag aangeboden ‘eerste nieuwe Hol-
landsche haring’. Nog op dezelfde dag stuurde de secretaris van de koningin-moeder een
bedrag van 25 gulden voor schipper G. van Noort en de bemanning van de VL 125 Neeltje
Henderina, terwijl op 14 juni daaropvolgend de particuliere secretaris van de koningin zelf
een bedrag van 150 gulden toestuurde, ‘als blijk van de waardeering der Koningin van dit
oud-Vaderlandsch gebruik’.28 De gewoonte van het aanbieden van de eerste haring aan ’s
lands hoogste bestuurder stamt vermoedelijk reeds uit de Middeleeuwen. Bij de belening
met heerlijke rechten of de verpachting van deze werd vaak bedongen dat,min ofmeer sym-
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25 Van Overvest Kup, Vaderlandsche Blijdschap, 4.
26 Beaujon, Overzicht, 50.
27 Collectie Visserijmuseum/Vlaardings Museum, dossiermap Nieuwe Haring. De haringsjees heeft het inventarisnummer

5194 en is te zien in de vaste opstelling van het museum.
28 Collectie Visserijmuseum/Vlaardings Museum, inventarisnummer DV0477-DV0481.

Afb. 34 Zilveren couvertmet gegraveerde tekst, afbeelding van gekroonde haring enwapen Prins
WillemV, in 1760 geschonken aanHenderik deWilligen. Vlaardingen, Visserijmuseum/Vlaardings
Museum, inv.nr. 5622. Foto: Visserijmuseum.



bolisch, door de erflener of pachter jaarlijks een vis, bijvoorbeeld een winterzalm, moest
worden overhandigd. Hiermee werd op een formele manier uiting gegeven aan de hiërar-
chische verhouding en verbondenheid die tussen de schenker en ontvanger bestond.
De haringstad Vlaardingen kende de langste traditie in het aanbieden van de presentha-

ring aan het stadhouderlijk, later koninklijk, Oranjehuis.Hoewel schriftelijke bronnen hier-
over schaars zijn, bestond dit gebruik waarschijnlijk in hetmidden van de 18de eeuw enwas
het vermoedelijk al veel ouder. In de collectie van het Visserijmuseum Vlaardingen bevindt
zich een zilveren couvert (vork en lepel) dat in 1760 aan de Vlaardinger Henderik de Willi-
gen (1750-1806) door prinsWillem V als premie was aangeboden (afb. 34). De gravering op
de lepel toont een gekroonde haring, de vork het wapen vanWillem V, terwijl de gegraveer-
de tekst duidelijk maakt wie de schenker en wie de ontvanger was: ‘Dese Vork/Lepel is Ve-
reert Van Prins Willem de Vijfde aan Henderik de Willigen Anno 1760’.29 Ondanks de be-
klemmende omstandigheden in de Franse Tijd, waardoor de vloot niet of onder vreemde
vlag uitvoer, hield men ook in deze moeilijke jaren de traditie van de presentharing in ere.
Nog in 1810 boden de Vlaardingse reders aan keizer Napoleon een vaatje eerste haring aan.
Vanuit zijn paleis te Saint Cloud bedankte de keizer per brief voor de vriendelijke gift en bij-
gaande aanbiedingsbrief van 20 juli van dat jaar. Dat hij een politicus was, blijkt wel uit de
opwekkend bedoelde zin ‘Je connais toute l’importance de vos travaux, soit pour pourvoir à
l’approvisionnement de mon Empire, soit pour former des matelots nombreux et intrépi-
des, qui puissent un jour semontrer les dignes descendants des Hollandais qui sous Tromp
et sous De Ruyter dominèrent les mers d’Angleterre …’.30

Pas in 1957 kwam een einde aan de Vlaardingse hegemonie van het aanbieden van de Ko-
ninginneharing. Het systeem met van Rijkswege aangestelde keurmeesters werd toen afge-
schaft en hun taakwerd overgenomen door de ‘Dienst der NederlandseHaringcontrole’, on-
der leiding van een hoofdcontroleur. Deze dienst opereerde landelijk en vanaf dit jaar werd
ook aan Scheveningen en Katwijk de gelegenheid geboden de Koninginneharing aan te bie-
den.Na 1971 bleef het aanbieden van deKoninginneharing een traditie die jaarlijks roulerend
werd uitgevoerd, door vertegenwoordigers uit Vlaardingen, Scheveningen of Katwijk.31

Het haringbanket
Tot de vaste rituelen bij de komst van de Nieuwe Haring behoorde
tot ver in de 19deeeuw de ‘Maaltijd van de Nieuwe Haring’. Om de
komst van de nieuwe haring te vieren en een nieuw seizoen in te
luiden, organiseerden welgestelden haringbanketten, ook wel ha-
ringmaaltijden genoemd. Binnen de eigen familie of samen met
vrienden en genodigden werd eenmaaltijd gehouden, die voor zo-
ver bekend bestond uit het nuttigen van de juist tevoren aange-
voerde Nieuwe Haring. Op 18de-eeuwse gravures is deze feestelij-
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29 Collectie Visserijmuseum/Vlaardings Museum, inventarisnummer 5622 en 5623.
30 Vertaling citaat Napoleon: ‘Ik ben goed op de hoogte van het belang van uw bedrijfstak, zowel voor de voedselvoorzie-

ning van mijn Rijk, als voor de opleiding van de talloze en onverschrokken matrozen, die zich op een dag zouden kun-
nen onderscheiden als de ware afstammelingen van de Hollanders, die onder Tromp en De Ruyter heersten over de En-
gelse zeeën …’; Sigal, ‘Nieuwe Haring’.

31 Collectie Visserijmuseum/Vlaardings Museum, dossiermap Nieuwe Haring. De beweringen van Louis de Jonge in diens
De laatste haringvissers vanNederland (Amsterdam2005) aangaande de koninginneharing zijn naar het oordeel van de auteur
dezes incompleet en gedeeltelijk incorrect.
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ke gebeurtenis verschillende keren vereeuwigd, terwijl ook een se-
rie Delfts blauwe bordjes over de Grote Visserij met een voorstel-
ling van het banket eindigt (afb. 35). In hoeverre het houden van
een haringmaaltijd beperkt bleef tot de vermogende laag van de
bevolking is niet bekend. Verondersteld mag worden dat de mid-
denklassen en ook de sociaal lagere klassen met enig ceremonieel
de eerstelingen tot zich namen. Het verschil zal in de aankleding
van demaaltijd en hetmoment waarop hebben gezeten. Daar waar de
welgestelden per definitie een rijker gedekte tafel hadden, werd deze nu aangevuld met
Delfts blauwe of porseleinen haringschaaltjes (afb. 36). Dergelijke schaaltjes hadden een
langwerpig platte vorm en waren voorzien van een geschilderde gekaakte haring met sier-
lijke omlijsting. In de 19de eeuw volgden geheel witte of van een overdrukplaat voorziene
haringschaaltjes, vervaardigd in met name Nederlandse of Duitse aardewerkfabrieken. Het
haringbanket zal denkelijk bij deminder welgestelden iets later hebben plaatsgevonden. De
prijzen van de eerste aangevoerde haring lagen, volgens de wet van het schaarse goed, be-
duidendhoger dandie van de haringwelke kort daaropwerd aangevoerd.Hoe eerdermen een
haringbanket kon organiseren, des te meer eer en status legde de gastheer zich hiermee in.
De groep direct betrokkenen die tot ver in de 19de eeuw onderling haringmaaltijden hiel-

den, waren de haringreders zelf. Voor hen had de NieuweHaring een nog grotere betekenis
dan voor de consument, aangezien hun bestaan vaak geheel afhing van dit enkele product.
Voor de deelnemers in de Haringjagerij werd een jaarlijkse ‘maaltijd van den nieuwen ha-
ring’ georganiseerd en daarbij ging het er vrolijk aan toe. Naast het eigenlijke consumeren
van de Nieuwe Haring, werden toespraken gehouden en speciaal geschreven liederen ge-
zongen, die later meer dan eens in druk verschenen. Het oudste exemplaar van een gedrukt
eerbetoon aan deNieuweHaring in de collectie van het Visserijmuseumdateert van 1802.De
internationale spanningen, die op het scherpst van de snede op de Europese slagvelden en
op zee werden uitgevochten, hadden ook hun effect op de Hollandse visserij gehad. Op zee
liepen de Hollandse schepen gevaar door de Engelsen genomen te worden, aangezien En-
geland de Nederlanden tot de Franse Republiek/Keizerrijk en daarmee behorend tot een vij-
andelijke natie rekenden. In 1797 was zo een groot deel van de vloot in handen van de (En-
gelse) vijand gevallen en het vissen onder Hollandse vlag bleek jaren achtereen een zeer
hachelijke zaak. Bovendien kondigde Napoleon in 1806 het Continentale Stelsel af, waar-
mee alle handel op Engeland verboden werd.
In 1802 voer het sterk terug gelopen aantal schepen gedurende een korte periode weer uit

naar aanleiding van de Vrede van Amiens, hetgeen na aankomst van de eerste haring tot een
‘Dankoffer aan God bij de aankoomst van den eersten haring binnen Vlaardingen’ leidde.
Vermeldingen van deOranjeprinsen ontbreken in dit dichtwerk ten enenmale,maar aanhen
wordt duidelijk wel, zij het niet positief, gerefereerd: ‘Laat de oude burgertrouw, de vriend-
schap wederkeren! Leeft weder voor elkaêr; – denkt, dat gij broeders zijt! Hoe gij ook den-
ken moogt, werkt met verëende krachten tot nut van ’t Vaderland; – dan is er heil te wach-
ten!’, doelend op het republikeins-Franse Liberté, Egalité en Fraternité.32 In 1818 dichtte de
toen populaire mr. H.A. Spandaw (1777-1855) een eredicht, getiteld ‘De Nieuwe Haring’.
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32 N. van der Hulst, Dankoffer aan God bij de aankoomst van den eersten haring binnen Vlaardingen in Hooimaand, 1802 (Rotterdam
1802) 6.
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Deze ode op de Nieuwe Haring verscheen verschillende keren in druk en werd in Vlaardin-
gen tot diep in de 19de eeuw gedeclameerd tijdens de haringbanketten:

Triomf! De vreugde stijge in top:
Hijsch, Holland, vlag en wimpel op,
En doe den jubeltoon nu dav’ren langs uw strand!
Daar komt de kiel, met goud belaân,
Ze brengt ons d’eersten Haring aan:
’t is feest in Nederland.

’t Is feest, een eigen Hollandsch feest;
Het brengt ons weder voor den geest
Den tijd van onzen roem, den tijd van onze schand:
Triomf! De nacht van schande zonk;
Triomf! De dag van glorie blonk
Voor ’t vrije Vaderland

Verhef u wakkre zeevaardij!
U, pronk van Hollands maatschappij,
U koningin van ’t feest, u biên we d’eerewijn;
Gij, handel, sprei den gullen disch!
Nu zal de vaderlandsche visch
Weer de eerste schotel zijn.

Bataafsche maagden, rept u thans!
Vlecht voor het feest den schoonsten krans,
En tooit den lekkren visch met vaderlandschen zwier!
Kwam hij niet met Oranje weer?
Dat hem dan, even als weleer,
De gouden goudsbloem sier’!

Wie in dit kostlijk zeebanket
Voor ’t eerst de grage tanden zet,
De volle flesch ontkurkt, tot vreugd van zin en geest,
Met fonkelende glazen klinkt,
Ze op Neêrlands welzijn ledig drinkt,
Die houdt een heerlijk feest.

Ja, ieder maakt dan goede sier;
Waar wijn ontbreekt daar neemt men bier:
Die vaderlandsche drank, hij smaakt in Neêrland zoet.
Men drinkt ook Beukelszoon ter eer,
En na den maaltijd nog eens weêr,
Daar ’t vischjen zwemmenmoet.
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De eerste jaren na de Franse overheersing, die in het gedicht als schande worden afgeschil-
derd, was er sprake van overvloedige vangsten. Vele jaren had men vanwege de Engelse be-
lagers op zee nauwelijks kunnen vissen en had de visserij en alles wat daarvan afhankelijk
was, stilgelegen. De terugkomst van de Oranjes in Nederland werd meegevierd tijdens de
festiviteiten rondomhet herstel van de haringvisserij. Ook de haringkroon (‘den schoonsten
krans’) werd weer ten tonele gevoerd. De oude gewoonten werden opnieuw geïntroduceerd
in het hersteld vaderland.33 Ook Van Overvest Kup refereerde in 1817 in een gedicht ter gele-
genheid van de Nieuwe Haring omstandig aan de voorbije tegenspoed: ‘Neen: met ’t
schaamrood op de wangen, ’t oog geweid langs veld en vloed; ’t bang gezucht door lof ver-
vangen: ’t eind gemaakt der tegenspoed’.34

De verwijzingen naar de Franse overheersing en de misère die deze voor de visserij ge-
bracht had, verdwenen na enkele jaren uit de lofdichten. Loftuitingen aan de Nieuwe Ha-
ring, de Grote Visserij, het Oranjehuis en de legendarische Willem Beukelszoon, van wie
men toen nog aannam dat hij het haringkaken had uitgevonden, zijn vanaf dat moment vast
terugkerende elementen in de gedichten. Zo verscheen in 1827 in druk een lied in 20 cou-
pletten van de hand van Pieter Jacobus Kikkert. Naast de lof op de Grote Visserij, de koning
en degenen die de vangst aan land hadden gebracht, besloot het liedmet een aansporing tot
een dronk op de eigen gemeenschap:35

Ook nog der eendragt en der vreugd,
Het Vaderland en d’oude deugd
De vriendschap, broedermin, de trouw en nijverheid,
En Neêrlandsch groote visscherij,
Op dit zoo heuglijk feestgetij,
Een dubbele dronk gewijd (3 maal).

Zo het haringseizoen begonmet een gebed voor de schepen in de kerk, zo eindigde het aan
het einde van het jaar met een bidstond en dankdag voor de visserij.36

Besluit
Eeuwenlang is de komst de Nieuwe Haring omkleed geweest met vaste rituelen. Beginnend
met een bidstond en Vlaggetjesdag, via het uitlopen van de vloot op Buisjesdag en het vol-
gens wettelijk voorschrift uitzetten van de netten op Sint Jan, tot de komst van de eerste Ja-
ger, de aanbieding van de presentharing en de met haringkroon aangekondigde beschik-
baarheid van het ‘zilver uit de zee’, stond het object van de Hollandse ‘goudmijn’ centraal.
Niet alleen betekende de komst van de Nieuwe Haring veel werk aan de winkel met econo-
misch profijt, ook markeerde deze het begin van het zomerseizoen. De continuïteit van de
reeks tradities heeft enkele onderbrekingen gekend. De Franse Tijd, de TweedeWereldoor-
log, maar ook bijvoorbeeld de Visserijwet van 1857 noodzaakten de haringvisserij pas op de
plaats te maken. Toch keerden de oude gewoonten voor een belangrijk deel steeds weer te-
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33 Collectie Visserijmuseum/Vlaardings Museum, inventarisnummers DV0692 en DV0699.
34 H. vanOvervest Kup, Bemoediging aanmijne landgenooten bij de aankomst van den eersten haring te Vlaardingen op den 5de vanHooi-
maand 1817 (Schiedam 1817) 5.

35 P.J. Kikkert, Neêrlandsch Groote Visscherij; vaderlandsch lied (z.p. 1827) 6.
36 Sigal, ‘Nieuwe Haring’.



rug, zij het dat de betekenis en ook de vorm veranderde. Wie anno 2006 ‘Vlaggetjesdag’
zegt, denkt aan Scheveningen, terwijl dit fenomeen lange tijd een louter Vlaardingse aange-
legenheid is geweest. Al lang ligt de gemeenschappelijke vloot haringschepen, zo die er nog
bestaat, gepavoiseerd klaar in de haven om kort daarop uit te varen. Sterker nog, op Vlagge-
tjesdag Scheveningen is normaal gesproken (2006 uitgezonderd) al de Nieuwe Haring ver-
krijgbaar! Bepaalde fenomenen zijn in de loop der tijd verdwenen. De haringkroon was tot
in de jaren twintig van de 20ste eeuw nog aan winkelpuien te zien in het haringseizoen,
maar tegenwoordig moet men naar het Visserijmuseum om er nog een te zien. Ook Buis-
jesdag is geschiedenis, hoewel een individueel vissersschip nog wel zal worden nagezwaaid
door de achterblijvende familieleden en andere geliefden. Wat wel gebleven is, is de opwin-
ding over de Nieuwe Haring zelf. Het zogenaamde eerste vaatje wordt in de Scheveningse
veilinghal met veel bombarie voor het goede doel geveild. Op de journaals op radio en tele-
visie wordt steevast aandacht aan dit gebeuren geschonken en alle haringliefhebbers weten
dan weer dat de Hollandse Nieuwe verkrijgbaar is. Om de schijn op te houden, probeert het
Nederlands Visbureau daartoe de handelaren en detaillisten te bewegen eerst na veiling
hiervanmet de verkoop van deNieuweHaring te beginnen. Overigens niet altijdmet succes.
Slechts weinigen zullen bij het happen aan een haring beseffen, dat het rumoer rondom

de Hollandse Nieuwe een eeuwenlage traditie kent.
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Paling als muzikaal symbool
Geschiedenis en identiteit van de Volendamse popsound

1

Duizenden Lia’s in Nederland en België liepen naast hun schoenen van trots toen het Engelstalige Lea
van The Cats uit Volendam in de tweede week van november 1968 Veronica’s hitparade binnenkwam.
‘The memory of your smile / that will never leave my mind’, zong een groepje langharige nachtegalen
uit het wereldberoemde Noord-Hollandse vissersdorp. Ze deden dat in een stijl die bekend geworden is
als palingpop.

Palingsound wordt begrip
De term ‘palingsound’ werd in 1968 gelanceerd door een deejay van Radio Veronica, Joost
den Draayer (pseudoniem van Willem van Kooten). Hij had het verzinnen van leukdoeneri-
ge neologismen afgekeken van Amerikaanse radiodeejays. Met paling als belangrijk han-
delsobject van de Volendammer vissers, was de term palingsound wel toepasselijk gekozen.
Paling is glad, en glad is de muziekproductionele uitdrukking voor een gepolijste plaatop-
name, zonder foute of valse noten en andere onvolkomenheden. Den Draayer dacht meer
aan glibberigheid – de geijkte reactie van stoere (media)mannen op sentimentele ballades.
Toch zag ook hij het nieuwe, ongehoorde van de palingpop van The Cats in. Vooral hun
solo- en samenzang waren nieuwe geluiden in de Nederpop.

Opgegroeid in het rock-’n-rolltijdperk, begonnen de muzikanten van The Mystic Four,
zoals hun bandnaam aanvankelijk luidde, tijdens de opkomst van de merseybeat pittige dans-
muziek in het internationale popidioom te spelen. Als The Cats kwamen ze op de valreep
van 1966 voor het eerst in de Nationale Hitparade, met What a crazy life. Op de dag van hun
radiodebuut stonden in alle Volendamse visverwerkingsfabrieken de machines stil en wa-
ren de straten uitgestorven.

Al gauw ontevreden over de kennelijke veroordeling tot de mid-
delste regionen van de hitparade, begonnen The Cats in 1968 met
Turn around and start again voorzichtig aan een nieuw hoofdstuk in
hun carrière (afb. 37). De tempi daalden, het geluid werd voller.
Daarbij trokken ze zich steeds minder aan van toonaangevende
genres als progressieve pop en psychedelische sounds. Turn around
and start again kwam tot nummer veertien. Op de volgende single
werd het Cats-geluid verder uitgediept. Times were when (1968)
kwam tot nummer twee. De volgende acht jaar stonden The Cats in
Nederland onbedreigd aan de top. Ze hadden in die periode twaalf
top-tien en vijf nummer-een hits. De meeste songs uit de hoogtij-
dagen waren composities van bassist Arnold Mühren, zoals Lea
(1968), Why (1969) en het grootste palingpopsucces, One way wind (1971). In 1973, op het ab-
solute hoogtepunt van hun roem, schreef Telegraaf-journalist Jip Golsteijn een boek over

Lutgard Mutsaers

1 Het eerste gedeelte van dit artikel is eerder gepubliceerd onder de titel: ‘Opkomst en achtergronden van de palingpop’,
in: Louis Peter Grijp (hoofdredacteur), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (ISBN 90-5356-488-8, Amsterdam University
Press-Salomé, Amsterdam 2001) 737-742. Het is met toevoeging van tussenkoppen hieruit overgenomen. De epiloog
over palingsound in de 21ste eeuw heeft de auteur voor Holland toegevoegd in mei 2006.
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hen, de eerste monografie van een Nederlandse popgroep. In 1985 gingen ze uit elkaar.
Inmiddels werd alle populaire muziek uit Volendam onder de term palingpop gevangen.

Geen enkele andere groep heeft ooit zo paling geklonken als The Cats, maar velen heb-
ben geprobeerd een graantje mee te pikken. Piet Veerman, de leadzanger van The Cats die
een succesvolle solocarrière kreeg, paste de formule ongewijzigd toe op zijn eigen muziek.
In 1987 kwam hij op nummer-één met Sailin’ home, wat zonder meer een nummer van The
Cats had kunnen zijn. ‘De sound van de Cats is [...] een mooie mengeling van melancholie,
sentiment en romantiek’, schreef Veerman in het cd-boekje van The very best of The Cats uit
1998. Daar was hij zelf in niet geringe mate verantwoordelijk voor geweest.

Eigen mix
De palingsound is geen ‘natuurlijk’ gegeven, er is hard gewerkt om een eigen sound te pro-
duceren, die vanaf het begin bewust commercieel georiënteerd was. Palingpop is te be-
schouwen als een lokale variant van wereldmuziek: een fusie van Amerikaanse en Britse
popmuziek met muzikale eigenheden en eigenaardigheden die buiten deze centra van pop-
productie ontstonden. Er waren wel omstandigheden die de ontwikkeling van een uniek en
herkenbaar popgenre juist in Volendam stimuleerden. Het katholieke dorp ‘aan de zee’ – de
Zuiderzee is allang IJsselmeer maar men bleef in Volendam over ‘de zee’ spreken en zingen,
zoals voormalig kindsterretje Jantje Smit dat nog tot diep in de jaren negentig deed – kende
vanouds een opvallende muziekcultuur. Opvallend in het overwegend protestantse Noord-

Holland waar een sobere houding ten opzichte van muziek en
dans en wereldlijke feesten de norm was. De typisch Volendamse
elementen in de palingpop zijn te herleiden tot de bloeiende koor-
zangcultuur (Volendam heeft een alom geprezen Operakoor en
vele andere zangverenigingen), het in kerk en verenigingsleven ge-
vormde stemmenmateriaal, het hoge muzikale niveau van lokale
artiesten, de gedegen kennis van de ballroomdansen bij de Volen-
damse bevolking, een gevoel voor ‘swing’ dankzij de kennis van
Amerikaanse dansmuziek en het streven naar perfectie in muzika-
le uitvoeringen (afb. 38).

Het was geen wonder dat Volendamse zangers en zangeressen zich aangetrokken voel-
den tot het zwarte Amerikaanse repertoire van spirituals, gospel en later soul. In de jaren
vijftig was de Volendamse crooner Dick Maurer een plaatselijke god. Met zijn magistrale stem
zong hij onder andere het Mahalia Jackson-repertoire. Dat maakte grote indruk op de late-
re Cats. Van Maurer kregen zij hun voorliefde voor wat in die tijd ‘negernummers’ genoemd
werden. Toen de rock-’n-roll doorbrak, spraken vooral de nummers van Little Richard en
Chuck Berry de Volendamse jeugd aan. De bands schoten als paddestoelen uit de grond.
Rond 1960 gold Volendam als het Noord-Hollandse dorp met de beste dansorkesten. Onbe-
kend met de in de rest van het land opererende Indorockers, had Volendam ook in die tijd al
geen behoefte aan talent van buiten.

Op een gegeven moment slopen er maniërismen van instrumentale mediterrane volks-
muziek in de palingpop, zoals Griekse bouzouki-trillers en Italiaanse mandolineloopjes. De
plaatselijke mythologie wil dat de wat donkerder getinte Volendammers afstammen van een
mediterraan volk. Daarvoor is geen enkel geloofwaardig bewijs te vinden, maar het is een
aantrekkelijke gedachte als men het notoir temperamentvolle Volendamse karakter wil ver-
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klaren. De Volendammers zelf houden wel van verhalen die hen verbinden met verre landen;
daarmee krijgt het keiharde, armzalige verleden van hun dorpje immers een interessante
kleur, en dat is altijd goed in de showbusiness.

‘Gouwe kelen’
Volgens folklorist B.W.E. Veurman, auteur van Volendam, leven en lied (1968) (afb. 39), ston-
den de Volendammers al in de 18de eeuw bekend om hun ‘volstrekt eigen’ manier van zin-
gen, ‘wonderlijk, schijnbaar maat-loos en vol willekeurig lijkende versieringen’, in combi-
natie met een fysieke beleving van hun zangkunst. ‘Mooi zingen’ betekende in Volendam
zingen met versieringen en variaties en een bepaalde overwogen manier van het ‘proeven’
van de woorden. Op feesten en kermissen hadden de ‘mooizingers’ ieders aandacht. Door de
kritische houding van de Volendammers zelf, was het epitheton ‘gouwe keel’ – zoals iemand
met een mooi zangstem in het dorp werd genoemd – een ware eretitel. De Volendamse gou-
we kelen stonden bekend om de realistische, humoristische en maatschappijkritische tek-
sten van hun liederen. Die gingen over het zeemansleven, het eveneens harde bestaan op de
wal en de kracht van de elementen, maar ook over politiek. Dat was de autoriteiten bij tijde en
wijle zo onwelgevallig dat ze de muziekbeoefening in Volendam onderdrukten en zelfs ver-
boden. Die leefde dan ondergronds voort om des te sterker weer uit te kunnen barsten.

In 1958-1959 werden de laatste traditionele liederen opgetekend door Veurman, samen
met de lokale amateurmuziekwetenschapper Pater C. Tuip, zelf afkomstig uit een familie
van mooizingers. Elf oude mensen zongen ze voor. Deze vorm van conservering van oude
tradities was volgens veel Volendammers tijdverspilling. De oude tijden waren voorgoed
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Afb. 39 Omslag van Volendam, leven en lied (Arn-
hem 1968) van de folkorist Veurman, die de laat-
ste traditionele liederen van de ‘mooizingers’
vastlegde.



voorbij en leuk waren die allerminst geweest. Veurman vond de Volendamse bevolking
‘minder gecultiveerd’ of ‘primitiever’ in vergelijking met de rest van Holland. Daarom zou
juist daar de voedingsbodem voor zwarte Amerikaanse muziek zo vruchtbaar zijn geweest.
Dergelijke ideeën waren voor Veurmans generatie, opgegroeid na de Eerste Wereldoorlog,
niet ongebruikelijk. ‘Volendam bezit nog altijd een grote actieve muzikaliteit’, schreef hij in
1968, ‘die zich dagelijks, behalve in het zingen van algemeen Nederlandse of vernederland-
ste liedjes of deunen, tegenwoordig natuurlijk ook uit in het galmen, kraaien en kreunen van
de tophits van meestal vreemde herkomst waarmee de jukebox het café, en de radio de huis-
kamer en de werkplaats pleegt te vullen.’ In dat jaar brak de palingsound door.

Sterk merk
Volendam stond overigens al generaties vóór de palingpop op de internationale kaart. In
1899 werden er prenten van Volendams vissersleven gepubliceerd in het Britse tijdschrift
Punch, wat een bescheiden run van beeldend kunstenaars uit vele landen op het schilder-
achtige dorp tot gevolg had. Er ontstond een ‘Volendamse School’. Ook het internationale
toerisme, toentertijd in hoofdzaak gemotiveerd door de wens om bijzondere plekjes te ver-
kennen en interessante verhalen over andere culturen en leefwijzen mee naar huis te nemen,
kwam op gang. Volendam was een van de eerste plaatsen in Nederland met een hotel. In de
loop van de 20ste eeuw werd het dorp in het buitenland en met name in Amerika synoniem
met Nederland. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in Coca Cola-reclames met het ‘Volen-
dammer Meisje’ en later zelfs een barbiepop in Volendammer klederdracht.

Ook de palingpop wordt in het buitenland niet aan de man gebracht als Volendams, maar
als Nederlands product. In landen met relatief grote voormalige migrantengroepen uit Ne-
derland, zoals Canada en Zuid-Afrika, heeft de palingpop veel succes. In Nederland zelf
wordt palingpop echter niet erkend als nationale muziek. Zij heeft een lage status in het gro-
tere geheel van de nationale muziekcultuur zoals gezien door cultuurbeschouwers. Het idee
van Volendam als symbool van Nederland leeft dan ook niet. Als typisch Nederlands geldt
veel meer de Nederlandstalige popmuziek. Die komt in het internationaal denkende Volen-
dam echter nagenoeg niet voor; palingpop is in de regel Engels- of Franstalig. Het ter plaat-
se nog springlevende dialect wordt muzikaal alleen aangewend voor kermisliederen. 

Met de Franstalige nummer-één hit Mon amour brak de voorma-
lige hardrockband BZN, afkorting van Band Zonder Naam, in 1976
door. BZN was sindsdien toonaangevend in de palingpop (afb. 40
en 41). Ruim acht jaar had de band in de schaduw gestaan van The
Cats. Ook BZN gooide – met hulp van de Gooise producer Roy
Beltman – het roer om toen zijn muzikale koers niet tot hits leid-
de. Beltman had de groep aangeraden een zangeres erbij te nemen
en op de middle-of-the-road-toer te gaan.
De zeventienjarige Annie Schilder, in

de media afgeschilderd als het Volendammer visverkoopstertje
in eigen persoon, werd uitverkoren. Ook de volgende singles
werden dikke hits. Daarom heeft BZN zijn koers nooit meer in-
grijpend gewijzigd. Ook niet toen Annie Schilder de groep ver-
liet, terugkwam als soloartiest en groot succes had. Carola Smit
volgde haar op. Anno 2000 is de groep nog steeds volop actief in
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binnen- en buitenland. De televisiespecials op exotische locaties zijn inmiddels legenda-
risch.

BZN heeft een groot en trouw publiek dat door de groep ook wordt ‘opgevoed’. Dankzij
het programma A symphonic night maakte het publiek kennis met een echt orkest en met flar-
den Beethoven, verwerkt in BZN-composities. Ondanks deze artistieke cross-over is erken-
ning door de cultuursnobs nog altijd niet BZN’s deel. Dat wekt geen verbazing. De sfeer van
BZN-muziek roept bij critici de begrippen kitsch en klatergoud, bombast en klompendans
op. ‘Volendam’ staat in die kringen nu eenmaal niet voor goede muziek, maar voor het gro-
te geld en de gouden formule. Wel is iedereen het erover eens dat palingpop een herkenba-
re en aparte artistieke categorie is.

Heikel punt
Palingpop is behalve een gouden formule ook een gevoel. De muziek drukt een manier van
denken en leven uit. Volendammers hebben het imago dat ze gehecht zijn aan huis en haard,
geborgenheid en familiebanden. Ze cultiveren hun trots op de ‘typisch Volendamse’ fami-
lienamen en halen een buitenstaander (‘jas’) er zo uit. Het thuiskomen, en thuis zijn, om on-
vermijdelijk eens weer te moeten vertrekken, is een Volendams cultureel thema bij uitstek.
De popmuzikant als nieuwe zeeman, als nieuwe wereldreiziger. Eigenzinnig, gelovig, kei-
hard werkend, met overgave feestend, alleen tevreden met succes. Deze Volendamse eigen-
schappen zijn in de palingpopscene nog altijd terug te vinden.

Het grote geld is binnengehaald, zij het niet alleen door Volendamse groepen die in het
palingpopstramien opereerden. Dit is een heikel punt in Volendam. The George Baker Se-
lection met zanger Hans Bouwens als ‘gezicht’ en componist – in 1970 hadden zij al een hit
in Amerika met Little green bag dat later een echte cultsong werd omdat filmmaker Quentin
Tarantino het in Reservoir dogs gebruikte – hoort er geografisch beschouwd niet bij, ook al
hadden ze ooit een Volendamse zangeres en zitten ze bij Artiestenbureau Volendam. Op het
gehoor echter is hun hit Paloma blanca (‘witte duif’) uit 1975 een echt palingpopstuk. Sterker
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nog, deze song is er het prototype van geworden.
Het lied had een grote invloed op het werk van The
Cats, BZN en vele andere palingklonen. En het
ging de hele wereld over. In Norman Mailers boek
The executioner’s song is Paloma blanca vereeuwigd.
Voor de ter dood veroordeelde hoofdpersoon
Gary Gilmore symboliseerde dit lied de vrijheid:
‘Over the mountains I fly; no one can take my
freedom away.’ De witte duif vloog volgens het
verhaal via de autoradio met hem mee tijdens zijn
transport van cel naar executiekamer.

Culturele stijging
In de Encyclopedie van de Nederlandse popmuziek
(1990) staat onder het lemma ‘Volendam’ dat het
dorp een talentgemiddelde op cultureel, sportief

en zakelijk gebied heeft, dat ‘decennia lang vér boven het landelijk gemiddelde ligt’. Het
woord ‘artistiek’ valt in dit rijtje niet. Pas rond 1995 begon het in popkringen acceptabel te
worden om ook ‘volksmuziek’, zoals schlagers, smartlappen en levensliederen, niet langer
te diskwalificeren als muziek die het niet haalde bij de rock-’n-rolltraditie en haar roots.
Identiteit werd een sleutelwoord bij bestudering van muziekculturen, ook de muziekcultu-
ren die gebaseerd zijn op internationale popmuziek. Volendam is in die zin een school-
voorbeeld.

In Volendam zelf blijft men overal nuchter onder. In 2000 was het Volendams Museum
nog altijd niet op het idee gekomen een tentoonstelling te maken over de muziek-
geschiedenis van het dorp. Zelfs in de cd-zaken doet men naar goed Hollands gebruik ‘ge-
woon’. Alle grote en kleinere Volendamse acts staan in de bakken, maar er wordt geen heisa
over gemaakt. Tot 29 november 1999 was er niets te merken van bewaarzucht van Volen-
dams glorieuze muziektijden. Op die dag verscheen het rijkelijk met foto’s van gouden pla-
ten en andere onderscheidingen geïllustreerde boek One way wind. Het is een door insiders
van de tweede generatie palingpoppers te boek gesteld verhaal, en niet erg kritisch of objec-
tief. Daar zat waarschijnlijk ook geen enkele Volendammer op te wachten. De plaatselijke
en landelijke pers besteedde ruim aandacht aan het plaatjesboek, maar de ironie wilde dat
er juist rond die tijd geen actuele succesvolle Volendamse popmuziek te bewieroken viel.

Palingsound in de 21ste eeuw
Bij het afronden van het bovenstaande artikel was het nieuwe millennium kakelvers. Jan
Smit was nog Jantje en werd consequent geboycot door de publieke omroepen. Zoals een
ras-Volendammer betaamt had hij toen zijn bakens al verzet – of beter gezegd laten verzet-
ten door zijn producer en manager – naar territoria waar zijn liedjes wel werden gewaar-
deerd. In Duitsland had het televotende publiek hem in de Superhitparade der Volksmusik al in
1999 naar de absolute top gestemd, maar ‘weldenkend’ Nederland bleef meesmuilen om de
nieuwe Heintje Simons, kindster uit de jaren zestig en indertijd ook vooral in Duitsland im-
mens populair. De fatale cafébrand had nog niet gewoed, waardoor er nog geen nationale-
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Discografie
De essentie van de Palingsound staat op The
Very Best of The Cats. Highlights. Compilation by
Piet Veerman. ‘Contains all of his favourite
Cats songs’. EMI Music Holland BV 1998;
twee cd’s. Van BZN liggen vele compilatie-
cd’s in de winkels. Er zijn van hen twee
Symphonic Nights cd’s (1996 en 1998). In 1999
verscheen een cd met wat BZN verstaat on-
der ‘Ierse Muziek’. Andere namen zijn: Jan-
tje Smit, Tol & Tol, Anny Schilder, Piet Veer-
man, Tamara Tol. Specs Hildebrand valt nog
meer dan Jantje Smit buiten de genreconven-
ties van de palingsound, maar is wel een Vo-
lendams artiest (singer/songwriter).



rampassociatie met Volendam bestond. Elf september was nog een onbeladen datum en het
ideologisch moorden gebeurde exclusief in andere landen en culturen. In de Volendamse
muziekscene leefden alle kopstukken nog. The Cats kwamen nooit meer bij elkaar, en BZN
ging nooit meer uit elkaar. Real life soap op televisie moest allemaal nog komen. En het was
volstrekt ondenkbaar dat BZN in het Nederlands zou gaan zingen.

Baard in gouwe keel 
Jantje Smit schrapte in 2000 resoluut het ‘-tje’ en nam een Engelstalige cd op, waardoor hij
in één klap palingsoundfähig werd. In Duitsland bleef hij echter Jantje (misschien omdat
men daar zo vertrouwd is met het Hollandse kaasmeisje ‘Antje’) en kreeg daar in 2001 twee
gouden platen uitgereikt. In 2002 won hij de Nederlandse Exportprijs en begaf zich op het
songschrijverspad. Zijn lied Die Goldenen Stimmen was de titelsong van de cd waarmee hij sa-
men met twee oorspronkelijke palingpopzangers, Piet Veerman en George Baker, definitief
een grote speler werd in de palingsoundindustrie. Zijn volgende Nederlandse cd Op Eigen Be-
nen (2003) schreef hij al voor de helft zelf. Vanaf 25 maart 2005 werd er een wekelijkse tien-
delige reality soap rond Jan Smit uitgezonden, ‘Gewoon Jan Smit’, die gemiddeld anderhalf
miljoen kijkers per aflevering trok. Een jaar daarna kreeg hij de Edison Award voor ‘Beste
Zanger van Nederland’, mede omdat Nederland niet achter kon blijven bij Duitsland waar
Jans populariteit ongekende vormen had aangenomen. 
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Inmiddels was het gebruikelijk geworden dat popsterren in het openbaar goede doelen
steunden; Jan Smit haalde geld op voor S.O.S Kinderdorpen en de slachtoffers van de tsu-
nami van januari 2005 in Azië. Hij was al veel langer een echte held voor verstandelijk en
meervoudig gehandicapte kinderen, waarvoor hij de Frekie-trofee had gekregen. Jan Smit
werd als volwassen zanger een vaste waarde in de Nederlandse en Duitse showbusiness. In
april 2006 had hij al zeventien originele cd’s en twee compilatie-cd’s op zijn naam staan. Hij
zit bij Artiestenburo Jan Vis en treedt live op met een Volendamse groep die ook opereert als
coverband van The Cats. 

Einde van een tijdperk
The Cats kwamen in maart 2006 eenmalig weer bij elkaar om hun nieuwe cd en dvd, met
twee nieuwe nummers, te promoten, ter ere van het feit dat het veertig jaar geleden was dat
ze hun eerste hit hadden gehad. In 2001 was hun drummer (afb. 42), Theo Klouwer, op 53-
jarige leeftijd overleden. Platenmaatschappij EMI bracht niet lang daarna heel veel oud Cats-
materiaal opnieuw uit, maar de overgebleven leden van The Cats weigerden daaraan iedere
medewerking. Ten tijde van hun reünie werden ze tot hun verrassing en blijdschap opgeno-
men in de Orde van Oranje Nassau (als ‘Lid’), en daarmee werd het Cats-boek eervol afge-
sloten.

Inmiddels had ook BZN prijzen gekregen, zoals in 2001 de Edison Oeuvre Prijs, en goede
doelen, zoals ‘Redt de Walvis’ van het Wereld Natuur Fonds, actief gesteund. De allergroot-
ste verrassing in de palingpopgeschiedenis was echter in 2003 de eerste Nederlandstalige
plaat van BZN, Leef Je Leven, in 2005 gevolgd door Die Mooie Tijd. In de tussentijd zou ook BZN
onderwerp zijn geworden van een real life soapserie op tv, maar die bliezen ze af toen bleek
dat ze er zelf geld in moesten stoppen. Dat soort investering in eigen promotie hadden ze
niet meer nodig.

In 2005 verloor ook BZN een bandlid, gitarist Dirk van der Horst, 57 jaar oud. Twee
maanden daarvoor was de schepper van de internationaal zo succesvolle BZN-sound, pro-
ducer Roy Beltman, op 59-jarige leeftijd overleden. Daarmee kwam definitief een einde aan
het tijdperk dat hij productioneel had beheerst. Een half jaar later kondigde BZN, dat net als
The Cats op een 40-jarig bestaan kon terugkijken, toch nog onverwacht haar eigen afscheid
aan, dat over een half jaar wordt uitgesmeerd. Het laatste optreden van ‘The Final Tour’
vindt plaats in juni 2007. De oer-zangeres van BZN Annie Schilder, die ontbrak bij het BZN
jubileumfeest in november 2005, uitgezonden door de TROS, haalde de media door te laten
doorschemeren dat ze er bij het afscheid wel heel graag bij wil zijn. Dan zou ook dat sle-
pende conflict of misverstand de wereld uit zijn. Wellicht typisch katholiek om aan het eind
van de reis schoon schip te maken.

Ook van BZN zijn inmiddels alle singles en de meeste langspeelplaten opnieuw uitge-
bracht. De term palingpop, in het begin geïnspireerd op The Cats die een koerswijziging in-
zetten met meer gedragen en gladder geproduceerde muziek, en daarna helemaal over de
top gedreven door BZN, heeft het verloren van het begrip ‘palingsound’, voor wie de zoek-
machines op internet daarvan als betrouwbare indicatie ziet.

Palingsound als identity marker
De als ‘nuchter’ bekend staande Volendammers vonden het tijd worden iets te gaan onder-
nemen rond de muziek die hen definitief op de kaart had gezet. Op 13 mei 2005 werd het Pa-
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lingsoundmuseum geopend (afb. 43, 44 en 45); het is geves-
tigd in de palingrokerij van Jan Smit (niet de zanger) aan
Slobbeland 19 te Volendam, met de halte van bus 112 vanaf
Amsterdam CS voor de deur. In Volendam heeft alles een
prijs, en dus is het museum niet gratis toegankelijk, zelfs

niet voor Volendammers. Alle artiesten waren bij de feestelijke opening, met Jan Smit als
stralend middelpunt. Zijn populariteit vooral bij bakvissen kent zijn weerga niet en hijzelf
dikt zijn imago van romantische jongeman maar al te graag aan.

In maart 2006 verscheen van de hand van Dick de Boer, oprichter en inrichter van het Pa-
lingsoundmuseum, een boek met de titel Palingsound, 100 jaar muzikaal bloed in Volendam
(Terra/Lannoo), alsof men al honderd jaar van een eigen lokale sound spreekt. De paling ver-
vangt in de titel de letter ‘s’: de besmuiktheid over dit symbool in relatie tot de lokale muziek
is kennelijk verdwenen. ‘Bloed’ verwijst naar de Volendamse identiteit die een unieke au-
thenticiteit claimt en ook uitstraalt, terwijl het woord bloed in deze context niet meer zo be-
laden is als het ooit was. In 2005 was de volksmusicologische afstudeerscriptie (Universiteit
Utrecht) van Grigori Sarolea met de titel Bokkingsound. Een onderzoek naar het ‘mooi zingen’ in Vo-
lendam afgerond. De wat geforceerd overkomende term bokkingsound heeft geen ingang
gevonden. Wel was het voor Dick de Boer een van de redenen om over ‘100 jaar’ te reppen,
want de kennis over de lokale muziekcultuur van vóór de rock ‘n’ roll – dus die van de
ouders, overgrootouders en betovergrootouders van de veramerikaniseerde palingpopmu-
zikanten – was sinds Veurmans boek voor het eerst door een jonge, onafhankelijke onder-
zoeker aangevuld en toegankelijk beschreven. Sarolea werkte ook mee aan de televisied-
ocumentaire ‘Volendam Zingt’ (Jan Kelder, 2004; NPS i.s.m. EBU).

Oude palingsoundhelden zoals Piet Veerman (Cats) en Jan Keizer (BZN) en jonge zoals
Jan Smit vertellen in interviews tegenwoordig zelf enthousiast over die geschiedenis. Ze la-
ten daarmee zien dat ze enerzijds hun generatiegebonden gêne over de volksmuzikale wor-
tels van hun eigen muziek en zang, en anderzijds hun afkeer van externe onderzoekers – die
‘jassen’ met hun geleerde praatjes – aan het afschudden zijn. Liever buigen ze nu die kennis
om naar eigen gebruik en onderschatten daarbij de promotionele toepassingsmogelijkhe-
den niet. Het zijn niet alleen op zich mooie verhalen, maar een lange geschiedenis is ook
goed voor meer respect en een vaste plaats in de annalen. De Volendamse identiteit wordt
steeds zelfbewuster op een gezaghebbende manier onderstreept. Wie ‘eigen muziek’ heeft,
ís iemand, daar kan niemand omheen. Dat komt het sterkst over als de brengers van een der-
gelijke boodschap ook buiten de eigen gemeenschap populair zijn. Dat is de gouwe popke-
len uit het ‘dorp aan de zee’ wel toevertrouwd.
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De wonderlijke onderwaterwereld van Adriaen Coenen
Interview met Florike Egmond

Jarenlang deed historica Florike Egmond onderzoek naar de oudste vissenencyclopedieën van Holland:
het Walvisboek en het Visboek van de Scheveningse visafslager, visgroothandelaar, strandvonder en
verzamelaar Adriaen Coenen (1514-1587). Dankzij Egmonds inspanningen zijn deze handgeschreven,
prachtig geïllustreerde boeken uit het eind van de 16de eeuw eindelijk in druk uitgegeven. Voor het Wal-
visboek en Visboek schreef zij een historisch commentaar, met uitgebreide achtergrondinformatie
over de persoon Adriaen Coenen en diens betekenis voor de natuurhistorie en verzamelcultuur van zijn
tijd. Speciaal voor het themanummer Hollandse vis ondervragen we Florike Egmond over de wondere
wereld van een 16de-eeuwse autodidact.

Bandieten
Florike Egmond (afb. 46) werkt tegenwoordig als onderzoeker voor het Scaliger Instituut
van de Rijksuniversiteit Leiden. Ze woont sinds enige tijd in Rome. Vanuit het caput mundi
bestiert ze een internationaal onderzoeksproject gericht op de wereld van de botanie in de
16deeeuw, in het bijzonder op Carolus Clusius, de man die Nederland liet kennismaken met
de tulp, de aardappel en de koffieboon. Tijdelijk terug in Nederland heeft Egmond tijd vrij-
gemaakt om ons te woord te staan. In de kitscherige stationsrestauratie van het hoofdste-
delijke Centraal Station is de enige natuurhistorische aanwezigheid een naar Elvis Presley
vernoemde kaketoe die op de bar met een sleutelbos speelt. Egmond laat zich niet uit het
veld slaan door de omgeving, noch door onze herhaaldelijk uitvallende opnameapparatuur;
ze heeft immers een oude band met ons tijdschrift. ‘Mijn allereerste artikel verscheen in Hol-
land!’

Dat blijkt na enig rekenwerk precies 25 jaar geleden het geval te zijn geweest. Het ging
toen om haar ‘De Hollandse bende, 1797-1800’. Jarenlang hield Egmond zich bezig met
misdaad, banditisme en rechtsvervolging van criminelen. Vanwaar die sensatiezucht? ‘In de
tijd dat ik geschiedenis studeerde deed je ofwel periodes, ofwel sociaal-economische ge-
schiedenis, en ik zat in die laatste hoek. Ik was geïnteresseerd in het leven en denken van ge-
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wone mensen. Maar die gewone levens zijn maar zelden gedocumenteerd. Van mensen die
het slechte pad op gingen raakten de levensgeschiedenissen en denkbeelden echter wél op-
getekend. Daarom kwam ik terecht bij die criminelen. Ik heb jarenlang rondgehangen op
het gebied van de rechtsgeschiedenis, dook de rechterlijke archieven in om bij die crimine-
len te komen.’

Egmond maakte zich niet alleen vertrouwd met de rechtsgeschiedenis, maar ook met de
historische antropologie. ‘Toen ik studeerde was er nog geen vak “cultuurgeschiedenis”. Ik
ben vanuit de sociaal-economische hoek meer naar cultuur opgeschoven, naarmate dat vak-
gebied steeds belangrijker werd dankzij antropologisch georiënteerde historici als Carlo
Ginzburg (auteur van het befaamde De kaas en de wormen. Het wereldbeeld van een zestiende-eeuw-
se molenaar uit 1976, redactie), die zich met volkscultuur gingen bezighouden. Dat geldt
trouwens voor meer mensen van mijn generatie, zoals Herman Roodenburg en Rudolf Dek-
ker.’

Eskimo’s en vissen
Vis is ver te zoeken in Egmonds oudere publicaties over banditisme. Hoe kwam ze op het
spoor van de vissenboeken van Adriaen Coenen? ‘Dat was puur toeval. Destijds wilde Peter
Mason voor zijn onderzoek naar etnografische afbeeldingen in de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag een handschrift bekijken waarin afbeeldingen van eskimo’s zouden staan. Sa-
men vroegen we het op. Het bleek het Visboek van Adriaen Coenen te zijn, maar dat wist ik
toen nog niet. We vonden het een curieus geval. Ik snapte helemaal niets van wat ik zag: wat
was hier de logica, waarom stonden er niet alleen vissen in, maar ook allerlei andere zaken?
Ik bestelde een microfilm van het manuscript en begon het te lezen.’

‘Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van gewone mensen en in micro-
history en was meteen getroffen door Coenens manuscript. Het ging hier immers om het
werk van een self-taught person, die allerlei dingen leek te doen die de grote geleerden van zijn
tijd ook deden. Dat vind ik nog steeds heel intrigerend aan Coenen. Het duurde wel even
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voordat ik het werk kon plaatsen. Ik moest mij eerst inlezen in de natuurhistorie tijdens de
Renaissance. Daarmee ben ik nu alweer zo’n vijftien jaar bezig.’ In 1997 verscheen een door
Egmond en Mason verzorgde Engelstalige publicatie over microhistory, waarin natuurhisto-
rie en volkscultuur belangrijke thema’s vormen. En in 1999 was Egmond een van de redac-

teuren van een Nederlandstalige bundel over het natuurbeeld in de
16de en 17de eeuw. Haar interesse in het werk van Adriaen Coenen
had weinig te doen met het onderwerp van diens studie, bekent
Egmond. ‘Met vissen had ik eigenlijk niets bijzonders. In mijn eer-
dere onderzoek hadden dieren geen rol gespeeld. Ik ging wel heel
graag naar de dierentuin of natuurfilms kijken, maar dat was puur
voor het plezier. Die boeken hadden net zo goed over andere die-
ren kunnen gaan, of over planten.’

Selfmade man
Een opmerkelijke uitspraak voor iemand die inmiddels al ettelijke boeken heeft gepubli-
ceerd over Coenens vissenonderzoek: behalve de edities van het omvangrijke Visboek uit 1581
en van het minder dikke Walvisboek (een samenvatting en nadere uitwerking van materiaal
uit het Visboek) uit 1585, verzorgde Egmond in 1997 ook nog een biografie van Coenen. Eg-
mond: ‘Het ging me om iets anders. Aan die handschriften zag je meteen dat er sprake was
van een mengvorm van ervaringsdeskundigheid en kennis uit geleerde boeken. Je ziet aan
Coenens vissenafbeeldingen direct dat hij geen groot kunstenaar is. Het zijn nogal naïeve te-
keningen. Maar tegelijkertijd zijn ze niet zó naïef dat je de vissen niet zou kunnen herken-
nen. Hetzelfde geldt voor de teksten. Hier was geen grote geleerde aan het werk geweest –
Coenen las geen Latijn – maar ook geen dorpeling die alleen op basis van eigen ervaring en
praten met andere dorpsbewoners opereerde.’

‘Dat is fascinerend, want in Coenens tijd was de wetenschappelijke interesse in natuurlij-
ke historie nog maar net opgestart. Ook de curiositeitenverzamelingen waren een nieuw
verschijnsel. Kennelijk is Coenens nieuwsgierigheid tegelijk ontstaan met die van een hele-
boel andere mensen in de 16de eeuw. Normaal gesproken heb je alleen documentatie van de
activiteiten van geleerden, niet van de interesses van gewone mensen als Coenen. Het
hoofddoel van mijn onderzoek was vanaf het begin: erachter komen wat Coenen aan het uit-
spoken was, waarom hij deze boeken maakte, wat voor soort boeken het waren en hoe ik die
boeken moest plaatsen in dat tijdperk.’

Hollandse vis
Hoe Hollands zijn Coenens vissen? ‘Wat Coenen overschreef uit andere visboeken had
vooral betrekking op mediterrane vissen, soms op Scandinavische of tropische vissen. Maar
de meeste vissen die Coenen in zijn Visboek op eigen gezag beschreef zijn erg typerend voor
de Noordzee in die tijd. Hij noteerde vooral over zeevissen te willen schrijven en ook nog wat
riviervissen uit de buurt van de Hollandse kust te willen meenemen. Dat deed hij op basis
van eigen ervaring. Verder besteedde hij nog wat aandacht aan bijen en insecten, die er ei-
genlijk absoluut niet toe doen in een visboek, maar dat vond hij kennelijk te leuk om er niets
over te zeggen. Hij had die insecten dan wel in de duinen gezien, dicht bij de Noordzee.’

Ondanks al haar aandacht voor de visboeken (afb. 47) zou Egmond zich geen vissendes-
kundige willen noemen. ‘Nu kan ik er wel een aantal van elkaar onderscheiden, maar voor
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de uitgave van Coenens manuscripten had ik hulp nodig bij het
determineren. Coenen schreef vaak de namen van de vissen bij
zijn afbeeldingen, maar dat zijn de oude namen, die soms in on-
bruik zijn geraakt. Een heleboel vissen, zoals de schol, de bot, de
schar en de haring herkent iedereen wel, van de vismarkt. Enke-
le vissen waren moeilijker te determineren, althans voor een leek.
Daarvoor heb ik visserijdeskundigen en historisch-ecologen ge-
vraagd. Met twee Belgen, deskundigen op het gebied van archeo-

logie en voedsel die waanzinning veel weten over welke vissen er in de 16de eeuw rond-
zwommen en werden gegeten, ben ik door het hele manuscript gegaan. De afbeeldingen die
zij zagen waren zonder meer determineerbaar, dus de plaatjes van Coenen waren goed ge-
noeg om in een oogopslag te zien om welke vissen het ging.’

Coenens aandacht voor de haring springt er meteen uit. Hij noemde de haring zelfs de ‘triomf
van Holland’ en de ‘gouden berg van Holland’. Egmond: ‘Dat soort superlatieven gebruikt hij
voor geen enkele andere vis, ook niet voor de schol of bot, die economisch gezien eveneens
verschrikkelijk belangrijk waren voor Holland. Al die benamingen voor die vis, het feit dat er
een gespecialiseerde haringvisserij was, dat er transport naar het achterland was. En dan al
die manieren om haring klaar te maken en op te dienen! Zo was ha-
ring met uitjes al in Coenens tijd bekend. Ook het ritueel van uitva-
ren en binnenkomen van haringschepen was al een grootse ge-
beurtenis; dat zal niet zoveel zijn veranderd. Coenen had een leuke
anekdote van een Haagse kennis gehoord: in Italië keken Nederlandse
reizigers hartstochtelijk uit naar de eerste schepen uit het Noorden,
die gezouten haringen aanvoerden. Italianen hadden gezegd dat je
geen rauwe vis kan eten, want dan ben je de volgende morgen dood.
De Hollanders antwoordden dat dat nu eenmaal hun gewoonte was.
Het was iets Hollands om zoiets stoer naar binnen te werken.’

Zeemonsters en de haringkoning
Egmond tast soms nog in het duister over de verbinding tussen tekst en beeld in de visboe-

ken. ‘Daar zijn heel rare dingen gaande bij Coenen, waarover ik
nog lang niet uit ben. Soms zegt hij iets zelf te hebben gezien, en
plaatst hij er een afbeelding naast die hij uit een ander boek heeft
gekopieerd. Soms maakt hij zelf een afbeelding, en zet hij er een
citaat uit andermans werk bij.’ Voor hedendaagse lezers is het
moeilijk te begrijpen dat een vissenexpert als Adriaen Coenen in
zijn manuscript afbeeldingen opnam van mythologische we-
zens. Zo beschreef hij uitgebreid de haringkoning, een vis die
een goede haringvangst zou voorspellen en beeldde hij deze af

met een kroontje op het hoofd (afb. 48). 
Egmond: ‘Misschien vond hij het toch aardig om een kroontje op die haring te zetten, om

duidelijk te maken dat het om de “koning” ging, terwijl hij best wist dat de vis er in het echt
anders uitziet. Het kan namelijk zijn dat de haringkoning teruggaat op de riemvis, die kop-
vinnen heeft. Ik heb eens een opgezette riemvis gezien. Als die vinnen een beetje omhoog
staan kan het er misschien uitzien als een kroontje. Wie zegt dat het geen kroontje is?’
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Coenen nam toch ook afbeeldingen op van aperte zeemonsters? Egmond: ‘Hij tekende
zeemonsters over uit andere boeken en pamfletten omdat ze hem intrigeerden, en omdat hij
zo volledig mogelijk wilde zijn. Tegelijkertijd schreef hij steeds “ik heb nooit iemand ont-
moet die dit gezien heeft”. Hij deed dus wel navraag, hij deed pogingen tot verificatie. Maar
hij kon het bestaan van zeemonsters niet uitsluiten, want als je daaraan begon te twijfelen,
puur op grond van het ontbreken van eigen ervaring, dan twijfelde je aan het theoretische
vermogen van God om dit soort wezens op de wereld te zetten. En daaraan twijfelde Coenen
helemaal niet.’

Zelf maakte Coenen de massale walvissenstranding van 1577 mee. Hechtte hij geloof aan
de bovennatuurlijke betekenis die hieraan destijds werd toegeschreven? Egmond: ‘In feite
niet, al zegt hij dat zeker niet expliciet. Hij citeert wel allemaal geleerde predikanten die we-
zen op de voorspellende waarde van bijzondere natuurverschijnselen. En hij schrijft ook dat
er in dat jaar nog andere rare dingen voorvielen, zoals een muizenplaag. Coenen stelde nooit
dat het onmogelijk is dat de voorspellingen zouden uitkomen. Maar hij constateerde wel dat
er na dat rare jaar eigenlijk niets bijzonders was gebeurd.’ 

‘Dat er al zoveel wonderbaarlijks op het land is te vinden, maak-
te het volgens Coenen wel logisch dat er nog veel wonderbaarlijker
wezens onder water zitten, daar waar je minder eenvoudig bij
komt. Daar zit ook wel wat in. En Coenen definieerde vis nu een-
maal anders dan wij nu doen. In feite bestempelde hij alles wat in
of op het water leefde als vis. Die classificatie reflecteerde echter
niet de wetenschappelijke kennis. Coenen kende wel degelijk het
verschil tussen zeevissen en riviervissen, tussen vissen en zoog-
dieren. Toch kon het leven in zee kennelijk worden ondergebracht
in één allesomvattende categorie. Het heeft te maken met ideeën
in de toenmalige volkscultuur over het bestaan van een parallele
onderwaterwereld. Alles wat op aarde leefde, zou ook onder water
leven. De oude naamgeving wijst daar vaak op: zeehonden, zee-
katten, zeemuizen. In Coenens werk schemert dat idee een beetje
door. Kijk maar naar zijn tekening van de zeemonnik. Die vis, die

hij waarschijnlijk niet zelf heeft gezien, beeldt hij dan toch af als een op een monnik lijken-
de vis’ (afb. 49).

Roggedraakjes als relatiegeschenk
Het huis en de tuin van Adriaen Coenen moeten voor tijdgenoten een natuurhistorische be-
zienswaardigheid zijn geweest, weet Egmond. ‘Hij had van alles. In zijn tuin hing een grote
gedroogde haai, aan de gevel hing de zaag van een zaagvis, hij bewaarde het zwaard van een

zwaardvis, een bijzondere krab, schelpen. Enige tijd hield hij ook
een levende grote schildpad en een zeehond als huisdier. Coenen
was naast groothandelaar in vis en veilingafslager ook handelaar
in naturalia. Aan rijke verzamelaars verkocht hij spullen, zoals op-
gezette visjes, roggedraakjes die mensen aan hun kroonluchter
hingen, gedroogde vogeltjes, een schildpad. Dat konden leveran-
ties in puur commerciële zin zijn, of een soort relatiegeschenken
waarvoor hij iets terugwilde. In hoeverre hij in contact stond met
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de kleinere verzamelaars uit de burgerlijke milieus in Holland
weet ik niet, ik heb daar geen enkel voorbeeld van gevonden.’

In het door Egmond uitgegeven Visboek beschrijft zij hoe Coe-
nen niet alleen zijn verzameling, maar ook zijn expertise en zijn
visboeken inzette bij wat we tegenwoordig slim netwerken zou-
den noemen. Het allereerste door hem vervaardigde visboek
– samengesteld in de periode 1555-1566, maar nu verdwenen –
schonk hij in 1574 aan stadhouder Willem van Oranje. Nog het-
zelfde jaar benoemde de prins Coenen tot visafslager voor het le-
ven in Scheveningen. Een aantal jaren later riep Oranje Coenen
met Visboek en al bij zich op het Scheveningse strand, waar de
prins een aangespoelde walvis inspecteerde. Coenen gaf tekst en
uitleg bij het dode beest, en nam de gelegenheid te baat om zijn
zoontje bij de prins aan te bevelen.
Oranje nodigde hem uit aan het stad-
houderlijk hof om dit nader te bespre-
ken. De volgende dag reisde Coenen af

naar Den Haag. Hij nam enkele gedroogde sepia’s mee, als ge-
schenk voor de prins (afb. 50).

Egmond: ‘Het staat vast dat Coenen zijn visboeken en zijn bij-
zondere expertise gebruikte als een PR-instrument voor zichzelf.
Door de aristocratische verzamelaar Cornelis Suys werd hij aan ta-
fel uitgenodigd, met zijn Visboek, iets wat anders niet gebeurd zou
zijn. Hetzelfde gebeurde bij de rijke verzamelaar Charles de Saint-Omer, die echt tot de
hoogste aristocratie van de Zuidelijke Nederlanden behoorde. Dat zo’n man Coenen met
visboeken en al aan tafel uitnodigde, waar tijdens de maaltijd dan in werd gebladerd, toont
aan dat die visboeken voor Coenen een soort entree in de hogere kringen vormden. Ook
werd hij eens door de dekens van het visgilde in Gent of Mechelen uitgenodigd, mét zijn vis-
boek. Daar verscheen hij dan half als visgroothandelaar, half als vissenexpert.’

Werd Coenens Visboek destijds ook al als een unicum beschouwd? ‘Jazeker. Coenen heeft
bij mijn weten nooit overwogen zijn visboeken te laten drukken, iets wat trouwens vanwege
de kleurenafbeeldingen technisch gezien ook vrijwel onmogelijk zou zijn geweest. Hij had
een zeldzaam werk gemaakt, als je dat gaat vermeerderen is het geen unicum meer. Die al-
bums vormden voor hem een introductie bij hogere kringen en een manier om zijn experti-
se te tonen. Als je dat reproduceert, gaat een deel van die werking verloren. Ook vraag ik me
af of hij zichzelf beschouwde als een auteur. Hij zag zichzelf wel als een expert, maar niet als
een echte geleerde. Ik betwijfel of het idee ooit bij hem is opgekomen om zich door middel
van een publicatie op gelijke voet met de geleerden te stellen.’

Primeur
De kans dat er nog heel veel van dit soort spectaculair geïllustreerde handschriften opdui-
ken, die vervaardigd zijn door autodidacten, schat Florike Egmond laag in. In het Keulse Ge-
meentearchief ligt nog een derde album van Coenen, het Haringkoningboek. Egmond weet
echter dat het hier gaat om een onvoltooid, fragmentarisch manuscript: ‘De bladzijden zijn
bijna helemaal leeg, veel illustraties ontbreken. Het bevat veel herhalingen uit eerder werk.
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voor Willem
van Oranje’



Het album dateert uit de laatste jaren van Coenens leven. Misschien was het niet bedoeld als
zelfstandig werk, maar moest het worden bijgebonden bij het Walvisboek, want daarin ver-
wijst Coenen naar verder werk van zijn hand.’

‘Wel is het zo dat in Nederlandse en buitenlandse bibliotheken meer geïllustreerde na-
tuurhistorische manuscripten en aquarellen liggen, die nooit gedrukt zijn omdat historici
en natuurwetenschappers er lange tijd geen belangstelling voor hebben gehad. Hier in de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam ligt er één! Voor zover ik weet is het nooit gepubli-
ceerd en is er nooit over geschreven. Prachtig 16de-eeuws kleurenmateriaal, en dat ligt daar
maar. Het is ook een visboek, en het staat onder de varia in de catalogus, zonder auteurs-
naam zoals gebruikelijk. Als iemand zich daar eens mee zou willen bezighouden …’

Integrale webeditie van het Visboek van Adriaen Coenen (verzorgd door de Koninklijke Biblio-
theek te Den Haag): www.kb.nl/visboek

Het originele Visboek-manuscript is drie maanden per jaar te bewonderen in de tentoon-
stellingsruimte De Verdieping van Nederland van de Koninklijke Bibliotheek en het Natio-
naal Archief te Den Haag.
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Denkend aan Holland vanuit Rome, zie ik het IJ, het Twiske en Artis. Dat zijn toch wel
mijn drie allerleukste plekken van Nederland.



De archievenman
Het Meertens Instituut: vissen naar visliederen

Haringh is zoo bon/bon/bon
Om eens op te drincken:
Da ontsteeckt de ton/ton/ton
Laet de bekers klincken:
Daer/daer/daer hebje van het nat
Drinckt wij daer is noch meer in ’t vat

Dit is het eerste couplet van het Drinck-liedt, op de peeckel-haringh opgenomen in het Amsteldams
Minneboeckie, een liedjesboek uit 1645. Het liedje is een van de 113.792 Nederlandse liedjes in
de liederenbank van het Meertens Instituut in Amsterdam. Op zoek naar liedjes die ‘vis’ als
onderwerp hebben duiken ongeveer 400 varianten op. De liederen waarin vissen bezongen
worden verschillen nogal van elkaar in type. Soms zijn het lofliederen op de vangst of de
soort (Triomf! De vreugde stijgt ten top), andere keren kinderrijmpjes (Visch en worm 1894), maar
heel vaak komt men dubbelzinnige liedjes tegen waarin het vangen van vis gebruikt wordt
als metafoor voor het vinden van een (huwelijks)partner en de paling meer specifiek wordt
gebruikt voor verwijzingen naar seksueel verkeer. Van een nog andere strekking is het lied
Als je m’n paling eet dan wor’ je weer gezond uit 1926. Dit lied valt onder de categorie straat- of
amusementsliederen. Hierin worden niet alleen advocaten en diplomaten versleten als een
‘palingachtig ras’, ook de politici W.H. Nolens en H. Colijn krijgen een veeg uit de pan. In
het refrein worden zij vergeleken met palingen: ‘’k verkoop ze aan Nolens en Colijn die zelf
zo glad als een paling zijn’. Kennelijk was men de twee mannen die al sinds de kabinetscri-
sis van 1925 hun eigen kabinet probeerden te redden zat.

Het Meertens Instituut is waarschijnlijk een van de meest beroemde wetenschappelijk in-
stituten in Nederland. Sinds J.J. Voskuil in 1996 het eerste deel van zijn beroemde reeks Het
Bureau publiceerde, lijkt er een soort ‘Bureau-gekte’ in Nederland te zijn ontstaan. Naast de
zevendelige romanreeks is er inmiddels een hoorspel en vind je op internet talloze websites
over Het Bureau en haar medewerkers. Dat ze zelfs op het Meertens Instituut trots zijn op Het
Bureau blijkt wel uit het feit dat erop de website van het instituut ruimte is voor informatie over
de romanreeks; er is zelfs een heuse wie-is-wie lijst te vinden waarmee men mensen die nu
nog op het instituut werkzaam zijn, kan koppelen aan de figuren uit de boeken van Voskuil. 

Het Meertens Instituut heeft jarenlang een stoffig imago gehad, en aan een verbetering
van dat imago heeft Het Bureau niet veel geholpen. Toch is het instituut en het onderzoek wat
daar gedaan wordt verre van saai en ouderwets te noemen. De enorme verzamelingen die het
instituut rijk is, zijn inmiddels voor een groot deel in elektronische databanken verwerkt.
Via de website is een aantal van deze databanken te gebruiken. Zo kunt u onder meer zoe-
ken naar voor- en achternamen, inboedels, sagen, dialecten en plantennamen. Het instituut
heeft daarnaast een grote collectie van boeken en tijdschriften. 

Een van de databanken die helaas (nog) niet online zijn, is de liederendatabank. Deze is
alleen op de studiezaal te raadplegen. Ondanks dat op de website wordt aangegeven dat het
Meertens Instituut ‘niet in eerste instantie een publieksfunctie’ heeft, is het wel degelijk



mogelijk een bezoek aan de studiezaal van het instituut te brengen. Nu geven de boven-
staande mededeling, het feit dat je vooraf een afspraak moet maken, en ook het uiterlijk van
het gebouw een weinig uitnodigende indruk, maar schijn bedriegt hier. Na een vriendelijke
ontvangst door een van de medewerkers word ik door een kleurrijke gang vol vitrines langs
de kamers van de medewerkers naar de studiezaal geleid. De zaal is niet groot, maar het is
er gelukkig niet druk, wat waarschijnlijk te danken is aan het bezoekersbeleid (of was het
toch het mooie weer?). De medewerker wijst waar ik (gratis!) thee of koffie kan halen en tot
mijn verbazing mag die in de studiezaal genuttigd worden. Daarna krijg ik uitleg over het
zoeken in de databank en kan ik zelf aan de slag. 

De liederendatabank is goed doorzoekbaar, onder andere op de titel van het lied, op de be-
ginregel en op trefwoord. Al snel blijkt dat er een goed trefwoordsysteem is gecreëerd. Door-
dat er veel trefwoorden aan de liedjes zijn toegekend gaat het zoeken gemakkelijk. Op de re-
sultaatlijst staat aangegeven waar het desbetreffende lied in de bibliotheek te vinden is, of er
bladmuziek of geluidsopnamen zijn. In enkele gevallen staat de tekst van het lied zelfs in de
elektronische databank. Op mijn verzoek haalt de medewerker en-
kele liederen uit de bibliotheek zodat ik ze in zijn geheel kan bestu-
deren. Als er enkele moeilijk te vinden zijn, stelt de medewerker
voor ze op een later tijdstip op te zoeken en aan me op te sturen. Een
uur later krijg ik een fax: de resterende liederen! Voor bezoekers is
het Meertens Instituut dus net als de slogan van de Tikkels-snoep-
jes een aantal jaren geleden: hard van buiten, zacht van binnen.
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Bereikbaarheid �����
Website �����
Faciliteiten �����
Service �����
Bijzonderheden Voor een bezoek aan de studiezaal dient u een afspraak te

maken. Dit heeft als nadeel dat u niet spontaan het instituut
kunt bezoeken, maar het voordeel is dat uw bezoek veel
persoonlijker is en u als echte gast ontvangen wordt.

Afb. 51 Zie kleurkatern.

Verwijzingen
Liederenbank, raadpleegbaar op de studiezaal

Adresgegevens
Meertens Instituut
Joan Muyskenweg 25
1096 CJ Amsterdam
020- 46228500
www.meertens.knaw.nl

Openingstijden
Voor een bezoek aan de studiezaal en de bibliotheek van het Meertens Instituut dient
u eerst een afspraak te maken. U kunt dit doen per e-mail info@meertens.knaw.nl of
telefoon 020-46228510 (dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur).



Het Artis Aquarium (afb. 52 & 53) was niet het eer-
ste in zijn soort, de grote aquarium-hausse was na-
melijk omstreeks 1850 in Engeland op gang geko-
men. De opening van het ‘Fish-House’ in 1853 in
de London Zoo was een sensatie van de eerste orde
en de golf sloeg over naar andere landen. Parijs
(1859), Hamburg (1864), Hannover (1866), Bou-
logne-sur-Mer (1867), Brussel (1868), Le Havre,
Keulen en Berlijn (1869) en Napels (1875), de ene

na de andere stad kreeg zijn eigen openbare aqua-
rium. Eigenlijk was de geschiedenis van het Artis
Aquarium al ruim voor 1882 begonnen. In 1860
was men vlakbij de plaats, waar zich nu het Vogel-
huis bevindt, begonnen met een speciale afdeling
‘kunstmatige vischteelt’, waar zalm en forel werd
gekweekt uit vanuit Frankrijk en Duitsland geïm-
porteerd kuit. Deze kweekruimte, als het ware de
voorloper van het Artis Aquarium, was in gebruik

Hollands Spoor
In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument uit Holland onder de
aandacht gebracht. Dit keer bespreekt Frans Engelsma, projectmedewerker Educatie Artis,
de bouw en enkele bewoners van – en gaat Cindy van Weele op speurtocht in – het

Artis Aquarium te Amsterdam

Op zaterdag 2 december 1882 werd het Artis Aquarium geopend. Het was ‘een sobere aangelegenheid, al
was het gebouw opgefleurd met groen en vlaggen’, zoals Hans Nieuwendijk, hoofdredacteur van het tijd-
schrift ARTIS, het in zijn artikel ‘100 jaar Artis-Aquarium’ in 1982 omschrijft. ‘Om een uur ’s middags
werden de gasten – onder wie burgemeester Van Tienhoven, wethouders, gemeenteraadsleden, bestuur-
ders van de universiteit – door de voorzitter van het Artis-bestuur, E.W. Cramerus, in de Koningszaal
van het restaurant welkom geheten, waarna Westerman het een en ander over de bouw vertelde. In veel
kranten en periodieken werd Jules Vernes ‘Nautilus’ van kapitein Nemo aangesleept om de pracht van het
onderwaterleven tot uitdrukking te brengen.’

Afb. 52 Aquariumgebouw van Artis aan de Plantage Middenlaan, Amsterdam, ca 1910. Foto: Artis.



tot 1874, toen de rijks-
subsidie over verschil-
lende ondernemingen
werd verdeeld en Artis
niet meer wenste mee
te werken in deze ‘ver-
snippering van krach-
ten’.

De bouw van het Artis Aquarium werd voorafge-
gaan door langdurige onderhandelingen over een
laatste lap grond langs de Plantage Middenlaan die
nog niet bij Artis behoorde. Het Koninklijk Ge-
nootschap ‘Natura Artis Magistra’ voelde zich door
het stadsbestuur achtergesteld en het stadsbestuur
had er moeite mee dat de toegang tot Artis ‘slechts
voor leden’ was. Maar toen die moeizame bespre-
kingen in 1877 eindelijk hadden geresulteerd in het
doen van ‘kostelooze afstand van de grond tot het
oprichten van een Aquarium’, was de weg gepla-
veid om het aquarium daadwerkelijk te bouwen. De
Amsterdamse architecten G.B. Salm en zijn zoon
A. Salm werden gevraagd het ontwerp te maken en
in de zomer van 1879 werd met de bouw begonnen.
Maar liefst 1740 houten palen werden de grond in-
geheid als fundering in de, zoals overal in Amster-
dam, slappe en met water doordrenkte bodem. Me-
dio 1880 was de onderbouw gereed met inbegrip
van de reusachtige reservoirs in de kelder van het

gebouw – de catacomben, zoals ze nog steeds ge-
noemd worden. Medio 1882 werden de eerste bas-
sins met water en vissen gevuld en uiteindelijk cir-
culeerde er niet minder dan 640.000 liter zeewater
en 225.000 liter zoet water door de aquaria, reser-
voirs en buizenstelsels. De bouw van het ‘waterpa-
leis’, zoals het Artis Aquarium (afb. 54 & 55) vroe-
ger wel werd genoemd, had maar liefst 439.020,93
gulden gekost. 

Je ontkomt er natuurlijk niet aan om in onze mo-
derne tijd iets te zeggen over de techniek in die be-
ginjaren. Het met lucht verzadigde schoon gefilter-
de water werd met behulp van een stoommachine
met kracht door nauwe buizen tot op de bodem van
de aquaria gepompt, terwijl het vervuilde water uit
de aquaria door de zwaartekracht terugstroomde
naar de catacomben om daar over een groot filter met
grof zand en grind gevoerd te worden. Het systeem
was ontworpen door dr. C. Kerbert, lector aan het
Athenaeum Illustre die enkele jaren later tot con-
servator van het Artis Aquarium benoemd zou wor-
den en in 1890 dr. G.F. Westerman als directeur van
Artis zou opvolgen. In die tijd werden de aquaria
voornamelijk bevolkt door vissen uit de Noordzee en
uit het zoete water in eigen land. Aanvankelijk was
er namelijk geen verwarming in het aquarium. Geen
wonder dat de vissen uit de Middellandse Zee in de
winter het loodje legden, omdat het er te koud werd,
en dat  ’s zomers de inheemse zoetwatervissen stier-
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Afb. 54 Grote Zaal van het aquarium van Artis na de opening in 1882. Foto: Artis.



ven, omdat de watertemperatuur te hoog opliep. ‘Van
verwarming en afkoeling van zulk een groote wa-
termassa kan natuurlijk geen sprake zijn’, zei men
in die tijd. Pas na de Eerste Wereldoorlog konden de
nodige maatregelen genomen worden, toen bij een
van de aquaria een, kolen gestookte, kachel werd ge-
plaatst om het water met behulp van ijzeren buizen
te verwarmen. En het duurde tot de modernisering
van de grote en kleine zaal in 1961 alvorens van ko-
len op oliestook werd overgegaan, terwijl het gehe-
le gebouw tegenwoordig uiteraard centraal ver-
warmd wordt. Elektriciteit kwam er pas na 1920, voor
die tijd moest men het doen met de schaarse ver-
lichting van gaslampjes in de dienstgangen. De
komst van elektriciteit betekende ook dat de pom-
pen van de watercirculatie daarop aangesloten kon-
den worden.

In 1996 en 1997 werd het Artis Aquarium ingrij-
pend gerenoveerd, een operatie die in totaal 14,8
miljoen gulden kostte en op 24 april 1997 werd af-
gesloten met een feestelijke opening door wethou-
der E.C. Bakker van de gemeente Amsterdam. Met
recht mag gesteld worden dat daarbij het Artis
Aquarium, en de Grote Zaal in het bijzonder, in zijn
oude luister is hersteld. Achter de historische faça-
de bevinden zich de aloude aquaria die – samen
met de nieuwe aquaria, waaronder de vier mam-
moetbakken in de ‘zijvleugel’ die zich over de hele
lengte van het gebouw aan de Plantage Middenlaan
uitstrekt – zijn aangesloten op hypermoderne,
computergestuurde beheerssystemen. In het hui-
dige Artis Aquarium circuleert 880.000 liter zee-

water en 420.000 liter zoetwater, in totaal dus een
kleine anderhalf miljoen liter water! Het grootste
deel ervan bevindt zich in de kelder van het ge-
bouw, in de mysterieuze catacomben met de filters,
waar het water continu gereinigd wordt. 

In de loop van de 124 jaar dat het Artis Aquari-
um bestaat, heeft de bezoeker ontelbare soorten
vissen, amfibieën en lagere dieren kunnen bewon-
deren. Het is natuurlijk ondoenlijk om aan al die
soorten aandacht te besteden in een ‘biologisch’
overzicht, vandaar dat er een bewuste keuze is ge-
maakt voor die soorten die een bijzondere plaats in
de historie van het Artis Aquarium innemen. 

De snoekbaars
Tegenwoordig mag de snoekbaars (Stizostedion lucio-
perca) een van onze belangrijkste commerciële
zoetwatervissen zijn, vroeger kwam hij helemaal
niet in ons land voor. Hij was in Europa inheems
ten oosten van de Elbe tot in Rusland. In ‘De
Snoekbaars in den Rijn’ door dr. C. Kerbert (Or-
gaan der Vereeniging ter Bevordering der Zoetwa-
tervisscherij in Nederland, 1887) kunnen we lezen
dat in 1883 in enkele rivieren in Duitsland, waar-
onder de Rijn, één- en tweejarige snoekbaars, af-
komstig uit een viskwekerij in Galicië, werd uitge-
zet. De reden was dat ‘onze Duitsche naburen den
Snoekbaars, de Zander of Sander zoals zijn Duitse
naam was, als voedsel zeer hoog schatten. Den
16en Januari 1888 werd door den visscher Th. Jans-
zen te Millingen bij Nijmegen de eerste snoekbaars
in den Rijn op Nederlandsch grondgebied gevan-
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Afb. 55 De waterbakken van het
aquarium van Artis, begin 20ste
eeuw. Foto: Artis.



gen en opgezonden aan het Koninklijk Zoölogisch
Genootschap ‘Natura Artis Magistra’, bestemd
voor het Aquarium. Dit eerste in Nederland gevan-
gen exemplaar wordt thans in het Museum van dat
Genootschap bewaard.’ 

Op 7 april 1887 was het aquarium trouwens al in
het bezit gekomen van twee snoekbaarzen. Het
wijfje schoot op 7 juni kuit, dat onmiddellijk door
het mannetje bevrucht werd. Dat hij de zaak serieus
aanpakte, werd al meteen duidelijk. Niet alleen on-
derhield hij door een regelmatige beweging van
zijn borst- en buikvinnen een voortdurende water-
stroom over de eitjes, ook bewaakte hij het legsel
fanatiek en viel woedend uit naar alles wat maar in
de buurt kwam, tot en met de verzorgers en bezoe-
kers aan de andere kant van de voorruit van het
aquarium. Tussen 11 en 18 juni kwamen de jongen
uit het ei, de ontwikkeling van de eitjes had dus vier
tot elf dagen geduurd. Het wijfje bleef daarbij op af-
stand en bemoeide zich hoegenaamd niet met haar
kroost. De voortplanting van de snoekbaars, uitge-
breid beschreven door dr. C. Kerbert, was voordien
volkomen onbekend geweest... 

Okkie, de octopus
Legendarisch is Okkie, de octopus (Octopus vulga-
ris), of eigenlijk moet je zeggen de vele octopussen
in Artis die Okkie werden genoemd. In de kolom
‘In Artis getekend’ in het tijdschrift ARTIS (1983)
laat Gien Redeker, met een fraaie illustratie van
Carry Schotman, een aantal Okkies de revue passe-
ren. Zoals de Okkie die er een gewoonte van had
gemaakt om met zijn sifon of adembuis een straal
water over de rand van het bassin te spuiten. Voor-
al tijdens rondleidingen vertoonde Okkie zijn kun-
sten, uiteraard zeer tot hilariteit van de rondgelei-
de bezoekers. De verzorgers hadden echter al
gauw genoeg van het noodzakelijke ramen lappen
vanwege het zoute water en dekten de bak ‘Ok-
kieproof’ af. Maar octopussen zijn niet voor één gat
te vangen en legendarisch werd de Okkie die al snel
doorhad hoe je een glasplaat op het bassin moest
oplichten, om uit de bak te klimmen en in een na-
burig aquarium enkele visjes te verschalken. Om
vervolgens in zijn eigen vertrouwde holletje terug
te keren en te doen of er niets aan de hand was. Pas
toen de wacht op een avond Okkie wandelend op
de rand van zijn bassin aantrof, werd de visjesdief
op heterdaad betrapt. Octopussen mogen dan be-
kend staan als liefhebbers van kreeftachtigen, ook
een visje versmaden ze klaarblijkelijk bepaald niet. 

Dat er zoveel Okkies zijn geweest, mag geen ver-

wondering wekken. Octopussen worden, evenals
de vele andere soorten inktvissen, waarschijnlijk
niet ouder dan twee jaar. In ieder geval sterft het
vrouwtje aan het einde van haar tweede levensjaar,
nadat zij zich van haar laatste belangrijke levens-
taak heeft gekweten, het verzorgen en verdedigen
van de duizenden eitjes die zij in dichte trossen aan
het plafond van haar hol heeft afgezet. Tijdens die
laatste weken van haar leven eet zij niet meer en als
haar jonkies na uit het ei gekomen te zijn een voor
een het omringende water inschieten, is zij aan het
eind van haar krachten. Hoewel het tegenwoordig
af en toe lukt om octopussen in gevangenschap tot
voortplanting te brengen, zijn we nog steeds aan-
gewezen op ‘wildvang’ als het gaat om ons octo-
pussenbestand. Naast de octopus is er af en toe ook
nog wel eens een andere inktvisachtige, de sepia of
zeekat (Sepia officinalis), in het Artis Aquarium te
zien en in de jaren tachtig van de 20ste eeuw kon
men er een aantal malen een wel heel bijzondere
soort, de nautilus (Nautilus macromphalis), bewon-
deren. 

Californische stierkophaai 
In een groot openbaar aquarium zoals dat van Ar-
tis is altijd wel een aantal haaiensoorten te zien.
Weliswaar zul je er vergeefs zoeken naar beruchte
soorten als de witte haai, tijgerhaai of blauwe haai,
maar hoe lang zwemt de luipaardhaai (Triakis se-
mifasciata) al niet rond in het bijna negen meter lan-
ge aquarium halverwege de linkerzijde van de Gro-
te Zaal? In het najaar van 1961 ontving de
toenmalige conservator van het Artis Aquarium,
Frank de Graaf, de eerste exemplaren ten geschen-
ke van het beroemde Steinhard Aquarium in San
Francisco. De soort zit er nog steeds, samen met de
Californische stierkophaai (Heterodontus francisci),
een echte bodembewoner, en een tweetal roggen-
soorten, de pijlstaartrog (Dasyatis pastinaca) met één
of enkele gifstekels op zijn lange staart en de ste-
kelrog (Raja clavata) die – hoe stekelig hij er ook uit-
ziet – in ieder geval geen giftige stekels heeft. Haai-
en en roggen behoren tot de familie van de
kraakbeenvissen en om de verschillen met de
beenvissen te illustreren worden ze in dit aquarium
samen gehouden met een aantal soorten beenvis-
sen, zoals murenes en zeebrasems. 

Alle haaien en roggen kennen inwendige be-
vruchting, waartoe de mannetjes zijn uitgerust met
een gepaard copulatie-orgaan, omgevormde uitlo-
pers van hun buikvinnen. Een aantal haaien is le-
vendbarend, maar met name onder de soorten die
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op of vlakbij de bodem leven, tref je een groot aan-
tal aan die ‘ovipaar’ zijn en dus eieren leggen. Af en
toe vind je op het strand nog wel eens de bekende
eikapsels (met op de vier hoeken de gedraaide dra-
den, waarmee ze zich kunnen vasthechten aan de
ondergrond) van de haaien en roggen die op onze
kust leven. In Artis hebben in het verleden met
name twee haaiensoorten, de inheemse hondshaai
(Scyliorhynus canicula) en de bruine grondhaai (Chi-
loscyllium arabicum), voor nakomelingen gezorgd.
Rond 2000 is daar een derde soort bijgekomen, de
Californische stierkophaai. Anton Dral, al jaren
verzorger in het Artis Aquarium, beschrijft in zijn
artikel in het tijdschrift ARTIS (2001), ‘Van lastige
stierkop tot goede fokstier’, hoe in Artis, en moge-
lijk zelfs voor het eerst in een aquarium, de com-
plete voortplantingscyclus van deze soort is gelukt. 

De stierkophaai legt eieren die eruit zien als, 12
bij 5 1⁄2 cm grote, reuzenwokkels (afb. 56). De vorm
zorgt ervoor dat een pas gelegd ei zich als het ware

vastschroeft in een
nauwe opening op
de bodem. Meestal
worden de eieren
vlak bij elkaar afge-
zet, zodat de leg-
plaats wel een nest
met eieren lijkt. In
Artis worden de eie-

ren echter weggehaald en in een speciaal eierrek
geplaatst om te voorkomen dat het mannetje zich
te buiten gaat aan de in zijn ogen klaarblijkelijk lek-
kere hapjes en de eikapsels leeg eet. Bij een water-
temperatuur van 16 tot 18 °C komen de 13 cm lan-
ge jongen pas na zo’n negen maanden uit (afb. 57).
In Artis is dat nog niet zelfstandig gelukt en daar-
om worden de stierkopjes bij hun ‘geboorte’ wat
geholpen door het kapsel voor hen te openen.
Daarna is de zorg bepaald niet over, de jongen zijn
namelijk lastige eters. In het begin krijgen ze fijn
gemaakt ‘opfokvoer’ en als ze zo’n 35 cm lang zijn,
accepteren ze kleine stukjes vis. Elke week een vi-
taminen- en mineralenpil zorgt ervoor dat ze voor-
spoedig en gezond opgroeien. Intussen heeft een
aantal van deze unieke Artisjongen een plaatsje in
andere openbare aquaria gevon-
den. 

Je kunt je afvragen, waarom die
voortplanting juist in Artis lukt;
wie weet ligt het aan het stel
stierkophaaien in Artis. Het man-
netje kwam ooit als jongeling op

25 oktober 1968 uit Californië in Artis en pas op 10
april 1990 kreeg hij gezelschap van een halfwas
vrouwtje uit Blijdorp, korte tijd later gevolgd door
een tweede vrouwtje. Begin 1999 bleken beide da-
mes vruchtbaar te zijn, zij zetten namelijk eieren af,
zij het dat die nog onbevrucht waren. Maar zodra de
man erbij werd gezet, was het raak en tussen 2000
en 2003 kropen meer dan veertig jonge stierkop-
haaitjes uit hun eikapsel. 

Juweelkardinaalbaars
Tijdens de renovatie van het Artis Aquarium in
1996 en 1997 werd een bijzondere soort aan de Ar-
tiscollectie toegevoegd, de juweelkardinaalbaars.
Het is een klein koraalvisje dat voorkomt in het on-
diepe water met zeegrasbedden rondom het eiland
Banggai en een aantal andere eilandjes ten oosten
van het Indonesische Sulawesi, het vroegere Cele-
bes. Ooit in 1920 had een arts het visje gevangen en
opgestuurd naar het Natuurhistorisch Museum
van Leiden. Daar werd het dertien jaar later door dr.
Koumans beschreven als de juweelkardinaalbaars
Pterapogon kauderni, om vervolgens tot 1992 weer in
de vergetelheid te geraken. In dat jaar werd hij als
het ware herontdekt door Karl Muller en vervol-
gens opnieuw beschreven door twee Australische
ichthyologen (visdeskundigen), Allen en Steene, in
het Franse tijdschrift Revue Française d’Aquariologie
(1995). Het artikel kwam onder ogen van mede-
werkers van Artis en voilà, een voor Artis nieuwe
soort was opgedoken. 

De bovenstaande èn volgende informatie is ont-
leend aan alweer een artikel uit het tijdschrift ARTIS
(1997), ‘Een juweel van een visje’ van de hand van
Anton Dral en Max Janse, de toenmalige bioloog
koudbloedigen in Artis. Juweelkardinaalbaarsjes
zijn muilbroeders, maar waarschijnlijk de enige
soort binnen de groep van de kardinaalbaarzen
(Apogonidae) die een gering aantal, relatief grote ei-
tjes afzet. Al talloze malen hebben de bezoekers
van het aquarium getuige kunnen zijn van de won-
derlijke voortplanting van de juweelkardinaal-
baars. Van het moment waarop het kuitrijpe
vrouwtje, met haar iets gebogen lichaam trillend
tegen dat van het mannetje, een klontje kuit het wa-

ter inschiet, het mannetje er blik-
semsnel zijn homvocht overheen
stort om meteen erna de bevruch-
te eitjes in zijn bek te nemen (afb.
58). Het duurt ongeveer twee we-
ken tot de jongen uitkomen en in
die twee weken lijkt het ‘zwange-
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re’ mannetje, dat je kunt herken-
nen aan zijn uitgezakte mondbo-
dem, niet te eten. Als de jongen
eenmaal zijn uitgekomen, lijkt pa
er al vrij snel genoeg van te heb-
ben. Hij spuugt zijn kroost uit
tussen de vlijmscherpe stekels
van de diadeemzee-egel. Die
soort komt voor in de natuurlijke
biotoop van de juweelkardinaalbaars en behoort
daarmee dus tot het standaard decor van zijn bak
(afb. 59). Tussen de zee-egelstekels groeien de
baarsjes verder op, als ze nog heel klein zijn dicht
tegen het lichaam van de zee-egel aan en naarmate
ze groter worden, steeds meer naar de buitenkant.
Af en toe doen ze zelfs aan zee-egel-‘hopping’ en
verhuizen ze van de ene naar de andere ‘gastheer’.
Omdat er, ogenschijnlijk althans, geen voordeel
voor de zee-egel in deze vorm van samenleving zit,
wordt gesproken van ‘commensalisme’. 

Al heel wat collega-aquaria zijn gelukkig ge-
maakt met jonge juweelkardinaalbaarsjes, maar
vreemd genoeg is de aanvankelijk zo succesvolle
voortplanting, in Artis én andere aquaria, gestopt
bij de tweede generatie. Alsof de nakomelingen in
gevangenschap binnen enkele generaties on-
vruchtbaar zijn geworden. Inmiddels wordt over-
wogen om weer wildvang ‘juweeltjes’ aan te schaf-
fen, waarbij wel duidelijk is dat je daar toch

voorzichtig mee moet zijn. De
soort heeft zo’n beperkt versprei-
dingsgebied dat het niet denk-
beeldig is dat hij helemaal wordt
weggevangen. De vraag is of je
een verantwoord systeem kunt
opzetten, waarbinnen plaats zal
zijn voor ‘vangstquota’ en voor
het opzetten van een fokpro-

gramma ter plaatse op de Banggai-archipel. Daar-
aan wordt momenteel door een aantal openbare
aquaria, waaronder Artis, gewerkt.

In het Artis Aquarium kan de bezoeker een rou-
te langs vier mammoetbakken volgen. Deze reuzen-
aquaria zijn als ecosysteem ingericht. Er is onder
andere een Amsterdamse gracht, een Amazone-
vloedbos en een tropisch koraalrif te zien. Daarna
kan men op de bovenverdieping de oude Grote Zaal
bezoeken, met links achterin de stierkophaaien en
de juweelkardinaalbaarzen. In de daarnaast gelegen
tentoonstellingszaal
zijn wisseltentoon-
stellingen te zien die
door het Zoölogisch
Museum van de Uni-
versiteit van Amster-
dam worden geor-
ganiseerd.

258 hollands spoor

Afb. 58 Zie kleurkatern.

Afb. 59 Zie kleurkatern.

Het is druk in Amsterdam en het regent pijpen-
stelen. Op de Plantage Middenlaan lopen groep-
jes toeristen met paraplu in de ene en een platte-
grond in de andere hand naar de hoofdingang
van de dierentuin. Om half tien loop ik de Artis-
poort door en zet koers naar het Aquarium (afb.
60), startpunt voor de zoektocht naar Hollandse
vis in Artis.

In het Aquarium is het rustig. Het eerste bas-
sin op de benedenverdieping is een onderwater-
kijkje in een Amsterdamse gracht (afb. 61). De
gracht is tien jaar geleden gemaakt, om meer
aansluiting te bieden tussen de jonge bezoeker
en zijn leefomgeving. Het is een lengtedoorsne-
de van een gracht, alsof je zelf twee meter uit de
kant in het water staat. Er staan een paar gepar-

keerde auto’s boven je, er hangt een fietswrak
half over de kade en er ligt een nest op een drij-
vende autoband. In het echt is het grachtenwater
troebel, maar hier is het water helder. ‘Het water
van de Amsterdamse Gracht is geadopteerd door
de Dienst Waterleiding en Rioleringen’, staat er
te lezen. Er zwemmen grote vissen in rond. 

De laatste decennia komen er weer verschil-
lende soorten zoetwatervissen voor in de grach-
ten: baars, kolbei, winde, karper, zeelt, rietvoorn,
snoek en brasem. De Amsterdamse grachten zijn
geen open riolen meer, de troep die mensen erin
gooien wordt er regelmatig met de puinboot uit-
gevist en er is controle op chemische verontrei-
niging. Futen komen jagen in de gracht, wat be-
tekent dat er voldoende voorntjes en jonge

Cindy van Weele
Op zoek naar Hollandse vis in Artis
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karpers zijn. Her en der zijn in de afgelopen jaren
in Amsterdam drijvende eilandjes aan de kade
ontworpen, waar allerlei groen op en onder
groeit. Onder die eilandjes liggen snoeken op de
loer naar hun prooi. Voor de snoek moet het wa-
ter helder zijn, en niet ‘verbrasemen’. De brasem
eet namelijk watervlooien weg, die op hun beurt
zorgen voor het opeten van algen in het grach-
tenwater. Zonder de watervlooien neemt de algen-

populatie toe, en de
snoekpopulatie af.
Zo is de snoekpopu-
latie een graadmeter
voor de helderheid
van het grachten-
water. Twee andere
grote waterbakken
in de zijvleugel be-
vatten alleen tropi-
sche vissoorten en
de vierde mam-

moetbak is buiten gebruik. De route voert naar
boven. In de monumentale Grote Zaal, die bij de
verbouwing van tien jaar geleden in ere is her-
steld, zijn meteen links twee grote Noordzee-
bakken met wijting, griet en tong en andere vis-
sen. Het is er donker en koel als in een oud

museum. Er zijn te weinig bordjes om de ver-
schillende vissen te determineren. Op de bodem
graait een vis met drie ‘gratenvingers’ tussen de
schelpjes waarop hij ligt. Er is niet te ontdekken
om welke soort het gaat en ik weet er te weinig
van om hem te herkennen.

Het zeewater is gesponsord door een grote
scheepvaartmaatschappij die vier keer per jaar
vers water meeneemt uit de Golf van Biskaje. Het
wordt ingeladen als ballast, zodat schepen niet
kapseizen met hun zware lading. Als het schip is
gelost wordt het ballastwater niet in zee geloosd,
maar gaat het naar het Artis Aquarium.

In de tentoonstellingszaal van het Zoölogisch
Museum is een expositie te zien over ‘nesten in de
stad’. Op een Surinaamse meerval op sterk water
na zijn er hier geen vissen meer te ontdekken. 

Nog één Hollandse vis vind ik op een onver-
wachte plek en wel in het insectarium. Er is een
kleine opstelling gemaakt over de bescherming van
het lijf. Er staan grote foto’s, vanaf dezelfde hoog-
te gemaakt, van een keverschild, een ridderharnas
en het skelet van een mens. Op kniehoogte is een
prachtig gratenpakket van een karper te zien (afb.
62). Als ik het insectarium uitloop zie ik een heel
kleine vluchteling met lange achterbenen en
vleugels onder de karperkast schieten. 

Tot slot ga ik nog even langs de zeeleeuwen op
weg naar de uitgang.
Veel bezoekers ko-
men hier niet: rond-
om het verblijf wordt
het Vlinderpaviljoen
gebouwd en van hier-
uit kan je alleen maar
terug. Het is inmid-
dels bijna voedertijd. Ik word aangezien voor ver-
zorger en er volgt een hartig zeeleeuwengesprek,
maar ik kan niet antwoorden met een gegooid
visje. Voor de zeeleeuw betekent Hollandse vis
een beloning voor vertoonde kunsten.

Artis
Plantage Kerklaan 38-40
1018 CZ AMSTERDAM
tel. 020-5233400
fax: 020-5233481
www.artis.nl

ma t/m zo 9-17 uur (in de zomer tot 18 uur)

Afb. 60 Aquariumgebouw van Artis, voorjaar
2006. Foto: C. van Weele.

Afb. 61 Zie kleurkatern.

Afb. 62 Zie kleurkatern.



Jeroen Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrij-
ven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770
(Hilversum: Verloren, 2004, 368 blz., ISBN 90-
6550-803-1). 

Dat een promotieonderzoek ook nog een leesbaar
boek kan opleveren, waaraan niet alleen de inge-
wijde experts maar ook de geïnteresseerde leken
intellectueel genoegen kunnen beleven, bewijst Je-
roen Blaak met Geletterde levens. Om misverstanden
te voorkomen: een populair geschreven boek is het
zeker niet. Maar wie belangstelling heeft voor de
cultuurhistorie in het algemeen en voor de ge-
schiedenis van het lezen in het bijzonder, behoeft
zich niet te laten afschrikken door het feit dat het
hier om een academisch proefschrift gaat.

Blaaks studie gaat over ‘geletterdheid’. Kernvra-
gen van zijn onderzoek waren: Wat lazen en schre-
ven mensen in de 17de en 18de eeuw in hun alle-
daags bestaan? Hoe, wanneer en waarom deden zij
dat? Wat betekende het kunnen lezen en schrijven
in de vroegmoderne periode? Wat deden mensen in
het dagelijks leven met die vaardigheden? Bron-
nenmateriaal voor zulk een onderzoek ligt bepaald
niet voor het opscheppen. Brieven en dagboeken
zijn er natuurlijk wel, maar slechts zelden wordt
daarin iets over het leesgedrag vermeld. De auteur
heeft echter een viertal dagboeken kunnen bestu-
deren van mensen die wel regelmatig en precies in
hun dagboek aantekenden wat zij lazen en wat zij
met het gelezene deden. 

Zo maakte David Beck, schoolmeester aan de
Franse school in Den Haag, in zijn dagboek over
het jaar 1624, meer dan 200 notities over wat hij
zoal las. Hij noemde 64 boektitels, vooral Franse
poëzie, geschiedenis en godsdienstige tractaten.
Het gelezene gebruikte Beck onder meer voor zijn
eigen gedichten, voor zijn uitgebreide correspon-
dentie en in zijn conversatie met anderen over
godsdienst, politiek en kunst.

De Delftse regent Pieter Teding van Berkhout
hield tussen 1669 en 1713 een dagboek bij, dat een
gedetaileerd beeld geeft van het sociale leven van de
regentenstand. Teding van Berkhout schreef zijn
dagboek in het Frans en zijn voorkeur ging uit naar
Franse boeken. Hij las veel geschiedkundige wer-
ken en godgeleerde geschriften. Interessante pas-
sages eruit schreef hij over in zijn dagboek, als ge-
heugensteuntje, om ze later in gesprekken te
kunnen gebruiken. 

De zeer gelovige, bevindelijke domineesdochter
Jacoba van Thiel hield een dagboek bij van eind

1767 tot begin 1770. Ze las voornamelijk religieuze
werken; lezen betekende voor haar ‘voedsel voor de
ziel’. Toch las zij ook wel eens een boek uit de ver-
lichte hoek! En gesprekken bleven het belangrijkste
deel van Jacoba’s godsdienstige leven uitmaken.

Jan de Boer, klerk in Amsterdam, schreef een
dagboek in de jaren 17470-1759. Daarin ging het
De Boer bepaald niet om voorvallen en beslomme-
ringen uit zijn eigen leven of uit die van zijn huise-
lijke omgeving. In zijn dagboek legde Jan de Boer
dagelijks de gebeurtenissen op het gebied van de
Nederlandse en internationale politiek vast. Zeer
minutieus vermeldde hij zijn bronnen: kranten,
pamfletten, publicaties van overheidswege en tijd-
schriften. Jeroen Blaak wijst erop dat Jan de Boer
meestal ‘het nieuws’ al uit andere bronnen (ge-
sprekken op straat en brieven) had vernomen,
maar dat hij de kranten en pamfletten vooral be-
studeerde om de discussies over en de commenta-
ren op dat nieuws te weten te komen. 

Uiteraard trekt Jeroen Blaak tenslotte de conclu-
sies uit zijn analyse van de vier dagboeken. Ik noem
er een paar: Nieuws pikte men op van de straat. Het
werd becommentarieerd in allerlei drukwerk, dat op
zijn beurt weer voedsel gaf aan gesprekken en dis-
cussies, die dan weer konden leiden tot nieuwe ge-
dachtewisselingen en dialogen in pamfletten en
kranten. Het gesproken woord bleef de belangrijk-
ste bron van informatie, in het bijzonder waar het de
religie en het nieuws betrof. We moeten niet verge-
ten dat het boek in de 17de en 18de eeuw slechts één
bron van informatie was, naast andere. Lezen was
een bezigheid waar tijd en ruimte voor nodig was. 

De conclusies, ook die ik hier niet genoemd
heb, lijken mij aannemelijk. Erg grensverleggend
zijn ze mijns inziens echter niet. Daar staat tegen-
over dat Blaaks uitgebreide behandeling van die
vier dagboeken de lezer heel dicht bij de dagboek-
schrijvers brengt. Zijn aandacht voor de talloze de-
tails uit het leven van de vier zo verschillende figu-
ren maakt het boek zeer interessant. Gelukkig is
gekozen voor een integrale uitgave van de disserta-
tie, dus met de opgave van geraadpleegde bronnen
en literatuur.

Han C. Vrielink
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F. Glissenaar, Indië verloren, rampspoed geboren (‘Ver-
loren verleden’, deel 19) (Hilversum: Verloren,
2003, 96 blz., ISBN 90-6550-460-5).

De reeks Verloren Verleden. Gedenkwaardige momenten
en figuren uit de vaderlandse geschiedenis wil de Neder-
landse geschiedenis beschrijven voor een breed, in
het verleden geïnteresseerd publiek. Ieder jaar ver-
schijnen minimaal vier delen waarin een spraak-
makende gebeurtenis of persoon in de schijnwer-
per wordt gezet. Indië verloren, rampspoed geboren is
het 19de deel van deze serie. 

Het aardigste aan het boek vind ik persoonlijk dat
de herkomst van de beroemde uitspraak eens
wordt uitgelegd. In 1914 schreef Christoph Sand-
berg, een adelijke heer uit Elburg, een brochure met
de titel ‘Indie verloren, rampspoed geboren’. In de
brochure, geschreven voor de Nederlandsch-Indi-
sche Maatschappij van Nijverheid en Landbouw,
constateert Sandberg met tamelijk vooruitziende blik
dat landen als Japan hun oog zouden kunnen laten
vallen op de rijkdom van Nederlands-Indië. Hij vond
dat dit gevaar te vaak werd gebagatelliseerd. De bro-
chure leidde in 1914 niet tot veel ophef. Dat de spreuk
later wél heel bekend werd maar de maker niet, zou
volgens Glissenaar kunnen liggen aan het feit dat
Sandberg in de jaren dertig openlijk flirtte met het
nationaal-socialisme (blz. 11).

Na dit vernieuwende eerste hoofdstukje volgen er
nog vier. Hierin wordt chronologisch de tijd van de
VOC tot aan het heden behandeld. Hoofdstuk drie
en vier zijn het lijvigst en behandelen de cruciale pe-
riode van de onafhankelijkheidsproclamatie tot aan
het herstel van de relaties tussen Nederland en haar
voormalige kolonie. In tegenstelling tot het eerste
hoofdstuk wordt hier weinig echt nieuws verteld. 

De toon van het boek is hoofdzakelijk neutraal.
Er is aandacht voor de prettige en minder prettige
verhalen van beide kanten. Toch leidt deze ‘neu-
traliteit’ juist soms tot vervlakking. De constatering
‘Hatta en Sjahrir [...], werden in 1934 in Boven-Di-
goel gevangen gezet en later verbannen naar Ban-
da’ (blz. 30) is wel een erg korte omschrijving van
de behandeling van nationalisten door de Neder-
landse regering. Met name Boven-Digoel was een
tropische hel en de verbanning van Hatta en ande-
ren had daardoor meer impact dan hier wordt ge-
suggereerd. Deze versimpeling van de historie doet
zich op meer punten in het boek voor. Het is uiter-
aard ook geen sinecure om de toch gecompliceer-
de geschiedenis van dit land in 96 bladzijden sa-
men te vatten. Er zijn duidelijk hier en daar keuzen

gemaakt. De Japanse bezetting is relatief kort be-
schreven terwijl de tijd na 1945 juist zeer uitgebreid
aan bod komt. Vooral liefhebbers van de verdragen
na 1945 komen goed aan hun trekken. 

In het laatste hoofdstuk wordt de link met het he-
den gelegd. Zaken als veteranen en hun gevoelens,
het bezoek van keizer Hirohito in 1971 en de ont-
hulling van het Indisch monument in 1988 en de
Stichting Japanse ereschulden laten zien dat de kwes-
tie Indonesië de Nederlandse gemoederen soms nog
steeds beroert. Het stukje ‘Nieuw zeer’ (blz. 92) ver-
haalt de problemen die in Indonesië zelf speelden in
de laatste tijd. Met de religieuze conflicten tussen
christenen en moslims en de vele corruptieschan-
dalen hebben de Indonesiërs zware jaren achter de
rug. Indië verloren eindigt met het antwoord op de
vraag of rampspoed het gevolg was? Het gegeven ant-
woord is ‘nee’. De Nederlandse regering had hoge
financiële eisen gesteld bij de totstandkoming van
de onafhankelijkheid. Bovendien werden al snel weer
winsten gemaakt in Indonesië. Eventueel kan gezegd
worden dat de rampspoed zich vooral heeft voor-
gedaan in Indonesië en vooral humanitair van ka-
rakter is geweest (blz. 94).

Al met al heeft Glissenaar een heel onderhou-
dend boek geschreven. Het gebruik van vele pri-
maire bronnen en mooi illustratiemateriaal maakt
het aantrekkelijk. Eenieder die een bondig naslag-
werkje zoekt over Indonesië zal zeker plezier bele-
ven aan Indië verloren, rampspoed geboren.

Saskia de Boer

Leo Lucassen (red.), Amsterdammer worden, Migran-
ten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (Am-
sterdam: Vossiuspers UvA, 2004, 228 blz., ISBN
90-5629-285-4).

Bij gelegenheid van het 370-jarig bestaan van de
Universiteit van Amsterdam is een lustrumcongres
georganiseerd waarbij diverse aspecten van migra-
tie, in het bijzonder naar de stad Amsterdam, het
hoofdonderwerp vormden. De redacteur geeft in
een inleidend hoofdstuk een overzicht van de ont-
wikkeling van migrantenorganisaties in de huidige
hoofdstad vanaf het einde van de 16de eeuw. Als
een constante in die ontwikkeling kan men de vor-
ming beschouwen van organisaties met wat ik zou
willen aanduiden als een religieus-ethnische ach-
tergrond. 

Als zodanig is in het 17de-eeuwse Amsterdam,
aldus de historica Erika Kuijpers in haar bijdrage
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op blz. 39-59 van deze bundel, de Lutherse kerk
zeer belangrijk geweest, die grote aantallen lidma-
ten en sympathisanten trok uit het Noord-Westen
van het Duitse Rijk en de Scandinavische landen.
Haar vakgenote Annemarie Cottaar behandelt op
blz. 61-75 de ontwikkeling van de Evangelische
Broedergemeente in Amsterdam tussen 1936 en
1956, in het bijzonder als sociaal middelpunt voor
de daar vertoevende Surinamers. De antropoloog
Rijk van Dijk laat op blz. 77-90 zijn licht schijnen
over de Ghanese gemeenschap in Den Haag en
meer in het bijzonder de daar gevormde Pinkster-
kerken. Hij toont zich daarbij bijzonder geboeid
door de ‘transnationale’ inslag van vele van deze
gemeenschappen. De Leidse hoogleraar Jan Bank
toont zich min of meer schatplichtig aan L. J. Ro-
gier in zijn bijdrage op blz. 111-125 over de Duitse
herkomst van een rooms-katholieke elite die zich
in de 19de eeuw in Amsterdam manifesteerde. In-
teressant vind ik dat hij daarbij niet alleen aandacht
besteedt aan families die welvarend werden in de
textielsector, maar ook aan de tuinders en war-
moezeniers die zich vestigden aan de Boerenwete-
ring in het toenmalige Nieuwer Amstel. 

De laatste vier bijdragen in deze bundel zijn sa-
mengebracht onder het hoofd ‘Economie en ar-
menzorg’. Deze betreffen onder meer de economi-
sche en juridische positie van buitenlandse
kooplieden in het 16de- en 17de-eeuwse Amsterdam
(Oscar Gelderblom, economisch historicus) en – een
wel zéér actueel onderwerp – informele ondersteu-
ning van illegale vreemdelingen in het huidige Ne-
derland (Richard Staring, antropoloog). Ik acht het
een goede zaak dat de organisatoren van dit congres
hun blik niet alleen hebben gericht op Amsterdam,
ondanks zijn bijzondere geschiedenis als aantrek-
kingspunt van migranten. Zo kan men aan de hand
van de voordracht van de antropologe Nancy Foner
een vergelijking maken tussen de Amsterdamse si-
tuatie en die in New York. 

Deze uitgave wordt nauwelijks ontsierd door
drukfouten, al zal de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid wel onschuldig zijn aan een op
blz. 194 vermeld rapport over ‘Allochtenbeleid’. De
illustraties zijn goed gekozen. Mijn favorieten zijn
de titelplaat, met een afbeelding van een dienst van
de Broedergemeente in hetzelfde gebouw als waar
het congres is gehouden, en een reproductie, op
blz. 166, van Dirck Jacobszoons portret van die
vroege succesvolle migrant naar Amsterdam, de
Oostfries Pompeius Occo. 

Ph.M. Bosscher 

Michael Breet, m.m.v. Marijke Barend-van Haef-
ten, De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten (Zut-
phen: Walburg Pers, 2003, 544 blz., ISBN 90-
5730-256-X).

In 1676 verscheen Oost-Indische voyagie, een boek-
werk waarin scheepschirugijn Wouter Schouten uit
Haarlem verhaal doet over zijn reizen in dienst van
de VOC. In drie delen geeft Schouten een beschrij-
ving van zijn heenreis, zijn belevenissen in Indië en
de avontuurlijke terugtocht. Zijn boek werd een
bestseller. Michael Breet, gegrepen door de kwali-
teit van het boek, heeft nu in samenwerking met
Marijke Barend-van Haeften een volledig nieuwe
uitgave van de Oost-Indische voyagie verzorgd. 

In zijn voorwoord stelt Breet dat de reisbe-
schrijving ‘levendig’ is en dat de beschrijvingen van
landen en volken nog steeds actueel zijn (blz. 9).
Bij het lezen van het zeer lijvige werk van Schouten
staat inderdaad plezier voorop. De chirugijn wis-
selt de beschrijving van de dagelijkse zaken af met
allerlei roddels en geruchten die hem ter ore ko-
men. Ook heeft hij oog voor de wereld om hem
heen. Landschappen komen tot leven en gewoon-
tes van volken worden kleurrijk beschreven.Vooral
gebruiken omtrent geloof en huwelijken trokken
Schoutens aandacht. Het is wat al te enthousiast
om de beschrijvingen ‘nog altijd actueel’ te noe-
men, maar ze geven wel een mooi beeld van de
Aziatische wereld rond 1660.

De kracht van het boek ligt in de manier waarop
Wouter Schouten zijn lezers telkens opnieuw weet
te boeien met zijn observaties. Van elk land of elke
streek die hij aandoet tijdens zijn reizen krijgt de le-
zer een beschrijving van de fauna en de mensen.
Schouten legt uit wat er verbouwd wordt en hoe het
voedsel wordt klaargemaakt. Ook let hij op de kle-
ding van de inwoners en bespreekt zelfs de haar-
dracht van de dames. Hoewel Schouten er zeker
geen bandeloos leven op nahoudt, mag hij graag
deelnemen aan feesten en drinkpartijen, die hij
daarna met oog voor details weergeeft.

De bijdrage van Michael Breet en Marijke Ba-
rend-van Haeften aan dit boek is dat zij het toe-
gankelijk hebben gemaakt voor de 21ste-eeuwse le-
zer. Breet heeft de enorme taak op zich genomen
het boek te vertalen in modern Nederlands en te
voorzien van een uitgebreid notenapparaat waarin
topografische verwijzingen of bepaalde uitdruk-
kingen worden verhelderd. Schoutens kleurrijke
verteltrant is goed overeind gebleven bij de verta-
ling. De noten zijn niet allemaal even noodzakelijk
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voor het begrip van de tekst, maar vormen wel een
mooie aanvulling. Barend-van Haeften raakte bij
het project betrokken als deskundige op het gebied
van 17de-eeuwse reisliteratuur, die al enkele publi-
caties over Wouter Schouten op haar naam had
staan. Haar inleiding geeft een kort overzicht van
zowel het leven en werk van Schouten als van de ge-
schiedenis van het boek Oost-Indische voyagie. Haar
stuk leest vlot weg. Toch is het jammer dat een des-
kundige op het gebied van reisliteratuur eigenlijk
weinig zegt over de verdienste van Schoutens boek.
Waarom is het van uitzonderlijke kwaliteit in ver-
gelijking met andere reisboeken uit die tijd? Ook
gaat ze nauwelijks in op de kwaliteit van de bron-
nen die Schouten gebruikt voor zijn beschrijvingen
van bepaalde volken en gebeurtenissen. Voor een
project van deze omvang had de introductie iets
meer body mogen hebben. Dat wil niet zeggen dat
het niet al met al zeker een aanrader is. Eenieder die
houdt van reisliteratuur zal aan dit boek plezier be-
leven. De originele kopergravures zijn bij de tekst
afgedrukt en laten de exotische wereld zien die
Schouten wilde delen met zijn tijdgenoten. 

Saskia Wubbolts-de Boer

Jan Kuys, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bis-
dom Utrecht (Nijmegen: Valkhof Pers, 2004, 292
blz., ISBN 90-5625-172-4).

Wat is een wijbisschop, hoe werkte een parochie,
wat waren zak- en eksterbroeders, wie droeg de
kleren van de paus, is er een relatie tussen water-
staat en aflaat? Allerlei functies, kerkelijke instel-
lingen en zaken worden in deze publicatie kern-
achtig behandeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten
met een literatuuropgave voor verdere studie.

Het bisdom Utrecht bestreek nagenoeg het ge-
hele huidige Nederland ten noorden van de grote
rivieren. In 737/738 ontving Bonifatius in Rome
van de paus het missielegaat en stichtte met de
machthebbers verschillende bisdommen. Een pau-
selijke legaat is wel het alter ego van de paus ge-
noemd. Hij was het instrument voor de paus om op
lokaal niveau zijn bestuurlijke en rechtsprekende
gezag te laten gelden. De aanwezige bisschop
moest gedurende zijn verblijf buigen voor dit pau-
selijke gezag. Eén van de vier te onderscheiden le-
gaten was de legatus de latere, die bejegend diende te
worden als de paus en zich kleedde in pauselijke
gewaden; een recht dat de kardinalen later ook ver-
kregen. De legaten riepen in veel gevallen de nodi-

ge ergernis op, ook onder de geestelijkheid.
Het boek begint aan de basis: de parochie, die

vanuit de steden uitwaaierde naar het platteland.
Zo waren er de moeder- en dochterkerken die on-
der het bisschoppelijke gezag vielen, en de eigen-
kerken die hier los van stonden en zonder toetsing
van de bisschop een priester konden benoemen.
Het opkomende collatierecht verving het recht van
eigenkerken in de 13de eeuw, maar werd daarente-
gen weer doorkruist door pauselijke benoemin-
gen. Begrippen als kerkfabriek en parochieschool,
om er enkele te noemen, passeren de revue.

In drie hoofdstukken komen de bisschop, zijn
benoeming, de pauselijke en wereldlijke bemoei-
enis in deze en zijn rechten als bisschop aan bod.
Tot zijn taken en rechten behoorden het wijden van
geestelijken, kerken, altaren en heilige oliën en het
toedienen van het vormsel. Verder het bijeenroe-
pen en leiden van diocesane synodes, het heffen
van belastingen en de vervolging van ketters. Zijn
taak werd verlicht door de wijbisschop, die veelal
behoorde tot een orde.

De aartsdiaken was het hoofd van de diakens in
het bisdom. Een diaken was belast met de armen-
zorg, de verdeling van de gaven en de opleiding van
en het toezicht over de lage geestelijkheid. De dom-
proost van het aartsdiakonaat Utrecht, waar het ge-
hele graafschap Holland onder viel, was een be-
langrijk en machtig man. Vanaf de 14de eeuw was
het meestal de paus die beslissend was voor de be-
noemingen in deze lucratieve functie. De kerkelij-
ke rechtspraak behoorde tot de taken van de aarts-
diaken, zoals het seendrecht (= synodaal recht). Dit
recht was ontstaan uit het visitatierecht van de bis-
schop. Hij moest toezien op de levenswandel van
leken en geestelijkheid. De synodale rechtspraak,
die gaandeweg werd overgedragen aan de aarts-
diakens, behandelde zaken als moord, vermin-
king, echtbreuk, overspel en verwaarlozing van
christelijke plichten. Boetegebeden, bedevaarten
en later geldboetes waren de straffen die opgelegd
werden. In de Late Middeleeuwen werd de be-
voegdheid van de seendgerechten inzake delicten
als moord, roof en dergelijke overgenomen door
wereldlijke rechtbanken. Tussen de bisschop en de
aartsdiakens speelde menig conflict, bijvoorbeeld
wanneer de boete betaald werd aan degene die de
visitatie had verricht. Daar kon een element bijko-
men in de vorm van pauselijke exempties (vrijstel-
lingen), die ook een uitholling van de bisschoppe-
lijke rechten inhielden.

De functies van het officialaat en het notariaat
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komen aan de orde, net als de metropolitane ver-
banden. Het aartsbisdom Keulen was in 794 tot
metropolitane zetel verheven. Utrecht en Luik wa-
ren de oudste suffragaan (=ondersteunende) bis-
dommen, Münster, Osnabrück en Minden volg-
den. De Keulse invloed was beperkt in het
Utrechtse bisdom. Daarentegen was de relatie tus-
sen Keulen en Luik hechter, want in dat bisdom lag
Aken, de kroningsplaats van de Duitse koningen.
Het bisdom Luik was welvarender dan Utrecht.

In het kort is al iets gezegd over de pauselijke in-
stellingen en vertegenwoordigers in het bisdom
Utrecht, zoals de legaten. Het centralistische be-
leid vanuit Rome ging vaak ten koste van het bis-
schoppelijk gezag. Dit centralisme behoefde de
nodige middelen, waarin voorzien werd door pau-
selijke heffingen als de census en de tiendenbelas-
ting op kerkelijke inkomsten. Hiertegen rees verzet
van bisschoppelijke zijde evenals van wereldlijke
vorsten, die het geld uit hun gebieden zagen weg-
vloeien. Aflaten waren eveneens een bron van in-
komsten, maar wie kan er bezwaar tegen hebben
gehad dat een deel van de opbrengst van de aflaat-
gelden gebruikt werd voor dijkherstel?

De laatste twee hoofdstukken behandelen de se-
culiere kapittels en de religieuze orden die in het
bisdom Utrecht aanwezig waren. De zak- en de ek-
sterbroeders behoorden tot de bedelorden, maar
beide orden werden in 1274 door het Concilie van
Lyon opgeheven.

Jan Kuys heeft een rijk en boeiend boek ge-
schreven en laten zien dat niets menselijks de kerk
vreemd was. Deze publicatie verhaalt van macht en
tegenmacht(en), recht, belastingen, uitzonderin-
gen, lokale, regionale en internationale relaties; er
komt veel aan de orde. Kerkelijke organisatie in het
middeleeuwse bisdom Utrecht is de opvolger van Nolet
en Boerens Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen
uit 1951 en een naslagwerk dat niet mag ontbreken
in vakbibliotheken van universiteiten, archiefdien-
sten en verwante instellingen.

G.A.C. Boon

Els Kloek (red.), Verzameld verleden. Veertig gedenk-
waardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschie-
denis (‘Verloren Verleden’, afsluitend deel 24) (Hil-
versum: Verloren, 2004, 176 blz., ISBN 90-6550-
465-6).

Aanvankelijk was de werktitel van de reeks Verloren
verleden ‘Helden en hoogtepunten van de vaderlandse

geschiedenis’. Maar omdat Els Kloek en haar redactie
bij het verzamelen van deze helden en hoogtepun-
ten constateerden dat het eerder ‘dieptepunten’ en
‘antihelden’ betrof, resulteerde de definitieve titel uit-
eindelijk in het hierboven genoemde Verloren Verleden.
Subtitel: Gedenkwaardige momenten en figuren uit de va-
derlandse geschiedenis. Doel van deze reeks was het in
woord en beeld brengen van bekende, maar dikwijls
vergeten of weggezakte kennis van het vaderlandse
verleden: historische gebeurtenissen die met span-
nende verhalen op de lagere school in het collectie-
ve geheugen werden gestampt, maar die menig Ne-
derlander nu niet meer helemaal helder voor de geest
staan en die dus dreigen te vervagen.

De afgelopen jaren werden 23 afzonderlijke
deeltjes van dit ‘verloren verleden’ geschreven. De
reeks wordt nu afgesloten met een extra dik deel
met nog eens veertig episodes die nog niet aan bod
waren gekomen en een inmiddels afgelopen ten-
toonstelling in het museum Simon van Gijn te Dor-
drecht. Net als in de losse delen volgen de korte
verhandelingen van het verzameldeel een vaste in-
deling: de schrijver leidt het onderwerp in, vervol-
gens wordt de persoon of gebeurtenis in de histo-
rische context geplaatst en tenslotte wordt de
historiografische betekenis behandeld. De trant is
‘populair wetenschappelijk’: informatief, helder
geschreven met veel illustraties en vermelding van
de belangrijkste literatuur per onderwerp. De reeks
Verloren Verleden heeft in dit opzicht raakvlakken met
het bekende, onlangs verschenen, Het vooroudergevoel
van vader en zonen Blokker, die aan de hand van de
oude schoolprenten van Isings de spannende ver-
halen van weleer uitvoerig uit de doeken doen. 

De inhoud van Verzameld Verleden beslaat een pe-
riode van dertien eeuwen: van Karel de Grote (geb.
747) tot Pim Fortuyn (overl. 2002). Hier tussenin
komt een keur van personen, oproeren, rampen en
opvallend veel veldslagen voorbij. Van een evenre-
dige opeenvolging van de onderwerpen is overi-
gens geen sprake. De 17de en 20ste eeuw tellen de
meeste gedenkwaardige gebeurtenissen, terwijl er
tot de 15de eeuw maar drie personen worden be-
handeld. Ook de 18de eeuw komt er wat karig van-
af met slechts twee belangwekkende momenten, te
weten het Pachtersoproer (1748) en de slag bij de
Doggersbank (1781). De grote geleerden en uitvin-
ders van de 17de en 18de eeuw blijven achterwege,
net als trouwens de bekende kunstenaars: deze
worden door de redactie namelijk als overbekend
beschouwd.

Het verzameld verleden bevat evenwel een aan-
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tal bekende verhalen: de uitvinding van de boek-
drukkunst, de moord op Willem van Oranje, de
ontsnapping van Hugo de Groot uit Slot Loeves-
tein, de grondwet van Thorbecke en de Spoorweg-
staking. Maar er is ook ruimte voor minder beken-
de, zelfs tamelijk onbekende, onderwerpen. De
15de-eeuwse Allairt Beylinc bijvoorbeeld, een re-
gent die werd gegijzeld door de Hoeken en – de be-
taling van zijn losgeld ten spijt – op brute wijze om
het leven werd gebracht. In de 18de en 19de eeuw
was dit verhaal uitermate populair. Dit kwam voor-
namelijk door een 18de-eeuwse aanpassing in het
verhaal: Beylinc zou in deze versie van te voren op
de hoogte zijn geweest van zijn wrede veroordeling
en dus weten wat hem bij zijn terugkeer te wachten
stond. Het feit dat hij zich aan zijn woord hield en
terugkeerde met het losgeld, getuigde van een on-
gekend karakter. In de tweede helft van de 19de
eeuw begon echter twijfel te ontstaan over deze
lezing, zodat het verhaal weer in de vergeethoek
verdween. Een andere 19de-eeuwse held is Jan Ad-
riaensz. Leeghwater (1575-ca 1650), die zijn be-
kendheid vooral dankte aan de bewaard gebleven
geschriften van zijn hand. Hierdoor was hij mis-
schien geen grote, maar wel een bekende water-
bouwkundige en kon hij in de 19de eeuw geëerd
worden met een standbeeld. 

Met de bundeling van veertig korte verhalen kan
de lezer naar hartelust ‘zappen’ door de vaderland-
se geschiedenis. Door het vastleggen van zoveel
verschillende gegevens bestaat het gevaar dat de
draad zoek raakt. Toch is het Verzameld Verleden geen
collectie van gefragmenteerde verhalen. Omdat in
verschillende stukjes weer naar andere bijdragen
wordt verwezen, of deze min of meer op elkaar
aansluiten, is er toch sprake van een zekere cohe-
sie. De bijdrage over Gijsbrecht van Amstel bij-
voorbeeld, waar de historische beeldvorming van
zijn persoon centraal staat, wordt gevolgd door de
moord op Floris V, waar eerstgenoemde een aan-
deel in had. De verschillende episodes uit de Tach-
tigjarige Oorlog sluiten goed op elkaar aan en in de
20ste eeuw zorgt het Amsterdamse Noorderplein
voor een verbinding tussen het Jordaanoproer
(1934) en de Februaristaking (1941). De geschiede-
nis wordt gecomplementeerd met een aantal bij-
dragen over het koloniale verleden, onder meer
met de stichting van Batavia (1619) en het verlies
van Nieuw-Amsterdam (1664). Het is natuurlijk
verleidelijk na te gaan welke gebeurtenissen niet
aan bod zijn gekomen die men wel zou verwach-
ten. Er is bijvoorbeeld wel een bijdrage over de St.

Elisabethsvloed (1421), maar geen over de waters-
noodramp uit 1953 en zo is er wel over Dolle Mina,
maar niet over de eerste feministische golf ge-
schreven. Anderzijds is de thematiek van deze on-
derwerpen dus wel aanwezig.

In de hausse van populair-wetenschappelijke
geschiedenisuitgaven die op dit moment plaats-
vindt, is de reeks Verloren Verleden een welkome af-
wisseling en minstens zo leuk als de bestseller Het
Vooroudergevoel. De reeks kan door iedereen worden
gelezen en is geschikt voor alle soorten boeken-
kasten en bibliotheken. Het enige nadeel wellicht
is dat de aanschaf van alle afzonderlijke delen een
dure aangelegenheid wordt. Misschien kunnen de
eerste 23 delen, net als het hier besproken 24ste af-
sluitende deel, gebundeld worden in een dubbel-
dikke uitgave. De formule van bijzondere uitspra-
ken en gemeenplaatsen lijkt bovendien een schot
in de roos en ook houdbaar voor een volgende bun-
del. De tijd zal leren welke huidige uitdrukkingen
en one-liners in de geschiedenisboeken terecht zul-
len komen. Wat bijvoorbeeld te denken van ‘Popi
Jopi’ en ‘Hij was een beetje dom’? 

C.R. Stolk

R.M. van Heeringen e.a., Geordend Landschap. 3000
jaar ruimtelijke ordening in Nederland (Hilversum: Ver-
loren, 2004, 190 blz., ISBN 90-6550-830-9).

In dit mooi uitgegeven, goed geïllustreerde en ruim
van literatuur voorziene boek zijn de voordrachten
gebundeld van een gelijknamig symposium, dat in
oktober 2003 in het auditorium van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in
Amersfoort plaatsvond. Centraal stond bij dat sym-
posium de dubbele vraag: Welke veranderingen
traden er in de loop der eeuwen op in de inrichting
van het Nederlandse landschap en wat waren daar-
van de sociale en culturele achtergronden? 

In de loop der eeuwen hebben mensen voortdu-
rend het landschap veranderd. Daarbij speelden
steeds vaker tegenstrijdige belangen van groepen
en individuen een rol. Bijna als vanzelf kreeg daar-
door de overheid een ordenende taak in de land-
schapsinrichting. De bundel wijdt dan ook aan-
dacht aan de vraag in hoeverre de overheid de
ruimtelijke ordening stuurt en vermag te sturen. 

Geordend Landschap is allereerst een boek voor des-
kundigen. Het gaat hier zeker, zoals de flaptekst
vermeldt, om ‘een samenhangende reeks artikelen
over 3000 jaar omgang met de Nederlandse ruimte’,
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maar bepaald niet om een vlot geschreven overzicht
van de geschiedenis van het Nederlandse land-
schap, bestemd voor een breed publiek. Het boek
bevat veel vakjargon. Ook besteedt het vrij veel aan-
dacht aan methodologische uiteenzettingen over de
verhouding tussen de disciplines cultuurhistorie,
ruimtelijke ordening en archeologie. Dit alles wordt
een belangstellende leek al gauw teveel. 

In het kader van deze recensie is het onmogelijk
aandacht te besteden aan alle elf artikelen. Hier
volgt derhalve een beperkte keuze. 

Ab Waasdorp behandelt in ‘III MP naar M.A.C.’
(blz. 31-42) de sporen van ruimtelijke ordening in
de Romeinse tijd. De conclusie, dat er in de Ro-
meinse tijd duidelijk sprake was van een van bo-
venaf gestuurde ruimtelijke ordening bij de aanleg
van het stelsel van wegen en forten, behoeft ons,
zoals de auteur zelf toegeeft, niet te verbazen. Maar
Waasdorp wijst er in zijn interessante voordracht
op, dat het niet alleen de keizerlijke overheid was
die ordenend bezig was. Ook traden waarschijnlijk
plaatselijke overheden sturend op, bijvoorbeeld
om inheemse dorpen een groter en systematischer
indeling van percelen te geven, om zodoende een
efficiëntere bedrijfsvoering en dus een grotere
voedselproductie mogelijk te maken.

Reinout Rutte geeft in ‘Stadswording en stads-
planning in de Volle en Late Middeleeuwen (11e-
15e eeuw)’ een kort, verhelderend en bruikbaar
overzicht van de stadsstichtingen in Nederland. Hij
weet aannemelijk te maken dat het hierbij ging om
een achttal typen. Hopelijk krijgt de auteur nog
eens de gelegenheid zijn onderzoek naar stads-
wording en stadsplanning uit te breiden. 

De Beemster, met haar schaakbord-achtige pa-
troon van percelen en haar kaarsrechte wegen, is
onderwerp van de bijdrage van de Amsterdamse
hoogleraar Guus Borger. Het artikel ‘De Beemster
– ideaal of compromis’ (blz. 75-102) is een van de
interessantste in deze bundel. Op grond van uitge-
breid literatuur- en archiefonderzoek zet Borger
met een keur van argumenten uiteen dat de bedij-
kers van de Beemster allerlei compromissen heb-
ben moeten sluiten. Die compromissen betroffen
politieke en waterstaatkundige zaken, omdat op
het gebied van bestuur en waterbeheersing de di-
recte omgeving van de Beemster sterk beïnvloed
werd door de drooglegging. Maar de inrichting van
het nieuwe land, het patroon van wegen en water-
lopen van de Beemster mag gezien worden als de
autonome realisering van een tijdeigen schoon-
heidsideaal, aldus Borger (blz. 98).

Jaap Evert Abrahamse beschrijft in een helder ge-
schreven artikel welke motieven ten grondslag la-
gen aan de stadsontwikkeling van Amsterdam in de
17de eeuw, getiteld: ‘Over schoonheid, nut en
geld’(blz. 103-124). Het is een belangrijke bijdrage,
want tot op heden is weinig onderzoek gedaan naar
die motieven. Drie motieven gaven over het alge-
meen de doorslag bij de planners: functionaliteit,
esthetiek en financieel rendement. Interessant is
hetgeen Abrahamse opmerkt over de omkering van
het esthetisch ideaal voor de Amsterdamse binnen-
stad. In de 17de eeuw vormden eenvormigheid, mo-
numentaliteit en streng-classicistische architectuur
het esthetisch ideaal, zoals dat het best gerealiseerd
werd in de lange wanden van grachtenhuizen. Van-
af de 19de eeuw tot op heden worden daarentegen
de afwisseling en het schilderachtige karakter van
de grachtengordel om hun schoonheid geroemd.
De esthetische idealen van het tegenwoordige Am-
sterdamse stadsbestuur staan dus diametraal te-
genover het 17de-eeuwse schoonheidsideaal. Meer
over de ruimtelijke ordening van de hoofdstad vindt
men in het boeiende artikel ‘De stedebouwkundige
ontwikkeling van Amsterdam tijdens de eerste helft
van de 20ste eeuw’ door Vincent van Rossem. 

De bundel bevat al met al veel interessants, doch
bij enkele artikelen moest ik wel eens aan de open
deur denken. Eén voorbeeld: ‘Onderzoek naar het
ontstaan van chloortransporten voert ons naar de
ontwikkeling van de petrochemische industrie in
Nederland. Deze sector kan gezien worden als een
institutionele gebruiker van infrastructuren’. Aldus
Erik van der Vleuten (blz. 154). Dat wíj daar nou
nooit aan gedacht hebben!

Han C. Vrielink

Corien Glaudemans, Om die Wrake wille. Eigenrich-
ting, veten en verzoening in laat-middeleeuws Holland en
Zeeland (ca. 1350-ca. 1550) (Hollandse studiën 41)
(Hilversum: Verloren, 2004, 416 blz., ISBN 90-
70403-52-8).

Afgehakte handen, levend begraven misdadigers –
Om die wrake wille, het proefschrift van Corien Glau-
demans over vetes en eigenrichting in de Late Mid-
deleeuwen, vereist een stevige maag. ‘Dat bloed-
wraak na doodslag tot in de zestiende eeuw heeft
voortbestaan heeft me verrast’ (blz. 22), zegt de 47-
jarige archivaris van het gemeentearchief Den
Haag. Twintig jaar geleden begon ze met de avond-
studie geschiedenis en studeerde cum laude af op
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geweldsuitbarstingen in middeleeuws Haarlem.
Voor haar promotie, waaraan ze in haar vrije tijd
werkte, speurde ze in stadsarchieven van Brielle tot
Zierikzee naar wraakzuchtige messentrekkers. 

Bloedwraak, het wreken van een moord op een
verwant, berust op het oudtestamentische rechts-
principe ‘oog om oog, tand om tand.’ Het duikt op
wanneer de overheid door afwezigheid schittert,
zoals in Noord-Albanië na de val van het commu-
nisme. In laatmiddeleeuws Holland en Zeeland was
wraakneming tot 1500 wettig geregeld. Nabestaan-
den die wraak zochten, moesten eerst netjes toe-
stemming vragen door een klacht in te dienen bij de
rechtbank. In 1393 bijvoorbeeld, kreeg hoveling
Coen Cuser, wiens zoon was vermoord, van graaf
Albrecht van Beieren een license to kill om ‘Te verha-
len ende te wreken aen den handdadigen of die
sculdich waren aen Willem Cusers doot’ (blz. 14).

De wraak was volgens de promovenda ‘gebak-
ken in rituelen’ (blz. 84). Zoals de ‘wapenroep’ di-
rect bij de vondst van het lijk: na een melding toog
de baljuw met een chirurgijn naar de plaats van het
delict om te constateren of het slachtoffer inder-
daad door geweld was omgebracht. Zo ja, dan kon
de familie officieel ‘klagen’ door het lijk te presen-
teren voor het gerecht. Een afgehakte hand werd
bewaard als bewijslast. Het verwijderen daarvan
was een ritueel op zich: de baljuw hakte met een bijl
de hand bij de pols eraf, de gerechtsbode reinigde
de hand en goot die in was. Met het loon voor het
‘bereiden’ van vier afgehakte handen kon je een vat
bier aanschaffen, schrijft Glaudemans. 

Of je nu onschuldig of schuldig was, als je voor
doodslag werden aangeklaagd, deed je er toch ver-
standig aan de biezen te pakken. De dader rende
vaak naar een gewijde plek, zoals een kerkhof. Op
heilige grond was je in principe veilig. Vandaar uit
kon je verder vluchten of verzoeningspogingen
doen met de verwanten van het slachtoffer. Het
asielrecht zorgde vaak voor wildwest-taferelen.
Soms omsingelde de familie het kerkhof om de cri-
mineel uit te hongeren en te dwingen het terrein te
verlaten. In Dordrecht sloegen in 1352 weinig re-
spectvolle wraaklustigen iemand dood in de kerk
zelf, die daardoor jaren niet kon worden gebruikt.
Ook in Leiden zorgde het kerkelijke asielrecht voor
chaos rond het godshuis. Het stadsbestuur schreef
in 1376 in een brandbrief aan de Bisschop van
Utrecht dat ongeveer de hele wereld op het kerkhof
zat: ‘allerhande luyden ... ende van buyten komen
uyt allerhande houcken der weerelt ... die al by wy-
len swaerlicken misdoen ende tot kercke en ker-

choven vlyen’ (blz. 188). Om de overlast te beper-
ken, mocht het asielzoekend schorriemorrie voort-
aan maximaal twee weken in de kerk blijven.

Na een geslaagde wraakneming werd het mes
achtergelaten bij het lijk samen met vier zilveren
penningen. De aanvankelijke ingeving dat de munt-
jes veergeld symboliseerden, à la de oude Grieken,
was een verkeerd spoor. De ware aard van de munt-
jes moet worden gezocht in het Leuven van de 12de
eeuw: daar gold dat als je een inbreker doodsloeg,
je vier penningen betaalde aan de graaf waarmee je
vergelding afkocht. Deze noodweerbepaling werd
vanuit Brabant naar Holland geëxporteerd. 

Eergevoel speelde bij vetes vaak een belangrijke
rol. In een kroniek uit 1445 staat te lezen dat de Leid-
se lokale politicus Arend Heerman was beledigd door
Jan Daneelszoon, die een ‘wind van afteren’ in zijn
gezicht had gelaten (blz. 123). Voor Heerman genoeg
reden tot wraak. Ook een scheldwoord kon de trig-
ger zijn voor een vete. Glaudemans kwam en passant
veel onbetamelijk vocabulair tegen in de archieven,
waaronder de zeldzame letterlijke citaten van schut-
tingtaal. Erg bot was: ‘Ghy lelicke verlepte teeff’ (blz.
357). Ook zeer ernstig: ‘Ribaut’ (blz. 123), dat hoe-
renloper of schurk betekende; ‘tot aan Marseille
kreeg je er ruzie mee’ (blz. 123). De meeste vetes ont-
stonden door claims over eigendommen. ‘Dat zie je
nu ook in Albanië, waar na de omwenteling veel ve-
tes oplaaiden door families die met geweld hun land
kwamen opeisen’ (blz. 177).

Voor de zwakke autoriteiten kwam de eigen-
richting soms goed uit. Er was niet genoeg man-
kracht en actieradius om zelf de zware criminaliteit
te bestrijden, terwijl nabestaanden gerust tot in
Vlaanderen gingen om te wreken. Het bloed-
wraaksysteem hielp om het geweld tenminste te
kanaliseren. Daarnaast hadden de rituelen rondom
bloedwraak een remmende werking op de emoties
na de vondst van het lijk. Preventief poogde de
overheid geweld te beperken met wapenverboden. 

Begin 16de eeuw constateert Glaudemans een
mentaliteitsverandering in het denken over bloed-
wraak. Niet langer wraak, maar verdriet om de
overledene is de eerste emotie na een doodslag.
‘Komt de schout ook nog met zo’n afgehakte hand
aanzetten! In die tijd klagen ook de Leidenaren dat
ze dat barbaars vinden. Vijftig jaar eerder nog, was
er in diezelfde stad een zwangere vrouw aangeval-
len, waardoor ze een miskraam krijgt. Ze eist van
de schout dat de hand van haar kind wordt afge-
hakt, zodat haar mannelijke verwanten wraak kon-
den nemen’ (blz. 85). 
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Om die wrake wille is een specialistisch werk waar-
in duidelijk gemaakt wordt hoe lokale en regiona-
le overheden, in een tijd waarin het centraal gezag
zijn geweldsmonopolie nog niet kon handhaven,
probeerden ongebreidelde wraakzucht te beteuge-
len. In het Historisch Nieuwsblad (HN 2005-1, blz. 26-
29) bespreekt de promovenda haar eigen boek en
benadrukt ook daar dat de vendetta’s met rituelen
omgeven waren en zich het langst bleven voordoen
in gebieden waar de vorst zijn gezag niet goed kon
handhaven. Het boek is zeer overzichtelijk opge-
bouwd waardoor ook de niet specialistisch ge-
schoolde lezer gemakkelijk anekdoten en feitelijk-
heden terug kan vinden.

Paul Hendriks

Mark A. Meadow & Anneke C.G. Fleurkens (eds.),
Symon Andriessoon, Duytsche adagia ofte spreecwoorden
(Antwerp, Heynric Alssens, 1550). In facsimile, transcrip-
tion of the Dutch text and English translation. With two
introductory texts by S.A.C. Dudok van Heel and Herman
Roodenburg (Hilversum: Verloren, 2003, 334 blz.,
ISBN 90-6550-720-5).

Het spreekwoordenboek van de Amsterdamse no-
taris Symon Andriesz. Bonijn was niet uniek in zijn
tijd. In de 16de eeuw bestond er een levendige be-
langstelling voor het onderwerp, zoals blijkt uit het
werk van humanisten (Erasmus!), rederijkers en
schilders (Bruegel!). Er zijn vanaf het laatste kwart
van de 15de eeuw diverse verzamelingen, in hand-
schrift of druk, overgeleverd. Maar wel uitzonder-
lijk is dat hier zo’n 880 Nederlandstalige spreek-
woorden niet slechts worden opgesomd, maar ook
van een verklaring voorzien, zodat we zicht krijgen
op hun toenmalige betekenis en gebruikssituatie.
Dat maakt deze verzameling tot een waardevolle
taalhistorische bron, en levert tevens boeiende lec-
tuur op, waarbij we enerzijds veel herkennen (hé,
zei men dat toen ook al) en anderzijds gefascineerd
kunnen raken door de creativiteit van onze voor-
ouders in het vinden van metaforen en plastische
omschrijvingen.

Van het boekje van Symon Andriesz., 103 pagi-
na’s in klein octavo, zijn tot dusver slechts twee
exemplaren opgedoken, één in een particuliere col-
lectie en een tweede in de Central Library te Bristol.
De relatief moeilijke bereikbaarheid verklaart
waarom een wetenschappelijke heruitgave niet
eerder tot stand is gekomen. De editie van de Ame-
rikaanse kunsthistoricus Mark Meadow en de neer-

landica Anneke Fleurkens beoogt zowel tegemoet
te komen aan behoeften van een in taalverschijnse-
len geïnteresseerd algemeen publiek, als aan die
van de wetenschap der paroemiologie, de ‘spreek-
woordenkunde’, die elders met meer ambitie is be-
oefend dan tot nu toe in Nederland – Roodenburg
verwijst in zijn inleiding naar een internationale bi-
bliografie door Wolfgang Mieder met 4599 titels.
Die laatste doelstelling leidde tot de keus voor En-
gels als taal van de inleidingen en tot een vertaling
in het Engels van Symon Andriessoons tekst. Voor
de onderzoeker die terug wil naar de bron is er een
facsimile, voor de Nederlandse lezer die louter ple-
zier wil beleven aan het 16de-eeuwse taalgebruik de
transscriptie van de Nederlandse tekst met uitste-
kende woordverklaringen. 

Herman Roodenburg schetst in een paar blad-
zijden de ontwikkeling van het historisch onder-
zoek naar spreekwoorden in de Nederlanden, met
onder meer aandacht voor de verschillende visies
op Bruegel. Mark Meadow bespreekt de histori-
sche context, en de plaats en functie van de Duytsche
Adagia daarbinnen. Het werk moet in de eerste
plaats beschouwd worden als een praktische gids
voor verlevendiging van het eigen taalgebruik van
de lezer: opdat (zo stelt het voorwoord) ieder de
spreekwoorden ‘ten betamelijcken tijde soude we-
ten tallegeren [aan te halen], want soomen sien
mach so sijn die selve dicwils tot diepen verstanden
te gebruycken.’ Meadow legt een relatie met de
toenmalige aandacht voor retorische vaardigheden
en de kunst van de conversatie. Gezien de weinig
systematische opzet van de verzameling zal deze
echter behalve voor instructie ook wel gediend heb-
ben voor leisure reading: een boekje om voor je ge-
noegen door te bladeren.

Dudok van Heel, als geen ander thuis in Am-
sterdamse archivalia, had door de redacteuren in-
getoomd moeten worden: zijn gedetailleerde ge-
nealogische vondsten met betrekking tot de familie
van Symons weduwe schieten het doel ver voorbij.
Anneke Fleurkens tenslotte biedt een bibliografi-
sche beschrijving van de Duytsche Adagia en be-
spreekt de herkomst van de twee exemplaren. Haar
opmerking (blz. 52) dat het jammer is dat het Woor-
denboek der Nederlandsche Taal deze bron niet heeft
kunnen gebruiken, snijdt hout, maar dat geldt niet
voor haar lijstje van woorden die in het WNT ont-
breken: ‘ten’ is immers een normale bijvorm van
‘tin’ (zie WNT onder tin); ‘vijn’ is geen verbastering
maar een dialectische variant (met ie-uitspraak)
van ‘veen’; ‘spijtich’ lijkt me een zetfout voor ‘spig-
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tich’. Voor het cryptische ‘saluen’ suggereer ik een
afleiding van ‘salut’, net als ons ‘salueren’; een ver-
klaring als ‘begroetingen’ past goed bij het als aar-
zelend gedrag omschreven ‘Sijn duym noch inde
hant hebben.’ 

Zowel de Engelse vertaling (blz. 58-160) als de
Nederlandse transscriptie (blz. 165-267) geeft elk
van de pagina’s van het origineel op een afzonder-
lijke bladzijde weer. De woordverklaringen en
soms een beknopt nader commentaar staan uiter-
aard bij het 16de-eeuwse Nederlands. Onder de En-
gelse vertaling worden overeenkomstige spreek-
woorden uit vier contemporaine Nederlandse
verzamelingen geciteerd, hoewel die parallelplaat-
sen eigenlijk alleen ten overstaan van de Neder-
landse tekst zin krijgen. Het is me dan ook een

raadsel waarom er niet voor is gekozen de Neder-
landse en de Engelse tekst per bladzijde naast el-
kaar af te drukken. Dan zou de vertaling onmid-
dellijk controleerbaar zijn geweest en was de
serieuze lezer veel geblader bespaard gebleven. 

Na de transscriptie volgt een facsimile van het
exemplaar uit de anoniem gehouden privé-collec-
tie. Ik vind het jammer dat het schutblad niet mee
gefotografeerd is; anders hadden derden ook even
kunnen puzzelen over Heegda [?], een naam die
mogelijk door slechte leesbaarheid niet thuisge-
bracht kon worden. Het boek sluit af met twee zeer
nuttige indices, op alle trefwoorden zowel uit de
Nederlandse als de Engelse versie van de Duytsche
Adagia.

E.K. Grootes
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Aan dit nummer werkten mee:
Jeroen ter Brugge is directeur van het Visserijmuseum/Vlaardings Museum. Hij is van huis uit archeoloog
en publiceert over onderwerpen die in verband staan met de Nederlandse zeevisserij en over regionaal-
historische onderwerpen. Contactadres: Visserijmuseum/Vlaardings Museum, Westhavenkade 53/54,
3131 ag Vlaardingen; info@visserij-museum.nl; www.visserij-museum.nl.

Frans Engelsma besloot vanwege zijn passie voor het onderwaterleven biologie te gaan studeren in Gro-
ningen. Hij studeerde af in 1975 en werd docent biologie. Vanaf 1979 was hij werkzaam in de dieren-
tuinwereld, tot 1992 in Ouwehands Dierenpark in Rhenen en vanaf 1996 in Artis. In het najaar van 2006
gaat hij met pensioen. De mariene biologie bleef als een rode draad door zijn carrière lopen, met name
in de vorm van onderwatersport/-fotografie en participatie in het dolfijnensonar-onderzoek aan de tu

Delft. Contactadres: f.engelsma@artis.nl.

Frits Laarman en Roel Lauwerier zijn als archeozoölogen verbonden aan de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek (rob) in Amersfoort. Zij publiceren over archeologische monumenten-
zorg en, op basis van bij opgravingen gevonden dierlijk en menselijk materiaal, over het gebruik door
de mens van dieren en dierlijke producten van prehistorie tot NieuweTijd. Contactadres: r.lauwerier@
archis.nl.

Lutgard Mutsaers is docent/onderzoeker Popular Music Studies aan de Universiteit Utrecht, en auteur van
onder andere Pop Utrecht (1987), Rockin’ Ramona (1989), Haring & Hawaii (1992), 25 Jaar Paradiso (1993) en
de dissertatie Beat Crazy (uu 1998). Contactadres: Frederikastraat 16, 3572 cs Utrecht; lutgard.mutsaers@
let.uu.nl.

Carel J.J. Richter is eigenaar van antiquariaat Rare Fishbooks te Amsterdam. Richter is bioloog en was
voor zijn emeritaat werkzaam aan onder meer de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Landbouwuni-
versiteit te Wageningen. Zijn interesse gaat uit naar dierecologie, vissensystematiek, visteelt en visserij,
en de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Contactadres: richter@euronet.nl.

Bonny van Sighem behaalde haar doctoraal kunstgeschiedenis in 1998. Haar scriptie ging over het 17de-
eeuwse visstilleven in Nederland en in Utrecht in het bijzonder. Haar bijdrage in dit nummer is groten-
deels gebaseerd op die scriptie. Zij werkte onder meer in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, het Sin-
germuseum in Laren, en als conservator van een particuliere collectie prentkunst. Momenteel schrijft ze
een deel van een tentoonstellingscatalogus voor de Biblioteca Reale in Turijn. Contactadres: Herenstraat 3,
3512 ka Utrecht.

Maarten Hell, Sandra Langereis, Cindy van Weele, Annemarieke Willemsen en de Archievenman zijn re-
dacteuren van Holland.
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