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Woord vooraf

Sommige mensen hebben de gewoonte om bij het passeren van woonhuizen
zo nu en dan een blik naar binnen te werpen. Mijn nieuwsgierigheid gaat
verder. Waar komen de voorwerpen in die huizen vandaan? Zijn ze gekocht,
cadeau gekregen of als erfstuk verworven? En wat voor betekenis hebben ze
voor de bewoners? Worden ze dagelijks gebruikt, worden ze gewaardeerd als
dierbare souvenirs of staan ze er alleen voor de pronk? Deze vragen stelde ik
mij ook tijdens mijn promotieonderzoek naar de materiële cultuur in de
zeventiende en achttiende eeuw. Dit boek is de handelseditie van het proef-
schrift waarmee ik mijn onderzoek in 1998 afrondde.

Voor mijn onderzoek heb ik gebruik kunnen maken van een uniek data-
bestand met honderden boedelbeschrijvingen. Het was J.J. Voskuil die in
1980 als hoofd van de afdeling volkskunde van het Meertens Instituut het
initiatief nam tot de opbouw van dit databestand. Hans van Koolbergen
zorgde voor de elektronische verwerking van het materiaal en begeleidde de
invoer van de gegevens. Ik ben beiden veel dank verschuldigd, evenals de
tijdelijke medewerkers die de inventarissen hebben ingevoerd.

Wezenlijk voor mijn onderzoek was dat ik de voorwerpen die ik aantrof in
de boedelbeschrijvingen in hun context kon plaatsen. De medewerkers van
de door mij bezochte archieven, musea en bibliotheken ben ik zeer erkente-
lijk voor hun bereidwillige hulp bij het verzamelen van het hiervoor beno-
digde bronnenmateriaal.

Mijn promotor Willem Frijhoff wil ik bedanken voor zijn inspirerende
begeleiding van mijn proefschrift. Mijn naaste collega’s op het Meertens
Instituut maakten mij vertrouwd met volkskundig onderzoek. Drie van hen
wil ik op deze plaats noemen. Zeer veel heb ik te danken aan Eveline Doel-
man. Zij heeft vanaf het begin met mij meegedacht en meegeleefd. Bijzon-
dere herinneringen bewaar ik aan onze lange gesprekken in Panini. Mijn
collega’s Gerard Rooijakkers en Herman Roodenburg wil ik bedanken voor
de kritische wijze waarop zij, in verschillende fasen van het onderzoek, mijn
teksten becommentarieerden.

Luuc Kooijmans las van alle hoofdstukken eerdere versies en leverde
telkens waardevol commentaar. Voorts heb ik dankbaar gebruikgemaakt van
de kanttekeningen die Fred van Lieburg plaatste bij een eerdere versie van
het hoofdstuk over lees- en schrijfcultuur. Pieter en Irene van Thiel gaven
onmisbaar commentaar op een eerdere versie van het hoofdstuk over visuele
en tactiele cultuur. Ook Wim Vroom wil ik bedanken voor zijn stimulerende
opmerkingen.
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Inspirerend waren voor mij het maandelijkse seminar onder leiding van
Willem Frijhoff, de aio-club van Henk van Nierop, de studiegroep boedel-
beschrijvingen en de onvergetelijke ‘schrijf-weekenden’ met collega-onder-
zoekers in meer of minder idyllische oorden als Tull en ’t Waal, Slenaken en
Diepenheim. Van grote waarde is de inbreng geweest van mijn vrienden en
collega-historici Margot Jongedijk, Anton Dekker, Gabrielle Dorren,
Martijn Eickhoff, Joost Willemsen en Annette de Wit.

De Memoria-redacteuren Willem Frijhoff en Henk Hoeks wil ik bedan-
ken voor hun inspanningen bij de totstandkoming van deze handelseditie en
Lucy Klaassen voor haar zorgvuldige werk aan de productie ervan.

Mijn speciale dank gaat uit naar Aart voor zijn persoonlijke betrokken-
heid bij dit boek. Tot slot wil ik mijn vader en moeder bedanken voor hun
onvoorwaardelijke steun en voor de wijze waarop zij al die jaren met mij
meeleefden. De manier waarop zij – elk op hun eigen wijze – omgaan met
dingen, is mij dierbaar. Aan hen draag ik dit boek op.
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Inleiding

Doesburg en Maassluis in de zeventiende en achttiende eeuw: twee vroeg-
moderne gemeenschappen die weinig méér met elkaar gemeen hadden dan
de bescheiden ruimte die zij op de kaart van de Republiek innamen. De
eerste: een Gelders landstadje dat als markt- en garnizoensplaats moest zien
te overleven. De tweede: een vissersdorp dat ondanks herhaalde tegenslagen
binnen een periode van nog geen honderd jaar uitgroeide tot een van de
grootste en welvarendste dorpen van Zuid-Holland.

Dit boek gaat over de cultuur van het dagelijks leven in Doesburg en
Maassluis in de zeventiende en achttiende eeuw. Getracht wordt inzicht te
krijgen in de manier waarop de inwoners van deze twee plaatsen vorm gaven
aan hun bestaan en betekenis aan de dingen waarmee zij omgingen. Het
onderzoek richt zich op de materiële cultuur; met wat voor voorwerpen
omringden de Doesburgers en Maassluizers zich, hoe gingen zij met die
voorwerpen om, en wat voor betekenissen kenden zij daaraan toe?

Bij de beantwoording van deze vragen kon gebruik worden gemaakt van
een intrigerende bron: boedelbeschrijvingen. Boedelbeschrijvingen zijn lijs-
ten die een overzicht geven van de roerende en onroerende goederen die in
het bezit zijn, of geweest zijn, van een persoon, een huishouden of een be-
drijf. Huishouden en bedrijf vloeien tijdens onze periode gewoonlijk in el-
kaar over. Meestal werd zo’n beschrijving opgesteld wanneer in een gezin
met minderjarige kinderen één van de ouders overleden was. Het bezit werd
zo veiliggesteld voor de kinderen en eventuele andere wettige erfgenamen.
Daarnaast kwam het ook vaak voor dat er een inventaris werd gemaakt bij
faillissement, ten behoeve van de schuldeisers. Boedelbeschrijvingen geven
een vaak bijna voyeuristische indruk van de duurzame en minder duurzame
consumptiegoederen die in particuliere woningen werden aangetroffen. Het
linnengoed wordt voor ons overhoop gehaald, matrassen worden opgetild,
kelderdeuren geopend. En alsof dat nog niet genoeg is, leveren de inventaris-
opstellers regelmatig commentaar op een en ander: zo wordt vermeld wat
oud of versleten is, en soms wordt aangegeven of iets voor dagelijks gebruik,
of juist alleen voor de pronk bestemd was.

Voor Maassluis zijn tot 1800 ongeveer driehonderd boedelbeschrijvin-
gen bewaard gebleven, voor Doesburg ongeveer tweehonderd. De opbouw
van deze documenten is betrekkelijk uniform; na een aanhef met daarin ge-
gevens over de nalater en de eventuele nabestaanden volgt doorgaans een op-
gave van het onroerend goed, waardepapieren, contanten, juwelen, goud en
zilver, linnengoed, meubilair en overig huisraad, kleding, en tot slot een
overzicht van eventuele lasten en baten.
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In beide plaatsen vonden in de loop van de zeventiende en achttiende
eeuw veranderingen plaats in het bezit van duurzame consumptiegoederen:
er kwamen nieuwe soorten meubels bij, in steeds meer huishoudens werden
naast lepels ook vorken aangetroffen, en innovaties uit de Oost zoals koffie,
thee, porselein en sitsen vonden hun weg onder brede lagen van de bevol-
king. De achttiende-eeuwers hadden – globaal beschouwd – niet alleen
andere spullen in huis, maar ook meer van alles: meer serviesgoed, meer
linnengoed en meer opbergmeubelen.

Terwijl de Doesburgers blijk geven van een eclectisch cultuurgedrag,
presenteren de Maassluizers zich veel meer als een culturele eenheid; zij
lijken collectief en welbewust keuzes te maken waarmee zij zich onderschei-
den van de stedelingen. Maassluis vormde hierin geen uitzondering; ook in
andere dorpen in de Republiek, en dan met name in de kustgewesten, vond
in dezelfde periode een soortgelijke ontwikkeling plaats. Resultaat was een
veelheid van dorpen met een nadrukkelijk door de dorpsgemeenschap
gecultiveerde dracht en wooncultuur. Deze ontwikkeling, waarnaar voor de
vroegmoderne periode nog niet eerder een breed opgezet empirisch onder-
zoek is verricht, wordt wel aangeduid met het begrip ‘traditionalisering’.1

Dit zou impliceren dat we het veranderingsproces zoals we dat in de steden
zien juist moeten beschouwen als een proces van modernisering. Alvorens
tot een dergelijke vereenvoudiging van de werkelijkheid over te kunnen
gaan, zullen we eerst nagaan of we deze ontwikkeling inderdaad zo mogen
zien. Hiervoor zullen we onderzoeken wat voor betekenissystemen ten
grondslag lagen aan de keuzes van de Doesburgers en Maassluizers.

Doel van dit onderzoek is dus inzicht te krijgen in de groepscodes die
verankerd lagen in het gedrag van mensen in de zeventiende en achttiende
eeuw. Het is niet mogelijk die groepscodes rechtstreeks te achterhalen.
Uitgaande van de veronderstelling dat mensen handelen vanuit een be-
paalde perceptie van de werkelijkheid, moet het echter mogelijk zijn meer
inzicht te krijgen in de belevingswereld van de Doesburgers en Maassluizers
door hun gedrag te bestuderen.2

Deze studie richt zich op een specifiek terrein van het gedrag in het dage-
lijks leven, namelijk op dat van de ‘materiële cultuur’. Het in de mens- en
gedragswetenschappen thans algemeen gangbare begrip ‘materiële cultuur’
wordt hier gedefinieerd als ‘de betekenisvolle manier waarop mensen
omgaan met objecten’. Daarmee wordt in deze studie bewust een dynamisch
cultuurbegrip gehanteerd. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat de beteke-
nissen die mensen toekennen aan voorwerpen en andere vormen van cultuur
niet noodzakelijkerwijs overeen hoeven te komen met de betekenissen die
hun door anderen worden aangereikt; bij de overdracht van cultuurvormen
– of het nu gaat om voorwerpen of om bepaalde gedragsrepertoires – vindt
altijd een proces van toe-eigening en transformatie plaats.3

Zo maakten zowel de vissers in Maassluis als de in Doesburg gelegerde
militairen kennis met een nieuwe en veelbesproken (dus direct van allerlei
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connotaties voorziene) drank als koffie, maar zij deden dit vanuit hun eigen
ervaringswereld en zij kenden er dan ook verschillende betekenissen aan toe.
En zo hadden zowel de welgestelde Maassluise redersvrouwen als de Does-
burgse officiersvrouwen sitsen rokken in hun kast liggen, maar de reders-
vrouwen vertoonden zich ermee op straat, terwijl de officiersvrouwen, zoals
we aannemelijk zullen maken, de rokken alleen als onderkleding droegen,
eenvoudigweg omdat zij aan die sitsen rokken een andere betekenis toeken-
den. Ook de hoedanigheid van een object (het formaat, de kleur of het soort
materiaal) zal niet door iedereen op eenzelfde wijze zijn ervaren. Voor de één
kan Delfts blauw een goedkope en daarom weinig gewaardeerde imitatie zijn
geweest van porselein, terwijl een ander het misschien juist zal hebben
gewaardeerd omdat het kon worden beschouwd als een ‘typisch Hollands’
product.

De praktijk van het dagelijks leven staat in het teken van voortdurende
sociale interactie: mensen confronteren elkaar met objecten, met vormen
van gedrag, maar ook met verschillende betekenissystemen. De betrokke-
nen zullen zich die toe-eigenen op een manier die hun op dat moment zinvol
lijkt, op het snijpunt van de groepscodes (het betekenissysteem) en de
context (de randvoorwaarden). Al naargelang de verschillende culturele
circuits waarin iemand zich beweegt, zullen deze culturele verworvenheden
dan vervolgens weer in stelling worden gebracht. Bij die ‘culturele circuits’
denken we bijvoorbeeld aan gezin, werk, buurt en kerk, dus aan uiteen-
lopende werelden of levenssferen, met daarbinnen weer tal van kleinere
verbanden, elk met zijn eigen, elkaar deels overlappende codes.4

Uiteindelijk zijn niet cultuuruitingen als zodanig, maar de contextgebon-
den betekenissen die mensen toekennen aan objecten en gedragingen bepa-
lend voor de scheidslijnen tussen groepen. Zoals de socioloog Pierre Bour-
dieu in zijn studie naar de maatschappelijke waardering van cultuurgoede-
ren in Frankrijk heeft laten zien, verloopt dat proces van betekenistoeken-
ning in de dagelijkse praktijk als iets heel vanzelfsprekends, vanuit een
bepaalde ‘habitus’ ofwel een geheel van gedragsregels die mensen zich
(onder andere door hun opvoeding) eigen hebben gemaakt. Dit proces vindt
zijn neerslag in bepaalde vormen van maatschappelijk onderscheidend
(groeps)gedrag, ‘distinctie’, die op het eerste gezicht betrekkelijk onbedui-
dend, maar bij nadere beschouwing juist heel bepalend kunnen zijn voor
iemands ‘maatschappelijk vermogen’.5

Naast het begrippenapparaat van Bourdieu biedt ook de gedragstheorie
van de Amerikaanse socioloog Erving Goffman een vruchtbaar kader voor
de analyse van de manier waarop mensen in de vroegmoderne tijd met
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dingen omgingen. Gebruikmakend van begrippen uit de theaterwereld
betoogt Goffman dat mensen bij hun presentation of self al dan niet bewust
het statusverlagende achter de coulissen van de openbaarheid zullen probe-
ren te verbergen, terwijl het statusverhogende nadrukkelijk aan het publiek
wordt getoond. De plaats waar dit laatste gebeurt noemt Goffman het ‘faça-
degebied’. De hier aanwezige voorwerpen vormen de entourage of het
decor. Muren en deuren vormen de grenslijnen tussen het open, publieke
domein en de min of meer gesloten, private ruimten. Naast deze entourage
onderscheidt Goffman een ‘persoonlijke façade’, waartoe onder andere
geslacht, leeftijd, kleding, houding en lichaamsgebaren gerekend kunnen
worden.6 De scheidslijnen tussen back stage en front stage zijn contextgebon-
den. Eenzelfde ruimte kan op sommige momenten als façadegebied funge-
ren, terwijl zij op andere momenten als back stage wordt gebruikt, en bepaald
gedrag kan nu eens als passend, dan weer als ongepast worden ervaren.

Aan de historicus de taak om de veranderende verhouding tussen indivi-
dueel gedrag en groepsgedrag te onderzoeken.7 Wij zullen ons hier niet
beperken tot een toetsing van de ‘civilisatietheorie’ ofwel het proces van
toenemende beschaving, verfijning en intimisering zoals Norbert Elias dat
heeft gereconstrueerd aan de hand van een normatieve bron: de etiquette-
boekjes.8 We zouden hier bij de beantwoording van de vraag wat voor
verschillende betekenissen ten grondslag lagen aan het gedrag van de Does-
burgers en Maassluizers niet veel verder mee komen. Hier interesseert ons
niet zozeer het gedrag als zodanig, als wel de contextgebonden connotaties
van dit gedrag. De vraag die in dit onderzoek steeds gesteld zal worden is hoe
de Doesburgers en Maassluizers zich bepaalde gedragsrepertoires en objec-
ten toe-eigenden en wat voor betekenissen zij daarbij toekenden aan die
gedragsrepertoires en objecten.

Hiermee komt het accent te liggen op een dimensie die in het historisch
onderzoek naar de materiële cultuur onderbelicht is gebleven. Mede dankzij
de computergestuurde bewerking van grote aantallen boedelbeschrijvingen
zijn we nu veel beter dan enkele decennia geleden geïnformeerd over veran-
deringen in het bezit van duurzame en minder duurzame consumptiegoede-
ren bij rijk en arm binnen en buiten de Republiek.9 De door de onderzoekers
aanvankelijk scherp geprofileerde tegenstellingen tussen volk en elite en
tussen stad en platteland zijn naar de achtergrond verschoven. Bij de inter-
pretatie van de gegevens gaat men echter nog steeds vrijwel altijd uit van een
statisch cultuurbegrip: men beschrijft de verspreiding van bepaalde voor-
werpen onder verschillende lagen van de samenleving als een vorm van
passieve overdracht van cultuurgoederen; meestal van hoog naar laag, bij
uitzondering andersom. Culturele veranderingsprocessen worden vanuit
die benadering gezien als het resultaat van eenrichtingsverkeer, en de moge-
lijk meerduidige, contextgebonden betekenis van het object wordt niet
geproblematiseerd.

Tot op zekere hoogte geldt dit ook voor het onderzoek naar het ‘traditio-
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naliseringsproces’ zoals dat in Nederland door Van Koolbergen en Schuur-
man is verricht. Door beiden is dit proces – elk vanuit zijn eigen discipline
(respectievelijk de volkskunde en de agrarische geschiedenis) – als een
nevenverschijnsel van ‘modernisering’ beschouwd; als een reactie van het
welvarende platteland op de stad. En door beiden is gewezen op het gegeven
dat dit proces van ‘traditionalisering’ niet betekent dat er geen veranderin-
gen plaatsvonden in de materiële cultuur, al wordt door het gebruik van een
begrip als ‘verstening’ of omschrijvingen als ‘het vasthouden aan bepaalde
voorwerpen’ wel de indruk van een gebrek aan dynamiek gewekt.10 Het is
overigens de vraag of ons probleem vanuit hun onderzoeksperspectief wel
relevant was. Het onderzoek van Van Koolbergen en Schuurman richtte
zich namelijk vooral op veranderingen in het bezit, en niet op het daadwer-
kelijke proces van toe-eigening of ‘culturele nieuwvorming’.

Het is juist hierop dat ons onderzoek zich richt. Hoe verliep het toe-eige-
ningsproces van innovaties? Hoe gaf men deze een plaats in het dagelijks
leven? Sloot men hierbij aan op reeds bestaande rituele repertoires, of
ontwikkelde zich rond nieuwe voorwerpen een geheel nieuw gedragsreper-
toire met eigen codes?

Dergelijke vragen komen we, hoewel niet zo expliciet geformuleerd,
bijvoorbeeld wel tegen in het onderzoek van de Franse historicus Daniel
Roche naar de materiële cultuur in het achttiende-eeuwse Parijs en, om een
voorbeeld dichter bij huis te noemen, in het onderzoek van de volkskundige
J.J. Voskuil naar enkele specifieke vormen van de materiële cultuur, zoals de
consumptie van bruin brood en het koffie- en theegebruik in Nederland.11

Bij de analyse van zijn gegevens hield Voskuil bovendien niet alleen reke-
ning met de rol van beeldvorming rond objecten, hij maakte ook duidelijk
hoe bepalend de lokale context is voor het gedrag van groepen.

Groepen mensen vormen geen afgesloten geheel, maar kunnen wisselen
van samenstelling en allianties. Gedragscodes kunnen worden aangescherpt
en bijgesteld, al naargelang de maatschappelijke context.12 Tot die context
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behoort ook de woonplaats of de regio waarin men woont. Hier krijgt het
sociale leven vorm.13 Wat voor rol speelde de woonplaats in de vormgeving
van het dagelijks leven van de Doesburgers en Maassluizers? Meer algemeen
geformuleerd: wat is de precieze relatie tussen groepsculturen en lokale
identiteit? In deze studie gaan we ervan uit dat er sprake was van een voort-
durende wisselwerking tussen beide en dat het gedrag van de Doesburgers
en Maassluizers ook vanuit dat perspectief begrepen kan worden wanneer
rekening wordt gehouden met de mogelijk sturende werking van beeldvor-
ming.14

De Maassluizers gaven met hun materiële cultuur, zo wordt hier be-
toogd, uitdrukking aan een door heel de gemeenschap gedeeld eenduidig
besef van lokale identiteit, gestuurd door een eenduidige beeldvorming
binnen en buiten de groep. Ze zagen zichzelf als een eenheid en gedroegen
zich ook zo, niet in de laatste plaats omdat zij daar als vissersgemeenschap
heel duidelijke redenen toe hadden: de beeldvorming bevestigde hen in hun
gevoel van saamhorigheid. Bij de Doesburgers was van een eenduidig besef
van identiteit geen sprake: het ‘Doesburgerschap’ werd door iedereen weer
anders beleefd, ingevuld en vormgegeven, minder gestuurd door collec-
tieve, eenduidige beeldvorming. In feite hebben we ook hier weer te maken
met een dynamisch proces van toe-eigening, niet van een voorwerp, maar
van een plaats; de Doesburgers en Maassluizers eigenden zich elk op hun
manier hun woonplaats toe en gaven zo aan hun woonplaats een eigen ge-
zicht.

Een kanttekening is hier op haar plaats. Ook in de vroegmoderne tijd
gingen klein- en grootschaligheid samen; de lokale gemeenschap maakte
deel uit van een groter verband. Dit gegeven stelt ons voor een probleem:
wat voor verschuivingen deden zich voor in de beleving van de geografische
ruimte? Wat was het referentiekader? Het eigen dorp, de eigen regio of een
veel groter gebied?15 Het is denkbaar dat men zich niet eens op de eigen regio
richtte, maar op een andere. Misschien sprak zelfs voor sommige Doesbur-
gers het welvarende Holland wel veel meer tot de verbeelding dan hun eigen
Gelderland. Dit stelt ons voor de vraag in hoeverre in de boedelbeschrijvin-
gen de neerslag van (het ontstaan van) een ‘nationaal gevoel’ te zien is.16 In de
conclusie zullen we op deze vraag terugkomen.

   

Voor het onderzoek kon gebruik worden gemaakt van een groot databestand
met boedelbeschrijvingen aanwezig op het Meertens Instituut te Amster-
dam. Reeds in 1980 is dit instituut begonnen met het verzamelen en kopië-
ren van zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse boedelbeschrij-
vingen uit verschillende Nederlandse dorpen en stadjes, met als doel onder-
zoek te kunnen doen naar veranderingsprocessen in de materiële cultuur.
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De geselecteerde plaatsen moesten aan een aantal voorwaarden voldoen: het
inwonertal mocht niet hoger zijn dan vijfduizend, de plaats moest voor het
omliggende gebied een centrale functie hebben, en in het materiaal moest
ook het landelijke gebied vertegenwoordigd zijn, zodat een vergelijking
mogelijk zou worden tussen verstedelijkte gebieden en het platteland. Bij
oriënterend onderzoek in plaatselijke archieven werd duidelijk dat voor
sommige regio’s helemaal geen inventarissen bewaard waren gebleven.
Uiteindelijk zijn voor een zevental plaatsen zowel uit notariële als uit rech-
terlijke archieven alle bewaard gebleven inventarissen en een aantal open-
bare verkopingen verzameld en door derden in een databestand ingevoerd:
het Gelderse Doesburg, het Zuid-Hollandse Maassluis, het Maassluise
buurdorp Maasland, de Hollandse stadjes Weesp en Medemblik met hun
omliggende gebied, de Noord-Brabantse heerlijkheid Oirschot, en het aan
de oostgrens gelegen vestingstadje Groenlo met de heerlijkheid Lichten-
voorde.17 Van alle plaatsen (met uitzondering van Maasland) zijn zowel voor
de zeventiende als de achttiende eeuw inventarissen beschikbaar. De sprei-
ding is echter uiterst ongelijkmatig. Rekening houdend met dit gegeven,
maar ook met de nogal uiteenlopende ‘kwaliteit’ van het bronnenmateriaal
(waarover meer in het volgende hoofdstuk) én met de beschikbare tijd, werd
uiteindelijk besloten om alleen de inventarisbestanden uit Doesburg en
Maassluis voor dit onderzoek te controleren en te bewerken.

Tabel 1: Overzicht boedelbank Meertens Instituut Amsterdam

totaal 1ste inv. 2de inv. -1650 -1700 -1750 -1800

Doesburg* 270 1636 1636 14 49 79 128
Maassluis 311 1628 1665 1 86 68 156
Maasland 81 1692 1734 0 1 21 59
Weesp 312 1625 1631 13 75 92 132
Medemblik 142 1654 1686 0 9 58 75
Oirschot 393 1645 1646 8 86 110 189
Lichtenvoorde 207 1678 1699 0 2 73 132

* Inclusief gerechtelijke verkopingen Oud Rechterlijk Archief Doesburg en Doesburg
Richterambt.
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13. Zie ook Prak, ‘De nieuwe sociale geschiedschrijving in Nederland’, 1994. 14. Zie ook 
Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’, 1992; idem, ‘Het zelfbeeld van de Nederlander in
de achttiende eeuw: een inleiding’, 1992. 15. Frijhoff, ‘Mentaliteit op schaal: micro, meso
of macro?’, 1986. 16. Zie in dit verband ook Frijhoff, ‘Het zelfbeeld van de Nederlander in
de achttiende eeuw: een inleiding’, 1992; idem, ‘Nederlandse cultuur als object van
geschiedschrijving’, 1994. 17. Zie tabel 1 voor een overzicht van deze bestanden.



Boedelbeschrijvingen lenen zich als bron relatief goed voor een kwantita-
tieve, seriële bewerking, zodat over een lange aaneengesloten periode veran-
deringen in het bezit in kaart kunnen worden gebracht. De computertech-
nologie biedt daarbij de mogelijkheid om, met de kwantitatieve gegevens uit
de boedelinventarissen, indrukwekkende tabellen en grafieken te presente-
ren. In dit onderzoek is er echter bewust voor gekozen om voor een derge-
lijke presentatie niet meer dan een bescheiden ruimte te reserveren en de
afzonderlijke boedels zo veel mogelijk als historische bron herkenbaar te
laten. Twee overwegingen gaven daarbij de doorslag. Ten eerste is dit
onderzoek gebaseerd op een relatief klein bestand met inventarissen van,
vanuit statistisch oogpunt bezien, zeer wisselende kwaliteit. Ten tweede
leverde de indeling van de nalaters in sociale groepen in een groot aantal
gevallen problemen op. Het leek mij weinig zinvol om deze glad te strijken:
in het boedelinventarisonderzoek is het probleem van de groepsindeling
voortdurend onderwerp van discussie, en er is nog geen bevredigende oplos-
sing voor gevonden. Dit is overigens niet zo verwonderlijk, want de samen-
stelling van boedels wordt niet alleen door sociale en economische, maar ook
door culturele criteria bepaald.

Voor een aantal analyses heb ik echter, aansluitend bij de huidige consen-
sus op het gebied van de sociale stratificatie in de vroegmoderne tijd, de
bewaard gebleven boedelbeschrijvingen over een drietal hoofdgroepen
verdeeld. De eerste groep bestaat uit de inventarissen van handwerkslieden,
vissers, dienstboden, soldaten, dagloners en iedereen met een vermogen
onder de 2000 gulden van wie het beroep niet bekend was.18 Tot de midden-
groep reken ik de inventarissen van winkeliers en meesterambachtslieden en
van iedereen met een vermogen tussen de 2000 en 5000 gulden van wie het

18

Tabel 2: Overzicht databestand Doesburg en Maassluis

 Handwerkslieden, vissers, dienstboden, soldaten, dagloners en nalaters met een vermogen
onder de 2000 gulden van wie het beroep niet bekend is (minvermogenden).

  Winkeliers en ambachtslieden en nalaters met een vermogen tussen de 2000 en 5000 gulden
van wie het beroep niet bekend is (modaal, middengroep).

   Patriciaat en gezeten burgerij en nalaters met een vermogen boven de 5000 gulden van wie het
beroep niet bekend is (bovenlaag, notabelen en ondernemers).

-1650 -1700 -1750 -1775 -1800
D D M D M D M D M

 0 6 7 29 10 16 13 12
  6 16 39* 5 10 28 11 19 28
   3 8 21 4 15 9 18 6 25
grote herbergen 0 0 0 0 2 4 1 3 0
inwonend 0 0 4 0 4 1 4 0 7
onvolledige inv. 1 7 22 8 8 4 4 3 11
openb. verkopingen 1 5 0 7 0 4 0 16 19

* voornamelijk inventarissen van in gemeenschap bezeten goederen (zie hoofdstuk 1).



beroep niet bekend was. De derde groep wordt gevormd door inventarissen
van leden van het patriciaat en de gezeten burgerij. In deze groep bevinden
zich de burgemeesters, schepenen, officieren, vrije en dienstverlenende
beroepsbeoefenaren, boekhouders, reders, kooplieden, brouwers en ieder-
een met een vermogen boven de 5000 gulden. 

Bij de indeling van de nalaters heb ik gebruikgemaakt van gegevens uit de
boedelinventaris, maar ook van ander archiefmateriaal, zoals fiscale bron-
nen. In beide gevallen bleek de oogst waar het functie- en beroepsaanduidin-
gen betrof zeer mager. Vooral voor Doesburg gaf dit problemen, omdat hier
dikwijls ook uit de boedel zelf niet af te lezen was wat voor beroep(en) de
nalater uitoefende. En dan hebben we het nog niet eens over het gegeven dat
we vaak niet alleen met de nalater te maken hebben, maar ook met zijn of haar
partner.19

Een terugkerend onderwerp van discussie binnen het inventarisonder-
zoek is het zogeheten woord-zaakprobleem. Uiteindelijk bieden boedel-
inventarissen slechts een lijst met dode woorden; de voorstelling van het
object moeten we zelf maken. Het object kan veranderen terwijl de aandui-
ding hetzelfde blijft of, omgekeerd, de aanduiding kan veranderen (of per
sociale groep verschillen) terwijl het object hetzelfde blijft.

Het commentaar van de inventarisopstellers is vaak voor tweeërlei uitleg
vatbaar. Een enkel voorbeeld kan hier volstaan. Porselein en Delfts aarde-
werk zijn twee verschillende materiaalsoorten, ze zien er verschillend uit,
hebben een verschillende structuur en zijn afkomstig uit verschillende
gebieden. Soms kan uit de inventaris worden opgemaakt dat deze verschil-
len niet alleen werden onderkend, maar ook van groot belang werden geacht.
In de Doesburgse boedels, dikwijls naar materiaalsoort opgemaakt, is het
aardewerken en porseleinen serviesgoed echter vaak ondergebracht in één
rubriek. Onder het hoofdje ‘aardewerk en porselein’ volgt dan alleen een rij
voorwerpen, zonder nadere aanduiding. Hier kan een onderzoeker weinig
mee. Ook in die gevallen waarin de inventarisopstellers wel onderscheid
maakten tussen porselein en aardewerk, roept de formulering dikwijls
vragen op. Tenslotte werd in de zeventiende en achttiende eeuw Delfts
aardewerk vaak aangeduid als ‘porselein’.20 In sommige gevallen kon secun-
daire literatuur of het Woordenboek der Nederlandsche Taal uitkomst bieden.
De woord-zaakkwestie blijft echter een probleem, zeker bij inventaris-
onderzoek dat zich, zoals in ons geval, uitstrekt over een langere periode en
over verschillende plaatsen en sociale groepen.
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18. De hier genoemde bedragen vallen samen met de drempels van het zegelrecht (zie 
hoofdstuk 1). 19. Een mogelijk raster voor een groepsindeling op basis van objecten uit 
de boedel zelf is aangereikt door Wijsenbeek-Olthuis, ‘A matter of taste’, 1994, pp. 43-54.
De voor dit raster gekozen indicatoren zijn – zoals alle indicatoren – echter sterk context-
gebonden. 20. Zie onder meer Lunsingh Scheurleer, Delft. Niederländische Fayence, 1984.



Een kwantitatieve bewerking van de bron is echter slechts één stap; zij
vertelt ons nog niets over het gebruik en de verschillende betekenissen die
aan de voorwerpen werden toegekend, en daar gaat het in deze studie nu
juist om. Daarom is er hier voor gekozen om de inventarissen vanuit ver-
schillende invalshoeken te benaderen en de boedelbeschrijvingen te con-
fronteren met testamenten, verslagen van rechtszaken (rond bijvoorbeeld
diefstal), beeldmateriaal, egodocumenten en andere bronnen waarin op
meer of minder rechtstreekse wijze de inwoners van de Republiek zichzelf in
woord en beeld presenteerden.

Twee literaire bronnen moeten hier afzonderlijk worden genoemd. Een
rijke bron vormt de levensbeschrijving van de Doesburger Christoffel Baer-
ken (1771-1840). Deze telg uit een verarmd katholiek geslacht schreef in
1822 een vierhonderd bladzijden tellend verhaal waarin hij terugkeek op zijn
weinig fortuinlijke leven.21 In combinatie met enkele andere bewaard geble-
ven documenten van de familie Baerken biedt dit levensverhaal een moge-
lijkheid om de resultaten van het kwantitatieve boedelonderzoek te confron-
teren met kwalitatieve gegevens.22

Uitvoerig geraadpleegd werd de Natuurlyke historie van Holland van de
Katwijker Johannes Le Francq van Berkhey, die met veel oog voor contem-
poraine culturele verschillen de zeden en gewoonten van de Hollanders in
kaart bracht, als een volkskundige avant la lettre.23 Het werk van Le Francq
van Berkhey had voor ons onderzoek des te meer waarde, doordat er uitge-
breid aandacht wordt besteed aan Maassluis.

Door de boedelbeschrijvingen ook te confronteren met afbeeldingen en
gedrukte bronnen die niet direct betrekking hebben op Doesburg of Maas-
sluis, werd het mogelijk de objecten die in de boedels worden genoemd in
een bredere context te plaatsen en recht te doen aan de vele uiteenlopende
betekenissen die aan deze objecten konden worden toegekend. Bij de keuze
van dit ‘aanvullende’ bronnenmateriaal is niet zozeer gestreefd naar volle-
digheid, als wel naar verscheidenheid.

Bij een studie naar de materiële cultuur die de boedelbeschrijving zo
centraal stelt, moet ten slotte de vraag worden gesteld wat precies de plaats is
van al die particuliere bezittingen binnen de brede gemeenschap. Hoe zit het
met de objecten die als gemeenschappelijk bezit werden gebruikt? Bijzon-
dere aandacht verdienen in dit verband de Doesburgers. Als inwoners van
een garnizoensstadje hadden zij voortdurend te maken met de aanwezigheid
van ingekwartierde militairen. Wat gebeurde er binnen een huishouden in
een dergelijke context met de symbolische betekenis van objecten?

Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden zullen we eerst de
boedelbeschrijving als historische bron in haar juiste context moeten plaat-
sen. Boedelbeschrijvingen bieden een momentopname van particuliere
bezittingen. Er zijn veel meer momentopnames bewaard gebleven, zoals
testamenten, boedelscheidingen en overzichten van de bij een huwelijk
ingebrachte goederen. Hoe verhouden deze documenten zich tot elkaar en
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wat vertellen zij over het ‘leven van het object’ binnen de kring van familie en
vrienden? Nadat we deze vraag hebben beantwoord, zullen we een blik
werpen op de plaatsen zelf. Wat waren de voornaamste overeenkomsten en
verschillen en in hoeverre mogen we ze als kenmerkend beschouwen voor
andere plaatsen in de Republiek?

De kern van dit boek bestaat uit een vijftal hoofdstukken waarin alge-
mene, dagelijks terugkerende handelingen als uitgangspunt zijn genomen:
het gebruik (de toe-eigening dus) van de woonruimte, eten en drinken,
gekleed gaan, lezen en schrijven, zien en aanraken. Natuurlijk kunnen er
kanttekeningen worden geplaatst bij een dergelijke indeling. Zo ontbreekt
bijvoorbeeld het terrein ‘werken’, terwijl dit zonder meer moet worden
beschouwd als een algemene, dagelijkse handeling. De gegevens die de
boedelbeschrijvingen op dit gebied bieden zijn echter schaars. Dat ‘werken’
niet aan bod komt in een afzonderlijk hoofdstuk, betekent niet dat het geen
rol speelt in dit boek. Het fenomeen ‘werken’ komt steeds weer ter sprake; de
veranderende verhouding tussen arbeid en vrije tijd, en tussen werk en
privé-leven, vormt een van de rode lijnen in dit boek.

..

– Voor een overzicht van alle voor deze studie geraadpleegde boedel-
beschrijvingen verwijs ik naar de proefschrifteditie van dit boek, in 1998
gepubliceerd onder dezelfde titel en te raadplegen in de bibliotheek van
het Meertens Instituut in Amsterdam. In deze editie is ook een bijlage
opgenomen met een tabel van de spreiding van de aantallen objecten in
de boedels en een overzicht van eerste vermeldingen voor een beperkt
aantal objecten.

– Bij verwijzingen naar boedelbeschrijvingen geef ik tussen haakjes steeds
het jaar van de inventarisopmaak.

– Bij de uit de inventarissen overgenomen boektitels vermeld ik tussen
haakjes telkens de mij vroegst bekende uitgave.

– Geldbedragen zijn aangegeven in guldens, stuivers en penningen,
telkens gescheiden door een liggend streepje: fl. 10-8-15 betekent dus
tien gulden, 8 stuivers, 15 penningen. Een gulden telde twintig stuivers,
een stuiver telde zestien penningen.

21

21.  Nijmegen, Collectie Baerken, doos nr. 3. De auteur ( . .) bereidt een uitgave van 
deze levensbeschrijving voor. 22. Zie over de familie Baerken: Kleijntjens, ‘Geslachtboek
der familie Stenderingh-Baerken en aanverwante families’, 1910; en idem, ‘De familie
Baerken en de Hervorming in Doesburg 1572-1687’, 1910. 23. Le Francq van Berkhey,
Natuurlyke historie van Holland. Zie over Le Francq van Berkhey: Arpots, Vrank en vry:
Johannes Le Francq van Berkheij (1729-1812), 1990.



1. Boedels

In het onderzoek naar de materiële cultuur vormt de boedelbeschrijving een
belangrijke bron. Terwijl men enkele decennia geleden doorgaans slechts
enkele exemplaren bestudeerde, wordt nu vaker gewerkt met grote aantal-
len, opgenomen in geautomatiseerde bestanden. Voor sommige gebieden
zijn helemaal geen boedelbeschrijvingen van particuliere huishoudens
beschikbaar, voor andere regio’s gaat het om honderden exemplaren.1 Bij
onderlinge vergelijking wordt duidelijk hoezeer de voor het kwantitatieve
onderzoek bewerkte boedelbeschrijvingen ook inhoudelijk van elkaar ver-
schillen. Het enige gemeenschappelijke kenmerk is dat zij een moment-
opname bieden van goederen in particulier bezit.

Behalve de (voor het kwantatieve onderzoek meest gebruikte) beschrij-
vingen van nalatenschappen zijn er nog veel meer documenten die betrek-
king hebben op de roerende goederen in particulier bezit.2 Wat ons hier
vooral interesseert zijn de documenten die werden opgemaakt in het kader
van de erfopvolging, dus beschrijvingen van nalatenschappen, boedelschei-
dingen en testamenten. Zulke documenten geven het bezit in de grootste
omvang en op een zo laat mogelijk moment in de levenscyclus van de erflater.

We zullen deze bronnen vanuit twee invalshoeken bekijken: als product
van een bepaalde juridische cultuur én als historische bron die ons inzicht
biedt in de verwerving en distributie van roerende goederen binnen de kring
van familie en ‘vrienden’.3 In het kader van dit laatste zullen we ook kort stil-
staan bij de geschenkcultuur in de vroegmoderne tijd.

Centraal staan hier dus de familiebezittingen. Hoeveel belang men juist
aan dergelijke bezittingen hechtte kan geïllustreerd worden aan de hand van
het faillissement van de Maassluise kuipersfamilie Bakker-Buijtelaar in
1786. Net als in andere gevallen wanneer er sprake was van een faillissement
werden de bezittingen van deze familie geïnventariseerd, niet ter wille van
eventuele erfgenamen, maar voor de crediteuren. De familie raakte vrijwel
alles kwijt. Een paar dingen mocht zij echter houden. Niet alleen werd er een
soort minimumboedel samengesteld bestaande uit twee bedden met toebe-
horen, wat dagelijks goed en een paar kleren,4 de schout en schepenen –
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1. Zie ook Wijsenbeek-Olthuis, ‘Boedelinventarissen’, 1995. 2. Idem, Achter de gevels van 
Delft, 1987; en idem, ‘Boedelinventarissen’, 1995. 3. In de vroegmoderne tijd waren
familie en vrienden vaak synoniem. Tot de ‘vrienden’ rekende men doorgaans die verwan-
ten met wie men verplichtende relaties onderhield. Zie Kooijmans, Vriendschap en de kunst
van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw, 1997. 4.  Maassluis, inv. nr. 204,
Allerhande akten, Boedelbeschrijving Simon Bakker en Ariaantje Buijtelaar, 1786.



belast met faillissementen – toonden ook op een ander terrein clementie. Het
gezin mocht na taxatie ‘eenige familiestukjes van weinig waarde’ overne-
men, en de geschenken die ooit (‘door anderen als de ouders’) aan de kinde-
ren waren gegeven werden veiliggesteld door ze ‘onder iemand van de naaste
vrinden als een eigendom der kinderen gedurende derzelver minderjarig-
heid tegen behoorlijke recipis in bewaring te geven’.5 Familiestukjes en
geschenken werden door beide partijen kennelijk als onmisbaar en onver-
vreemdbaar beschouwd.

 

Voor een goed begrip van de hier besproken bronnen is het belangrijk om te
beseffen dat er in de Republiek geen uniforme rechtspraktijk bestond. In
veel gebieden gold het zogeheten ‘gewoonterecht’, het (dikwijls op schrift
gestelde) recht zoals dat was gevormd ‘door en uit gewoonten en gebruiken
die op de rechtsovertuiging van het volk berusten, zodat anders handelen als
onrecht wordt gevoeld’.6 De Staten-Generaal en de gewestelijke overheden
konden weliswaar plakkaten of ordonnanties uitvaardigen, maar het waren
uiteindelijk de lokale instanties die ervoor moesten zorgen dat deze ook in de
praktijk werden nagevolgd.

Gewoonterecht of niet, op sommige gebieden van het erfrecht was wel
sprake van uniformiteit. Zo werd overal onderscheid gemaakt tussen wette-
lijke erfopvolging (bij versterf, ab intestato) en testamentaire erfopvolging.
Dit betekende dat de nalatenschap volgens de regels van het erfrecht aan de
erfgenamen (in eerste instantie de kinderen en de echtgenoot van de erflater)
overging, tenzij er sprake was van een testament. Hierin kon men een deel
van zijn of haar nalatenschap vermaken aan wie men wilde. Een deel ging
echter altijd naar de bloedverwanten in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen,
ouders, grootouders). Dit deel heette de legitieme portie. De echtgenoot had
hier geen recht op. Het was echter gebruikelijk om elkaar het vruchtgebruik
te vermaken. Dit betekende dat de langstlevende een bepaalde periode ‘in de
boedel kon blijven zitten’.

In de Republiek bestond geen bevoorrechting van de oudste zoon ofwel
‘primogenituur’; alle kinderen hadden formeel dezelfde rechten. Wel kreeg
de oudste zoon zijn legitieme portie vaak eerder uitgekeerd dan de andere
kinderen.

Kinderen konden dus niet geheel onterfd worden. Wel was er het zoge-
heten recht van fidei-commis of erfstelling over de hand. Van dit recht werd
dikwijls gebruikgemaakt wanneer de vrees bestond dat het vermogen niet in
stand zou blijven. Men bepaalde dan per testament dat de erfgenaam alleen
de beschikking kreeg over inkomsten uit het vermogen, terwijl de erfenis na
het overlijden van de erfgenaam als geheel moest worden overgegeven aan
bijvoorbeeld de kinderen van de erfgenaam.
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De afwikkeling van een nalatenschap was geen eenvoudige zaak, ook niet als
er geen tegenstrijdige belangen in het spel waren. In bepaalde gevallen was
men verplicht om een boedelbeschrijving op te laten maken. Bijvoorbeeld
wanneer men een nalatenschap aanvaardde ‘onder voorrecht van boedelin-
ventaris’. Dit betekende dat de erfgenaam pas nadat vastgesteld was of de
boedel solvent was besliste of hij zijn erfenis wilde aanvaarden. Hiertoe
moest dan eerst een officiële boedelbeschrijving worden opgemaakt, met
een overzicht van de lasten en baten. Vanaf het begin van de zestiende eeuw
werd van dit recht gebruikgemaakt.7

Vanaf ongeveer het midden van de veertiende eeuw was men daarnaast op
verschillende plaatsen in de Noordelijke Nederlanden overgegaan tot het in-
voeren van een verplichting om in bepaalde omstandigheden een boedelin-
ventaris op te maken ter bescherming van het bezit van minderjarige wezen,
halfwezen en onder curatele gestelden. De verantwoordelijkheid hiervoor
lag doorgaans bij de schepenen. Met name in de grotere steden in het westen
ging men al vroeg over tot de oprichting van weeskamers. Dit waren afzon-
derlijke colleges waarin de schepenen die met de afwikkeling van nalaten-
schappen waren belast dan als weesmeester zitting namen. In Doesburg wer-
den alle boedelzaken door de magistraat behartigd. Slechts enkele jaren, van
1696 tot 1704, heeft hier een weeskamer bestaan. In Maassluis bestond gedu-
rende de gehele zeventiende en achttiende eeuw een weeskamer.

Vanaf de zestiende eeuw werden op tal van plaatsen nieuwe ordonnanties
uitgevaardigd en reeds bestaande vernieuwd. Mogelijk werden pas vanaf die
tijd in de praktijk vaker boedelbeschrijvingen opgesteld of werd het gebrui-
kelijker om de stukken te bewaren. Uit de periode van vóór de zestiende
eeuw zijn in elk geval vrijwel geen boedelbeschrijvingen bewaard gebleven,
ook niet in goed behouden stadsarchieven.

Voor de jurisdictie van het ambacht Maasland, tot 1614 het rechtsgebied
waartoe Maassluis behoorde, was de afwikkeling van nalatenschappen in
1581 bij ordonnantie geregeld. Binnen zes weken na een sterfgeval moest er
een tweetal voogden zijn aangesteld die verplicht waren samen met de ach-
tergebleven partner binnen veertien dagen een ‘pertinente inventaris’ te la-
ten maken van alle goederen van de overledene. Op nalatigheid stond een
boete van 10 stuivers per week.8 In 1722 werd, naar we mogen aannemen om-
dat de navolging van de verordening te wensen overliet, voor het toen inmid-
dels zelfstandige Maassluis opnieuw een dergelijke ordonnantie uitgevaar-
digd.9
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Zijn er voor het vissersdorp voorzover bekend uit de eerste helft van de
zeventiende eeuw vrijwel geen boedelbeschrijvingen bewaard gebleven,
voor Doesburg zijn er wel enkele vroeg-zeventiende-eeuwse inventarissen.
Hier volgde men voorzover valt na te gaan de stadsrechten van Zutphen
(hernieuwd in 1638 en 1742), op grond waarvan de nabestaanden verplicht
waren binnen zes weken na overlijden van de erflater, van alle bezittingen
een ‘behoorlijken inventarium’ te maken, tenzij hij of zij hiertoe door ‘ken-
nelicken noot en verhindering’ niet in staat was. Van een eventuele boete was
geen sprake.10

Vanaf de zestiende eeuw werden met het oog op de scheiding en deling
van de boedel steeds vaker ook boedelbeschrijvingen opgemaakt als er
formeel geen sprake was van een verplichting. Kennelijk bestond er alom de
behoefte om het particulier bezit van roerende goederen op schrift te stellen
en de documenten te bewaren.

In de achttiende eeuw ontstond zelfs een spotgenre op deze nieuwe vorm
van opschrijfcultuur. Zo verscheen rond 1770 een drukwerkje met de titel:
Wonderlijke en aardige begraaf-ceel, nevens de onkosten van de begraffenis:
mitsgaders de Inventaris van den boedel, van den overledene en nooyt gehoorde
takkebosse-maaker Steven van der Klok, gedrukt door twee gesellen, Piet Vroeg-
bedorven, en Philip met de Bellen. De fictieve ‘inventaris van den imboel’
vermeldt objecten als:

Een curieuse Goude-ketting zonder schalmen en slot,
Een dito ring zonder beugel,
Een dito hayr-naalt aan twee zijden valsch
Een dito pennikje / waar op zeer proper verbeelt staat de conjunctie 

van Mars en Venus
Een silver schenkbort sonder rant of bodem.
Een dito lampet-schotel zonder bodem.
Zes dito lepels zonder steelen
Drie dito zonder bladen
Twee dito zonder stelen of bladen.
Enzovoort.11

Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of de publicatie een politiek doel
had, zoals het geval was bij de in de zeventiende eeuw verschenen spot-
inventarissen van bibliotheken van onder anderen Johan de Witt.12

    

Zowel de weesmeesters als particulieren konden in Maassluis voor het laten
opmaken van een boedelbeschrijving terecht bij de dorpsnotaris of bij een
notaris uit een andere plaats. Getuige de aanwezigheid van een veertigtal
achttiende-eeuwse Maassluise boedelbeschrijvingen in het notarieel archief
van Maasland werd van deze laatste mogelijkheid inderdaad gebruikge-

26



maakt. In Maassluis (en ook in Maasland) was steeds één notaris werkzaam,
die tevens als secretaris deel uitmaakte van het dorpsbestuur. Mede door
deze combinatie van ambten nam hij in de dorpssamenleving een zeer voor-
aanstaande positie in. Door zijn ogen zien wij dus de materiële cultuur van
het vroegmoderne Maassluis.13

Gelderland kende in de vroegmoderne tijd geen notariaat; notariële
werkzaamheden werden door de schepenen uitgevoerd. Zij stelden de
inventarissen op of lieten dit over aan de erfgenamen zelf. De Haagse notaris
Arent Lybreghts betoogde in zijn Redenerend Vertoog over ’t Notaris ampt
(1734, 17685) dat het ‘’t voorzichtigste [was] dat men den Inventaris doet
maken door een publicq Persoon, om alle suspice voor te komen, enzo niet
aan de vermissinge, als onderhandsche Instrumenten onderworpen zyn’.14

Bij de Doesburger Herman Slabus, die in 1741 zelf een inventaris op-
stelde van de bezittingen van zijn overleden vrouw, verliep een en ander
inderdaad niet geheel vlekkeloos. Volgens Slabus’ schoonzuster Hendrika
Smits (die recht had op een deel van de nalatenschap omdat het echtpaar
Slabus geen kinderen had) ontbraken op de oorspronkelijke lijst verschil-
lende bezittingen van haar zuster en waren andere niet juist beschreven.
Vergelijking van respectievelijk Hendrika Smits’ en Slabus’ beschrijving
van de boedel laat het verschil duidelijk zien. Terwijl Herman Slabus alleen
vage aanduidingen gebruikte (zoals ‘ennijge koffijbonen’, ‘ennijge risten
klumpen’, ‘ennige rommelderij’), wist Hendrika zeer nauwkeurige beschrij-
vingen te geven, die ons direct attenderen op de rol van het geheugen in
kwesties als deze. Zo herinnerde Hendrika zich dat er veel meer contant geld
in huis was geweest (‘dat ik selfs bij een heb helpen maken in broer Slabus en
min overleden susters presensi’) en op zolder nog een vat vol tabak moest
staan ‘so groet als 4 mannen na boven getrokken hebben’.15

In Maassluis hoefde men voor iets dergelijks minder bang te zijn; behalve
de notaris waren hier bij een inventarisatie doorgaans de voogden, twee
getuigen (bijvoorbeeld het huispersoneel of enkele erfgenamen) en een
beëdigd klerk aanwezig.16
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10. Stadt-rechten van Zutphen, 1638, p. 11. Vgl. Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght 
van Zutphen, 1742, pp. 21-22. Over het ‘uitstralingseffect’ van het Zutphense stadsrecht
zie Moorman van Kappen, ‘Zutphens centrumfunctie op het gebied van recht, rechtspraak
en bestuur’, 1989. 11. Anoniem, Wonderlijke en aardige begraaf-ceel, z.j. Met dank aan
prof. dr. W.H. Vroom, die mij op het bestaan van dergelijke spot-inventarissen attendeer-
de. 12. Appendix van ’t catalogus van de boecken van Mr. Jan de Wit, z.j. [1672]. 13. De
notarissen waren vaak afkomstig uit een andere plaats; van de tien notarissen (annex
secretarissen) die gedurende de periode 1650-1800 in Maassluis werkzaam waren, was de
helft in Den Haag tot het ambt van notaris geadmitteerd. Sommigen hadden voor hun
komst naar Maassluis reeds enkele jaren elders als notaris dienst gedaan. Notaris Cornelis
van Dam bijvoorbeeld was in 1677 te Bennebroek begonnen en zou in 1693 de praktijk van
zijn collega De Winter overnemen. 14. Lybreghts, Redenerend Vertoog over ’t Notaris ampt,
1734, 17685, p. 481. 15.  Doesburg, inv. nr. 1670, Boedelbeschrijving Herman Slabus
en Johanna Smits, 1741.
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Aan het opmaken en laten verzegelen van een officiële, door een notaris of
schepen opgestelde inventaris waren kosten verbonden. Voor de 87 bladzij-
den tellende inventaris van de Doesburgse burgemeester Anthoni Haeck en
diens echtgenote Elisabeth Portengen werd in 1669 een bedrag van maar
liefst 75 gulden in rekening gebracht: 34 gulden voor het ‘munderen [zuive-
ren,  . .] en concipieren’, 17 gulden voor het kopiëren, 9 gulden voor het
‘consuleren’ over de inventaris (hetgeen drie dagen in beslag nam) en het
corrigeren, 4 gulden voor het papier, 8 gulden voor het bezegelde papier en
ten slotte 3 gulden voor het verzegelen van de inventaris.17 Voor dit laatste
golden overigens vaste prijzen. Voor boedels met een waarde tot 300 gulden
moest 3 stuivers worden betaald, voor boedels in de klasse 300 tot 2000
gulden moest fl. 1-4 worden betaald, voor een boedel tot 5000 gulden
betaalde men fl. 2-8 en daarboven 3 gulden.18

Het inventariseren kon een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid zijn.
Van de inventaris van de nalatenschap van het Doesburgse echtpaar Jansen-
van Grevenbroeck, bijvoorbeeld, werden in 1663 drie verschillende versies
gemaakt: één exemplaar in het klad en vervolgens twee net-exemplaren (één
om te behouden en één om ‘over te geven’), ‘alwaer linnen bij linnen, coper
bij coper, tin bij tin, en houdtwerck bij houdtwerck en soo voorts elck bij t’
sijne uijtgesocht en gestelt, en t’ selve uijt de cladde bij een gevoegt’.19 Het
werk van de boedelbeschrijver beperkte zich bovendien vaak niet tot een
éénmalig optreden; soms vond later nog een hertelling van voorwerpen
plaats (lakens en slopen bijvoorbeeld) of werden wat voorwerpen toege-
voegd die in eerste instantie vergeten waren of zich elders bevonden.

Anders dan de ordonnanties voorschreven, werd lang niet altijd binnen zes
weken na overlijden een inventaris opgemaakt; in de praktijk varieerde de
tussenliggende periode van enkele dagen tot een aantal jaren. In veel geval-
len werd pas overgegaan tot inventarisatie op het moment dat er daadwerke-
lijk een boedelscheiding of juist een boedelmenging plaatsvond, meestal
wanneer de achtergebleven partner hertrouwde.

Soms is expliciet aangegeven dat er sprake is van een tweede huwelijk. In
andere gevallen lijkt dit zeer aannemelijk, bijvoorbeeld wanneer de voorwer-
pen (of een deel van de voorwerpen) per materiaalsoort beschreven zijn; bij
een op handen zijnde boedelscheiding bood een rubricering per materiaal-
soort immers een beter overzicht. Een groot deel van de Doesburgse boedel-
beschrijvingen en de meeste zeventiende-eeuwse Maassluise boedelbe-
schrijvingen zijn per materiaalsoort opgemaakt. In het achttiende-eeuwse
Maassluis werden daarentegen net als elders in Holland in deze periode de
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16. Zie onder andere Not. Arch. Maassluis, inv. nrs. 5520.56, 1706; 5525.13, 1713; 
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bezittingen per vertrek geïnventariseerd. Het is heel goed mogelijk dat dit
verband houdt met de ontwikkeling van het notariaat in Holland; terwijl
bijvoorbeeld in handboeken uit het Duitse Würtemberg uitsluitend voor-
beeldinventarissen voorkomen waarin de roerende goederen per materiaal-
soort werden beschreven, schreven Hollandse notariële handboeken als Ars
Notariatus (1585) en de Nederlandse practyk ende oeffening der notarissen

(1666) voor de goederen per vertrek te
noteren.20

Dat veel inventarissen anders dan de
regels voorschreven in de praktijk niet di-
rect na overlijden, maar pas bij een twee-
de huwelijk (of een boedelscheiding)
werden opgesteld, heeft belangrijke con-
sequenties voor de volledigheid van de
bron. Op basis van het gewoonterecht
hoefden in dat geval namelijk het lijfgoed
en het beddengoed en andere eventueel
vooruit ontvangen goederen vaak niet te
worden beschreven. Zo is in een Does-
burgse inventaris uit 1755 in de marge
aangetekend: ‘Staat alhier te noteeren
dat, volgens de gewoonlijke gebruijken
deser Graefschap aan de langstlevende
een bedde met sijn toebehoren word ge-
laeten, soo heeft den inventarisant dan
ook een bed met sijn toebehooren voor
hem behouden, en niet op desen inventa-
ris gebragt.’21 Verwezen werd hier naar
een gebruik dat in 1638 in de stadsrech-
ten van Zutphen op schrift was gesteld en
op grond waarvan de langstlevende part-
ner altijd één bed met toebehoren voor
zichzelf mocht behouden. Dezelfde be-
paling is ook opgenomen in de editie uit

1742.22 Van Leeuwen vermeldde in Het Rooms-Hollands-Regt (1664): ‘Al-
leen dat in Gelderland op sommige plaatsen de langst-levende het vrugt-ge-
bruik van de roerende goedren blijvt behouden, ende in andre plaatsen in de
verdeelinge van de selve, de man, ofte vrouw tegens de kindren, ofte Ervge-
namen, ’t geen tot zijn, of haar Lijv, of bijsonder dienst behoort voor wt [uit]
trekt.’23 Ook in bijvoorbeeld de costumen (rechtsgewoonten) van Utrecht en
in de keuren van Antwerpen, Mechelen, Brussel en Bergen op Zoom zijn
dergelijke bepalingen terug te vinden.24

Of vooruit ontvangen goederen altijd werden uitgesloten van inventarisa-
tie valt niet te achterhalen. Opmerkelijk is wel dat in de verzameling Does-

Frontispice van Simon van Leeuwen, Notarius
Publicus. Dordrecht 1665.  Amsterdam



burgse inventarissen slechts éénmaal naar de costume wordt verwezen. In
Würtemberg, waar een soortgelijke rechtsgewoonte bestond, werd men ge-
acht als inventarisopsteller melding te maken van de zogenoemde ‘vorem-
pfang’.25 In Engeland was het echter weer niet gebruikelijk deze goederen in
de inventaris op te nemen.26

Ook de Maassluise inventarissen kunnen we niet zonder meer allemaal
op één hoop gooien. In de zeventiende-eeuwse exemplaren wordt namelijk
vaak in de aanhef aangegeven dat het hier alleen de goederen betrof die men
in het eerdere huwelijk in gemeenschap had bezeten. Het zijn vaak boedel-
tjes met – zo lijkt het – alleen wat basisspullen. Naast huisraad vermelden
deze lijsten dikwijls wel de kleding van beide partners in twee afzonderlijke
rubrieken, iets wat bij de ‘gewone’ inventarissen helaas vaak weer niet het
geval is.

:    

Het is in dit verband zinvol om kort stil te staan bij de inventarispraktijk in de
Generaliteitslanden en in het bijzonder in de heerlijkheid Oirschot, aange-
zien de impliciete beperkingen van de inventaris daar bijzonder duidelijk tot
uiting komen. In het door het Meertens Instituut opgebouwde bestand met
boedelbeschrijvingen is ook een groot aantal Oirschotse boedelbeschrijvin-
gen opgenomen, en incidenteel zullen we van de gegevens uit dit bestand ge-
bruikmaken.27

Inzake het huwelijks- en erfrecht hadden inwoners van de heerlijkheid
Oirschot zich te houden aan een in 1656 voor de Generaliteitslanden uitge-
geven plakkaat dat weduwen en weduwnaars met minderjarige kinderen pas
bij hertrouwen verplichtte een boedelbeschrijving te maken, ‘elck nae de
coustuyme van syne plaetse’.28 Bij nalatigheid verloor men een achtste deel
van zijn of haar bezit aan de ‘voorkinderen’, de kinderen uit het eerdere hu-
welijk, naast een door de plaatselijke weeskamer of schepenbank vastgestelde

20. Thuys, Ars Notariatus, 1590, pp. 152-155, 210-216; [Thuys], Ars Notariatus, 1668, 
pp. 189-194, 260-265; Van Leeuwen, Nederlandse practyk ende oeffening der notarissen,
1666, pp. 184-190; Schoolhouder, Oeffenschoole der notarissen, 1726, 17272, pp. 111-117;
Lybreghts, Redenerende practycq over ’t oeffenen van ’t notarisambt, 1741, 17693, pp. 334-
345. Zie ook Mannheims, Wie wird ein Inventar erstellt?, 1991, p. 10. 21.  Doesburg,
inv. nr. 1861, Boedelbeschrijving Johannes Wettens en Johanna Vattelet, 1755. 22. Stadt-
rechten van Zutphen, 1638, p. 41. Zie ook Gereformeerde en geamplieerde stadtreght van
Zutphen, 1742, p. 91 (tit. 31, ∞ 12). 23. Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands-Regt,
1664, p. 121. 24. Meulmeester-Jacobs, ‘Op saaken van houlijken’, 1989, p. 134; Muller Fz. 
(ed.), De Middeleeuwsche rechtsbronnen der Stad Utrecht, 1883, pp. 420-422. 25. Mann-
heims, Wie wird ein Inventar erstellt?, 1991, p. 33. 26. Spufford, ‘The limitations of the
probate inventory’, 1990, p. 145.  27. Aanvankelijk maakte Oirschot als derde plaats deel
uit van het onderzoek. De inventarissen bleken echter zo onvolledig, dat van een
systematische analyse werd afgezien. 28. Echt-Reglement, Over de Steden, ende ten
platten Lande, inde Heerlijckheden, ende Dorpen, staende onder de Generaliteyt. In date
den 18 Martij 1656 art.    (  , f. 2440).
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boete. In 1708 werd dit ‘echt-reglement’ opnieuw uitgevaardigd, daar geble-
ken was dat het niet goed werd nagevolgd.

De costumen van Oirschot bepaalden dat meerderjarige kinderen bij
overlijden van een van de ouders recht hadden op de helft van de boedel. De
andere helft van de goederen kreeg de langstlevende echtgenoot of echtgeno-
te ‘in tochte’ (in bruikleen). Hiervan moest dan wel, als erom verzocht werd,
een behoorlijke inventaris worden gemaakt.29

Van de bewaard gebleven inventarissen is het merendeel bij een tweede
huwelijk opgemaakt, waarbij expliciet wordt verwezen naar de huwelijksre-
glementen uit 1656 en 1708. Helaas is vaak niet duidelijk of het gehele, dan
wel de helft of wellicht zelfs een nog kleiner deel van het bezit is geïnventari-
seerd. Soms wekken de inventarissen de indruk dat er sprake was van een
soort vooraf opgestelde lijst met een minimum aan voorwerpen die men in
elk geval ‘in tochte’ mocht behouden (net als in Gelderland), en waarvan bij
uitzondering in de praktijk werd afgeweken. Zo wordt in 1693 melding ge-
maakt van ‘een stok [sic] met vier voeten in plaats van een tafel’, in 1765 van
‘een etenskast in plaats van een tafel’, in 1782 van ‘een ketting in plaats van
een haal’, en in 1784 van ‘een linnen zak met kaf gevuld in plaats van een bed,
zonder deken’.

In sommige gevallen is er geen twijfel mogelijk, zoals bij weduwnaar
Andries Jansz. Essens, die in 1791 voor de tweede keer trouwde. Op 16 april
1791 werden op grond van de plaatselijke costumen van Oirschot beschre-
ven: ‘alsulcke goederen en effecten als Andries Jansz. Essens […] zijn te deel
gevallen ter Togte, bij afdeijlinge tegens zijne meerderjarige kinderen Adri-
aan en Theodorus Essens, van den boedel, bij hem en zijn eerste huijsvrouw
beseten geweest, volgens de costuijmen dezer vrije heerlijkheijt van Oir-
schot, tot bewijs aan zijne voorn. Kinderen’. Twee maanden eerder, vlak
voordat Essens hertrouwde, was er ook een inventaris opgesteld. Deze
inventaris vermeldde nog de volledige boedel. Bij vergelijking van de inven-
tarissen wordt duidelijk dat de boedel niet simpelweg gehalveerd werd, maar
dat er een weloverwogen verdeling van de bezittingen tussen de vader en zijn
kinderen plaatsvond.30

Nodigt het Oirschotse materiaal uit tot een systematisch onderzoek naar
erfenispraktijken in deze plaats, duidelijk is dat we de boedels niet zonder
meer kunnen beschouwen als (min of meer) volledige momentopnames van
een huishouden. Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat het gebruikelijk
was om ook wanneer de kinderen nog minderjarig waren slechts de helft of
slechts een deel van de ingebrachte boedel te inventariseren. Soms lijkt reke-
ning te zijn gehouden met een naderende erfdeling en wordt bij alle beschre-
ven goederen de helft van de totale waarde vermeld.31 In andere gevallen
lijkt er weer sprake van voorwerpen die maar voor de helft aan de nabe-
staande toebehoorden; zo komen we halve (bed)koetsen (bedstede of ledi-
kant), tonnen, vaten en ander huisraad tegen. Dergelijke aanduidingen
attenderen ons er nog eens op dat wat als bezit werd beschouwd niet gelijk

32



hoeft te zijn aan gebruik. Niet zelden werden slechts een paar voorwerpen
geïnventariseerd. Vaak betrof het hier een bed (al dan niet met beddengoed),
een kist of een kast en eventueel nog wat kook- of eetgerei. In dergelijke
gevallen zal niet slechts de helft, maar een groter deel van het bezit reeds aan
de kinderen zijn overgegeven.

Het kwam zelfs voor dat er niets geïnventariseerd werd omdat, zo werd in
een enkel geval aangetekend, alle meubels in gebruik aan de kinderen waren
gegeven. Soms hoefde er niets geïnventariseerd te worden omdat de spul-
len niet tíjdens een huwelijk, maar daarna waren aangekocht of geërfd. Zo
vermeldde een Oirschotse inventaris uit 1753 expliciet: ‘Soude alhier
moeten comen de meubilaire goederen, dogh nademaal de meeste meubilen
en erfraten in sijnen weduwelijcken staat sijn aengecomen van sijne ouders,
als ook eenige bij incoop, soo den inventarient verclaerde, soo word alhier
daer van geen mentie gemaakt, maer in de Huwelijckse voorwaerden voor
heeren scheepenen heden mede alhier gepasseert, tusschen den Inventa-
rient en sijn toekomende Bruijd, het versterfregt van die meubilen en effec-
ten daer in gemeld, dus alhier maar voor memorie.’32

    

Uiteindelijk was het natuurlijk de inventarisopsteller zélf die bepaalde wat
er precies op papier kwam te staan. Ook de inventarissen die direct na over-
lijden werden opgesteld zijn lang niet altijd volledig. Sommige voorwerpen
werden niet opgenomen omdat men ze als persoonlijk bezit beschouwde
(geschenken), andere omdat ze een nagelvast onderdeel van het huis vorm-
den (bedsteden) of bij het huis hoorden (kleerstokken), en weer andere
omdat zij eenvoudigweg van te weinig waarde werden geacht om ze te note-
ren (spijkers, knikkers en andere ‘rommelarij’).

Er zijn echter ook gedetailleerde, en relatief volledige inventarissen
waarin zelfs de meest onopvallende voorwerpen met veel zorg zijn beschre-
ven. Zo is er de in 1659 opgestelde boedel van de Doesburgse luitenant
Bettinck en diens echtgenote Margrieta de Malesarmes, met omschrijvin-
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29. Costuymen ende usantien der hooft-stadt ende Meyerye van s’ Hertogen-Bossche, 1684,  
pp. 195-331, m.n. pp. 320-321: Costuymen, usantien, ende landt-rechten binnen der
vrijheydt van Oirschot geobserveert, ende van ouden tijden onder-houden. Zie ook
Fockema-Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche Rechtsgeschiedenis, bundel 2, p. 125.
30.  Oirschot, inv. nr. 278, Boedelbeschrijving Andries Jansz. Essens en Anna Maria
Dirkx Snellaers, 1791. Essens hield bijvoorbeeld een lessenaar en een klok, maar stond
daarentegen alle rekken, bierpinten en bierglazen aan zijn kinderen af. Van de 21 stoelen
mocht Essens er vijf houden, van de acht bedden raakte hij er vier kwijt en van de drie
kisten bleef er nog maar één over. Daarentegen mocht Essens van de vijf schilderijen er wel
weer vier houden. De hoeveelheid tingoed verminderde drastisch: van de 28 borden bleven
er slechts twaalf in het huis van Essens achter. We hebben hier vermoedelijk te maken met
een kleine herberg, door Essens overgedragen aan zijn kinderen. 31.  Oirschot, inv.
nr. 223, Boedelbeschrijving Anthonij Dircx de Dietser en Maria Aert Schijntjens, 1689.
32.  Oirschot, inv. nr. 272, Boedelbeschrijving Jan Goorts van de Ven en Diliana
Anthonij Schepens, 1753.



gen als ‘een oude silveren schroeff van een Leeren Vlesch; ende een silveren
dobbelstientien welckes erffuijters zall. huijsvrouw gelast heefft, om daar
van te laeten maecken het beslagh van twee boeken een voor joffr. Barbara
Bettinck en een voor joffr. Maria Potre’.33 Ook op andere terreinen kwijt de
inventarisopsteller zich in het geval van de familie Bettinck uitmuntend van
zijn taak. Hij laat zelfs niet na te melden dat na het overlijden van de vrouw
des huizes ook het vogeltje dat in een kooitje in de keuken zat gestorven
was.34

Bettincks lijst is zeker niet de enige gedetailleerde boedelinventaris. Of
een inventaris helemaal volledig is valt natuurlijk nooit te achterhalen.
Gelukkig zijn er veel boedelbeschrijvingen bewaard gebleven. Door
verschillende lijsten – ook de meest onvolledige – met elkaar te vergelijken
en deze te confronteren met andere bronnen komt men omissies, maar ook
onverwachte dimensies van de cultuur van het dagelijks leven op het spoor.



Het inventariseren van de in huis aanwezige goederen was doorgaans slechts
een van de vele stappen die na een sterfgeval of bij een tweede huwelijk
moesten worden gezet. Waren er kinderen in het spel, dan konden zij
immers vroeg of laat hun deel van de boedel komen opeisen. Meestal moes-
ten zij hierop wachten tot beide ouders waren overleden. Maar het kwam
ook wel voor dat een deel van de erfportie al eerder werd uitgekeerd, bijvoor-
beeld bij meerderjarigheid of bij een huwelijk.

Zo gebeurde in het gezin van Petrus Canisius Baerken, de grootvader van
Christoffel Baerken. Petrus Canisius verdeelde in 1765 de goederen van
hem en zijn vrouw in drie gelijke porties, bestemd voor zijn drie minderja-
rige zoons. Een vierde zoon, Franciscus (de vader van Christoffel Baerken),
had zijn deel al gekregen. Kennelijk was dit wat meer dan de rest, want hij
moest om het geheel weer recht te trekken aan elk van zijn drie broers fl. 19-
15 uitkeren.35 Petrus Canisius Baerken besteedde veel zorg aan de verdeling
van de boedel; hij liet een taxateur komen en maakte zelf een gedetailleerde
lijst van de te verdelen spullen. Hierbij zorgde hij ervoor dat alle kinderen
ongeveer dezelfde soort voorwerpen kregen. Zo werd het linnengoed keurig
in drieën verdeeld:
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portie 1 portie 2 portie 3
9 beddenlakens 14 beddenlakens 5 paar beddenlakens

groot en klein
5 paar kustijken 5 paar kustijken 5 1/2 paar kustijken
[= kussenovertrekken]
36 servetten 37 servetten 37 servetten
8 tafellakens 9 tafellakens 9 tafellakens
8 handdoeken 8 handdoeken 8 handdoeken
1 tafelkleedje
1 manshemd 1 oud manshemd 1 manshemd
1 kustijk 1 overhemd 1 overhemd
1 hals stropje 1 das 1 paar manchetstropjes
1 tafel- en 1 gordijntje met 1 bonte slegte neusdoek
schoorsteenkleedje 1 schoorsteenkleedje
bed met peluw bed met peluw bed met peluw
2 kussens en 2 watte dekens 2 kussens en 1 watte deken 2 kussens 1 watte deken 

en twee oude witte dekens
oud beddeken voor een 
meid met een peluw en 
oude deken 4 hele oude kussens

In de praktijk kon een dergelijke verdeling van de erfenis betekenen dat men
ook bezittingen kreeg waaraan men niet direct behoefte had. Sommige voor-
werpen zullen nauwelijks meer bruikbaar zijn geweest. Zo kreeg Theodorus
een ‘heell ontramponeerde koets-kar’, een ‘heel olt kinder waagentjen’ en
een ‘heell olde tafel staande in de schuir’.

Er waren natuurlijk grenzen. Toen de eerdergenoemde Doesburgse
Hendrika Smits (1741) bemerkte dat het linnengoed dat zij uit de boedel van
haar zuster ontvangen had vrijwel geheel versleten was, noteerde zij: ‘Het
goed dat onder den 7 artikel behort dat aen min Hendrika Smits gesturt is,
dat bent gen kleren die min suster saliger doe ter tit deur den dagh gedragen
heeft mar het is afgeleit goet dat min meer an verstellen gekost heeft als het
waert is en de hemden bent niet te goet om verscheurt te worden, ik heb het
aan verscheide mensen laten sien.’36

Hoewel men vaak schriftelijk liet vastleggen dat de nagelaten roerende
goederen niet verkocht maar verdeeld moesten worden onder de erfgena-
men, zullen veel spullen naderhand verkocht zijn. Bij legaten lag dit anders.
Stond bij de verdeling van de erfenis toch vooral het zakelijke aspect
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33. De inventarisopsteller heeft hier feitelijk een soort codicil in de boedelbeschrijving 
opgenomen. 34. Zie bijlage 2 voor de inventaris van luitenant Bettinck en Margrieta de
Malesarmes. 35.  Doesburg, inv. nr. 1795, Boedelscheiding Petrus Canisius Baerken,
1765. Volgens het stadsrecht van Zutphen, d.d. 1742, waren kinderen die de erfenis van
hun ouders aanvaardden ‘schuldig in te brengen wat hun van den selven haren olderen ter
Hylix-stuur [= voor het bestier van het huwelijk] mede gegeven is’, tenzij door de ouders
anders was bepaald. Zie Gereformeerde en geamplieerde Stadt-reght van Zutphen, p. 90, 
tit. 31, ∞ 8.  36.  Doesburg, inv. nr. 1670, Boedelbeschrijving Herman Slabus en
Johanna Smits, 1741.



centraal, bij legaten was de symbolische waarde van veel groter belang. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit de handelwijze van de Maassluise stuurmansweduwe
Annetje Jansz. Bloijs, die op 11 augustus 1666 haar testament liet opmaken
om het vervolgens, nog geen twee weken later, weer volledig te herzien. Het
is niet duidelijk wat Annetje tot dit besluit had gebracht. Zeker is dat zij met
vrijwel haar gehele ‘vriendenkring’ een rekening te vereffenen had. Maertje
Willems kreeg alleen een zwarte huik (een lange mantel met een capuchon),
terwijl haar aanvankelijk ook een paarse ‘werkendaagse’ rok was toebedeeld;
Annetje Somers moest het zonder het eerdere legaat van vijftig gulden stel-
len; Haesje Bave kreeg niets, terwijl haar eerder een ‘werckendaegse schort,
onderrock, koussen, muilen, en onderschoenen’ waren toegezegd; Ariaantje
Gerrits Pavija kreeg in plaats van een met scheepjes versierde zilveren beker
alleen een zilveren lepel; en koopman Willem Cornelis Kap kreeg in plaats
van ‘haare groote zilveren beker, daar geen scheepjes op gesneden zijn’
alleen een bedrag van tien gulden.37 Dit laatste zouden wij beschouwen als
een weinig persoonlijk geschenk en zo was het vermoedelijk ook bedoeld;
instellingen (in dit geval de diaconie en de weesarmen) kregen geld, naaste
verwanten en ‘vrienden’ gaf men gewoonlijk goederen met een meer of
minder symbolische betekenis.

Zo was het heel gebruikelijk om een bed, en dan wel ‘het beste bed’, aan
een van de kinderen te legateren. De Maassluise Elizabeth van Lankeren
erfde, nadat zij bij haar huwelijk in 1697 reeds een kostbaar bed met toebe-
horen ter waarde van 135 gulden had ingebracht, later uit de boedel van haar
moeder nog ‘het beste bedde’ voor 34 gulden.38 De Maassluise burgemees-
tersweduwe Magdalena Muys liet vastleggen dat haar jongste dochter ‘het
bed daar zij op slaapt’ zou erven.39 In sommige gevallen werd zelfs de wens te
kennen gegeven dat de erfgenaam het bed ook daadwerkelijk zou beslapen.
Bij de grootvader van Baerken ging het beste bed naar de oudste zoon. De
andere zoons dienden hiervoor ieder vijf gulden te ontvangen.

Het kwam ook voor dat men een bepaald voorwerp aan een wettige erfge-
naam had toebedacht terwijl andere erfgenamen er formeel ook recht op
hadden. In dit geval kon men iemand een optie op dat voorwerp geven. De
gelukkige kon het dan uit de boedel kopen.

Al met al kon er met het legateren van goederen de nodige tijd gemoeid
zijn. In feite werd met het toekennen van legaten het hele relatienetwerk in
kaart gebracht en de balans van de persoonlijke verhoudingen opgemaakt.
Abraham Hoogwerff, telg uit een vermogende Maassluise burgemeesters-
familie, was sinds 1766 bezig met het verdelen van zijn bezittingen. Zijn
kleinzoon Job werd bedacht met manshemden (veertien stuks), slaaplakens
(zestien stuks), kussenslopen (26 stuks) en een zilveren pennenkokertje met
pennetjes. Het overige huisraad ging naar Abrahams drie kinderen. Zoon
Jacob kreeg daarbij de optie op ‘het staande horologie, met de drie porseleine
schotels, staande in de achterkamer voor de schoorsteen’, voor 75 gulden,
terwijl hij voor zeventien gulden ook de grote spiegel en zes stoelkussens met
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gele bloemen mocht hebben. Dochter Maartje kreeg de optie op de porse-
leinkast met ‘de porseleine koppen die daarop staan’ voor fl. 27-3. Dochter
Lysbeth ten slotte kreeg de ‘groote noteboome kas staande in de keuke, met
het daarop staande [Japans] porseleyne stel en koppen’, voor 58 gulden. De
dienstmeid Eva van Schagen kreeg enig linnengoed en een bedrag van 400
gulden. Nadat Abraham in 1767 met haar getrouwd was, werden deze laatste
beschikkingen iets aangepast. In 1768 gebeurde dit opnieuw, waarbij Abra-
ham tevens liet vastleggen dat (zijn kleindochter?) Dirkje Hoogwerff moest
krijgen ‘sijn sakerdane [teakhouten,  . .] kas, die in het voorhuys staat, met
de koppe daarop staande’. Naast deze beschikkingen, die bij een notaris
werden vastgelegd, bleek Abraham bij zijn overlijden ook nog een en ander
in een boekje te hebben genoteerd. Volgens deze aantekeningen moest zijn
zoon Jacob ‘het koperen gewigje en mijn swarte laake rock’ krijgen en zijn
schoonzoon Arij Roos de ‘horre in de groote keuken’. Verderop had Abra-
ham hierbij nog aangetekend dat hij aan Jacob een ‘silver confoort’, aan Arij
Roos een zilveren trekpot en aan Gideon Kouwenhoven twee zilveren thee-
bussen legateerde.40

Bij andere leden van de familie Hoogwerff zien we eenzelfde weloverwo-
gen verdeling van de nalatenschap. Abrahams dochter Lysbeth en haar echt-
genoot Arij Roos maakten reeds in 1761 hun testament op, waarbij Lysbeths
broer, zus en neefje tot universele erfgenamen werden benoemd. De dienst-
bode kreeg van haar het kabinet met porseleinen kopjes. De Maassluise 
weduwe Hester van Waaij, door Abrahams eerste huwelijk aan de familie
Hoogwerff gelieerd, begon in 1773 met de afwikkeling van haar eigen na-
latenschap.41 Niet alleen regelde zij zorgvuldig de gang van zaken op haar be-
grafenis (‘Daar moet een kopje thee aan de buuren en vrienden op mijn be-
grafenis gegeve worden en aan ieder persoon 10 koekjes gedeelt worden.
Daar moet een anker wijn op gedaan worden’), zij liet ook vastleggen dat geen
van haar goederen mocht worden verkocht: alles moest worden verdeeld on-
der de ‘vrienden’. Daarbij bepaalde zij onder andere dat ‘Kapitein Hoog-
werff de voorkeur [mocht hebben] van het kabinet op de voorkamer en twee
of drie schilderijen volgens taxatie’. Aan haar dienstmaagd en haar ‘oude
werkster’ liet Hester enkele rokken na, twee schoudermanteltjes die zij zelf
om had, het goed dat zij aan had, het oude goed ‘dat niet waardig is om te ver-
delen’, een oude rouwmantel, een zwarte rok en een strooien hoed. Vraag is
natuurlijk of het huispersoneel deze kleding ook daadwerkelijk droeg. Mis-
schien was het de bedoeling dat de dienstmaagd en de werkster in deze 
kleding rouwden om hun mevrouw?

37

37. Not. Arch. Maassluis, inv. nr. 5499.85, Testament Annetje Jansz. Bloijs, 1666. 38. 

Maassluis, inv. nr. 22, Rechtboek, fol. 312. 39. Not. Arch. Maassluis, inv. nr. 5556.51,
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Erfenissen, boedelscheidingen en legaten werden met veel zorg op schrift
gesteld. Veel moeilijker is het om een beeld te krijgen van het ruil- en leen-
verkeer onder verwanten, vrienden en buren. Ook over de uitwisseling van
geschenken vinden we in de boedels weinig concrete informatie. Toch
moeten deze voor een niet onbelangrijk deel de samenstelling van de boedels
hebben bepaald.

Voor een eerste inventarisatie van gelegenheden waarbij geschenken
werden uitgewisseld biedt Le Francq van Berkhey een schat aan gegevens.
Zo besteedt hij ruim aandacht aan de ‘pillegift’ (doopgeschenk) die kinderen
van hun peetvader en -moeder ontvingen op het moment dat zij voor het
eerst in de kleren werden gestoken. Volgens Le Francq van Berkhey werden
pillegiften aanvankelijk dikwijls aan armlastige ouders gegeven. In tijden
van geldnood werden deze kostbaarheden dan verkocht. In Le Francqs tijd
hoefde men hiervoor echter niet meer te vrezen ‘dewyl de rechte Hollanders,
buiten den hoogsten nood, liever alles opofferen, dan de Pillegiften of Bellen
en dergelyke Potstukken hunner Kinderen aan te tasten; waar door zy den
Peter of Meter de grootste schande zouden aandoen’.42

Le Francq van Berkhey beschouwde de pillegift als een eeuwenoude
traditie. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen in hoeverre niet alleen het
soort gelegenheden waarbij geschenken werden uitgewisseld geleidelijk aan
veranderde, maar ook in hoeverre er sprake was van een verschuiving in het
soort geschenken.

Men kan zich afvragen hoeveel ruimte de conventies boden voor onver-
wachte keuzes op dit gebied. Het is heel goed denkbaar dat het merendeel
van de zilveren en gouden kostbaarheden als geschenk verworven was. Maar
ook minder kostbare spullen kunnen deel hebben uitgemaakt van een
geschenkcultuur met bepaalde rituelen. Zo zouden in het Noord-Hollandse
Graft aan hertrouwende weduwen vaak speciaal versierde aardewerken
potten cadeau zijn gedaan.43 Helaas bieden de inventarissen hiervoor slechts
vage aanwijzingen. De Doesburger Wemmers (1666) tekende als een van de
weinigen in zijn inventaris aan: ‘Noch twee silvere lepels die mijn kint gege-
ven sijn tot een pillegift’ en ‘een silveren belletje dat mijn kint toe compt’.
Opmerkelijk zijn de sporadisch voorkomende expliciete vermeldingen van
‘pronk’-voorwerpen. Het gaat hier om een paar inventarissen, met verschil-
lende soorten objecten: een ‘pronckhouckertje’ (een miniatuurscheepje) in
de inventaris van de Maassluizer Jan Arents Vos (weduwnaar, maar vader
van een vier weken oud dochtertje, dus pas getrouwd en zijn vrouw in het
kraambed verloren?) (1665), een ‘pronkpers’ in de inventaris van schepen en
koopman Adriaan Soetingh en zijn vrouw Maertje Aeriens van der Meer
(1666), twee ‘pronkemmertjes’ in de inventaris van timmerman Jan Claesz.
Vijftichschilt (1673), een ‘pronkketeltje’ in de inventaris van viskoper Arij
Jansz. van Houff (1686), twee ‘pronkkussens’ en twee ‘pronkslopen’ in de
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inventaris van burgemeester en zeilmaker Cornelis van Wijn (1695) en ten
slotte nogmaals twee ‘pronkslopen’ in de inventaris van Lambrecht Ale-
wijnz. van der Hout.44 Mogelijk werden deze objecten nooit gebruikt; ook de
aardewerken potten uit Graft vertonen geen gebruikssporen.45

Eenmaal in familiebezit konden dergelijke geschenken een rol spelen in
het collectieve geheugen van de familie. Vaak waren de objecten van een
gravering voorzien, waarmee ze niet alleen voor de ontvanger, maar ook voor
latere generaties herkenbaar bleven. Het waren dierbare voorwerpen die
door hun verwijzing naar het verleden een bijdrage leverden aan het familie-
bewustzijn.46 Illustratief in dit verband zijn de opmerkingen van Le Francq
van Berkhey over een penning die een van zijn voorouders ooit als aanden-
ken had verworven en die ‘van geslagt tot geslagt’ was doorgegeven. Le
Francq droeg als kind de penning ‘aan een Oranje snoer’ ter gedachtenis aan
zijn ‘Oud-Over-Bet-Grootvader’: ‘Deeze had dit gedenkstuk, in ’t Beleg der
Stad Leyden, Ao. 1574, verworven; en ’t is, benevens eene Zilveren Bel, aan
my ter Pillegifte geschonken.’

Moet het mogelijk zijn om door andere bronnen in het onderzoek te
betrekken meer zicht te krijgen op de geschenkcultuur in de zeventiende en
achttiende eeuw en daarmee ook de uiteindelijke samenstelling van de
boedels beter te begrijpen, hetzelfde geldt voor de gebruiken die bestonden
bij het opzetten van een nieuw huishouden. De ‘morgengave’, het geschenk
dat de bruidegom na de eerste huwelijksnacht aan de bruid gaf, bestond
doorgaans uit sieraden. Maar waaruit bestond bijvoorbeeld de uitzet en wat
voor veranderingen vonden er op dit gebied plaats? Waren het steeds prakti-
sche voorwerpen? Welk deel was afkomstig uit familiebezit, welk deel was
zelfgemaakt en welk deel nieuw gekocht? We zullen deze vragen hier niet alle
kunnen beantwoorden, maar het is belangrijk in gedachten te houden dat er
ook op dit gebied sprake was van conventies, ook al waren de precieze
omvang en samenstelling sterk gebonden aan tijd, plaats en sociale groep.

Eén onderdeel ontbrak in elk geval zelden: het linnengoed. Net als bij
andere onderdelen van de uitzet ging men daarbij dikwijls uit van het dozijn,
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42. Le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Holland, deel    .2, pp. 1274-1275.
43. Thoen, ‘Grafter kookpotten en hertrouwende weduwen’, 1997. 44. Voor de
inventarissen met het pronkhoekertje en de pronkpers zie: Weeskamerarchief Maassluis,
inv. nrs. 34-36, Weesboeken 1660-1667. Van het bestaan van deze en andere inventarissen
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betrokken. Er was echter geen mogelijkheid om deze alsnog voor een systematische
verwerking in het databestand op te nemen. Het betreft hier overigens overwegend ‘arme’
boedels. 45. Thoen, ‘Grafter kookpotten en hertrouwende weduwen’, 1997; zie ook
Lunsingh Scheurleer, Delft. Niederländische Fayence, 1984, p. 74: ‘Unklar ist die
Verwendung der sogenannten [cursivering van mij,  . .] Zier- oder Prunckstücke aus
Delfter Fayence: dienten sie lediglich der Dekoration oder wurden sie auch benutzt?
Manches Stück dürfte wohl beiden Zwecken gedient haben.’ 46. Nicolai, ‘De genealogie
van het voorwerp’, 1992; en idem, De Kingma-kroniek, 1997. Zie ook: Vickery, ‘Women
and the world of goods’, 1993.



zodat we in veel boedels een half dozijn hemden, een dozijn lakens en slopen
en bijvoorbeeld twee dozijn servetten tegenkomen, naast een half dozijn
tinnen lepels en een dozijn tinnen borden. Ook de Doesburgse burgemees-
tersdochter Hendrika Brunis kon bij aanvang van haar huwelijk reeds
beschikken over 24 beddenlakens en kussenslopen, twee tafellakens, drie en
een half dozijn servetten, een stuk linnen van veertig el en ‘enige lappen fijn
en gemeen doeck’.47

In de inventaris van deze burgemeestersdochter en haar echtgenoot zijn
niet alleen de bij het huwelijk ingebrachte bezittingen afzonderlijk vermeld,
maar ook de voorwerpen die Hendrika van haar ouders had geërfd (onder
andere drie familieportretten) en het huisraad dat tijdens het huwelijk was
aangekocht: praktische spullen (een extra spinnewiel, spinnejagers (ragebol-
len), een ladder, een waskuip en een naaikorfje), spullen ter verhoging van
het comfort (kandelaars, een beddenwarmer en twee vuurstoven), en een
complete uitrusting voor koffie en thee (een theetafeltje, een theerekje, een
koffiekan, een kleine en een grote koffiepot en enige bakjes voor koffie.

Wie genoeg geld had hoefde niet op een erfenis, legaat of geschenk te
wachten, maar kon zelf tot aanschaf overgaan. In het volgende hoofdstuk
zullen we nagaan welke de mogelijkheden en beperkingen waren op dit
gebied. Tevens kan dit hoofdstuk worden gezien als een nadere kennisma-
king met Doesburg en Maassluis.
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Brunis, 1699.



2. Twee plaatsen in de Republiek

In 1672 maakten enkele Hollandse regenten een reisje naar de vestingwer-
ken langs de IJssel. Een van de plaatsen die zij op hun tocht aandeden was
Doesburg. In het verslag tekende men over het stadje op: ‘Dese stad was
kleyn en rondagtig, hebbende weinig aensienelike huysen of die groot
waren. Scheen geen welvaren te hebben als alleen van den landbou. Deselve
was vol beesten, die de meeste luiden alhier tot haer onderhout hielden. En
in alles van binnen aentesien als een land-stadje, bestaende bij den landbou
en vertering aldaer van land-rijke ingelanden.’1

Op het moment dat het groepje Hollanders Doesburg aandeed, maakte
dit landstadje reeds gedurende bijna een eeuw deel uit van de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden, het staatkundig gebied waartoe ook Maas-
sluis behoorde. Met recht kan men zich afvragen – en we zullen dit elders in
dit boek ook zeker doen – of de Doesburgers dit ook zo ervoeren. De Repu-
bliek was een staatkundige eenheid met grote regionale verschillen. De
scheidslijnen variëren al naargelang het gekozen perspectief en het tijdstip
van de momentopname. Het minst aan verandering onderhevig is de geolo-
gische tweedeling tussen het enkele meters boven het zeespiegelniveau gele-
gen zandige diluviale gebied in het oosten en zuiden en het lager gelegen
alluviale gebied met zijn vruchtbare klei- en veenbodems in het westen en
noorden.2 Doesburg ligt in het eerste, Maassluis in het tweede gebied.

Nemen we deze twee gebieden afzonderlijk in ogenschouw, dan wordt
duidelijk dat we niet zonder meer mogen vasthouden aan deze tweedeling.
In dit hoofdstuk zullen we de belangrijkste verschillen en overeenkomsten
tussen Doesburg en Maassluis bekijken en hun plaats binnen de eigen regio
bestuderen. Uitgaande van het beschikbare bronnenmateriaal leggen we het
accent op de tweede helft van de zeventiende eeuw.
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Doesburg was ontstaan nabij de samenvloeiing van de Oude IJssel en de Gel-
derse IJssel. Door beide rivieren omsloten was de nederzetting goed bereik-
baar voor schepen en kon zij zich ontwikkelen tot een centrum van handel,
ambachtsnijverheid en, dankzij de aanwezigheid van vruchtbaar weideland

aan de brede rivieroevers, ook veeteelt. In
1237 werden haar als ‘oppidum’ verschil-
lende rechten en vrijheden toegekend en
kon Doesburg als een stad worden aange-
merkt. De eerste grote stadsuitbreiding
vond ruim honderd jaar later plaats. Het is
niet bekend van wanneer de eerste banden
met de Duitse Hanze dateren. Zeker is wel
dat er al rond 1300 intensieve handelscon-
tacten bestonden. Tot de erkende Hanze-
steden behoorde Doesburg echter pas sinds
1447.3

Binnen het kwartier van Zutphen was
Doesburg de tweede stad en dit zou zij tot in
het laatste kwart van de negentiende eeuw
blijven: belangrijker dan Doetinchem, Lo-
chem en Groenlo, maar steeds een klasse
kleiner dan de kwartierhoofdstad.4

Aanvankelijk was de Gelderse IJssel
voor Doesburg van groot belang: zij vorm-
de een schakel in de route van de Rijn via de
Zuiderzee naar de Oostzee. Aan het eind
van de vijftiende eeuw keerde het tij. Als

gevolg van de verzanding van de IJssel en de opkomst van de handelssteden
in het westen van de Republiek verplaatsten de handelsroutes zich geleidelijk
aan van noord-zuid naar oost-west en ging Doesburg net als oostelijk gelegen
plaatsen als Zutphen en Zwolle een belangrijker rol spelen in de doorvoer-
handel tussen Holland en het Duitse achterland.5 Een schipbrug over de IJs-
sel bood wagens bij Doesburg een gemakkelijke doorgang in beide richtin-
gen. Het scheepvaartverkeer op de Oude IJssel was van geringe betekenis en
zou dat ook blijven, ondanks pogingen tot verbetering. Wel genoot het stad-
je steeds enige inkomsten als overslagplaats, daar de schepen niet recht-
streeks van de Oude IJssel op de IJssel konden komen en de goederen in
Doesburg moesten worden overgeladen.6

Terwijl Holland in de loop van de zestiende eeuw een steeds machtiger
positie verwierf, wist Doesburg zich met moeite te schikken in zijn nieuwe
rol. Zijn functie als marktplaats voor de omliggende regio wist het stadje te
behouden, al was het platteland rond de stad te dunbevolkt en te arm om als

De ‘Baerkenhuizen’, Koepoortstraat 29-31,
Doesburg. In de rechtergevel staat het jaartal
1649 (foto: Stadsarchief Doesburg)



een belangrijk afzetgebied te kunnen dienen. Men moest het vooral hebben
van kooplustige edellieden uit de omgeving.

Gelegen in een grensregio van de Republiek werd Doesburg echter ook
een nieuwe, veel belangrijker functie toebedeeld; Doesburg transformeerde
zich tot een frontierstad, voorzien van brede stadswallen en moderne ves-
tingwerken. De Doesburgers hebben het geweten; voortaan werd het dage-
lijks leven in het stadje met hooguit drieduizend inwoners bepaald door de
aanwezigheid van het garnizoen.

Aanvankelijk had het stadje onderdak geboden aan diverse katholieke
geestelijken, onder wie de priesters van de Grote Kerk, en de bewoners van
de commanderij van de Duitse Orde, de twee jufferconventen en het frater-
huis met het grote kloostercomplex, en twee gasthuizen. Nadat Doesburg in
1576 aan staatse zijde was gekomen, was het protestantiseringsoffensief
echter ook hier met kracht ter hand genomen.7 Net als in de kwartierhoofd-
stad Zutphen ondervonden de aanhangers van de nieuwe leer weliswaar de
nodige tegenstand (ook van de zijde van de magistraat, die aanvankelijk nog
geheel uit katholieken bestond), maar al spoedig werd duidelijk dat het de
calvinisten ernst was. In 1578 gedwongen zowel de Gasthuiskerk als de
Grote Kerk af te staan, kreeg het stadje in 1579 zijn eerste vaste predikant
(reeds vóór 1610 kwam er een tweede), en een jaar later werd een gerefor-
meerde rector van de Latijnse school aangesteld. In 1582 ten slotte werd een
plakkaat uitgevaardigd dat elke openbare uitoefening van de roomse ere-
dienst verbood. Een deel van de Doesburgse bevolking zocht aansluiting bij
de gereformeerden, anderen bleven katholiek. Zo de – toen nog – schatrijke
familie Baerken, die in een van haar woningen een schuilkapel inrichtte. Van
1628 tot 1722 wist het katholieke deel van de bevolking zich gesteund door
de orde der jezuïeten, die een standplaats in Doesburg hadden en ’t Trepken
in de Heerenstraat als parochiehuis gebruikten.8 In de jaren 1674-1682 zou
hier dichtbij een schuilkerk worden ingericht. Weer later werd er vermoede-
lijk in de Veerpoortstraat gekerkt, waar de familie De Kooker in haar achter-
tuin een kerkschuur had laten bouwen.9

Behalve gereformeerden en katholieken, die samen een meerderheid van
de bevolking vormden, waren er nog diverse andere, kleine geloofsgemeen-
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schappen in Doesburg; de komst van vluchtelingen van buiten de Republiek
en de aanwezigheid van het garnizoen – met een steeds wisselende, in
confessioneel opzicht altijd gemengde samenstelling – maakten van de stad
een kleurrijk geheel. Als garnizoensstad bood Doesburg in 1613-1614 bij-
voorbeeld onderdak aan een geheel uit militairen en hun gezinnen bestaande
Engels-Schotse gemeente, maar ook aan veel (Duitse) lutherse soldaten.
Met name in de achttiende eeuw moeten er in Doesburg vrij veel lutheranen
hebben gewoond. In 1735 kregen zij de beschikking over de Gasthuiskerk.
Een telling uit 1798 geeft een indruk van de verhoudingen tussen de
verschillende confessies: 1389 gereformeerden (630 lidmaten), 779 rooms-
katholieken, 77 lutheranen en 15 joden.10

In Maassluis was van een dergelijke pluriformiteit geen sprake, noch in
confessioneel, noch in sociaal-economisch opzicht. Ontstaan in de veer-
tiende eeuw als een kleine nederzetting van vissers- en sluiswachtershuisjes
bij een tweetal Delflandse uitwateringssluizen aan de Maas, had het dorp
zich vanaf de late zestiende eeuw volledig toegelegd op het visserijbedrijf.11

De sluiskolk vormde een geschikte haven voor zeeschepen en al snel vestigde
zich een groeiend aantal vissers aan de dijk tussen de sluizen. Twee dwars op
de dijk gelegen brede vlieten vormden een verbinding met het nabijgelegen
moederdorp Maasland. Verder naar het noorden, twee uur gaans van Maas-
sluis, lag Delft, dat door een trekvaart met het vissersdorp verbonden was.
In oostelijke richting, stroomopwaarts van de Maas, lagen de steden Vlaar-
dingen, Schiedam en Rotterdam. Een veer zorgde voor een verbinding met
Brielle, Hellevoetsluis en andere plaatsen aan de overzijde van de Maas. Van
dit veer werd onder meer gebruikgemaakt door reizigers die in Hellevoet-
sluis de boot naar Engeland namen.

Vanaf het begin heeft Maassluis zich vooral gericht op de vangst van
kabeljauw en schelvis. Behalve in Maassluis speelde deze tak van de visserij,
meestal aangeduid als de Kleine Visserij, alleen in Vlaardingen en Brielle
een belangrijke rol.12 De haringvaart, ofwel de Grote Visserij, was voor
Maassluis aanvankelijk van weinig belang. Na 1600 nam zijn aandeel in deze
tak van de visserij echter toe en vormde Maassluis samen met Vlaardingen in
deze sector zelfs een geduchte concurrent voor naburige oude haringcentra
als Delfshaven, Brielle en Rotterdam. Naar wordt aangenomen was het
onder meer de combinatie van beide vormen van visserij die Maassluis en
ook het oude Vlaardingen tot grote bloei bracht.

Maassluis groeide spectaculair. Telde het dorp in 1550 nog slechts 170 in-
woners, ruim een halve eeuw later, bij de telling in 1622, waren het er 2849.
De toename van de bevolking in deze periode kan grotendeels worden toege-
schreven aan migratie; in de periode 1609-1633 was bij bijna de helft van de
huwelijken die in het huwelijksregister van de gereformeerde kerk werden
genoteerd één of beide partners van elders afkomstig, meestal uit de directe
omgeving: het omringende platteland, de Maasmondsteden of de kleine
kustdorpen.13
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Het ondernemersklimaat was in Maassluis uitzonderlijk gunstig, zeker
nadat in 1614 de bestuurlijke scheiding plaats had gevonden tussen Maas-
sluis en het agrarische moederdorp Maasland. Vanaf dat moment had Maas-
sluis een eigen dorpsbestuur. Voor de bemanning van de vissersschepen was
er voldoende aanbod uit de directe omgeving, het dorp kende een verzeke-
ringssysteem (de in 1613 opgerichte ‘assurancie van Sluijs’) voor zeevaren-
den, en vanaf 1625 een visserijcollege dat (anders dan vergelijkbare colleges
in Vlaardingen en Brielle) als zelfstandig orgaan, naast het lokale bestuur, de
visserijbelangen behartigde.14

Terwijl de visserij in Noord-Holland in de loop van de zeventiende eeuw
met een sterke terugval werd geconfronteerd, ontwikkelde het visserijbe-
drijf zich in Maassluis voorspoedig; de haven bleek al snel te klein en ook op
de scheepswerven was geen plaats meer, met als gevolg dat men voor de
bouw van nieuwe schepen moest uitwijken naar de dijk. Maassluis groeide
uit tot een belangrijk centrum voor de verwerking en export van verse en
gezouten vis, met het gebied tussen Rijn en Seine als voornaamste export-
markt voor gezouten kabeljauw.15 Over water bestonden er verbindingen
met Den Briel, Delft, Den Haag, Rotterdam, Vlaardingen en Dordrecht.
Marktschippers voeren tussen Maassluis en Breda. Voorts reden er postwa-
gens op Delft en Rotterdam. Een regelmatige wagendienst, zowel voor
‘haring of vis’ als voor passagiers, bestond er op Delft, Schiedam, Den Haag,
Leiden, Gouda, Haarlem en Utrecht.

In Maassluis vormden de stuurlieden en de vissers veruit de grootste
beroepsgroep. De schepen werden veelal door reders uitgerust. Om het
risico van grote verliezen te beperken – sommige schepen waren enkele
duizenden guldens waard – opereerden de reders doorgaans in groepsver-
band: de scheepsparten werden verdeeld onder verschillende aandeelhou-
ders (onder wie ook stuurlieden) met aan het hoofd een boekhouder.

Niet alleen het visserijbedrijf vormde een belangrijke bindende factor,
maar ook de relatief grote confessionele eensgezindheid: het overgrote deel
van de bevolking was gereformeerd. Het dorp liet hier geen misverstand
over bestaan. Niemand kon de Grote Kerk negeren; een monumentaal, naar
het voorbeeld van de Noorderkerk in Amsterdam ontworpen bouwwerk,
waarvan de bouwkosten uiteindelijk bijna 70.000 gulden bedroegen. Hoewel
reeds in 1612 toestemming was gegeven voor de bouw van een nieuwe kerk
op de plaats van de inmiddels ontmantelde schans, duurde het zeventien jaar
voordat de snel groeiende gemeente kon uitwijken naar een ruimere behui-
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Plattegrond van Doesburg door Nicolaas van Geelkerken, 1652. Stadsarchief Doesburg



zing. De bouw van de kerk werd namelijk grotendeels gefinancierd door op
iedere ton gezouten vis één stuiver in te houden. Stagneerde de aanvoer van
vis, dan lag ook de bouw tijdelijk stil. Pas in 1639 vond de eerste dienst plaats
in de Grote Kerk en kon de Kleine Kerk, in 1596 gebouwd op de plaats waar
eens de houten kapel had gestaan, gesloten worden. Tijdelijk, want reeds in
1664 zouden haar deuren opnieuw worden geopend om plaats te bieden aan
het nog altijd groeiend aantal lidmaten.16

De kerk was de voornaamste bezienswaardigheid; Maassluis had geen
kloosters of fraterhuizen zoals Doesburg. Van meer dan lokale betekenis was
hier alleen het in 1626 gebouwde Gemeenlandshuis, waar eenmaal per jaar
het college van dijkgraven en hoogheemraden van Delfland bijeenkwam.
Het herinnert er nog eens aan dat Maassluis in een gebied lag waar de be-
heersing van het water bittere noodzaak was.

 

Voor de Doesburgers was de IJssel een bron van aanhoudende zorg. Tegelijk
konden zij er echter ook hun voordeel mee doen: rond de stad lagen in de
brede rivierbedding grote vruchtbare weilanden, die goede mogelijkheden
boden voor veeteelt. Op de kaart van Nicolaas van Geelkerken uit 1652 is
(rechtsonder) de grote stadsweide recht tegenover het stadje duidelijk zicht-
baar weergegeven. Het in de jaren 1648-1650 opgestelde verpondingskohier
meldt de aanwezigheid van diverse molens: een watermolen, twee stads-
windmolens, een eekmolen (een molen waarin eikenschors gemalen wordt),
een volmolen (voor de bewerking van wollen weefsels), een leermolen en
twee oliemolens. Alleen de leermolen was op het moment dat het kohier
werd opgemaakt niet in bedrijf.17

Vier stadspoorten gaven toegang tot de stad: de Ooipoort in het oosten, de
Meipoort in het noordoosten, de Koepoort in het westen en de aan de haven
gelegen Veerpoort in het zuiden. Vanaf de poorten liepen vier hoofdstraten
naar de centraal gelegen Martinikerk en de markt, met de stadswaag en het
daartegenover gelegen raadhuis. Imposant was het (nog steeds bestaande)
Grote Convent ‘met alle haere woningen ende alle haere haeven ende appen-
denten’. Vanaf 1446 had dit middeleeuwse zusterconvent als tertiarissen-
klooster dienst gedaan. Nadat in 1626 de laatste bewoonster was overleden,
werden de kleine woningen afzonderlijk verhuurd of gratis aan armlastige
inwoners ter beschikking gesteld.18 Het fraterhuis, in 1426 gesticht door uit
Zwolle verdreven fraters, had een nieuwe bewoner gekregen in de persoon
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van de rector van de Latijnse school, en de voormalige commanderij van de
Duitse Orde, ‘een vervallen huis’, werd voor honderd gulden verhuurd aan
een kolonel. Of de twee gasthuizen (het ‘rijke gasthuis’ en het ‘arme gast-
huis’) in deze periode werden bewoond en zo ja, door wie, is niet bekend; het
kohier vermeldt slechts hun aanwezigheid.

Doesburg kende een gevarieerd patroon van bebouwing, met relatief veel
kleine huisjes en éénkamerwoningen; het verpondingskohier uit de jaren
1648-1650 vermeldt 372 huizen tegenover 175 ‘huisjes’, 91 ‘kamers’, 76
‘soldatenhuisjes’ en 37 ‘armenwoningen’.19 Verpreid over de stad stonden
146 schuren en 7 stallen, gebruikt voor de stalling van het vee dat zomers op
de direct buiten de muren gelegen stadsweiden graasde. Behalve enkele
stadsboeren hielden ook veel particulieren vee, als bron van neveninkom-
sten. Duurdere huizen waren vooral te vinden in de Koepoortstraat, het
aangrenzende Achter den Beitel en in de Meipoortstraat. In de Bergstraat
(later Verbrande Straat, nu Nieuwstraat) en de Windmolenstraat stonden
overwegend goedkope huisjes. Van een scherpe scheiding was evenwel geen
sprake; de vele éénkamerwoningen en soldatenhuisjes, die welgestelde par-
ticulieren hadden laten bouwen om inkwartiering van militairen te vermij-
den, waren over de hele stad verspreid.

Het verpondingskohier werd opgemaakt na een lange periode van oorlo-
gen (de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Republiek) en veel huizen
lagen er dan ook vervallen bij. Er waren echter tekenen die wezen op herstel:
er werd druk gerestaureerd en er kwamen nieuwe huizen bij.20

Terwijl men in Doesburg bezig was met het opknappen van oude bouwval-
lige huizen, werden er in Maassluis voortdurend nieuwe huizen bijge-
bouwd. De haardstedentelling uit 1665 geeft in combinatie met de kaart van
Van der Sallem uit 1653 een beeld van Maassluis met de tweedeling zoals die
in meer vissersplaatsen kan worden aangetroffen: een buitendijks gedeelte
met de haven, de scheepswerven en andere grote bedrijven en in dit geval
ook de Grote Kerk, en een binnendijks gelegen gedeelte met de woonhuizen
en de kleinere bedrijfjes.21

Bij de haven stonden een grote taanketel voor het tanen van de netten en
twee grote en twee kleine smederijen (binnendijks lagen er nog twee). Voorts
waren er leerlooierijen, waarvoor een runmolen was opgericht om de schors
van eikenhout te vermalen tot de run waarmee het leer werd gelooid. In het
havengebied stonden ook de meeste van de in totaal 34 schuren, die werden
gebruikt voor de opslag van zout en andere voor het vissersbedrijf benodigde
producten. Behalve aan de binnendijks gelegen Veerstraat en de beide vlie-
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Fragment van de kaart van de haven van Maassluis door landmeter Pieter Floris van der
Sallem, 1653. Gekleurd, op papier, 31 x 40 cm. Oud Archief Delfland, inv. nr. 2699/13



ten stonden juist ook hier veel grote, dure huizen (met een koopprijs van tus-
sen de drie- en vijfduizend gulden). Opmerkelijk, want het tanen van de net-
ten moet hier voor een doordringende, onaangename geur hebben gezorgd.
Niet voor niets leverden plannen voor de vestiging van een nieuw taanhuis in
de eveneens aanzienlijke Havenstraat te Vlaardingen rond 1713 protesten
van enkele families op met onder andere als klacht: ‘haer beste schilderije sul-
le bederven…’22

In vergelijking met Doesburg stonden in Maassluis meer grote huizen.
Bijna de helft van de huizen telde meer dan twee stookplaatsen. In Doesburg
was dit slechts bij één op de vijf huizen het geval, althans toen hier in 1628
met het oog op de haardstedenbelasting alle stookplaatsen werden geteld.
Dit betekende overigens zeker niet dat de Maassluizers ruim behuisd waren.
Blijkens de haardstedentelling was in 1665 ruim de helft van de in totaal 889
woonhuizen verhuurd aan twee of meer gezinnen.

Natuurlijk bieden deze bronnen niet meer dan een momentopname. Het
aanzien van Doesburg en Maassluis veranderde voortdurend. Zo liet de
Maassluizer Govert van Wijn (1642-1738; zie p. 222) in 1732 een trap aan-
leggen naar de dijk en bomen planten langs een van de vlieten. Telde het
vissersdorp in dat jaar nog 1010 huizen, tien jaar later waren er hier alweer 22
bijgekomen; in Doesburg stonden er op dat moment niet meer dan 520.23

   

Aan nieuwe initiatieven had het Doesburg zeker niet ontbroken. Zowel de
voerlieden als de schippers hadden zich reeds in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw verenigd in officiële gilden (de voerlieden in 1629, de schippers
in 1653), en ook de magistraat liet zich niet onbetuigd. Zo werden er pogin-
gen ondernomen om de handel op Westfalen via de Oude IJssel te bevorde-
ren en ging men over tot geregelde beurtvaarten op Amsterdam, Deventer
en Arnhem, en tot wagendiensten op Arnhem (1691), Zutphen (1691),
Bocholt en Amsterdam (1700).

Zonder veel succes. Het zat Doesburg dan ook niet echt mee. In 1735
kocht Arnhem de heerlijkheid Westervoort en verving (in 1763) de veerpont
door een schipbrug. Ook Doesburg had een dergelijke schipbrug, en veel
voerlieden hadden juist om die reden altijd voor de route over Doesburg ge-
kozen. Bevreesd voor concurrentie braken de Doesburgers de brug bij Wes-
tervoort af. Ook weer tevergeefs: na enige tijd stond er alweer een nieuwe
brug.24 Het zou interessant zijn om het handelsverkeer over land voor beide

51

22. Bijl, Van merkwaardige historiën in en om Vlaardingen, 1937, deel   , pp. 58-63.
23. Voor Maassluis: Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, 1746, deel  , p. 537.
Voor Doesburg: Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, 1741, deel    , p. 375.
24. Van Petersen, Des landmeters trots, 1974, ongepagineerd.



plaatsen met elkaar te vergelijken. Een mogelijkheid hiertoe bieden de door
de Admiraliteit van Amsterdam geheven konvooigelden. Hoewel we uiterst
voorzichtig moeten zijn met het gebruik van deze bron als indicatie voor het
verloop van de handel, mogen we wel vaststellen dat de cijfers op zijn minst
voor beide plaatsen een opvallend verloop tonen; voor Arnhem een stijgen-
de, en voor Doesburg een dalende lijn, met in het begin van de achttiende
eeuw nog een opvallende piek in de Doesburgse cijfers.25 Hoewel de Tegen-
woordige Staat der Vereenigde Nederlanden in 1741 kon melden dat er veel
karren van en naar Duitsland door Doesburg reden, zou Arnhem het als
doorvoerstad in de loop van de achttiende eeuw winnen.

Net als in Deventer en Zutphen heeft de magistraat in Doesburg naar alle
waarschijnlijkheid vooral de bombazijnnijverheid proberen te stimuleren,
onder meer door gratis burgerrecht te verlenen aan bombazijnwevers uit
Bocholt, een van de belangrijkere productiecentra voor bombazijn (een
weefsel van linnen met katoen).26 In elk geval worden in het verpondings-
kohier uit 1648 naast twee wolwevers zes (niet nader omschreven) wevers
genoemd, onder wie ook een zekere Jan van Bocholt.

In de jaren zestig van de achttiende eeuw leek de handel richting Westfa-
len, met Bocholt als voornaamste handelspartner, redelijke vooruitzichten
te bieden; er werden besprekingen gevoerd met de betrokken partijen, waar-
onder ook de stroomopwaarts gelegen heerlijkheid Laag-Keppel en de stad
Doetinchem, en in 1763 werd contact gezocht met Amsterdam, met het
verzoek of de Hollandse stad een schipper wilde aanstellen om samen met
een Doesburgse schipper de beurtvaart voor hun rekening te nemen. Alleen
wanneer de mogelijkheid zou bestaan om regelmatig koopwaar naar en van
Amsterdam te vervoeren werd de handel op de Oude IJssel rendabel geacht.
Amsterdam achtte het traject klaarblijkelijk niet interessant genoeg en liet
weten dat het landstadje zelf maar een tweede schipper moest aanstellen.27

Het idee was op zichzelf zo gek nog niet. Met de opkomst van de handelsri-
valen Londen en Hamburg zag Amsterdam zijn machtspositie als stapel-
markt vanaf het begin van de achttiende eeuw steeds meer uitgehold.28 Door
de Oude IJssel te bevaren zouden, zo opperde de Doesburgse magistraat, de
‘ondraaglike belastingen’ van de Kleefse Rijntollen worden omzeild en kon
Amsterdam zijn voordeel doen met de handel die anders over Rotterdam en
Dordrecht ging.29 De grote steden in de kustgewesten hadden echter wel
wat anders om zich zorgen over te maken dan de beurtvaart op de Oude
IJssel. Niet alleen werden vanaf het begin van de achttiende eeuw de gevol-
gen van de achteruitgang in de overzeese handel van de Republiek steeds
duidelijker, mét het uitbreken van de Spaanse Successieoorlog in 1702 was
ook het visserijbedrijf volledig ingestort.

In Vlaardingen daalde het aantal uitgevaren haringbuizen in deze periode
van 79 in 1700 naar 32 in 1706. In Delfshaven vond zelfs een daling plaats
van 44 haringbuizen in 1700 naar 6 in 1706.30 Voor Maassluis zijn over deze
periode geen gegevens bekend, maar de situatie zal hier niet veel beter zijn
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geweest. Heel duidelijk is dit te zien in de toename van het aantal bedeelde
gezinnen. Tot 1701 schommelde dit steeds tussen de 105 en 126, in 1703 lag
het aantal het hele jaar boven de 127 en in 1704 zelfs boven de 151. Pas nadat
de vijandelijke partijen in 1714 weer vrede hadden gesloten kon er sprake
zijn van herstel.31

Voor een dorp als Maassluis kon het herstel relatief snel aanvangen. Net
als na eerdere oorlogen kon de steeds aanwezige vissersvloot immers weer
uitvaren zodra er vrede was; in feite werd de draad gewoon weer opgepakt.
Rond het midden van de achttiende eeuw gold Maassluis weer als een van de
meest welvarende plaatsen van het Zuiderkwartier en nam het dorp te
midden van de andere vissersplaatsen in het beneden-Maasgebied een voor-
aanstaande positie in, in de kabeljauwvangst zelfs boven Vlaardingen.

Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw was er echt sprake van
achteruitgang in de visserij in het Maasmondgebied. Voor Maassluis is dit
goed te zien aan het aantal jaarlijks uitgevaren haringbuizen: verlieten in de
jaren 1750-1756 nog jaarlijks 20 tot 23 haringbuizen de haven van Maassluis,
na 1756 zakte het aantal naar 16, en het zou tot 1773 duren voordat er weer
enig herstel optrad, onder andere dankzij een vorm van ondersteuning door
de Staten van Holland. In het nabijgelegen Vlaardingen, dat in 1750 met 111
buizen over een aanmerkelijk grotere haringvloot beschikte dan Maassluis,
deed zich eenzelfde ontwikkeling voor.

Ook de kabeljauwvisserij liep fors terug. Rond 1775 was de situatie zo
slecht, dat men ook hier tot ondersteuning overging.32

Le Francq van Berkhey, die in zijn Natuurlyke historie van Holland
uitvoerig aandacht besteedde aan het Zuid-Hollandse vissersdorp, kon het
nog bestempelen als een ‘zeer aanzienlyk Dorp, niet ongelyk aan menig eene
genoegzaame volkryke Stad’.33 Pas na 1780, nadat de visserij met het uitbre-
ken van de vierde Engelse oorlog opnieuw stil was komen te liggen, was het
definitief met de welvaart gedaan.

Maassluis had echter naam gemaakt. Van Ollefen noemt Maassluis in
1793 ‘weliswaar niet het welvarendste’, maar nog wel het ‘grootste en fraai-
ste’ dorp van het Zuiderkwartier, ‘hebbende veeleer het aanzien van een
welbevolkte stad of groot vlek dan van een dorp te platte lande’.34 Bij de
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volkstelling in 1795 telde het dorp 4817 inwoners. Ruim twee keer zoveel als
Doesburg, waar in hetzelfde jaar 2074 inwoners werden geteld.

Betje Wolff en Aagje Deken lieten al in 1782 in hun briefroman Sara
Burgerhart een van de fictieve correspondentes opmerken: ‘Nog voor den
middag kwamen wy te Maassluis. ’t Is een zeer fraaije plaats, wat de ligging
betreft; doch ik heb geen zin in Dorpen, die zo Stedelijk zijn. ’t Is, zo als men
zegt, ik wil en ik kan niet; even als een Stedelijke opschik eene Dorpelinge
niet half zo wel staat, als de dragt, waar aan zij gewoon is: er is altoos dunkt
mij iets, dat het geheel breekt.’35

 

Maassluis en Doesburg waren beide dynamische gemeenschappen. Stond
het leven in Maassluis in het teken van het visserijbedrijf, in Doesburg werd
het dagelijks bestaan in belangrijke mate beheerst door de aanwezigheid van
het garnizoen. In beide plaatsen was voortdurend sprake van een komen en
gaan van grote groepen mensen, en daarbij was globaal beschouwd sprake
van een vergelijkbaar patroon: in de winter en zeker ten tijde van oorlog
telden beide gemeenschappen aanzienlijk meer mensen dan in de zomer en
in vredige tijden.

Waren er in vredestijd al veel militairen in Doesburg gelegerd, in
oorlogstijd kon hun aantal oplopen tot een paar duizend mannen, vaak
vergezeld van vrouwen en kinderen. Sommige troepen bleven gedurende
lange tijd in de stad, andere slechts een paar dagen, wanneer zij op doorreis
waren. Een kazerne was er niet; de militairen werden ondergebracht in
openbare gebouwen of ingekwartierd bij particulieren. Zeker in de winter,
wanneer er geen veldtochten plaatsvonden en de soldaten in plaats van in
tenten binnen de stadsmuren verbleven, was de stad overvol.36 Op 8 decem-
ber 1701 moest onderdak worden geboden aan zes compagnieën voetvolk, in
totaal 692 man. Een deel van de soldaten kreeg onderdak in openbare gebou-
wen: 50 soldaten in elk van de vier klaslokalen van de Latijnse school, 40 op
de wacht, 150 in de voorkamer en het voorhuis van de gijzelkamer, 150 in de
Gasthuiskerk en 20 in het Hof van Wisch. Anderen werden in schuren
ondergebracht of, in groepjes van zes, bij mensen in huis.37

In Maassluis was het in ‘normale’ tijden heel rustig: de vissers verbleven
met korte onderbrekingen maanden achtereen op zee, op de Noordzee bij de
Doggersbank en bij IJsland. Ook in de winter werd zo mogelijk gevist.38

Maar in tijden van oorlog, als de vissersvloot niet kon uitvaren, was het ook
hier veel drukker.

Het zou interessant zijn om een preciezer beeld te hebben van de getals-
matige verhoudingen tussen mannen en vrouwen in beide plaatsen op ver-
schillende tijdstippen. Maakte de voortdurende aanwezigheid van een gar-
nizoen Doesburg tot een ‘mannenstad’, terwijl het uitvaren van de vissers-
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vloot Maassluis in een ‘vrouwendorp’ veranderde? In 1747 was blijkens het
zogeheten kohier van de weerbare mannen ruim zestig procent van de
mannelijke beroepsbevolking in Maassluis zeevarend (796 zeevarenden op
een totaal aantal van 1305 mannen).39 Natuurlijk was niet iedereen tegelijk
op zee en was ook niet iedereen getrouwd, maar de uittocht van de vissers-
vloot moet hoe dan ook een ingrijpende gebeurtenis zijn geweest.

De aanwezigheid van een in omvang en samenstelling wisselend garni-
zoen maakt demografisch onderzoek naar een plaats als Doesburg uiterst
lastig.40 Wel kunnen we aan de hand van het in 1653 opgestelde hoofdgeld-
kohier een beter beeld krijgen van de omvang en samenstelling van de huis-
houdens bij ten minste een deel van de burgerbevolking.41 Het betreft hier
een lijst van alle huishoudens die verplicht waren het zogeheten hoofdgeld te
betalen. In totaal gaat het om 422 huishoudens, verdeeld over drie klassen:
52 in de eerste klasse, 58 in de tweede klasse en 312 in de derde klasse. Vrij-
gesteld van betaling waren alle in de stad aanwezige ruiters en soldaten, alle
gastwezen, alle bewoners van de armenhuizen en ‘alle andere die het pro deo
begeeren’. Deze groepen blijven dus buiten ons gezichtsveld. Als we uitgaan
van één huishouden per woning, moet het hier om zeker 44 procent van alle
huishoudens zijn gegaan.42

In de eerste klasse vinden we de elite van Doesburg terug, ofwel de ‘pri-
mi’, zoals het kohier aangeeft. In deze groep (doorgaans zeer ruim behuis-
de) burgers telde een huishouden gemiddeld vijf personen. Bij 83 procent
was personeel inwonend; in de meeste gevallen hooguit twee dienstboden,
maar er waren ook notabelen voor wie dit te weinig was: luitenantswedu-
we Coutis liet zich als alleenstaande dame terzijde staan door drie dienst-
boden.

De huishoudens in de tweede klasse, waarin we de subtop ofwel de
‘secundi’ tegenkomen (enkele notabelen, een schoolmeester, en welgestelde
kooplieden) telden gemiddeld 4,3 personen. Hier had slechts de helft van de
gezinnen personeel in huis. Bij de ‘infimi’, de derde klasse met veel kleine
zelfstandigen, had nog niet één op de tien gezinnen personeel in huis. In deze
klasse werden alleen de volwassenen aangeslagen. De gemiddelde omvang
van het huishouden blijft hier dus onbekend.

Slechts in tien gevallen is sprake van oudere inwonende verwanten.
Daarentegen was het wel heel gebruikelijk om kinderen van anderen in huis
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te hebben, al dan niet naast eigen kinderen.43 Van de huishoudens in de
eerste klasse had 60 procent, en van de huishoudens in de tweede klasse had
48,3 procent kinderen van anderen in huis. In de helft van de gevallen ging
het hier om één of twee kinderen. Juist bij de elite kwam het echter nogal
eens voor dat men er meer in huis had: een luitenant, twee predikanten, twee
burgemeesters, een jonker en de weduwe van een jonker hadden er zelfs
meer dan vier. Het kunnen kinderen van militairen zijn geweest, maar ook
leerlingen van de Latijnse school of ambachtsleerlingen.

Aan woonruimte ontbrak het de gegoede burgerij in elk geval niet; de
‘primi’ bewoonden blijkens het verpondingskohier allemaal een huis met
een huurwaarde tussen de tachtig en honderd gulden (hetgeen overeenkomt
met een waarde van twee- tot vierduizend gulden44) en de huurwaarde van
de woningen van de ‘secundi’ lag hier niet ver onder, namelijk tussen de
zestig en tachtig gulden. In beide gevallen zal het hier steeds om grotere
woningen zijn gegaan, met ten minste twee haardsteden.

Onder de in het kohier genoemde huishoudens (inclusief de infimi)
komen we weinig alleenstaanden tegen. Maar hoe was dit onder de soldaten
en de armen? Misschien vormde de arme Gerrit van Stadtloon een uitzon-
dering: in het verpondingskohier werd in 1648 aangetekend dat hij ‘een huis
vol kleine kinderen’ had.

Wanneer we voor de gehele bevolking uitgaan van een gemiddelde van
4,3 inwoners per huis, dan zou Doesburg rond het midden van de zeven-
tiende eeuw 3266 inwoners hebben geteld, inclusief de militairen die een
soldatenhuisje hadden gehuurd. De gasthuizen en het Grote Convent zijn
dan niet meegeteld, en ook met de ingekwartierde militairen is geen reke-
ning gehouden. Niet iedereen beschikte immers over een soldatenhuisje om
de militairen in onder te brengen of over de middelen om inkwartiering af te
kopen, zoals Jan Jan Knecht, die zijn soldaten in de herberg De Wildeman
had ondergebracht ‘voor derde halve rijcxdlr. en een paer kousen’.45

Bijna dertig jaar later, in 1680, werd in Maassluis een belastingkohier opge-
steld dat zich tot op zekere hoogte laat vergelijken met het Doesburgse. Bij
het opstellen van dit kohier werd de Maassluise bevolking in vijf verschil-
lende welstandsgroepen verdeeld. Vrijgesteld van belasting waren de onver-
mogenden en de armen. Blijkens een ander, eveneens in 1680 opgesteld
kohier moet het hier om ruim driekwart van de huishoudens zijn gegaan.46

Wat overbleef waren drie groepen: 117 zogeheten ‘kwart-kapitalisten’ met
een vermogen onder de duizend gulden, 49 ‘halve kapitalisten’ met een
vermogen tussen de duizend en tweeduizend gulden en ten slotte 119 ‘kapi-
talisten’ met een vermogen boven de tweeduizend gulden.47 De gemiddelde
omvang van de huishoudens verschilde weinig: in alle drie de klassen lag het
gemiddelde rond de vier personen per huishouden.48

Het zal duidelijk zijn dat we dit Maassluise kohier niet zonder meer gelijk
mogen stellen aan het Doesburgse. In werkelijkheid kende Maassluis net als
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Doesburg vermoedelijk een kleinere toplaag dan de 119 ‘kapitalisten’. In
1669 waren er bijvoorbeeld slechts 61 families met een vermogen van meer
dan vijfduizend gulden.49

Hoe voorzichtig we moeten zijn met een vergelijking blijkt ook wanneer
we naar het aantal huishoudens met personeel kijken. Onder de grote groep
‘kapitalisten’ had slechts 42 procent personeel in huis, maar nemen we de
burgemeesters, schepenen, boekhouders en renteniers apart, dan komen we
al op 71 procent. Erg zuiver is de vergelijking dus niet. Was in Doesburg on-
der de ‘secundi’ bij de helft van de huishoudens personeel inwonend, in
Maassluis had slechts 34,7 procent van de ‘halve kapitalisten’ personeel in
huis. Bij de derde groep – de ‘infimi’, ofwel de ‘kwart-kapitalisten’ – liggen
de verhoudingen heel anders; terwijl in Doesburg nog niet bij één op de tien
huishoudens personeel inwonend was, was dit in Maassluis bij één op de drie
het geval.

Het Maassluise kohier biedt geen informatie over eventuele inwonende
verwanten. Of gingen zij schuil achter de kostgangers? Overigens was ook dit
zeker geen algemeen verschijnsel. Slechts één op de vijf gezinnen had kost-
gangers in huis. De vermogenspositie lijkt hier niet echt een rol te hebben ge-
speeld (in de eerste klasse waren er kostgangers bij 20,5 procent, in de tweede
klasse bij 24,5 procent en in de derde klasse bij 19,7 procent). Slechts drie
huishoudens hadden meer dan twee kostgangers in huis. Bij het smids-echt-
paar Van der Jagt verbleven er maar liefst vijf plus een dienstbode, en in het
huis van predikant Kolff, diens echtgenote en hun vier kleine kinderen ver-
bleven drie kostgangers plus een dienstbode, net als bij een appelverkoop-
ster, de weduwe van Jan Dirk Borst.

Gingen we er voor Doesburg van uit dat er doorgaans niet meer dan één
gezin per huis woonde, voor Maassluis kunnen we wat preciezer zijn. In
1680, toen het kohier op het gemaal werd opgesteld, telde Maassluis 857 hui-
zen en 1232 gezinnen. Dit betekende dat er per huis gemiddeld 1,4 gezin
woonde. Maassluis telde op dat moment in totaal ten minste 4100 inwo-
ners.50 Dit zou neerkomen op 4,8 bewoners per huis. Aangezien er in 1622
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2849 inwoners en in 1632 582 huizen waren, komen we voor de vroege ze-
ventiende eeuw op een vergelijkbaar aantal, namelijk 4,9 personen per huis.



Op bestuurlijk niveau maakten in de periode die ons onderzoek bestrijkt zo-
wel in Maassluis als in Doesburg de gereformeerden de dienst uit. De Does-
burgse magistraat werd gevormd door een college bestaande uit acht schepe-
nen of burgemeesters. Bij toerbeurt traden telkens twee van de acht schepe-
nen op als regerend burgemeester annex rentmeester, terwijl twee andere
schepenen belast waren met notariële werkzaamheden, waaronder ook het
opstellen van boedelbeschrijvingen. De overige functies werden onder de
overgebleven vier schepenen verdeeld; zij traden – steeds twee aan twee – op
als keurmeesters, timmermeesters, straatmeesters en marktmeesters.51

De Doesburgse magistraat vulde zichzelf aan. Behalve lidmaat van de
gereformeerde kerk dienden de schepenen formeel ‘goude, recklicke, onbe-
sprokene mannen, burgeren tot Doisborch’ te zijn. Tevens werd van hen
verwacht dat zij in de stad een eigen huis en hof hadden waar zij ‘jair ende
dacht’ gewoond hadden, en dat zij ‘van gueden echte, van guiden rechte
ende van guider famen’ waren.52

Naast de magistraat kende Doesburg nog een college van 24 gemeenslie-
den. Deze werden telkens voor drie jaar gekozen uit de burgerij en de gilden.
Waarschijnlijk betrof het hier overwegend lieden uit de groep die in het eer-
der genoemde kohier de tweede klasse vormde, de ‘secundi’. Aan de invloed
van de gemeenslieden kwam een einde toen de stadhouder in 1687 een regle-
ment invoerde waarmee de benoeming van de gemeenslieden in zijn handen
werd gelegd.53 Toen de stadhouder in 1702 overleed kwamen twee partijen
tegenover elkaar te staan, die beide hun aanhang onder de burgerij hadden.54

Tegenover de aanhangers van ‘de oude plooi’ stonden de ‘nieuwe plooiers’
die de invoering van een regeringsreglement eisten waarbij de schepenen
niet langer voor het leven werden benoemd, maar voor telkens drie jaar zou-
den worden gekozen.55 Wat volgde was een periode van machtswisselingen
en voortdurende onrust (de ‘plooierijen’, 1702-1718), met als inzet de orga-
nisatie van het stadsbestuur.56 Uiteindelijk hadden de gemeenslieden het na-
kijken: op 21 oktober 1717 vaardigden de Staten van Gelderland een plakkaat
uit waarbij de stedelijke regenten weer voor het leven werden benoemd.

Overigens beperkte het dagelijkse functioneren van de magistraat zich
tot het terrein binnen het schependom. Alleen in civiele zaken hadden de
schepenen ook wetgevende bevoegdheid, namelijk voor het richterambt, het
rond Doesburg gelegen grondgebied met de dorpen Angerlo en Drempt.
Het richterambt stond onder controle van een richter. Deze belangrijke
ambtenaar, meestal benoemd uit de hogere adellijke kringen, woonde door-
gaans niet in de stad zelf, maar liet zijn taak door een plaatsvervanger of
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substituut waarnemen, bijgestaan door een griffier (de landschrijver).
Het Maassluise dorpsbestuur bestond uit een schout, vijf ‘zetters’ of

burgemeesters en zeven schepenen, ondergebracht in een drietal colleges:
het college van schout en burgemeesters, het college van de wet (schout,
burgemeesters, schepenen en secretaris) en het college van schout en sche-
penen. De schepenen waren behalve met de civiele rechtspraak als wees-
mannen ook met de afwikkeling van de nalatenschappen van minderjarige
erfgenamen belast: zij stelden in bepaalde gevallen de voogden aan en zorg-
den ervoor dat er een inventaris werd opgemaakt van de nagelaten goederen.

De schout (voorzitter van de drie colleges, hoofd van de brandmeesters
en weesmannen, en verantwoordelijk voor civiele zaken) was veruit de
machtigste ambtenaar. Hij werd samen met de burgemeesters telkens voor
een periode van twee jaar benoemd door de baljuw van Delfland, een door de
Staten van Holland aangewezen ambtenaar die samen met zijn dertien
‘welgeboren mannen’ belast was met de rechtspraak in criminele zaken.
Daarnaast hadden de baljuw en zijn mannen onder meer de bevoegdheid tot
het uitvaardigen van keuren en verordeningen. Behalve met de baljuw had
het Maassluise dorpsbestuur te maken met de ambachtsheer of -vrouw
(dezelfde als die van Maasland) en vanaf 1670, toen Maassluis verheven was
tot een aparte heerlijkheid, met de opeenvolgende Heeren en Vrouwen van
de heerlijkheid Maassluis. Zij stelden de schout, secretaris en bode aan en
hadden het recht op de benoeming van de schepenen.57

Zowel in Doesburg als in Maassluis waren tal van ambten te vergeven
voor kerk en school en voor de dagelijkse gang van zaken in de stad, respec-
tievelijk het dorp (boden, portiers, kamerbewaarders, nachtwakers enzo-
voort). Tevens waren er burgers die uit handen van het lokale bestuur een
toelage ontvingen voor hun arbeid, zoals de stads- of dorpschirurgijn. Ande-
ren, zoals bijvoorbeeld de marktmeester of de vendumeester, werden wel
door het lokale bestuur aangesteld, maar moesten zelf geheel of gedeeltelijk
voor hun inkomsten zorgen. De inning van belastingen werd, voorzover ze
niet verpacht waren, door ontvangers, controleurs en commiezen geregeld.

Met name in Maassluis waren veel zogeheten ‘kleine ambtjes’ te vergeven
in het visserijbedrijf; van prikkentellers (die de als aas gebruikte kleine visjes
ofwel ‘prikken’ telden) en haringpakkers tot verse-visruikers. Wat hier ont-
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brak was vanzelfsprekend het kader dat in Doesburg de zorg had over de stad
als vesting, onder wie ook enkele hoge ambtenaren, aangesteld door de 
Generaliteit (zoals de inspecteur of commies van de fortificatiën). Omvang-
rijker was vermoedelijk nog de groep (deeltijd)ambtenaren belast met het
garnizoen, zoals de commissaris van de monstering, een wachtmeester, een
serviesmeester voor de financiële kant van de inkwartiering en natuurlijk de
‘geweldiger provoost’, als onderofficier belast met de handhaving van de
tucht, met de arrestaties en met het toezicht op militaire gevangenen. In een
garnizoensstadje als Doesburg hadden deze ambtenaren een belangrijke
functie.58



Noch het verpondingskohier, noch andere bronnen geven een goed over-
zicht van de beroepenstructuur in Doesburg. Voor Maassluis beschikken we
over aanmerkelijk meer en beter bronnenmateriaal. Deze paragraaf beoogt
echter geen sociaal-economische schets van beide plaatsen afzonderlijk te
geven; het gaat hier juist om een vergelijking.

Het algemene beeld is zonder meer duidelijk: terwijl in Maassluis het
visserijbedrijf domineerde, was Doesburg een stadje met ‘van alles en nog
wat’. Omdat Maassluis een vissersplaats was, waren er veel mensen werk-
zaam in de haven en in de aan het visserijbedrijf verwante nijverheid.
Bijvoorbeeld in het taanhuis, een groot bedrijf, waarvan de aandelen onder
verschillende Maassluizers waren verdeeld, of in de buiten het dorp gelegen
traankokerijen (twee of drie), waar de lever van de kabeljauw tot traan werd
gekookt. De vermelding van 23 scheepstimmerlieden, 21 kuipers, 7 kuipers-
knechten en 15 lijndraaiers in het in 1680 opgestelde belastingkohier
verraadt direct dat we hier met een zeevarende gemeenschap te maken
hebben. Ook het aantal van 24 straatwerkers of sjouwers (zakkendragers),
sinds 1644 verenigd in een gilde, hoeven we in Doesburg niet te verwachten:
deze beroepsgroep was voor haar werk volledig afhankelijk van de bedrij-
vigheid in de haven. Erg lucratief was het werk overigens niet: zonder
uitzondering hoorden deze sjouwers tot de armen van Maassluis.59

Stadsboeren en voor het garnizoen werkzame ambachtslieden als speer-
makers en harnasmakers waren alleen in Doesburg te vinden. Ook het sme-
derijbedrijf was vermoedelijk in Doesburg sterker vertegenwoordigd; het
garnizoensstadje had in elk geval een smidsgilde. Van veel andere beroeps-
groepen waren in beide plaatsen vergelijkbare aantallen vertegenwoordigers
te vinden. Soms niet meer dan één, zoals bijvoorbeeld een boekbinder, of
hooguit een paar, zoals mandenmakers, naaldenmakers, olieslagers, kisten-
makers, slotenmakers, leidekkers, steenhouwers en chirurgijns.

Het blijft echter lastig om een goed beeld te krijgen, temeer daar het niet
ongebruikelijk was om beroepen te combineren. In zeevarende gezinnen
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werd vaak wat bijverdiend met een winkeltje, de verkoop van garnalen of
bijvoorbeeld met een mandenmakerij.

Van huisnijverheid komen we in de bronnen doorgaans weinig sporen
tegen, en de vraag in hoeverre sprake was van zelfvoorziening, bijvoorbeeld
op het gebied van voedselvoorziening en kleding, laat zich noch voor Maas-
sluis, noch voor Doesburg direct beantwoorden.

Ten aanzien van de productie en verkoop van bier golden doorgaans
strenge regels, en we mogen dan ook aannemen dat Doesburg in 1653 inder-
daad vijf brouwhuizen en drie brouwerijen telde, zoals het verpondings-
kohier aangeeft. Zij bedienden onder meer de plaatselijke herbergen. Het
Gasthuis en het Grote Convent hadden hun eigen brouwerij.60 In het Maas-
sluise kohier uit 1680 worden geen brouwers genoemd. Wel vinden we hier
negen bierschippers, een bierdrager en een biersteker (een groothandelaar in
bier). Bier werd van elders (uit Schiedam) aangevoerd, ten behoeve van de
schepen, de verkoop op straat (in het dorp stonden diverse bierstallen), de
verkoop aan particulieren en de verkoop aan de acht herbergiers, voor wie de
vier brandewijntappers die het kohier vermeldt wellicht geduchte concur-
renten vormden.61

Het zogeten zout- en zeepkohier uit 1680 vermeldt nog geen koffie- en
theeverkopers in Maassluis. Een eeuw later, in 1779, telde het dorp op een
bevolking van ongeveer 6000 inwoners in totaal 58 winkeliers met een
vergunning voor de verkoop van koffie, thee en chocolade.62 Tot die groep
behoorde ook de joodse koopman Levij Salomon. Salomon verkocht in zijn
winkel koffie, chocolade en veel verschillende soorten thee, in prijs varië-
rend van 28 tot 56 stuivers per pond. Vermoedelijk kon in de winkel zelf
worden geproefd; in de inventaris wordt melding gemaakt van de aanwezig-
heid van acht ‘thee-proefpotjes’. Een andere mogelijkheid is dat deze alleen
voor de verkoop bestemd waren, net als al het andere serviesgoed dat in de
winkel werd aangetroffen.

In totaal werden in 1680 in Maassluis zestien bakkers en vier baksters
geteld, hetgeen zou betekenen dat op een bevolking van minimaal 4100
inwoners iedere bakker voor ten minste tweehonderd inwoners brood moest
bakken. Dit aantal lijkt erg groot.63 Het haardstedenkohier doet vermoeden
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dat verschillende gezinnen hun eigen brood bakten: het dorp telde in 1665
32 huizen met zowel een oven als een fornuis. Zeven huizen hadden alleen
een oven en nog eens vier huizen alleen een fornuis. In Doesburg werden in
1683 bij het opmaken van het haardstedenkohier in totaal 24 bakovens geteld
(van fornuizen is geen sprake). Maar welke ovens en fornuizen die in de
haardstedenkohiers worden genoemd behoorden toe aan particulieren en
welke aan bakkers of andere beroepsbeoefenaren?

Hoeveel vragen onbeantwoord moeten blijven, wordt ook duidelijk
wanneer we een blik werpen op de productie en distributie van huisraad,
textiel en kleding: de (min of meer) duurzame consumptiegoederen die in
dit boek centraal staan.

Eén belangrijke schakel in de diffusie van ‘spullen en prullen’ blijft vrij-
wel geheel buiten ons gezichtsveld, namelijk de marskramer, die bepakt met
koopwaar door de provincie trok. In de mand van een Duitse marskramer,
die in 1753 in Doesburg noodlottig aan zijn einde kwam, werd van alles
aangetroffen: waaiers, kousen, zijden stofjes, kant, lint, knopen, garnituur
enzovoort.64 Andere marskramers liepen alleen met prenten en almanakjes,
weer anderen met glas- of aardewerk of met schoenen of oude kleren.65

De aanwezigheid van een kleine, maar kooplustige kring van edellieden
en patriciërs moet in Doesburg een gunstig klimaat hebben geschapen voor
de lokale textielbranche. Wie voldoende geld had, liet regelmatig nieuwe
kleren maken bij de kleermaker. De vader van Christoffel Baerken rekende
blijkens een in 1788 door hem opgesteld overzicht jaarlijks 100 gulden voor
kleren van zijn twee minderjarige zoons (Christoffel was een van hen), en
150 gulden voor de kleren en schoenen van vier kinderen en hemzelf.66

Daarnaast werd een bedrag gereserveerd van 34 gulden om ‘30 pont vlas te
kopen en te laeten spinnen en weeven en bleeken’ en 15 gulden voor 8 pond
wol, het spinnen van de wol, het breien van kousen van dezelfde wol en het
verven van de wol. Andere families zullen het spinnen en breien niet hebben
uitbesteed; zeker in de zeventiende eeuw waren er in veel huishoudens
haspels en spinnewielen te vinden, om pas geleidelijk aan – in Maassluis veel
eerder dan in Doesburg – definitief plaats te maken voor naai- en borduur-
gerei. Een werkelijke bedreiging voor de kleermakers was dit overigens niet;
in elk geval was er in een stadje als Doesburg in 1811 nog voldoende werk
voor twaalf kleermakers en elf naaisters.67

Zowel in Doesburg als in Maassluis waren diverse winkeltjes waar klein
huisraad en accessoires werden verkocht. Groot opgezet was de zaak van
Derck Wemmers op de hoek van de Doesburgse Meipoortstraat. Men kon
er in 1698 terecht voor steengoed en aardewerk uit zowel Holland als West-
falen, maar ook bijvoorbeeld voor speelkaarten, vlas, lapjes, garen, lint en
papier. Het Doesburgse echtpaar Ter Maat-Hesselink verkocht in zijn veel
kleinere winkeltje in de Bergstraat in 1769 niet alleen etenswaren, maar ook
theepotjes, Delftgoed, grof aardewerk, riemen en garens, bezems en boen-
ders, triphoutjes en een paar manden met tabakspijpen. De Maassluise
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Jannetje Tijsdr. van Heenvliet leverde in 1786 naast pakjes sajet, garen,
band, keurslijven, rokjes, hemdrokken, onderbroeken, kousen, moffen en
mutsen ook porseleingoed. Klaas Dirksz. van der Knuijt en Liesbeth Jansdr.
Oudhaarlem verkochten in 1781 in hun winkel Keuls en Delfts aardewerk,
thee, garen en band, potten en pannen, schuiers, witters, klompen en stoven.
Barbara Cornelia van der Horst, die als kleine zelfstandig onderneemster
onder meer diverse mensen rouwgoed en andere waren voor begrafenissen
leverde, verkocht in 1788 vooral kledingaccessoires als kousen, sjerpen,
zijden doeken, mutsen, moffen en handschoenen.

Anders dan de ambachtslieden (die tevens hun eigen producten verkoch-
ten) waren de winkeliers weinig gespecialiseerd. In Doesburg hadden de
kramers (dat wil zeggen de winkeliers) dan ook hun eigen gilde. De gilden
waren er niet alleen om de onderlinge concurrentie het hoofd te kunnen
bieden; samen stonden zij ook sterker tegenover de ambulante distributeurs
en de militairen die probeerden iets bij te verdienen door een eigen handeltje
op te zetten.68

 

Veel spullen kocht men tweedehands, en deze markt vormde dan ook een lu-
cratief terrein voor de uitdraagsters,69 de meer ambulante oudekleerko-
pers,70 marskramers, venters en helers, en voor ‘herstellers’, ‘vermakers’,
‘uit-elkaar-haalders’ en al die andere kleine zelfstandigen die wisten hoe zij
afgedankte goederen een tweede kans konden geven. Zij zorgden – natuur-
lijk met een tijdsachterstand ten opzichte van de gezichtsbepalende produc-
tiecentra – voor de distributie van luxeartikelen en ‘draagklare’ kleding.71

Openbare boedelverkopingen boden uitdraagsters de gelegenheid hun
winkelvoorraden aan te vullen; in Amsterdam ging een bode zelfs speciaal bij
de uitdraagsters langs om de verkoping aan te kondigen.72
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Ook door particulieren werden de openbare verkopingen druk bezocht.
In het zeventiende- en achttiende-eeuwse Doesburg bestond het koperspu-
bliek zowel uit mannen als uit vrouwen, waarbij echtparen dikwijls op per-
soonlijke titel goederen aanschaften.73 Vergelijken we deze gegevens met die
van het laat-achttiende-eeuwse Maassluis, dan valt op dat het koperspubliek
daar nagenoeg uitsluitend uit mannen bestond. Voorzover er vrouwen aan-
wezig waren betrof het weduwen of – in een enkel geval – een ongehuwde
vrouw; bij de verkoping van de boedel van een schippersechtpaar in 1780 be-
vonden zich slechts vier weduwen onder de 58 kopers, bij een andere verko-
ping enkele maanden later waren het zes weduwen en één ongehuwde
vrouw, en in 1782 waren er niet meer dan drie weduwen aanwezig. Onder-
zoek naar het koperspubliek aanwezig op openbare verkopingen in het zes-
tiende-eeuwse Amsterdam liet zien dat hier vrouwen in de meerderheid wa-
ren. Soms waren er zelfs twee- tot driemaal zoveel vrouwen als mannen.74

Was het voor vrouwen in Maassluis ongepast om bij zo’n sociale gebeur-
tenis als een openbare verkoping aanwezig te zijn of waren zij aanwezig, maar
lieten zij de koop aan hun echtgenoot over? Zeker is dat het koperspubliek
niet aan het beeld beantwoordt van een bevolking die uit pure armoede haar
toevlucht moet nemen tot de tweedehandsmarkt.75 Ook door notabelen en
middenstanders werden de verkopingen druk bezocht. Men kwam er voor
spullen die praktisch en duurzaam waren, maar ook wel voor grootstedelijke
modieuze meubels.76 Bij de openbare verkoping in Doesburg van de spullen
van de uit Amsterdam afkomstige stoffenhandelaar Weddelink was ook de
elite zeer goed vertegenwoordigd. Weddelinks stoffenzaak was gevestigd in
een van de hoofdstraten van Doesburg, waar verscheidene Doesburgse nota-
belen woonden. Samen met andere leden van de Doesburgse elite vormden
zij het grootste deel van het koperspubliek. Op de verkooplijst komen veel
modieuze meubels en klein huisraad voor, zoals een mahoniehouten buffet
dat voor 55 gulden van eigenaar wisselde, een mahoniehouten bureau, een
canapé, een pendule en diverse tapijten. Voor deze notabelen bood de open-
bare verkoping kennelijk een mogelijkheid om op een voordelige wijze in het
bezit te komen van (mogelijk uit Amsterdam afkomstige) meubels naar de
nieuwste snit. Dat het hier gebruikte meubels betrof, weerhield hen niet van
de aanschaf.

Naast het legale circuit van de openbare verkopingen bestond er overi-
gens ook een illegaal circuit: de handel in gestolen goederen.77 Diefstal kon
bijzonder lucratief zijn, zeker in het geval van kleding en textiel: kostbare
consumptiegoederen, niet bederfelijk, niet ‘breekbaar’ en relatief gemakke-
lijk om mee te nemen. De vraag naar kleding – ook gedragen goed – was zo
groot, dat men doorgaans zonder al te veel moeite de gestolen kleding weer
kwijtraakte. Lukte dit niet, dan kon men het altijd nog naar de Bank van Le-
ning brengen en het daar te gelde maken. Diefstal vond plaats vanaf het
bleekveld, uit kisten en kasten of door beroving.

Gestolen goederen bleven doorgaans niet in de plaats zelf, maar reisden

64



met hun dieven mee. Toch was het voor de beroofden kennelijk lonend om in
de Amsterdamse Zaterdagsche Courant een advertentie te zetten van enkele
kostbaarheden die in Doesburg gestolen waren.78 Misschien waren Amster-
damse uitdraagsters net als hun Parijse collega’s verplicht om bij te houden
wat zij inkochten, onder vermelding van het soort artikel, de prijs, de naam,
de status en het adres van de aanbieder?79 Kwantitatieve gegevens ontbre-
ken, maar het is – gelet op de vele inkwartieringen en de functie van de stad
als doorreisplaats – heel waarschijnlijk dat er in Doesburg relatief meer dief-
stallen plaatsvonden dan in Maassluis. Dienstboden en ingekwartierde mili-
tairen verkeerden in de omstandigheid dat zij direct toegang hadden tot kle-
ding en huisraad van hun gastheren en -vrouwen. Een paradijs voor dieven
waren de bleekvelden. Voor minder gemakkelijk bereikbare bleekvelden ge-
bruikte men een lange stok met een klauw die over de heining werd gesto-
ken.80 Veel dieven waren overigens behoorlijk kieskeurig en namen alleen de
beste kleren mee, terwijl ze de rest lieten liggen.81 Dat het linnengoed door-
gaans gemerkt was, vormde geen probleem: de namen werden eruit getornd
en het linnengoed werd voor een paar gulden verkocht.82

Goederen die tegenwoordig heel gangbaar zijn, werden in de vroegmo-
derne tijd als felbegeerde bezittingen gestolen, ook van familieleden. De in
Doesburg gelegerde soldaat Jansen beroofde zijn zwager van onder meer een
complete set vrouwen- en mannenkleren, enkele beddenlakens, vier à vijf
hemden, ‘alderhande kleijn lijnwaad’ en wat in linnen gewikkelde contan-
ten.83 De 53-jarige Doesburgse Cornelia Holtsbrouwer werd wegens dief-
stal uit het huis waar zij kostgangster was tot zes dagen tuchthuis veroor-
deeld (1802). Dit was een lage straf, gezien de lange lijst van gestolen goede-
ren: drie hemden, twee halsservetten, drie neteldoekse halsdoeken, één
witte katoenen kous, een rode baaien rok, twee porseleinen theeschoteltjes,
twee schoudermantels, acht lood breikatoen, een theebus met een dopje, een
tinnen mosterdpot, elf tinnen lepels, vijf witte borden, twee roomse gebe-
denboeken, een ijzeren koekenpan en een hangijzer, 1¾ pond veren, een jak,
een oud beddenlaken, drie schilderijtjes, vijf neteldoekse mutsen, twee spel-
denkussens, een zwart bonnetje met een zilveren haak en oog, twee paar
zwarte kousen, een paar vrouwenpantoffels, een broodmes, een hangslot
met een sleutel en een jak, dat zij voor 24 stuivers bij de leenbankhouder had
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beleend. Wat hiervan terugkwam? Welgeteld één kous, die Cornelia aan een
lid van de familie Baerken had weten te verkopen.84 Het geeft nog eens
duidelijk aan hoe schaars – en begeerd – huisraad, en vooral kleding en
textiel, voor sommigen kennelijk was. Overigens werd niet alles meteen
doorverkocht. Sommigen wilden zelf even kunnen schitteren, zoals de
zestienjarige Soetart die volgens zijn aanklagers niet alleen twee paar zilve-
ren gespen had gestolen, maar ook twee zilveren knopen van een vest had
afgesneden ‘om in sijn hembdt te dragen’.85

Of men goederen nu op de ‘legale’ of de ‘illegale’ tweedehandsmarkt
kocht, men moest in beide gevallen over contant geld beschikken. Welge-
stelde Maassluizers hadden aan contanten doorgaans geen gebrek; gezien de
enorme hoeveelheden geld die in hun nalatenschappen werden aangetroffen
kunnen we zelfs stellen dat er sprake was van oppotten, een verschijnsel dat
ook elders in de kustgewesten te zien is.86

Doesburg had in tegenstelling tot Maassluis zijn eigen Bank van Lening;
een instelling waar rijk en arm sieraden en klein huisraad heen konden bren-
gen in ruil voor contant geld.87 De Doesburgse leenbank stond onder toe-
zicht van de magistraat. Gedurende het grootste deel van de zeventiende en
achttiende eeuw werd de bank beheerd door de joodse familie Gomperts, een
vermogende Kleefse familie van leenbankhouders met vestigingen in Nij-
megen, Arnhem, Amersfoort en Zaltbommel. Maassluis zou pas in 1817 een
eigen leenbank krijgen. Wel waren er al eerder zogeheten inbrengsters werk-
zaam die voor elders gevestigde leenbanken als tussenpersoon optraden.88

Waren de mensen in Doesburg armer dan die in Maassluis? Globaal
beschouwd misschien wel. Het loonniveau zou in de landprovincies op
zestig tot zeventig procent van dat in de zeegewesten hebben gelegen.89

Deze lonen zeggen echter betrekkelijk weinig, aangezien het niet ongebrui-
kelijk was dat er veel in natura werd uitgekeerd. De Doesburgse bakker
Derck Haeck bakte in het midden van de zeventiende eeuw in ruil voor zijn
huishuur brood, en een andere Doesburger maakte in ruil voor de huishuur
jaarlijks voor een bepaald bedrag aan kleren voor het gezin van de huurbaas.
Weer een ander betaalde alleen huur als hij wat had en anders niet.90

Ook Maassluis had zijn armen en ook zij moesten op de een of andere
manier zien te overleven. De vissers waren voor hun inkomen volledig
afhankelijk van de opbrengsten uit de zee en deze konden per reis sterk
verschillen. Kon er wegens oorlog langere tijd helemaal niet worden uitge-
varen, dan had dit tot gevolg dat grote groepen inwoners voor steun bij de
diaconie moesten aankloppen. Men kreeg dan wat brood en eventueel wat
spulletjes, afkomstig uit nagelaten boedels van bedeelden of tweedehands
gekocht op de markt. De in het diaconiearchief bewaard gebleven lijsten van
goederen geven een beeld van hetgeen men als onmisbaar beschouwde: een
bed, kousen, schoenen, één tot twee hemden per jaar (soms een oud hemd)
en bij hoge uitzondering een stel bovenkleren. De goederen werden door-
gaans op krediet verschaft en dus niet zomaar gegeven.91
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Nieuwe goederen vormden een begeerd bezit en een van de mogelijkheden
om deze te verwerven was de loterij. Voor de meeste Doesburgers en Maas-
sluizers zal de loterij een bekend verschijnsel zijn geweest. Vanaf het begin
van de zestiende eeuw werden immers op steeds meer plaatsen in de Noorde-
lijke Nederlanden loterijen georganiseerd met onder de prijzen tal van zilve-
ren kostbaarheden: kleine lepeltjes, schalen, borden en bekers. Op de zoge-
heten loterijkaarten kon men zien wat voor prijzen er te winnen waren.92 Het
zal een dergelijke kaart zijn geweest die in 1637 in het huis van de Doesburg-
se brouwer Jan ten Holtendorp werd aangetroffen en die in de inventaris te-
rechtkwam als ‘een houten bord daer een loterij in staet [= waar een loterij-
kaart op geplakt is]’.93 Het is niet bekend wat voor soort loterij het hier betrof.
Naast de officiële loterijen, georganiseerd door en voor de steden, schutters-
gilden en kerken, werden er ook kleine particuliere loterijen gehouden.

En dan waren er nog de liefdadigheidsloterijen. Het waren deze loterijen,
georganiseerd ten behoeve van de bouw van weeshuizen en andere liefdadig-
heidsinstellingen, die in het laatste decennium van de zestiende eeuw tot
grote bloei kwamen. In een poging een nieuwe armenzorg op te zetten vroeg
in die periode vrijwel elke zichzelf respecterende Hollandse en Zeeuwse stad
bij de gewestelijke Staten toestemming om een loterij te houden.

In 1615 vroeg en kreeg de kleine vissersplaats Egmond aan Zee octrooi
voor een loterij ten behoeve van het plaatselijke gasthuis. Dat was de laatste
officiële loterij uit een lange reeks. Voortbordurend op de lijn die in 1618 tij-
dens de synode van Dordrecht was uitgezet, werd het loterijspel in particu-
liere en provinciale synoden veroordeeld en werden de gewestelijke Staten
aangespoord tot afschaffing van de loterijen.94 De steden namen een minder
eenduidige houding aan ten opzichte van het loterijwezen. Gedurende twin-
tig jaar werden er in Holland en Zeeland weliswaar geen grote, door de ge-
westelijke Staten goedgekeurde publieksloterijen meer gehouden, maar
voor particuliere loterijen gaven de stadsbesturen dikwijls wel toestemming.

Vanaf 1640 werden er ook weer grote liefdadigheidsloterijen uitgeschre-
ven. Na Middelburg (1642), Petten (1643), De Rijp (1657), Hulst (1660),
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Anoniem, Kaart voor de Terschellinger loterij, ca. 1667. Atlas Van Stolk, Rotterdam



Veere (1662) en Terschelling (1666) kreeg in 1669 ook Maassluis toestem-
ming voor een loterij ten behoeve van de bouw van een weeshuis. Hoewel
zich uit alle lagen van de bevolking en uit plaatsen variërend van een grote
stad als Amsterdam tot dorpen als Koedijk en Zegwaart kopers van loten
aanmeldden, liet de animo voor deze loterij toch te wensen over. Nadat de
trekking gedurende ruim vier jaar was uitgesteld wegens gebrek aan belang-
stelling (en dus inleggeld), vond deze uiteindelijk plaats in de maanden au-
gustus en september 1674.95 Gedurende twaalf weken en elf dagen (dus ge-
durende de gehele zomer) kon men in het vissersdorp de in kramen uitgestal-
de prijzen komen bewonderen. Van de Maassluise loterij is geen prijskaart
bewaard gebleven. De hoofdprijs in Maassluis was een bedrag van 1200 gul-
den en een gouden ketting (gewonnen door een Amsterdammer), de tweede
prijs 1100 gulden en een zilveren lampetkan (gewonnen door een Maassluise
burgemeester) en de derde prijs 800 gulden en twee zilveren broodmanden
(gewonnen door een speler uit Beverwijk).96 Een indruk van het mogelijke
totale prijzenaanbod geeft de kaart voor de kort daarvoor gehouden Ter-
schellinger loterij. Daarbij vallen vooral de zilveren scheepjes op. Kennelijk
ging men ervan uit dat een dergelijk miniatuurtje – dat door sommigen zeker
zal zijn beschouwd als een symbool van Hollands welvaren – niet alleen de
plaatselijke bevolking, maar een breder publiek tot de verbeelding sprak.

 

Waren Doesburg en Maassluis uniek? Het hangt er natuurlijk van af vanuit
welk perspectief zij worden beschouwd. Doesburg nam te midden van de
andere IJsselsteden niet echt een uitzonderingspositie in. Alle hadden zij na
een bloeiperiode als markt- of handelsstad in de late Middeleeuwen de
gevolgen ondervonden van de opkomst van het machtige Holland, en alle
hadden zij te kampen met een arm achterland. Het waren stuk voor stuk
pluriforme stadjes, waar de katholieken ook na de reformatie een belangrijke
plaats bleven innemen in de samenleving; niet in het lokale bestuur, maar
wel op andere terreinen van het maatschappelijk leven. Het waren oude
steden. Nog meer dan bijvoorbeeld een stad als Zutphen, was Doesburg
echter een face to face-gemeenschap; zeker in vredestijd klein genoeg om
iedereen te kennen.

Dit gold ook voor Maassluis. Maar deze plaats was in zekere zin juist a-
typisch: zij maakte een periode van relatieve bloei door in een periode waar
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in veel plaatsen van Holland sprake was van stagnatie of zelfs achteruitgang.
In dat opzicht is zij misschien te vergelijken met bepaalde dorpen in de
Zaanstreek.97 Ook de betrekkelijk homogene bevolkingssamenstelling,
zowel in confessioneel als in sociaal opzicht, gaf haar een ander, dorpser
aanzien dan steden als Delft of Schiedam en zelfs dan een oude, qua activi-
teiten vergelijkbare stad als Vlaardingen. In Holland waren er per saldo
weinig plaatsen die werkelijk op elkaar leken, óók niet van enige afstand
bezien.70

97. Van der Woude, Het Noorderkwartier, 1972.



3. Wonen

Op 20 maart 1663 werden in Doesburg de bezittingen geïnventariseerd van
de familie Jansen.1 Net als veel andere Doesburgse families verdienden
Gerrit Jansen en diens echtgenote Niesken van Grevenbroeck de kost met
uiteenlopende bezigheden: zij dreven een kruidenierswinkel, gevestigd in
hun woonhuis in de Ooipoortstraat, en hadden de zorg over en inkomsten
uit een zestal huisjes, het zogeheten bedehuis of klooster met bijbehorende
woningen en een stuk land in het dorp Zelhem. Voor een van de stadspoor-
ten had Jansen bovendien een kaagschip liggen, vermoedelijk onder meer
voor het vervoer van de grote hoeveelheden hout die in het klooster lagen
opgeslagen. Het huishouden telde blijkens de inventaris drie (waarschijnlijk
minderjarige) dochters en een knecht. Het loont de moeite wat uitvoeriger
bij dit gezin stil te staan, om zo een concreet beeld te krijgen van de inrich-
ting van het woonhuis van een redelijk welgestelde zeventiende-eeuwse
familie in een kleine Gelderse markt- en garnizoensstad.

Het huis van deze Doesburgse winkeliers- of kleine-koopmansfamilie
telde in totaal vier vertrekken: voorhuis, keuken, achterkamer en zolder. In
het voorhuis was een goed gesorteerde kruidenierswinkel gevestigd. Men
kon er terecht voor boenders, Spaanse zeep, kwasten, vlas en papier, maar
ook voor etenswaren als suiker en gember. Niet duidelijk is of ook het spin-
newiel, de vier kandelaars, een beddenpan, de tientallen aardewerken scho-
tels en kannen, schuimlepels, ketels en het poppenkastje tot de winkelvoor-
raad behoorden. Mogelijk waren zij bij het opmaken van de inventaris in het
voorhuis neergezet. Het is echter ook niet ondenkbaar dat de winkelruimte
deels als woonvertrek dienst deed; de familie was niet erg ruim behuisd. De
gang stond vol met huishoudelijke spullen: emmers, tonnen, waskuipen,
hakborden, slakorven, een klerenkast en oude stoeltjes.

Ook op de vliering, de ‘hoogste zolder’, stonden oude meubels, te midden
van zakken, biertonnen, een ijskar en een vogelkooi. De hangzolder (een
soort tussenverdieping) bood plaats aan verschillende bedden (ofwel matras-
sen) waarvan zorgvuldig werd genoteerd in wat voor staat ze verkeerden. Zo
waren er naast een zak met veren twee dekbedjes, enkele peluws (lange ronde
kussens) en wat dekens, een ‘oud bed’, een ‘goed bed’ en een ‘nieuw bed’.
Aan slaapmeubilair stond er alleen ‘een eiken bedstede met een dennen neer-
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van Grevenbroeck, op last van de voogden van de kinderen.



slag of slaapbank’. Naar we mogen aannemen sliepen hier de kinderen; er
werd niet alleen wat poppengoed aangetroffen, maar ook een deel van de kin-
derkleren werd er bewaard. De vraag blijft dan waar de ouders en de knecht
sliepen. Sliepen de ouders boven bij de kinderen en de knecht in de keuken?
Of was het juist andersom?

In de keuken werd bij het opmaken van de inventaris in de schoorsteen
een behoorlijke voorraad vlees aangetroffen: er hingen, naast een halve var-
kenskop, ook twee tongen, drie schouderschenken en twee stukken spek.
Rond de schouw, die was voorzien van een rood zijden schoorsteenkleedje,
lag het nodige haardgerei: vijf ijzeren halen waaraan men kookpotten kon
hangen, drie tangen, een vuurschop en een haardijzer (een ijzeren plaat ter
bescherming van muur of vloer). Vermoedelijk tegenover de haard bevond
zich een bedstede met daarin ‘een bed’ en het bijbehorende beddengoed: een
peluw, drie hoofdkussens, een borstkussen, twee witte dekens en een groene
deken. Voor de bedstede hingen twee gordijnen met een valletje, die net als
het ‘glasgordijntje’ waren gemaakt van gestreepte stof. Mogelijk waren er
vaste vensterbanken in het vertrek aanwezig; direct na het gordijn voor de ra-
men worden twee bonte kussens en een speldenkussen vermeld. Elders in de
inventarislijst komen we het losse zitmeubilair tegen: acht gewone stoelen
met biezen zittingen en één klein zogeheten Spaans leren stoeltje. Deze ston-
den wellicht bij de haard of rond de twee tafeltjes. Aan verlichting waren er
twee lampen en twee blakers. Behalve gekookt en geslapen werd er in de keu-
ken ook gewerkt (er stond een spinnewiel), gelezen (er lagen twee Testamen-
ten) en gegeten; met 21 tinnen schotels, 22 tinnen ‘tellierbordjes’, twee roe-
mers, een bierglas en een paar kannen was de keuken ruim voorzien van tafel-
goed. Bestek ontbrak echter, het houten lepelbord bevond zich in de gang. In
de keuken hing één schilderij, met daarop een bijbelse voorstelling van, heel
toepasselijk, ‘de ontmoetinge en geschenke van Jacob en Esau’ – een schotel
linzen.

De ‘kamer achter de keuken’ had een veel deftiger karakter. Aan de wand
hingen diverse schilderijen en op de schoorsteenmantel stonden vijf ‘blauwe
porseleine’ schotels, in die periode in Doesburg nog een zeldzaamheid. Er
stond een klein driekantig ‘toegeslagen’ (dus opklapbaar) tafeltje van fijn dun
hout (wagenschot) en aan zitmeubilair een ‘beugelstoel met rusleer bekleed’,
twee met blauw fluweel beklede stoelen met ‘voetsporten met dennenhout
bekleed’, en vier stoelen met blauw laken en blauwe en witte franje. Op deze
stoelen (of in de ook hier mogelijk aanwezige vensterbank) lagen zes stoel-
kussens van blauw laken met gele zijde gestikt. De stoffering van de slaap-
plaats sloot bij dit kleurenpatroon aan: voor de bedstede hingen twee blauwe
gordijnen met blauwe en gele franje. Alleen het gordijntje voor het raam had
een andere kleur: groen. In de bedstede lagen behalve twee peluwen slechts
een laken en een sprei, hetgeen wat karig lijkt gezien het jaargetijde waarin de
boedel werd opgemaakt. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat deze slaap-
plaats werd gebruikt. In hetzelfde vertrek stonden zowel huishoudelijke
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voorwerpen als attributen bestemd voor het meer zakelijke verkeer: een lin-
nenpers ‘met een slotkastje’, enkele psalmboeken en stichtelijke lectuur, een
comptoir (‘uittrekkend met een deksel’) en een achttal glazen (vier ‘lange fij-
ne bierglazen’ en vier ‘wijnfluiten’). Een pronkstuk moet de ‘nieuwe zwart
ingelegde kleer- of linnenkast’ zijn geweest.

De familie Jansen-van Grevenbroeck behoort tot de groep van ruim vijfhon-
derd erflaters uit Doesburg en Maassluis van wie een meer of minder volledi-
ge inventaris bewaard is gebleven. Tussen de nalaters bestonden grote ver-
schillen wat betreft de omvang en samenstelling van het huishouden, en ook
de relatie tussen wonen en werken was niet voor iedereen hetzelfde. Voor de
Maassluise vissers bijvoorbeeld vormde het huis slechts een tijdelijk onder-
komen na een maandenlang verblijf op zee. Waren de mannen op het water,
dan was het huis het domein van vrouw en kinderen en eventueel een kost-
ganger, meid of knecht. Anderen oefenden hun beroep thuis of in de directe
omgeving van hun huis uit. Ook tussen de beschikbare woonruimten beston-
den grote verschillen.

Het merendeel van de nalaters kon beschikken over een bescheiden
woonhuis, bestaande uit twee woonlagen, met op de begane grond een aan de
straatzijde gelegen voorhuis, een rond de centrale stookplaats afgescheiden
binnenvertrek en daarachter eventueel een achterkeukentje of achterkamer.
Op de verdieping bevonden zich dan meestal twee of drie afzonderlijke ver-
trekken, met daarboven eventueel nog een zolder of vliering.

Hoe verschillend de omstandigheden ook waren, in de keuzes die werden
gemaakt bij de inrichting van de beschikbare ruimte kunnen verschillende
patronen worden onderscheiden. Deze sluiten elkaar overigens niet uit, ze
kunnen ook tegelijkertijd voorkomen. Sommige keuzes horen duidelijk bij
een leefwereld waarin (lichamelijke) arbeid, veranderingen in de seizoenen
en door de brede gemeenschap gevierde hoogtijdagen een belangrijke plaats
hadden. Andere keuzes verwijzen naar een instabiel en ambulant leefpa-
troon. In weer andere gevallen blijken de keuzes verbonden met een dagrit-
me en een systeem van ordening dat niet zozeer verband houdt met een be-
paald beroep of een natuurlijke omgeving, maar met een cultureel niveau.

Voorzover het hier het domein van de wooncultuur betreft, ligt het voor
de hand om te zoeken naar sporen van ‘huiselijkheid’. Dit begrip heeft
echter tal van tijd- en groepsgebonden connotaties, zoals ‘gezellig’, ‘behaag-
lijk’, ‘comfortabel’, ‘passend bij het gezinsleven’, en is per definitie tegenge-
steld aan ‘zakelijk’.

Dergelijke connotaties van het begrip ‘huiselijkheid’ komen onder meer
naar voren in de studie van A.J. Schuurman naar de materiële cultuur op het
platteland in de negentiende eeuw. Schuurman bracht aan de hand van
boedelbeschrijvingen de aan- of afwezigheid van uiteenlopende objecten in
kaart en stelde vast dat er in de negentiende eeuw sprake was van een toene-
mende huiselijkheid. Van die huiselijkheid zouden blijkens de resultaten
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van het onderzoek van Wijsenbeek-Olthuis naar Delftse boedelbeschrijvin-
gen, in de achttiende eeuw de eerste sporen te vinden zijn.2

Terughoudendheid lijkt hier echter geboden. In de negentiende eeuw
komt het begrip ‘huiselijkheid’ centraal te staan in het publieke debat over
burgerlijke beschaving. Het is ook in deze periode dat er een bepaalde in-
houd aan wordt gegeven, onder meer door het benoemen van de dan bij
‘huiselijkheid’ horende attributen zoals de bloempot in de vensterbank, de
piano, de pendule op de schoorsteenmantel, het vloerkleed in de woonka-
mer, de leunstoel voor de vader en de paraplubak in de gang, kortom: de hele
inventaris van het negentiende-eeuwse modelinterieur.

Niets wijst er echter op dat het begrip ‘huiselijkheid’ in de zeventiende en
achttiende eeuw (in de negentiende-eeuwse betekenis van het woord) werd
gebruikt. We moeten ons dan ook afvragen of wij de aanwezigheid van be-
paalde objecten in huis zonder meer onder de noemer ‘huiselijkheid’ mogen
vangen, terwijl ze voor de hier bestudeerde nalaters wellicht heel andere
betekenissen hadden. Vooralsnog zal daarom hier deze wellicht negen-
tiende-eeuwse term worden vermeden en zal alleen worden gekeken naar
sporen in het woonhuis die zouden kunnen wijzen op veranderingen in de
inrichting van de woonruimte.

Een interessant kader biedt het ontwerp van een ‘ideaal’ burgerwoonhuis
door de zeventiende-eeuwse ingenieur Simon Stevin.3 Stevin ging bij zijn
ontwerp uit van een strikt geometrische ordening van mensen en dingen;
alles en iedereen had in dit woonhuis een eigen plaats. Vrouwen moesten
hun linnenkast, klerenkast en sieraden bij de hand hebben, mannen hun
geld, documenten en boeken. De verschillende vertrekken in huis moesten
zo min mogelijk aan elkaar grenzen, zodat men elkaar niet hoefde te storen.
Bij de keuze voor de plaats die de objecten kregen moest rekening worden
gehouden met hun gebruik: de dagelijkse objecten moesten worden geschei-
den van de rest. Kunsthistorica De Mare plaatste het werk van Stevin in zijn
cultuurhistorische context en relateerde het aan contemporaine visies op (de
verhouding tussen) mannen en vrouwen. Zij liet zo zien hoe Stevins
ontwerp voor een burgerwoonhuis begrepen kan worden als een eigentijdse
toepassing van een klassiek betekenissysteem.4 Vraag is natuurlijk wat voor
rol dit betekenissysteem speelde in de dagelijkse leefwereld van de Doesbur-
gers en de Maassluizers.5
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In dit verband is het interessant om ook een blik te werpen op de afbeel-
dingen van meubels en klein huisraad in het moraliserende Het Leerzaam
Huisraad (1711) van Jan Luiken. Voor de bestudering van de materiële
cultuur vormt dit werk een belangrijke bron, en we zullen er dan ook nog
dikwijls aan refereren. Wat ons hier vooral interesseert zijn de afbeeldingen
waarop mannen, vrouwen en kinderen samen in één vertrek zijn afgebeeld,
gezeten rond de kachel, bij de haard of aan tafel rond het schijnsel van een
kaars of een lamp. Zien we hier de beperkingen van een huis waarin, anders
dan in het ideale woonhuis van Stevin, ofwel weinig ruimte was, ofwel lang
niet alle vertrekken waren voorzien van licht- en warmtebronnen? Of
hebben we hier te maken met een ander ordeningsprincipe, waarbij niet
zozeer het individu als wel het gezin centraal stond, en waarbij men welbe-
wust niet alle ruimten in huis even intensief gebruikte en bijvoorbeeld
bepaalde vertrekken als pronkruimte inrichtte? Een dergelijke modelmatige
differentiatie in vertrekkengebruik houdt het zeventiende-eeuwse poppen-
huis van Petronella Oortman ons voor, met naast de kleine kookkeuken een
afzonderlijke pronkkeuken.6

In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de manier waarop men vorm
gaf aan het dagelijks verblijf in huis. In hoeverre werden daarbij scheidslij-
nen gesuggereerd tussen binnen en buiten, oud en jong, mannen en vrou-
wen, hoofdbewoners en personeel? Wat voor rol speelde de wisseling van de
seizoenen bij de inrichting van de woonruimte?



Voor de meeste nalaters speelde het belangrijkste deel van het dagelijks
leven in huis zich af rond de haard. Het haardvuur werd gebruikt om op te
koken, het was een bron van warmte en licht en het nodigde uit om bij weg te
dromen. Een nadeel van het open haardvuur was de beperkte warmtestra-
ling: alleen in de directe omgeving van de haard was het behaaglijk. Men zal
daarom de voorkeur hebben gegeven aan losse zitmeubels waarmee men
dicht bij het vuur kon gaan zitten. Grote massieve zetels met een hoge
rugleuning hadden daarbij het voordeel dat zij bescherming boden tegen
tocht. De keuze voor een bepaald type zitmeubel is echter niet alleen een
praktische aangelegenheid, er zijn ook culturele aspecten aan verbonden;
een bank biedt een gemeenschappelijke, ongedeelde zitplaats voor meer
personen, in een stoel zit men alleen.

In de zeventiende eeuw komen we losse zitbanken tegen in alle lagen van
de bevolking. Vaak hadden ze een dubbele functie: behalve om op te zitten
werden ze ook gebruikt als bergruimte en misschien als slaapplaats. Naast
deze banken, die dikwijls een plaats zullen hebben gekregen bij het venster
om optimaal van het licht te kunnen profiteren, waren er in vrijwel alle
huizen ook stoelen te vinden. Bij notabelen betrof het hier doorgaans
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verschillende soorten zetels, waarvan sommige al in zestiende-eeuwse in-
ventarissen worden genoemd: driestallen (eenvoudige stoeltjes op drie po-
ten), schabellen (kleine éénpersoonsbankjes), ‘sitten’ en ‘zetels’.7

Incidenteel wordt melding gemaakt van ‘mannen-’ en ‘vrouwen-stoe-
len’. Deze waren er in verschillende soorten, variërend van eenvoudig tot
luxueus. Het betreft hier dan ook niet een bepaald type stoel. Vermoedelijk
verwijst het idioom naar een verschil in de hoogte van de zitting, waarbij de
vrouwenstoel dan een lage zitting had.8 Op een in 1617 door Willem Buyte-
wech gemaakte tekening van een gezin bij de haard is het verschil in
zithoogte goed te zien (afb. op p. 78).9 Het hoeft hier niet zonder meer om
een hiërarchisch onderscheid te gaan. Binnen het gezin zal de vrouw door-
gaans de zorg voor het (lage) haardvuur hebben gehad en hierbij was een lage
stoel eenvoudigweg handiger dan een hoge. Ook voor naald- en breiwerk
was een lage stoel misschien handiger: gestrekte benen kunnen als tafel-
ruimte worden gebruikt.

Na 1700 verdwijnen de mannen- en vrouwenstoelen uit de inventarissen.
Bij de Doesburgse koopmansfamilie Jansen-van Grevenbroeck stonden
twee ‘mansstoelen’ en een ‘vrouwenstoel’ op de hangzolder, een ruimte waar
naar alle waarschijnlijkheid alleen geslapen werd. Beneden stonden, zoals
we zagen, een luxueuze met rusleer beklede beugelstoel, twee stoelen met
blauw fluweel bekleed en vier stoelen met blauw laken bekleed. Over lage of
hoge stoelen wordt niet gerept. Alleen in de keuken, waar de maaltijden
werden bereid op een open vuur, stond nog een klein stoeltje. De rest van de
stoelen stond vermoedelijk tijdens de maaltijd rond een tafel en dan waren
hoogteverschillen niet erg praktisch.

Zoals het al dan niet voorkomen van zitmeubels voor één persoon kan
worden beschouwd als een indicator van een veranderende zitcultuur, zo zou
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zeventiende-eeuwse Leeuwarden wijzen ook in die richting, met vermeldingen als: ‘drije
olde leege vrouwen stoelen’ en ‘een lege vrouwen spaense stoel’ ( Leeuwarden, inv. 
nr. y13, 1601). Met dank aan H. Nijboer. Naar aanleiding van een tweedelige, in hoogte
ongelijke set zeventiende-eeuwse Indische stoelen is gesuggereerd dat het verschil in
hoogte te maken had met de gewoonte van Indische dames om in huiselijke kring met
gekruiste benen of met een been onder het lichaam te zitten. Bij meer formele gelegen-
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paneel, 66 x 47,5 cm), Wenen, Kunsthistorisches Museum; en Gerard ter Borch, De
Verloofde (olie op doek, 91 x 71 cm), Parijs, Petit Palais, Collectie Dutuit (afbeelding in
Franits, Looking at Seventeenth-Century Dutch Art, 1997, resp. pp. 94 en 100). In Bruns-
wijk, waar rond 1600 in vrijwel iedere inventaris onderscheid werd gemaakt tussen hoge en
lage stoelen, waren de lage stoelen steeds in de minderheid en beperkte hun aanwezigheid
zich tot de ‘Diele’ of de ‘Stube’, twee vertrekken met een stookplaats. In zeventiende-
eeuwse inventarissen uit het Westfaalse Munster werden vrouwen- en mannenstoelen
voornamelijk bij notabelen aangetroffen. Voor beide plaatsen zie Mohrmann, Alltagswelt
im Land Braunschweig, 1990, p. 376.



Willem Buytewech, Handwerkende vrouwen bij het vuur, gewassen pentekening, 1617.
Kunsthalle Hamburg, inv. nr. 21773. In de bedstede ligt een baby, rechts van de haard
zit een man, weggedoken onder een grote hoed



onderzoek naar de verspreiding van één of meer leunstoelen inzicht kunnen
geven in eventuele veranderingen in het gezinsbeeld. De prominente aanwe-
zigheid van één leunstoel in het woonvertrek van de negentiende-eeuwse
burgerij is wel geduid als een bevestiging van de positie van de vader als
hoofd van het gezin. De aanwezigheid van een tweetal leunstoelen in hetzelf-
de vertrek bij de hogere burgerij zou op een andere positie van de vrouw in
het gezin duiden, hetgeen zou samenhangen met de emancipatie van de
vrouw. De geringe belangstelling voor de leunstoel bij de boeren in het acht-
tiende- en vroeg-negentiende-eeuwse Holland zou op haar beurt ook te ver-
klaren zijn vanuit de meer gelijkwaardige positie van de boerin in het gezin.
Dat sommige boeren later wel overgingen tot de aanschaf van één leunstoel
in het boerenwoonvertrek werd als teken van verburgerlijking gezien. En in
die gevallen dat boeren één of twee leunstoelen in het mooie vertrek hadden
staan, zouden zij dit uit statusoverwegingen hebben gedaan, ‘niet om er in te
zitten en dus ook niet om een gezinshiërarchie mee uit te drukken’.10

In het zeventiende-eeuwse Doesburg was de leunstoel voorbehouden aan
de bovenlaag van de bevolking, om pas in de loop van de achttiende eeuw ook
bij een deel van de middenstand gangbaar te worden. In Maassluis daaren-
tegen komt de leunstoel dan al voor in alle lagen van de bevolking: onder 
de vijftien zeventiende-eeuwse leunstoelbezitters bevinden zich behalve
enkele burgemeesters en grote ondernemers ook een paar kleine zelfstandi-
gen en zeevarenden. In de achttiende eeuw komen we leunstoelen tegen bij
drie op de vier notabelen, bij meer dan de helft van de middenstanders en bij
zeker één op de drie zeevarenden en minvermogenden.

Bij de meeste Maassluise nalaters stond er één leunstoel per vertrek. Zes
notabelen (een secretaris, twee chirurgijns, een deurwaarder, een collecteur
en een schepen) en twee winkeliersters hadden twee leunstoelen in het voor-
huis of in een ander ontvangstvertrek staan. Ook in Doesburg waren er
enkele notabelen bij wie we twee leunstoelen tegenkomen.

Er bestonden zeker strenge hiërarchische codes rond het zitmeubilair. In
het (grotendeels uit het Frans vertaalde manierenboekje) Nieuwe Verhande-
ling Van de Hoofsche Welgemanierdheyt wordt in de eerste druk uit 1669
uitgelegd: ‘de leuningstoel is de aensienlykste, de Spaensche stoel volgt
daerna, en dan komt de vouwstoel’.11 Het kon echter riskant zijn om derge-
lijke etiquetteboekjes strikt naar de letter te nemen. In twee achttiende-
eeuwse uitgaven van hetzelfde boekje heeft er een merkwaardige verande-
ring in de tekst plaatsgevonden: niet de ‘vouwstoel’, maar de ‘Vrouwe-stoel’
wordt zowel in de uitgave van 1733 als in die van 1768 als laatste genoemd.12

In Van Laars Groot Ceremonie-boek, verschenen in 1735, leest men ten slotte:
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Armstoel, Noord-Nederland, tweede helft
zeventiende eeuw. Rijksmuseum Amster-
dam (foto: Rijksmuseum Amsterdam)

Spaanse stoel, Noord-Nederland, midden
zeventiende eeuw. Rijksmuseum Amster-
dam (foto: Rijksmuseum Amsterdam)

Vouwstoel, Noord-Nederland, tweede
kwart zeventiende eeuw, notenhout en leer.
Rijksmuseum Amsterdam (foto: Rijks-
museum Amsterdam)



‘De Arm-stoel is de voornaamste; Daarna volgt de Leuning-Stoel, en dan de
Toeslaande-Stoel, of de Tabouret, of de Stoel zonder leuningen, die gevuld,
en met eenig stof overkleed is.’13

Een leunstoel is echter meer dan alleen een symbool van macht, hij biedt
ook comfort en plaatst het lichaam als vanzelf in een bepaalde houding.14

Zeker is dat niet alleen mannen in leunstoelen zaten. Zo stond in het huis van
de Doesburgse burgemeestersdochter Hendrika Brunis en haar echtgenoot
Hartger van Zelst in 1699 een ‘vrouwenbeugelstoel’. Op genreschilderijen
en portretten worden vrouwen dikwijls in een leunstoel afgebeeld, mogelijk
om juist te benadrukken dat zij geen lichamelijke arbeid hoefden te verrich-
ten.15 Bij het Doesburgse echtpaar Haeck-Portengen (1669) had de echtge-
note bij haar huwelijk al een omvangrijke verzameling stoelen ingebracht
(een tiental Spaanse stoelen met blauw laken, Spaanse stoelen met rusleer,
vijf stoelen met trijp en dertig matten stoelen). Toch werd tijdens het huwe-
lijk nog een viertal leunstoelen aangeschaft. Extra cachet gaven de speciaal
voor deze stoelen vervaardigde kussens. Naast een tweetal met de familiewa-
pens van beide echtgenoten zijn er twee met het wapen van Gelderland: het
eerste tweetal voor het echtpaar en het tweede voor de gasten?

Bij de Doesburgse familie Van der Horst was zelfs de helft van de ruim
honderd aanwezige stoelen voorzien van leuningen. Het roept het beeld op
zoals we dat tegenkomen in het spectatoriale geschrift De Philantrope,
waarin wordt verteld hoe een jongeling, onbekend met de heersende codes
omdat hij net uit de Oost was teruggekeerd, van de ene verbazing in de
andere viel: ‘So dra wij in een grote saal kwamen, zag ik die aan de Wanden
vol met Dames, die zo styf als wasse poppen zaten.’16

Tijdens de maaltijd golden wellicht weer andere codes. In de loop van de
achttiende eeuw kwamen stoelensets in gebruik met zes of twaalf stoelen en
een leunstoel: de man, belast met het voorsnijden en opdienen van het vlees,
zat wellicht in de leunstoel aan het hoofd van de tafel, de overige leden van
het huishouden en eventuele gasten aan weerszijden.

In vissersgezinnen waar de man maandenlang afwezig was, zal de leun-
stoel ten slotte weer een andere betekenis hebben gehad; met de leunstoel
werd de afwezige man als het ware symbolisch tegenwoordig gesteld. De
leunstoel kreeg in deze kringen een prominente plaats in de binnenkeuken,
het vertrek waar zich de centrale haard bevond.

Het gegeven dat bij sommige weduwen de leunstoel op zolder stond, lijkt
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erop te wijzen dat het gebruik van de leunstoel bovendien strikt persoons-
gebonden was: viel de man weg, dan verloor de leunstoel zijn functie.
Hetzelfde zien we in een overeenkomst tussen een vissersweduwe en haar
schoonouders: er werd bepaald dat de weduwe alles wat ze met haar man in
gemeenschap had bezeten mocht houden, mits zij de schulden op zich nam
en aan de schoonouders behalve dertig gulden en de kleren van haar man ook
een leunstoel gaf.17

Een vooral emotionele waarde moet de stoel hebben gehad waarin de oom
van Christoffel Baerken iedere avond na de maaltijd bij het vuur in de
binnenkeuken zat te slapen, terwijl zijn echtgenote in hetzelfde vertrek in de
bedstede lag en Baerken met zijn nichtje in de achterkeuken tot diep in de
nacht de tijd doorbracht.

Overigens was het niet altijd vanzelfsprekend dat men ging zitten.
Misschien bleven de kinderen bij de dagelijkse maaltijd aanvankelijk staan,
zoals bijvoorbeeld te zien is op de gravure Gebed voor de maaltijd (1609) van
Claes Jansz. Visscher.18 Boedelbeschrijvingen vormen voor het achterhalen
van dergelijke codes een slechte bron. Alleen vermeldingen als de ‘kindsta-
stoelen’, die in zestiende-eeuwse Leidse inventarissen werden aangetroffen,
geven (mogelijk) iets aan; ze zouden kunnen verwijzen naar een soort houten
vlondertjes waarop kinderen aan tafel stonden.

In het spectatoriale geschrift De Philantrope wordt het in 1761 als vanzelf-
sprekend beschouwd dat kinderen aan aparte tafeltjes zaten; de door de
auteur bekritiseerde tabakssnuivers zouden het voorbeeld van de kinderen
moeten volgen door zich van het gezelschap af te zonderen en ‘gelyk de
kinderen, aan een tafeltje alleen te [gaan] zitten’.19 In één Maassluise inven-
taris wordt inderdaad melding gemaakt van een ‘kindertafeltje’ (1788). Een
dergelijk onderscheid naar leeftijd bij de dagelijkse maaltijd zal echter niet in
alle milieus gangbaar zijn geweest.

De norm bij de inrichting van het belangrijkste woonvertrek in het moda-
le zeventiende-eeuwse huishouden was vermoedelijk een klein tafeltje met
zes stoelen en een grote tafel met één of twee banken. Het ligt voor de hand
dat de grote tafels net als de banken doorgaans bij het venster stonden en de
kleine tafeltjes in de buurt van de haard. Een dergelijke opstelling nam de
minste ruimte in en men profiteerde van het daglicht. Bij de oom en tante van
Christoffel Baerken zat men altijd bij het vuur, behalve tijdens de maaltijd:
‘Het was nabij 12 uuren en bijna tijd om te eeten; wij gingen bij het vuur zit-
ten en onderwijl wierd de tafel gedekt, zijnde de eerste maaltijt die wij van het
nieuwe jaar deeden. Na het eten plaatste sig een ieder weder bij het vuur.’20

Ging het er in andere gezinnen ook zo aan toe, dan mogen we aannemen dat
het middagmaal (de hoofdmaaltijd) aan de tafel bij het raam werd genuttigd.

In verschillende studies over wooncultuur is gewezen op het gegeven dat
rechthoekige tafels een hiërarchische rangschikking afdwingen, terwijl bij
een ronde tafel niemand aan het hoofd of aan het ‘lager einde’ zit. In de loop
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van de achttiende eeuw zou men in hogere kringen eerst in Frankrijk en later
ook elders de voorkeur zijn gaan geven aan ronde tafels: deze droegen bij tot
de nu meer gewenste intimiteit en minder hiërarchische omgangsvormen.
Niet langer werd men beoordeeld op rang of stand, maar op de vereiste
culturele verworvenheden: ‘Tables without corners made a closed circle 
of men and women whose shared commitment to the arts of civility out-
weighed any real differences in their rank’, stelt Cary Carson.21

Wat een dergelijke verschuiving aangaat zijn de inventarisgegevens
weinig overtuigend. Niet meer dan 33 keer wordt in de Maassluise lijsten
melding gemaakt van een vierkante tafel en welgeteld tien keer van een
ronde tafel. Misschien is het desondanks tekenend dat we in de achttiende
eeuw geen lange ‘uittrektafels’ en speciale ‘etenstafels’ meer tegenkomen en
dat de belangrijkste nieuwkomer, de theetafel, meestal rond was.

Duidelijk te zien in de boedelbeschrijvingen is de toename van het aantal
tafels. In Maassluis had aan het eind van de bestudeerde periode vrijwel
iedereen ten minste vijf tafels in huis staan; voor de kleine huishoudens bete-
kende dit een verdubbeling ten opzichte van het begin van de achttiende
eeuw. Doesburg bleef achter: hier beschikte alleen de ruim behuisde boven-
laag over meer dan twee tafels.

Daniel Roche heeft erop gewezen hoe in het achttiende-eeuwse Parijs
met het verdwijnen van de grote, massieve tafels en het in gebruik komen
van meer lichte, kleine tafeltjes de verdeling van de aanwezigen in huis over
de ruimte moet zijn veranderd: niet langer zat men als een grote familie bij
elkaar, men verspreidde zich over de ruimte.22 De toename van het aantal
tafels in Maassluis moet echter vermoedelijk met een andere ontwikkeling in
verband worden gebracht: voorzien van een tafelkleedje en porseleinen
serviesgoed hadden veel tafels vooral de functie van uitstalmeubel. Meer
tafels in huis betekende niet automatisch een verandering in de verdeling
van de mensen over de ruimte. Daar was meer voor nodig.

  

In sommige huizen waren kleine kamertjes ingericht waar men zich kon
afzonderen om te studeren, na te denken, te lezen en te schrijven. Een derge-
lijk toevluchtsoord van intimiteit zal het torenkamertje zijn geweest in het
huis van de Doesburgse jurist Henricus Schaep (1697). In het ‘ideale woon-
huis’ van Simon Stevin waren voor de man behalve een slaapkamer ook nog

83

17. Not. Arch. Maassluis, inv. nr. 5502.6, Neeltje Jans Poortugael, wed., contra Dirk 
W. Engelman en Grietje Cornelisdr., 1671. 18. Claes Jansz. Visscher, Gebed voor de
maaltijd, 1609, gravure, Rijksprentenkabinet Amsterdam. 19. De Philanthrope deel 
(1761), nr. 232, p. 78. 20. Baerken, Levens-Beschrijving, 1822, p. 198. 21. Carson, ‘The
consumer revolution in Colonial British America: why demand?’, 1994, 590. 22. Roche, 
Le peuple de Paris, 1981, p. 151.



de vertrekken daarboven en daaronder gereserveerd: ‘’t Is oock gerievich
voor den Heer, dat hy de camer boven sijn slaepcamer, mitsgaders het kelder
deel daer onder hebbe tot sijn eyghen verdoen, sonder dat ymant daer deur
moet lyden, om tot ander percken te commen […]. Waer me[e] hy oock
bevreyt is voor ’t gerucht dat ander boven sijn hooft soude mogen maken,
oock voor de ghene die deur een gaetken in de solder souden connen sien,
wat hij in sijn camer maeckt.’23

De kantoortjes of kamers zoals Stevin die voor ogen stonden boden de
mogelijkheid om afstand te nemen niet alleen van het openbare leven, maar
ook van de familie, het huis en de sociale betrekkingen die bij de huiselijke
intimiteit behoren.24

Behoorden dergelijke ‘toevluchtsoorden’ alleen tot de mannenwereld of
waren er ook vrouwenvertrekjes? Mogelijk was er in het huis van luitenant
Bettinck en Margrieta de Malesarmes een kamertje gereserveerd voor de
vrouw des huizes. We hebben hier te maken met een betrekkelijk nieuw
huis: burgemeester Bettinck had het in 1647 laten bouwen, waarna het in
1657 door luitenant Bettinck uit zijn broers nalatenschap was opgekocht. In
dit huis bevond zich een stoeve (een door een ‘kachelstoof’ verwarmd
vertrek). In het vertrek stonden acht eenvoudige stoelen van zwartgeverfd
hout met biezen zittingen, voor het raam hing een oud gordijntje en van het
vijftal landschapjes aan de wand was er één gebarsten. Een bed met bedden-
goed bood de mogelijkheid om hier te slapen. Het meest kostbare stuk huis-
raad was ongetwijfeld de met Braziliaans hout ingelegde tafel met laatjes.
Het ‘figuur of schilderij’ van Luther vormt een expliciete verwijzing naar de
religieuze achtergrond van (een van) de bewoners. De aanwezigheid van een
bord waarop het linnengoed wordt aangetekend, een klerenben (bak of mand
voor het dragen van was- en linnengoed) en een linnenkastje doet vermoe-
den dat dit vertrek door de vrouw des huizes werd gebruikt. In elk geval
ontbreken gangbare attributen van handelsactiviteiten.

De ‘stove’ in grotere koopmanshuizen in het zeventiende-eeuwse Ant-
werpen lijkt een vergelijkbare inrichting en functie te hebben gehad: een
soort boudoirtje, waar de vrouw des huizes zich kon afzonderen.25 Wellicht
was het verschijnsel van het boudoir (ofwel de als boudoir ingerichte stoeve)
voor de vrouw betrekkelijk nieuw in de zeventiende eeuw? Misschien
bevond zich ook in de zogeheten Baerkenhuizen, de twee grote panden van
Baerkens voorouders in de Koepoortstraat in Doesburg, een dergelijk ver-
trekje: een van de (vermoedelijk tegelijk gebouwde) huizen geeft als bouw-
jaar 1649. We mogen aannemen dat de katholieke Baerkens niet achter
wilden blijven bij de protestantse Bettincks.

Het is heel goed denkbaar dat in intellectuele kringen binnen de stede-
lijke elite de initiatieven van de Franse markiezin van Rambouillet (1588-
1665) werden nagevolgd. Thornton kent haar in zijn studie naar de verande-
ringen op het gebied van woningdecoratie en -stoffering in het zeventiende-
eeuwse Engeland, Frankrijk en Holland een belangrijke voortrekkersrol toe
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waar het zaken als comfort, behaaglijkheid en intimiteit betreft, en stelt dat
het vooral vrouwen waren die haar ideeën overnamen. De markiezin en haar
navolgsters speelden een belangrijke rol bij het creëren van het voor zeven-
tiende-eeuws Frankrijk kenmerkende interieur, waarin een combinatie van
harmonie en comfort vooropstond, terwijl het invloedrijke zestiende-
eeuwse Italiaanse architecten vooral was gegaan om symmetrische orde.
Thornton citeert de Engelse architect Christopher Wren die in 1665 bij een
bezoek aan Parijs noteerde: ‘The Women, as they make here the Language
and Fashions, and meddle in Politicks and Philosophy, so they sway also in
Architecture.’26 De Doesburgse elite maakte dan wel geen deel uit van het
Parijse circuit, dit hoefde nog niet te betekenen dat zij er niet van op de
hoogte was en de verworven informatie kon vertalen naar haar eigen situatie.
De culturele horizon van de familie Bettinck reikte in elk geval tot ver over
de grenzen van de Republiek.

Ook Maassluis zal wel enkele woonhuizen hebben gehad met privé-vertrek-
jes zoals die in Doesburg te vinden waren. Onder de bovenlaag van de Maas-
sluise bevolking komen we, met name in de achttiende eeuw, regelmatig
‘kantoortjes’ tegen. Deze kenden echter een ander gebruik dan de ‘toe-
vluchtsoorden van intimiteit’ in Doesburg. In het ‘kantoortje’ van chirurgijn
Nicolaes Boomgaerden (1669) hadden behalve een bedstede met wat bed-
dengoed alleen een zitbankje, een spiegel, enkele paneeltjes (‘borretjes’) en
een grote aardewerken pot een plaats gekregen. Een tafel om aan te schrijven
stond er niet.

Bij burgemeester Hendrick Boogaard en diens echtgenote Haesge Ger-
rits Arckesteijn (1683) bevond het kantoortje zich op de begane grond, naast
het voorhuis. Vermoedelijk was het vertrekje tijdens het opmaken van de
inventaris in gebruik door de weduwe; er lagen twee naaikussens, wat
boeken en er stond een stoel. Het was een vertrek om zaken af te handelen,
met een briefkastje en een schrijflei.

De ‘kantoortjes’ die we in Maassluis tegenkomen waren geen rustige
schrijfvertrekjes, maar ófwel werkruimtes met een meer publiek karakter, of
opslagplaatsen voor ‘mannen-spullen’. Het waren geen ruimtes waar men
zich langere tijd terugtrok om te zitten schrijven of lezen. De kantoortjes bo-
den vaker ruimte aan wat wapens, rottingen en porseleingoed dan aan
schrijfgerei en papieren. Zo was er het kantoortje in het achterhuis van de
timmermansfamilie Van der Gaag (1786), waar een honderdtal – overigens
niet nader beschreven – boeken werd aangetroffen, maar verder geen enkel
spoor van enig materieel statusvertoon. In het kantoortje of de tuinkamer bij
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Hoogwerff bevonden zich alleen textilia. In het comptoirtje in het huis van
een haringteller werden in 1782 een theetafeltje, weerglas, hoekbank, voe-
tenbank, een thee-emmer, twee schilderijtjes, twee stoven en een kastje aan-
getroffen. De kantoortjes van de uit Maasland afkomstige veeboer Knol en
de tapper Hoffeling waren nagenoeg leeg. Meestertimmerman Wemmerus
had in zijn comptoir aan de timmermanswinkel een tweetal stoelen, een les-
senaar, een paar schilderijtjes, een spiegeltje, een weerglas, een zakpistool en
een snaphaan, twaalf verschillende dozen en twee kistjes staan. Er was geen
tafel, geen boekenkast, en er werd geen schrijfgerei of papier aangetroffen.

Leerlooier en schepen Hendrik Schim (1761) lijkt een nieuwe generatie
te vertegenwoordigen: als telg uit een zeer vooraanstaande Maassluise fami-
lie die nauwe relaties onderhield met niet onbemiddelde verwanten in
Amsterdam had hij de beschikking over twee werkkamers: één in de leer-
looierij en één in het elders in het dorp gelegen huurhuis dat hij met zijn
tweede echtgenote Jannetje van der Gaag en vier minderjarige dochters
bewoonde (een vijfde dochtertje verbleef bij een min). Het huiskantoor had
een weinig zakelijk karakter, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid
van een relatief grote hoeveelheid ‘Japans porselein’ en twee dozijn tafel-
messen. Het vertrek bood slechts zitgelegenheid voor één persoon, naar we
mogen aannemen de heer des huizes: er stond enig wapengerei en er lagen
wat landkaarten, brieven en manuscripten (waarvan sommige ‘van geen
aangelegenheid’ [van geen belang]), twee inktpotten, enkele passers en een
‘kopere machine tot de wiskonst’. Met een snuifdoosje en een mandje met
pijpen was ook in de voor het tabaksgebruik benodigde attributen voorzien.
Het kantoortje bevond zich ‘op de bovenvoorkamer’, grenzend aan het
vertrek dat bij speciale gelegenheden zal zijn gebruikt als ontvangstkamer.

Het kantoor in de leerlooierij was volledig op de ontvangst van zakenrela-
ties afgestemd, met een schrijflei, een tabaksdoos, wijnroemers, een bierglas
en een kwispedoor. Een handdoek en een ‘looierspakje’, ‘looiersbroek’ en
‘looiersrok’ verriedden de minder recreatieve kanten van het beroep van
leerlooier. Voor de leerlooier Schim was het woonhuis de plek waar hij zijn
vrije uren doorbracht. Zakelijke aangelegenheden handelde hij buitenshuis
af, zoals Cats zich dat voorstelde in een bekende passage in zijn in 1625
verschenen en ook in Maassluis en Doesburg gelezen Houwelick: ‘De man
moet op de straat om zijnen handel gaan; Het wijf moet in het huis de keuken
gadeslaan. […] Gij, reist dan naarstig man, en past op uw gewin, Gij, zet u,
jonge vrouw, en let op uw gezin.’27

     

In de loop van de achttiende eeuw zien we hoe in Maassluis bij de ruimer
behuisde elite en de middengroepen de van het semi-publieke voorhuis
afgescheiden zijkamertjes tot een terrein gingen behoren waar geen spoor
van arbeid meer te ontdekken viel: attributen als een theetafel met een thee-
servies, een paar stoelen, een lessenaar met een bijbel daarop en soms een
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weerhuisje (een verwijzing naar de scheiding tussen het behaaglijke leven
binnenshuis en de kou buiten) maakten deze voorkamertjes tot huiselijke
tegenhangers van de kantoortjes. Alleen waren ze zelden verwarmd. In het
voorkamertje in het huis van de familie Schim stonden weliswaar een thee-
tafel en vijf stoelen klaar, maar elk spoor van verwarming ontbrak. Op het
moment dat de inventaris werd opgemaakt, in december 1761, zal er dan ook
geen gebruik zijn gemaakt van deze ruimte. De familie had wel enkele draag-
bare stoven in huis, maar tijdens de inventarisatie stonden deze elders: één
bij een leunstoel in de achterkeuken, één bij een leunstoel in het kantoortje
op de bovenverdieping en vijf op de aangrenzende bovenvoorkamer.

Behalve door de inrichting van kleine kamertjes in het voorhuis liet de
Maassluise bovenlaag, in de tweede helft van de achttiende eeuw gevolgd
door enkele ‘middenstanders’, door de aanschaf van een nieuw meubelstuk
als de rustbank zien dat zij het woonhuis beschouwde als een plaats waar de
‘vrije tijd’ werd doorgebracht. In Doesburg is de belangstelling voor deze
innovatie lauw: het duurt tot 1741 voordat de eerste vermelding ervan in de
inventaris van een winkelier opduikt, gevolgd door slechts een zevental
vermeldingen in eliteboedels uit de tweede helft van de achttiende eeuw.

De rustbank bood de mogelijkheid voor een korte onderbreking (het
middagdutje) en doorbrak daarmee het alledaagse arbeidsritme; dergelijke
behaaglijke meubels suggereerden dat er naast een tijd van werken en een
tijd van feesten ook een tijd van rust was. Zo merkt Jan Luiken in zijn Het
Leerzaam Huisraad (1711) bij ‘De rustbank’ op:

Men heeft wat op en neer gegaan,
Men heeft wat, dit of dat gedaan,
Het logge lichaam moet wat rusten.

Het is tegen deze achtergrond interessant om te zien op welke plaatsen de
rustbank in huis werd neergezet. Helaas kunnen we dit weer alleen voor
Maassluis nagaan, aangezien de Doesburgse inventarissen vrijwel alle per
materiaalsoort zijn opgemaakt.

Voor Maassluis is het beeld in elk geval duidelijk: de rustbank was
aanvankelijk vooral een pronkmeubel dat een plaats kreeg in ontvangstver-
trekken waar men zich kon vergapen aan mooie meubels, maar die, net als de
kantoortjes, niet ingericht waren op langdurig verblijf en zeker geen ‘gezel-
lige intimiteit’ suggeerden: de rustbank kreeg een plaats in het voorhuis, in
de beste kamer, in de kamer naast het voorhuis, of in het ontvangstvertrek
direct achter het voorhuis. Zo stond er bij burgemeester Van Wijn (1695)
een notenhouten rustbank in de beste kamer, een vermoedelijk aan het voor-
huis grenzend vertrek met veel ‘stadse’ meubels: een Spaanse mat op de
vloer, een grote spiegel met een vergulde lijst, een marmeren tafel met een
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gesneden voet, zes rusleren stoelen, aan de wand zes (niet nader beschreven)
schilderijen, wat porselein op de schoorsteenmantel en een grote linnenkast,
aangeduid als een Amsterdamse kast. Verlichting wordt niet vermeld en er
hangen geen gordijnen voor de ramen; in onze ogen geen vertrek dat uitno-
digde tot afzondering. Van Wijn was geen intellectueel, maar een grote
ondernemer die bij zijn huis aan de Zuidzijde van de Haven een zeilmakers-
winkel had en een schuur voor de opslag van zout, haring en visnetten.
Willem Matthol (1713) en Johan Schilperoort (1721), de nalaters bij wie we
rustbank nummer twee en drie tegenkomen, kunnen beiden tot de groep van
Maassluise ‘geletterden’ worden gerekend. De eerste was een vrijgezel die
behalve als burgemeester ook als apotheker en als ontvanger van de
konvooien en licenten op de Maas actief was geweest. De tweede was een uit
Rotterdam afkomstige winkelier die zich blijkens zijn boedelinventaris als
geneesheer in het vissersdorp had gevestigd. Bij Schilperoort stond de rust-
bank in het voorhuis, een onverwarmd vertrek dat een vrijwel identiek
aanzien had als de ‘beste kamer’ van burgemeester Van Wijn. Bij Matthol
was de rustbank in de binnenkeuken neergezet, het vertrek waar meestal het
bezoek zal zijn ontvangen (er stonden twee beklede stoelen, twee bruine
stoelen een bruine armstoel) en zaken zullen zijn gedaan (blijkens de aanwe-
zigheid van een lessenaar met kwitanties, brieven en notities, en een inktko-
ker). Eventueel ook ’s avonds, want anders dan bij Van Wijn en Schilperoort
was er in dit vertrek wel de nodige verlichting aanwezig, als aanvulling op
het licht dat de hier aanwezige open haard kon bieden. Het eet- en drinkge-
rei in deze kamer (onder meer 24 tinnen tafelborden en diverse porseleinen
kopjes en schoteltjes) zal alleen een pronkfunctie hebben gehad: er was in elk
geval geen tafel om aan te eten. In de tweede helft van de achttiende eeuw
treffen we de rustbank vaker aan op de bovenverdieping. Zo verplaatste de
rustbank zich geleidelijk van de openbare ruimte naar de plaats waar familie
en vrienden hun vrije tijd doorbrachten: het ontvangstvertrek op de boven-
verdieping.

Bij veel Maassluise notabelen was in een van de bovenkamers een repre-
sentatief ontvangstvertrek ingericht: bij sommigen stond er een ledikant met
mooie behangsels, bij anderen een bedstede met een sitsen sprei en bij weer
anderen het mooie tafelgoed en mooie meubels. Hoewel van een vast
patroon geen sprake is, is wel duidelijk dat in veel huizen op de bovenverdie-
ping een kamer was ingericht die gezien mocht worden. Waarschijnlijk
speelden deze vertrekken vooral een belangrijke rol bij symbolisch geladen
gebeurtenissen als huwelijk en geboorte en werd hun inrichting al naarge-
lang de gelegenheid aangepast. Deed dit vertrek dienst als kraamkamer, dan
werden de attributen die met de kraamtijd te maken hadden, zoals baker-
matten en vuurmanden, te voorschijn gehaald en na de kraamtijd weer opge-
borgen. Wat bleef waren de bedstede met beddengoed, een (of dé) linnen-
kast en een luiermand met kindergoed.28 Was er iets te vieren, dan werden
de losse tafelbladen die vaak in de boedels worden vermeld, op een paar
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schragen gelegd en kon er een groot gezelschap aanschuiven. De bovenka-
mer (dikwijls was het de voorkamer) werd nu eens voor het een, dan weer
voor het ander gebruikt. Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien,
veranderden bij de meeste nalaters deze en andere vertrekken ’s nachts in
slaapkamers, ongeacht hun functie overdag.



Rijk of arm, inwonend of een zelfstandig huishouden voerend, iedereen
bezat wel een ‘bed’, een met stro of veren gevulde hoes om op te slapen. Het
‘bed’ behoorde tot de basisbehoeften van een huishouden. Voor een goed
‘bed’, ofwel een goede matras, had men veel geld over: bedden vertegen-
woordigen in de (getaxeerde) Doesburgse boedels en de verkopingen in het
richterambt gemiddeld twaalf procent van de waarde van het consumptie-
goederenbezit. Al naargelang de vulling kon de prijs variëren van een paar
gulden tot meer dan honderd gulden. Alleen de allerarmsten sliepen op stro,
zoals de Doesburgse Helena Schaffer, die in 1727 aan het stadsbestuur geld
vroeg om een bed te kunnen kopen of huren ‘opdat [ze] op het stroo niet en
magh cramen’.29

Met alleen een bed was de slaapplaats nog niet compleet. De meeste
slaapplaatsen waren voorzien van ten minste enkele kussens, één of twee
peluws, eventueel een beddenkleed voor op de strolaag onder het bed en ten
slotte een paar dekens en eventueel een sprei. Sommige inventarisopstellers
brachten bij de kussens een nadere differentiatie aan en ordenden deze al
naargelang hun functie voor de verschillende lichaamsdelen. Zo waren er
hoofdkussens, oorkussens, lendekussens en zelfs voetkussens.

Ook al had men nog zoveel beddengoed in huis, het betekende niet auto-
matisch dat dit ook altijd gebruikt werd. Soms lagen enkele lakens apart van
het overige linnengoed in een kastje bij de slaapplaats klaar, waarbij een
enkele keer expliciet werd aangetekend dat zij ‘in gebruik’ waren.30

Slechts een enkeling sliep onder een dekbed. Het gebruik van ‘bovenbed-
den’, zoals ze ook wel worden genoemd, was vermoedelijk sterk regionaal
bepaald. Terwijl in grote delen van Duitsland en ook in sommige grensstre-
ken van de Republiek (onder andere Groningen en Lichtenvoorde) dekbed-
den algemeen gangbaar waren, sliep in Maassluis vrijwel niemand onder een
dekbed. De enige vermelding in het Maassluise inventarisbestand betreft de
wellicht uit Midden-Europa afkomstige joodse koopmansfamilie Salomon
(1789). Kijken we naar inventarissen uit andere kleine plaatsen in Holland,
zoals Maasland, Medemblik en Weesp, dan zien we hetzelfde beeld als in
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Maassluis: in de inventarissen uit het agrarische buurdorp Maasland komen
we geen enkel dekbed tegen en in beide andere plaatsen is het aantal vermel-
dingen op de vingers van één hand te tellen. Doesburg lijkt met vier dekbed-
bezitters in de zeventiende eeuw en zes dekbedbezitters in de achttiende
eeuw een tussenpositie in te nemen.

  

Voor de inrichting van de slaapplaats kon men in de zeventiende en acht-
tiende eeuw kiezen uit een indrukwekkend aantal soorten slaapmeubels.
Naast de ingebouwde bedstede waren er talloze typen losse ledikanten in alle
soorten en maten, variërend van grote luxueuze hemelbedden met fraaie
behangsels rondom – voorbehouden aan ruim behuisde notabelen – tot
eenvoudige, open ledikanten die gemakkelijk verplaatst en zonodig gede-
monteerd konden worden.31

Uit de boedelbeschrijvingen valt vaak niet gemakkelijk op te maken wat
voor soort slaapmeubels er precies in huis aanwezig waren. Ook de inventa-
risopstellers zelf lijken niet altijd eenduidig in hun omschrijvingen, blijkens
aanduidingen als ‘een ledikantje of bedstede’ (1663) en ‘een slaapbank of
neerslag [een soort kribbe]’ (1659). Onduidelijk blijft wat we ons precies
moeten voorstellen bij ‘een koets met een open eind’ of ‘een bedstede met
een open eind’. Beide aanduidingen komen in eenzelfde inventaris voor,
samen met onder meer een ledikantje, een slaapbank en een ‘slaapkist’.
Vooral in het zeventiende-eeuwse Doesburg lijkt men vaak te zoeken naar
het juiste woord bij het desbetreffende object en het is ook in deze periode
dat de Doesburgse inventarisopstellers de meeste woorden gebruiken bij
een benoeming van het soort slaapplaats; beide getuigen van onwennigheid
met (en een bijzondere interesse voor) de verschillende soorten slaapplaat-
sen: diversiteit op het gebied van slaapmeubilair was – althans voorzover het
de gewone burgerij betrof – blijkbaar in Doesburg een betrekkelijk recent
verschijnsel.

Als nagelvast onderdeel van de betimmering werden ingebouwde bed-
steden doorgaans niet apart in de inventaris beschreven. Bij de per vertrek
opgemaakte inventarissen blijkt de aanwezigheid echter meestal wel uit de
opeenvolgende vermelding van de inhoud van de bedstede, de gordijntjes en
bijvoorbeeld het dikwijls op de bedsteeranden uitgestalde serviesgoed. Bij
de per materiaalsoort opgemaakte inventarissen is het veel lastiger om een
beeld te krijgen van het soort slaapplaatsen, zeker wanneer de omschrijvin-
gen ook nog eens meerduidig zijn. Hoe moeten we ons bijvoorbeeld de situ-
atie voorstellen in het huis van de Doesburgse burgemeester Slangenborch,
waar acht ‘bedden’ (ofwel matrassen), vier paar beddengordijnen en drie
losse ‘bedsteden’ (ofwel ledikanten) werden aangetroffen? Lag een deel van
de matrassen gewoon los op de grond? Of ontbreekt hier alleen de vermel-
ding van één of meer vaste bedsteden?

De keuze voor een ingebouwde bedstede of een los ledikant impliceert
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een duidelijke keuze in het gebruik van de ruimte en de organisatie van het
huishouden: een bed in de muur neemt weinig ruimte in beslag en biedt een
relatief beschermde, warme slaapplaats. De plaats waar men zich te ruste
legt, staat echter vast; er kan niet geschoven worden. Hoge bedsteden ten
slotte hielden weliswaar tocht tegen, maar waren niet erg praktisch bij het in-
en uitstappen. Voor de Fransman Desjobert, die op zijn reis door Holland
kennelijk dikwijls in dergelijke bedsteden sliep, was dit een groot ongemak:
‘Les bois des lits forme[nt] une caisse dont les rebords sont très incommo-
des, lorsqu’on en veut sortir.’32 De wijze waarop Desjobert over de bedden
schrijft, illustreert hoezeer men aan een vertrouwde slaapplaats hechtte.33

Een voor de hand liggend antwoord op de vraag waarom in de kustgewes-
ten in veel gevallen eerder voor de bedstede, en in landstreken eerder voor
een ledikant werd gekozen, biedt het klimaat; een gewoon los ledikant biedt
weinig bescherming tegen vocht en tocht. Dat in die gebieden waar men in
ledikanten sliep, doorgaans niet in het woon- en kookvertrek, maar in kleine
aparte kamers werd geslapen, kan geen toeval zijn: in het woonvertrek nam
een ledikant overdag immers onnodig ruimte in beslag.34

De grote ledikanten met luxueuze behangsels kunnen we zonder meer tot
de statussymbolen van de notabelen rekenen. In Doesburg komen ze in de
zeventiende eeuw reeds voor, in Maassluis vooral in de achttiende eeuw.
Slaapbanken komen we in beide plaatsen vrij algemeen tegen; het waren
eenvoudige bedden die in de Doesburgse openbare verkopingen en ge-
taxeerde boedels hooguit vier gulden opbrachten. Het zullen gemakkelijk
verplaatsbare slaapplaatsen zijn geweest, net als de veel minder gangbare
paviljoenbedden, die we slechts bij negen Doesburgse en drie Maassluise
nalaters tegenkomen. Van dit oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstige type
bed bestonden ook weer dure en minder dure uitvoeringen, met prijzen bij
openbare verkopingen variërend van fl. 42 (stoffenkoopman David Levy
Haas, 1799) en fl. 9-10 (lommerdhouder Moses Philip Gomperts, 1793) tot
fl. 1-16 (Bernart Picart, 1803).

   

Zowel van kerkelijke als wereldlijke zijde werd vanaf de reformatie kritiek
geleverd op het delen van een bed met verwanten. Niet alleen de protes-
tantse, maar ook de katholieke kerkelijke overheden namen stelling. Zo had
aartsbisschop Carolus Borromaeus (1538-1584) in 1582 in de handelingen
van het concilie van Milaan de waarschuwing laten opnemen dat ouders hun
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kinderen niet bij zich moeten laten slapen wanneer zij ouder zijn dan vijf of
zes jaar. Ook broers en zusters en ‘luiden van byzondere kunne’ zou men niet
bij elkaar te bed mogen leggen. De praktijk liet zich niet zo snel veranderen.
Nog in 1743 wordt in de Nederlandse vertaling van het Huishoudelyk Woord-
boek van Chomel onder het trefwoord ‘vader’ de bisschoppelijke vermaning
opgenomen.35

Norbert Elias heeft aan de hand van normatieve bronnen de geschiedenis
van het slapen beschreven als een langdurige ontwikkeling waarin geleidelijk
de behoefte aan privacy en afzondering toeneemt. Net als andere lichame-
lijke verrichtingen werd ook het slapen, aldus Elias, steeds meer ‘achter de
coulissen’ van het maatschappelijke leven geplaatst: ‘Het gezin is als enige
legitieme, maatschappelijk aanvaarde enclave voor deze en vele andere
menselijke functies overgebleven.’36 Op Elias’ theorie, waarin een geleide-
lijke verscherping van de schaamte- en pijnlijkheidsgrenzen centraal staat,
sluiten de beschouwingen van Goffman over de in de tegenwoordige samen-
leving zo vanzelfsprekend aanwezige scheidslijnen tussen backstage en front-
stage goed aan. De slaapkamer vormt, aldus Goffman, een van die backstage-
plaatsen waar men zich niet hoeft te conformeren aan de rol die men geacht
wordt te spelen.37 Het probleem is dat we niet weten aan welke ongeschreven
regels men zich in bed te houden had. Hoe beschamend was het bijvoorbeeld
wanneer verwanten of vreemden elkaar in bed per ongeluk aanraakten?

Dat in veel huishoudens niet voor iedereen een eigen matras beschikbaar
was, is wel zeker. In het gezin van de Doesburgse stadsboer Diederik waren
in 1775 slechts twee bedden (ofwel matrassen) voorhanden op een totaal van
zeven personen: hijzelf, zijn echtgenote, vier kleine kinderen en een dienst-
meid. De Doesburgse winkelier Beemer had slechts twee bedden te verdelen
tussen hemzelf, zijn vrouw en hun vier kinderen boven de vijftien. Hendrik
Theunissen, baas van de Doesburgse stadswerken, moest in 1796 met zijn
vrouw en vier tieners (drie meisjes van respectievelijk 10, 14 en 19 en een
jongen van 18) een groot bed en twee kleine bedden zien te verdelen.

Bij hevige kou zal men ongeacht eventuele conventies bij elkaar in bed
zijn gekropen, eenvoudigweg om te overleven; zo deelde de Doesburgse
patriciërszoon Ver Huell als tiener tijdens een strenge winter samen met zijn
broer en twee zusjes het bed: ‘Het vroor zoo hard dat de beddelakens van het
ledikant waar wij vier naast elkander in sliepen, aan de mond vast vries-
den.’38 Op jongere leeftijd sliep Ver Huell in Zutphen op de slaapkamer bij
zijn grootouders. Ver Huell keek er zonder enig gevoel van ongemak op
terug: ‘Aan het voeteneind van het groot ledikant stond een klein ledikantje
voor mij, waarover de gordijnen van het groote hingen. Nu en dan stond
mijn grootvader gedurende de nacht op. Hij wist op het gevoel een eenigs-
zins schemerend nachtlicht te vinden om een pijp te ontsteken en dan
wandelde hij in zijne gebloemde japon de kamer op en neer, overluid Latijn-
sche en Grieksche vaerzen opzeggende.’39

In semi-publieke instellingen als weeshuizen, herbergen en gasthuizen
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was het in elk geval tot ver in de achttiende eeuw niet ongebruikelijk om het
bed met een ander te delen. In het laat-achttiende-eeuwse Maassluise brei-
en naaihuis voor arme weduwen werden de oudere vrouwen volgens de re-
glementen geacht een slaapplaats te delen: de bedsteden waren gereserveerd
voor de opzichtsters, de slaapbanken voor de overige dames.40 Ook Chistof-
fel Baerken deelde als kostschooljongen een bed met een andere leerling.

Waar de grens voor Baerken lag, blijkt misschien uit het verslag van
hetgeen hem was overkomen toen hij als handelaar in 1799 een reis naar
Mulheim aan de Roer maakte om daar een voorraad kolen te kopen. Tijdens
een overnachting in een herberg stapte toen onverwacht een vreemde bij
hem in de bedstede. Baerken had nergens op gerekend ‘omdat er maar eene
bedstee gevonden wierd, en beneden was mij daarvan niets gezegt’. Het was
vooral het onverwachte: ‘Indien de vrouw mij had gezegt dat nog iemand bij
mij zou komen slaapen, dan zou ik geen de minste vrees gehad hebben.’ De
vreemdeling ‘ontkleedde zich’, aldus Baerken, en ‘leijde sig vervolgens voor
op het bed’. Pogingen om te weten te komen wie de vreemdeling was, liepen
op niets uit: ‘Ik kreeg niet anders als een duijster en dubbelzinnig antwoord.’
Toen de vreemdeling na enige tijd aankondigde dat er nog iemand bij zou
komen, raakte Baerken in paniek: ‘Ik had nu een vaste verbeelding opgevat
dat ik in een Dieve en moordenaarshuis gelogeert was, en dat wanneer den
tweeden kwam, dat zij mij dan zouden vermoorden en het geld rooven.’ Het
scheelde weinig of Baerken was uit voorzorg zelf maar tot actie overgegaan;
tot drie keer toe overwoog hij om zijn bedgenoot met een groot knipmes dat
hij bij zijn vertrek uit Doesburg meegenomen had ‘den hals af te snijden’.
Uiteindelijk verliet Baerken in paniek zijn logeeradres, ‘hebbende de slaap-
muts op het hoofd en den hoed daar nog op, en de riem met geld van vooren
onder de jas’.41 Over dit voorval zei hij later: ‘Dog het is tog altoos een onver-
geefelijk stuk voor die vrouw dat zij mij van te vooren niet heeft gezegt dat
nog iemand bij mij zou koomen slaapen, en zij hadden die persoon moeten
gezegt hebben; dat hij niet zonder ligt op de kamer had moeten koomen.’42



De boedel van meesterchirurgijn Willem Pannevis en diens echtgenote
Lidia Mensert uit 1776 biedt een fraaie illustratie van het gebruik van de ver-
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trekken en de verdeling van de slaapplaatsen over het huis bij de bovenlaag
van de Maassluise bevolking.43 Omdat deze inventaris getaxeerd is, biedt zij
tegelijkertijd een beeld van de waarde en daarmee van de status van de slaap-
plaatsen. Het echtpaar Pannevis-Mensert bewoonde met drie kinderen een
hoekhuis aan de noordzijde van de Noordvliet bij de Goudsteen.

In totaal telde het huis tien vertrekken, waarmee het tot de grotere
panden behoorde. Naar alle waarschijnlijkheid hadden alle gezinsleden en
ook het inwonend personeel de beschikking over een eigen bed en een aparte
slaapplaats; in totaal telde de boedel zeven bedden, verspreid over een gelijk
aantal vertrekken. Het voorhuis was in gebruik als winkel in gedestilleerde
dranken en werd niet als slaapvertrek gebruikt. In vrijwel alle andere
vertrekken stond wel een bed en ook op de gang werd een ledikantje aange-
troffen met daarin een kinderbedje, ondanks de aanwezigheid van een aparte
kinderkamer. Het duurste bed met toebehoren, getaxeerd op vijftig gulden,
bevond zich in de bovenachterkamer; hier stond ook een duur ledikant met
een behangsel en twee sitsen gordijnen, ter waarde van 24 gulden. De
verdere inrichting van dit vertrek was echter betrekkelijk eenvoudig. Als
dagelijks woonvertrek fungeerde het ‘pomphuis’. We treffen hier een bed-
stede met beddengoed aan met een totale waarde van twintig gulden.

Net als bij de familie Pannevis bevonden in de meeste particuliere huizen
de slaapplaatsen zich verspreid over verschillende vertrekken. Ook op
zolders en vlieringen, op de gang en in het trappenhuis, in de schuur of in de
stal werden vaak bedden aangetroffen. In slechts vier Maassluise inventaris-
sen werd melding gemaakt van een meidenkamertje: twee keer in de zeven-
tiende eeuw (1685 en 1695) en twee keer in de achttiende eeuw (1762 en
1787). ‘Logeerkamers’ komen we bij geen enkele nalater tegen: pas in de
negentiende eeuw werden deze gangbaar. De aanduiding slaapkamer is
zeldzaam: ze verschijnt in de Maassluise boedels voor het eerst in 1717,
gevolgd door zes vermeldingen in de tweede helft van de achttiende eeuw.
Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen kamers waren die uitsluitend
bestemd waren om te slapen.

De als slaapkamer aangeduide vertrekjes (meestal waren het kleine
vertrekken) waren sober ingericht. In de slaapkamer van Huijbrecht Krijne
Hoogwerff (1762) stonden alleen een oud bed met een peluw en een oude
deken, een klok, een koperen lamp, een spiegeltje en een kastje met rommel.
Bij Jacob van Broekhuijsen (1789) bood de slaapkamer plaats aan een bed,
drie stoelen, een spiegel, een kapstok en een klein kabinetje met daarin of
daarop zes kommetjes. Ook de slaapkamer van de Doesburgse luitenant Van
Eijs (1788) kan in alle opzichten bestempeld worden als een backstage-
ruimte, waar men overdag niet veel te zoeken had of het moest zijn om zich
te verkleden; behalve een paviljoenbed met een oud behangsel en een klein
veldbedje stonden hier onder meer enkele koffers met kleren en twee
hoedenkasten. In het kamertje dat Baerken als logé bij zijn oom en tante in
Hengelo (Gld.) kreeg toebedeeld, zal niet veel meer hebben gestaan dan een
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bed. Wat teleurgesteld deelde Baerken mee dat hij in de zijkamer, ‘dog niet
op de opkamer’ sliep. Baerken trok zich hier tijdens zijn verblijf alleen zo nu
en dan terug om zijn kleren te borstelen of zijn laarzen te poetsen. Noch de
slaapkamer, noch het aparte personeelskamertje was een achttiende-eeuws
fenomeen en het beperkte zich ook zeker niet tot de hogere burgerij, maar
het is wel deze laag van de bevolking waarin men de aanwezigheid van aparte
slaapkamers als passend bij een bepaald cultureel niveau ging beschouwen.

Opmerkelijk is dat de meeste slaapkamers mannenvertrekken lijken te
zijn. Misschien zouden we hieruit kunnen afleiden dat de ‘slaapkamertjes’
en ‘kantoortjes’ inwisselbaar waren: kleine vertrekjes op de bovenverdieping
werden nu eens vooral als slaapkamer, dan weer vooral als kantoortje ge-
bruikt.

Het ‘stille kamertje’ in het woonhuis van de Maassluise logementhouder
en burgemeester Kornelis van Linden (1762) was duidelijk bestemd voor
een man alleen. De kamer bood plaats aan een notenhouten ledikant, voor-
zien van een ‘rootzeije damaste behangsel’. Er stond ook een hoedenkastje
met daarin een ‘manshoed’, en in het notenhouten kabinet werden behalve
enkele tientallen servetten, tafellakens, ‘slaaplakens’ en kussenslopen vrij-
wel uitsluitend mannenkleren en mannenaccessoires aangetroffen. Een tafel
met lofwerk en een albasten blad, een tinnen schenkbord of schotel op drie
voetjes, een spiegel met een vergulde lijst, een zestiental schilderijen (‘in
soort en divers’) en een kaart van Duitsland gaven dit vertrekje een repre-
sentatief aanzien.44

Had ook de vrouw des huizes een eigen slaapkamertje? Ruimte was een
voorwaarde, maar het belang dat men hechtte aan een dergelijk vertrek was
tijd- en groepsgebonden. In het bouwkundige traktaat van de zeventiende-
eeuwer Willem Goeree werd de aanwezigheid van aparte slaapkamers voor
de man, de vrouw en de andere leden van het huishouden als vanzelfspre-
kend beschouwd. De kamers van jonge kinderen moesten ‘dicht bij die van
de Ouders en voornaam die van de Moeder zijn’, terwijl de kamers van ‘be-
jaarde Kinderen’ zich in de buurt van de zogenoemde ‘vrienden Kamers’
moesten bevinden, ‘op datze goede gelegentheid mogen hebben, hun vrien-
den te festeren, of gedienstigheid te offereren, en met menschen wel te leeren
omgaan’. Voorts merkte Goeree op: ‘De gemeene Slaapkamers moeten niet,
zoo deun [dicht,  . .] by de hand noch voor den eersten aanloop zijn, dan de
plaatzen daar men iemand spreekt of ontfangt’, terwijl de ‘vrienden Kamers’
door hem aan de straatzijde werden gedacht zodat de gasten ‘zonder groot
beslag en geswerm door ’t Huis te maken, vry konnen uit en in gaan’.45 Goe-
ree moet hier een enorme patriciërswoning voor ogen hebben gehad.
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Bij de oude Doesburgse luitenant-kolonel Van Eijs en diens echtgenote
(1788) bevonden alle slaapplaatsen zich inderdaad op de bovenverdieping,
weg van de dagelijkse woonvertrekken. Voor het personeel waren een apart
knechtskamertje en meidenkamertje aanwezig. Achter, aan de hof, bevond
zich een ‘slaapkamer’ met een veldbed en een paviljoenbed met een ‘zeer oud
behangsel’. Mogelijk was dit het vertrek van de luitenant zelf; hij bewaarde er
in elk geval zijn sjabrak (zadelkleed) met holsterkappen. Aan de straatzijde
bevonden zich een grote kamer met een groot ledikant (de echtelijke slaapka-
mer) en aangrenzend een klein, sober gemeubileerd kamertje met een een-
voudiger ledikant. Misschien was dit kamertje gereserveerd voor de vrouw
des huizes.



Voorwerpen konden een plaats krijgen op grond van hun functie, maar ook
op grond van hun symbolische betekenis. Simon Stevin gaf in zijn ontwerp
voor een burgerwoonhuis uitgebreide adviezen over de ordening van het
huisraad. Volgens hem zou het dagelijkse eet- en drinkgerei een plaats
moeten krijgen in de ‘bottelrie’. Dit was een afzonderlijk, aan de keuken
grenzende bergruimte, voor ‘dinghen die meer bevreyt willen sijn, te weten
al ’t gene men daghelicx totte tafel behouft, als ammelakens, servetten, hant-
doecken, tin of silvere schotelen, teljoren, soutvaten, lepels, lampetten,
candelaers, keerssnuyters, tafelmessen, vorcken, cannen, flesschen, drinck-
glasen, schalen, bekers en diergelycke, die men (als geseyt is) daghelicx totte
tafel behouft, want ’tghene men selden belicht, als de groote menichte van
ammelakens, servetten en hantdoecken, voort silverwerck dat men alleen-
lick gebruyckt op bancquetten, of datmen hout voor juweelen of rijckdom,
s’ghelycx besonder drinckglasen, posseleynen, &c: die en legt men niet inde
bottelrie, maer in ander cassen buyten de keucken’.46

Tegen deze achtergrond is het interessant om nogmaals naar de Maas-
sluise boedelbeschrijvingen te kijken. Het valt dan op dat vrijwel alle notabe-
len en grote ondernemers en ten minste een op de twee nalaters uit de lage en
middengroepen naast de zogeheten binnenkeuken de beschikking over een
klein extra keukentje hadden. In veel huizen werd in dat kleine keukentje ge-
kookt. Soms koos men er blijkens de inventarissen voor om (een deel van) de
maaltijd te bereiden op een open vuur op de binnenplaats, daar waar door-
gaans ook het grove aardewerk te vinden was. Dikwijls was het achterkeu-
kentje voorzien van ten minste één tafel en een paar stoelen, van wat bestek,
borden en in veel gevallen ook nog van wat ander huisraad, zoals een bijbel,
een spiegel en een paar schilderijtjes.

Een deel van het keukengoed, waaronder soms een opvallend groot aantal
koperen ketels, kreeg een plaats in de binnenkeuken. Samen met de overige
aanwezige objecten kreeg de binnenkeuken hiermee al snel de status van een
soort pronkvertrek.
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In sommige inventarissen blijkt het onderscheid tussen de verschillende
keukens ook uit de aanduiding van de vertrekken. In de inventaris van
Laurentia Suijker, weduwe van notaris Cornelis van Dam, is in 1717 sprake
van maar liefst drie keukens: een binnenkeuken, een woonkeuken en een
kookkeuken. Het verschil in status is direct te zien: in de binnenkeuken ston-
den drie met groene stof beklede Spaanse stoelen van notenhout, in de
woonkeuken een set van vijf bruine stoelen en een dito leunstoel en in de
kookkeuken vijf oude stoelen.

De opdeling in verschillende keukens, waarvan bij Stevin geen sprake is,
is een verschijnsel dat zich ook in andere plaatsen in de kustprovincies heeft
voorgedaan. Door de gegevens uit boedelbeschrijvingen te plaatsen tegen de
achtergrond van contemporaine afbeeldingen, poppenhuizen en de moralis-
tische beschouwingen van onder meer Jacob Cats liet de historicus Corbeau
zien hoe de kookruimte in de loop van de zeventiende eeuw met tal van
symbolische noties werd omgeven: ‘Gezien de regelmaat waarmee de
keuken in beeldende kunst en moralistische werken als veelzeggend decor
figureert, vervulde ze een belangrijke rol als cultureel object in het bewust-
zijn van de Hollandse burgervrouw. Voor de vrouw bood de kookruimte, als
hart van het huishouden, de mogelijkheid om haar kwaliteiten als huis-
“houdster” te tonen. Deugden als orde en reinheid werden beter gewaar-
borgd door het vuile en chaotische keukenbedrijf over te hevelen naar een
aparte werkkeuken. Het oorspronkelijke kookvertrek werd getransformeerd
in een pronkkeuken die niet alleen als statusobject fungeerde, maar ook als
toonzaal van vrouwelijke deugden beschouwd kon worden.’47 Terecht is er
in dit verband op gewezen dat aan de keuze om in een achterkeukentje te
koken en het goedkope gebruiksaardewerk in een aparte ruimte neer te
zetten niet alleen praktische overwegingen ten grondslag lagen: het was een
conventie, die ertoe bijdroeg dat de kookruimte ordelijk en schoon kon blij-
ven.48 Dat er in de praktijk wel degelijk op sommige momenten, bijvoor-
beeld in de winter, in de binnenkeuken gekookt werd, betekent nog niet dat
de pronkstatus van deze ruimte direct verdween en dat men niet vertrouwd
was met de culturele categorieën zoals die in de zeventiende eeuw in woord
en beeld op de keuken werden geprojecteerd. Wanneer de omstandigheden
het toelieten, koos men ervoor in een aparte ruimte te koken.

In Maassluis lag vrijwel bij iedereen, of het nu notabelen of nalaters uit de
middengroepen betrof, zowel in de zeventiende als in de achttiende eeuw
een bed in de binnenkeuken of -kamer. In de eerste helft van de achttiende
eeuw lag er bij tweederde van de nalaters een bed in dit vertrek, in het derde
kwart van de achttiende eeuw bij de helft en aan het eind van de achttiende
eeuw weer in twee van de drie gevallen. Ook wanneer er geen bed meer lag,
trof de notaris nog wel vaak wat beddengoed aan en kon indien nodig de
bedstede zo weer in gebruik worden genomen.
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In Maassluis bevond zich ook in die huizen waar wel aparte slaapkamers
aanwezig waren dikwijls een bedstede met een bed in het woonvertrek.
Helaas zijn de meeste boedelbeschrijvingen niet getaxeerd. We kunnen dan
ook geen goed beeld krijgen van de status van het bed in het woonvertrek ten
opzichte van de andere bedden in huis. Voor het negentiende-eeuwse Maas-
sluis zijn echter wel gegevens bekend.49 Hieruit blijkt dat in bijna driekwart
van de gevallen het kostbaarste bed of een van de kostbaarste bedden in het
woonvertrek lag. Opvallend is daarbij dat met de opkomst van de goed-
kopere kapokmatrassen het veren bed dikwijls in het woonvertrek lag. Uit
het gegeven dat er ook vaak wiegen en ledikantjes in het woonvertrek ston-
den, kunnen we misschien afleiden dat het vaak ouders met kleine kinderen
waren die hier sliepen. Waar niet meer in het woonvertrek werd geslapen,
waren slechts in een kwart van de gevallen nog kinderen in huis. Ook het
gedrag van ongehuwden en (oudere) weduwnaars is opvallend. Het waren
vooral deze Maassluizers die de bedstede in het woonvertrek onbeslapen
lieten. Zo meestertimmerman Wemmerus, die samen met zijn huishoudster
een huis bewoonde met zes afzonderlijke vertrekken: een winkel, een vlie-
ring, een voorkamer, een kantoortje, een kamertje naast de winkel, een
binnenkamer en een achterhuis. Bij zijn overlijden in oktober 1781 werden
slaapplaatsen aangetroffen op de vliering, in de bovenvoorkamer en in het
achterhuis. In de binnenkamer bevond zich wel een bedstede, maar er lag
geen bed. Wemmerus zelf sliep naar alle waarschijnlijkheid op de boven-
voorkamer, waar het merendeel van zijn kleren, een paar schoenen, twee
hoeden en een scheerbekken werden aangetroffen.

Mogen we hieruit afleiden dat er een algemene behoefte opkwam om
wonen en slapen gescheiden te houden, maar dat men aan deze behoefte niet
tegemoetkwam wanneer men getrouwd was of zolang er kinderen in huis
woonden? Hield men uit praktische overwegingen vast aan de bedstede in
het woonvertrek?

Bij sommigen zal dit zeker het geval zijn geweest. Een andere mogelijk-
heid is dat het bed in het woonvertrek er alleen voor de pronk lag. Volgens Le
Francq van Berkhey hielden de Noord-Hollanders altijd één bedstede ‘voor
sieraad’: ‘Deeze Pronk-Bedstede is versierd met Chitzen, Katoenen, en
andere Spreien; op dezelven liggen groote Hoofdkussens, die met breede
Kanten bezet, en vooral by de Landlieden, met veelerleie Linten, op eene
zeldzaame keurige wyze, gestrikt en gekwikt zyn.’ In Zuid-Holland was dit
volgens hem geen gewoonte: ‘Dit geeft voor een Zuid-hollander, wanneer
hy zulks voor de eerste maal ontmoet, eene zeer vreemde vertooning. Hij ziet
eene hooge Bedstede met kleene Deurtjes; en als dezelven geopend worden,
ontdekt hy iets, dat ruim zoo wel naar een net opgetooid Altaar, als naar een
Bed zweemt.’50 De opmerking van Le Francq van Berkhey doet vermoeden
dat het pronkbed een verschijnsel was dat vooral in Noord-Holland voor-
kwam. Maar het is de vraag of dit verschijnsel werkelijk zo regionaal gebon-
den was.
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Ook bij Christoffels oom en tante, die niet in Doesburg maar in Hengelo
(Gld.) woonden, lag er een bedstede in de binnenkeuken. Deze werd in elk
geval wel gebruikt: het was de slaapplaats van de oom en tante. Door lieden
als luitenant-kolonel Van Eijs zal dit als een teken van armoede of achterlijk-
heid zijn beschouwd. Wellicht dachten sommige Maassluizers, voor wie het
bed in de bedstede vooral een pronkobject was, hier wel net zo over.

 

Wellicht nog belangrijker als blikvanger dan het bed, was de linnenkast.
Vrijwel overal kreeg dit meubelstuk een prominente plaats in huis.51 In de
linnenkast werden verschillende soorten gebruiksvoorwerpen bij elkaar op-
geborgen, niet naar praktische functie of naar materiaalsoort, maar op basis
van de betekenis die zij voor het gezin hadden. Behalve tientallen lakens,
hemden, mutsen, rokken en mantels waren hier de zilveren en gouden kost-
baarheden en religiosa opgeborgen. In de linnenkast werden de ‘schatten’
van het huishouden bewaard, voorwerpen die de band tussen de naaste ver-
wanten symboliseerden.52

De kast met inhoud vormde de trots van iedere huisvrouw, zo wordt
duidelijk gemaakt in dit zeventiende-eeuwse gedicht:

Hier vindt men al vergaert wat ’t ooste en het weste,
Het noorde en het zuid, ja yder houdt voor ’t beste;
Hier dien de scharpe bril met haeste opgeset,
Geen enkel stuck hier is of er dient op gelet.
’t Zyn bergen opgetast met alle de geryven,
Die dienen om een vrouw te proncken aen den lyve;
Comt vry hier, Hollandsch wyf, comt vryelyck te gast,
Hier vindt gy linnegoet by bergen opgetast,
hier vindt ge kostbre kant, hier allerlei satynen,
Waarvoor in glans en gloor de starren zelfs verdwynen,
Hier vindt men zyden stof en keur van overvloet,
Een koninginne kast voor deze wyken moet;
Comt, vrouwe, hier te gast en comt by gansche hoopen,
Naer deze rycke bruit en bruigom toegeloopen;
Al wat de aarde schoons en kostelyks bevat,
Is in dees kast versaemt, aenschouwt gy in dees schat!53
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Jan Luiken gaf de afbeelding van De kas de heel wat minder lovende zin-
spreuk ‘Verrot en mot Schat’ mee en waarschuwde:

Daar is wat in, ô ja! maar och!
Verkeerde zin, wat is het doch!
Een prondel hoek van veele zaaken,
Die meestendeele vrucht’loos zyn,
Al is het wollig, zacht en fyn,
En glinst’rig om uw hert te raaken.
Het zy dan ook wat dat het zy,
’t Is lap, en leur en voddery,
Daar ’t edel hert aan leid gebonden,
Als in een huis der duisternis,
Zo dat het ook een winkel is,
Daar prondeling in werd gevonden.54

Op de begeleidende prent zijn drie vrouwen te zien die bezig zijn het linnen-
goed in de kast te bergen. Op de tafel op de achtergrond liggen de keurig
opgestapelde schone lakens klaar. Niets wijst erop dat het linnengoed ook
daadwerkelijk gebruikt is; misschien is het alleen maar uit de kast gehaald
om het te luchten en vochtplekken te voorkomen.55 Een heel ander beeld
geeft het schilderij van Pieter de Hooch uit 1663. Op dit schilderij is te zien
hoe de vrouw des huizes aan haar dochter (of is het een dienstbode?) een
stapeltje schoon linnengoed overhandigt, terwijl op de achtergrond een
mand te zien is met daarin het vuile linnengoed. De bedden moeten kenne-
lijk opnieuw worden opgemaakt: het linnengoed uit de linnenkast wordt
gebruikt.

Uit de opsomming van de verschillende soorten textiel wordt duidelijk
dat het linnengoed zeer zorgvuldig werd opgeborgen; ieder stapeltje werd
afgedekt met een kastdoekje. In huishoudens waar twee grote (linnen)kasten
aanwezig waren, lagen in beide kasten doorgaans vergelijkbare aantallen
hemden, lakens, mouwen, mutsen en ander goed. Onder de kasten moeten
veel erfstukken zijn geweest; als kostbaar meubelstuk werd de linnenkast
vaak als legaat aan een dierbare vermaakt, soms met inhoud. Zo legateerde
winkelierster Annetje Boudewijn Verheij in 1717 aan haar zoon niet alleen
een deel van haar onroerend goed, maar ook ‘de swarte ebbenhoute cas,
staande in de benedenkamer’. Jannetje Ariense Soetingh legateerde in 1728
aan haar zoon haar kast ‘met de Porceleijne commen daar op’ tegen een som
van zeventig gulden (‘of meer, als het meer waard is bij haar overlijden’).56

Tot ver in de achttiende eeuw behield naast de linnenkast ook haar voor-
ganger, de kleerkist (in de Middeleeuwen dikwijls het enige echte bergmeu-
bel) een belangrijke plaats in het huishouden. Van de 25 per vertrek opge-
maakte boedels met kisten in laat-zeventiende-eeuws Maassluis stond in ne-
gentien gevallen de kist in een van de representatieve vertrekken. Pas in het
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derde kwart van de achttiende eeuw lijkt haar rol voorgoed uitgespeeld en
stond slechts nog bij drie van de dertig inventarisnalaters van wie de bezittin-
gen per vertrek werden geïnventariseerd een kist in een representatieve
ruimte of, in Goffmans terminologie, het façadegebied. De kist had een an-
dere connotatie gekregen, zoals ook blijkt uit het woordgebruik van sommige
inventarisopstellers. Ze verwees naar een vroegere levensstijl, of naar ande-
re, achtergestelde sociale groepen. In
1780 spreekt men in Doesburg dan ook
van een ‘ouderwetse kleerkist’ en in 1798
is in dezelfde plaats sprake van een ‘boe-
renkist’.57 De kast had het definitief ge-
wonnen van de kist.

Alleen bij mobiele groepen zoals sol-
daten, zeelieden en dienstboden bleef de
kist natuurlijk tot het basisbezit behoren.
Zo bewaarde kamerbewoner luitenant
Engelhart Muller (1760) nagenoeg al zijn
bezittingen in een grote en een kleine
koffer, een grote kist en twee kleine kis-
ten. In de boedels van (oud-)legerofficie-
ren voor wie Doesburg als vaste woon-
plaats fungeerde, komen zowel in de ze-
ventiende als achttiende eeuw relatief
veel kisten en koffers voor, als verwijzing
naar een ambulante levensstijl. Maar zij
hadden daarnaast ook een of meer linnen-
kasten, net als hun stadsgenoten.

 :     

Voor het bewaren van textiel zouden in de tweede helft van de achttiende
eeuw twee nieuwe soorten kasten verschijnen: de latafel en de hangkast.
Zowel de latafel als haar negentiende-eeuwse opvolger de commode zijn
betrekkelijk lage bergmeubels. Zowel in Maassluis als in Doesburg zien we
aan het eind van de achttiende eeuw een brede verspreiding van de latafel. In
de periode 1750-1775 was in Maassluis reeds in ongeveer de helft van de
‘grote’ boedels een latafel aanwezig, in het laatste kwart van de achttiende
eeuw in drie op de vier.

Ook minder vermogende Maassluizers hadden er een in huis: in het der-

54. Luiken, Het Leerzaam Huisraad, 1711, p. 23. 55. Zie ook Vickery, ‘Women and the 
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Boedelbeschrijving Hendrik Jan Thomassen, 1780, en Boedelbeschrijving Maria Evers,
weduwe van Jan Broekman, 1798. Zie ook Dibbits, ‘The presentation of self in early
modern Doesburg’, 1993.
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de kwart dertig procent en in het vierde kwart van de achttiende eeuw zelfs
zeventig procent van de nalaters uit de eerste en tweede groep. Een van hen
was de in 1761 overleden weduwe Willebroek, die ondanks haar bescheiden
staat (haar bezit werd geschat op minder dan 300 gulden; aan woonruimte
beschikte zij alleen over een woonkeuken en een zolder) in het bezit was van
een (geverfde) latafel met wat klein linnengoed en een eiken kast, waarin
zowel het porselein als de kleren werden bewaard.

Ook in Doesburg zou de latafel zich verspreiden over de verschillende
bevolkingsgroepen. Na een eerste vermelding in 1761 van een spiegeltafel
met laden in de boedel van een winkelier treffen we haar zowel in modale als
rijke huishoudens steeds vaker aan. In vergelijking met de linnenkast werd
voor de latafel doorgaans een bescheiden bedrag betaald, rond de zes gulden.
De latafel leende zich uitstekend voor het uitstallen van bijvoorbeeld
serviesgoed. In de laden van de tafel werd doorgaans klein linnengoed opge-
borgen.

In het begin van de achttiende eeuw verschenen in Maassluis hangkasten
waarin kleren werden uitgehangen. Het kon hier gaan om kreukgevoelige
katoen, maar ook om weinig gedragen kleding. Het valt moeilijk uit de per
materiaalsoort opgemaakte boedelbeschrijvingen op te maken wanneer dit
gebruik precies gangbaar werd. Een probleem is namelijk dat achter de in
Doesburg gangbare aanduiding kleerkast zowel een legkast als een hangkast
schuil kan gaan.58

De komst van de latafel en de hangkast betekende geenszins het einde van
de grote linnenkast. In veel huishoudens treffen wij ze alledrie aan, waarbij
niet zelden de linnenkast in het voorhuis stond en een latafel in het dagelijks
woonvertrek. De hang- of kleerkast treffen we – in Maassluis althans – door-
gaans aan op weinig representatieve plaatsen als de gang of de zolder. Niet
alle kleren werden in deze hangkast opgeborgen: meestal hing er één stel
kleren, terwijl de overige japonnen, mantels, rokken en andere bovenkleding
in de laden van de linnenkast opgeborgen bleven.

In huishoudens waar zowel een grote linnenkast als een hangkast en een
latafel aanwezig waren, lijkt niet zelden sprake te zijn geweest van een duide-
lijk onderscheid in het gebruik van de verschillende soorten kasten, waarbij
de latafel voor het gewonere huishoudlinnen werd gebruikt, de hangkast
voor de dagelijkse bovenkleding en de grote linnenkast voor het bewaren van
de uitzet en andere kostbaarheden.

Zowel de latafel als de hang- of klerenkast lijken eerder praktische novi-
teiten te zijn geweest dan belangrijke statussymbolen. De latafel kon behalve
als bergmeubel ook worden gebruikt als uitstaltafel, hetgeen goed van pas
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kwam in huizen waar veel porselein te vinden was. De opkomst van de kleer-
kast zal te maken hebben gehad met de opkomst van nieuwe stoffen die
gemakkelijker kreuken (katoen en sits) dan bijvoorbeeld wol; in de kleerkast
kon kleding immers kreukvrij worden uitgehangen.

De introductie van de latafel en de hangkast vormde allerminst een
bedreiging voor de grote linnenkast, ondanks de praktische voordelen van
deze kasttypen. De linnenkast bleef in alle lagen van de bevolking het berg-
meubel voor familiebezittingen.

  

De linnenkast was niet alleen een praktisch bergmeubel, maar ook een
belangrijk statussymbool. Hoe fraaier de kast, des te groter het aanzien van
de familie. Dat geldt ook voor een ander type bergmeubel: het kabinet.

Opvallend is het verschil tussen Maassluis en Doesburg waar het de
verspreiding van het kabinet betreft. Achter de aanduiding ‘kabinet’ konden
overigens verschillende meubels schuilgaan. Het kon hier gaan om een klein
kastje op hoge poten, zoals Jan Luiken dat afbeeldde in zijn Leerzaam Huis-
raad, of om een grote linnenkast met drie laden. In het Algemeen huishoude-
lijk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboek wordt het kabinet omschre-
ven als: ‘een zeker gemaaktte Kast of Buffet […] van eiken, nooteboomen of
ander hout vervaardigt, van binnen met laaden enz. voorzien, en waar in
men gewoon is, zaken van belang, als meede linnen enz. te bergen en op te
sluiten’.59

De eerste vermeldingen van een kabinet komen we in Maassluis tegen in
het eerste kwart van de achttiende eeuw, bij een reder en een commies. Over
het algemeen lijken de kabinetten geen bijzonder kostbare stukken te zijn.
Van de 57 exemplaren worden 26 niet nader omschreven, negentien stuks
blijken ‘geverfd’ (en dus vermoedelijk van een goedkopere houtsoort), één
exemplaar is ‘geschilderd’ (1727), zes zijn er van notenhout gemaakt of met
deze houtsoort gefineerd en één kabinet (1732) is met ebbenhout ingelegd.
Een kostbaar stuk was in bezit van de chirurgijn Pannevis (1776): hij liet een
‘ambons kabinet’ (waarschijnlijk een kabinet gemaakt van zeer hard, rood of
goudgeel palmhout uit Ambon) ter waarde van zeventig gulden na.

Onder de kleine ‘kabinetjes’, die we vaker aantreffen in modale boedels
(vanaf 1692 in totaal in 25 inventarissen) lijken geen kostbare exemplaren te
zijn geweest: het merendeel is geverfd. Ook in Delft waren de meeste kabi-
netjes geverfd. Vrijwel alle kabinetjes werden in Maassluis als linnenkast
gebruikt. Kostbaar was mogelijk het ‘ingelegde noten kabinetje’ in de woon-
keuken van de (uit Frankrijk afkomstige) winkelier Stephanus de Ban uit
1744.

Wanneer wij de als ‘kabinetjes’ aangeduide kasten niet meetellen, kan
worden vastgesteld dat het grote kabinet vooral bij de Maassluise elite een
gangbaar bergmeubel was. Bij de inventarisnalaters behorende tot de
middengroep was aan het einde van de achttiende eeuw één op de drie in het
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bezit van een kabinet; bij de bovenlaag ruim de helft. Sommigen van hen
zullen de oudere typen linnenkast als ouderwets hebben beschouwd, zoals
de Maassluise notaris die in 1733 bij het inventariseren van een vissersboe-
del de aanwezigheid van een ‘ouderwetse eiken kast’ vermeldde.

Ongeveer op hetzelfde tijdstip als in Maassluis, aan het begin van de
achttiende eeuw, verschijnt in de Doesburgse bronnen het kabinet, met als
eerste vermelding een notenhouten kabinet ter waarde van 37 gulden bij een
telg uit de rijke Gelderse regentenfamilie Haeck (1719). Anders dan in
Maassluis lijkt het bezit van een kabinet voor leden van de Doesburgse elite
een must te zijn geweest; in de tweede helft van de achttiende eeuw hebben
achttien van de twintig ‘rijke’ Doesburgse nalaters een kabinet in huis.
Enkele rijke Doesburgers bezaten zelfs vier of vijf kabinetten, een aantal dat
in Maassluis door niemand werd bereikt. Bij de middengroep is de verhou-
ding respectievelijk één op de vier in het derde kwart, en ten minste één op
de drie in het laatste kwart van de achttiende eeuw.

Of het hier steeds dure kasten betrof blijft onduidelijk. Van de 38 kabi-
netten, voorkomend in getaxeerde boedels of openbare verkopingen, is de
waarde bekend; de gemiddelde prijs bedraagt 24 gulden. Slechts voor een
enkele inventarisopsteller was het kabinet een uitvoerige beschrijving
waard, zoals in een boedel uit 1787, waarin melding wordt gemaakt van een
‘fraai belegd notebomen kabinet op een voet met een platte kap’ en ‘een kabi-
net met een hoge kap en laden van onderen’.

De boedelbeschrijvingen wekken de indruk dat het kabinet weliswaar in
beide plaatsen in dezelfde periode verscheen, maar dat in Doesburg een
groter aantal modale en rijke inwoners overging tot de aanschaf van het
deftige kabinet. Bovendien had een aantal van hen meer dan één kabinet in
huis. De Doesburgers lijken in dit opzicht iets modegevoeliger. Mogelijk
concretiseerde een urbaan statussymbool als het kabinet de herinnering aan
het rijke handelsverleden van het stadje. Door het bezit van dergelijke stadse
statussymbolen onderscheidden deze Doesburgers zich als stedelingen
bovendien duidelijk van de kleine pachtboeren buiten de stadsmuren, waar
ook aan het einde van de achttiende eeuw dikwijls een kist in de kamer stond,
klaar om bij eventuele tegenslag mee te verhuizen naar een andere pacht-
boerderij.

In Maassluis lijkt men veelal de voorkeur te hebben gegeven aan het oude
type linnenkast boven het kabinet. De notabelen in het vissersdorp kozen
wel voor een andere houtsoort. Bij de mindervermogende nalaters bleef het
eikenhout gedurende de gehele periode de meest gangbare houtsoort. De
notabelen en grote ondernemers toonden daarentegen in de loop van de
achttiende eeuw een voorkeur voor notenhout; in de periode 1750-1775 had
ruim de helft van de rijke Maassluizers een notenhouten kast of kabinet in
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huis. In het laatste kwart van de achttiende eeuw neemt het aantal vermel-
dingen weer af en komen we bij één op de drie nalaters uit deze groep een
notenhouten bergmeubel tegen. Waren er in deze periode in het vissersdorp
ook onder de andere lagen van de bevolking diverse huishoudens te vinden
met een notenhouten linnenkast, in Doesburg bleef een dergelijk bezit voor-
behouden aan de elite.

In de loop van achttiende eeuw kreeg de linnenkast een andere plaats in
huis. Stond het meubel in de zeventiende eeuw dikwijls in het voorhuis of,
wanneer het voorhuis als werkruimte diende, in een van de kamers op de
begane grond, in de achttiende eeuw zou het vaker een plaats op een van de
bovenkamers krijgen. De familiebezittingen verschoven dus van het meer
publieke voorhuis naar een domein waar alleen genodigden kwamen.

Boedelbeschrijvingen uit andere plaatsen doen vermoeden dat deze ver-
schuiving ook elders plaatsvond. In de late achttiende eeuw zou de linnen-
kast weer naar de benedenverdieping zijn verhuisd.60 Van deze laatste ver-
schuiving zijn in de Maassluise boedels geen duidelijke aanwijzingen te vin-
den.

Misschien moest de linnenkast in sommige huizen plaatsmaken voor het
bureau, dat als innovatie in de mooie kamer op de bovenverdieping een plaats
kreeg. Op de kraamkamer zoals die door Dirk Langendijk (1748-1803) is af-
gebeeld, is zo’n bureau te zien, overigens samen met de wat weggestopte lin-
nenkast.

Het bureau is een interessante innovatie, omdat het hier een meubelstuk
betrof dat voor iets heel anders gebruikt werd dan waarvoor het eigenlijk be-
stemd was. De per vertrek opgemaakte Maassluise inventarissen laten zien
hoe de laden van dit schrijfmeubel werden volgestopt met luiergoed, mooie
stofjes, gordijnen en snuisterijen als waaiers en handschoenen; een ‘zakelijk’
meubel werd dus op een ‘huiselijke’ manier gebruikt. Het is verleidelijk om
het bureau te beschouwen als de tegenhanger van het comptoir of het kan-
toortje: behoorde het kantoortje tot de mannenwereld, het bureau was het
nieuwe privé-domein van de vrouw.

Het is interessant om te zien wie precies tot de bureaubezitters behoor-
den. Welgeteld vijf exemplaren zijn er te vinden onder de Doesburgse nala-
ters: de eerste drie bij twee academici (1764 en 1793) en een legerofficier
(1788), de laatste twee bij gezeten middenstanders: een bakker (1796) en een
textielhandelaar (1798). Het bureautje van de textielhandelaar werd geschat
op tien gulden, het exemplaar van de bakker op maar liefst veertig gulden.
Een snelle blik op de inventaris van de bakker wekt de indruk dat het hem
goed ging als leverancier van brood voor de stad, voor de Fransen en voor de
Hessische troepen: hij bezat huizen ter waarde van achtduizend gulden, zes-
tien stuks vee, enkele stukken land en een aardige verzameling huisraad. Het
is wel de vraag of de vertrekken waar het bureautje werd neergezet ook com-
fortabel genoeg waren om er langere tijd in door te brengen.

In Maassluis zijn er acht nalaters met een bureau: twee in de jaren zestig,
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zes in de jaren tachtig. De eerste bureaus komen we tegen in twee kort na el-
kaar opgestelde inventarissen uit december 1761: het ene exemplaar in de na-
latenschap van de vooraanstaande Maassluise leerlooiersfamilie Schim, het
andere bij het joodse koopmansechtpaar Izaacs-Levi. Bij de Schimmen
stond het bureau, gemaakt van het ‘moderne’ notenhout, in het zijkamertje
naast het voorhuis: een onverwarmd vertrekje waar behalve het bureau al-
leen een gelakte theetafel en vijf bruine stoelen met kussens van paarse trijp
(een fluweelachtige stof) stonden. Aan de muur hingen drie schilderijtjes,
een spiegel met een vergulde lijst en ‘de vier getijden des jaars’ (vermoedelijk
prentjes). Bij het joodse koopmansechtpaar Izaacs-Levi had het bureau een
meer centrale plaats gekregen en stond het in een vertrek dat weliswaar als
keuken werd aangeduid, maar dat was ingericht als een woonkamer met een
kachel en een staande klok in een kast die net als het bureau en de eveneens
aanwezige porseleinkast van het ‘moderne’ notenhout was gemaakt.

Wat we hier zien zijn twee verschillende vormen van toe-eigening die ook
een generatie later bij vijf bureaubezitters uit de jaren tachtig terug te vinden
zijn (in één geval is niet duidelijk waar het bureau stond): in het ene geval lijkt
het bureau te horen bij de entourage van het façadegebied, in het andere ge-
val bij die van het private terrein. Bij vier van de vijf laat-achttiende-eeuwse
nalaters, allemaal grote ondernemers, stond het bureau net als bij de Schim-
men in kleine, onverwarmde voorkamertjes op de begane grond of op de eer-
ste verdieping, dus in vertrekken die doorgaans niet intensief werden ge-
bruikt. Bij het joodse koopmansechtpaar Levij Salomon (‘van Sluijs’) en Sa-
ra Samuel (1789) stond het bureau echter net als bij de familie Izaacs in de als
dagelijks woonvertrek ingerichte keuken.

   

Een huis volgepropt met voorwerpen verwijst niet alleen naar welvaart, maar
ook naar stabiliteit, naar een sedentair leefpatroon waarin niet al te frequent
van woonplaats hoeft te worden gewisseld en alle bezittingen moeten worden
verplaatst. Het veronderstelt continuïteit of tijdloosheid, een voortdurend
aanwezige, niet aan gebruik gekoppelde overvloed aan gewoon huisraad.
Kijken we vanuit deze invalshoek naar de achttiende eeuw, de periode waar-
in de verspreiding plaatsvond van het porselein en Delfts blauw, dan valt het
verschil tussen de Doesburgers en Maassluizers direct op.

Het Aziatische porselein bleef vanwege de beperkte aanvoer uit het Verre
Oosten tot diep in de zeventiende eeuw slechts voorbehouden aan een
selecte, vermogende groep. Vanaf het eind van de zeventiende eeuw nam het
aanbod echter snel toe en kwam het goedkopere porselein binnen handbe-
reik van grotere groepen burgers. Zo ook in Maassluis. Het porselein was
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hier in de achttiende eeuw een object van conspicuous consumption; driehon-
derd stuks porselein per huishouden was in de bovenlaag van de Maassluise
bevolking niet uitzonderlijk. De inventarissen laten zien hoe borden en
schotels van porselein werden uitgestald op deurlijsten en bedsteeranden,
verspreid door het huis op stellingen, rekjes en richels. Deze wijze van
uitstallen was ook bij tingoed en gewoon aardewerk niet ongebruikelijk.

Soms werd het aldus uitgestalde serviesgoed bij een erfenis als vast
onderdeel van het huis beschouwd en samen met andere vaste onderdelen
bij het huis overgegeven. Zo vermaakte Teuntje van der Hout aan haar zoons
voor 700 gulden haar woonhuis ‘met alle de losse plaeten, planken tot het
huijs behoorende, den kopere pot-aker, de kleerstokken en het aerdewerk,
staende op de lijsten in het voorhuijs, op de kast in het agterhuijsje, en op de
lijsten in de keuken’.61

Vooral welgestelde Maassluizers moeten hebben geworsteld met ruimte:
bedsteden werden volgepropt met kopergoed, porselein en andere bezittin-
gen en rond het midden van de achttiende eeuw verschijnen in steeds meer
huizen speciale bergmeubelen voor het serviesgoed. Interessant is dat daar-
bij duidelijk een scheiding wordt aangebracht tussen de verschillende mate-
riaalsoorten. In 1745 komen we de eerste tinkast tegen. Ze verschijnt al snel
ook bij andere Maassluizers, net als de porseleinkast die na een eerste
vermelding in 1678 vanaf 1744 algemeen gangbaar wordt. Bij de notabelen
en welgestelde middenstanders maken deze kasten vaak deel uit van de
betimmering. Kennelijk waren deze bergmeubels niet zozeer een statusob-
ject als wel praktische voorwerpen om ordening in de bezittingen aan te
brengen en wel naar materiaalsoort.

Een van de grootste porseleinverzamelingen was te vinden in het huis van
de Maassluise familie Metternach. De inventaris van de familie werd opge-
maakt bij het overlijden van de Maassluise oud-burgemeester en geneesheer
Johan Willem Metternach in 1754. Het gezin Metternach telde vijf kinde-
ren, onder wie een dochter die op Ceylon woonde. Hoewel Metternach
volgens de opgaven in de kohieren van het Middel op Begraven (een over-
heidsbelasting op het begraven die naast het begrafenisrecht van de kerk
werd geheven) in de hoogste belastingklasse ter aarde werd besteld, was zijn
consumptiegoederenbezit betrekkelijk bescheiden. Blijkens de inventaris
telde het woonhuis van de familie zes woonvertrekken, waaronder een
binnenkamer die, als ware het het heiligste der heiligen, was ingericht als
porseleinkamer. Hierin bevond zich een tweetal porseleinkasten waarvan de
inhoud per plank werd beschreven. De familie bezat porselein in alle soorten
en maten zoals grote en kleine schotels, borden, spoelkommen, bakken,
kwispedoren, (chocolade)koppen en een paar dozijn theebakjes. Naast deze
algemeen gangbare omschrijvingen komen we ook minder frequente
aanduidingen tegen zoals ‘een hoofdsteltje van vijf stuks geëmailleerd’ en
‘zes pronkschoteltjes achtkantig chinees’. Andere soortaanduidingen zijn
onder andere Oost-Indisch, geschilderd, Kantonees en blauw Gents
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Chinees porselein. Op de ene kast stonden vijf Japanse en op de andere vijf
Chinese (spoel)kommen. Op de latafel stond een porseleinen servies uitge-
stald, bestaande uit een trekpot, een melkkan, een spoelkom, twaalf kopjes
en evenveel bakjes, alsmede niet nader omschreven thee- en koffiegoed. In
het laatje lagen twee gelakte Chinese theeblaadjes. Aan de wand hing voorts
een rek met daarin achttien porseleinen schotels, schaaltjes en bakjes. Op de
lijst van de bedstede bevonden zich een Japans stelletje, een achttal schotels
en twee theebakjes. Op gewone dagen zullen de bewoners van het huis hier
weinig te zoeken hebben gehad. Er was wel een bedstede met een bed en er
stonden wel elf stoelen, maar er was geen tafel, geen verlichting, en aan
haardgerei lag er alleen een tang. Van enige poging om het vertrek een gezel-
lig aanzien te geven was evenmin sprake: op de vloer lag zeil. Heel modern,
maar wel kil. Behalve in de binnenkamer stonden ook in de bovenachter-
kamer grote hoeveelheden porselein en aardewerk opgesteld, terwijl het
tingoed een plaats had gekregen in de achterkeuken. De beschrijvingen zijn
hier minder nauwkeurig; het lijkt erop dat we hier met de minder gewaar-
deerde objecten te maken hebben.

Het huis van de Metternachs lijkt geheel te beantwoorden aan het stereo-
tiepe beeld van het Hollandse woonhuis waarin eigenlijk niet echt geleefd,
maar uitsluitend gepronkt wordt. Het is het beeld zoals we dat tegenkomen
in de klucht De huwelyken staat (1684) van Pieter Bernagie: ‘Hy woont wel in
een groot huis, maer hy mag het niet gebruiken, Op de beste kamer mag hy
niet eens komen ruiken, Want de Vrouwen komen der zelf maar twe mael in
’t Jaar, dat zyn ze gewoon, Dat is te mey, en te Alderheyligen, dan maaken ze
schoon. Anders is die altyd gesloten. Ja sommige mannen leeven in zulke
elenden, Dat zy het hart niet hebben een zoo[tje] vis van de markt af te zen-
den, voor dat ze schoon gemaakt is, want het Wyf maakt een Afgod van ’er
huis.’62

Het is opvallend dat in deze en andere kluchten het uitstallen van porse-
leinen serviesgoed niet wordt gezien als teken van een huiselijke deugd,
maar als teken van ijdele pronkzucht. Ook Jan Luiken spreekt bij het thema
‘Het porselein’ zijn publiek vermanend toe onder het motto ‘’t Is maar een
Vertooning’:

’t Zijn Vaten, doch zy doen geen nut,
Om spyze op den Dis te draagen,
Daar ’t leven meê word onderstut,
Maar dienen enkel ’t welbehaagen,
Tot Oogen lust en Pronkery.63
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Porselein was natuurlijk ook geen keukengoed, en kon als zodanig ook moei-
lijk voorzien worden van dezelfde connotaties die eerder het koperen
keukengereedschap kan hebben gehad.

Bleef het verschijnsel van volgepropte kamers met niet direct voor ge-
bruik bestemd keukengoed en (later) porselein tot de kustgewesten beperkt?
Helaas beschikken we voor Doesburg slechts over een paar per vertrek opge-
maakte inventarissen. Het betreft hier vrijwel uitsluitend huizen met een
keuken en een aangrenzende achterkamer op de begane grond; huizen dus
zoals die van de familie Jansen-van Grevenbroeck, bij wie in de keuken werd
gekookt, gegeten, geslapen en gewoond en waar ook vrijwel al het servies-
goed was opgeborgen. Net als bij de familie Jansen stonden in deze huizen
wel grote aantallen tinnen borden in de keuken uitgestald, maar deze hadden
dus een plaats in een ruimte die tegelijk ook als dagelijkse woonruimte
diende en waar in elk geval gekookt werd.

Mogen we de paar Doesburgse inventarissen niet zonder meer als repre-
sentatief beschouwen, we kunnen wel vaststellen dat in elk geval de acht-
tiende-eeuwse Doesburgers minder porselein bezaten dan de Maassluizers.
Dit gold niet alleen voor de ambulante militairen (bij hen lag het accent
eerder op een paar kostbare kledingstukken en op hun uiterlijke presenta-
tie), maar ook voor de modale Doesburger.

Natuurlijk moeten we deze gegevens plaatsen in het kader van de
concrete financiële mogelijkheden. Het was echter ook een keuze die ver-
band hield met een bepaald woonpatroon. Er waren in Doesburg wel huis-
houdens met veel serviesgoed, maar zij vormen een uitzondering. De groot-
ste ‘porselein’-verzamelingen uit de periode vóór 1700 waren in het bezit
van burgemeester Haeck (70 stuks) en burgemeester Muijs (48 stuks). Uit de
jaren 1700-1750 zijn slechts twee boedelbeschrijvingen bewaard gebleven
waarin ‘porselein’ voorkomt, met in de één slechts een half dozijn, en in de
ander niet meer dan vijftien stuks. Na 1750 treffen we grotere aantallen aan,
zoals 246 porseleinen voorwerpen bij Van der Horst en 286 exemplaren bij
Van Eijs. Bij de familie Baerken lijkt men nauwelijks gevoelig voor het
pronkgoed uit de Oost; Christoffels grootvader Petrus Canisius Baerken en
diens Emmerikse echtgenote Von Slaun hadden blijkens hun boedelbe-
schrijving uit 1753 wel wat ‘fijn’ porselein, maar dat beperkte zich tot 27
telders (schotels) groot en klein, twee boterpotjes, zes dozijn thee- en koffie-
kopjes, 26 ‘oneffen’ kopjes en acht spoelkommen. Het Delfts aardewerk
achtte men niet waardevol genoeg om het uitvoerig te beschrijven: men
noteerde alleen ‘enige stuks’.

De Doesburgers die in de tweede helft van de achttiende eeuw speciale
bergmeubelen aanschaften, behoorden vrijwel allen tot de welgestelde
burgerij; de tinkast bij een predikant in 1753, een herbergier in 1754, een
graankoopman in 1762 en een bakker in 1796, de porseleinkast bij een
commies in 1753, een graankoopman in 1762, een koopman in 1793, een
stoffenwinkelier in 1798 en een (minder welgestelde) secreetreiniger64 in
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1789. Met in totaal slechts vijf tinkasten en vijf porseleinkasten lijken de
Doesburgers weinig behoefte te tonen aan een ordening van het serviesgoed
in speciaal hiervoor bestemde kasten.

Zoeken we naar een verklaring voor het verschil in de verspreiding van
het porselein en Delfts blauw, dan moet behalve op de economische omstan-
digheden natuurlijk gewezen worden op de ligging ten opzichte van de
aanvoerhavens van innovaties uit de Oost en het productiecentrum van
Delfts blauw. De Maassluizers hadden net als de rest van de bevolking in de
kustgewesten de nieuwe waren binnen handbereik en maakten al vroeg
kennis met het nieuwe goed uit de Oost. Bovendien bracht de handel op de
koloniën niet alleen goederen, maar ook verhalen, nieuws en impressies; de
Oost leefde meer in de kustprovincies. Maar er speelden ook nu weer tal van
andere factoren mee. De Doesburgers maakten kennis met deze innovaties
vanuit een andere leefwereld; hun leven was er eenvoudigweg minder op
ingericht.

  

Als inwoners van een garnizoensstad kregen de Doesburgers herhaaldelijk
te maken met inkwartieringen. De militairen werden immers niet alleen
ondergebracht in openbare gebouwen, maar ook bij mensen thuis. De offi-
cieren werden ondergebracht bij burgers met een zekere status. De soldaten
kregen onderdak bij particulieren die minder hoog op de sociale ladder ston-
den. Voor diegenen die niet de beschikking hadden over een klein afzonder-
lijk soldatenhuisje of over voldoende middelen om de inkwartiering te
kunnen afkopen, betekende de komst van een garnizoen dat men in huis
plaats voor de manschappen moest maken.

Zeker in tijden van oorlog bleef de inkwartiering niet beperkt tot één
enkele ruimte, maar kon een woonhuis geheel door soldaten in beslag
worden genomen.65 In 1672 hield een garnizoen van ongeveer 3500 man-
schappen verblijf in de stad: een à twee soldaten op elke burger! Blijkens het
verslag van de inspectietocht langs de IJssel was de stad overvol: ‘Wij ver-
sogten hier tevergeefs in drie of vier herbergen ons verblijf te mogen nemen,
alsoo door het groote inleggende garnisoen daer geen plaets was; en geraek-
ten ten lesten in een klein huisje, daer de luiden eerlik dog sober en gering
waren. Sij hadden maer een vrije agtercamer; en was het voorhuis, een besij-
den camer en binnenkeucken vol soldaten, die haer door ’t drinken van bier
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en brandewijn vermaekten: hetwelk geduirde totdat savonts om negen uy-
ren de trom geslagen wierd, dat de herbergen mosten geruymd worden, be-
halven van nagt-gasten.’66

De ruimte die militairen kregen toegewezen was vastgelegd in het in 1595
opgestelde en in 1643 opnieuw bekrachtigde ‘cedel dienende op de logeringe
van het Krijgsvolck ende betaelinge van de logies-gelden in de frontierste-
den’. Soldaten konden volgens dit document met vier of zes personen in één
kamer worden ondergebracht en hadden slechts recht op één bed per twee
man. De lagere officieren moesten genoegen nemen met één kamer en één
bed. Ritmeesters en kapiteins hadden daarentegen recht op een kamer, een
keuken en twee bedden.67

Wat betekende het voor Doesburgers om logés in huis te hebben? Het
bracht hun geld op, maar in hoeverre hielden hun bezittingen nog een
symbolische waarde? Een mogelijke aanwijzing vormt een anekdote die de
zeventiende-eeuwse jurist Van Overbeke ten minste twee keer op schrift
stelde: ‘Een Spaensche jongen van 15 jaeren wierdt bij twee arme luyden
ingequaertiert die, niet de pijne waerdt achtende noch haer beste bedt voor
soo een jongen te spreyen, beslooten hem bij haer op een bedde te laeten slae-
pen.’68 Kennelijk werd in dit huishouden ‘het beste bed’ niet gebruikt. De
anekdote suggereert echter dat de familie wel bereid was geweest voor een
aanzienlijker gast een uitzondering te maken.

Bij de familie Van de Velde was in 1677 de ‘voorste bezijden kamer’ in
gebruik door een luitenant. De luitenant trof het niet slecht: de kamer was
voorzien van een stookplaats, een kantoor, een ledikant met het nodige
beddengoed en Spaanse stoelen met groene trijpen kussens. Ook aan enige
wanddecoratie was gedacht: aan de muur hingen vier schilderijen en vijf
ingelijste prenten. Voorts stonden er een paar kleine beeldjes: twee hondjes
en een mansbeeldje. De rest van het huis werd bewoond door een weduwe,
haar twee dochters en haar schoonmoeder. Overtollige ruimte was er in het
huis in de Lange Kuiperstraat in elk geval niet. Afgezien van de zijkamer
waren er alleen nog een voorhuis, een keuken, een achterkeuken en een
kamertje boven de achterkeuken. Ook het voorhuis was als woonvertrek in
gebruik, blijkens de aanwezigheid van een lange uittrekbare tafel en een
zestal stoelen. De stookplaats, voorzien van attributen als een kruishaal en
een vuurscherm met vijf deuren om de rookoverlast te beperken, bood de
mogelijkheid om hier tevens te koken.

De weduwe zal vooral uit financiële overwegingen de zijkamer hebben
afgestaan; bij haar overlijden waren vrijwel al haar vaste bezittingen met een
totale waarde van 2683 gulden met hypotheek belast en werden de roerende
goederen publiek verkocht. De opbrengst hiervan bedroeg niet meer dan
350 gulden. Dat de familie betere tijden had gekend, blijkt uit het in 1653
opgemaakte hoofdgeldkohier, waarin Van de Velde met zijn echtgenote en
dienstmaagd in de tweede klasse (met daarin ook een predikant, een school-
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meester en andere notabelen) werd ingedeeld. Het tij keerde echter snel; in
tweede instantie werd Van de Velde alweer een klasse lager ingeschaald.

Andere families wisten door de bouw van een soldatenhuisje inkwartie-
ring te voorkomen. Of militairen al dan niet welkome gasten waren, zal dik-
wijls hebben afgehangen van hun rang. De komst van militairen in huis bete-
kende in elk geval dat de eigendommen van de familie door anderen werden
gebruikt, en dus ook een betekenis kon-
den ontvangen die aan de cultuur van het
gezin ontsnapte.

  

‘De kachel is het belangrijkste voorwerp
dat zich in de negentiende eeuw op het
platteland, maar ook in de stad, een plaats
heeft veroverd. Het belang ervan kan
moeilijk overschat worden. […] Zij heeft
voor de ontwikkeling van de materiële
cultuur van het huishouden in de negen-
tiende eeuw een betekenis die vergelijk-
baar is met die van de trein voor de econo-
mie.’ Aldus Schuurman in zijn studie
naar de materiële cultuur op het Neder-
landse platteland in de negentiende
eeuw.69

Ook in de zeventiende en achttiende
eeuw waren er in Nederlandse woonhuizen wel kachels te vinden. Recent
onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat in de grotere huizen van de zeven-
tiende-eeuwse stedelijke elite (uit Duitsland afkomstige) kleine gietijzeren
plaatkacheltjes moeten hebben gestaan.70 Voorzien van bijbelse voorstellin-
gen zouden deze kacheltjes, die doorgaans een plaats kregen in het voorhuis,
in het comptoirtje of in de orangerie, zelfs een zekere statuswaarde hebben
gehad. Interessant in dit verband is de afbeelding van een grote ijzeren plaat-
kachel in Jan Luikens Het Leerzaam Huisraad; de kachel lijkt hier een promi-
nente plaats in het interieur in te nemen.

In de periode waarin Jan Luikens prentboek verscheen (1711) was het
aanzien van deze kachels in sommige kringen vermoedelijk echter alweer op

66. ‘Dagelijksche aanteekeningen van een reisje ter bezigtiging van de verdedigingswerken 
aan den IJssel’, 1861. 67.  Doesburg, inv. nr. 2604, Reglement op de serviesgelden,
1595. Met verklaring van Raad van State dat bedoeld reglement nog van kracht is, 1643.
68. Van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae, 1991, pp. 41 en 108. Over Van Overbeke
zie Dekker, Lachen in de Gouden Eeuw, 1997. 69. Schuurman, Materiële cultuur en
levensstijl, 1989, p. 282. 70. Fock, ‘Verwarmd door de bijbel’, 1997.

Jan Luiken, De kachel. Afbeelding uit: Jan
Luiken, Het Leerzaam Huisraad. Amsterdam
1711.  Amsterdam



zijn retour. In de achttiende eeuw verdwenen de plaatkachels uit het interi-
eur, waarna vanaf 1750 het nieuwe, cilindervormige kacheltype in elk geval
onder de ruim behuisde stedelijke elite snel terrein zou hebben gewonnen.

Minder gangbaar dan de gietijzeren plaatkachels en de nieuwe ‘kolomka-
chels’ waren de in Duitssprekende gebieden algemeen voorkomende kachel-
ovens, geheel opgebouwd uit tegels of bestaande uit een onderbouw van
gietijzeren platen en een bovenbouw van kacheltegels. Deze kachels werden
gestookt vanuit een aangrenzend vertrek, terwijl ook de rook via deze ruimte
werd afgevoerd. Het vertrek waarin de kachels zich bevonden werd wel
aangeduid als de stoof of de stoeve. Voorzover deze kachels in de Republiek
voorkwamen, zou dit vooral in kastelen, openbare gebouwen en kloosters
zijn geweest.71

Simon Stevin besteedde in zijn beschouwingen over het burgerwoonhuis
uitvoerig aandacht aan de voor- en nadelen van de stoeve. De voordelen
waren verre in de meerderheid; het was er overal behaaglijk warm, de
warmte bleef langer hangen, men had geen last van rook of van stof van de as,
het was zuiniger, men ondervond geen hinder van het opstoken van de
kachel (dit gebeurde immers vanuit een ander vertrek), men kon er ‘op een
nacht of min’ de was in drogen ‘soo bequamelick, als waer het inde heete
somer’, en de ‘gemeene luyden koocken bij ’t vier van de cachelovens’. Als
laatste voordeel merkte Stevin op: ‘inde stoven dobbel glase veinsters, geeft
groote warmte’.72 Nadeel van de stoeve was volgens Stevin dat mensen die er
niet aan gewend waren misselijk konden worden (‘ghelijck die Zeesieck
sijn’) en dat het er kon stinken, ‘voornamelick daer yet in is mishaghelick
rieckende, als in schoenmakers stooven het vet leer, caes, ghedroochde vis,
stijnckende asems van menschen, hoenderen, gansen, varckens en soo
voorts’.73

Stevin besteedde mogelijk zoveel aandacht aan de stoof omdat ze in
Holland geen bekend verschijnsel was. In de landgewesten zou de situatie
wel eens heel anders kunnen zijn geweest. In drie zeventiende-eeuwse
inventarissen van Doesburgse notabelen wordt een vertrek aangeduid als
stoof of stoeve, naar we mogen aannemen omdat zich in het desbetreffende
vertrek dus een (ingebouwde of nagelvaste en dus niet in de inventaris opge-
nomen) kachelstoof bevond.74 In aanmerking genomen dat we voor Does-
burg slechts over een paar inventarissen beschikken waarin vertrekken
worden vermeld, is dit zonder meer een hoge score.

Ook wat betreft de nieuwe kachel scoort Doesburg hoog: in de jaren
1780-1800 had ruim de helft van de Doesburgse nalaters er één in hun bezit.
Bij ambachtslieden en kleine winkeliers verwarmden de kachels op een
zuinige manier de werkruimte, in kantoortjes verwarmden zij de handen
zodat men bij het lang stilzitten niet hoefde te kleumen, voor militairen bood
zij uitkomst wanneer ze in onverwarmde vertrekken waren ondergebracht,
en in de grote kamers van de notabelen kwam de kachel van pas wanneer men
ver verwijderd van het vuur aan lange tafels een groot diner nuttigde.
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De indruk die de Maassluise boedels ons geven, beantwoordt meer aan
het globale beeld zoals we dat van de kustgewesten kennen. Verrassend is
echter dat we in het zeventiende-eeuwse Maassluis bij twee stuurlieden, een
boer, een burgemeester en een bakker ‘haardjes met tegels’ tegenkomen.
Vermoedelijk betrof het hier kleine ijzeren kacheltjes die van de buitenkant
waren voorzien van tegels. In de achttiende eeuw gaven de Maassluizers de
voorkeur aan de open haard. De belangstelling voor het nieuwe type kachel
was hier uiterst gering; de vijf families bij wie we in de tweede helft van de
achttiende eeuw een kachel tegenkomen, waren alle van elders afkomstig en
wel uit Frankrijk of Duitsland.

Voskuil heeft naar aanleiding van de beperkte verspreiding van de kachel
in het negentiende-eeuwse Maasland geopperd dat men in sommige huis-
houdens mogelijk niets voelde voor de komst van een nieuwigheid als de
kachel vanuit ‘een ingewortelde behoefte de grilligheid van de natuur het
hoofd te bieden’ of vanuit een ‘afkeer van weelde en genotzucht’.75

Het is echter ook heel goed mogelijk dat de kachel op een gegeven
moment wel degelijk als een praktische innovatie werd beschouwd, maar dat
tegelijkertijd zowel de brede schouw als de seizoensgebonden ontmanteling
van de haardplaats als een symbool in ere werden gehouden. In de negen-
tiende eeuw maakte dit ritueel wellicht deel uit van de groepscultuur van de
boeren, vóór die tijd van de gehele dorpsgemeenschap. De kachel was (nog)
geen statussymbool, de open haard en de grote schouw waren dit wel. De
nadelen nam men voor lief. Culturele waarden behielden dan de overhand
op sociale of economische overwegingen. Interessant in dit verband is
Stevins analyse van de in zijn tijd kennelijk gehoorde klachten over rook-
overlast in Hollandse woonhuizen. Volgens Stevin moest de verklaring be-
halve in de vorm van de schoorstenen en het veelvuldige gebruik van turf in
plaats van hout als brandstof ook op een heel ander terrein worden gezocht:
‘’t gerucht [is] daer meerder, omdat de vrouwen daer eygensinnelicker syn
op witte meuren dan elders’.76 Suggereert Stevin hier, geheel in overeen-
stemming met het stereotiepe beeld, dat de Hollandse vrouwen bijzonder
proper waren, we kunnen zijn argumentatie ook omkeren: de muren werden
in Holland zo vaak gewit, omdat men anders al snel aankeek tegen een
grauwe wand, die bovendien vol vochtplekken zat.

Een van de nadelen van een open haardvuur is dat het de ruimte niet
gelijkmatig verwarmt en dat het vochtig blijft in huis. Houten vlondertjes
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hielden het vocht en de kou uit de grond enigszins tegen en de voetstoof
voorkwam dat men het al te koud kreeg wanneer men verder van het vuur
verwijderd zat. Volgens het Het groot Ceremonie-boek van Van Laar was het
gebruik van de stoof een verschijnsel dat binnen de grenzen van de Repu-
bliek bleef: ‘In Vrankrijk en Engeland, alwaar men zelden stooven gebruikt,
gelijk bij ons, zitten de vrouwen bij het vuur.’77 Hier stellen de inventarissen
ons voor het zogeheten woord-zaakprobleem: achter de aanduiding ‘stoof’
kunnen, zeker in de achttiende eeuw, ook theestoven schuil zijn gegaan. Dat
voetstoven in Maassluis in de zeventiende eeuw een bredere verspreiding
kenden dan in Doesburg, is echter duidelijk: anders dan in het landstadje
had in het vissersdorp vóór 1700 reeds de helft van de nalaters stoven in huis,
die vervolgens in de achttiende eeuw algemeen gangbaar werden. Doesburg
volgde deze ontwikkeling op enige afstand.

Een korte beschouwing van de overige voorzieningen op het gebied van
comfort kan duidelijk maken hoezeer de nalaters bij de inrichting van de
woning rekening hielden met het vochtige klimaat.

In de zeventiende en de vroege achttiende eeuw lag bij vrijwel niemand
iets op de vloer. In de tweede helft van de achttiende eeuw werden matten
gangbaarder en komen we bij acht nalaters zeildoek als vloerbedekking
tegen, waarna vanaf 1786 voor het eerst in de Maassluise boedels ook een
zestal keer melding wordt gemaakt van vloerkleden of vloerkleedjes. Collec-
teur Pieter Meijburg (1755) had als enige nalater een tapijt in huis, maar
intensief gebruikt werd het niet (of niet meer); het lag weggestopt op de
kleerzolder.

In Doesburg bleef vloerbedekking ook in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw een zeldzaamheid: afgezien van een eenzame vermelding in de
boedelveiling van lommerdbaas Moses Gomperts in 1793, komen we
nergens in de bronnen verwijzingen naar vloerkleden tegen. Bij de nalaters
uit de lage en middengroepen ontbreekt ook iedere verwijzing naar zeil,
matten of tapijt. Alleen de bovenlaag heeft een enkele keer iets op de vloer
liggen dat het vermelden waard lijkt: de eerste biezen mat verschijnt bij deze
groep in 1753, in 1787 wordt voor het eerst melding gemaakt van een vloer-
zeil, en in 1788 duikt het eerste tapijt op. De Doesburgse burgemeesterszoon
Quirijn Ver Huell (1787-1860) merkt in zijn herinneringen echter op dat 
er in het woonvertrek (de ‘huishoudingkamer’) bij zijn grootouders in
Zutphen, als was het iets bijzonders, matten lagen in plaats van tapijt.78

Wandkleden kwamen in het geheel niet voor, met uitzondering van
enkele kleden voor deuren bij zeventiende-eeuwse Doesburgers. Een heel
ander beeld zien we in de woningen in een grote stad als Parijs, waar wand-
kleden zeker in het begin van de achttiende eeuw door rijk en arm niet alleen
ter verhoging van het comfort maar ook als statussymbool werden aange-
schaft, totdat daar aan het eind van de achttiende eeuw de wandtapijten
vervangen werden door papieren behang. In de boedelbeschrijvingen is ook
van dit behang geen spoor te bekennen. Dit hoeft niet te betekenen dat het er
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niet was; behang zit vast op de muur en kan dus niet worden verkocht. Het
zal echter niet gangbaar zijn geweest; de muren waren er veel te vochtig
voor.79 In plaats van tapijten of papier koos men tegeltableaus, schilderijen
en spiegels.80

Vrijwel alle Maassluizers, alle Doesburgse notabelen en in de tweede
helft van de achttiende eeuw ook de meeste modale en minder vermogende
Doesburgers hadden ten minste één spiegel in huis. Dat de verspreiding in
Doesburg achterbleef bij die in Maassluis, kan moeilijk alleen worden terug-
gevoerd op een eventueel verschil in welstand: voor drie stuivers had men al
een (gebruikte) kleine spiegel. Eénkamerbewoners hadden in principe
weinig aan meer dan één spiegel en voor mobiele groepen als de militairen
was een grote spiegel ronduit een onpraktisch bezit. Dat er ook in de huizen
van de Doesburgse elite zelden meer dan vijf spiegels hingen, zal mogelijk
terug te voeren zijn op het formaat en het geringe aantal kamers: net als de
academicus Henricus Schaep, wiens grote spiegel in 1697 op een openbare
verkoping voor 25 gulden van eigenaar wisselde, kozen de Doesburgse nota-
belen misschien eerder voor één groot, gedecoreerd en dus kostbaar exem-
plaar. In Maassluis had men er in vrijwel elk vertrek ten minste één hangen,
groot of klein, en in verschillende soorten lijsten. Was de grote spiegel voor
de Doesburgse elite in de eerste plaats een statussymbool met vorstelijke
allure, begeerd om het effect dat zij op de ruimte had (een kleine ruimte
veranderde in een grote zaal), voor de Maassluizers was zij misschien nog om
een andere reden belangrijk. De spiegel had immers niet alleen een effect op
de ruimte, ze kwam ook goed van pas bij het spel van zelfpresentatie: het
bood de mogelijkheid tot correctie (en imitatie) van iemands houding en
uiterlijke verschijning.81

In de zeventiende eeuw kon in Maassluis bij één op de vijf nalaters iets voor
de ramen worden gehangen, en aan het einde van de achttiende eeuw bij
bijna de helft.82 In Doesburg bleef het bezit van gordijnen aanvankelijk
beperkt tot de notabelen. Pas vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw
vinden we ze ook bij een deel van de middengroepen. Bij de minst vermo-
genden komen gordijnen nagenoeg niet voor. Beschermden gordijnen tegen
de kou? Dienden zij vooral tegen de inkijk? Of waren ze er om het zonlicht
tegen te houden?
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Uit de boedelbeschrijvingen valt niet op te maken van wat voor ramen de
huizen waren voorzien. Mogelijk werden in de loop van de achttiende eeuw
de gebrandschilderde83 of glas-in-loodramen vervangen door helder glas en
ging men op dat moment ook over tot het gebruik van gordijnen of het plaat-
sen van horretjes. Deze laatste werden beschouwd als een onderdeel van het
huis en ze zullen dan ook veel algemener zijn geweest dan de boedels doen
vermoeden.

Gordijnen waren in elk geval iets van de stad. In Maasland, waar de
huizen (boerderijen) verder uit elkaar liggen en niet direct aan de door-
gaande weg grenzen, blijft het gordijnenbezit gedurende de gehele acht-
tiende eeuw onder de vijftien procent en in het derde kwart van de acht-
tiende eeuw zelfs onder de vier procent. In Engeland zien we hetzelfde: op
het platteland heeft van de boeren niet meer dan vijf procent gordijnen in
huis, terwijl één op de vier kooplieden in het begin van de achttiende eeuw
gordijnen voor de ramen kan hangen.84 Opmerkelijk is echter dat in Maas-
sluis de gordijnen vaak niet voor het raam hingen, maar waren opgeborgen in
een kast. Het is niet onwaarschijnlijk dat gordijnen alleen in bepaalde situ-
aties werden opgehangen: alleen in de winter of juist – tegen het zonlicht – in
de zomer? Wellicht werden de gordijnen alleen bij rouw opgehangen en
bleven zij dan ook dicht.85

Daniel Roche heeft gewezen op de verandering in sensibiliteit die in de
loop van de achttiende eeuw lijkt te hebben plaatsgevonden waar het de
behoefte aan (dag)licht in huis betreft. Profiterend van technische ontwikke-
lingen ging men meer waarde hechten aan grote ramen die het daglicht
toelieten, spiegels en lichte kleuren: ‘De multiples indices affichent les
valeurs montantes de la lumière du jour.’86

Voor ‘pottenkijkers’ viel er ’s nachts vermoedelijk weinig te beleven. Het
zal in de meeste huizen (zeker in die vertrekken waar men dan niet verbleef;
het voorhuis dus) donker zijn geworden zodra de duisternis viel. Met name
onder de Doesburgse elite waren er echter nogal wat nalaters met relatief
veel lichtbronnen in huis. Verlichting was voor hen een belangrijk distinc-
tiesymbool. Natuurlijk woonde de elite in grotere huizen en hadden zij dus
meer kamers om te verlichten, maar het was zeker niet vanzelfsprekend dat
dit ook gebeurde: verlichting was kostbaar en het brandgevaar groot. In het
huis van Christoffels grootvader Petrus Canisius Baerken, bij wie in 1753
een inventaris werd opgemaakt, werden in totaal 53 lichtbronnen aangetrof-
fen, te weten acht zilveren luchters, dertien koperen, twee tinnen en een
blikken exemplaar, een handluchter, twaalf koperen blakers, een ijzeren
blaker en vijf houten hangblakers, drie koperen armen om kaarsen op te
zetten en ten slotte vijf ijzeren en twee koperen lampen. Hiermee overtrof
deze Baerken iedereen in Doesburg. Zijn zoon bezat een generatie later, in
1788, ongeveer de helft en onderscheidde zich daarmee niet meer van de rest
van de Doesburgse bovenlaag.

Zoals Daniel Roche opmerkt, bood de kerk met haar overdadige verlich-

118



ting aan iedereen een voorbeeld; de kerkelijke rituelen plaatsten het licht in
het centrum van de religieuze symboliek.87 Juist in een wereld waarin
verlichting schaars was en het onderscheid tussen dag en nacht veel scherper
dan tegenwoordig, moet verlichting tot de verbeelding hebben gesproken.
Het is niet ondenkbaar dat mét het minder ostentatieve gebruik van kaarsen
en lampen binnen de gereformeerde kerk verlichting voor het kerkvolk ook
een andere (minder statusverhogende en meer utilitaire?) betekenis kreeg.

Gemakkelijk verplaatsbare lichtbronnen zoals kandelaars, lampen en
wandblakers waren het meest gangbaar. Slechts bij een enkeling kwam het
licht van boven, van de aan de zoldering bevestigde luchters en koperen
kronen. Bij de meeste nalaters werden de kandelaars, lampen en blakers
overigens niet verspreid over de verschillende vertrekken aangetroffen,
maar vaak bij het andere tin- en kopergoed in een kast. Had men ergens licht
nodig, dan nam men dit mee van het ene naar het andere vertrek. Zorgden de
kronen aan het plafond voor een gelijkmatige verdeling van het licht over de
hele ruimte, bij het gebruik van lage lichtbronnen moest men dicht bijeen
zitten om elkaar te kunnen zien.88

Het is heel waarschijnlijk dat er in de loop van de achttiende eeuw sprake
was van een toenemende behoefte aan goede verlichting in huis, althans in
bepaalde kringen. In elk geval werd er aan het eind van de achttiende eeuw
druk gezocht naar technische verbeteringen op het gebied van verlichting.
Een voorbeeld van een laat-achttiende-eeuwse innovatie is te zien op een
anonieme prent getiteld Het oude en nieuwe licht (zie p. 120). De plafondlamp
wordt hier als tegenhanger van de ouderwetse olielamp getoond: terwijl men
bij het schijnsel van de olielamp alle moeite moet doen om nog iets te kunnen
zien, zorgt de moderne lamp voor een goed verlichte ruimte.

De hierboven genoemde prent is een schoolvoorbeeld van de wijze waarop
de vormgeving van het dagelijks leven ingezet kan worden in een publiek
debat. Het is een intrigerende prent, temeer daar zij blijkens een latere
afdruk sommige kijkers uitnodigde tot een visuele aanpassing: niet alleen het
oorspronkelijke onderschrift werd veranderd van ‘het oude, en het nieuwe
licht’ in ‘het oude waare, en nieuwe valsche licht’, maar er werd ook het een
en ander in de afbeelding toegevoegd. Naar wordt aangenomen waren deze
toevoegingen bedoeld als een hekeling van de nieuwe ideeën in de lutherse
kerk, aangeduid als ‘het nieuwe licht’. Anders dan wel is verondersteld, zal
de eerste zeker niet slechts tot doel hebben gehad het verschil tussen oude en
nieuwe verlichting te tonen in positieve zin.89 Gezien de bijbeltekst in het
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Anoniem, Het oude en nieuwe licht, zonder datum. In het medaillon op de pilaar
staat de tekst: ‘Eens Wyzen Mans raad word gepresen, maar de tukken Worden
te Schanden. Salomon.’ Het woord ‘tukken’ is handmatig veranderd in ‘gikken’.
Het onderschrift is veranderd in ‘Het waare oude en valsche nieuwe licht’. Ook
in de afbeelding is het een en ander toegevoegd. Op de tafel rechts staat een
verwijzing naar de bijbeltekst Prediker  :18. De tekst van dit vers luidt: ‘Want in
veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert
smart.’ Onder de lamp rechts staat een verwijzing naar Spreuken 28:11. Het
betreft hier de regels: ‘Een rijk man is wijs in zijn ogen; maar de arme, die
verstandig is, doorzoekt hem.’ Prentenverzameling Nederlands Openlucht-
museum Arnhem (foto: Nederlands Openluchtmuseum Arnhem)



medaillon op de pilaar moet de afbeelding in een confessioneel kader worden
geplaatst. Het is echter evenmin zeker dat de oorspronkelijke afbeelding
diende als propaganda voor de nieuwe ideeën binnen de lutherse kerk. Wat
de precieze strekking ook mag zijn geweest, de prent biedt een zeldzaam
beeld van de veranderingen op het gebied van de wooncultuur in de acht-
tiende eeuw en vooral van de perceptie van die veranderingen in bepaalde
kringen aan het einde van de achttiende eeuw. Aan de ene kant een donkere
‘woonkeuken’ met een bedstede, een vierkante tafel, een linnenkast, een
open haard met boven het vuur een ketel, pronkporselein op de schoorsteen-
mantel, de linnenkast en de lijst boven de bedstede, een ‘ruw’ balkenplafond,
een bejaard echtpaar waarvan de man uit de bijbel voorleest terwijl de vrouw
ondertussen afgeleid wordt door haar verstelwerk, en ten slotte een meid die
al evenmin ‘het woord Gods’ in zich op kan nemen omdat zij voor de verlich-
ting moet zorgen. Aan de andere kant een goed verlichte kamer zonder
bedstede of open haard (maar mogelijk een hier niet zichtbare kachel?), een
ronde tafel, een boekenkast, ‘fijne’ lambrizering, en een gezelschap waarvan
alle leden in een actieve gedachtenwisseling zijn betrokken. Kortom: het
oude gezinshuishouden tegenover de nieuwe groepssociabiliteit, met de
woonkamer als semi-publieke ruimte.

De boedelbeschrijvingen geven een heel wat minder schematisch beeld.
De Maassluise boedels doen vermoeden dat hier tot ver in de achttiende
eeuw een woonpatroon domineerde waarin het gebruik van de ruimte
varieerde al naargelang de gelegenheid, het seizoen en de verschillende
levensfasen, met in de achttiende eeuw een meer geprononceerde scheiding
tussen werk en gezin.

Voor Doesburg blijft het beeld veel vager, omdat we slechts over een paar
per vertrek opgemaakte boedelbeschrijvingen beschikken. Heel duidelijk is
echter dat men in dit landstadje al veel eerder en op veel grotere schaal
kennismaakte met de kachel. De keuze voor de kachel zouden we kunnen
beschouwen als een indicator van een wooncultuur waarin een functioneel,
aan concrete handelingen gekoppeld gebruik van de vertrekken vooropstaat.

Dit was het geval bij de Doesburgse luitenant-kolonel Van Eijs. De
meeste meubels zullen bij hem steeds op dezelfde plaats zijn blijven staan en
de meeste vertrekken waren vermoedelijk het hele jaar door in gebruik. De
slaapkamers bevonden zich zoals we zagen allemaal op de bovenverdieping.
Gasten werden ontvangen in het salet, dat plaats bood aan een gezelschap
van twaalf personen. De gehele inrichting was hierop afgestemd: twaalf
stoelen, twaalf stoven en twaalf beeldjes op de schoorsteen, een spiegeltafel-
tje met daarop een thee- en chocoladeservies, een grote spiegel, een kleed op
de vloer en gordijnen voor zowel de deur als de ramen. Het vertrek werd
verwarmd door een open vuur. In de eetkamer kon men langere tijd aan tafel
zitten zonder last te krijgen van de kou: een kachel zorgde hier voor een
gelijkmatige verdeling van de warmte. De keuken ten slotte was een werk-
vertrek. Er werd niet gewoond, niet geslapen, niet gegeten en niet gepronkt.
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Zij ontleende haar distinctie aan de speciale attributen die de bereiding van
een meer verfijnde maaltijd mogelijk maakten: een lang aanrecht, een zalm-
pannetje, een visplaat, een ‘etensmachine’, een koolschaaf, een braadpan,
drie taartpannen, enkele braadspitten, een suikerschaar en twee aardewer-
ken saladebakken. In deze keuken werd alleen gekookt.
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4. Eten en drinken

‘Ten half drie kwam haare kamenier haar vraagen, waar mejuffrouw verkoos
het middagmaal te houden. Zij zeijde, zegt aan de knegt dat hij hier de tafel
koomt dekken, voor mij en deeze heer, ik verkies hier te dinneeren. De knegt
dekte de tafel, seer beleeft en zeedig, en nooijt heb ik fraaijer tafel-goed
gezien als ik toen zag, en alles even deftig. Ten 3 uuren wierd het eeten opge-
bragt, het zelve bestond in eene meenigte geregte, die mij vergeeten zij, ik
proefde hier en daar een weinig van, en de juffrouw at ook niet veel. Het op
en af brengen der geregten duurde wel tot 4 uuren, eindelijk kwam het
dissert, en hier meede wierd de maaltijd afgeslooten, waar over ik verblijd
was, de juffrouw was geen sterke eeter, zoo dat het meeste weder afgedragen
wierd. Het was voorwaar eene pragtige maaltijd en als ik van te vooren niet
gegeeten had, dan zou ik hier heerlijk en deftig hebben kunnen spijzen.’1

Aldus Christoffel Baerken over een van de diners die hem door zijn
minnares in Deventer werden aangeboden. Bij zijn nichtje in Hengelo ging
het er heel anders aan toe. Hier kreeg Baerken meermalen zelfgebakken
pannenkoeken voorgezet ‘en het waren seer lekkere koekken, waar ook geen
eyeren in vergeeten waaren, ik at hier van zoo veel mij lusten’.2

Een egodocument als dat van Christoffel Baerken laat mooi zien hoe een
individu zich heen en weer bewoog tussen verschillende culturele circuits
met elk hun eigen codes op het gebied van eten en drinken.

In de zeventiende en achttiende eeuw vonden ingrijpende veranderingen
plaats in het bezit van eet- en drinkgerei; het breekbare porselein en het
Delfts aardewerk gingen een belangrijker plaats innemen naast tin en
‘gewoon’ aardewerk, innovaties als de vork en de opscheplepel deden hun
intrede, de verspreiding van het fijne glaswerk maakte een einde aan de tijd
van de grote wijn- en bierkannen, en het koffie- en theegoed, bestemd voor
de ‘ontnuchterende’ nieuwe warme dranken uit de Oost, vond zijn weg
onder brede lagen van de bevolking.

Doorgaans worden deze en andere veranderingen bekeken in het licht
van het civilisatieproces zoals dat door Norbert Elias is beschreven. In zijn in
1939 verschenen standaardwerk Über den Prozess der Zivilisation liet Elias
aan de hand van etiquetteboeken zien hoe vanaf de late Middeleeuwen als
gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen geleidelijk aan allerlei ‘dier-
lijke’ gedragingen als ongepast en uiteindelijk ook als pijnlijk voor anderen
werden beschouwd. Het resultaat was een proces dat zich kenmerkte door
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een toenemende publieke zelfbeheersing en individualisering.3

Op het gebied van eten en drinken is deze ontwikkeling heel goed traceer-
baar, althans waar het de in etiquetteboekjes voorgeschreven norm betreft.
Werd het aanvankelijk heel gewoon gevonden om soep te drinken uit een
gemeenschappelijke kom of uit pollepels die voor meer mensen dienden,
rond het midden van de zestiende eeuw zou men het als welvoeglijk zijn gaan
beschouwen om iedereen een eigen lepel te geven. Ruim een eeuw later
moest iedereen ook een eigen bord krijgen. Tevens moest men er volgens de
etiquetteboekjes rekening mee houden dat sommige mensen zelfs niet meer
van een gerecht wilden eten waar anderen al met hun lepel in gezeten
hadden. Men hoorde daarom eerst de lepel af te vegen aan een servet of het
bedienend personeel om een schone lepel te vragen. Uiteindelijk deed men
er goed aan, wilde men de regels van de wellevendheid niet overtreden, om
de soep met een speciale opscheplepel op te dienen.

Naast etiquetteboekjes zijn er tal van andere normatieve bronnen waarin
eet- en drinkgewoonten ter sprake komen. Zo verscheen in de jaren 1732-
1735 het driedelige Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebrui-
ken aan den dis, waarin Van Alkemade en Van der Schelling ‘de christelijke
burger’ nadrukkelijk aanspoorden om de ‘goede manieren’ slechts in acht te
nemen voorzover die niet strijdig waren met de regels van de gezonde rede
en de christelijke godsdienst.4 Van zowel wereldlijke als kerkelijke zijde
werden in de zeventiende en achttiende eeuw om uiteenlopende redenen tal
van ordonnanties uitgevaardigd die betrekking hadden op eten en drinken.

In dit hoofdstuk zullen we kijken naar de manieren waarop in de dage-
lijkse praktijk vorm en betekenis werden gegeven aan de maaltijd, het ge-
bruik van tabak en het drinken van alcohol of van de nieuwe warme dranken
koffie en thee. Hoe verhielden deze zich tot de geschreven norm? Uitgaande
van de veronderstelling dat voorwerpen niet door iedereen op dezelfde wijze
werden gebruikt, moeten we behalve naar het bezit ook naar de verschillende
vormen van gebruik kijken. Behalve de hoedanigheid van de objecten zelf en
de context waarin zij voorkomen bieden de boedelbeschrijvingen hiervoor
zelf al een paar duidelijke aanwijzingen. In het voorgaande kwamen al
verschillende vormen van ‘pronkgebruik’ ter sprake; het betrof hier ook
serviesgoed. Een enkele keer wordt expliciet in de inventarissen aangegeven
dat bepaalde bezittingen ‘voor dagelijks gebruik’ waren. Voor het eerst
komen we zo’n aanduiding tegen bij de Doesburgse luitenant Bettinck in
1659. Een eeuw later duikt een dergelijke aanduiding opnieuw een paar keer
op in Maassluis. Duidelijk is dat het hier geen toevallige preoccupatie van
één notaris of diens klerk was. Hetzelfde geldt voor expliciete verwijzingen
naar vormen van gebruik, gekoppeld aan kalenderfeesten, zoals het paas-
goed (bij een joodse koopman in 1789) en de zogeheten nieuwjaarsijzers. Het
is echter pas bij een meer systematische analyse van de inventarissen in
combinatie met andere bronnen dat duidelijk wordt hoe in de loop van de
zeventiende en achttiende eeuw een proces van differentiatie plaatsvond
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waarbij het gebruik van eet- en drinkgerei gekoppeld werd aan een speci-
fieke plaats, tijd en sociale groep.

  

Net als elders in de Republiek zal ook in Doesburg en Maassluis de dage-
lijkse hoofdmaaltijd hebben bestaan uit potspijs of ketelkost, bereid op een
open haardvuur in een grote koperen ketel die met behulp van een haardhaal
wat hoger of lager kon worden gehangen.5 De ketelkost werd gecombineerd
met tarwe- of roggebrood dat vermoedelijk meestal bij een bakker werd
gekocht, of met zelfgebakken pannenkoeken van boekweitmeel; in vrijwel
elke keuken waren wel een paar koekenpannen te vinden, soms toepasselij-
kerwijs aangeduid als ‘boekende koekpannen’.6 Wafelijzers, nieuwjaars-
ijzers (een speciaal soort wafelijzers waarmee nieuwjaarskoeken werden
gebakken), broederpannen en zusterpannen (een soort poffertjespannen)
komen we in Maassluis vaak op zolder tegen, ver verwijderd van het dage-
lijkse kookgerei; ze zullen alleen bij speciale gelegenheden (de winterfees-
ten?) tevoorschijn zijn gehaald.

Echt verfijnd kan de eetcultuur van onze nalaters niet zijn geweest: daar-
voor was de inrichting van de meeste kookplaatsen te eenvoudig. Zelfs een
keuken als die van luitenant Bettinck maakt een betrekkelijk eenvoudige
indruk. De lijst vermeldt aan kookgerei een grote koperen ketel en vier
kleine koperen keteltjes, een geelkoperen pot met voeten, een geelkoperen
taartpan, drie ijzeren potten met deksels, drie ijzeren braadspitten, een
kruishaal, twee roosters, twee drievoetjes, een koperen schuimlepel, een
drooplepel (juslepel), drie vleesgaffeltjes, een koperen steelpannetje en wat
kleine attributen zoals een klein gegoten koperen eierpotje.

Instrumenten voor het braden van grote stukken vers vlees, waaronder
ook zelfdraaiende braadspitten, komen we vrijwel uitsluitend tegen in Does-
burg; in de zeventiende eeuw bij de bovenlaag en de middengroepen, in de
achttiende eeuw alleen nog bij de notabelen. De enige keer dat we in het ze-
ventiende-eeuwse Maassluis een braadspit tegenkomen, is bij de weduwe
van een predikant afkomstig uit de omgeving van Breda. De achttiende eeuw
levert niet meer dan vijf vermeldingen op. Echt verwonderlijk is dit niet: er
viel in de omgeving van Maassluis niet veel te jagen. Wel waren er doorgaans
roosters te vinden voor het bakken van bijvoorbeeld appels en kleine stukken
vlees.
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In tegenstelling tot wat we in een vissersgemeenschap op het eerste
gezicht misschien zouden verwachten, komen we heel weinig objecten tegen
(vijf in de zeventiende, tien in de achttiende eeuw) die verwijzen naar de
consumptie van vis. Gekookt in koperen ketels, gebakken in gewone ijzeren
pannen of gebraden op de alomtegenwoordige roostertjes, zal vis voor velen
dagelijkse kost zijn geweest. In een gemeenschap waar vis zó gewoon was, zal
deze echter geen distinctieve waarde hebben gehad. In Doesburg komen we
in de achttiende eeuw meer visvoorwerpen tegen, en ook in het naburige
Delft beschikte men in de achttiende eeuw over visgerei.

Het aanzien dat vis genoot als gerecht werd natuurlijk niet alleen door het
al dan niet overvloedige aanbod bepaald. Vis staat van oudsher voor de
schrale keuken van de vastentijd. Illustratief in dit verband is de poging van
de zeventiende-eeuwse predikant Ridderus om vis van een andere connota-
tie te voorzien. In zijn bekende Nuttige Tyd-korter voor reysende en andere
lieden (1663), een boekje dat zowel in Doesburg als in Maassluis in particu-
liere huishoudens te vinden was, werd in een samenspraak tussen een
regent, een theoloog en een schipper geprobeerd aan het imago van vis iets te
veranderen. Verteld werd hoe de regent zijn gezelschap thuis uitnodigde
voor een maaltijd en hun gebraden vis voorzette met de woorden: ‘Visch te
koopen is niet ongevoegelijck selfs voor lieden van fatsoen. Ick ontsie mij dat
niet bij gelegenheijdt, ja ik durfse wel over straet draghen.’ Echt feestelijk
eten werd het echter ook in dit verhaal niet, want de regent haastte zich om
aan te geven dat eten en drinken niet het allerbelangrijkste zijn bij een maal-
tijd: ‘Ik hebbe u lieden meer genoodight om noch een soet tafel-discours te
hebben dan om de spijse of dranck.’7 In pluriconfessionele gemeenschappen
zal het eten van vis tijdens de vastenperiode in katholieke kringen mogelijk
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Steelpan, aardewerk, Nederland, diameter 
29 cm, vindplaats Noordeinde, inv. nr.  2295

Ketel, koper en ijzer, Nederland, hoogte 
14,6 cm, vindplaats onbekend, inv. nr.  4948



een meer ritueel karakter hebben gehad, compleet met speciaal serviesgoed.
Ook Christoffel Baerken liet de vastentijd niet ongemerkt voorbijgaan, en
bracht als logé speciaal voor zijn oom en tante een grote labberdaan (gezou-
ten kabeljauw) mee. Het nichtje bereidde voor de vastenavond een ‘worst in
de pan gebraden in een beslag van eijeren daar overgegoten, zijnde dus een
koek van metworst en eijeren, het welk wel te gebruijken is, en smaakt heel
goed’.8

  :   

Het is hier niet de plaats om lang stil te staan bij de vraag uit wat voor ingre-
diënten de dagelijkse maaltijd nu precies bestond (het lokale aanbod en het
seizoen zullen in dezen van doorslaggevende betekenis zijn geweest). Het
gaat ons hier meer om de ‘duurzame’ consumptiegoederen die we in de
boedelbeschrijvingen tegenkomen, en niet zozeer om de vraag wát, maar om
de vraag hóe er werd gegeten.

De boedelbeschrijving van luitenant Bettinck lijkt hiervoor de aangewe-
zen bron. In de met zoveel zorg opgemaakte inventaris is expliciet aangege-
ven welk tafelgoed ‘daeghlicks’ werd gebruikt: veertien tinnen schotels,
negen tinnen borden en vier tinnen kommetjes.

Bij Bettinck werd zowel op gewone dagen als bij speciale gelegenheden
van tinnen borden gegeten. Opmerkelijk is dat er net als bij de familie
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Kookpot, aardewerk, Nederland, hoogte 
11 cm, vindplaats Delft, inv. nr.  2644
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Alle voorwerpen dateren van de zeventiende eeuw. Collectie Museum Boijmans Van Beuningen
Rotterdam (foto’s: Studio Tom Haartsen)



Jansen-van Grevenbroeck ook bij Bettinck geen bestek in de keuken lag.
Mogelijk at men met houten lepels en werden deze niet in de inventaris
genoemd. Of haalde men telkens het zilver uit de kast?

Met uitzondering van de allerarmsten waren de meeste inventarisnala-
ters in de zeventiende eeuw redelijk voorzien van serviesgoed. Bij Hendrick
Wemmers en Jannigje Hammers, een modaal (in het hoofdgeldkohier uit
1653 bij de ‘infimi’ ingedeeld) Doesburgs echtpaar met twee kleine kinde-
ren, kon in 1666 de tafel worden gedekt met 22 tinnen schotels (voor soep),
negen tinnen teljoren (voor vaste spijzen), negen tinnen lepels, drie tinnen
kommen, een tinnen mosterdschoteltje, een tinnen mosterdpot en twee
tinnen zoutvaten. Voorts waren er alleen nog een paar stukken aardewerk in
huis (een grote schaal, drie schotels, twee boterschoteltjes en een mosterd-
schoteltje) en één houten schaal. De zes zilveren lepels zullen vermoedelijk
(doop?)geschenken zijn geweest en niet op gewone dagen zijn gebruikt.

Tingoed was er in dit huishouden genoeg. Opmerkelijk is echter de
geringe hoeveelheid hout en aardewerk. Was de inventaris zorgvuldiger
opgemaakt, dan hadden we wellicht een heel ander beeld gekregen. Houten
serviesgoed en eetgerei bleven vaak onvermeld, eenvoudigweg omdat het
weinig waard was. Met aardewerk ligt het wat anders: aardewerk was breek-
baar en zeker het gewone gebruiksaardewerk was geen lang leven beschoren;
in de beerputten vinden we nu de scherven terug van dit ‘wegwerpgoed’. Als
meest kostbare en ook meest duurzame materiaalsoort was bij tin de kans het
grootst dat het in de inventaris terechtkwam.

Zoals we in het vorige hoofdstuk reeds zagen, bleef het tingoed in Does-
burg gedurende de gehele periode een belangrijke plaats innemen; aan het
einde van de achttiende eeuw waren ook in veel modale huishoudens tien of
meer tinnen borden te vinden. Grote aantallen komen we, zoals te verwach-
ten was, bij de kleine zelfstandigen niet tegen. In die gevallen waarin de
boedel vlak voor een tweede huwelijk is opgemaakt, moeten we er rekening
mee houden dat er al een boedelscheiding heeft plaatsgevonden. Maar ook
dan zeggen de gegevens nog wel iets. Zo valt er in de inventarislijst van de
Doesburgse voerman Antoonij Garssen uit 1784 nauwelijks een spoor van
luxe te ontdekken. Aan kook- en eetgerei nam Garssen bij zijn tweede huwe-
lijk slechts twee koperen schotelketeltjes, twee theeketeltjes, een drooplepel,
zes tinnen borden, een tinnen mengel (maatbeker), een half dozijn porselein,
zes tinnen lepels, een melkoort (melkkan), zes aarden borden, een haal, een
tang, een schep en een ijzeren pot mee. Toch was Garssen niet echt arm; van
bedrijfsgoederen was hij met onder meer drie paarden en een paar wagens in
elk geval redelijk voorzien.

Anders dan in Doesburg liep de betekenis van tingoed in Maassluis sterk
terug. Had in het vissersdorp in de zeventiende eeuw nog één op de drie
nalaters meer dan 24 tinnen borden in huis, in de achttiende eeuw verdwe-
nen bij de minder vermogende vissers en kleine winkeliers de tinnen borden
en schotels vrijwel geheel uit de inventarissen. Grote concurrent van het
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tingoed was hier het aardewerk, met aan het eind van de zeventiende eeuw
het Delfts blauw als belangrijke nieuwkomer. Terwijl in Doesburg de
verspreiding van het Delfts blauw beperkt bleef, won het in Maassluis na een
eerste vermelding in 1670 snel terrein, met name onder de ‘lagere’ groepen.
Het gegeven dat in Maassluis het tingoed plaatsmaakte voor aardewerk zou
op een vorm van wegwerpcultuur kunnen wijzen, zoals in de late Middel-
eeuwen houten borden als wegwerpartikel moeten hebben gefunctioneerd.
Maar het is ook denkbaar dat we het juist moeten beschouwen als een aanwij-
zing voor voorzichtiger gebruik.



Geheel volgens het algemene beeld zoals we dat kennen voor de eetcultuur
in de vroegmoderne tijd verschenen in de loop van de achttiende eeuw bij de
bovenlagen in Doesburg en Maassluis allerlei soorten schalen, schotels en
kommen voor een ‘in stijl’ gedekte tafel, zoals soepterrines, dessertschaal-
tjes, confituurbordjes, tafelmessen, voorsnijmesjes en kleine oestermesjes.
Voor Maassluis kunnen we er welhaast zeker van zijn dat dit serviesgoed
alleen bij bijzondere gelegenheden werd gebruikt; meestal kreeg het een
plaats in een van de kamers op de bovenverdieping.

Bezien we dit gelegenheidsgoed in de ruimere context van de boedelbe-
schrijvingen, dan komt het ons voor dat het in Doesburg eerder werd
beschouwd als een teken van beschaafde distinctie, behorend bij een welle-
vendheidscultuur, terwijl het in Maassluis meer als een kostbaar, naar stede-
lijke moderniteit verwijzend bezit gold, waarbij het gebruik van onderge-
schikt belang was.

Het is opvallend dat we in Doesburg, en niet in Maassluis, etiquetteboek-
jes tegenkomen waarin precies wordt beschreven hoe een mooie tafel eruit
moest zien. Zo beschikte het echtpaar Van Eijs-Verspijk (1788) over boekjes
met veelzeggende titels als De Franse tafeldekker en Der Wohlinformierte
Tafeldekker. In Maassluis komen we alleen het in 1683 voor het eerst ver-
schenen boekje De borgerlyke tafel om lang gesond sonder ziekten te leven van
de geneesheer Steven Blankaart tegen, en wel bij de familie Schim in 1761.
Dit boekje informeerde de lezer niet alleen over allerlei gerechten en de
nieuwe warme dranken koffie, thee en chocolade, maar ook over tafelmanie-
ren. Men kon er echter niets in vinden over het gebruik van een innovatie als
de vork en de recentere ontwikkelingen in de kunst van het tafeldekken.

Opvallend zijn voorts de relatief grote hoeveelheden tafellinnen bij
sommige rijke nalaters in het achttiende-eeuwse Doesburg. De familie Van
Leenhoff (1754) spande wat aantallen tafellakens en servetten betreft de
kroon met 503 servetten en 93 tafellakens. Bij de Doesburgse elite had zeker
de helft van de nalaters meer dan twintig tafellakens in huis, terwijl het
aantal servetten in deze groep in de periode 1750-1775 bij vrijwel niemand
onder de zes dozijn lag. Aan de uitvoering van het tafellinnen was bovendien
de nodige zorg besteed; zo werden bij de familie Warninck onderscheiden:
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G. de Bergh, College van de Visscherij van Maassluis, 1665. Stadhuis Maassluis 
(foto: Frits de Haan, Delft)



G. de Bergh (?), College van de Wet van Maassluis, 1646. Stadhuis Maassluis 
(foto: Frits de Haan, Delft)



‘egale groffe tafellakens met ribbekens’, tafellakens met ‘de cattepoot’,
servetten met een ‘cleijne roos’, handdoeken ‘van eene soort van dat oogkens
goedt’, servetten en een tafellaken met ‘een cleijne bloem’ en dito met een
‘groote ruit’. Dit tafelgoed mocht gezien worden.

Overigens is het nog maar de vraag of alle gasten er bij feestelijke diners
dezelfde tafelmanieren op na hielden. Wie aten er met mes en vork?

In Doesburg komen we de eerste vermelding van
een vork tegen in 1743, in Maassluis al in 1678. Een
anekdote van Van Overbeke (1632-1674), waarin over
een bezoek van enkele deftige heren aan ‘eene schoone
welgeborste en gebilde Geldersche deeren’ wordt ver-
haald, doet echter vermoeden dat de vork in Doesburg
al in de zeventiende eeuw gangbaar was: ‘die groene
moffen [hebben] nergens smaeck in, of sij moeten het
met forquetten eten’, zou iemand bij dat bezoek heb-
ben uitgeroepen.9

Justus van Effen schetst in 1733, ruim een halve
eeuw nadat we in Maassluis de eerste vork zijn tegen-
gekomen, in een van zijn spectatoriale geschriften het
beeld van een gezelschap waarvan sommige disgeno-
ten zich bedienden van vorken – ‘die pas uit de winkel
scheenen te komen’ –, terwijl de anderen weigerden
zich aan het nieuwe gebruik aan te passen en gewoon
met lepels bleven eten. Het gebruik van de lepel wordt
hier iets voor oudere lieden, het gebruik van de vork
iets voor een jongere generatie.10

Elias heeft aan de hand van etiquetteboekjes laten
zien hoe de vork een onmisbaar attribuut werd voor
wie de nieuwe regels van de wellevendheid wilde vol-
gen. Door sommige leden van de Doesburgse en
Maassluise elite zullen vorken inderdaad als een sym-
bool van beschaafd gedrag zijn beschouwd. Maar
meestal zullen ze, veilig opgeborgen in de linnenkast,
een plaats hebben gekregen naast de rest van het zil-
ver, als nieuwigheid zijn gewaardeerd (en bij geboorte

of doop cadeau gegeven), maar zelden of nooit zijn gebruikt.
Voor de meerderheid van de Doesburgse bevolking was de vork vermoe-

delijk echter juist een gewoon dagelijks gebruiksvoorwerp. We komen de
vork, gemaakt van ijzer of staal, in de achttiende eeuw ook in minvermogen-
de huishoudens tegen en dikwijls gaat het dan om een half dozijn of meer.
Vermoedelijk werden deze vorken vooral gebruikt voor de consumptie van
een nieuw gerecht: de aardappel.

Naar wordt aangenomen verliep de verspreiding van de aardappel in de
Republiek van oost naar west.11 De boedelbeschrijvingen lijken dit te onder-

Mes en schede van zilver,
bekleed met roggehuid, 1697.
Het geheel kon met een haak aan
de rokband bevestigd worden.
Nederlands Openluchtmuseum
Arnhem (foto: Nederlands
Openluchtmuseum Arnhem)



steunen: in Lichtenvoorde komen we de
aardappel (en de vork!) vanaf 1720 heel
regelmatig tegen, terwijl in Maassluis pas
helemaal aan het eind van de achttiende
eeuw een enkele keer aardappels in de
lijsten worden vermeld. Gekookte aard-
appels waren te heet om uit de hand te
eten (zeker wanneer ze in een hete saus of
heet spekvet waren gedoopt), en dus
prikte ieder met zijn of haar vork een
aardappel uit de gemeenschappelijke
schaal.

Messen had men voor de dagelijkse pot-
spijs in principe net zo min nodig als vor-
ken. Anders lag dit natuurlijk wanneer er
bij speciale gelegenheden vlees op tafel
kwam. We mogen ervan uitgaan dat net
als elders ook de Doesburgse en Maas-
sluise mannen een mes op zak droegen.
Ze zullen dit ongetwijfeld zonodig heb-
ben gebruikt om het vlees te snijden. Ex-
pliciete verwijzingen naar zakmessen ko-
men we in de boedels echter niet tegen.12

Wat we wel aantreffen zijn losse messen,
meestal één of twee exemplaren, met
(versierde) heften van zilver, hout of been. In Maassluis worden deze in de
loop van de achttiende eeuw steeds vaker vermeld. Onduidelijk is echter of
het hier messen betrof die men als zakmes bij zich hield, of dat het geschen-
ken waren die bij de andere familiebezittingen werden opgeborgen in de lin-
nenkast.13

Vooral bij de Maassluise notabelen is sprake van een significante toename
van het aantal boedels met messen (ongeacht hun hoedanigheid en functie).
Wordt vóór 1700 slechts in één op de zes boedels melding gemaakt van
messen, in de eerste helft van de achttiende eeuw geldt dat voor ongeveer de

9. Van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae, 179. De scheldnaam ‘moffen’ werd 
door Hollanders gegeven aan inwoners van Gelderland en Overijssel. 10. Van Effen, 
De Hollandsche spectator, nr. 161 (1733), pp. 38-39. Zie ook Jobse-van Putten, Eenvoudig
maar voedzaam, p. 211. 11. Jobse-van Putten, Eenvoudig maar voedzaam, p. 111. 12. Zie
(naar aanleiding van de vondst van een leren messchede in de Nederlandse walvisvangst-
nederzetting Smeerenburg) over het mes en de messchede als persoonlijk bezit in de
vroegmoderne tijd: Goubitz, ‘Op lage schoenen in de kou’, 1988, p. 91. 13. Slechts twee
keer wordt in de Maassluise boedels melding gemaakt van een messchede met een mes
daarin. Minder zeldzaam lijken kokertjes (diverse materialen) met daarin enkele mesjes of
een mes en een vork.

Mes, ijzer en been, zeventiende eeuw,
vindplaats onbekend, lengte 23,2 cm,
inv. nr.  6238 /  846. Het mes is
mogelijk gebruikt als vleesmes

Mes, ijzer en geelkoper, zeventiende eeuw,
vindplaats Amsterdam, lengte 18,9 cm, inv. nr.
 6293 /  888

Mes, smeedijzer en been, achttiende eeuw,
vindplaats onbekend, lengte 21,2 cm, inv. nr. 
 6250 /  858. 
Alle messen zijn afkomstig uit de collectie van
Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam
(foto’s: Studio Tom Haartsen)



Het schilderij door Jacob Appel (1680-1751) van het poppenhuis van Petronella
Oortman, ca. 1690. Linksonder zijn de kookkeuken en de pronkkeuken te zien.
Rijksmuseum Amsterdam (foto: Rijksmuseum Amsterdam)



Dirk Langendijk, De geboorte, sepia-aquarel, 1798. Atlas Van Stolk, Rotterdam



helft en in de tweede helft van de achttiende eeuw voor vier op de vijf na-
latenschappen. Vrijwel niemand had echter meer dan vier messen in huis.
Waren er meer gasten dan messen, dan leende men misschien zonodig
elkaars mes.

Pas in het midden van de achttiende eeuw verschijnen in Maassluis de
eerste (als zodanig geregistreerde) tafelmessen in particuliere huishoudens,
voorafgegaan door drie vermeldingen (respectievelijk in 1703, 1739 en 1751)
in inventarissen van publieke gelegenheden. Het is een volgorde van
verspreiding die we vaker tegenkomen: nieuwe objecten worden geïntrodu-
ceerd in publieke gelegenheden om vervolgens een plaats te krijgen in het
particuliere woonhuis.

De vooral bij notabelen en grote ondernemers aangetroffen tafelmessen
hadden vermoedelijk een andere vorm dan de gewone messen: in plaats van
puntige wapens waarmee in één moeite door het vlees kon worden gesneden
en aan het mes kon worden gespietst, waren het ongevaarlijker ogende snij-
messen met een rond uiteinde.14

In Doesburg komen reeds in 1669, in de inventaris van burgemeester
Haeck, tafelmessen voor, veilig opgeborgen in een koker. Een Doesburgse
luitenant had in 1787 naast dertig tafelmessen met zilverbeslag ter waarde
van 25 gulden, ook dertien eenvoudige ijzeren exemplaren ter waarde van
slechts twee gulden. Hier zijn het echter niet alleen de notabelen bij wie we
tafelmessen tegenkomen, maar ook relatief veel leden van de middengroe-
pen. Net als de vork is ook het mes voor hen geen luxevoorwerp. Is het mes
in de eerste helft van de achttiende eeuw althans op papier een zeldzaam
object, nog vóór het eind van de achttiende eeuw lijkt hier een vijf- of zestal
ijzeren messen per huishouden de norm.

In sommige huishoudens was al het bestek gemaakt van zilver; een grote
set was dan gereserveerd voor speciale gelegenheden, terwijl een kleinere
bestemd was voor dagelijks gebruik. Zo beschikte het gezin van de Maas-
sluise medicus en burgemeester Metternach (1754) behalve over drie sets
zilveren vorken en een dozijn messen met zilveren heften over vier ‘dage-
lijkse messen met walrusheften’. Een soortgelijk onderscheid zien we bij de
pastoor in Maasland (1756). Bij vier van zijn zilveren lepels en vorken werd
aangetekend dat zij ‘dagelijks gebruikt’ werden, bij de overige twaalf lepels
en vorken was dat kennelijk niet het geval. Over het gebruik van de achttien
messen met zilveren heften, de zilveren schenkschalen, het olie- en azijn-
kannetje en het andere luxueuze tafelgoed meldt de notaris niets. Wellicht
was het gewoon vanzelfsprekend dat ook dit tot het gelegenheidsgoed
behoorde. Vermoedelijk at de pastoor op gewone dagen in een heel ander
vertrek; niet in ‘de bisschopskamer’, waar het genoemde zilveren tafelgoed
was opgeborgen, maar in ‘de zaal’, waar het tinwerk stond opgesteld en waar
aan bestek alleen eenvoudige tinnen lepels lagen. De bisschopskamer bleef
ongebruikt: dit vertrek had alleen een representatieve waarde.

Hoe ongebruikelijk het was om voor de dagelijkse maaltijd het zilveren

136



bestekgoed uit de linnenkast te gebruiken, mag blijken uit het gegeven dat
een notaris het in 1760 kennelijk nodig vond om aan te tekenen: ‘een zilveren
lepel welke zij daaglijks gebruijkt om mee te eeten’. Een dergelijke opmer-
king laat echter ook zien hoe individueel de keuze van het soort eetgerei was.
In dit verband wordt ook duidelijk waarom bijvoorbeeld bij de Doesburgse
familie Jansen-van Grevenbroeck net als bij zoveel andere nalaters het alge-
meen gangbare lepelhuisje met daarin de gewone
lepels niet in de keuken, maar op de gang hing.
Vermoedelijk was het geen gewoonte om de tafel
van tevoren te dekken, maar nam ieder gezinslid
zijn of haar eigen lepel mee naar tafel. In die con-
text paste het gebruik van de zo nu en dan in boe-
dels aangetroffen setjes zilveren (reis)bestek met
een vork, lepel en mes, al dan niet voorzien van de
initialen. Kwam een gast met zo’n setje aan tafel
zitten, dan etaleerde hij daarmee niet alleen zijn
properheid, maar ook zijn individualiteit. In feite
distantieerde hij zich daarmee van andere gasten.
Naarmate het in de loop van de achttiende eeuw
in sommige kringen gebruikelijker werd om bij
bepaalde gelegenheden de tafel van tevoren te
dekken, zal het gebruik van eigen bestek, hoe bij-
zonder ook, minder zijn gewaardeerd.

  

Uitgaande van het beeld dat Van Alkemade en
Van der Schelling schetsten in hun Nederlands
displegtigheden (1732-1734), gaf Simon Schama
in zijn studie over ‘de Nederlandse cultuur in de
Gouden Eeuw’ een beeld van de Nederlanders
als een volk dat elke gelegenheid aangreep om een groots eetfestijn aan te
richten. Inderdaad is de lijst die Van Alkemade en Van der Schelling geven
indrukwekkend. Naast bruiloftsmaaltijden waren er doopmalen, inwij-
dingsmalen, buurtmalen, bouwmalen, glasmalen, verhuismalen, afscheids-
malen, wederkomst- en wellekomstmalen en zogeheten jokmalen (omke-
ringsfeesten waarbij meester en meesteres bediende speelden voor hun eigen
personeel).15

Nog afgezien van het feit dat Nederlands displegtigheden meer zegt over de
perceptie van Van Alkemade en Van der Schelling dan over de praktijk, ko-
men we, wanneer we een beeld willen krijgen van de gelegenheden waarbij

14. Carson, ‘The consumer revolution in Colonial British America: why demand?’, 1994, 
p. 603. 15. Schama, Overvloed en onbehagen, 1988, p. 193. Vgl. Van Alkemade en Van der
Schelling, Nederlands displegtigheden, deel  , 1732, pp. 192-350.

Bestek van zilver met roggehuid, 
dat werd meegenomen naar begrafe-
nissen, achttiende eeuw. Particulier
bezit



Pieter de Hooch, Binnenhuis met vrouwen bij een linnenkast, schilderij, 1663. 
Rijksmuseum Amsterdam (foto: Rijksmuseum Amsterdam)



a. Zes kommetjes, Chinees porselein, tweede helft zeventiende eeuw, 
inhoud ca. 0,25 liter, inv. nr.  1254 t/m  1259
b. Vier kopjes en schotels, Chinees porselein, achttiende eeuw, 
inhoud ca. 0,1 liter, inv. nr.  1217 t/m  1220.
c. Twee kopjes van witbakkend aardewerk met wit tinglazuur bedekt, 
Delftse keramiek, achttiende eeuw, inhoud ca. 0,1 liter, inv. nr.  7217 en  7218. 
De kopjes zijn, in imitatie van Chinees porselein, in blauw beschilderd
Collectie Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam (foto’s: Studio Tom Haartsen)



Vork, ijzer met lood- of tinlegering, Nederland,
zeventiende eeuw, lengte 19,3 cm, vindplaats
onbekend. In reliëf zijn het jaartal 1671 en de
initialen  aangebracht, inv. nr.  6386 / 
 910

Vork, geelkoper, Nederland, zeventiende eeuw,
lengte 14,3 cm, vindplaats onbekend. Dit drie-
tandig vorkje heeft als uiteinde een vrouwen-
figuurtje, inv. nr.  6388 /  922

Vork, tin, Nederland, achttiende eeuw, lengte
17,3 cm, vindplaats Amsterdam. De achter-
zijde van de steel is gemerkt met een gekroonde
engel en de initialen R.V.S., inv. nr.  6380 /
 914

Lepel, tin, Schiedam, zeventiende eeuw, lengte
17,1 cm, vindplaats onbekend. Schiedams
stadskeur met de gietersinitialen  en het
eigendomsmerk  , inv. nr.  6147 /  755

Lepel, verguld zilver, Nederland, 1696, lengte
18,4 cm. Eigenaarsinitialen  en meesterteken
 , inv. nr.  28

Lepeltje, been, Nederland, achttiende eeuw,
lengte 11,7 cm, vindplaats Amsterdam, inv. nr.
 8566. Het lepeltje is vermoedelijk als mos-
terdlepeltje gebruikt. 

Alle vorken en lepels bevinden zich in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam
(foto’s: Studio Tom Haartsen)



het gelegenheidsgoed werd gebruikt, met deze opsomming niet erg ver. Bij
een buurtmaal zullen heel andere codes hebben gegolden dan bij een ver-
huismaal of een doopmaal. Niet alle feesten waren hetzelfde.16

Het best geïnformeerd zijn we over de zogeheten rouwmalen, waarvan in
de boedelbeschrijvingen dikwijls de nog te verrekenen kosten zijn geno-
teerd. De opgaven zijn fragmentarisch, maar wel duidelijk is dat net als
elders in de Republiek het ook in Doesburg en Maassluis in de loop van de
achttiende eeuw minder gebruikelijk werd om een rouwmaal te houden. In
plaats van een echte warme maaltijd serveerde men steeds vaker alleen kleine
hoeveelheden kaas, vlees en zoetigheden.

Bij vergelijking van de Doesburgse lijsten met die van Maassluis vallen
een paar verschillen op. Dat we in het zeventiende-eeuwse Doesburg meer
posten voor wild en gevogelte tegenkomen was te verwachten, gezien de
belangrijke rol die de jacht hier speelde. Interessanter zijn de vermeldingen
van kruiden en specerijen in de lijsten van luitenant Bettinck (1659), burge-
meester Muijs (in 1665, fl. 5-17 voor specerijen) en kleermaker Arent Elinck
(in 1673, fl. 0-3 voor foelie en rozemarijn). In Maassluis ontbreken derge-
lijke verwijzingen, hetgeen zou kunnen wijzen op een eenvoudiger, minder
exotische eetcultuur.

Mogelijk werd er in Maassluis in grotere gezelschappen gegeten (de hoge
bedragen voor vlees passen in dit beeld), maar in Doesburg verfijnder. Of be-
schouwde men het onder de Doesburgse elite in deze periode al als onbe-
schaafd om na een begrafenis een groots eetfestijn te houden? Voor de maal-
tijd na de begrafenis van de echtgenote van luitenant Bettinck in 1659 werd
bijvoorbeeld wel speciaal een kok ingehuurd (fl. 3-10), maar de overige uit-
gavenposten bleven vrij laag: voor fl. 14-4 aan vlees, voor fl. 14-15 aan ‘kaas,
specerijen en anderszints’ en verder, naast witbrood en tarwebrood, twee
schinken, een kalkoen en zes paar hoenderen. Voor de rouwmaaltijd van
koopman Hartger van Zelst, gehuwd met burgemeestersdochter Hendrika
Brunis (1699), werden een lam (fl. 4-6), een kalfsbout van vijftien pond (fl. 1-
10), twee hammen (fl. 6-1), ‘wittebrood en braden’ (fl. 1-5), een halve kaas
van zeven pond (fl. 1-9), amandelen en rozijnen (fl. 0-6), en krakelingen en
beschuit (fl. 1) aangedragen.

Voor minder vermogende Doesburgers was een dergelijk maal natuurlijk
iets dat alleen in hun dromen voorkwam; de gasten die in juni 1699 aanwezig
waren bij de begrafenis van de smidsweduwe Geertrui Willemse kregen
alleen wat witbrood (fl. 0-6), twee pond kaas (fl. 0-8) en een schenkel (fl. 2-
10) voorgezet.

Voor de maaltijd bij de begrafenis van Maertje Cornelis, de weduwe van
de Maassluise veerman Claes Doensz. Maeslant, werd in 1694 aan vlees
alleen al een bedrag van fl. 98-9 uitgegeven. Voor ham werd een post van 
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16. Zie Frijhoff, ‘Feesten in de 18de eeuw’, 1996; en idem, ‘Fête et loisir dans l’Europe du 
Nord-Ouest à l’époque moderne: contours d’une transition’, 1995.



Tinnen schoteltje, Nederland, zeventiende eeuw, diameter 11,4 cm, inv. nr.  105a.
Collectie Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam (foto: Studio Tom Haartsen)

Bordje met de tekst ‘Sluijsnaars [= Maassluizers] Hout Moet in Teegen spoet’. Het
bordje is gevonden in de beerput van herberg De Visscher op de Markt te Vlaardingen.
Witbakkend aardewerk met tinglazuur, 1750-1800, inv. nr. 1.11-3/569. Collectie
Archeologische Dienst Vlaardingen (foto: Arie Wapenaar)



Jacob Hoppesteyn, Pot (mogelijk als theebus gebruikt), beschilderd met een voor-
stelling die de zegswijze ‘Thee is Vrouwtjestabak’ weergeeft. Aan de andere zijde
bevinden zich voorstellingen van de uitdrukking ‘Koffie is de zuster van de thee’ 
en van ‘Het afzakkertje’, ca. 1700. Delfts aardewerk, hoogte 15,5 cm, inv. nr.  4085.
Collectie Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam (foto: Museum Boijmans
Van Beuningen Rotterdam)



fl. 4-4 genoteerd, voor boter fl. 25-5. En dan was er voor fl. 9-7 nog gezorgd
voor 25 eendenbouten; rekenen we één eendenbout per persoon, dan zat hier
een gezelschap van 25 personen.

Het komt ons voor dat er onder de Doesburgse elite in kleinere kring
werd gegeten en dat het in dit landstadje eerder de kwaliteit dan de kwanti-
teit was waarmee men zich onderscheidde. Dat er in Doesburg bij zo’n maal-
tijd meer en ander serviesgoed werd gebruikt dan in Maassluis kunnen we
alleen maar vermoeden, en dan niet alleen omdat toevallig voor de gasten van
luitenant Bettinck een hele kalkoen werd ingekocht (aan tafel volgens de
regels van de voorsnijkunst in kleinere porties verdeeld?), en bij de begrafe-
nis van de veermansweduwe 25 kant en klare eendenkluiven. In de acht-
tiende eeuw was er vermoedelijk in Maassluis helemaal geen serviesgoed
meer nodig, afgezien van wat kleine schaaltjes; bij rijk en arm werden in deze
periode bij begrafenissen doorgaans alleen nog wat eenvoudige versnaperin-
gen aangeboden.

Nu hadden de Staten van Holland reeds in 1671 een verbod uitgevaar-
digd op het houden van begrafenismalen, in 1689 gevolgd door een resolutie
waarin op strikte naleving werd aangedrongen. Hiermee stelden de Staten
zich op één lijn met de gereformeerde kerk, die de uitbundige maaltijden
afkeurde als strijdig met de christelijke waarden. De predikant Franciscus
Ridderus (1620-1683) was er in zijn – in enkele Maassluise boedels aange-
troffen – Dagelijcksche huys-catechisatie (1659) heel duidelijk over: ‘de spijze
en toerusting moet niet prachtig zijn’, alle overdaad en onmatigheid in spijs
en drank moeten vermeden worden, en ten slotte: ‘De tijt moet niet al te
dickwils komen / ook moeten de maeltijden niet te langh duuren / bijson-
derlijk moet men op de droeve tijden geen vrolijcke maeltijden houden.’17

Behalve de christelijke normen en waarden speelden er voor de lokale
bestuurders ook nog andere overwegingen een rol. Soms zullen de grootse
eetfestijnen vooral met het oog op dreigende sociale onrust als ongewenst
zijn beschouwd, terwijl zij in andere situaties werden getolereerd of zelfs als
een traditioneel ritueel werden gecultiveerd, zoals wellicht in de directe
omgeving van Maassluis het geval was. In de Maaslandse boedels komen we
hoge uitgaveposten tegen voor vlees, vis, brood en boter, of voor, zoals het in
een inventaris uit 1778 expliciet staat vermeld: ‘het maal aan de buren’ en
‘het maal voor de vrienden’ (respectievelijk fl. 26 en fl. 16-10). Uit die laatste
mededeling kunnen we bovendien opmaken dat er soms zelfs twee maaltij-
den werden gehouden: één voor de buren (de lokale dorpsgemeenschap) en
één voor familie en vrienden.

Volgens Le Francq van Berkhey was het in heel Zuid-Holland in de acht-
tiende eeuw onder boeren gebruikelijk dat er uitgebreid werd gegeten: in het
naburige Zuid-Beijerland vonden begrafenismalen plaats waarbij voor vijf-
tig tot zestig personen een grote ham of een schaap geserveerd werd. Als
gasten werden ‘de Bloedverwanten, Naastbestaanden en Vrienden van
Vriendswegen, mitsgaders de Gebuuren’ genodigd.18 Wel diende officieel
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toestemming te worden gevraagd voor het houden van dergelijke maaltij-
den. De boeren wisten deze verplichting listig te omzeilen door bij derge-
lijke gelegenheden de tafel niet te dekken: ‘Onze Boeren draagen, ter meer-
dere voorkominge van bekeuring, in zoodanige omstandigheden wel naauw-
keurig zorg, dat ze geen gedekte Tafel hebben; en beduiden elkander, dat
zulk een aanleg, schoon de Tafel van alles wel voorzien zy, door den Schout
voor geen formeele Maaltyd gehouden mag worden.’19

De paar hoge schuldposten voor grotere hoeveelheden vlees in de acht-
tiende-eeuwse Maassluise boedels komen – één twijfelgeval buiten beschou-
wing gelaten – uitsluitend voor bij nalaters die banden hadden met het
boerenbedrijf, ofwel door hun huwelijk met iemand uit een dorp in de omge-
ving, ofwel als landeigenaren. Voor de stad Delft werd hetzelfde vastgesteld.
Het begrafenismaal werd in de achttiende eeuw in Holland een ‘boerencere-
monie’. En als zodanig werd het ook gewaardeerd door iemand als Le
Francq van Berkhey. De gewoonte om een rouwmaal te houden was, aldus
Le Francq, ‘niet geheel te wraaken’: ‘Zy is eene van die Voorvaderlyke
gewoonten, welke den gezelligen en broederlyken imborst der Natie, onder
elkander, op ’t leevendigst vertoont.’20 Wat aanvankelijk een zaak was van de
brede gemeenschap, werd in de achttiende eeuw meer en meer een zaak van
een bepaald cultureel circuit: en zo kon het voorkomen dat ook in een stad als
Delft en het verstedelijkende Maassluis in sommige circuits nog wel degelijk
begrafenismalen plaatsvonden.

In Doesburg was de situatie weer anders. Hier was het houden van een
rouwmaal niet verboden. Wel was door de Staten van Gelre en de graafschap
Zutphen in 1712 een plakkaat uitgevaardigd waarbij onder andere werd
vastgesteld dat bij rouwmaaltijden niet meer dan zestien tot achttien perso-
nen aanwezig mochten zijn. Voor iedere extra gast diende zowel door de
gastheer als door de gast een boete van zes ‘heeren pond’ [= veertien stui-
vers] te worden betaald. In 1741 werd dit plakkaat opnieuw uitgevaardigd;
de praktijk liet zich niet zo snel veranderen.21

Soepele regels of niet, de Doesburgse notabelen lieten zich in de achttien-
de eeuw duidelijk graag voorstaan op het sobere karakter van hun begrafenis-
ceremonies, althans waar het de etenswaren betrof. Bij de begrafenis van de
weduwe van de Doesburgse chirurgijn Van Holt (1743) bijvoorbeeld, werd
voor nog geen vier gulden aan ‘etenswaren en thee’ geconsumeerd, en bij de
begrafenis van de zeer vermogende luitenant Van Eijs (1788) bleven de con-
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sumpties beperkt tot wat beschuit. Verdwenen waren de afzonderlijke uitga-
veposten voor vlees en gevogelte, en voor de specerijen die in de late Middel-
eeuwen (en getuige de Doesburgse begrafenisschulden ook in de zeventien-
de eeuw) bij gelegenheidsmalen werden aangeboden als exotisch statussym-
bool of als smaakmaker.22 Bij de middengroepen kwam men soms nog wel
bijeen voor een diner: bij de Doesburgse Hendrika Smits werd in 1741 be-
halve ruim twintig gulden aan wijn, brood, koekjes en andere kleinigheden
een bedrag van twaalf gulden aan de maaltijd opgegeven, en bij meesterkleer-
maker Jan Schade werden in 1752 witbrood, krakelingen, gebraad, erwten,
ham en twee kalfsbillen geserveerd. Het tafel- en bestekgoed zal voor deze
gelegenheid wellicht bij de buren of andere genodigden zijn geleend, dan wel
zijn gehuurd, of misschien nam iedereen zijn eigen bestek mee.23 Het komt
ons voor dat, terwijl een deel van de Doesburgse burgerij zich in haar sobere
begrafenisritueel met de Hollandse stedelingen affilieerde, een ander deel er
kennelijk voor koos om zich hier juist tegen af te zetten.

 

In de zeventiende eeuw werd bij begrafenissen altijd alcohol geschonken.
Wie het zich kon veroorloven zorgde voor wijn. In de rekeningen van Does-
burgse begrafenissen komen we voor deze drank bij de notabelen bedragen
tegen van rond de dertig tot veertig gulden, bij onder meer een apotheker en
een winkelierster rond de tien gulden, en bij anderen rond de vijf gulden in
de eerste helft van de achttiende eeuw en tot tien gulden in de periode daar-
na.24 Hoe lager op de sociale ladder, hoe kleiner de bedragen. In Maassluis
werd doorgaans alleen bier geschonken, maar ook hier komen we, ook bij zee-
varenden, wel posten voor wijn tegen. Dat het Hof van Holland reeds in 1635
het schenken van wijn en bier bij begrafenissen verboden had, weerhield de
nabestaanden hier kennelijk niet van. Opvallend is wel dat we in Maassluis,
anders dan in Doesburg, nergens opgaven tegenkomen voor brandewijn en
jenever. Mogelijk werd hier een grens getrokken: bier mocht, wijn ook nog
wel, maar met sterke drank meende men over de schreef te gaan.

Het gezamenlijk drinken van alcohol had een belangrijke sociale func-
tie.25 Natuurlijk was de ene drank de andere niet: bier werd in alle lagen van
de bevolking gedronken, waarbij de goedkope dunne biersoorten tot ver in
de achttiende eeuw het gangbare alternatief vormden voor het kwalitatief
zeer slechte – en calorievrije (dus niet energie gevende) – water. Sterke
drank moet als roesmiddel en panacee vooral onder zeelieden en soldaten
een belangrijke plaats in het dagelijks consumptiepatroon hebben ingeno-
men. Wijn was relatief duur en daarom een luxeproduct.

Voor Roemer Visscher was duidelijk dat elke drank zijn eigen drinkgerei
kende:
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Het schrale water uyt een koperen vlotele,
Het groene wey uit een houte schotele,
Het Poffen-bier uyt tinnen flappers wichtigh,
De klare wijn uyt roemers heel doorluchtigh,
Men mach ’t weelige kandeel uyt gulden stopen schincken,
Dan niet beter als mos uyt een aerden kopken drincken.26

In de boedelbeschrijvingen is het onderscheid heel wat minder duidelijk.
Kannen waren in vrijwel elk huishouden te vinden. Zes kannen per huis-
houden lijkt de norm. In de meeste gevallen wordt niet aangegeven om wat
voor kannen het ging. Evenmin is duidelijk of eruit gedronken werd. In de
achttiende eeuw wordt vaker melding gemaakt van drinkglazen (waaronder
nu ook vaker speciale bierglazen, wijnglazen, roemers) en loopt het aantal
kannen per huishouden terug. Mogelijk werden kannen in de zeventiende
eeuw gebruikt om eruit te drinken en in de achtttiende eeuw vooral om eruit
te schenken. Bij ceremoniële gelegenheden als begrafenissen kregen gasten
in de achttiende eeuw in elk geval allemaal een eigen roemer, speciaal voor de
gelegenheid gehuurd. Zo ging het althans in het achttiende-eeuwse Maas-
sluis, waar onder andere voor de begrafenis van visser Jan Jans Koppert in
1761 dertig roemers werden gehuurd. Voor die van de winkeliersweduwe
Neeltje van den Bosch werden in 1788 behalve dertig roemers ook nog 24
kommetjes besteld: deze zullen voor thee bestemd zijn geweest. In de kleine
tapperijtjes golden mogelijk andere conventies. Zo had tapper Pieter Joosten
van Leeuwen (1710) voor de consumptie van bier maar liefst vijftig bierkan-
nen in huis, tegenover slechts een tiental bierglazen en een enkele roemer.
Maar hier had men er dan ook meer belang bij dat er grote hoeveelheden in
één keer werden genuttigd.

Een aparte plaats onder de drinkglazen werd ingenomen door de pronkgla-
zen en grote pronkbokalen, bestemd voor drinkrituelen bij bijzondere gele-
genheden. We komen ze sporadisch in de boedels tegen en allemaal in de
achttiende eeuw.27 Bij de Doesburgse advocaat Wentholt (1764) kon men
elkaar toedrinken met twee bokaaltjes met het opschrift ‘met het welvaren’
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22. Vgl. Schivelbusch, Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft, 1990, pp. 16-17.
23. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het Franse Uchizy; zie Gouragier, ‘Les repas excep-
tionnels’, 1985, p. 443. 24. Deze summiere gegevens doen een stijging van de wijn-
consumptie vermoeden zoals ook voor Zutphen is vastgesteld: Frijhoff, ‘Zutphens
geschiedenis, 1591-1814’, 1989, pp. 116-117. 25. Zie Douglas (ed.), Constructive drinking,
1987. 26. Geciteerd in Schotel, Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw, z.j.
[1904], p. 307. 27. Intrigerend is de vermelding van zes, resp. vier ‘vrijmetselaarsglazen’ in
de boedels van de Maassluise kuiper Gommel (1782) en van stuurmansweduwe Ariaantje
Kouwenhoven (1794). Ook in enkele laat-achttiende-eeuwse Medemblikse inventarissen
komen dergelijke ‘vrijmetselaartjes’ voor. Vermoedelijk betrof het hier een betrekkelijk
gewoon glas met een stevige voet, zoals die gebruikt werden in vrijmetselaarsloges. Zie 
Van de Sande, Vrijmetselarij in de Lage Landen, 1995, p. 184.
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Tinnen kan met deksel, Amsterdam,
ca. 1650, hoogte 25,7 cm, inhoud 
ca. 1,1 liter, inv. nr.  61

Fluitglas, sodaglas, Nederland, 
1600-1650, hoogte 24 cm, inv. nr. 49

Kelkglas, sodaglas, Nederland?, 1700-
1725, hoogte 11,5 cm, inv. nr. 194

Roemer, potasglas, Nederland of Duits-
land, 1750-1800, hoogte 11,8 cm, inv. 
nr. 81. 

Beker met oor, aardewerk, Nederland, 
1675-1700, hoogte 16 cm, inhoud ca. 0,5 liter,
vindplaats Delft, inv. nr.  8574

Alle drinkgerei uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam
(foto’s: Studio Tom Haartsen)



en met een ‘jagersglas’. De Doesburgse patriciër Quirijn Ver Huell zal zo’n
jagersglas voor ogen hebben gehad toen hij zich herinnerde hoe hij op het
buiten van zijn oom en tante een jachtpartij meemaakte, waarbij ter ere van
de jagers ‘volle bekers werden geledigd’ alvorens men zich aan ‘eene wel
voorziene disch’ begaf.28

Een heel speciaal soort glas was het ‘Hansje in de Kelder’, waarvan de
Maassluise herbergier Eijckentopf er één
in zijn bezit had. Met een dergelijke beker
dronk men elkaar toe wanneer er een kind
op komst was: werd de beker volgeschon-
ken met wijn, dan opende zich in het
midden een klepje en kwam er een fi-
guurtje van een naakt kindje tevoor-
schijn.29 In tegenstelling tot bij de fraai
gedecoreerde pronkbokalen was ook voor
niet-ingewijden de betekenis duidelijk;
het ritueel betrof hier niet de handelingen
eromheen, maar de beker zelf. Men stond
erbij en keek ernaar.

Sommigedrinkrituelenkwamenvoort
uit medische gebruiken en ontleenden
daaraan ook hun legitimatie. Dit gold bij-
voorbeeld voor het schenken van likeur of
een kruidenwijn bij de geboorte van een
kind. Volgens Van Alkemade en Van der
Schelling behoefde dit gebruik nog nau-
welijks enige toelichting: ‘’t Is naamelyk
een zoo oud, als bekend gebruik in de Ne-
derlanden, dat de kraamvrouwen, nevens
haare jonggeboorene van eenige haarer
vrindinnen bezogt wordende, zekeren beker, of thans een bokaal, meestal
met Rynsen wyn, waar aan kaneel, nog zuiker ontbreekt, voorzien, aan de
zelve vrouwen, van welke zy bezogt worden, aanbieden, en rond gaan la-
ten.’30

Volgens de negentiende-eeuwse polygraaf Schotel kende het ‘Oud-Hol-
landsch huisgezin’ in de zeventiende eeuw maar liefst 25 soorten tot likeur
gestookte (kruiden)dranken die, aanvankelijk voorzien van een medisch eti-
ket, de levenscyclus van geboorte tot de dood begeleidden. De namen die
Schotel noemt (zoals Bruidstranen, Juffertje in het Rood en Engeltjeslikeur)

28. Ver Huell, Levensherinneringen, 1996, p. 20. 29. Le Francq van Berkhey, Natuurlyke 
historie van Holland, 1773, deel    .2, pp. 1195-1201. 30. Van Alkemade en Van der
Schelling, Nederlands displegtigheden, 1734, deel   , p. 234. Maar ook van deze Rijnse wijn
vinden we in de Doesburgse en Maassluise boedels nauwelijks een spoor.

‘Hansje in de Kelder’, zeventiende eeuw.
Collectie Museum Boijmans Van Beuningen
Rotterdam (foto: Studio Tom Haartsen)



doen vermoeden dat likeur bij uitstek een vrouwendrank was. In de inventa-
rissen komen we van al die likeuren vrijwel geen spoor tegen. Enkele likeur-
flessen, een likeurkeldertje met flesjes en een half dozijn geslepen likeur-
glaasjes in twee laat-achttiende-eeuwse Doesburgse inventarissen zijn de
enige verwijzingen naar de consumptie van likeur. Likeur werd misschien
wel gedronken, maar het likeurkeldertje zou pas in de negentiende eeuw al-
gemener worden.31

Zou de introductie van het likeurkeldertje kunnen worden gezien als een
teken van een wat verhulde vorm van ‘niet aan de maaltijd gebonden’ drank-
gebruik, het nuttigen van sterke drank in het openbaar was al veel eerder van
een negatieve connotatie voorzien. Vrijwel overal in de Republiek werden in
de zeventiende en achttiende eeuw keuren uitgevaardigd tegen drankge-
bruik onder de preek. Bijvoorbeeld in Maassluis, waar in 1624 een keur was
uitgevaardigd die het schenken en drinken van alcohol onder de preek ver-
bood. De praktijk liet zich echter niet zo gemakkelijk veranderen. En dus
stelde een in 1730 voor het gehele ambacht Maasland (waaronder ook Maas-
sluis) uitgevaardigde keur nog eens nadrukkelijk dat de burgers en ingeze-
tenen niet ‘op sabbath-dagen onder de predicatie in herbergen of brande-
wijnhuijsen mogen gaan drincken ’t zij voor off nanoon enig bier, brandewijn
ofte enige andere stercken dranck van taback en anders’, op straffe van drie
gulden boete.32

  

Werd tabak gedronken? Het hierboven aangehaalde citaat wekt wel die in-
druk. Er wordt wel verondersteld dat men voor een consumptievorm als het
roken van tabak bij de introductie ervan in het vroegmoderne Europa nog
geen eigen begrippen kende, en dat men daarom sprak van drinken of zuigen.
Pas in de loop van de zeventiende eeuw zou het woord roken gangbaar zijn
geworden.33

De uitzonderlijk gedetailleerde beschrijving die Emanuel van Meteren
gaf in zijn (ook in Maassluis en Doesburg bekende) Historie der Nederland-
scher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenis illustreert de relatie tus-
sen de gebaren en rituelen van roken en drinken. Van Meteren vertelt in zijn
oorspronkelijk in 1598 opgestelde tekst hoe de tabak werd gebruikt:

gedroocht tot poeder / met een silveren ofte steenen ghebacken
Pijpken / daer toe eygentlijck ghemaeckt ofte ghebacken / van eenen
vinger lanck / en voor in een backsken een half Haselnote groot / dat
sy met het Poeder vullen / ende steken daer het vier inne met een
cole ofte keerse / ende aen d’ander eynde suyghen door het hol
Pijpcken / den roock daer van int lijf ende mont / ende dien vol
vanden roock hebbende blasen dien weder ten Neusgaten uyt / ende
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dat soo langhe hergaende / tot dat het al uytgebrant is / ende dat soo
dickmael het hun goetdunckt / ende dat heeten sy malkanderen
toedrincken / een Pijpe Tabacco / ende hebben alomme daer toe /
principalijck in Enghelandt Huysen ende lieden die daer by leven /
alleen van Tabacco Herberghe houdende / veel ghebruycken dat alle
uren van den daghe / nae den eten ende voor den eten / smorghens
vroech ende savonts spade / ende dese menschen verleckeren soo
daer aen / ghelijck de Dronckaerts aen Wijn ende Bier doen.34

Hoewel tabak zoals Van Meteren schrijft in de zestiende eeuw door ‘ver-
scheyden Voyagien van diversche Natien / […] uyt West-Indien van Brasi-
lien ende Custen van Peru’ naar Europa was gebracht, duurt het tot ver in de
achttiende eeuw voordat we in de boedels getuigenissen vinden van een cul-
tus rond het roken, compleet met tabakskomfoors, pijpen en tabaksdozen in
verschillende uitvoeringen. En pas in 1781 vinden we, bij een schipper, een
aanwijzing dat er ook bij het rookgerei onderscheid werd gemaakt tussen de
attributen bestemd voor dagelijks gebruik en die voor speciale gelegenhe-
den.35

Natuurlijk werd er in Doesburg en Maassluis al gerookt lang voordat we
de eerste sporen van tabaksgebruik in de boedels tegenkomen. Rond 1670
was het roken in elk geval onder de vissersbevolking algemeen ingeburgerd
en had tabak, net als brandewijn en bier, een vaste plaats in de zogeheten
stoop (voorraadpot) die de Maassluise vissers meenamen voor hun verblijf
op zee, zo blijkt uit het ‘Nieuw liedt van den visserman’ van de Maassluise
dichter Boxhoorn:

Eer dat Visserman vaert naer Zee,
Soo maeckt men eerst sijn Stop wel ree,
gevult met veelderley Spijse;
(Gelijck als dat is de wijze)
Met geback, met gebloos,
Versch en soet, als een Roos
Yder Man, Kees en Jan,
Brengen ’t Scheep een Kruyt-doos,
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31. Zie Schuurman, Materiële cultuur en levensstijl, 1989. Blijkens Schuurmans gegevens 
verdween aan het eind van de negentiende eeuw het likeurkeldertje weer uit de inventaris-
sen. Bepaalde dit misschien ook Schotels perceptie? 32.  Maassluis, inv. nr. 595, Keur
en stukken betreffende de uitvoering van de keur op het verrichten van arbeid, het houden
van vermakelijkheden en de openingstijden van tapperijen. Vgl.  Maassluis, inv. 
nr. 38, Schoutsrol. 33. Schivelbusch, Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft, 1990,
pp. 108-178. 34. Van Meteren, Historie der Nederlandscher ende haerder na-buren oorlogen
ende geschiedenis, 1614, 19de boek, p. 397 [cursivering van mij,  . .]. Zie ook Brongers,
Nicotiana Tabacum, 1964, p. 19. 35. Bij een Maassluise schipper lag in 1781 het ‘tabaks-
gerei voor dagelijks gebruik’ in de keuken. Het ging hier om een gelakte tabaksdoos, een
koperen tabakskomfoor en een gelakte tabakskomfoor.



Een Kanne met Syroop,
Boter, Kaes, is goet Aes,
Met Vleysch, ofte Speck:
Brandewijn, moeter zijn,
En Toeback geen gebreck,
In Zee is niet te koop:
Noch heeft hy voor den noot
In ’t gemeen Boter, Broodt
En Bier dat wel goet is gebrouwen,
Waer mee hy ’t lijf moet houwen.36

De allereerste aanwijzingen voor een meer geritualiseerde vorm van tabaks-
gebruik komen we tegen in Doesburg. Burgemeester Haeck komt hier de eer
toe trendsetter te zijn: naast een mandje met pijpen werd bij hem ook een
zilveren tabaksdoos aangetroffen. Haeck zal echter zeker niet de eerste en
enige van zijn generatie zijn geweest, want niet alleen werd er in deze periode
door verschillende particulieren in het stadje tabak verbouwd, men kon er
op een paar adressen ook al terecht voor tabakspijpen: bij het winkeliersecht-
paar Smit (1667) en bij apotheker Woel (1678).

Dat we juist apotheker Woel als verkoper van rookgerei aantreffen is niet
zo verwonderlijk: tabak werd door sommige geneesheren beschouwd als een
uitstekend geneesmiddel. Maar niet iedereen was overtuigd van de medici-
nale werking, en bovendien zag men direct ook de gevaren van onmatig
gebruik. In de eerste decennia van de zeventiende eeuw verschenen dan ook
tal van geschriften waarin voor- en tegenstanders van het tabaksgebruik hun
mening verkondigden.37

Interessant is de titel van een in 1633 in het Nederlands vertaald Engels
traktaat dat een pleidooi voor het gebruik van tabak bood: Een korte beschrij-
vingen van het wonderlijcke kruyt Tobacco, komende uyt verre ende vreemde
Landen / het welcke zeer bequaem ende nut is teghen veel gebreken des hoofts /
der mage / ende andere leden des lichaems / dienende principalijck de Zee-
varende lieden: het welcke den Leser in dit Boecsken wert te kennen gegeven. Hier
wordt het gebruik van tabak heel duidelijk gekoppeld aan een sociale groep,
de zeevarenden.

Het roken van tabak was ook in de praktijk aanvankelijk vooral iets van
zeelieden. Een tweede groep bij wie het roken snel ingang vond was die der
soldaten. Voor deze beroepsgroepen fungeerde tabak als een belangrijk
‘roesmiddel’, naast brandewijn en bier bereid met ‘bilzekruidzaad’. Men
heeft zich – mede op grond van afbeeldingen van rokers – wel afgevraagd of
een enkele keer aan de tabak misschien tranceverwekkende of hallucinogene
middelen werden toegevoegd.38

Blijkens het hiervoor geciteerde visserslied van de Maassluizer Boxhoorn
hadden vissers behalve tabak altijd een kruiddoos mee op zee, en in veel
boedels komen naast tabaksdozen ook kruiddozen voor. Zo lag er één bij de
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Maassluise familie Van der Hout (1706) in het voorhuis, waar wijn en bier
geschonken werden en tabak werd verkocht. In die kruiddoos kunnen krui-
den gezeten hebben om de smaak en de geur van tabak te verbeteren, maar er
kunnen ook kruiden in gezeten hebben met een hallucinogene werking.39

In de loop van de zeventiende eeuw moet het gebruik van tabak als genot-
middel snel terrein hebben gewonnen; de vraag moet in elk geval zodanig
zijn geweest dat steeds meer boeren, met name in Oost-Utrecht en Gelder-
land, de stap aandurfden om tot de tabaksteelt over te gaan.40

Algemeen geaccepteerd was het gebruik van tabak zeker niet. In 1692
verscheen in Amsterdam een handreiking met de ‘open’ titel Nuttelijcke
Consideratiën of sedige aenmerkingen over het Hedendaags Tabak-suigen, of en
hoe verre hetselve geoorloofd zij of niet. Economisch profijtelijk of niet, het
tabaksgebruik werd nooit geheel van zijn negatieve connotaties gezuiverd.
Eerder lijkt er sprake te zijn geweest van een ritualisering van het tabaksge-
bruik; de ene roker was de andere niet. Zo kwamen naast de pijpen met korte
stelen ook pijpen met lange stelen in gebruik die alleen al door hun vorm een
zekere elegantie afdwongen: bij de eerste de beste onverhoedse beweging
braken de lange pijpestelen. De korte pijp was voor zeelieden. Zo wilde niet
alleen de beeldvorming het, maar ook de praktijk: in wijken waar zeelieden
woonden worden doorgaans relatief meer ongemerkte of grofgemerkte, on-
gepolijste, korte pijpen opgegraven.41

Was roken uitsluitend een mannenaangelegenheid? Bekend is een
passage in het dagboek van Huygens waarin hij zijn verbazing uitte over het
feit dat in 1688 in Engeland vrouwen op straat zomaar zonder enige gêne
stonden te roken.42 Niet het gebruik van tabak door vrouwen wekte echter
vermoedelijk zijn verbazing, maar meer de context waarin dit gebeurde,
namelijk op straat, en op het moment dat de koning hen passeerde. Genre-
schilderijen met daarop rokende vrouwen zijn betrekkelijk zeldzaam, maar
het is bekend dat we dergelijke schilderijen niet zonder meer als een afspie-
geling van de werkelijkheid mogen beschouwen.

De geneesheer Cornelis Bontekoe schreef in 1686 een verhandeling over
tabak, Verhandeling wegens de deugden en kragten van de tabak. Volgens hem
waren het vooral plattelandsvrouwen voor wie de pijp een onmisbaar attri-
buut vormde. Vrouwen uit Noord-Holland en Gouwland ‘dampten dat het
eene aard had’, ook buitenshuis, met hun vuurslagen en tondeldozen steeds
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36. Voor het volledige gedicht (met daarin een directe verwijzing naar Maassluis) zie 
Scheurleer, Van varen en vechten, 1914, deel   , pp. 347-353. 37. Voor voorbeelden naast
Brongers, Nicotiana Tabacum, zie ook Schotel, Het Oud-Hollandsch huisgezin, 1904.
38. Roessingh, Inlandse tabak, 1976. Bilzekruid is een zeer giftige soort van de nacht-
schadefamilie, ook wel ‘dolkruid’ of ‘malwillempjeskruid’ genaamd. 39. Over kruiden
door de tabak zie ook: Schama, Overvloed en onbehagen, 1988, 203-205. 40. Bijvoorbeeld
ook in de omgeving van Doesburg, terwijl in het stadje zelf diverse families (waaronder ook
inventarisnalaters) zich met de handel in tabak bezighielden. 41. Gaskell, ‘Tobacco, social
deviance, and Dutch art in the seventeenth century’, 1997, p. 77. 42. Zie o.a. Brongers,
Nicotiana Tabacum, 1964, p. 195.



onder handbereik.43 Ook bij Steven Blankaart waren het, naast de soldaten
en zeevarenden, vooral de Noord-Hollandse vrouwen die graag een pijpje
rookten, een gewoonte waaraan Amsterdamse vrouwen volgens Blankaart
(pleitbezorger van de tabak) een voorbeeld zouden moeten nemen.44

Nog weer later, in de achttiende eeuw, wordt in de Hollandsche spectator
verhaald hoe vrouwen en mannen op het platteland na de kerkgang samen

genieten van een pijpje. De Spectator ziet
hoe de vrouwen, ‘in haar zondagsgewaad
zijnde, een zwaar zilver tuig op zijde had-
den, waaraan, behalve een partij sleute-
len, die men niet gebruikte, ook een
groote tabaksdoos van hetzelfde metaal
hing, welke iemand van ons oordeelde tot
hetzelfde, dat is tot geen gebruik, even als
de sleutels, te dienen. Maar wij bevonden
welhaast hierin gedwaald te hebben,
want toen wij, na de geëindigde dienst,
den leeraar, welken de meesten van ons
op de akademie gekend hadden, bezoch-
ten, vonden wij daar een geheel gezel-
schap mannen en vrouwen, waarmede
onze vriend, die op zijn dorp uitstekend
bemind was, waarlijk gulhartig verkeer-
de. Na het theedrinken werden de pijpen

gepresenteerd, die elk aannam en uit zijn eigen doos ook stopte, niemand uit-
gezonderd, behalve de vrouw van den leeraar, die, in de stad opgevoed zijn-
de, nog niet had leeren rooken, en ik, die toen in de kunst nog onbedreven, de
ketel van mijn pijp met mijn vingers in plaats van met tabak vulde, om wat
handgebaar te hebben.’45 Ook in dit fragment zien we weer de tegenstelling
tussen de vrouwen uit de stad en de vrouwen van het platteland.

Of hebben we hier te maken met een meer algemene tegenstelling tussen
stad en platteland? Het was immers niet alleen ‘de vrouw van den leeraar’ die
zich het roken nog niet eigen had gemaakt, maar ook de (fictieve) auteur zelf.
Het was bij uitstek in de dorpse gemeenschap, zo wordt hier gesuggereerd,
waar de sociale verschillen door een collectief ritueel als het tabak roken on-
dergeschikt werden gemaakt aan de gezelligheid en men een gebruik als het
tabak roken snel van elkaar overnam. Of men nu pijpen ronddeelde, zoals in
dit geval, of één pijp liet rondgaan, het roken had heel duidelijk een sociale
functie: de onderlinge banden werden onder het genot van een pijpje beves-
tigd of hersteld. In het fragment uit de Spectator gebeurde dit niet in de pu-
blieke kroeg, maar in een particulier woonhuis, en nog wel dat van de plaatse-
lijke predikant.

In tegenstelling tot de pijpen, waarvan de meeste geen lang leven waren
beschoren (bij de Maassluise kroeghouder Joosten van Leeuwen werd in

Komfoor, aardewerk, Nederland, 1750-1800,
hoogte 8,8 cm, vindplaats Delft, inv. nr.  1824.
Collectie Museum Boijmans Van Beuningen
Rotterdam (foto: Studio Tom Haartsen)



1710 een voorraad van maar liefst 432 stuks aangetroffen), was de tabaksdoos
een kostbaar persoonlijk bezit. Men kon zo’n doos natuurlijk overal mee naar
toe nemen: ‘Mijn keuken is een pijp, Een doos mijn schapperae, Die draag ik
altijd met, Waar dat ik henen ga’, aldus Cats. Toch kon men niet zomaar
overal een pijp opsteken: in Maassluis werden vanwege het brandgevaar keu-
ren uitgevaardigd die het roken op straat verboden.46 Wie werd betrapt kon
in moeilijkheden komen.47 Men kan zich
overigens afvragen of het gebruik van
tondeldozen (waarmee men altijd vuur
bij de hand had) gangbaar was. In de boe-
dels komen ze niet voor. Vermoedelijk
werd er toch vooral binnenshuis gerookt.
In de boedelbeschrijvingen treffen we
dikwijls (tabaks)komfoortjes aan. Waren
deze gevuld met kooltjes vuur, dan kon
men hiermee zijn pijp aansteken.

In de loop van de zeventiende eeuw
kwam er een andere vorm van tabaksge-
bruik bij, waar geen vuur aan te pas
kwam: het snuiven. Net als het roken was
ook het snuiven een nieuw ritueel dat
men zich eigen moest maken, al dan niet
met behulp van een etiquetteboekje met
daarin een precieze beschrijving van de
bij het snuiven horende elegante gebaren.

Er is wel gesuggereerd dat het snuiven van tabak typisch iets van de
hofcultuur bleef en dat men in Holland de voorkeur zou zijn blijven geven
aan het pijproken.48 De boedelbeschrijvingen lijken dit beeld echter niet te
bevestigen. De Doesburgse luitenant Bettinck (1659) beantwoordt welis-
waar als eerste nalater met een snuifdoos keurig aan het beeld van de snui-
vende hoveling, maar in de periode na 1725 had ook in Maassluis één op de
vijf modale en minvermogende nalaters – onder wie ook een drietal zeeva-
renden – een snuifdoos in huis.

Snuifdozen kon men net als de tabaksdoos rond laten gaan, en daarmee
was de snuifdoos ook een object waarmee men indruk kon maken: ‘Open

43. Geciteerd in: Schotel, Het maatschappelijk leven, z.j. [1905], p. 41. 44. Blankaart, 
De borgerlyke tafel, 1683, p. 89. 45. Geciteerd in Schotel, Het maatschappelijk leven, z.j.
[1905], pp. 41-42. 46.  Maassluis, inv. nr. 663, Keur en stukken betreffende totstand-
koming en wijziging van de keur op het roken van tabak binnen Maassluis, 1684, 1743,
1746, 1758. 47. Voor de Maassluise jongeling Johannis Arent Griffijn was dit kennelijk
juist een uitdaging; hij durfde het aan om met een paar ‘jonge gasten’ bij het huis van de
schout te spelen en tabak te roken. De schout verbood het hem, maar hij ging door. Hierop
liet de schout weten ‘tot voorhouwinge’ van Johans ‘stoute bedrijf’ zijn ouders hiervan op
de hoogte te brengen. Not. Arch. Maassluis, inv. nr. 5513, 1694. 48. Schivelbusch, Das
Paradies, der Geschmack und die Vernunft, 1990, p. 143.

G. Vinck (?), Tabaksdoos met een voorstelling
van een theedrinkend gezelschap, zilver,
Rotterdam, 1705. Historisch Museum
Rotterdam



hem gezwind, Bied hem aan Uw vrind.’49 In Doesburg waren de snuifdozen
gemaakt van schildpad, met zilver ingelegd, van parelmoer, van Saksisch
porselein of voorzien van een portretje. Naast deze kostbare exemplaren
moeten er, zeker aan het einde van de achttiende eeuw, ook goedkope exem-
plaren in omloop zijn geweest, zoals de snuifdozen die in 1785 voor een dub-
beltje werden aangeboden in een plaatselijke kruideniers- en stoffenwinkel.

In Maassluis waren de meeste snuifdoos-
jes gemaakt van zilver of van het uit de
Oost geïmporteerde of geïmiteerde ge-
lakt hout.

Brongers oppert de mogelijkheid dat
vrouwen aanvankelijk vooral snoven, en
later op roken overstapten. Maar het om-
gekeerde lijkt waarschijnlijker. Het snui-
ven was immers een nieuw ritueel, en net
zomin als het een bij de hofcultuur ho-
rend verschijnsel bleef, was het uitslui-
tend een mannenaangelegenheid. In de
late achttiende eeuw komen we kort na 
elkaar een paar snuifdozen tegen in de
boedels van twee Doesburgse juffrouwen
(na 1790) en in de inventaris van een
Maassluise weduwe (1782), die haar
snuifdoos, waaier en ook een paar nette

kleren met een vriendin deelde. Snuiven was, meer dan roken, iets van de
stad; in het buurdorp Maasland wordt na 1730 slechts in veertien inventaris-
sen (van notabelen en een enkele rijke boer) melding gemaakt van snuifdo-
zen. Alleen al het gegeven dat het brandgevaar op het platteland natuurlijk
minder groot was, maakte de overstap naar snuiftabak minder voor de hand
liggend.

Het is ook in de grote stad dat we de culturele circuits moeten zoeken
waarin het snuiven niet alleen uitsluitend een mannenaangelegenheid was,
maar ook nog eens een symbool van wellevendheid, waarmee het roken van
de pijp als boers werd beschouwd. In deze kringen zullen mensen zich mis-
schien aangesproken hebben gevoeld door de volgende tekst in De Philantro-
pe: ‘Het wordt voor zeer ongemanierd gehouden, dat men rookt en spuwt in
een vertrek, daar vrouwen tegenwoordig zyn; en onder luiden, die eenigzins
welleevend willen zyn, is die gewoonte in het gezelschap van Vrouwen ten
eenenmaale afgeschaft. Maar zou een ouwerwetsch Hollander, een liefheb-
ber van de pyp, het niet even ongerymd mogen oordeelen, dat luiden, die
zich welgemanierd te weezen, steeds bezig zyn, om een deel Tabaks-stof in
zyn neus te proppen.’50

In deze passage zien we niet alleen hoe de boer met pijp naar voren wordt
geschoven als het toonbeeld van de ware Hollander, er wordt tegelijk gewe-

Kwispedoor, 1762. Nederlands Openlucht-
museum Arnhem (foto: Nederlands
Openluchtmuseum Arnhem)



zen op een aspect van het tabaksgebruik dat in elk geval in de zeventiende
eeuw nog geen rol lijkt te hebben gespeeld in het debat: de relatie tussen het
gebruik van tabak en lichamelijkheid.

In dit verband is het interessant om te zien hoe het spuwpotje zich in de
loop van de bestudeerde periode een plaats weet te veroveren in het particu-
liere woonhuis. In de tweede helft van de achttiende eeuw was het spuwpotje
of de kwispedoor in Maassluis algemeen gangbaar onder notabelen en de
middengroepen. In Doesburg daarentegen bleef de verspreiding beperkt;
slechts negen nalaters, middenstanders en notabelen uit de tweede helft van
de achttiende eeuw, hadden een dergelijk potje in huis. Over de gewoonte
om in het openbaar te spuwen (ofwel, zoals men ook wel aangaf, zich om
gezondheidsredenen van fluimen te ontdoen) zegt dit overigens weinig: in
Duitsland zouden in de achttiende eeuw hiertoe gewoonlijk bakjes met zand
op de grond hebben gestaan; voor sommige Duitse reizigers in de Republiek
reden om de kwispedoors te prijzen, want die waren tenminste zo gevormd
dat men ‘van derzelver inhoud niets te zien krijgt’.51 De kwispedoor werd
een typisch Hollands fenomeen, een ‘zindelyke uitvinding der Hollande-
ren’, aldus Le Francq van Berkhey.52 Berkhey beschouwde het spuwpotje
kennelijk niet als iets vies, en vermoedelijk gold dit evenmin voor het vanuit
onze perceptie toch ook betrekkelijk vieze gebruik van snuif. Mogelijk speel-
den hygiënische overwegingen een rol bij het besluit van de diaconale brei-
en naai-instelling voor Maassluise weduwen om in 1804 bij het invoeren van
een nieuw huishoudelijk reglement de vrouwen te verbieden om gedurende
de spijsbereiding snuif te gebruiken.53 Of was hier de factor tijd in het spel?
In het publieke debat over roken en snuiven werd steeds weer gewezen op de
tijdverspilling waaraan ‘het luie ledige gilde der eeuwigdurende Tabak-
smookers, en snuivers’ zich bezondigde.54 Met het gebruik van koffie en
thee was het al niet anders.

-  

Vergeleken met de cultuuromslag die de introductie van de nieuwe warme
dranken uit de Oost in de tweede helft van de zeventiende eeuw met zich
meebracht, was die welke de tabak teweeg had gebracht nog heel bescheiden.
Niet alleen zouden thee en koffie als belangrijke concurrenten van met name
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bier een prominente plaats in het consumptiepatroon gaan innemen, er
ontstond ook een geheel nieuwe vorm van sociabiliteit.

Voskuil heeft aan de hand van boedelbeschrijvingen en andere bronnen
getracht de verspreiding van het koffie- en theegebruik in Nederland in
kaart te brengen. Terwijl het gebruik van koffie zich horizontaal, van stad
naar stad, van koffiehuis naar koffiehuis, verspreidde, zou het gebruik van
thee geleidelijk zijn afgezakt in de sociale hiërarchie, via door vrouwen geor-
ganiseerde theevisites. Pas in de loop van de achttiende eeuw zouden koffie
en thee volgens Voskuil ‘vanuit de exclusiviteit van het koffiehuis en de
theevisite een plaats in het dagelijks leven van grote delen van de bevolking
weten te veroveren’. Zijn indruk was dat koffie in huis daarbij aanvankelijk
een andere, met minder status omgeven plaats innam dan thee; niet alleen
was het koffiegoed in de minderheid, het bevond zich doorgaans ook in een
minder representatief vertrek, zoals de keuken, terwijl het theegoed werd
aangetroffen in de representatievere ruimten.55 Het loont de moeite om
tegen de achtergrond van deze gegevens de Maassluise en Doesburgse
boedels te bekijken.

Wat betreft het tijdstip waarop de nieuwe warme dranken werden geïn-
troduceerd in de dagelijkse leefwereld bestond er niet veel verschil tussen de
Maassluizers en de Doesburgers. In de tweede helft van de zeventiende
eeuw verschijnen in beide plaatsen de eerste kopjes en schoteltjes. In Maas-
sluis komen we ze in de vroegst gedateerde boedels al tegen. De aantallen
nemen snel toe: tien kopjes bij een schipper in 1665, drie ‘fijne porseleinen
bakjes’ en vijf ‘Delfts porseleinen’ kommetjes bij een stuurman in hetzelfde
jaar, 39 kommetjes bij een winkelier in 1666 en het eerste ‘theegoed’ bij een
stuurman in 1668: 24 stuks, aardewerk, sommige defect.

Complete uitrustingen voor de bereiding en het nuttigen van koffie en
thee laten wat langer op zich wachten. Het eerste theepotje komen we tegen
in 1676, samen met 22 theebakjes en twintig theekommetjes, in een sluit-
mand met wat nagelaten bezittingen van een scheepsarts. Deze scheepsarts
was duidelijk bij de tijd; precies twee jaar later, in 1678, zou geneesheer
Cornelis Bontekoe de aanzet geven tot een lange reeks publicaties over de
geneeskrachtige uitwerking van de nieuwe warme dranken.56 Het was met
name door de activiteiten van deze beroepsgroep dat het gebruik van thee al
snel bredere bekendheid kreeg; zeker niet alleen bij de elite, maar ook, alle
sociale hiërarchie ten spijt, bij zeevarenden en hun vrouwen.

Het is heel goed mogelijk dat thee aanvankelijk als een soort tegenhanger
van de tabak werd beschouwd; in 1679 wordt in een rekening van buurt-
maaltijden in Den Haag gesproken van ‘vrouties toeback geseijdt [genoemd]
thee’.57 Bij Le Francq van Berkhey komen we, ruim een eeuw later, die twee-
deling opnieuw tegen: op het platteland werd volgens zijn waarnemingen bij
begrafenissen voor vrouwen thee geschonken, terwijl de mannen wijn, bier
en een pijp tabak kregen aangeboden.58

Voor de rentmeester van het Maassluise weeshuis was het theegoed in
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1678 vermoedelijk geen gebruiksgoed maar pronkgoed; hij liet bij zijn over-
lijden tientallen stuks porselein na, verdeeld over de randen boven de
deuren, op de spiegel, op de kapstok, in het rek, op het kannenbord, op de
kast en op de bedstede. Een theepotje, trekpot of theeketel werd onder zijn
nagelaten bezittingen niet aangetroffen. Het duurt tot 1694 voordat we de
tweede theepot tegenkomen. Niet bij de elite, maar bij een stuurmanswe-
duwe die als brandewijntapster de kost verdiende. Nummer drie volgt het
jaar daarop, bij een burgemeester. Voor theepot nummer vier komen we
opnieuw in de ‘publieke sfeer’, bij een andere brandewijntapster, wier
boedel in 1695 werd opgemaakt. Twee Delftse trekpotten stonden daar
(samen met 27 porseleinen kopjes en schoteltjes) niet in het voorhuis (ofwel
het façadegebied), maar in de achterkamer.

Geen eenvoudig verspreidingsschema van hoog naar laag, maar een
verspreiding dwars door de sociale lagen heen. Die van het koffiegoed kent
een iets ander verloop. Net als elders in de kustgewesten het geval lijkt te zijn
geweest laat het koffiegoed in Maassluis iets langer op zich wachten. Het is
wel direct gebruiksgoed, en de eerste vermelding komen we inderdaad tegen
bij een uitbater van een publieke gelegenheid, namelijk bij herbergier en
schepen Van der Key. Hij laat in 1703 een boedel na met daarin een koffie-
kannetje en een grote en een kleine koffieketel.

In Maassluis namen de aantallen theegoed snel toe en na 1750, toen de
prijs van het porselein door de massale aanvoer uit de Oost sterk daalde,
gingen ook de minder kapitaalkrachtige huishoudens over tot de aanschaf
van (soms tientallen) kopjes en schoteltjes. In het derde kwart van de acht-
tiende eeuw lag bij de notabelen en grote ondernemers het gemiddelde
aantal kopjes (nog afgezien van de ‘bakjes’ en het niet gespecificeerde
‘koffie- en theegoed’) op 177. Bij de middengroepen bleven de aantallen
lager, maar ook hier waren huishoudens te vinden met meer dan honderd
stuks. Overigens vormde Maassluis geen uitzondering; in andere plaatsen in
Holland waren bij redelijk welgestelde particulieren vergelijkbare aantallen
te vinden.59

Wat de materiële cultuur rond het thee- en koffiegebruik betreft won de
thee het glansrijk van de koffie; tegenover de bonte verzameling theeketels,
theepotten, theekopjes, theeschoteltjes, theeblaadjes, theerekjes, theevor-
ken, theelepels, spoelkommen, theekomfoors, theeserviezen en theetafels
stonden slechts de koffiemolens, koffiekannen en koffieketels.60 Daarbij valt
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op dat in vrijwel geen enkel huishouden uitsluitend koffiekannen werden
aangetroffen, terwijl we theepotten (of trekpotten) wel regelmatig apart
tegenkomen. Van de 29 nalaters in de groep van vissers en kleine zelfstandi-
gen uit de eerste helft van de achttiende eeuw hebben er vijf zowel theepot-
ten als koffiekannen en zeven alleen theepotten in huis. In het derde kwart
van de achttiende eeuw liggen de verhoudingen omgekeerd en in het laatste
kwart van de achttiende eeuw houden zij elkaar precies in evenwicht.

Ook in de Doesburgse boedels komen reeds in de tweede helft van de
zeventiende eeuw kopjes en schoteltjes voor. Maar ook hier laten de
complete uitrustingen voor koffie en thee lang op zich wachten. De uit
Utrecht afkomstige burgemeestersvrouw Elisabeth Portengen (1669)
bracht bij haar huwelijk bijvoorbeeld wel enkele ‘porseleinen’ kopjes en
schoteltjes mee, hetgeen een (de eerste) aanwijzing zou kunnen zijn voor
koffie- en/of theegebruik in Doesburg, maar of er ook werkelijk koffie en
thee in dit huis werden genuttigd is onzeker: nergens zijn koffieketels of
theepotten vermeld en ook een koffiemolen ontbreekt.61

De eerste koffiekannen en theepotten dateren van vlak voor de eeuwwis-
seling. Het kan toeval zijn (zoals reeds meermalen opgemerkt is het aantal
beschikbare boedelbeschrijvingen voor deze periode niet al te groot), maar
opmerkelijk is het wel: de koffiekan is er in Doesburg vier jaar eerder (in
1698) en de theepot 22 jaar later (in 1699) dan in Maassluis. In Doesburg
moeten we bovendien tot 1711 wachten alvorens we de eerste theekopjes en
-schoteltjes tegenkomen, terwijl we dan al vier keer koffiegoed zijn tegenge-
komen. In de loop van de achttiende eeuw zijn de verhoudingen rechtge-
trokken: zowel in Maassluis als in Doesburg waren rond 1750 koffie- en
theegoed algemeen gangbaar. In het richterambt van Doesburg vond de
introductie van koffie- en theegoed mogelijk pas plaats in de loop van de
achttiende eeuw. In de openbare verkopingen komen we eerst een koffieke-
tel tegen in een boedel uit 1737, gevolgd door een uitgebreider assortiment
(een theebus, een theepot, een koffieketel, een koffiepot en koffiegoed) in
een wat rijkere boedel uit 1739.

Opvallend is dat we juist bij enkele Doesburgse notabelen een paar
complete serviezen tegenkomen, bijvoorbeeld bij luitenant-kolonel Van der
Horst en diens echtgenote Van Lamsweerde (1787). Beschikten zij bij het
sluiten van hun huwelijk alleen over een kleine hoeveelheid ‘porselein’ ter
waarde van twaalf gulden, tíjdens hun huwelijk wisten zij het koffie-, thee-
en chocoladeassortiment uit te breiden met diverse complete serviezen van
‘saxisch porselein’ en ‘geel Engels aardewerk’. Ook luitenant-kolonel Van
Eijs (1788) beschikte over diverse serviezen (waaronder ‘nagemaakt blauw
Dressener porselein’), uitgestald op theetafels en spiegeltafels in de diverse
vertrekken van zijn huis Achter den Beitel. In deze kringen lijkt men het
drinken van de warme dranken te hebben uitgebouwd tot een parallel van
het dinerritueel.
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Koffie en thee waren beide innovaties uit de Oost, maar het gebruik van het
schoteltje en het kopje met het oor was een westerse uitvinding. Zoals Schi-
velbusch in zijn beschouwing over de culturele betekenis van genotmidde-
len opmerkte is het koffie- en theedrinken – anders dan het drinken van alco-
holica – een ritueel van een verzameling individuen, waarbij bij ieder afzon-
derlijk onderdeel van het servies weer een andere handeling hoorde.62

Men kan zich afvragen of dit voor onwennigheid of juist voor groepsvor-
ming met ingewijden dan wel buitenstaanders zorgde. Opvallend is wel hoe
vaak het theeritueel op het porselein en aardewerk zelf is afgebeeld, alsof het
tegelijk met de kopjes werd doorgegeven. In sommige kringen hield men
alles bij het oude. De Engelsman Thomas Lediard, die sinds 1725 als secre-
taris in Bremen verbleef, beschreef in een van zijn brieven een ‘Gastereij’ bij
een aanzienlijke familie. Aan het einde van een vier uur durende maaltijd,
waarbij iedere gast meer dan twintig glazen wijn zou hebben gedronken,
werd een koffietafel opgericht: ‘unter andern Besonderheiten konte ich eine
nicht unbeobachtet lassen, welche mir gar zu seltsam vorkam, dass nemlich
so wol Frauens als Mannspersonen nicht allein einander Gesundheit in
Thee und Caffee zutranken, sondern auch auf Gesundheit eine Pomeranze
zerschnitten oder eine eingemachte Birne oder Pflaume assen.’ Opmerkelijk
genoeg is de reiziger niet zozeer verbaasd over het feit dat men elkaar onder
het theedrinken toedrinkt, maar over het feit dat men ook zoete lekkernijen
‘op elkaars gezondheid eet’.63

In de historiografie gaat doorgaans de meeste aandacht uit naar het pu-
blieke debat over de nieuwe genotmiddelen zelf, waarin de schadelijke of
deugdelijke effecten op de gezondheid uitgebreid aan bod kwamen en het
onmatig gebruik van tabak, koffie, thee en ook chocolade als strijdig met de
christelijke moraal en goede zeden werd afgekeurd.64 De contemporaine lite-
ratuur is rijk aan voorbeelden. Volgens de geneesheer Blankaart, wiens wer-
ken ook in het vissersdorp werden gelezen, waren twaalf of twintig kopjes
thee ‘al slobberende gedronken’ geen probleem: het zuivert het lichaam en
houdt de mens gezond. ‘Hoe meer hoe liever gedronken’, aldus zijn pleidooi
voor de thee in het in 1683 verschenen boekje De borgerlyke tafel.65

Anderen zagen de nieuwe warme dranken vooral als genotmiddelen en
probeerden ze bij de jeugd weg te houden. In het in 1732 opgestelde regle-
ment van een weeshuis in Purmerend werd dan ook als regel gesteld: ‘soo sal
ook in ’t weeshuijs van niemant mogen worden gedronken, coffij, thee of
chocolade, wie dat hij sij, oudt ofte jongh, onder wat voorwensel het sij en
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soo de binnen-vader offte binnenmoeder hetselve drinken sullen, het
moeten doen in absentie van de kinderen en ook tot haar eijgen kosten; ook
sullen de kinderen werden onthouden het taback-rooken.’66

Volgens Le Francq van Berkhey was het niet ongezond om veel thee en
koffie te drinken, ‘doch de overslaande misbruiken van deeze Dranken, zoo
als hier te Lande in veele huishoudingen geschied, genoegzaam den geheelen

dag door te drinken, zyn schadelyk voor
de Gezondheid’.67

Weer anderen koppelden het onmati-
ge gebruik aan specifieke beroepsgroe-
pen en wezen vooral op de geldverspil-
ling. Zo waren het volgens een laat-acht-
tiende-eeuws anoniem pamflet over de
levensstijl van de subalterne officieren
vooral de militairen die blaam trof: ‘Men
vindt niet weinig Soldaten, die getrouwd
zyn, en geen Kinders hebben, die voor
hun beiden twee Loot Koffy telkens
drinken. Vele brave Burgers rekenen in
hun huishoudinge, hoofd voor hoofd, een
halv Loot; en ik heb ’er veelen gekendt,
die met hun Sessen twee en een halv Loot
[één lood is 10 gram], ook wel twee Loot
plagten te drinken.’68

Het debat over de koffie- en theecon-
sumptie ging echter niet alleen over de
dranken zelf. Het richtte zich ook op een
ander aspect, namelijk op het effect dat

het nuttigen van de nieuwe warme dranken had op het dagschema en de
tijdsbesteding. De nieuwe warme dranken veronderstelden tijd voor be-
reiding en consumptie. Werd er behalve tijdens de maaltijd ook op andere
tijdstippen van de dag koffie en thee gedronken, dan betekende dit een on-
derbreking van de tot dan toe voor arbeid gereserveerde tijd en ruimte. In
Nieuwerkerk aan de IJssel kwamen in 1763 klachten van de zijde van de
schoolmeesters dat kinderen onder schooltijd naar huis gingen om thee te
drinken, met als gevolg dat het lesprogramma ontregeld raakte.69

In 1711 merkte Jan Luiken in Het Leerzaam Huisraad bij Het Thee en
Koffy-Gereedschap op:

De ouden hielden zich te vreden,
Mits dat zy tweemaal op een dag,
Den t’zaamenvoeg ter tafel deeden,
En vierden zo dien ommeslag.
Maar jongertyd, in onze dagen,

Jan Luiken, Het Thee en Koffy-Gereedschap.
Afbeelding uit: Jan Luiken, Het Leerzaam
Huisraad. Amsterdam 1711.  Amsterdam



Heeft deze maat verdubbeleerd,
En tot een ieders welbehaagen,
De viermaal tafeling geleerd.70

De opkomst van het nieuwe koffie- en theeritueel resulteerde bij de jonge
generatie, zo stelt Jan Luiken hier, in een verdubbeling van het aantal collec-
tief genoten rustmomenten per dag. Collectief, want de bereiding van koffie
en thee is een bewerkelijke zaak en het is alleen al uit praktisch oogpunt
handig om dat, net als bij de maaltijd, voor meer mensen tegelijk te doen.

De nieuwe warme dranken konden niet worden meegenomen en dus al-
leen thuis worden geconsumeerd. In De gedebaucheerde en betoverde koffy- en
thee-wereld werd in 1701 misprijzend opgemerkt ‘dat men al Koffy en Thée-
Tenten, in de laatste Veld-legers heeft sien opregten, ’t welk voor geen sol-
daat en past, die zich met een kouwden dronk moet konnen behelpen’.71

In laat-achttiende-eeuwse beschouwingen werd het thee- en koffiedrin-
ken dikwijls bestempeld als een buurtritueel voor vrouwen ‘van lagere
rang’.72 Volgens Le Francq van Berkhey waren de vrouwen ‘van lagere rang’
in Maassluis en Vlaardingen (‘even als die uit de Overmaasche’) ‘al vry wat
aan de Thee en Coffy-Tafel verbonden; daar ze niet zelden, onder elkander
snappende en praatende, den tijd onnut doorbrengen; schoon ze zig anders,
ten opzichte van den handel, niet traag betoonen: dewijl de winzugt haar ook
beheerscht, en ze voor ’t overige gemeenlyk spaarzaam zyn’.73

Nu bestonden in de plaats die koffie en thee innamen in het ritme van al-
ledag aanzienlijke verschillen. In het verbeterhuis van Arnhem, waar de
grootvader van Christoffel Baerken in 1750 heen werd gestuurd, kon men te-
gen betaling ’s ochtends koffie en in de namiddag thee met een pijpje tabak
krijgen. De weduwen in de Maassluise naai-instelling dronken daarentegen
’s ochtends thee. Ook Le Francq van Berkhey had oog voor verschillen. Vol-
gens hem was het tijdstip van de theeconsumptie vooral sociaal bepaald: het
meest gebruikelijk was om thee in de namiddag te drinken, maar het precieze
tijdstip verschilde, aldus Le Francq, ‘naar de verschillende inrigting der
Huishoudingen’. Ambachtslieden zouden doorgaans kort na de middag-
maaltijd theedrinken, terwijl bij de burgerij de gebruikelijke theetijd tussen
half vier en half vijf lag. Koffie zou daarentegen vooral ’s ochtends worden
gedronken. ‘Onder de groote lieden’ zou het daarentegen weer modieus zijn
om ’s morgens thee in plaats van koffie te drinken.74 Er zijn talloze voorbeel-
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den die dit schema van Le Francq kunnen nuanceren, zeker wanneer we ook
buiten de kustgewesten kijken. Als leerling in Boxmeer kreeg Baerken bij-
voorbeeld dagelijks een kop slappe thee aan het ontbijt. Bij het boerengezin
dat hij samen met zijn nichtje bezocht werd direct bij binnenkomst koffie ge-
zet, waarna de hele middag rond de koffietafel werd doorgebracht.

Voor ons betoog is echter vooral van belang dat zich met de komst van
koffie en thee een nieuwe vorm van huiselijke sociabiliteit ontwikkelde,
waaraan vorm gegeven moest worden. De in Bremen geboren predikant
Kasparus Alardin schreef een boekje waarin het theedrinken in een vroom
daglicht werd geplaatst. De titel laat aan duidelijkheid niets te wensen over:
Vergeestelijk en hemels thee-gebruyk, ofte beknopte overbrenging van de thee,
geestelijk op Christus Jesus toegepast, tot demping van wereltse en ydele discour-
sen onder het thee-drinken (1696). In de inventaris van de Oost-Friese vorstin
Christine Charlotte komt de Duitse versie voor onder de titel: Geistlich- und
himmlischer Theegebrauch.75

Een vergelijkbare strekking heeft het loflied van de achttiende-eeuwse
bevindelijke predikant Schortinghuis ‘Op het Coffij, of Thee-drinken’.

Springbron aller saligheden!
Kom uit d’Hemel nu beneden
Laat een dropje goetheijt neer:
’t Water wort ons hier geschonken
Tot verquikking’: maak ons dronken
Uit uw’ Heylfontein
O Heer!
Laat uw waat’ren
Ons doen schaat’ren
En van blijtschap heylig klaat’ren (bis)
Tot uw… Heerlijkheyt.76

Beide werken kunnen worden beschouwd als een poging tot ‘christelijke
ritualisering van het dagelijks leven’, waarbij wordt geprobeerd de nieuwe,
nog ongeordende (maar in beginsel wel al aan huis gebonden) vorm van
sociabiliteit van het samen thee- en koffiedrinken te heiligen.77 Een heel
expliciete verwijzing naar de relatie tussen theegebruik en het kerkelijk
leven is te zien in Hindeloopen, waar op de voorgevel van de kerk een thee-
ketel is aangebracht, zoals een wierookvat boven een tempel.78

Het is heel goed mogelijk dat deze bemoeienis van kerkelijke zijde mede
bepalend is geweest voor de plaats die het theegebruik juist in regio’s met een
overwegend gereformeerde bevolkingssamenstelling kreeg.

Dat het vooral de thee was die, althans in sommige delen van de Repu-
bliek, als een gereformeerde drank te boek kwam te staan, lijkt voor de hand
te liggen gezien zijn voorgeschiedenis, maar het is lastig deze veronderstel-
ling met gegevens te onderbouwen. In het huishouden van de Doesburgse
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predikant Van der Spijk werd alleen thee gedronken en het was een zilveren
theepot die dochter Petronella bij haar geboorte, samen met twee theebus-
sen, als een pillegift (doopgeschenk) werd toebedeeld. Maar of dit was
omdat zij de dochter van een predikant was of omdat zij een vrouw was, valt
uit de boedels niet af te leiden. Misschien was het een combinatie van beide.

Wat voor plaats nam chocolade ten opzichte van thee en koffie in? Chocola-
degoed wordt in Maassluis voor het eerst vermeld in de inventaris van
geneesheer en burgemeester Matthol in 1713 en in Doesburg in de inventa-
ris van de katholieke familie Warninck in 1750. Het bezit van chocoladegoed
blijft in beide plaatsen tot een kleine groep beperkt. Chocolade was een
geheel ander soort product en had vermoedelijk direct ook een andere
connotatie. In tegenstelling tot thee en koffie had chocolade de naam juist
een grote voedingswaarde te bezitten. Ook bij Blankaart wordt de chocolade
als voedzaam middel aangeprezen: zij is ‘bequaam om vet te maken’.79 In
Italië at men juist om die reden tijdens een vastenperiode soms een soort
chocoladesoep.80

De ontdekking, handel en consumptie van chocolade waren anders dan
die van koffie en thee nauw verbonden met de Spaanse hofcultuur. Pas in een
later stadium werd chocola ook in kringen van het Franse hof geïntroduceerd
en verloor hij geleidelijk aan zijn Spaanse connotatie. Thee en koffie hadden
toen al een voorsprong als nieuwe drank van de burgerij.81 Zo zouden choco-
lade en koffie zich uiteindelijk tot elkaar kunnen gaan verhouden als de ‘ba-
rock-katholische Körperlichkeit’ tegenover de ‘protestantische Askese’.82

Ook hier was het uiteindelijk echter de context die bepalend was voor de
precieze betekenis. Toen Baerken op een middag zijn protestantse vriendin
bezocht, kwam de knecht aanzetten met een porseleinen kan: ‘Ik vraagde
haar in ’t Fransch wat deeze kan zou te beduijden hebben, zij antwoorde dat
ik zulks daadelijk zou zien, en schonk twee kopjes daar uijt, ik zeijde het is
waarlijk chocolaade; een ogenblik hier na bragt de knegt, op een fraaij verlakt
bord van allerhande lekkerneijen, daar ik egter niets van gebruijkte, dan
alleen eenige busschuijten; het was een deftige en lekkere chocolaade, die ik
liever had dan wijn.’ Voor Baerken gold chocolade vooral als een deftige, en
vermoedelijk vrij onbekende drank: noch in de boedel van zijn grootvader
uit 1753, noch in die van zijn vader uit 1788 wordt melding gemaakt van
chocoladegoed.

Dronk Baerken bij zijn nichtje voornamelijk koffie, bij zijn minnares in
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Deventer werden thee, wijn, likeur en chocolade geschonken. Met haar
werd nooit een tapperij bezocht. De enige keer dat Baerken met deze dame
buitenshuis iets consumeerde, was toen hij de theekoepel in haar buiten-
plaats bezocht. Als vrouw, protestant en behorende tot de deftige burgerij
gedroeg deze Deventer juffrouw zich in haar keuzes op het gebied van eten
en drinken weinig onvoorspelbaar.

 

De opkomst van de nieuwe warme dranken betekende niet het einde van de
consumptie van alcohol. De vraag die ons hier zal bezighouden is in hoeverre
de opkomst van de warme dranken voor een verandering in de eet- en drink-
cultuur zorgde waar het de publieke gelegenheden betrof.

Blijkens het kohier op het gemaal telde Maassluis in 1680 ten minste acht
herbergiers, één herbergierster en vijf brandewijntappers.83 Dit zullen
echter niet de enige plaatsen zijn geweest waar men terecht kon voor bier of
andere dranken. Verspreid door het dorp stonden immers diverse bierten-
ten. En wat te denken van de al dan niet legale of gedoogde verkoop van
drank bij particulieren? In 1733 werd protest aangetekend tegen een viertal
Maassluizers die voor hun huis borden hadden neergezet waarop geschre-
ven stond dat zij allerhande wijnen verkochten, ‘sonder dat daar nevens
eenigh verder of ander teken tot het houden van herberge wert gevonden’.84

In de boedelbeschrijvingen valt soms moeilijk het verschil te zien tussen
particuliere huishoudens en die van drankverkopers, tappers, kleine herber-
giers en andere uitbaters. Ten eerste omdat het, zoals we zagen, voor parti-
culieren niet ongewoon was om grote hoeveelheden serviesgoed en ook
diverse zitplaatsen in huis te hebben. Ten tweede omdat er geen kassa’s of
andere objecten zijn waaraan we winkels, cafés en herbergen direct kunnen
herkennen. Het is de combinatie van verschillende voorwerpen die ons op
het juiste spoor moet zetten.

Het volgende probleem dat zich dan aandient, is de vraag welke vertrek-
ken voor publiek toegankelijk waren. Simon Stevin was hier heel duidelijk
over: ‘Den Weert mach een camer voor hem eygen houden, met groote
vryheyt, sonder dat ymant der ghelogeerde, daer door behoeft te gaen om in
sijn camer te commen.’ Volgens Stevin kon een woonhuis dat volgens zijn
ontwerp was gebouwd heel goed als herberg dienen. Met uitzondering van
het privé-vertrek van de waard zouden dan de overige kamers (met in elk
twee bedsteden, een ‘heimelijk’ [wc] en een kantoortje) voor overnachting
van de gasten zijn bestemd, terwijl twee grote zalen, de één boven, de ander
beneden, gereserveerd konden worden voor ‘maeltijden van veel volcx’.85

In de praktijk werd in herbergen vaak onderscheid gemaakt tussen ‘de
gemeene haard’ en andere vertrekken met een meer privaat karakter. Geze-
ten ‘aan de gemeene haard’ moest men zich aanpassen. Van Overbeke
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verhaalt van een kapitein in Edam die ‘aen den gemeenen haerdt’ geconfron-
teerd werd met de pijnlijk grove manieren van een boer. De kapitein sprak
deze daarop aan: ‘Kameraedt, ghij kunt oock, als het wel geseyt is, wat rech-
ter opsitten.’ De boer antwoordde: ‘Ick sit op mijn gemack.’ Waarop de kapi-
tein zei: ‘Dat ’s evenwel onfatsoenelijck, ick verteer meê mijn geldt.’86 Een
overzicht van de kosten van consumpties in een Tilburgse herberg geeft aan
dat er soms zelfs onderscheid werd gemaakt tussen een maaltijd rond de
gemeenschappelijke haard, aan een gemeenschappelijke tafel, aan een afzon-
derlijke tafel, in een afzonderlijk verwarmde éénpersoonskamer en ten slotte
in de keuken.87

Brennan heeft in zijn onderzoek naar de drinkcultuur in het achttiende-
eeuwse Parijs laten zien hoe belangrijk het meubilair kon zijn voor de status
van een kroeg of herberg. Een kroeg waar alleen banken staan, impliceert een
heel andere vorm van sociaal verkeer dan één met voldoende stoelen voor
iedere gast en verschillende kleine tafeltjes waaraan men in kleine groepjes
kan plaatsnemen.88 Behalve het meubilair verdient in dit verband ook het
soort drinkgerei enige aandacht. Wat werd er geschonken en hoe werd er
gedronken? Werden alcohol en warme dranken in afzonderlijke ruimten
geserveerd?

Voor Maassluis kunnen we beschikken over een paar inventarissen uit de
zeventiende en begin achttiende eeuw waar de vermelding van toonbanken,
schragentafels, glazen, pinten en brandewijnmaatjes in het voorhuis doen
vermoeden dat we met tapperijtjes te maken hebben.

De in 1678 opgemaakte inventaris van de vissersweduwe Jannetje Gillesz
van Duijff geeft een beeld van een uiterst eenvoudig tapperijtje, met in het
voorhuis alleen wat brandewijnmaatjes. Men kon er plaatsnemen op een
zitbank. Er stonden een tafel met schragen en twee glazenkasten met wat
glazen. Vermoedelijk liepen de meeste klanten door naar de binnenkeuken,
waar weliswaar maar één tafeltje stond, maar wel veel zitmeubilair: drie
bankjes, tien stoelen, een krukje en een leunstoel. Op het ‘schrijfbord’
konden de consumpties bijgehouden worden. De vertrekken boven waren
wat luxueuzer ingericht. De voorkamer was alleen als slaapkamer in gebruik
en zal niet voor publiek toegankelijk zijn geweest. De bovenachterkamer
misschien wel: hier werd niet alleen de maaltijd bereid, maar men kon er ook
in een klein gezelschap eten aan een achtkantige tafel met zes stoelen. Eetge-
rei was er genoeg, met onder meer 42 tinnen tafelborden, elf tinnen schotels
en twintig tinnen lepels. En ook in drinkgerei was men hier met vijf tinnen
wijn- en 22 tinnen bierkannen aanmerkelijk beter voorzien dan beneden. De
dranken zullen hier speciaal voor de gasten naar boven zijn gebracht. Merk-
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waardig is wel dat juist in dit vertrek ook de enige linnenkast in huis was
neergezet. Naar we mogen aannemen zat zij op slot en bleven het weinige
zilver (drie zoutvaten, elf lepels, twee eierlepels en een schaaltje) en het tafel-
linnen (zes tafellakens en 28 servetten) onaangeroerd.

Wijst niets erop dat er bij Van Duijff gerookt werd, in het tapperijtje van
Jan van Olen (1695) moet het regelmatig blauw van de rook hebben gestaan.
Het aanbod van dranken was bij hem ook veel groter. Naast twee halfvolle
flessen met jenever was er in het voorhuis drinkgerei voor zowel bier als
wijn, in allerlei soorten en maten: tinnen en aardewerken kannen en ‘enige’
glazen, maar ook pinten, halfjes en mudjes. Met een tinnen trechter kon
drank overgeschonken worden in flessen. Vier tabakstesten en vier tabaksze-
ven boden rokers de mogelijkheid om hier hun pijp aan te steken, maar men
kon ook doorlopen naar een zijkamertje, waar een mes met een snijbord lag
om de tabak te kerven. Hier was meer zitgelegenheid dan in het voorhuis,
waar slechts zeven stoelen stonden; voor drie mensen stonden in het zijka-
mertje stoelen klaar, de rest moest genoegen nemen met één van de twee
banken. Net als bij Van Duijff werden hier, en niet in het voorhuis, de
consumpties opgeschreven, op een lei met een borstel. De tapper kwam de
dranken kennelijk brengen. In de binnenkeuken, waar ook weer een schrijf-
bord alsmede een triktrakbord klaarlagen, kon men plaatsnemen rond één
van de twee tafels op een lange bank of op één van de zeven stoelen. De
bovenvoorkamer (met twee bedsteden, een linnenkast en een leunstoel)
moet een privé-vertrek zijn geweest. Het is echter opnieuw onzeker of de
achterkamer (in dit geval op de begane grond in het achterhuis) voor publiek
toegankelijk was. Net als bij Van Duijff stond hier een linnenkast (het
tweede exemplaar), werd hier gekookt en werd hier ook het meeste (tinnen)
tafelgoed bewaard. Er was met twee banken genoeg zitmeubilair voor een
groter gezelschap. Verrassend is de vermelding van vier violen en muziek-
boeken, zeker in combinatie met de vier ‘feestpruiken’ die op zolder lagen.

Maar wat ons hier vooral interesseert is de aanwezigheid van twee Delftse
trekpotten en 27 stuks Delftse kopjes en schoteltjes: aan het materiaalsoort te
zien geen pronk-, maar gebruiksgoed. Dat we dit goed aantreffen in de
ruimte waar ook de maaltijd werd bereid is niet verwonderlijk; om thee te
kunnen zetten had men immers warm water en dus vuur nodig. Het bete-
kent echter dat de consumptie van thee in een andere, minder publieke (niet
aan de straat grenzende) ruimte plaatsvond en bovendien in een andere
sfeer; niet in de buurt van de sterke drank en het triktrakbord, wél in de
buurt van de kookplaats, waar eerder de vrouw dan de man de scepter zal
hebben gezwaaid en waar wellicht ook de kinderen uit het gezin de meeste
tijd doorbrachten. Waar het bij de boedels van particulieren onmogelijk is
om een dergelijke scheiding te zien (als deze al bestond), is het beeld hier heel
duidelijk.

Ruim een kwart eeuw later is bij tapper Adriaan Schoonhoven en herber-
giersdochter Ariaantje van der Key hetzelfde patroon te zien: alcoholische
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dranken en tabak in het voorhuis, warme dranken bij de haard, in dit geval in
de keuken.89 Omdat het hier om een klein opgezette publieke gelegenheid
ging, met slechts twee publieke ruimten, was de scheiding van grote beteke-
nis. In feite had men maar keus uit twee mogelijkheden: bijna buiten in een
onverwarmde ruimte blijven staan en alcohol drinken, of doorlopen naar
binnen en bij de haard gaan zitten voor een ontnuchterende drank. Bij
Schoonhoven had men dan alweer meer keus dan bij Jan van Olen: er was
koffie-, thee- en chocoladegoed. Van het laatste niet meer dan een zestal kop
en schotels. Van het koffie- en theegoed was er wat gesneuveld: de vier dozij-
nen (twee van elk soort) waren niet meer compleet en bij de vier trekpotten
moest worden aangetekend dat er één gebroken was. Het geeft in elk geval
aan dat het koffie- en theegoed ook werd gebruikt.

Tegenover de eenvoudige tapperijtjes stonden uitspanningen als De
Gouden Zon van de uit Duitsland afkomstige Joan Georg Eijckentopf en
dorpsherberg of logement De Moriaen. Misschien trok De Gouden Zon
vooral muziekliefhebbers; in de entree stonden vier stenen beelden van
muzikanten, beneden in de ‘zuidelijkste zijkamer of keuken’ trof de inventa-
risopsteller een klavecimbel, twee hobo’s en een dwarsfluit aan, en in een van
de bovenkamers stond een huisorgel. Er waren zeven bedden (ofwel matras-
sen) voorhanden. Deze zullen voor bedsteden bestemd zijn geweest, want
ledikanten of slaapbanken worden niet vermeld.

De Moriaen was met vijftien slaapplaatsen (waaronder acht ledikanten)
een groot logement, waar reizigers uit binnen- en buitenland onderdak
vonden voordat zij zich in Hellevoetsluis inscheepten voor de reis naar
Engeland. De Moriaen was ook de plaats waar onder meer ‘de heren geïnte-
resseerden van het Leverhuis’, ‘de heren geïnteresseerden van de IJslandse
jagerij’ en ‘de heren geïnteresseerden van de haringjagerij’ rekeningen
hadden uitstaan voor maaltijden. De andere rekeninghouders consumeer-
den op persoonlijke titel, met op papier een deftige naam als de heer Chede-
rille naast die van de heer Knol. Vrouwen komen in het rijtje niet voor.

Beheerder van het logement was tot kort voor de inventarisatie in 1750
een zekere Hendrik Stoffeling geweest. Door schuldeisers geplaagd was hij
er echter in 1747 op een nacht met vrouw, kind en dienstmeid ‘met een vaar-
tuig’ vandoor gegaan, na bij de eigenaar keurig de sleutels te hebben ingele-
verd. Die eigenaar was burgemeester Kornelis van Linden, een vooraan-
staand Maassluizer die blijkens een in 1761 opgemaakte inventaris in het
bezit was van een ongebruikelijk grote en mogelijk ook voor het logements-
publiek toegankelijke bibliotheek. Na het vertrek van Stoffeling is vermoe-
delijk Van Linden zelf uitbater van het logement geworden.

De inventaris van De Moriaen uit 1750 geeft een weinig coherent beeld.
Het is alsof er flink met meubels en spullen is geschoven. Op de begane
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grond waren twee vertrekken die in aanmerking kwamen voor de ontvangst
van grote gezelschappen. In de voorkamer werd het porseleingoed in een
speciaal daarvoor bestemde kast aangetroffen, samen met het keukengoed en
de bij de koffie benodigde attributen als koffiekannen. Er kon tevens worden
gerookt (er stonden verschillende tabakskomfoortjes en een koperen kwis-
pedoor) en gegeten (het tinnen tafelgoed had hier een plaats gekregen).
Tegenover tien bierkannen stonden zeventig bierglazen. In de wijnkelder
lag een grote voorraad van bijna driehonderd flessen en meer dan negenhon-
derd botteltjes en flesjes wijn van uiteenlopende soorten en kwaliteiten. In
De Moriaen beschikte men over een aparte koffiekamer. Merkwaardig
genoeg viel juist in dit vertrek op het moment van de inventarisatie geen
spoor van een koffiecultuur te ontdekken: wijnglazen, karaffen en roemers
volop, maar geen koffiekopjes of -kannen. Hiervoor moest men in het aan-
grenzende vertrek zijn, naar we mogen aannemen als gevolg van een interne
verhuizing tijdens de inventarisatie.90

De Moriaen laat zich goed vergelijken met het Doesburgse Heerenloge-
ment van Colenbrander, gevestigd in de Koepoortstraat. Van deze herberg
werden in 1754 de goederen geïnventariseerd.91 Gelet op onder andere de
vergelijkbare aantallen stoelen (in beide herbergen was slechts één bank te
vinden), tafels en slaapplaatsen (in beide gevallen voornamelijk ledikanten),
moeten De Moriaen en het Heerenlogement in opzet erg op elkaar hebben
geleken. In het Doesburgse Heerenlogement waren echter ruim drie keer
zoveel tinnen borden beschikbaar (170 tegenover 57), waarbij anders dan in
Maassluis bovendien nog onderscheid werd gemaakt tussen platte borden
(109), borden met een brede rand (3), assietten (34) en potageborden (24). In
porselein was het Maassluise logement het best voorzien.

Het Heerenlogement was slechts een van de vele openbare gelegenheden
waar men in het achttiende-eeuwse Doesburg terecht kon. Een deftige gele-
genheid was het Hof Gelria, eveneens in de Koepoortstraat, met althans bij
het opmaken van de inventaris in 1793 nog een wijnkelder die minstens zo
goed voorzien was als die van de twee hierboven besproken logementen;
voor een bedrag van ongeveer zesduizend gulden lagen hier rode en witte
wijnen, Rijnwijn, bourgogne, petit bourgogne, St.-Gilleswijn, muscaat-
wijn, madeirawijn, droge madeira, malaga en champagne. Mogelijk werd er
ook mineraalwater geschonken. Of het werd (dit is waarschijnlijker) bij de
zelf geproduceerde wijn gevoegd: 76 kannen ‘selsenwater’ (fl. 15-4) en een
voorraad moes en druiven, ter waarde van 66 gulden, maakten de kelder
compleet.92

Christoffel Baerken moet als bewoner van de Baerkenhuizen in dezelfde
straat het wijnhuis goed hebben gekend. Zelf nam hij overigens een nogal
tweeslachtige houding aan waar het de consumptie van alcohol betrof. In
herbergen dronken hij en zijn nichtje steevast brandewijn, aangeduid als
‘een vaderlandschen drank met zuijker’ of ‘een goeden vaderlandschen
dronk’. Maar bij een bezoek aan een boerengezin aarzelde hij toen hem jene-
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ver werd aangeboden: ‘ik nog de nicht waaren dat niet gewoon, en ik had ook
geen smaak in genever te drinken, dus bedankte[n] wij die goede menschen.
Maar ons bedanken baate niet veel, wij moesten het ten minste maar eens
proeven, gelijk wij dan ook op hun vriendelijk verzoek en om hun genoegen
te geven deden; en wij proefden zoo lang dat wij vrolijke zinnen daarvan
kregen.’

Soms onthield Baerken zich heel bewust van drank. Toen hij bij zijn
examen voor een groter publiek moest spreken en hem werd aangeraden een
paar glaasjes wijn te drinken om ‘presenter van geest’ te blijven, zou hij
geantwoord hebben ‘dat ik geen wijn gewoon was, en dat zulks mij somtijds
meer nadeel dan voordeel konde doen en mijn geest kon verduysteren en
bedwelmen en als hij mij een glas wijn had toegedagt, dat ik dan verzogt mij
die te geven na gedaan werk’.93
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5. Gekleed gaan

In maart 1733 overleed de Maassluise visser Arij Cornelis Spruijt tijdens een
van zijn zeereizen naar IJsland. Zijn echtgenote Aeltje Janse van Teijlingen
bleef achter met twee minderjarige kinderen: de vijftienjarige Maartje en de
zeventienjarige Cornelis, net als zijn vader IJslandvaarder. Voor de weduwe
moet het sterfgeval in alle opzichten een ramp zijn geweest. Tegenover een
totaal bedrag aan vorderingen van 78 gulden wegens de zeereis van de vader
en nog twee vorderingen voor zeereizen van de zoon voor respectievelijk 25
en 21 gulden, stond een bedrag aan schulden van ruim 740 gulden, onder
meer voor het laten maken van rouwkleding.1

Om de schulden af te betalen werd nagenoeg de gehele boedel verkocht.
Het huis bracht verreweg het meest op, namelijk een bedrag van 895 gulden.
Afgezien van twee bedden, een ‘ouderwetse eiken kast’ en een in leer gebon-
den bijbel in folioformaat viel er aan huisraad niet veel te halen. De openbare
verkoping van het huisraad bracht niet meer dan 300 gulden op. De kleren
en een deel van het linnengoed werden buiten de verkoop gehouden, ver-
steld, op maat gemaakt en onder de nabestaanden verdeeld. Ook de sieraden
werden niet verkocht, maar getaxeerd en overgedragen aan Aeltje en de twee
kinderen. Aeltje kreeg onder andere een bloedkoralen ketting, een gouden
ring, een zilveren tasbeugel en een oorijzer; dochter Maartje kreeg onder
andere vier parelspelden, een zilveren tasbeugel en een oorijzer, en Cornelis
een serie zilveren knopen en gespen.

Kleding was een belangrijk bezit; niet alleen omdat het bescherming
bood tegen kou, maar ook om de symbolische betekenissen die eraan werden
toegekend. In combinatie met gebaren, lichaamshouding, manieren en taal-
gebruik bood kleding een schat aan informatie over onder meer iemands
sociale achtergrond en geografische herkomst. Kleding vertelde vaak ook
iets over iemands leeftijd of over iemands burgerlijke staat. Sommige be-
roepsgroepen waren in de pre-industriële samenleving (net als nu) duidelijk
aan hun kleding te herkennen, waarbij aan details specifieke betekenissen
konden zijn gehecht. Zo werd op een bepaald moment bij de kleding van
predikanten onderscheid gemaakt tussen Franse, rechtzinnige, dode en
levende voetiaanse en coccejaanse mantels.2 Daarnaast speelde kleding een
belangrijke rol als distinctiemiddel bij speciale gelegenheden of bij bepaalde
rituelen zoals bijvoorbeeld de rouw. Bovenal was kleding seksegebonden.
Seksewisseling werd dan ook bij uitstek in kleding uitgedrukt, door middel
van travestie (ofwel: verkleding).3

De wijze waarop mensen gekleed gingen weerspiegelde niet alleen de
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maatschappelijke orde, maar gaf haar ook vorm. Dit kon gebeuren door
middel van wettelijke voorschriften. Vanaf de veertiende eeuw werden op
verschillende plaatsen in Europa schriftelijke bepalingen uitgevaardigd op
het gebied van kleding. De motieven achter dergelijke kledingvoorschriften
waren niet steeds dezelfde. Er konden maatschappelijke, economische,
zedelijke, traditionalistische of nationalistische motieven aan ten grondslag
liggen.4 Hoewel veel minder dan elders werden ook in de Republiek wel
kledingverordeningen uitgevaardigd.5 In de zeventiende eeuw kwamen er in
Amsterdam bepalingen voor dienstpersoneel en prostituees.6 Naast deze
wettelijke bepalingen, die veelal op een specifieke groep of op een specifiek
kledingstuk waren gericht, waren er de bemoeienissen van de kerk op het
gebied van kleding, met als meest actieve strijders predikanten als Teellinck
en Wittewrongel.7 Met een verwijzing naar de christelijke moraal keerden
zij zich tegen de zucht naar weelde en luxe op het gebied van kleding en
uiterlijkheden.

Een soortgelijke boodschap klinkt ook door in het liedboekje Maas-
sluysse Meeuwe-klagt (tussen 1684 en 1689) van de Maassluizer Frank
Metaal, waarin de lezers worden geconfronteerd met hun zondige neiging
tot ijdele sier:

Mooije kleeren mag men dragen
En dat geeft ook groot vermaek
om malkander te behagen,
dit ’s een aengename zaek
hier door word het vlees gekust
en de swarigheid geblust
Want het vleysch moet sijn eysch hier door hebben
Dus soo leeft men best gerust.8

Van weer een geheel andere orde waren de etiquetteboekjes waarin men
kennis kon nemen van de regels van de wellevendheid. Hier werden de gren-
zen tussen beschaafde en onbeschaafde vormen van publieke zelfpresentatie
gemarkeerd, zoals die op een bepaald moment in kringen rond het hof of
binnen de stedelijke elite gangbaar waren of volgens de auteurs behoorden te
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zijn. Zoals het onderzoek van onder meer Norbert Elias en, recenter, Alain
Montandon naar dergelijke etiquetteboekjes heeft laten zien, waren echter
ook deze regels aan verandering onderhevig.9 Op het moment dat de regels
in druk waren verschenen, konden zij in bepaalde kringen alweer achter-
haald zijn.10 Dit gold ook voor de nauw aan de regels van de wellevendheid
verbonden mode zoals die in een voortdurend streven naar distinctie in
bepaalde kringen van de elite werd geïntroduceerd en vervolgens door
andere groepen werd overgenomen, afgewezen of aangepast.

Wie zich hoe en wanneer de ‘nieuwe fatsoenen’ toe-eigende was in be-
langrijke mate afhankelijk van de ongeschreven regels, van de dwingende
sociale conventies die in een bepaalde samenleving golden. Zij bepaalden
hoeveel speelruimte een individu bij de keuze van zijn zelfpresentatie had,
welke betekenissen er aan specifieke vormen van zelfpresentatie werden
gehecht, wat als zedelijk of onzedelijk, vies of schoon, fatsoenlijk of onfat-
soenlijk, verleidelijk of afstotend werd ervaren. Voor de leden van de des-
betreffende groep waren de grenzen duidelijk en vanzelfsprekend, voor
buitenstaanders daarentegen moeilijk te achterhalen.

In het traditionele kledingonderzoek lag het accent op de stijlhistorische
ontwikkelingen in de mode en de streekdracht, waarbij de mode vooral het
onderzoeksobject van kostuumhistorici vormde, terwijl de volkskundigen
zich vooral met de streekdracht bezighielden.11 In beide gevallen richt het
onderzoek zich in de eerste plaats op het object, niet zozeer op het gebruik
daarvan. Dit geldt ook voor het sociaal-economische onderzoek naar kleding
en textiel, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de productie en
handel.

Een geheel andere benadering kent het kledingonderzoek zoals dat in de
afgelopen decennia met name door Franse cultuurhistorici is verricht naar
onder meer de boven- en onderkleding van de negentiende-eeuwse bour-
geoisie, de geschiedenis van de reuk en bijvoorbeeld de historische betekenis
van het begrippenpaar schoon en vies.12 In deze studies gaat het niet in de
eerste plaats om kleding als object, maar om de wijze waarop men met de
kleding omging, ofwel om de kleedcultuur. Behalve aan de veranderende
betekenissen die werden toegekend aan de kleding zelf en aan de verschil-
lende hoedanigheden als kleur en stofsoort, wordt in deze studies ook
aandacht besteed aan de relatie tussen kleding en lichamelijkheid.

Dergelijke thema’s staan centraal in de in 1989 verschenen Franse artike-
lenbundel over kleding in de Middeleeuwen, en ze komen ook terug in de in
datzelfde jaar verschenen monografie van Daniel Roche over de kleedcul-
tuur in het achttiende-eeuwse Frankrijk. De studie van Roche biedt ons niet
alleen inhoudelijk maar ook in methodisch opzicht een belangrijk referentie-
kader, onder meer door de wijze waarop hij gebruikmaakt van een weerbar-
stige bron als de boedelbeschrijving. Roche gebruikt de inventarissen niet
om een volledige staalkaart van losse objecten te kunnen geven, maar om
inzicht te krijgen in de sociale beeldwereld van een samenleving. Dat is
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uiteindelijk het doel waar ook dit onderzoek zich op richt. Om zo goed moge-
lijk recht te kunnen doen aan de relatie tussen de kleding en het lichaam
zullen wij bij de analyse van de gegevens niet uitgaan van de kledingstukken
zelf, maar van datgene waarvoor zij bestemd waren: de ‘aankleding’ van
hoofd, lijf en leden, met als resultaat een bepaalde vorm van zelfpresentatie,
die op haar beurt weer bron van beeldvorming was.



Van de vele thema’s die in vroegmoderne verhandelingen over kleding en
kleedgedrag aan de orde werden gesteld, verdienen er in deze studie, waarin
immers een vissersdorp en een garnizoensstad met elkaar geconfronteerd
worden, twee bijzondere aandacht: het gedrag van boeren en vissers, ofwel
de ‘land- en zeelieden’, en het gedrag van edellieden en legerofficieren,
ofwel de ‘honnêtes hommes’. Vaak werden beide groepen nadrukkelijk
tegenover elkaar geplaatst, waarbij de stedelijke burgerij – in veel gevallen de
groep waar de hier te behandelen auteurs zichzelf al dan niet expliciet toe
rekenden – een soort tussenpositie innam.13

Reeds in de vroege zeventiende eeuw is de beeldvorming rond vissers en
boeren in volle gang. Zij ontstaat gelijktijdig met en als tegenhanger van het
idee dat er een verfransing plaatsvindt in de Republiek, dat wil zeggen een
vervreemding van de als eigen geduide normen en waarden: datgene wat met
de komst van de immigranten uit het zuiden dreigde te verdwijnen, was op
het platteland nog te vinden. Op het moment dat een deel van de elite zich
gevoelig toonde voor de aan het Bourgondische en later Franse hof gangbare
of geïntroduceerde gedragsstandaarden, krijgt ook het stereotiepe beeld van
‘de botte Hollander’ een andere connotatie, en voor sommigen is dat beeld
niet langer negatief. Zowel ten aanzien van het nieuwe als van het reeds
vertrouwde cultuuraanbod is er sprake van een haat-liefdeverhouding,
waarbij de balans nu eens naar de ene, en dan weer meer naar de andere kant
doorslaat. Sporen hiervan vinden we terug aan het begin van de zeventiende
eeuw bij auteurs als Roemer Visscher en Gerbrand Adriaensz. Bredero, en,
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rond het midden van de zeventiende eeuw, bij schilders als Jan Steen.14 Al
rond 1700 zijn er naast de volgens de Parijse mode aangeklede poppen ook
poppen in specifiek lokale klederdracht in omloop.15

In het begin van de achttiende eeuw vormden ‘de boeren’ een inspiratie-
bron voor onder meer de dichter Rotgans, die in zijn Boerekermis (1708) ‘het
landvolk’ dat ter kermis gaat beschreef. Zijn lezers, onder wie blijkens de
nalatenschappen ook een viertal Maassluise notabelen, konden zich verma-
ken met herkenbare beelden van boerenmeisjes met bloedkoralen kettingen,
een haarnaald, een zilveren sleutelreeks en een beugeltas, een blauw keurslijf
en een rode scharlaken rok, ‘die mooglyk in een jaar geen zon- of maanlicht
zag, maar tot dit feest gespaart, zoo lang vergeeten lag’.16

In 1737 dichtte de Maassluizer Hendrik Schim geheel in de traditie van
de pastorale poëzie:

Maer wie komt daer herwaerts treden?
’t schijnen jonge lien van ’t velt,
Die voor dezen dag verzelt
Met vermaek den tyt besteden
Treen die vrijster niet parmant?
Hoe zal ik dien opschik malen!
Let eens op dien ro koralen
Om den roffels hals! De hant,
Hard van eelt, draegt goude ringen;
’t Zilver rinkelt op haer zij:
Blinkt die gouden naelt niet bly
onder ’t mutsje? O stedelingen,
Staen heur rokken naer uw’ zin?
Daer zijn geen balijnen in.

En over de ‘vrijer’:

Niet min aartig zijn de vrijers
Met hun boere-pij getooit,
Naer den ouden trant geplooit,
Vers gemaekt bij d’eer der snijers
’t Kermisrokje toont zeer net,
Want het staet van boven open,
’t Hemtrok met zijn zilvren knopen
dat met koorden is bezet.17

Schim plaatst met zijn gedicht ‘de lieden van het veld’ tegenover ‘de stede-
lingen’ en zoekt daarbij de verschillen inderdaad vooral in de kleding. Naar
we mogen aannemen noemt hij, om het beeld over te laten komen, vooral die
aspecten van kleding die zijn lezerspubliek (de stedelingen of misschien
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alleen de stedelijke elite) als anders zullen hebben ervaren. Schim benoemt
niet alleen wat hij ziet, maar voorziet dit beeld alleen al door zijn woordkeus
direct ook van een connotatie.

Het door hem geschetste beeld suggereert onder meer een verschil tussen
stedelingen en ‘landlieden’ waar het de plaats van het feest tegenover de da-
gelijkse arbeid betreft: de landlieden kleden zich speciaal voor een feestelijke
gelegenheid als de kermis, maar blijven ook dan door hun
eeltige handen als groep herkenbaar. ‘Landlieden’ gaan
anders met hun kleding om dan stedelingen en kennen
andere betekenissen toe aan gedragen en ongedragen
kleding: zij zorgen dat ze zich op feestdagen in ‘versch
gesneden’ kleding, speciaal bestemd voor die dag (‘het
kermisrokje’) kunnen vertonen. De plooi wijkt af
van die van de mode: de ‘boerepij’ is bewust 
‘naer den ouden trant geplooit’. En ook de re-
latie tussen de kleding en het lichaam is an-
ders: waar het lichaam van de aanzienlijke
vrouwen uit de stad door een rok met balij-
nen gemodelleerd is, vallen de rokken van
de vrijster gewoon los naar beneden.
Waar het de keuze van de sieraden betreft
wordt ten slotte gesuggereerd dat bij de boeren
alles moet blinken, rinkelen en schitteren en
vooral dat het goed zichtbaar moet zijn.

Plaatsen we het gedicht van Schim te-
genover de boedelbeschrijving van het
vissersgezin Spruijt, dan vallen allereerst
de overeenkomsten op. We vinden in de
boedel de rode (bloed)koralen ketting te-
rug, de gouden ringen en de zilveren
hemdroksknopen. En ook de scheiding tussen feest en werk is onmiskenbaar
aanwezig, met de expliciete vermelding van doordeweekse kleding. De aan-
wezigheid van een lap gekleurde stof (serge de bois) en een schuldpost voor de
vervaardiging van rouwkleding doen bovendien vermoeden dat ook dit gezin
zich voor speciale gelegenheden liet hullen in nieuw, ‘versch gesneden’ tex-
tiel. Wellicht voldoende reden om te stellen dat ook de familie Spruijt zich in
het door Schim geschetste beeld moet hebben herkend. Maar we komen
geen zijzilver (zilveren tuigjes op de heupen) tegen en evenmin een gouden

177

14. Zie bijvoorbeeld De dorpsbruiloft (1653, doek, Museum Boijmans Van Beuningen, Rot-
terdam) van Jan Steen, afbeelding in: Jansen (ed.), Jan Steen, 1996, p. 117. Voor Roemer
Visscher en Bredero zie Meijer Drees, Andere landen, andere mensen, 1997, m.n. hoofd-
stuk 3. 15. In Hindeloopen wordt in een inventaris uit 1706 melding gemaakt van een ‘op-
gemaackte pop op het Hindeloopers gecleed’; zie Van der Molen, De Hindelooper woon-
kultuur, 1967, p. 60. 16. Rotgans, Boerekermis, 1708. 17. Schim, Dichttaferelen, 1737, p. 16.

Pop in streekdracht,
begin achttiende eeuw. Aan de rokband hangen
een beugeltas en een chatelaine met naaigerei.
Zaans Museum, Zaandijk



voorhoofdsnaald. Werden deze wellicht alleen door ‘vrijsters’ gedragen, niet
door gehuwde vrouwen? Of heeft de werkelijkheid het beeld van Schim al
achterhaald? En in hoeverre kon een vissersgezin op één lijn worden ge-
plaatst met de lieden ‘van ’t velt’ die Schim ten tonele voerde?

Volgens Le Francq van Berkhey, die aan het einde van de achttiende
eeuw met veel oog voor detail ook de kleding van de Hollanders beschreef en
zo een bijdrage leverde aan de beeldvorming, was dit zeker het geval. De
scheidslijnen waren gemakkelijk te zien. Zo zou men rijke koopmansvrou-
wen aan haar lange zijden of satijnen mantel herkennen, de ‘deftige, middel-
matigen of zeer gegoede burgerstand’ aan een fijne lakense mantel, de welge-
zeten boerenstand aan een sitsen mantel, vrouwen van de gemene burger-
stand of reizende buitenlieden aan een katoenen ‘of dergelyken’, ‘en als men
eene vrouw ontmoet, die een bruine Sergien Mantel, lang en ruim gemaakt,
over ’t lyf heeft hangen, mag men al vry gegrond gissen, dat het een Zee-,
Visch- of Bouw-Boerin is’.18 Hier figureert ‘boer’ kennelijk niet meer als een
aanduiding voor arbeid, maar als een voor een klasse of positie. In Maassluis
en Vlaardingen lagen de verhoudingen echter weer iets anders: de vrouwen
van lagere rang zouden zich hier ‘meer in den smaak van den Boerenstand, of
wel dien der Zeelieden’ kleden.19

Tegenover de mode, ‘van alle eeuwen af eigen aan de Menschlyke ge-
neigdheden en derzelver verandering’ en vooral gangbaar bij mensen die
‘door den ommegang met Uitheemschen, dagelyks gelegenheid krygen om
eenige nieuwe snuf op te doen’, plaatst Le Francq van Berkhey de Hollandse
dracht, die te vinden zou zijn op het land en ‘by het minst vermengde
gedeelte der Natie’, waar steeds een ‘Volkseigen smaak’ zou heersen.20 Zijn
studie naar de eigenaardigheden van de Hollanders laat zich lezen als een
groots opgezet schouwspel waarin de vissers en boeren als hoeders van de
Nederlandse natie figureren. De echte Hollanders, afstammelingen van de
Bataven, zijn te vinden in het ‘Groene Hart van Holland’ en in de dorpen aan
de Noordzeekust, waar ‘een gegaloneerde Jonker, of eene nieuwmodische
gecoëffeerde Dame’ in staat is ‘om alle de Vrouwen en Meisjes van ’t Nette-
breien en Vischkaaken af te trekken, ja ’t geheele Dorp in beweeging te bren-
gen’.21 De ideale Hollander volgens Le Francq van Berkhey is niet te bot en
niet te wuft. Bij de Maassluizers en Vlaardingers vindt hij precies wat hij
zoekt. Zij zijn door het contact met stedelingen minder boers dan bijvoor-
beeld de Maaslanders, maar kunnen evenmin worden betrapt op de kleding-
pracht zoals die onder de Rotterdammers te vinden zou zijn.

De lezers van Le Francq van Berkhey zullen direct hebben begrepen dat
hier op het soort kledingpracht werd gedoeld dat als kenmerkend werd
beschouwd voor de adel, alsmede voor de legerofficieren die, zoals William
Temple reeds in de late zeventiende eeuw had opgemerkt, ‘live after the
customs and fashions of the gentlemen’.22 Hun gedrag kreeg doorgaans
negatieve connotaties mee als die van pronkzucht, slordigheid, verwijfdheid
en spilzucht van tijd en geld. Zo wordt in een anoniem laat-achttiende-
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eeuws pamflet over de levenswijze van subalterne officieren geklaagd: ‘De
Charpen om het Lyv te dragen is ook een meerder depense dan voorheen,
die gemenageert kon worden. Want, door het schuren der Klederen, versly-
ten ze des te eerder, dan naar de oude gewoonte, waarover ook niet weinigen
doleren. De meerdere properheid is ’er altans niet in te vinden.’23

Het is niet moeilijk om erflaters te vinden die in hun uiterlijke presentatie
geheel aan het beeld van de militair voldoen. Zo was een belangrijk deel van
de kleding van luitenant Bettinck en ook van diens vrouw versierd met
gouden galonnen en passementen, en bezat hij een rok met vossenvel ge-
voerd en een wit bombazijnen wambuis met witte pareltjes. Ook luitenant
Martini (1677), kapitein Du Four (1704) en officier Sandtwijck (1706)
waren direct herkenbaar als representanten van de militaire elite. Du Four
had behalve zijn legeruniformen een berenhuid en een ‘bonte pels’, kle-
dingstukken die we nergens anders tegenkomen. Op straat kon kapitein Du
Four pronken met een rok met gouden passementen, die na zijn overlijden
bij de openbare verkoping 54 gulden opbracht.

Theodorus Baerken (een neef van Christoffel) liet als jonge officier in
1776 vrijwel zijn gehele garderobe vernieuwen.24 Hij liet zijn broek verven,
kocht een paar Engelse kniebanden, liet de mouwen van zijn jas veranderen,
een rok (jasje) ‘wegsnijden’ en nauwer maken, een andere rok verkorten, een
japon korter maken, en ‘een silvere coerdoen [= kordon, band,  . .] om een
hoet [maken] als de oeffyssyren draegen’. Daarnaast werd een aantal nieuwe
kledingstukken besteld, waaronder witte vesten, witte lakense broeken, een
lakens vest met galonnen en een blauwe officiersoverrok. Vanuit Groningen
liet Theodorus aan zijn administrateur in Doesburg weten hoe hij zijn
kleding wilde hebben, ‘met masjetten als een geheel overhemt moet weesen’.
Al met al werd zijn financiële situatie er niet veel beter op. Herhaaldelijk
moest hij zijn voogd om geld vragen en zelfs de verkoop van de boeken die hij
in Doesburg had achtergelaten (‘of die boeken bij Ued leggen te verrotten,
daar heeft niemand wat aan, en hier kan ik braaf gelt daervan maken’) en van
zijn paard bood weinig uitkomst. Hoewel Theodorus zijn leven trachtte te
beteren en zelfs op zijn voedsel bezuinigde, door ‘eens daags’ te eten en 
‘1 vles wijn daags te drinken’, eindigde hij uiteindelijk bankroet.25

Beschouwen we kleding als een welstandssymbool, dan kunnen we vast-
stellen dat de mooie kleren van Theodorus uiteindelijk niet veel meer waren
dan een façade. We moeten ons wel afvragen of dit ook door Theodorus zelf
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zo werd beleefd. Waarschijnlijk gold kleding voor deze jongeman, als mili-
tair in een vreemde omgeving gelegerd, niet zozeer als een symbool van
welstand maar als een symbool van zijn culturele identiteit. Gold dat ook
niet voor de jonge Quirijn Ver Huell, die in zijn levensgeschiedenis
beschrijft hoe trots hij zich voelde in de outfit die hij als jonge cadet mocht
dragen: ‘Men stelle zich voor: een met poeder bedekt hoofd, een zware staart
in de nek waarvan het lint met eene zilveren speld was vast gestoken en
waarop eene groote platte driekante hoed met platte gouden bisch en eene
groote zwarte cocarde, een pak met zeer lange panden, met kleppen toege-
knoopt, rond uitgesneden en met haken op de borst dichtgemaakt, alles van
blaauw laken, ankerknopen waarop de romeinsche rijsbundel waaronder in
kruis twee ankers; een blaauw vest met panden, eene korte blaauw lakensche
broek met zilveren kuitgespen, witte katoenen kousen, schoenen met ovale
zilveren gespen en om deze toilet te voltooien een sleepsabel met gevuld
gevest. Zonderling dracht voorwaar voor een jong zeecadet. Toen ik mij
voor de eerste maal in dat costuum aan mijne schoolmakkers vertoonde, was
ik er zelve verlegen mede door den indruk die ik maakte en [doordat] ik met
eenige trots merkte, dat velen jaloers waren mij zoo prachtig gekleed te
zien.’26 Te midden van zijn klasgenoten was vooral het totaalbeeld van zijn
verschijning indrukwekkend, eenmaal onder zijn collega-officieren waren
ook de details belangrijk.

 

Hoewel tijdgenoten iemand direct aan zijn of haar kleding herkenden, is het
onderscheid op papier vaak helemaal niet duidelijk. Het woord-zaakpro-
bleem speelt ons hier weer parten, zeker wanneer, zoals vaak het geval is, de
verschillende garderobes door elkaar beschreven zijn. Zo blijft het onder-
scheid tussen mannen- en vrouwenkleding vaak onduidelijk, ook al was dit
in de vroegmoderne tijd zo evident dat vrouwen zich zonder al te veel moeite
tot mannen konden transformeren door zich in mannenkleren te hullen.27

Mannen droegen broeken en vrouwen droegen rokken. Maar met de vele
‘rokken’ die we in de inventarissen tegenkomen kunnen zowel vrouwenrok-
ken als mannenjassen zijn bedoeld. Ook de mantels vormen een probleem:
ze kunnen zowel tot de vrouwen- als de mannengarderobe hebben behoord.
Het zijn slechts enkele voorbeelden uit een lange reeks. Niet alleen ontbre-
ken in de boedelbeschrijvingen doorgaans expliciete verwijzingen naar al die
variabelen die bij kleding een rol konden spelen, zoals leeftijd, beroep,
sociale positie of gelegenheid, zij vertellen ons evenmin iets over de maat of
de snit.
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Zoals het gedicht van Schim vermeldt werd nieuwe kleding, ‘vers gemaekt
bij d’eer der snijers’, ‘naer den ouden trant geplooit’ of, zoals volgens Le
Francq van Berkhey in het geval van de rokjassen van de Maassluise en
Vlaardingse mannen van enig aanzien ‘noch naar den nieuwsten, noch naar
den oudsten smaak, maar egter eenigermaate op de hedendaagsche wijze van
de kleeding der Stedelingen’.28 Een belangrijk deel van de garderobes was
echter opgebouwd uit kledingstukken die op de tweedehandsmarkt waren
gekocht, dan wel als geschenk of bij erfenis waren verkregen. Men kon
gedragen stukken door kleermakers of naaisters laten verstellen en op maat
maken, zoals bij de familie Spruijt en bij Theodorus Baerken gebeurde,
maar ook daarvan is niets zichtbaar in de inventarislijsten. Een mogelijke
aanwijzing voor het belang dat men aan passende kleding hechtte biedt het
verslag van een rechtszaak tegen een Doesburgse dagloner die in 1701 was
opgepakt. Zijn broer zat eveneens vast, en wel op verdenking van kleding-
diefstal. Op de vraag van de rechters waar de dagloner zijn kleding vandaan
had, antwoordde deze dat hij die tegen een hoed en een paar kousen geruild
had met zijn broer. Volgens de schepenen had de beklaagde echter direct
kunnen zien dat zijn broer de kleding wel gestolen moest hebben ‘also sijn
broer geen gelt had om die te kopen, ook nae sijn lijf niet gemaakt sijn en sijn
draght niet is’. De dagloner probeerde zich eruit te redden door te stellen dat
hij zijn broer slechts twee dagen in die kleding had gezien en dus niet kon
weten dat die hem niet paste.29

Men kan zich afvragen of de precieze snit en maat voor vrouwen net zo
belangrijk waren als voor de mannen, voor wie rond 1670 in Frankrijk de
nauwsluitende rokjas met de veelzeggende aanduiding justaucorps in de
mode raakte. Tegen deze achtergrond zou het dan geen toeval zijn dat Schim
en Le Francq van Berkhey in hun schetsen beiden juist het accent leggen op
het werk van de snijder. Onderzoek naar het bedrijf van kledingsnijders en
kledingherstellers – in hoeverre was het gebruikelijk om tweedehandskle-
ding op maat te maken? – zou hierin meer inzicht kunnen bieden.

Wat de vrouwenkleding betreft kan het opvallend genoemd worden dat
bepaalde typen kledingstukken alleen bij specifieke groepen te vinden zijn,
ondanks het bestaan van een distributienetwerk waarbij kledingstukken niet
alleen van eigenaar, maar ook van sociale groep wisselden. Zo komen we de
tabbaard, aanvankelijk een toga-achtige mantel met sleep en later een korter
bovenkleed voor vrouwen, vooral tegen bij de zeventiende-eeuwse elite. Het
is niet onmogelijk dat dit verband hield met de veranderende connotatie die
de tabbaard had. Aanvankelijk een chic kledingstuk voor vrouwen, zou hij
aan het einde van de zeventiende eeuw meer en meer beschouwd worden als
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een dracht voor prostituees en voor boven hun stand geklede dienstboden.
In 1682 wordt het dienstboden in Amsterdam zelfs verboden ‘tabbers, sama-
ren, bouwens’ te dragen.30 Ook de pelissen, jukka’s en zogeheten zakken, die
in de achttiende eeuw in de mode kwamen, hadden of kregen wellicht een
soortgelijke connotatie. Het bezit van dergelijke kledingstukken bleef in
beide plaatsen beperkt tot een paar nalaters uit de bovenlaag en een enkele
juffrouw uit de middengroep. Het betreft hier steeds verschillende soorten
manteltjes, jakjes of bovenkleden, die in elk geval zodanig afweken van de
rest dat zij als een apart type werden herkend. Natuurlijk moeten we ook hier
weer rekening houden met het onderscheidend vermogen, de woordkeus en
de interesse van de notarissen.

Bij de verspreiding van twee andere items die we in de inventarissen
duidelijk kunnen herkennen als specifieke onderdelen van het vrouwenkos-
tuum, namelijk het korset en het keurslijf, speelde niet de snit, maar hun
corrigerende en ondersteunende functie in relatie tot het lichaam een rol.
Beide komen sporadisch voor, waarbij echter weer moet worden aangete-
kend dat onduidelijk is of we ook het veelvuldiger voorkomende rijglijf als
een soort keurslijf moeten beschouwen: ook de veters in dat lijfje konden
immers strak worden aangetrokken. Bovendien bestond er ook nog weer een
verschil tussen een keurslijf en een korset, zoals blijkt uit een vissersboedel
uit 1798 waarin beide tegelijk worden vermeld.

Volgens Le Francq van Berkhey waren de lijfjes bij de aanzienlijke dames
in het vissersdorp ‘zeer eng en net’ gemaakt en bij de vrouwen van lager rang
wat ‘Boerscher en ruimer’.31 Schrijvend over de jaren rond 1778, de periode
waarin Le Francqs observaties in druk verschenen, schetste de Maassluise
kleermaker Hendrik Moerings in zijn levensbeschrijving echter een heel
ander beeld. Als een van de oorzaken van zijn miserabele financiële situatie
zag hij ‘het uit het gebruik gaan der keurslijven’.32 Mogen we hieruit afleiden
dat het keurslijf geheel uit de gratie was, of werkte Moerings voor een
bepaald publiek? Dan vond in Maassluis wellicht dezelfde ontwikkeling
plaats als in Parijs, waar het korset als een ‘dalend cultuurgoed’ verspreid
raakte onder brede lagen van de bevolking, en de aristocraten zich, aldus
Daniel Roche, ‘donnent des façons populaires au moment ou les femmes du
peuple se permettent de menues fantaisies aristocratiques’.33

In elk geval moeten we Moerings’ mededelingen in dit geval serieuzer
nemen dan de observaties van Le Francq van Berkhey, bij wie de gegevens in
dienst van zijn betoog lijken te staan. Het keurslijf beschouwde hij klaarblij-
kelijk als een net en bij de aanzienlijke vrouwen horend onderdeel van het
kostuum. Hoe tijdgebonden dit beeld en tegelijk wellicht ook de praktijk van
het insnoeren waren, wordt duidelijk wanneer we naar het publieke debat
over het ingesnoerde lijf in het begin van de zeventiende eeuw kijken. Vol
afschuw werd in deze periode gesproken over het insnoeren, inbinden en het
‘pincen en dwingen’ van het lijf, zodat elke bewegingsvrijheid verdween. De
vroeg-zeventiende-eeuwse verhandelingen richtten zich daarbij niet alleen
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op de vrouwen, maar ook op de mannen die zich in navolging van de stijve
Spaanse mode in zulke nauwe kleding staken dat men, aldus de schilder
Carel van Mander in 1604, ‘qualijck de ermen can beweghen, oft zijnen
adem halen’.34 In de loop van de zeventiende eeuw zou de kleding iets
minder stijf zijn geworden. Zoals wel is geopperd, is het heel goed mogelijk
dat toen inmiddels een rechte, statige houding door de elite als zo vanzelf-
sprekend werd beschouwd, dat het keurslijf er eigenlijk niet meer aan te pas
hoefde te komen.35 Of de rechte houding bij de elite nu voorgoed gemeen-
goed was geworden of niet, het korset verdween niet definitief. Het kwam
terug, om vervolgens aan het einde van de achttiende eeuw opnieuw uit de
mode te raken. Het gegeven dat het in sommige kringen rond Le Francq van
Berkhey als iets ouderwets werd beschouwd, was voor hem wellicht alleen al
voldoende reden om het te bewonderen.

In Doesburg bezat ongeveer één op de vier vrouwen in de periode na 1750
een hoepelrok, zowel bij de elite als bij de middengroepen. Maassluis bleef
niet achter. De Maassluise kleermaker Hendrik Moerings zou in goede tij-
den zelfs zo’n veertig hoepelrokken in voorraad hebben gehad. In de Maas-
sluise inventarissen is de hoepelrok voor het eerst te vinden bij een notabele
in 1754, om vervolgens in de laatste twee decennia wat gangbaarder te wor-
den, niet alleen bij de bovenlaag, maar ook bij de middengroepen en zee-
varenden. Ook de familie Schim had in 1761 twee hoepelrokken in de kast
hangen.

Het beeld dat de dichter Hendrik Schim reeds in 1737 schetste van ‘de
vrijsters uit het veld’ (‘O stedelingen, / staen heur rokken naer uw’ zin? /
Daer zijn geen balijnen in’) gold in elk geval zeker niet voor alle Maassluise
vrouwen uit de tweede helft van de achttiende eeuw.

In beide plaatsen moeten de hoepelrokken enig opzien hebben gebaard.
Het was een opvallend kledingstuk met uitgesproken connotaties. In het
begin van de achttiende eeuw verscheen in Amsterdam het boekje Historie
van den Hoepelrok. Behelzende deszelfs geboorte, opvoeding en grootwording,
onder ’t Jufferschap. Het boekje laat zich lezen als een aanklacht tegen de
mode van de hoepelrok. In een poging de ontstaansgeschiedenis van de
mode te schetsen, werd ook de zo tot de verbeelding sprekende dracht in het
Friese dorp Hindeloopen erbij gehaald: ‘Men bemerkte dat de mannen van
die plaats, al ruim zo Cabeljauws gebroekt, als de vrouwen Snoeks gerokt
gingen. Hieruit trok men die kragtige consequentie, dat het dan dienvolgens
aan een Hollandze Juffer immers zo wel gepermitteert moeste zijn, om zo
veel meer ellen zijde, chits of katoen tot een rok te emploijeeren, als een
Friesze Boer ellen laaken tot een Broek noodig heeft.’36
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De auteur verwachtte niet al te veel woedende reacties op zijn aanklacht,
‘omdat in deze prezente tijd, dat volkje, die het professoraalst kijven en vloe-
ken kunnen, haar ’t minst mijn moralen hebben toe te passen, wijl zij haar
daar weinig of niet meer aan bezondigen en aan de andere kant, zijn de
zondaressen die ik bedoel, ten meerendeele van eene goede educatie en
beleefden omgang’.37 Deze overweging laat fraai zien hoe de hoepelrok in
verband werd gebracht met een heel specifieke groep: de juffers ‘van eene
goede educatie en beleefden omgang’.

In een ander geschrift over de hoepelrok, namelijk het in 1740 versche-
nen blijspel De piëtistery in de hoepelrok, of de geleerde vrouw, zien we iets
soortgelijks. De hoepelrok krijgt hier een ondeugende, wereldse connotatie,
wanneer een zekere juffrouw Louisa over haar vrome zuster Dorothea
uitroept: ‘Wat zegt gij! Neen, mijn zuster is al te fijn en te deugdzaam; zij
heeft een gestadige bezigheid met twisten over religie-zaken. Zij schijnt de
waereld wel ernstig te haten. Immers kan ze nauwelijks op haar gemoed
verkrijgen, dat ze een Hoepelrok draagd.’38

Niet alleen aan de kledingstukken, maar ook aan de stoffen werden
bepaalde connotaties toegekend. In de zeventiende eeuw vormden voor de
bovenkleding wol en zijde de twee belangrijkste textielsoorten. Van beide
waren er echter talloze soorten in omloop, in wisselende kwaliteiten en prijs-
klassen. Van de meest gangbare wolsoorten was laken bijvoorbeeld veel
duurder dan het algemeen gangbare serge. Zijden stoffen waren doorgaans
duurder dan wol, maar ook bepaalde fijne lakense stoffen konden heel kost-
baar zijn. In de inventarissen vinden we dit onderscheid niet terug. Boven-
dien ontbreken in de meeste gevallen prijsaanduidingen. Behalve wol ko-
men we ook zijde in alle lagen van de bevolking tegen, behalve bij de aller-
armsten.39

Relatief kostbaar waren alle stoffen van echte satijn of glanszijde, fluweel,
stoffen die met goud en zilverdraad, pailletten, galons, pareltjes en borduur-
werk waren versierd en pels- of vossenbont. Belangrijker dan de prijs waren
waarschijnlijk echter de associaties die zij opriepen met de adel en het leger
(en in het geval van het bont met de jacht!), want ook bij die Maassluizers die
het zich in principe wel konden veroorloven komen wij ze niet tegen. Het
zijn alleen de Doesburgse notabelen bij wie we zowel in de zeventiende als in
de achttiende eeuw zulke vermeldingen aantreffen. Hier vinden we in de late
zeventiende eeuw ook een apotheker met in zijn garderobe een slaapmuts
met gouddraad afgezet, en een welgestelde winkeliers- of koopmansvrouw
met onder meer een gekleurde satijnen tabbaard met een gele zijden rok en
een zwart satijnen tabbaard met een rok van dezelfde stof en kleur.

In deze laatste boedel komen we ook de eerste duidelijke vermelding
tegen van een Oost-Aziatisch kledingstuk, namelijk een ‘katoenen japonse
[Japanse] tabberd’, met de aantekening ‘voor de dag’. Hier zien we hoe in het
laat-zeventiende-eeuwse Doesburg behalve het porselein nog een andere
‘exotische’ innovatie een plaats veroverde in het dagelijks bestaan.
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De handel op het Midden- en Verre Oosten bracht een nieuwe stof, een
nieuwe vorm van presentatie en een ingrijpende verandering in het kleuren-
systeem.40 Al sinds de Middeleeuwen werd er ruwe katoen geïmporteerd
voor de verwerking in mengweefsels. Deze was echter niet te vergelijken met
de pure katoen uit India die door de  werd geïmporteerd en (niet toeval-
lig juist in kringen rond de importeurs) zeer geschikt werd bevonden voor de
stoffering van het interieur. Men vond echter nog een toepassing, namelijk
in de negligékleding, waaronder in principe alle niet-representatieve kle-
ding kon worden verstaan. In de dagelijkse praktijk werd het sits aanvanke-
lijk alleen binnenshuis gedragen, verwerkt in vrouwenrokken en -jakjes en
in ruim vallende mannenjaponnen zoals die ook in de Oost werden ge-
dragen.41 De mannenjaponnen werden ook wel aangeduid als Japonsche
(Japanse) rok, verwijzend naar het land waar (de modellen voor) de lange
gewaden vandaan kwamen. De huiselijke dracht was op zich niets nieuws:
reeds in de zestiende eeuw waren tabberds of tabbaards, ook wel aangeduid
als nachtmantels of nachtrokken, van kostbare zijden of wollen stoffen onder
de elite gangbaar. De sitsen japon had echter een ‘exotisch’ model. Sits
voelde bovendien anders en viel op door zijn bonte kleuren.

In Maassluis gaat sits zowel in de mannen- als in de vrouwengarderobes
na een eerste vermelding in 1678 direct een belangrijke plaats innemen; bij de
mannen voor de hemdrokken en japonnen, bij de vrouwen voor de rokken,
jakjes en japonnen. Rond 1750 heeft een meerderheid van de bevolking wel
één of meer sitsen kledingstukken in de kast liggen of hangen, en rond 1775 is
de oosterse stof, of een Europese imitatie daarvan, in nagenoeg elk huishou-
den te vinden. Of de notarissen altijd even zorgvuldig het importgoed en de
Europese versie, het bedrukte katoen, van elkaar onderscheidden, valt overi-
gens niet te zeggen. Ook hier zal net als bij het porselein wellicht sprake zijn
geweest van een verandering in de perceptie: hoe nieuwer, kostbaarder en
onbekender het product, des te zorgvuldiger de inventarisatie. Het kan ech-
ter in sommige gevallen ook heel goed omgekeerd zijn geweest: hoe ver-
trouwder men met de nieuwe stoffen was, des te beter zag men het verschil.

Dit moet zeker het geval zijn geweest bij de familie Schim, of in elk geval
bij een van degenen die de boedel hielp opmaken. Leerlooier Hendrik Schim
(een neef van de gelijknamige Maassluise dichter) liet bij zijn overlijden in
1761 diverse sitsen kledingstukken na, waaronder een slaapmantel van
‘serasse’, een katoenen stof, vaak voorzien van witte en gele sterretjes op een
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blauwe ondergrond, afkomstig van de Coromandel-kust in India. Voorts
bezat hij een vijftal ‘mansjaponnen’, waaronder een van ‘Engels sits’, en
enkele sitsen hemdrokken. Ook de achterblijvende tweede vrouw van Hen-
drik Schim, Jannetje van der Gaag, droeg veel sitsen kleding: acht japonnen,
twee rokken en diverse manteltjes waaronder drie witte, een groen en een
geel exemplaar. Ook de kinderen van het echtpaar Schim droegen sits.
Vooral in de garderobe van Maria en Elisabeth treffen we sits aan (onder
andere zwarte en witte rokken). Laatstgenoemde dochter bezat tevens een
stel kleren (een ‘pak’) van gestreepte ‘gingan’ (een gekleurde katoenen stof).
Dochter Jorina Schim bezat slechts één rood sitsen ‘zakje’ (een wijdvallende
jurk). Voor het overige moest zij zich tevreden stellen met eenvoudige, al
dan niet bedrukte katoenen kleren.

In een van de kasten van Hendrik Schim bevonden zich ook nog een
‘Arabische gestreepte gestikte vrouwenrok’ alsmede een ‘lichte Engelse
sitsen vrouwenrouwrok’ en een ‘zwarte sitsen vrouwenmantel’. Deze kle-
dingstukken hebben hoogstwaarschijnlijk toebehoord aan Hendriks eerste
vrouw. In de laden boven in het kabinet bevond zich nog een stuk witte sits
samen met een ‘ongemaakte sitsen rok met de voering’. Dat sitsen stoffen
kostbaar waren en dus de moeite van het zuinig bewaren waard, blijkt wel uit
het gegeven dat zich in de kast tevens een stuk oud sits bevond.

De eerste ‘japonse’ rokken komen we in Maassluis tegen in 1703 bij zeil-
maker Schum en in 1713 bij burgemeester Matthol. Het past keurig in het
beeld dat Le Francq van Berkhey schetst. Volgens Le Francq werd het juist
in die tijd, in het begin van de achttiende eeuw, ‘onder den Burger […] ge-
meen, om Japonnen of Nagtrokken aan te trekken, daar men te vooren niet
van geweeten had; en hier by droegen ze op hunne Hoofden, in hun Japons-
gewaad, veelal bonte gevoerde Mutsen, die niet zelden van best Sabelbont,
en dus zeer kostlyk waren’. In zijn eigen tijd was de ‘japonse dracht’ niet meer
zo exclusief: ‘het gebruik van Japonnen’ was in de steden zo algemeen gewor-
den, aldus Le Francq, ‘dat men het hier en daar, als by voorbeeld by de Haar-
lemmer Stedelingen, wel als eene gewoone dragt moge aanmerken’. Alleen
bij ‘de Boerenlieden’ zou de japon ‘in eene algemeene veragting’ zijn geble-
ven, ‘egter begint dit Gewaad ook reeds onder hen min of meer in zwang te
kome’.42

In de grote steden waren het aanvankelijk vooral studenten die de japon
niet alleen binnenshuis droegen, maar ook in koffiehuizen, bij colleges of in
de kerk, zoals blijkt uit een verordening van de Leidse universiteit in 1725
waarin werd bepaald dat studenten niet ‘in habitu asiatico’ in de kerk moch-
ten komen.43 Vanuit de studentensteden Utrecht en Leiden zou de japon
zich over andere plaatsen in de Republiek verspreiden, tot in het Zeeuws-
Vlaamse Sluis waar in 1795 werd besloten de magistraten een boete van een
halve rijksdaalder op te leggen wanneer zij ‘in Japonse rock’ de kerkdienst
bijwoonden.44 Eenzelfde soort strekking zal ook de regel hebben gehad die
de Maassluise notabelen al in 1722 aannamen: op straffe van een boete van
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drie gulden moest men in het vervolg ‘gekleed’ ter vergadering komen. En
‘gekleed’ wilde zeggen: met schoenen en (jas)rok.45 Hoewel het te laat ter
vergadering komen de meest voorkomende overtreding was, werden ook op
grond van deze kledingverordening regelmatig boetes uitgeschreven, waar-
onder één in 1730 voor Hendrik Schim.

De japon werd oorspronkelijk als huisgewaad gedragen, maar kreeg in
Maassluis al snel een andere functie en werd daar ook als bovenkleding
buitenshuis gedragen. Rond het midden van de achttiende eeuw komen we
japonse rokken tegen in meer dan de helft van de bovenlaaginventarissen
waarin mannenkleding is beschreven. De middengroepen volgen op enige
afstand, met in het derde kwart van de achttiende eeuw drie modale nalaters
met een japonse rok. Ook in Doesburg was men vertrouwd met sits en met
de japonse dracht. Hier kreeg zij bij de elite en later ook bij een enkele
middenstander een plaats naast de reeds gangbare huiselijke kleding. Ook
een eenvoudige middenstander als bakker Nijman (1770), die aan bovenkle-
ding slechts twee gekleurde lakense broeken, een blauwgrijze kamizool, een
witte kamizool en een blauwgrijze rokjas naliet, had een ‘sjamberloek’.46



Met de komst van het sits en het bedrukte katoen kwamen allerlei nieuwe
kleurschakeringen en dessins in gebruik. Dit betekende een breuk met het
traditionele kleursysteem, dat werd beheerst door effen basiskleuren die elk
hun eigen connotatie en wellicht ook een duidelijk symbolische betekenis
hadden, in meer of mindere mate gerelateerd aan de symbolische betekenis-
sen die in de Middeleeuwen aan kleuren werden toegekend.47

De meeste zeventiende-eeuwse Maassluise notabelen hadden voorname-
lijk zwarte lakense pakken in hun kast hangen. De Doesburgse elite be-
schikte behalve over zwarte kleding ook over lichte, kleurige kleding. Vanuit
hun militaire achtergrond of verkerend in kringen die zich met de adel
verwant voelden, volgde zij aldus de Parijse mode, die zeker tot aan het einde
van de zeventiende eeuw zwart voorschreef als de meest geschikte kleur voor
formele gelegenheden, terwijl kleurige kleding gereserveerd bleef voor meer
informele gelegenheden. Dit gold ook voor de vrouwenkleding, totdat rond
1710 het contrast tussen de informele, gekleurde kleding en het formele
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zwart althans volgens de algemene regels van de mode geen rol meer
speelde.48

Met de introductie van het sits en de opkomst van de nieuwe techniek van
het bedrukken van katoen verandert het beeld met name in Maassluis ingrij-
pend. In 1713 wordt voor het eerst expliciet melding gemaakt van een
gebloemd kledingstuk: een schortekleed (schort) en een paar gebloemde
‘voormouwen’, in een bescheiden boedel van een schipper. Al snel volgen er
meer vermeldingen, in 1717 bij een weesmeester, in 1720 bij een chirurgijn
en vervolgens met enige regelmaat bij nalaters uit alle lagen van de bevol-
king. Sommigen hebben hun kasten vol liggen met gebloemde kledingstuk-
ken, waarbij aantallen van zes of meer per afzonderlijk kledingonderdeel aan
het einde van de achttiende eeuw geen uitzondering meer vormen. Wanneer
er een nadere specificatie wordt gegeven, betreft het vrijwel altijd ‘zwarte
gebloemde’ stof. Van de achttiende-eeuwse Maassluise notabelen heeft één
op de drie ‘gebloemde’ kleding in de kast hangen. De voornamelijk voor
schortekleden gebruikte stof ‘dobbelsteen’, waarop de kleuren rood en
blauw een monopolie lijken te hebben gehad, kent eenzelfde spreiding.

Voor kleding van gestreepte stof lijken de notabelen minder belangstel-
ling te hebben gehad: zij komt in de achttiende eeuw bij slechts één op de vijf
nalaters uit deze groep voor. Bij de laagste groepen liggen de verhoudingen
anders; in het eerste kwart van de achttiende eeuw komen we hier nog geen
gestreepte kleding tegen, in het tweede kwart reeds bij één op de drie na-
laters, en in het derde en vierde kwart bij de helft van de nalaters.

De Franse historicus Pastoureau heeft laten zien hoe in de loop der tijd
geleidelijk aan de betekenis van gestreepte kleding veranderde. In de
Middeleeuwen werd alle gestreepte stof beschouwd als ‘duivels’, en werd
het dragen van gestreepte kleding geassocieerd met groepen die zich aan de
rand van of buiten de sociale orde geplaatst wisten. Zonder dat deze conno-
tatie geheel verdween zou zich aan gestreepte stoffen vanaf de zeventiende
eeuw nog een ander betekenissysteem hebben gehecht; geleidelijk aan werd
gestreepte kleding meer in verband gebracht met begrippen als vrijheid,
jeugdigheid, plezier en humor.49 De definitieve doorbraak van gestreepte
kleding ziet Pastoureau pas na 1775: ‘c’est le début de la rayure romantique
et révolutionnaire’.50 In het midden van de achttiende eeuw zouden ge-
streepte stoffen vooral als iets ‘exotisch’ worden beschouwd.

Dit gold vermoedelijk ook voor de eerste gekleurde manspakken die in
het begin van de achttiende eeuw door intellectuelen als de medicus Matthol
(1713) en commies Sagmans (1721) werden gedragen. Rond het midden van
de achttiende eeuw zijn ze gemeengoed. Le Francq van Berkhey heeft echter
een ander beeld voor ogen; volgens hem droegen de mannen in Maassluis en
Vlaardingen pakken van ‘best fijn Laken’ en stonden zij gewoonlijk ‘nog al
op het Inlandsche’, gekleed in ‘zwarte zijden, damasten of greinen Kami-
zoolen’. Eigenlijk zag hij alle kustbewoners zo. Elders in zijn beschrijving
merkt hij immers op dat alle ‘Zee- en Visscherslieden, van Zeeland af, langs
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onze Zeekusten, tot aan en in Vriesland […] eene nabykomende gelykvor-
migheid’ toonden, ‘behoudende de hedendaagsche Visscherskleeding nog
steeds zeer veel overeenkomst met de oude Hollandsche dragt’.51

Wellicht deed Le Francq zijn veldwerk op de zondag. Juist op die dag
bleef zwart een belangrijke betekenis houden en daarmee ook een promi-
nente plaats in de boedels innemen, zowel in Maassluis als in Doesburg, en
bij zowel de mannen- als de vrouwenkleding. Zwart was de kleur voor de
zondag. Quirijn Ver Huell beschrijft hoe zijn grootmoeder op zondag naar
de kerk ging, ‘gekleed in zwart satijn, eene eenvoudige knip-muts op met
eene overmuts van zwart kant met lange afhangende slippen. Jan droeg
achter haar eene stoof en de bijbel in een fluwelen zak. Zoo eenvoudig en
deftig was toenmaals de klederdragt der voornaamste burgerstand.’52

Zwart was ook de kleur van de rouw. Christoffel Baerken werd na het
overlijden van zijn moeder in 1788 geheel in de nieuwe kleren gestoken: ‘Ik
kreeg een zwarte lakensche rok, broek, vest, kousen, gespen en een zwarte
floers om den hoed, en voorwaar alle dingen, die mij steeds aan de dood van
mijne moeder des te meer deeden denken.’ Terug op school droeg hij zijn
gewone kleren weer, behalve op zondag: ‘des zondags kleede ik mij in de
rouw, ’t welk mij seer deftig stond, en had alles in ’t zwart, tot zelfs de kapd
schoenen [vermoedelijk een bepaald soort schoenen met kappen;  . .] toe,
en dit maakte mij nog meerder aanzien onder het dragen van het vaandel nae
de kerk, maar den rouw die uytwendig droeg, kwam in geen vergelijking met
die welke ik in mijn hart gevoelde nagt en dag’.53

Hans Medick liet voor het Duitse weversdorp Laichingen zien hoe door
de keus voor een bepaald soort kleur in de zondagse kleding de maatschap-
pelijke verhoudingen binnen een lokale gemeenschap ter discussie konden
worden gesteld. In de achttiende eeuw werd de kleur blauw, door nieuwko-
mers in Laichingen geïntroduceerd, met name door de arme wevers in het
dorp snel opgenomen in hun tot dan toe bruine zondagse kostuum. De
gevestigden volgden pas na enige tijd. Wat aanvankelijk een oppositionele
kleur was geweest, werd vanaf dat moment de kleur van de gevestigde orde.
Het maatschappelijke systeem veranderde hiermee volgens Medick niet
wezenlijk: ‘Seuls changeaient les symboles et les moyens par lesquels s’ex-
primaient le rang et l’état, non les valeurs, les structures et les pratiques
sociales qui leur donnaient vigueur.’54 Dit laatste is nog maar de vraag. De
wevers, die al vroeg voor blauw kozen en daarmee de conventies doorbraken,
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lieten duidelijk merken dat zij een groep waren om rekening mee te houden,
en in dat opzicht kan hun handelen wel degelijk, op de lange termijn mis-
schien, gevolgen hebben gehad.



Onder de nagelaten kleren van een Doesburgse kleermaker en zijn echtge-
note bevonden zich in 1673 onder andere ‘een lakense sangelse dagelijkse rok
met koorden geboord’, een linnen kiel met broek ‘om op de wal te gebrui-
ken’, een ‘manteltje en schort van een rouwstuk voor de zondag’ en ‘een
zwart turks manteltje met een cronesaije schort voor rouw op werkdagen’.55

In de Maassluise boedels komen we herhaaldelijk vermeldingen tegen
van zondagse, beste, ‘werckendaegse’ en daagse kleding. In de uitzetten
zoals die aan Maassluise weeskinderen in het vooruitzicht werden gesteld
wanneer zij bij een pleeggezin werden ondergebracht, wordt steevast onder-
scheid gemaakt tussen dagelijkse en zondagse kleding. En in veel gevallen is
er zelfs sprake van een nader onderscheid. Zo had de weesjongen Laarocke
bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd blijkens de overeenkomst
tussen zijn voogden en de pleegouders recht op ‘1 nieuw pack swarte lae-
ckense kleeren, een nieuwt root scharlaecken hemtrock, noch een pack son-
daechse kleeren, mitsgaders werckendaechse ofte lantkleeren, 12 hemden,
en verder lijnwaat sulx gebruijckelijck is, een nieuwen hoet, een out, en een
nieuw backwant [de lijnen of touwen waarmee de visnetten werden opge-
haald], en voorts zoo kleederen van linne, wolle en verdere behoeften, tot de
neringh behoorende, als hoosen, schootsvel, mouwen en anders’.56 In een
Maassluise inventaris uit 1760 is sprake van ‘dubbele rouw’, waarmee moge-
lijk een set van ‘zondagse’ en ‘werckendaegse’ rouwkleding zal zijn bedoeld,
waarvan we in het zeventiende-eeuwse Doesburg een vermelding tegenkwa-
men in een kleermakersboedel.

De boedelbeschrijvingen doen vermoeden dat er een duidelijk onder-
scheid bestond in de wijze waarop men op gewone dagen gekleed ging (over
de sieraden en accessoires hebben we het later) en bij speciale gelegenheden
als de kerkgang of een jaarlijks feest als de kermis, waarbij het hele dorp zich
in beweging zette. Zoals uit het gedicht van Schim valt op te maken, hadden
‘de lien van ’t velt’ speciale feestkleding waarop knopen schitterden:

’t Kermisrokje toont zeer net,
Want het staet van boven open,
’t Hemtrok met zijn zilvren knopen
dat met koorden is bezet.57

In Maassluis hadden vrijwel alle mannen zilveren knopen in hun bezit.
Behalve knopen in de hemdboord en op de broekriem droegen ze ritsen
zilveren knopen op hun hemdrok en hadden ze er nog meer in voorraad.
Bleven zij bij de bovenlaag verborgen onder vest of kamizool, in de meeste
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vissersgarderobes ontbrak een dergelijk kledingstuk. Anders dan bij de rest
van de bevolking bleven hierdoor de hemdrok en de daarop bevestigde zilve-
ren knopen duidelijk zichtbaar en waren de vissers herkenbaar als sociale
groep.

Juist bij de zeevarenden zal het verschil tussen dagelijkse en feestkleding
groot zijn geweest, om de eenvoudige reden dat hun dagelijkse kleding door
hun werk op zee aan specifieke eisen moest voldoen. Zo dichtte de Maasslui-
zer Boxhoorn in 1671:

Yder een boots-gesel,
Heeft van doen, kous en schoen,
Een paer hosen met een vel,
Leer-mouwen onder den arm,
Een zeepack, met een bult-sack,
Een combaers, oyt ontbrack,
Met een schort, niet te kort,
Voet-doecken om ’t gemack,
Schansloper dicht en warm.58

Stevige, warme kleding dus. In hoeverre hadden ook andere beroepsgroe-
pen een speciale uitrusting voor hun werk? In perioden waarin Doesburg als
vestingstad door vijandelijke troepen bedreigd werd, moeten veel Does-
burgse mannen hun werkkleding regelmatig hebben verwisseld voor leger-
kleding. Een schoenmaker liet in 1638 naast zijn ‘dagelijks linnen tuijch om
in te arbeiden’ ook een musket, degen en bandelier na, en een ‘rok om op de
wacht te liggen’. En ook meestertimmerman en stadsbode Oortwijn van
Hasselt was in 1642 op de strijd voorbereid met een leren wambuis en kolle-
naar (= kolder, lederen harnas, wambuis zonder mouwen dat tot de knieën
reikte) en een lakense kapoets (= karpoetsmuts, ruige [bont]muts).

Hendrik Schim had in het kantoor in zijn leerlooierij een speciale leer-
looiersuitrusting liggen, bestaande uit een looierspakje, een looiersrok, een
looiersbroek, twee oude looiersonderbroeken, een looiersbovenbroek, een
linnen looierssloofje en twee bonte looiersstropjes. Het is een van de zeld-
zame keren dat we in een inventaris beroepskleding tegenkomen. Misschien
werd de kleding vermeld omdat ze deels van leer en dus waardevol was.

De inventarissen lijken het beeld te bevestigen dat naar voren kwam uit
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een eerste oriënterende studie naar de kleding van handwerkslieden en
arbeiders in Holland: bepaalde beroepsgroepen waren duidelijk herkenbaar
aan hun kleding, maar in de meeste gevallen waren het kleine details waar-
door men zich van andere ambachtslieden onderscheidde.59 Men kan zich
zelfs afvragen of herkenbaarheid wel van belang werd geacht voor die groe-
pen die een vaste werkomgeving hadden. Werkkleding was vermoedelijk
vooral praktisch. Bij de leerlooiers-outfit van Hendrik Schim speelde moge-
lijk het gegeven een rol dat looierswerk nu niet bepaald schoon was. In de
praktijk zal het vieze werk echter door knechten zijn gedaan en het is dan ook
waarschijnlijker dat het looierspak voor Schim vooral zijn professionaliteit
onderstreepte.

In dit verband is ook de aanwezigheid in de garderobes van de achttiende-
eeuwse Doesburgse elite van aparte jachtkostuums, reismantels en speciale
winter- en zomerpakjes opvallend. Dergelijke vermeldingen lijken te ver-
wijzen naar een andere beleving van arbeid en van vrije tijd, en daarmee
wellicht ook naar een andere manier van omgaan met het bezit, zoals we dat
eerder tegenkwamen bij het eet- en drinkgerei.



In een samenleving waarin textiel kostbaar is, spreekt het haast voor zich dat
men vooral aan nieuwe, ongedragen kleding bijzondere betekenis hecht.
Voordat een kledingstuk definitief als ondraagbaar werd afgedankt had het
doorgaans een lange gebruiksgeschiedenis achter de rug. Mooie kleren
konden, eenmaal afgedragen, een nieuwe functie krijgen als dagelijks goed
alvorens zij ‘aan arme lui’ werden overgegeven, tegen een redelijke prijs het
tweedehandscircuit in gingen, of in gebruik werden genomen als doek ‘daer
men het huis mee opneemt’.60

Nieuwe, weinig gedragen kleding gaf aanzien. Wie weinig te besteden
had, droeg gedragen kleding. Vooral bij de minder vermogende lagen van de
bevolking moet de kleding er dan ook vaak heel vaal en versleten hebben
uitgezien. In wol vielen na verloop van tijd gaten en sits verloor zijn glans
wanneer het vaak gewassen was. Tegen die achtergrond zou dan ook
verklaarbaar zijn waarom in de bovenkleding het sits bij de modale groepen
zo’n belangrijke rol gaat spelen als welstandssymbool: men ‘spaarde’ de
kleding, letterlijk en figuurlijk.

Helaas geven de boedelbeschrijvingen niet vaak uitsluitsel over de staat
waarin de kleding verkeerde, en weten we dus niet welk deel van de garde-
robe ook daadwerkelijk gedragen was. De grote prijsverschillen die we
tegenkomen in de getaxeerde boedels geven echter wel een indicatie. Naast
een kostbare blauwe zijden japon met ‘tabaljé’ (tabilje = tablier = voorstuk,
voorbaan in een vrouwenrok) ter waarde van 35 gulden en een gebloemde
zijden japon ter waarde van 40 gulden bezat de echtgenote van wijnkoper
Ketelaar nog een aantal katoenen japonnen, waarvan de waarde rond de 10
gulden lag. De bedragen die door dit echtpaar aan kleren waren besteed
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waren hoog: het onroerend goed bracht nagenoeg eenzelfde bedrag op als de
kleding: fl. 1030.

Ida Verspijk bestelde kort voor haar overlijden bij een kleermaker in
Zutphen twee pelissen61 van satijn, met bont gevoerd, voor een bedrag van
54 gulden; een imposant bedrag vergeleken met de fl. 1-13 die vier jaar later
voor de zijden pelisse in de boedel van een oude schooljuffrouw gesteld werd.

Bovenkleding werd onderhouden door haar uitgebreid te borstelen. 
Baerken trok zich regelmatig terug om zijn kleren na te zien en te borstelen.
Hij kon deze handeling ook als excuus gebruiken wanneer hij zich wilde af-
zonderen: ‘naar het drinken zeijde ik, ik moet eens gaan om mijne kleederen
af te borstelen; en ging na mijn slaapvertrek; terwijl ik hier beezig was met
borstelen, kwam mijn tweede ziel [Baerkens nichtje] mij daar strak volgen’.
Het borstelen van de kleding maakte zo deel uit van een ritueel van intimi-
teit.62

Voor Jan Luiken vormde het ritueel van het borstelen van kleren aanlei-
ding om er nog eens op te wijzen dat het uiteindelijk om de binnenkant ging:

Noch stof, noch vezel werd geleeden,
Op nette en zindelyke kleeden,
De Schuijer moet ’er daad’lijk by,
Op dat Hy ’t zuiver en ter deege,
Aan alle zyden heus’lijk veege,
Zo dat het niet oneerbaar zy.
ô! Arme Ziel! zo veel vergeeten,
Met gruis en pluis zo zeer bezeten,
Wie weet hoe dat gy zyt versmaad,
Voor ’t klaar’ ontzag’lyk Oog der Oogen,
Dat scherp van straal, en onbedroogen,
Door sierlyke kleed’ren gaat.63

Vooral wollen bovenkleding, minder geschikt om te wassen en gevoelig voor
‘gruis en pluis’, zal men vaak hebben geborsteld. Voorzien van een zilveren
blad zullen de kleerborstels echter ook een waarde hebben gehad als pronk-
object, een symbool van de zorg die men aan de kleding besteedde. Onder de
elite, en in het laat-achttiende-eeuwse Maassluis tevens onder de midden-
groepen, waren verschillende nalaters met zo’n kostbare borstel in huis.

Niet alleen de bovenkleding werd zelden gewassen, dat gold ook voor het
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lichaam zelf, met uitzondering misschien van de handen en het gezicht.
Baerken kleedde zich ’s ochtends altijd eerst aan en begaf zich vervolgens
naar de achterkeuken om (in aanwezigheid van het hele gezin) zijn gezicht en
handen te wassen en aan de ontbijttafel plaats te nemen.64 Zo zal het bij de
meeste nalaters zijn gegaan. Lampetten en lampetkannen komen we slechts
bij een klein aantal nalaters uit de bovenlaag tegen, en dan nog lijken ze vaak
eerder pronkobjecten te zijn dan dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Fontein-
tjes zijn nog veel zeldzamer. We komen ze alleen tegen in achttiende-eeuwse
stadse boedels. De negen fonteinbezitters in Maassluis zijn vrijwel allen
nieuwkomers. Sommigen zullen de fonteintjes uit hoofde van hun be-
roepspraktijk hebben aangeschaft, zoals de chirurgijns Matthol (1713),
Schilperoort (1720) en Pannevis (1776) en de herbergier Clefken (1751). Dat
zich ook in de boedels van de uit Sedan (Frankrijk) afkomstige stoffenhan-
delaar Stephanus de Ban (1744) en de joodse koopman Levij Salomon (1789)
fonteintjes bevinden, onderstreept nog eens dat we hier met een stads ver-
schijnsel te maken hebben.

In de inventaris van de familie Pannevis komen we (in een kamertje in het
voorhuis) niet alleen een fonteintje tegen, maar wordt ook melding gemaakt
van een apart vertrek genaamd het pomphuis. Het vertrekje, grenzend aan
de binnenplaats en een apart kookhuisje, lijkt te worden gebruikt als een
klein, eenvoudig woonkamertje, met een tafel en twee stoelen, wat aarde-
werk, enig theegoed, twee lampen, een stilletje (een klein, draagbaar gemak,
kamerstoel) met een pot, een (vaste?) kast met een uiterst bescheiden
hoeveelheid tin en koperwerk en een bedstede met een bed.

Als verklaring voor het matige gebruik van water ten behoeve van de
lichamelijke reinheid kan behalve op de strijd van de kerkelijke overheden
tegen alle publieke vertoon van naaktheid ook worden gewezen op de (als
gevolg van de pestepidemieën) toegenomen angst voor mogelijke ziektes die
met het water het als poreus beschouwde lichaam zouden binnendringen.65

Het linnengoed had in deze context een belangrijke reinigende functie:
het lichaamsvuil en vocht werden erdoor opgenomen. Hoezeer het bezit aan
voldoende linnengoed ter verschoning als iets noodzakelijks werd be-
schouwd, wordt geïllustreerd door de rekeningen van de Maassluise diaco-
nie, waarin posten zijn genoteerd voor het linnengoed dat een groepje vrou-
wen in opdracht van en op kosten van de diaconie voor de bedeelde gezinnen
ter verschoning kocht.66

Van de Maassluise vrouwen werd verwacht dat zij zodra de schepen
binnen waren aan het wassen gingen, zodat het vuile goed op tijd ‘gewassen,
gedrooght en(de) gereynight [was] om d’selve haer mans daermede weder
ter zee te dienen’. De Maassluise visser Markus Pieters wist in elk geval dat
dit een conventie was waarop hij een beroep kon doen om bij de plaatselijke
schepenen een luisterend oor te vinden voor zijn zaak. Verwikkeld in een
door de schepenen beslechte echtelijke twist attendeerde hij zijn toehoor-
ders op het nalatige gedrag van zijn echtgenote. Niet alleen zou zij zich aan
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overspel schuldig hebben gemaakt toen hij op zee was, zij veronachtzaamde
ook de huiselijke plichten. Zo had zij – overigens ruim een jaar voordat de
zaak diende – het zeegoed dat de visser bij thuiskomst had overhandigd
‘omme het zelve wederom behoorlyk te reynigen en wasschen’ niet overeen-
komstig ‘haren pligt als een ordentelijke huysvrouwe’ behandeld, maar
‘veeleer […] kunnen goedvinden het zelve op de vloer te laten leggen, drie
dagen agter den anderen zonder daarvoor eenige de minste zorge te dra-
gen’.67

Vooral in Maassluis is het aantal hemden verrassend groot, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen mannen- en vrouwenhemden en land-
en zeehemden. Zes hemden lijkt het minimum en rond de tien stuks het
modale aantal. Maar er zijn ook nalaters die zo’n vijftig tot zestig hemden in
de kast hebben liggen, en dat komt in Doesburg, waar vrijwel niemand er
meer dan vijfentwintig stuks van heeft, niet voor.

Nog opvallender is het verschil in onderbroeken. Slechts twee Does-
burgse en maar liefst 83 Maassluise boedelbeschrijvingen maken melding
van dit ondergoed. Le Francq van Berkhey zag de aanwezigheid van de
onderbroeken als een duidelijk bewijs van properheid en als iets van de
boeren of ‘landlieden’: ‘Wat hunne broeken betreft, hieromtrent zyn onze
Landlieden zeer voor de reinheid. In de Steden weet men gewoonlyk van
geen Onderbroeken; en de gemeene Man draagt ’er eene beste nieuwe
Broek, tot dat dezelve versleeten is, zonder ze ooit van zweeterige of andere
natuurlyke onreinigheden te zuiveren. Maar de Boeren behouden hier in
nog de Hollandsche zindelykheid. Rijken en Armen, van de grootsten tot de
kleensten toe, draagen allen Linnen gestreepte of witte Bombazynen Onder-
broeken; die ze, elk naar zyn vermogen, in een minder of meerder aantal
bezitten; hebbende ten minste zoo veele Onderbroeken, dat ze zig weeklyks
kunnen verschoonen. Men stelt hier in een weezenlyk belang, nademaal
men ’er de knapheid van het Huisgezin uit beoordeelt; en ter dier oorzaake
zal een nooddruftig Arbeider, hoe gelapt ook anders zyne Kleederen mogen
weezen, zorg draagen, dat hy egter een rein Hemd en eene zuivere Onder-
broek aan ’t Lyf hebbe.’68

De voorliefde voor zakdoeken lijkt veel algemener te zijn geweest. Gedu-
rende de gehele periode komen wij ze bij alle lagen van de bevolking tegen, in
wisselende hoeveelheden. Terwijl de ene Doesburgse timmerman in 1637
slechts twee neusdoeken naliet, had een andere timmerman, een jaar later,
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behalve een viertal kinderneusdoekjes nog 22 niet nader gespecificeerde
neusdoeken. En reeds in 1666 maakte een half dozijn neusdoeken deel uit
van de uitzet van de vissersjongen Cornelis Corneliszoon.69 In de loop van
de achttiende eeuw nemen de aantallen in Maassluis toe. Ook eenvoudige
burgers bezitten er grote aantallen van, zoals een stuurman in 1757 die 55
zakdoeken en 29 neusdoeken nalaat.

Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat Erasmus juist de zoute-
visverkopers noemt als een groep aan wie het eigen zou zijn ‘om in de arm of
de elleboog te snuiten’. Later zijn het juist de vissers die geroemd worden
om hun voorliefde voor schoon en rein linnengoed.70

De inventarissen laten zien hoe geleidelijk aan een verschuiving plaats-
vond in de aanduiding van de zakdoek. Waar aanvankelijk steeds sprake is
van neusdoek, halsneusdoek, ‘naetsacksnoesedoek’ of zakneusdoek, is aan
het einde van de achttiende eeuw doorgaans sprake van zakdoek, waarmee
elke verwijzing naar de handeling van het neussnuiten is verdwenen. Een
laat-zeventiende-eeuws etymologisch woordenboek vermeldt al nadrukke-
lijk dat dames bij voorkeur dienen te spreken van zakdoek in plaats van
snuitdoek.71 Overigens komen in veel inventarissen de verschillende
aanduidingen tegelijk voor, zodat we moeten aannemen dat het hier niet
alleen een verschil of verandering in taalgebruik, maar ook in vorm en
gebruik betreft. Wat dit laatste betreft valt op dat er, net als bij de hemden
het geval is, dikwijls onderscheid wordt gemaakt naar sekse, hoewel ze in de
praktijk ook door elkaar werden gebruikt. Het echtpaar Slangenborch
(1646) bezat bijvoorbeeld ‘achttien slechte neusdoeken goet en quaat [in
slechte staat], twaalf neusdoeken met speldewerk (geborduurd), één ge-
drukt’. Hierbij werd aangegeven dat ‘dese bij zal. Slangenborch ende Ren-
dante sonder onderscheit gebruijkt sijn, ende alle totter beijder lijve ge-
meijn’.72 Naar vorm worden naast gewone vierkante en ronde, ook ‘ge-
naaide’ (geborduurde?) neusdoeken met ‘akers’ (eikelvormige versiersels) of
haakjes onderscheiden. Wellicht waren de gewone neusdoeken bestemd om
de neus te snuiten en de kwetsbaarder, fijne exemplaren van kant voor een
rituele handeling als het afdrogen van (vrouwen?)tranen.73 Zoals Anne
Vincent-Buffault in haar studie over sensibiliteit en sentimentaliteit in het
achttiende- en negentiende-eeuwse Frankrijk heeft laten zien, zijn ook de
conventies ten aanzien van ‘het laten vloeien van tranen’ aan verandering
onderhevig. Onder de zich emanciperende burgerij werd huilen in de acht-
tiende eeuw als een gestileerde uiting van sensibiliteit gecultiveerd. Huilen
was toegestaan, maar men diende dit wel volgens de regels van de kunst te
doen en bij voorkeur in de privé-sfeer, hiertoe uitgenodigd door speciaal
hiervoor geschreven lectuur.74
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Er is niet veel fantasie voor nodig om zich voor te stellen hoe de vrouwen bij
het uitvaren van de Maassluise vissersschepen met hun zakdoek de beman-
ning vaarwel zwaaiden om vervolgens ostentatief met diezelfde zakdoek hun
tranen af te drogen. De vissers zullen wellicht op hun beurt met hun hoed
hebben gezwaaid. Ook in eenvoudige vissersboedels en de uitzetten van
weesjongens komen we hoeden tegen.75 Het percentage hoedenbezitters was
onder de zeevarenden zelfs aanmerkelijk hoger dan onder de rest van de
bevolking, namelijk zeventig tegenover vijftig procent. Een probleem is
echter dat we niet weten wat voor soort hoeden het hier precies betrof.
Dikwijls komen we in dezelfde lijst naast zwarte hoeden ook Engelse hoeden
tegen. Bij de niet-zeevarenden treffen we een dergelijk onderscheid niet aan.
Tellen we alleen de zwarte hoeden, dan komen we ook voor de zeevarenden
op vijftig procent en zien we bovendien een duidelijk verschil tussen de
vissers en stuurlieden: alleen de laatsten zijn in het bezit van een zwarte
hoed. Mogelijk droegen zeevarenden alleen bij speciale gelegenheden een
hoed. In het visserslied van de Maassluizer Boxhoorn wordt in 1671 als
uitrusting van de visser naast de functionele kledingstukken voor op zee, ook
een ‘hoet met toppenant’ genoemd.76 Met het toppenant wordt de zondagse
dracht bedoeld, zoals de zegswijze ‘onder zijn toppenend staan’ ‘op zijn
zondags uitgedost zijn’ betekent. Zo’n zondagse hoed werd wel als legaat aan
een dierbare vermaakt, zoals in het geval van visser Pieter Jans van der
Meulen (1671), die zijn ‘beste fluwele hoet’ aan een collega-visser lega-
teerde.77

Aan het einde van de achttiende eeuw komen we een paar vermeldingen
tegen van vissershoeden: het moet hier dus zijn gegaan om duidelijk herken-
bare hoeden die alleen of vooral door vissers werden gedragen. Volgens Le
Francq van Berkhey was het daarentegen juist niet gebruikelijk onder zeelie-
den om een hoed te dragen: ‘Een opgetoomde Hoed is onder onze Zeelieden
gantsch niet gemeen; eenige Reeders of andere Bywoonders draagenze;
maar ver ’t meerendeel houd zig nog aan de ouderwetsche Capproenkens,
nu Schippersmutsen geheeten.’78

Meer nog dan de hoed zelf bepaalde het ritueel rond de hoed met wat voor
persoon men te maken had. Voor een hoger geplaatste diende men de hoed af
te nemen. In een zeventiende-eeuwse mop wordt verhaald hoe een boer sa-
men met een onbekende naar Parijs reist om de Franse koning te zien. Wat de
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boer niet weet, is dat zijn reisgezel de koning in eigen persoon is. Wanneer de
boer aan hem vraagt hoe hij kan zien wie de koning is, antwoordt deze: ‘Let
daerop: die sijn hoet ophout als alle andere den hoet afhebben, die is koning.’
Aan de poort gekomen worden de reizigers door de hofhouding ‘met bloote
hoofde’ ontvangen. Van verbazing vergeet de boer zijn hoed af te zetten en
hij antwoordt op de vraag of hij nu ziet wie de koning is: ‘Ick weet het seecker
niet wel, maer mij dunckt dat het een van ons beyden moet sijn.’79

Ook voor Christoffel Baerken was het ritueel van de hoed geen sinecure.
Van een van zijn eerste bezoeken aan de juffrouw die later zijn minnares zou
worden, wist hij zich te herinneren: ‘Ik groete haar vriendelijk met ongedek-
te hooft en gaf haar het geordinneerde met het gequiteerde rekentjen over en
mits zij zeijde dat ik nu weder zoude dekken, durfde ik dit eventwel het zelve
voor zoo eene aanzienelijk juffrouw niet waage, van mijn hoed weer op te zet-
ten die ik in de hand had. Zij zeijde andermaal weest gedekt.’80

Baerken trad hier op in zijn hoedanigheid van eenvoudige boodschap-
penjongen in dienst van een kruidenierswinkel. In andere omstandigheden
zal hij wellicht zijn hoed helemaal niet op het hoofd hebben gehad, maar in de
hand, een gewoonte die was ontstaan in kringen waar men vettige pommade
en poeders in het haar gebruikte.81 Ook Baerken gebruikte pommade en poe-
ders in zijn haar, onder meer toen hij als logé bij zijn oom, tante en nichtje te
gast was: ‘Ik klopte mijn rok uijt, borstelde af, poetste mijne laarzen, kamde
min hair uyt maakte weder een nieuwe start en lokken. […] Want in die tijd
droeg ik nog gebonden hair, en heb het zelve gedragen tot in den jaare 1810,
als toen heb ik het zelve laaten afsnijden, te Wijchen, een dorp in het land van
Maas en Whaal zijnde 2 uuren agter Nijmegen, [met] uytzondering nogtans
van de lokken, die ik al eenige jaaren vroeger heb laten afsnijden, de tijd daer-
van is mij vergeeten; ik deed ruykende pomade in het hair en poederde het
zelve. Naar dat ik mij zoo proper opgeknapt had, als ik kon, was de tijd al ver-
loopen tot half vijf.’82

In bepaalde situaties werd een dergelijke gesoigneerdheid niet alleen
gewenst, maar ook geëist. Toen Quirijn Ver Huell een keer ongekapt en
ongepoederd de kajuit van de schout-bij-nacht binnenliep, werd hij direct
terechtgewezen: ‘Weet gij wel, jonker, het onderscheid tusschen een kruijer
en een fatsoendelijk man?’ ‘Neen, schout-bij-nacht.’ ‘Dat is, dat [de] één
gepoederd en gekapt is en de andere niet. Derhalve zijt gij een kruijer. Gaat
dadelijk naar beneden en kom nimmer voor mij in zulk eene flodderige klee-
ding.’83 De aanwezigheid van een toiletspiegeltje bij de officieren Du Four
(1704) en Sandtwijck (1706) en van een poederdoos en een goudleren
kammentasje bij Martini (1677) verraadt ook bij deze officieren een speciale
zorg voor hun voorkomen.

De koopman-winkelier Hartger van Zelst (getrouwd met de Doesburgse
burgemeestersdochter Hendrika Brunis) is in 1699 de eerste Doesburger bij
wie een pruik in huis wordt aangetroffen (om precies te zijn: twee ‘mans-
pruiken’). De tweede is Warner van der Weij (1717), die met zijn oude
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wollen zwarte pruik als weesvader, schout, koster in Drempt en gasthuis-
vader in Doesburg op de voorgrond trad.

In Maassluis komen we de eerste pruiken al in 1680 tegen, in het drinklo-
kaal van Jannetje van Wijn en Pieters Loock Memo. Het betreft hier een vier-
tal ‘feestpruiken’, die mogelijk werden opgezet wanneer de in de inventaris
aangetroffen violen uit de kast werden gehaald. Werd hier in dit vissersdorp
mogelijk de draak gestoken met de prui-
kendracht? De tweede pruik is in het be-
zit van Outshoorn (1697), een notabele
die enkele jaren voor zijn overlijden was
getrouwd met de uit de stad Delft afkom-
stige Petronella de Lange.

Net als de meeste andere innovaties
wordt de pruik snel algemeen wanneer zij
haar connotatie als ‘modieus’ accessoire
heeft verloren. Aan het einde van de acht-
tiende eeuw komen we zowel in Does-
burg als in Maassluis pruiken tegen bij
notabelen, ondernemers en middenstan-
ders. Er zijn zelfs drie vissersgezinnen
waarbij een pruik wordt aangetroffen.
Waren het mannenpruiken, dan zullen
zij niet veel gedragen zijn; op volle zee zal
althans een stevige muts voor hen toch
praktischer zijn geweest.

Volgens Le Francq van Berkhey droegen de ‘aanzienlijke’ Maassluizers
wel een pruik, maar dan een van bescheiden omvang: ‘Eenigen hunner, dog
weinigen, versieren zich met Paruiken, die ze veelal kort en geschooren
draagen: eene Zakparuik, of eenige andere dergelijke soort, is bij hen bela-
chelijk.’84

Paste een zware haardos volgens Le Francq van Berkhey blijkbaar niet bij
de eenvoudige, echte Hollanders (want dat waren de Maassluizers en Vlaar-
dingers tenslotte in zijn ogen), ruim een eeuw eerder had de predikant Mar-
cus Zuernius van Boxhorn in het toenmalige debat over de lengte van het
haar precies het tegenovergestelde pleidooi gevoerd. Volgens hem hadden
de oude Bataven altijd lang haar gedragen en was het korte haar juist door de
Fransen geïntroduceerd.85

Tegen de achtergrond van Paulus’ bevel aan christelijke vrouwen om
tijdens de dienst het hoofd te bedekken, speelde bij vrouwen vooral de chris-
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telijke leer een belangrijke rol. In de bijbel stond het heel duidelijk: ‘Iedere
man die bidt of profeteert hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen
hoofd; Maar iedere vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde,
onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, als haar het haar afge-
sneden was.’86

In vrijwel alle vrouwengarderobes bevonden zich meerdere mutsjes,
waarvan er verschillende soorten over elkaar werden gedragen. Het oorijzer
vormde daarbij aanvankelijk een functioneel onderdeel: het moest de muts-
jes in vorm houden. In het laatste kwart van de zeventiende eeuw is het
oorijzer in elk geval nog zo algemeen, dat in 1674 in een advertentie in de
Amsterdamsche Courant bij het signalement van een vermiste vrouw uit
Breda wordt opgemerkt dat zij ‘sonder Oor-yser’ is.87 In Maassluis komen
we in deze periode het oorijzer in eenderde van de boedelbeschrijvingen
tegen, zowel bij de elite als bij de gegoede burgerij.

Het is niet onwaarschijnlijk dat het hier een betrekkelijk nieuw accessoire
betrof. In Vlaardingen is het oorijzer in 1636 nog niet zo algemeen gangbaar
dat men volstond met een simpele aanduiding; een Vlaardingse weduwe
legateerde aan een van haar naasten: ‘een zilveren mutsband, anders ge-
naamd een ijserken’.88 In Doesburg gold het toen al niet meer als onmisbaar
en werd het door een familie voor vier gulden verpand. In de achttiende
eeuw komen we het oorijzer in Doesburg niet meer tegen. Ook in een grotere
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Hollandse stad als Delft verdwijnt het oorijzer in de achttiende eeuw. De
meeste Maassluise vrouwen blijven het oorijzer echter dragen; in de periode
1760-1770 treffen we het aan bij bijna de helft, in 1770-1780 bij ruim de helft
en in 1780-1790 bij drie op de vier nalaters van wie het kleding- of sieraden-
bezit beschreven is.89 Alleen de uit de grotere steden afkomstige notabelen,
zoals de echtgenotes van geneesheer Metternach (1754) en leerlooier Schim
(1761), droegen geen oorijzers. Zij onderscheidden zich hierdoor nadrukke-
lijk van de autochtone bevolking.

We zien hier een van de vele varianten van een ontwikkeling die in de
achttiende eeuw plaatsvond: terwijl in de grote steden het hoofdijzer snel uit
de mode raakte, ontwikkelde het sieraad zich buiten de stad tot een belang-
rijk distinctiesymbool; de metalen ‘stukken’, ‘token’ of ‘boeken’ werden ver-
vangen door gekruld metaal, al dan niet voorzien van een daarboven ingesto-
ken juwelen (parel)speld en een gouden hoofdnaald. Soms werd aan de
gouden krul nog een hanger gehangen.90 Hoewel de meeste Maassluise oor-
ijzers die we in de boedels tegenkomen van zilver waren (slechts enkele
vermogende burgervrouwen konden zich vertonen met een gouden exem-
plaar, eenmaal omschreven als een ‘gouden hoofdspan’), was het in de per-
ceptie van Le Francq van Berkhey vooral goud wat er blonk in Maassluis en
Vlaardingen; door de dunne mutsen (‘kostbaare gladde Kappen’) zag hij een
‘breed Goud Hoofdyzer’, bij sommigen met diamantspelden bezet, en de
oorbellen of ‘Oorbaggen’ die aan de zogeheten ‘Tooken’ of gouden plaatjes
van het oorijzer afhingen waren in zijn ogen ‘doorgaans Diamanten of ten
minste zwaare Gouden Bellen’.91

In de editie van Blankaarts medisch lexicon uit 1735 wordt onder het
lemma ‘auricula’ speciale aandacht besteed aan de oorijzerdracht. Daarbij
wordt nadrukkelijk gewezen op de schadelijke gevolgen van deze dracht
voor de gezondheid: de ijzers zouden te veel tegen het hoofd drukken.92

Sommige vrouwen droegen het oorijzer zelfs ’s nachts, zoals in het Friese

201

cort hayr, 1644. Voor de zeventiende-eeuwse discussie over de lange haardracht voor de 
man zie Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., 1995, pp. 810-811. 86. Huisbijbel in Staten-
vertaling, 1 Kor. 11: Over de vrouw in de eredienst. 87. Schipper-van Lottum, Adver-
tenties en berichten in de Amsterdamse Courant 1993, deel  , p. 7. 88. Klapper Oud Archief
Vlaardingen, 21-10-1636. 89. Deze gegevens gelden voor de geselecteerde boedelbe-
schrijvingen waarin kleding of vrouwensieraden zijn beschreven, inclusief die van de
herbergiers en inwonenden. 90. Zie onder meer het deels op boedelbeschrijvingen
gebaseerde boek van De Bree, Kostuum en sieraad in Zeeland, 1967; Van Koolbergen, ‘De
materiële cultuur van Weesp en Weesperkarspel’, 1983; Honig, ‘Het Zaans vrouwen-
kostuum’, 1994. 91. Le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Holland, 1773, deel
   .2, p. 765. 92. Blancardi, Lexicon Medicum Renovatum, 1735, p. 119: ‘Hinc patet, quid
mali contingat ex pessimo in hisce regionibus Europaeis mos, quo nutrices jam a teneris
teneras & flexiles infantum aureo galeris, ligaturis, caeterisque capitis fasciis, & adultiores
dein suas, viri comis adscitiis, pileisque, mulieres suis singularibus quasi hunc in finem
fabricatis instrumentis, (quae oorlappen & haerysers belgica lingua vocant) caeterisque
caput tegentibus & defendentibus integumentis, ligant, comprimunt, reprimunt, ad caput
applicant, apprimunt, alligant, adstringunt, sic situm et formam naturalem auricularum
haud parum immutant, depravant, egregium usum tollunt, hoc modo nativam illam a 



dorp Steggerda, waar in 1743 een 21-jarig meisje in haar slaap werd opge-
schrikt door een man, die haar vastgreep bij de knop van haar oorijzer ‘dat sy
ophad, terwyl sy op bedt lag’. Het meisje verklaarde zich nog nader: ‘heb-
bende des daegs wel een gouden op, maar had destijds een silveren op’.93

 

Te midden van de talloze kledingstukken en accessoires die in de inventaris-
sen worden vermeld, valt op dat slechts in de helft van de inventarissen
melding wordt gemaakt van enig schoeisel. Het is een verschijnsel dat in
vrijwel elk boedelonderzoek weer opduikt. Vermoedelijk droegen de meeste
nalaters houten schoeisel (klompen of kleppers). Daarnaast zullen sommi-
gen een paar leren schoenen hebben gehad. Het is niet ondenkbaar dat deze
mee het graf in gingen. Schoenen waren in elk geval geen duurzaam bezit, zo
blijkt onder meer uit de Maassluise diaconierekeningen: met enige regel-
maat werden voor de bedeelden nieuwe schoenen aangeschaft.94

Le Francq van Berkhey had niet veel oog voor het schoeisel; kennelijk
maakte de klomp nog geen deel uit van het stereotiepe ‘Hollandse kostuum’.
De kousen van de Maassluizers trokken daarentegen wel zijn aandacht.
Volgens Le Francq maakten de Maassluizers en Vlaardingers ‘geen werk
van witte Kousen’, maar kozen zij veeleer blauwe of zwarte zijden kousen,
‘en eenigen, van wat laager stand’, droegen ze ‘wit en zwart gebloemd of ge-
streept, als mede graauw en paerelkoleur, enz.’95

Opnieuw zijn het de kleuren en stoffen die voor het verschil zorgen.
Hetzelfde zien we in de inventarissen. Zijn de kousen van de middengroe-
pen vooral van wol en een enkele keer van linnen gemaakt, bij de notabelen
treffen we naast wollen en linnen exemplaren ook zijden kousen aan. Katoe-
nen kousen komen we pas tegen in de vroeg-negentiende-eeuwse openbare
verkopingen, waar zij per paar voor twaalf stuivers van eigenaar verwisselen.
In Maassluis komen we katoenen kousen voor het eerst in 1744 in een
winkelinventaris tegen.

In het vissersdorp droeg vrijwel niemand rode kousen, met als uitzonde-
ringen de echtgenote en een van de dochters van Hendrik Schim. Gele en
oranje kousen komen hier niet voor. Wel wordt een enkele keer melding
gemaakt van ‘gekleurde’ kousen, zonder dat daarbij een nadere specificatie
wordt gegeven.

De Doesburgse elite gaf duidelijk de voorkeur aan een kleurrijker geheel.
Burgemeester Slangenborch had naast een paar zwarte zijden met goud-
draad geborduurde kousenbanden zeven paar kousen in verschillende soor-
ten: lakens, gekleurde carsaaij (karsaai = grove, gewoonlijk gekeperde
wollen stof), zwart gebreid, peijen (pij = grove wollen stof, trijp), witte
gebreide, oude gekleurde en ‘dikke gevulde’. Luitenant Bettinck had daar-
entegen slechts de beschikking over één paar oude rode stoffen (wollen of
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halfwollen weefsel dat geen laken is) kousen. De Doesburgers Warninck
(1750) en Grol (1753) lieten respectievelijk 84 en 34 paar kousen na, ook
weer in verschillende kleuren en stofsoorten.

Net als bij de rest van de kledingonderdelen werd ook bij de kousen
onderscheid gemaakt tussen boven- en onderkousen. Baerken beschrijft hoe
zijn Deventer geliefde bij een uitstapje aankondigde dat zij ‘tog noodzaa-
kelijk een paar andere kousen’ moest aantrekken, hoewel deze volgens Baer-
ken ‘nog zoo wit als sneeuw’ waren. In plaats van hier het personeel voor te
laten komen, trad Baerken zelf op: ‘en ik ondekte terstond dat zij 2 paar kous-
sen aan had, en ik moest maar de bovenste uyttrekken, en de onderste
aanlaaten’. Allereerst werden de kousen zelf becommentarieerd: ‘de onder
koussen waaren ook catoen, tot seepsagt en wollig, en de boven koussen ook
catoen, dog uytermaaten fijn’. Baerken trok beide kousen tegelijk uit, en kon
zo ‘haar bloote been’ aanschouwen, en opnieuw was hij getroffen. Hij zou
tegen de juffrouw gezegd hebben: ‘Ik kan mij niet begrijpen hoe hetzelve zoo
schoon en wit is, of gij moet het alle dagen wel met Spaanze zeep laaten
wassen.’ De Deventer juffrouw antwoordde ‘dat zij dat niet veel liet doen,
maar dat haare beenen noijt vuyl wierden’.96

Maakte de Deventer dame hier impliciet kenbaar dat zij geen lichame-
lijke arbeid hoefde te verrichten, in modieuze kringen in Parijs droegen
vrouwen ’s nachts leren handschoenen om, zoals een reiziger aan het thuis-
front schreef, hun ‘dilicate pooties te conserveren van eenige hardig-
heijdt’.97

Zoals ook uit het gedicht van Hendrik Schim reeds bleek, werd eelt al snel
geassocieerd met het boerenbedrijf. Ringen, gedurende de gehele periode in
alle lagen van de bevolking een algemeen gangbaar sieraad, konden hier niets
aan veranderen. Voor de dragers van pronkringen die zo groot waren dat
men er onmogelijk mee kon werken, was dit vermoedelijk ook niet de bedoe-
ling. Zij toonden niet zozeer dat men niet tot de werkende stand behoorde,
zoals wel wordt gesuggereerd, maar onderstreepten de scheiding tussen
arbeid en feest.

Volgens Voskuil zou het gebruik om een ring gedurende het hele leven te
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dragen een gewoonte zijn die pas in recente tijd is ontstaan. Oorspronkelijk
was de ring een onderpand van de man aan de vrouw, en men zou de ring pas
geleidelijk aan zijn gaan beschouwen als een teken van de trouwbelofte van
de vrouw. Later werden ringen ook steeds meer zichtbaar gedragen.98 Uit
een passage in Cats’ Houwelick zouden we kunnen opmaken dat de ring ook
als sieraad van belang was en als gevolg van veranderingen in de mode van
vinger veranderde:

Waarom is dit gebruik, een spore tot de zeden,
Waarom is dit gebruik gebannen uit de steden?
Want ziet! in onze tijd de wijzer draagt het goud,
Dies is (gelijk het schijnt) het lijf alleen getrouwd.
Wel, zo je niet te nieuw, of niet te los en zijt,
Zo draagt het trouwgemerk gelijk in ouden tijd.
En even dit geschenk naar zijnen aard geduid
Is nu tot goede leer, en dienstig voor de bruid.99

De dubbele betekenis en het gebruik van een ring als sieraad en als zielen-
pand vinden we terug in de inventarissen. Zo maakte een Doesburger bij het
inventariseren van zijn goederen melding van ‘een gladde ring om mijn
vinger’.100

Niet alleen de ring was een sieraad met een symbolische betekenis. Het is
heel goed mogelijk dat ook de zogeheten tuigjes of chatelaines, die als zo
karakteristiek werden beschouwd voor de dracht van boerinnen en vissers-
vrouwen, een symbolische meerwaarde hebben gekend. Aan deze tuigjes,
zilveren of gouden kettingen die vrouwen om hun middel droegen, hingen
vaak verschillende kleine voorwerpen, zoals een naaldenkoker, een messen-
setje, een schaartje, sleutels, een vingerhoed, een ‘oorpeuteraar’ (ook wel een
tromp genoemd) of een tandenstoker. Het zijn voorwerpen die we ook los in
de inventarissen tegenkomen, waarbij niet duidelijk is of zij ook daadwerke-
lijk werden gebruikt of alleen als sieraad werden meegedragen.

Onduidelijk is of bij de tuigjes ook zilveren sleutelreeksen hoorden, die
dan natuurlijk niet expliciet werden vermeld. In de zeventiende eeuw
komen wij ze in beide plaatsen nog tegen, vrijwel uitsluitend bij notabelen.
Deze sleutelreeksen of ‘chatelaines’ werden oorspronkelijk alleen door
‘kastelijnes’, kasteelbewoonsters gedragen.

In Bredero’s Klucht van Symen sonder soeticheyt (1620) lijken ze eerder te
worden geassocieerd met ‘het volk’, en dreigt Teuntje, een van de twee
hoofdpersonen uit de klucht, haar sleutelbos als wapen te gebruiken:

O menschen had ick jou hier ick krabden jou de ooghen uyt.
Mocht ick mijn lust eens te deghen aen jou boeten
Langs Velten hoe wou ick je met mijn sleutel-reecks groeten!101
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Ook in de dagelijkse praktijk zullen dergelijke dreigementen wel zijn geuit.
De Maassluise Pleuntje Pieters, ‘alias Dicke Pleun op de trappen’, echtgeno-
te van stuurman Arij Gerritsz. Pavija en uitbaatster van een klein tapperijtje
(zie voor dit tapperijtje hoofdstuk 4), werd in 1693 aangeklaagd omdat zij in
haar huis een zekere Neeltje Pieters Noordervliet met een bos met sleutels
‘seer hevigh’ zou hebben geslagen.102

Waar sommige vrouwen tenminste op
feestdagen een zilveren tuigje bij zich
droegen, was het onder mannen heel ge-
bruikelijk om een steekwapen op zak te
dragen. Het is niet duidelijk of de zak-
messen als persoonlijk lijfstoebehoren
ook altijd in de boedelbeschrijvingen
werden opgenomen. Wel worden, zowel
bij de elite als bij de middengroepen, de-
gens genoemd. De degen liet zich slecht
combineren met de vooral in de achttien-
de eeuw meer voorkomende rotting of
wandelstok, die veeleer een representa-
tieve functie bij de lichaamshouding en 
-beweging had. In Maassluis liet mees-
ter-chirurgijn Boomgaerden als eerste
dit nieuwe accessoire na (1669). In de eer-
ste helft van de achttiende eeuw vinden
we onder de wandelstokbezitters twee
burgemeesters, een schepen en een reder.
Kornelis van Linden, logementhouder
en burgemeester, heeft in 1761 een ne-
gental rottingen. Vijf daarvan staan in het kantoortje, de rest op de vliering.
Van de zeevarenden heeft nagenoeg niemand een rotting.

Bijna alle exemplaren in het vissersdorp zijn voorzien van een zilveren,
ebbenhouten of ivoren knop die, wanneer we Le Francq van Berkhey mogen
geloven, ‘somwylen zoo geweldig groot was, dat men eene goede Vuist
noodig had, om denzelven te omvatten’.103 Zij onderscheidden zich door
hun vorm duidelijk van de smalle rottingen waarmee de edellieden, jonkers
en ook sommige Doesburgers zich een ‘galante’ houding aanmaten. Maar
ook in deze garnizoensstad moeten meer oudere heren te vinden zijn geweest
zoals de grootvader van Quirijn Ver Huell, voor wie de wandelstok ter on-
dersteuning diende bij het wandelen. Volgens Ver Huell ging zijn grootva-

98. Voskuil, ‘Van onderpand tot teken’, 1975. 99. Cats, Houwelick (1612), ed. 1993, p. 62.
100.  Doesburg, inv. nr. 1613, Jacob Muijs en Johanna van der Eijnde, 1666.
101. Bredero, Klucht van Symen sonder soeticheyt, 1620. 102. Not. Arch. Maassluis, inv. 
nr. 5513.14, 1693. 103. Le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Holland, 1773,
deel    .2, p. 690.

Gouden chatelaine met naaigerei, vervaardigd
omstreeks 1680. Nederlands Openlucht-
museum Arnhem (foto: Nederlands Open-
luchtmuseum Arnhem)



der ‘ouderwets gekleed met eene zwarte geklede rok, korte broek, schoenen
met zilveren gespen, een pruik, een driekante hoed en eene lange wandelstok
met een gouden knop’, doorgaans gearmd met zijn bediende in een licht-
blauw met geel livrei, naar de Oranjesociëteit. ‘Als ik beide mannen zo statig
zag gaan’, aldus Ver Huell, ‘was de indruk eerbiedwekkend.’104

   

Wanneer we de items die Quirijn Ver Huell bij de beschrijving van zijn
grootvader noemt afzonderlijk bekijken, zouden we hem zonder nadere
contextinformatie gemakkelijk kunnen inpassen in het ideaalbeeld dat Le
Francq van Berkhey van de Maassluise heren in de late achttiende eeuw
schetste. Alleen de bediende in livrei maakt dat het beeld niet klopt, zoals
ook de Maassluizers bij nadere beschouwing niet geheel beantwoorden aan
het beeld dat Le Francq van hen schetste.

Toch is het duidelijk dat de kleding van de Maassluizers lokaal gebonden
kenmerken had, die we als een dracht zouden kunnen beschouwen: niet
alleen maakten zij in hun kleding keuzes die sterk verschilden van wat in de
nabijgelegen grote steden gangbaar was, zij presenteerden zich ook meer als
een eenheid dan de inwoners van een stad als Doesburg, of bijvoorbeeld het
nabijgelegen Delft. In Maassluis was sprake van een meer dorps kleding-
patroon.

De legaten laten zien hoezeer het geheel bij elkaar hoorde. Stuurman Jan
Jans Koppert, wiens totale vermogen ruim fl. 10.000 bedroeg en die daarmee
tot de bovenlaag van de Maassluise bevolking kan worden gerekend, lega-
teerde in 1762 als weduwnaar per codicil aan de twee kinderen van zijn jong-
ste zoon de sieraden uit zijn bezit. De persoonlijke toevoegingen in het codi-
cil getuigen van de speciale betekenis die deze kostbaarheden voor Koppert
hadden. Voor kleinzoon Tijs waren ‘een paar gouden hembsknopen die ik
laast in mijn leven gedragen heb’, en voor kleindochter Jacomijntje ‘twee
goude ringetjes die mijn vrouw saliger in haar vrijsterstaat gedragen heeft’.
Tijs kreeg behalve de gouden knopen nog ‘een stel doorluchte zilveren
hemdroksknopen’, een kerkbijbel met zilveren sloten en beslag en twee ellen
sits met voering voor een hemdrok. Jacomijntje kon behalve op de gouden
ringen nog aanspraak maken op een gouden haardnaald, een ‘groot silver
hooftijser met goude stucken’, een paar gouden bellen met parels en alle
andere parels en parelspelden uit de boedel, een ‘groote bloedskraalde
ketting van twee strenge met het goude bootje met het steentje’, een ‘sijsilver
[met] hetgeen daaraan is’ en ‘een zilveren beugel met de tas’.105

Als verklaring voor de dracht werd in het verleden doorgaans gewezen op
de vermeend geïsoleerde positie van dorpelingen. Maar juist in de onmid-
dellijke nabijheid van de stad kwamen drachten tot ontwikkeling. Boven-
dien gebeurde dat juist in plaatsen waar vissers en boeren een belangrijk deel
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van de bevolking vormden. Naar aanleiding van onderzoek naar de materiële
cultuur in het vroegmoderne Weesp en omgeving is wel verband gelegd
tussen de lokale economische ontwikkeling en het ontstaan van een lokaal
zelfbewustzijn onder de boerenbevolking. Tijdens een periode van econo-
mische achteruitgang zouden de boeren vasthouden aan hun inmiddels
ouderwetse sieraden ter herinnering aan betere tijden, en op het moment dat
het weer beter ging bleven zij deze als uiting van hun zelfbewustzijn dra-
gen.106

De Maassluizers hielden echter niet vast aan een oude dracht, zij vonden
de dracht voortdurend opnieuw uit. Ze eigenden zich innovaties toe en
gaven nieuwe betekenissen aan bestaande kledingstukken en vormen van
presentatie, in wisselwerking met het beeld dat zij van zichzelf hadden en dat
anderen van hen hadden.

Daarbij bleek voor beide plaatsen dat kleding in hoge mate situatiegebon-
den was, met – zo zouden we bij wijze van hypothese voorlopig mogen stel-
len – als specifiek kenmerk voor een gemeenschap als Maassluis de scheiding
tussen arbeid en de door de brede gemeenschap gevierde zondag. Het gege-
ven dat Pieter de la Court in 1644 met verbazing vaststelde dat in het katho-
lieke Frankrijk niet zoiets bestond als het zondagse pak, vraagt om een
nadere beschouwing van dit aspect van kleding.107

In hoeverre zien we hier het resultaat van de niet aflatende strijd van
gereformeerde predikanten tegen de overdaad en pronk in de kleding op
gewone doordeweekse dagen? Anders dan bij de doopsgezinden werd
opschik door de gereformeerde kerk zeker niet geheel verboden. Kleding
moest matig zijn, maar hoefde niet nadrukkelijk van uiterlijke ascese te
getuigen; het ging immers om de innerlijke geloofsbeleving. Bij bijzondere
gelegenheden was het zeker geoorloofd om meer bijzondere kledingstukken
te dragen. Wat vermeden moest worden was ‘alle de pompe ende pronckerye
van de wereldt’.108

We moeten ons echter ook afvragen of de zeevarenden vaak in de gele-
genheid waren hun beste kleren aan te trekken. Rond het midden van de
zeventiende eeuw was het in elk geval nog gebruikelijk dat ook op zondag
werd gewerkt. Naar aanleiding van een door de schout uitgevaardigd verbod
op zondagsarbeid verklaarden enkele oud-vissers en kooplieden in 1666, 
op verzoek van het visserijcollege, dat ze in het verleden altijd gewend waren
geweest om ‘soo wanneer deselve met haer schepen op sonnendaege, bid-
en(de) andere vierdagen’ in de haven arriveerden, de vis nog diezelfde dag te
veilen, te verkopen en af te leveren.109
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Zeker lijkt dat slechts een heel klein deel van alle mantels, rokken, jakken
en broeken die we in de inventarissen tegenkomen ook daadwerkelijk werd
gedragen. Wat moest men met al die ongedragen kleren? Voor sommigen lag
de betekenis van kleding veeleer in het bezit. Het ging hun vooral om de
hoeveelheid, het grote aantal, en minder om een bepaalde vorm van presen-
tatie. Wanneer we naar de omvang van de garderobes kijken, lijkt juist dit
aspect in de loop van de achttiende eeuw in Maassluis bij alle groepen steeds
belangrijker te worden. In de tweede helft van de zeventiende eeuw komen
we in nog geen veertig procent van de vermogende boedels met vrouwenkle-
ding meer dan zes rokken tegen, terwijl het maximale aantal blijft steken op
zeventien stuks. In het laatste kwart van de achttiende eeuw bezitten alle 23
vermogende vrouwenkledingnalaters meer dan zes rokken. Bijna driekwart
van deze nalaters heeft dan zelfs meer dan twaalf rokken in de kast liggen, tot
een maximum van 33. Bij de middengroepen treffen we in die periode zelfs
boedels aan met daarin meer dan veertig vrouwenrokken. Ook de minver-
mogende vrouwen doen mee. Bijna de helft van hen laat meer dan twaalf
rokken na, tot een maximum van veertig.

Kleding kon men op een speciale dag als de zondag dragen, om daarmee
in de vergaderde gemeenschap zichtbaar gestalte te geven aan de brede hië-
rarchie. Maar men kon kleding ook uit de kast halen en alleen aanraken, door
de vingers laten glijden, de glans ervan bewonderen, het exotische bestude-
ren, de stof oppoetsen. Dat genot was voor de achttiende-eeuwer misschien
wel het allerbelangrijkste.
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6. Lezen en schrijven

Zitten, slapen, eten en drinken; allemaal
dagelijks terugkerende handelingen.
Maar gold dit ook voor lezen en schrij-
ven? Voor de Doesburgse meestersmid
Hendrik Jan Thomassen vermoedelijk
wel. Niet alleen ondertekende hij de boe-
delinventaris die hij na het overlijden van
zijn vrouw in 1780 liet opstellen met re-
delijk geoefende hand, er werden bij hem
naast ‘een foliantsbijbel met desselfs lessenaar’ en een ‘kleijne kerkbijbel zon-
der beslag’ ook ‘eenige boeken’ aangetroffen, waarbij expliciet aangetekend
werd dat zij ‘in dagelijks gebruijk’ waren. Wellicht betrof het hier liedboekjes
waaruit gezongen werd, stichtelijke werkjes gebruikt voor de huiselijke reli-
gieuze praktijk, of historieboekjes waaruit werd voorgelezen. Het is ook mo-
gelijk dat het hier opschrijfboeken betrof waarin de dagelijkse inkomsten en
uitgaven werden genoteerd. De inventarisopsteller noteerde namelijk dat hij
‘den inventarisants desselfs boeken’ nagezien had en dat van ‘diverse per-
soonen, zoo in als buijten deze stad’, nog een bedrag van 130 gulden in te vor-
deren was. Lezen en schrijven waren niet voor iedereen dagelijkse bezighe-
den, maar een kleine zelfstandige ondernemer als Hendrik Jan Thomassen
kon er bijna niet omheen.1

De dagelijkse omgang met boeken en schrijfwaren hoefde echter nog niet
te betekenen dat men ook zelf boeken in huis haalde, laat staan dat men dit de
buitenwereld nadrukkelijk liet zien – bijvoorbeeld door een grote bijbel ter
lezing klaar te leggen op een lessenaar – en daarmee bewust of onbewust
aansloot bij de cultuur van een bepaalde sociale, culturele of confessionele
groep.

Boeken hebben niet uitsluitend een functie als bron van informatie voor
de lezer. Net als al die andere voorwerpen die we in de boedelbeschrijvingen
tegenkomen zijn het objecten waaraan zich symbolische en rituele beteke-
nissen hechten. En ook hier geldt weer dat de precieze betekenis uiteindelijk
bepaald wordt door de context.

In het boekhistorisch onderzoek heeft men pas recentelijk meer aandacht
gekregen voor een contextuele benadering van het boekenbezit en -gebruik.

1.  Doesburg, inv. nr. 1892, Boedelbeschrijving Hendrik Jan Thomassen en Christina 
Kuijpers, 1780.

Handtekening van meestersmid Hendrik Jan
Thomassen. Boedelbeschrijving van Hendrik
Jan Thomassen en Christina Kuijpers, 
31 maart 1780. Oud Archief Doesburg,
Doesburg Stad, inv. nr. 1892



Theepotje, steengoed en zilver, achttiende
eeuw, Delft, hoogte 13,5 cm., inhoud 
ca. 0,6 liter, inv. nr.  5078. Dit potje is
naar Chinees voorbeeld van rood steen-
goed vervaardigd. Het deksel is met een
zilveren kettinkje aan het oor van de pot
bevestigd. 

Theepotje, porselein, achttiende eeuw,
China, hoogte 11,1 cm, inhoud ca. 0,2
liter, inv. nr.  7570. 

Tuitkan met oor, porselein, achttiende
eeuw, China, hoogte 28,8 cm, inhoud 
ca. 1,2 liter, inv. nr.  2267. De kan is in
China gebruikt voor sake, rijstwijn. De
langgerekte vorm zou als voorbeeld gaan
dienen voor Europese koffiepotten. De
kan is onder het glazuur beschilderd met
een combinatie van Chinese en Europese
motieven. 

Alle kannen zijn afkomstig uit de collectie
Museum Boijmans Van Beuningen
Rotterdam (foto’s: Studio Tom Haartsen)

Rechts: Japonse rok, 1751. inv. nr.  77-1987. Gemeentemuseum Den Haag





Een belangrijke rol heeft daarbij de discussie rond de zogeheten lezersrevo-
lutie gespeeld. Hierbij kwam de vraag centraal te staan in hoeverre in de
achttiende eeuw een verschuiving heeft plaatsgevonden van intensief naar
extensief lezen. De opkomst van nieuwe genres werd daarbij als belangrijk-
ste indicator van een nieuwe leescultuur beschouwd, waarbij het intensief,
memoriserend lezen en voorlezen van een klein aantal vooral stichtelijke
drukwerken plaats zou hebben gemaakt voor een praktijk waarbij men veel
en vooral veel verschillende boeken onder ogen kreeg, misschien één keer las
en vervolgens terzijde legde.2

Onderzoek naar veranderingen in de leescultuur liet zien hoe verschil-
lende leespraktijken naast elkaar konden bestaan, terwijl het tempo van de
veranderingen van groep tot groep kon verschillen. Tevens werd duidelijk
dat een verandering in het aanbod nog niet hoeft te betekenen dat ook de
samenstelling van het lezerspubliek verandert.3 En ten slotte is men zich
bewust geworden van de noodzaak onderscheid te maken tussen het
beoogde, het potentiële en het feitelijke lezerspubliek. Met name het onder-
zoek van de Franse mentaliteitshistoricus Roger Chartier heeft ertoe bijge-
dragen dat men geleidelijk aan meer oog heeft gekregen voor de verschil-
lende vormen van toe-eigening van drukwerk.4

Een kader voor de bestudering van de lees- en schrijfcultuur in de Repu-
bliek wordt onder meer geboden door de recente studie naar de productie,
distributie en receptie van almanakken in de zeventiende eeuw en door het
onderzoek naar Zwolse boekverkopers en hun klanten in de achttiende en
negentiende eeuw. In beide studies wordt aandacht besteed aan verschil-
lende vormen van gebruik van geletterdheid.5

Meer nog dan in deze studies zal hier echter het accent liggen op de
symbolische en rituele functies van het bezit en gebruik van boeken. Het is
bijvoorbeeld de vraag of de aanwezigheid in de boedels van de vele psalm-
boekjes met zilveren klampen moet worden beschouwd als indicator van een
bepaalde religieuze (sub)cultuur binnen de gevestigde kerk (de Nederduits
Gereformeerde Kerk), of dat zij eerder een teken waren van maatschappe-
lijke distinctie en als zodanig (net als het oorijzer en de zilveren knopen) deel
gingen uitmaken van de cultuur van specifieke subgroepen binnen de brede
lokale gemeenschap.

Een aspect dat speciale aandacht verdient bij de interpretatie van de
gegevens uit de boedelbeschrijvingen is de invloed die niet alleen de regu-
liere vormen van scholing en onderwijs, maar ook opvoeding en familiecul-
tuur op het boekenbezit en -gebruik hadden. De egodocumenten van Chris-
toffel Baerken en Quirijn Ver Huell vormen in dit verband een waardevolle
bron. Zij laten zien hoe kinderen bepaalde vormen van lees- en schrijfcul-
tuur met de paplepel kregen ingegoten.

De in de boedelbeschrijvingen aangetroffen boeken kunnen op tal van
manieren worden ingedeeld: naar bibliografische rubriek, naar formaat,
naar uitvoering, naar taal of naar tekstvorm, of meer globaal, op basis van een
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tweedeling tussen enerzijds lectuur bestemd voor functioneel alledaags
gebruik, zoals almanakken, handboeken en woordenboeken, en anderzijds
het algemene boek geconcentreerd rond kunst, wetenschap en goede
smaak.6

Bij de uiteindelijke presentatie is gekozen voor een meer thematische
indeling, die zo veel mogelijk recht doet aan zowel de verschillende vormen
van lees- en schrijfcultuur als de symbolische en rituele meerwaarde van
boeken. Daarbij kan in grote lijnen worden aangesloten bij het raster van
vormen van gebruik van geletterdheid dat Brouwer heeft aangegeven in zijn
studie naar de lees- en schrijfcultuur in Zwolle.7

Ten eerste is er de handschriftelijke lees- en schrijfcultuur, met papier en
schrijfgerei als voornaamste attributen. Niet alleen de opschrijfboeken van
meestersmid Thomassen, maar ook zijn eigen boedelbeschrijving zijn pro-
ducten van deze opschrijfcultuur. Of we ook populaire lectuur zoals histo-
rieboekjes en almanakken hierbij een plaats moeten geven, dient nader te
worden bezien. Het is goed mogelijk dat het gebruik hiervan eerder geplaatst
moet worden in het verlengde van de sterk aan collectieve praktijken als
voorlezen, zingen en memoriseren gebonden intensieve vorm van lezen.
Bijbels, psalmboeken en liedboekjes vormen de voornaamste getuigen van
deze leescultuur, maar we zouden hiertoe ook de kleine handboekerijtjes
met uitsluitend stichtelijke lectuur kunnen rekenen.

Een andere variant vormt de sterk aan het academische milieu gelieerde
klassiek-humanistische leescultuur van de geleerde en van de in een huma-
nistische traditie gevormde kosmopoliet. Lezen is hier primair gericht op
intellectuele ontwikkeling en reflectie. De duidelijkste sporen van een
dergelijke leescultuur komen we tegen bij de Doesburgse elite. In Maassluis
lijkt déze leescultuur – zo die al de tijd had gehad om tot ontwikkeling te
komen in het jonge vissersdorp – te worden verdrongen door wat al snel
uitgroeit tot een ‘moderne’ vorm van leescultuur, die minder aan het acade-
mische milieu en meer aan de nieuwe vormen van sociabiliteit gekoppeld is.
Het is de leescultuur van diegenen voor wie het boek in dienst staat van een
behoefte aan algemene ontwikkeling en culturele emancipatie.8 Het is de
vraag of dit ook betekende dat aan het boek als object andere betekenissen
werden toegekend.
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2. Voor een algemeen overzicht: Brouwer, ‘Rondom het boek’, 1988, en Bijvoet e.a. (ed.), 
Bladeren in andermans hoofd, 1996. 3. Zie bijvoorbeeld Kloek, ‘De lezer als burger’, 1994.
4. Zie onder meer Chartier, ‘Culture as appropriation’, 1984. 5. Salman, Populair drukwerk
in de Gouden Eeuw, 1999; Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 1995. 6. Zie voor de
laatste tweedeling: Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 1995, pp. 45 en 311, en
Kloek, ‘De lezer als burger’, 1994, pp. 183-184. 7. Brouwer, Lezen en schrijven in de
provincie, 1995, pp. 291-305. 8. Ibidem, 294. Voor het onderscheid tussen deze twee laatste
vormen van lees- en schrijfcultuur zie ook: Frijhoff, ‘La formation des négociants de la
République hollandaise’, 1995, pp. 187-188, en idem, ‘Van onderwijs naar opvoedend
onderwijs’, 1982, p. 26.



Het blazoen van de Maassluise rederijkerskamer De Mostertblom, 1639. Gemeente-
museum Maassluis, bruikleen Govert van Wijnstichting (foto: Frits de Haan, Delft)
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Jan Steen, Brillenverkoper, ca. 1649-1653. Olieverf op paneel. National Gallery,
Londen, inv. nr. 2556



   

Zowel in Doesburg als in Maassluis waren veel consumenten van boek en
papier van het soort van meestersmid Thomassen. In de tweede helft van de
zeventiende eeuw werden bij ten minste tachtig procent van de Maassluise
nalaters sporen van geletterdheid aangetroffen, en een eeuw later was er in
het verstedelijkte vissersdorp vrijwel geen enkele nalater te vinden zonder
enig drukwerk of schrijfgerei in huis. De Doesburgse inventarissen geven
een vergelijkbaar beeld, althans bij de burgers. De in het stadje woonachtige
boeren lijken samen met enkele voerlieden en de keuterboeren uit de directe
omgeving een aparte groep te vormen; bij hen viel er op lees- en schrijf-
gebied blijkbaar niets te inventariseren of te verkopen. Nu zeggen deze gege-
vens betrekkelijk weinig over het potentiële lezerspubliek. In huishoudens
waar boeken en schrijfwaren werden aangetroffen zal niet iedereen hebben
kunnen lezen, en in huishoudens waar geen sporen van geletterdheid wer-
den aangetroffen zullen sommigen wel degelijk vertrouwd zijn geweest met
het gedrukte woord.

Een analyse van het lokale onderwijs zou enig zicht kunnen geven op het
potentiële lezerspubliek. Een probleem is echter het fragmentarische karak-
ter van de bronnen op dit gebied. Over het onderwijsaanbod in het zeven-
tiende-eeuwse Maassluis is nagenoeg niets bekend. We mogen ervan uitgaan
dat er in elk geval enkele matresse- of kleuterschooltjes waren. Daarnaast
was er vanaf 1675 het weeshuis, waar enige vorm van elementair onderwijs
werd gegeven. Weesjongens kregen hier les in stuurmanskunst en boekhou-
den en werden zo op een loopbaan in het visserijbedrijf voorbereid.9

Wat betreft het midden van de achttiende eeuw zijn we redelijk geïnfor-
meerd over het onderwijsaanbod in Maassluis. Blijkens een verslag dat de
diaconie maakte naar aanleiding van een visitatie op de Maassluise scholen,
telde het dorp in 1764 dertien éénmansschooltjes, met een totaalaantal van
440 kinderen.10 Voor kinderen tot zeven jaar waren er de ‘kleine schooltjes’.
Deze werden geleid door vrouwen. Het leerlingenaantal varieerde tussen de
twaalf en 25, met als uitschieter de school van Annetje Engelbrechts, waar
vijftig kinderen werden zoetgehouden. De wat oudere jeugd kon kiezen uit
drie schooltjes onder leiding van een meester, met elk vijftig tot honderd
leerlingen.

Naast deze reguliere schooltjes werd in Maassluis ten minste nog op acht
locaties schoolgehouden zonder dat de diaconie daar toestemming voor had
gegeven. In totaal kregen hier nog eens 98 kinderen onderwijs. Kennelijk wa-
ren er ouders die er de voorkeur aan gaven hun kinderen school te laten gaan
bij een juffrouw die geen toestemming had van de diaconie, terwijl er tegelijk
een ‘gepermitteerde school’ was die haar deuren moest sluiten wegens ge-
brek aan leerlingen. Vermoedelijk boden de illegale schooltjes een niet door
de gereformeerde kerk onderschreven lesprogramma. Onduidelijk blijft dan
echter waarom na de visitatie van 1764 besloten werd om aan zes van de acht
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illegale scholen alsnog permissie te geven. Judith Paalvast, een schooljuf-
frouw die aan 24 leerlingen lesgaf, was zelfs geen lidmaat van de kerk en hield
bovendien zonder permissie school. Besloten werd om bij haar aan te drin-
gen op het doen van belijdenis, maar verder lijken haar weinig beperkingen te
zijn opgelegd.

Overigens liet de diaconie geen twijfel bestaan over de door haar gewens-
te gang van zaken op school. De juffrouwen van de gepermitteerde schooltjes
moesten in elk geval ’s morgens van negen tot twaalf en ’s middags van half
twee tot zes (of ’s winters tot het donker werd) bij de kinderen blijven ‘om de-
selve in het spellen en lezen te onderwijzen’. Uitdrukkelijk werd bepaald dat
zij geen onderwijs mochten geven in het schrijven en rekenen opdat de grote
scholen niet benadeeld werden. Op de ‘kleine schooltjes’ mocht bovendien
geen les worden gegeven aan kinderen boven de zeven jaar, met uitzondering
van de meisjes die alleen naar school kwamen om breien of andere handwer-
ken te leren. Als onderwijsmateriaal mochten alleen ‘stigtelijke boekjes en
met de christelijke gereformeerde religie overeenkomende’ boeken worden
gebruikt. Jonge kinderen moesten voorts ‘na vermogen’ de beginselen van de
‘godzaligheid, eerbiedigheid tot ouders en goede manieren’ leren. Verder
moesten de kinderen het Onze Vader leren, de twaalf artikelen des geloofs,
de Tien Geboden, het ‘morgen- en avondgebed’, gebeden voor vóór en na
het eten, en de gebeden die achter in de Heidelbergse catechismus stonden.
Bij de leerlingen die ‘daartoe enige bequaamheid hadden’ werd een begin ge-
maakt met het catechisatieonderwijs. Hiervoor kon, aldus de instructie, ge-
bruikworden gemaaktvan EenigekorteVragen voor de Kleyne Kinderen (1661,
in het schoolregister vermeld als ‘Kleine vraagjes’) of, voor de meer gevor-
derden, Kort begrip of catechismus (1659), twee veelgebruikte en in tal van edi-
ties verschenen werkjes van de Rotterdamse predikant Jacobus Borstius.11

Het is de vraag of veel kinderen aan het lezen van de catechismus toekwa-
men. Blijkens een overzicht van de in het schooljaar 1775-1776 door de
diaconie ondersteunde leerlingen op het schooltje van onderwijzeres Maria
Machaaij bleven van de veertig meisjes en 33 jongens respectievelijk vijftien
en negentien procent lang genoeg om de catechismus te kunnen spellen. De
meeste leerlingen kwamen niet verder dan het leren van het alfabet of het
spellen van het AB-boek. Veel jongens verlieten voortijdig de school om
‘naar zee’ te gaan. Jannetje Valk, die in januari 1775 op zevenjarige leeftijd
als leerling werd aangenomen, verliet in juni om een heel andere reden
alweer de schoolbanken. De moeder ‘geliefde haar kind niet langer te laten
schoolgaan bij Maria Machaaij om ’t ongedierte’.12 De leeftijd van de leer-
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9. Keukenmeester, De geschiedenis van het weeshuis der hervormden te Maassluis 1675-1937,
1937. 10. Kerkeraadsarchief Hervormde Gemeente Maassluis, Notulen vergaderingen
kerkeraad, 21-9-1764 (fol. 58, geen inv. nr.). 11. Vgl. Van Toorn en Spies, ‘‘‘Christen
Jeugd, leerd Konst en Deugd’’. De zeventiende eeuw’, 1989, p. 147. 12.  Maassluis, 
inv. nr. 709, Register van leerlingen van de armenschool, 1775-1776. De auteur ( . .)
bereidt een bewerking van dit leerlingenboek voor.



Derk Jan van Elten, Gezicht op Doesborgh, schoorsteenstuk, olieverf of doek, 1783 of
1784, 125 x 165 cm. Stadhuis Doesburg, bruikleen historische vereniging Stad en 
Ambt Doesborgh (foto: Huub Bolder, Doesburg). Derk Jan van Elten (1750-1807) 
was stadstekenmeester van Doesburg.
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Schilder onbekend, De Maassluise familie Van Emden, olieverf op doek, z.j. Het gedicht
onder het schilderij is gedateerd 1716. Voormalig Weeshuis der Hervormden in
Maassluis, nu Govert van Wijnstichting (foto: Frits de Haan, Delft). De in 1669
overleden Maassluizer Pieter Jans van Emden vermaakte vrijwel zijn hele vermogen 
aan de weesarmen en de diaconie, en werd zo grondlegger van het Weeshuis te
Maassluis. Het gedicht onder het schilderij is waarschijnlijk van de Maassluise 
dichter Hendrik Schim (1695-1742).
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lingen liep uiteen: de meeste leerlingen waren tussen de vier en zes jaar oud,
maar er waren ook een paar meisjes van zeven en acht, een groepje jongens
van zeven, en een jongetje van drie jaar.

Een klein deel van de door de diaconie ondersteunde kinderen – vijftien
procent van de meisjes en 22 procent van de jongens – werd doorgestuurd
voor verder onderwijs naar meester Pieter Romans, meester J. Willemsen of

meester Leendert Hooghart. Ook hier liepen
de leeftijden uiteen. Romans gaf ten tijde van
de visitatie in 1764 les aan twintig leerlingen
variërend in leeftijd van acht tot twaalf, en
Willemsen en Hooghart hadden zeventien
respectievelijk 34 leerlingen tussen de zeven
en elf onder hun hoede.

Sommigen moesten nog leren spellen, an-
deren leerden lezen en een enkeling leerde
schrijven. Onder het gebruikte lesmateriaal
komen we algemeen gangbare13 en vrome
schoolboeken tegen als de Spreuken van Salo-
mon, het Schriftuurlyk School-Boekje (ca.
1730),‘het woordenboekvanHeuglenburg’,14

en het in 1696 verschenen schoolboekje Ge-
meene Zendbrieven, Zo die in de Duitsche scho-
len van Nederland worden geleert van B. Hak-
voort met daarin voorbeeldbrieven, aanwij-
zingen voor titulatuur en adressering en ge-
dichtjes voor ‘Ouders en andere Vrienden, op
de vier Hoogtyden des jaars, te weten: Pasen,
Pinksteren, Kerstmis en Nieuwjaar’.15 Op-
merkelijk is de vermelding van de Chronycke
van Hollant, waarmee de in 1517 verschenen
kroniek van Cornelius Aurelius moet zijn be-
doeld. Hoewel vele malen herdrukt, zou dit
werk (bekend geworden als de Divisiekroniek)
in de zeventiende eeuw al snel zijn verdron-
gen door het anti-Spaanse schoolboekje Spie-
gel der Jeught (1614) en de daaropvolgende

remplaçanten.16 Aan de hand van een aantal samenspraken tussen vader en
zoon en een reeks gruwelijke illustraties passeerden in dit boekje alle misda-
den van de vijand de revue. Werden de illustraties in laatstgenoemde boekjes
wellicht als te gruwelijk ervaren? Niets wijst er in elk geval op dat het op een
van de schooltjes voorhanden was. De ‘courant’ werd kennelijk wel weer als
geschikte leerstof ervaren: één leerlinge sloot er haar schooltijd mee af.

Twee leerlingen lazen het bekende leerboekje Trap der Jeugt van de
Leeuwarder schoolmeester Carel de Gilliers. Aan de hand van dit in 1640

Titelpagina van Carel de Gilliers, Trap der
Jeugt / ofte De perfecte Maniere om jonge
Kinderen ende Oude Persoonen / met
fondamenten te leeren Lesen en Schrijven.
Alkmaar 1640



voor het eerst verschenen schoolboekje (blijkens de titelpagina zowel
bestemd voor ‘jonge kinderen’ als ‘oude persoonen’) kon men trapsgewijs
leren lezen, schrijven en rekenen. Niet alleen werd daarbij uitgelegd hoe ‘de
Penne wel te snijden / te houden / ende te voeren’, maar er werd ook ge-
toond hoe ‘alderhande Couleuren van Inckt te maken’ en ‘Gout en Silver uyt
der Penne te schrijven’. De leesteksten, aangeboden vanaf de zevende ‘trap’,
bestonden uit ‘Gebeden, Danck-seggingen, en Christelijcke Spreucken’.
Net als de meeste andere schoolboeken was ook dit boekje gedrukt in
verschillende lettertypen: de civilité-letter (die het dichtst stond bij de
geschreven letter en die vooral voor schoolboekjes veel werd gebruikt), het
gotische schrift, het romeinschrift en de cursief.17

Of de leerlingen aan het eind van hun schooltijd ook daadwerkelijk al
deze verschillende lettertypen vloeiend konden lezen is echter de vraag: het
meest vertrouwd zal hun naast de civilité-letter van de schoolboekjes vooral
het gotische schrift van de bijbel zijn geweest.

Doesburg kende als Gelders provinciestadje een veel gevarieerder aanbod
van onderwijsinstellingen dan het dorp Maassluis. Naast enkele matresse-
of kleuterschooltjes waren er in de stad in elk geval verscheidene Neder-
duitse scholen, een Franse school en een Latijnse school.18 Anders dan in
Maassluis was het onderwijs in Doesburg voornamelijk een zaak van de
magistraat en niet van de kerkenraad of de classis. Weliswaar drong de clas-
sis er herhaaldelijk bij de magistraat op aan tot opheffing van de diverse ille-
gale katholieke scholen over te gaan, veel effect lijkt dit niet te hebben
gehad.19 Onduidelijk is dan ook hoe we de aanwezigheid van een twintigtal
bedeboeken en schoolboeken, een rekenboek en enkele postillen (bijbeluit-
leggingen) in de in 1638 opgemaakte boedel van Beertien Bomer en Jan van
Warendorp moeten zien. Betrof het hier de schoolboeken van de kinderen,
waren het de ouders die de boeken gebruikten voor zelfonderricht, of hield
de familie Van Warendorp (catechisatie)school aan huis? De familie moet in
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13. Vgl. Bekkering e.a. (ed.), De hele Bibelebontse berg, 1989; De Booy, De Weldaet der 
scholen, 1977; en idem, Kweekhoven der wijsheid, 1980; en Buijnsters en Buijnsters-Smets,
Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800, 1997. 14. Dit zal zijn
geweest: Klein woordenboek, zijnde een kort en klaar onderwijs in de Nederlandze Spel- en
Leeskonst […] Alles tezaamen gebracht en opgestelt door Martinus Heugelenburg. Zie ook 
De Booy, Kweekhoven der wijsheid, 1980, p. 258 (noot 17, alwaar verwezen wordt naar 
een uitgave uit 1727 in het Gemeentearchief Amsterdam). 15. Geciteerd volgens de editie
uit 1764 in Van Toorn en Spies, ‘Christen Jeugd, leerd Konst en Deugd’, 1989, p. 119.
16. Ibidem, 127. De remplaçanten gingen niet meer over de Spaanse, maar over de ‘Franse
tirannie’. Zie: Buijnsters, ‘De patriot als schoolmeester’, 1988. 17. Van Toorn en Spies,
‘Christen Jeugd, leerd Konst en Deugd’, 1989, pp. 114-115. 18. Over de onderwijsinstel-
lingen in Doesburg zie Van Petersen, De lange schoolweg, 1984; idem, ‘De Latijnse school
te Doesburg 1580-1815’, 1985; Ophof-Maass, ‘Kostscholen te Doetinchem en Doesburg
aan het einde der 18e en het begin der 19e eeuw’, 1982, en meer algemeen: Bastiaanse en
Evers, ‘Ontwikkelingen binnen het onderwijs aan de Gelderse Latijnse scholen in de 17de
en 18de eeuw’, 1986. 19. Van Petersen, De lange schoolweg, 1984, p. 33.



Johan Vollevens de Jonge, Govert van Wijn, olieverf op doek, 1733.Gemeentemuseum
Maassluis, bruikleen Govert van Wijnstichting (foto: Frits de Haan, Delft). Govert van
Wijn (1642-1738), hier geportretteerd op negentigjarige leeftijd, was reder en penning-
meester van het College van de Visscherij in Maassluis. Van Wijn zou de geschiedenis
ingaan als een groot weldoener voor de lokale gemeenschap. Niet alleen liet hij tegen de
Noorddijk een brede trap aanleggen en langs de noordzijde van de Noordvliet een rij
bomen planten, hij schonk tevens het beroemde Garrelsorgel aan de Grote Kerk en gaf
de diaconie voor bijna drieduizend gulden aan rouwmantels. Zijn buurman notaris
Daniël Vollevens was een broer van de schilder Johan Vollevens. Het gedicht onder 
het portret is van de Maassluise dichter Hendrik Schim.
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A. van Scaik, Een achttiende-eeuwse kraamkamer met sits en bedrukte katoen. Gouache,
achttiende eeuw. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam



Handschrift van de Doesburgse Hendrika Smit(s). Fragment uit de kopie-
boedelbeschrijving van Herman Slabus en Hendrika’s zuster Johanna Smit(s), 
9 juni 1741. Oud Archief Doesburg, Doesburg Stad, inv. nr. 1670



elk geval nog verschillende andere bronnen van inkomsten hebben gehad,
gezien de aanwezigheid van schoenmakersgereedschap (ambacht), een 
kruiwagen, strogaffels (landbouw) en een weegschaal met gewichten (han-
del).20

Bepalend voor het intellectuele klimaat in het stadje moet de aanwezig-
heid van de Latijnse school zijn geweest. De Latijnse school was zeker in de
eerste helft van de zeventiende eeuw nog geen elitair opleidingsinstituut
voor academici in spe, maar een gangbaar alternatief voor de Nederduitse
school. In de loop van de achttiende eeuw veranderde dit. Het Latijn maakte
geleidelijk plaats voor het Frans als ‘levende’ internationale taal, en de
Latijnse school werd meer en meer een onderwijsinstelling waar men alleen
heen ging ter voorbereiding op een academische vervolgstudie. In Doesburg
bleef gedurende de gehele achttiende eeuw de mogelijkheid bestaan om
onderwijs te volgen aan de Latijnse school. Naast een rector waren er zowel
een conrector als twee praeceptoren aan de school verbonden.21 Veel meer
dan twintig tot dertig leerlingen zal de school in de achttiende eeuw niet
hebben gehad. Maar voor een stadje met nog geen drieduizend inwoners
lijkt dit geen onaardige score.22

Doesburg was een stad met een relatief hoog niveau van geletterdheid;
vier van de vijf Doesburgse mannen en ruim de helft van de Doesburgse
vrouwen die in de zeventiende en achttiende eeuw als huwelijkspartner naar
Amsterdam trokken en daar het ondertrouwregister tekenden, waren in
staat om een handtekening te zetten.23 Zij zullen in elk geval de voor volks-
en schoolboekjes gebruikte civilité-letter hebben kunnen lezen.

Ook Maassluis moet een hoge graad van alfabetisering hebben gekend.
Een steekproef in de ondertrouwregisters van de gereformeerde kerk in
Maassluis liet zien dat in het begin van de achttiende eeuw (rond 1716) zelfs
in de laagste vermogensklasse (de ‘pro-deo-klasse’: de groep die niet werd
aangeslagen voor het Middel op Begraven) de helft van de mannen en een
kwart van de vrouwen in staat waren om een handtekening te zetten.24 De 
op bijbellezing gerichte gevestigde kerk zal hier zeker toe hebben bijge-
dragen. Behalve door het optreden van de kerk werd het niveau van gelet-
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20.  Doesburg, inv. nr. 1578, Boedelbeschrijving Beertien Bomer en Jan van Waren-
dorp, 1638. 21. Blijkens de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel    , 1741,
p. 376, stond de Latijnse school onder leiding van een rector, een conrector en vier prae-
ceptoren, die in vier klassen onderwijs gaven. Twee plaatsen zullen dus onbezet zijn
gebleven. In de achttiende eeuw gingen de Doesburgse leerlingen voor de hoogste klassen
naar Zutphen of Arnhem. 22. De oudste bekende opgave van het leerlingenaantal dateert
van 1801. De school telde toen zestien leerlingen; Van Petersen, ‘De Latijnse school’,
1985. Vgl. het overzicht van leerlingenaantallen op de Latijnse scholen elders in de
Republiek: Frijhoff, La société Néerlandaise et ses gradués, 1575-1814, 1981, o.m. pp. 18-21;
vgl. voor het lokale intellectuele klimaat in een grotere IJsselstad: Frijhoff, ‘Étudiants et
gradués dans une société locale: la ville de Zutphen en Gueldre du moyen-âge au début du
e siècle’, 1995. 23. Hart, ‘Geschrift en getal’, 1976, p. 178. Vgl. voor een kritische
analyse van de gegevens van Hart: Kuijpers, ‘Lezen en schrijven’, 1997, m.n. p. 511
(tabel). 24.  Den Haag, Ondertrouwregisters Maassluis, 1715-1717.



terdheid ook door andere factoren bepaald.25 Veel nalaters zullen vertrouwd
zijn geraakt met de wereld van geletterdheid zonder ooit een school van
binnen te hebben gezien; zij leerden zich als autodidact een vorm van lezen
en schrijven aan die door de eisen van beroep en dagelijks leven beperkt
bleef.

  

Bij de meeste nalaters werden hooguit enkele boekjes en vaak een bijbel, een
testamentje, een psalmboekje of een eenvoudige bijbeluitlegging aangetrof-
fen. Het grootste probleem vormen de vele niet nader gespecificeerde boek-
jes. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Waren het inderdaad kasboeken
of toch goedkoop drukwerk, zoals men in kwantitatief onderzoek naar
boedelinventarissen gemakshalve wel heeft aangenomen?

Een belangrijke bevinding van het recente onderzoek is dat er in de
vroegmoderne tijd een relatief autonome handschriftelijke lees- en schrijf-
cultuur bestond. Zo werd voor Parijs vastgesteld dat rond het midden van de
achttiende eeuw in maar liefst zestig procent van de inventarissen waarin
schrijfgerei werd aangetroffen helemaal geen boeken voorkwamen. Dichter
bij huis, in het laat-achttiende-eeuwse Zwolle, was de situatie vermoedelijk
niet veel anders: de basis van het Zwolse boekbedrijf werd gevormd door de
afzet van papier en schrijfgerei.26

Naar we moeten aannemen vonden de meeste inventarisopstellers het
niet nodig om de titels van eenvoudige volksboekjes te noteren; als bezit
vertegenwoordigden ze immers een geringe waarde. De Jansens (1663)
zullen dan ook zeker niet het enige zeventiende-eeuwse gezin in Doesburg
zijn geweest dat het zeer populaire (op de gereformeerde scholen alleen in
bewerkte vorm toegestane) volksboekje Valentijn en Orson in huis had. En
ook weduwnaar Willem Janssen (1666) moet zich als eigenaar van de histo-
rieboekjes Floris ende Blancefloer en Historien van Troyen (1479, genoteerd
als Die hystorye vander destrucyen van Troyen) in het gezelschap van veel
andere plaatsgenoten hebben bevonden. Het zijn echter wel de enige titels
van volksboekjes die we in particuliere boedelbeschrijvingen aantreffen.

De op 1 maart 1696 opgemaakte inventaris van een Maassluise boek-
winkel biedt meer zicht op de boeken voor alledaags gebruik. Eigenaresse
van de winkel was Lijsbeth de Bije, weduwe van Abraham Goemaen. Behal-
ve wat gewoon huisraad vermeldt de inventaris onder meer enkele boek-
bindersgereedschappen, een kist met bijbels, psalmboeken en ander kerk-
goed, een grote hoeveelheid goedkope volkslectuur en een verzameling van
262 vermoedelijk kostbaarder leesboeken: 3 folianten in hoornen band, 27
boeken in kwartoformaat (20 titels), 92 boeken in octavoformaat (62 titels) 
en ten slotte 140 boeken in duodecimoformaat (40 titels). Leverancier was
waarschijnlijk de in Dordrecht gevestigde boekverkoper Johannes de Geer,
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bij wie de weduwe voor een bedrag van ruim vijfhonderd gulden aan schul-
den had uitstaan. Samen met de huisbaas van de weduwe was De Geer tot
executeur-testamentair en voogd over de minderjarige erfgenamen be-
noemd, en als zodanig was hij ook bij het opstellen van de inventaris aan-
wezig.

De boekenvoorraad lag over twee vertrekken verdeeld: de ‘keuken’ (het
woonvertrek) en ‘het voorhuis of de winckel’. Onze aandacht gaat hier uit
naar de winkel. De boekjes die hier lagen waren blijkens de inventaris alle-
maal reeds ingenaaid. Een laagdrempelige wijze van verkoop dus, in tegen-
stelling tot de rest van de voorraad, waarvoor men niet alleen door moest
lopen naar het achtervertrek, maar waarvan de meeste titels ook nog moesten
worden ingenaaid of ingebonden.

De in het voorhuis aangetroffen lectuur kan worden gerekend tot het
genre populair drukwerk: eenvoudige, goedkoop geproduceerde boekjes
die, bestemd voor een breed publiek, in de volkstaal waren gedrukt en een
grote oplage kenden.27 Een aantal daarvan is direct te herkennen als alge-
meen gangbare schoolboekjes. Zo lag er het op veel scholen gebruikte bijbel-
verhaal van David en het (door de gereformeerde kerk minder gewaar-
deerde) apocrieve verhaal van Tobias (samen achttien exemplaren). Van het
in 1674 verschenen schoolboekje Nieuwe Spiegel der Jeugd of Franse Tiranny
(een opvolger van de anti-Spaanse versie) waren twee exemplaren voor-
radig. Met de acht Kleine vragenboekjes zullen de Eenige korte Vragen voor de
Kleyne Kinderen van de predikant Jacobus Borstius zijn bedoeld: dé lees-
stof voor de calvinistische jeugd.28 De vier exemplaren van Den Engel-
schen en Ne’erduitschen onderrigter zullen vooral door volwassenen zijn ge-
bruikt.29

Naast ‘een mandetje’ met daarin een onbekend aantal niet nader gespeci-
ficeerde historieboekjes waren er zowel een enkele titel uit het klassieke
repertoire te vinden (de Konst der minnen van Ovidius) als een drietal exem-
plaren van het volksboekje Fortunatus. Ook voor De vier heemskinderen kon
men in de boekwinkel terecht.

Een stichtelijker signatuur had het werk van Pierre du Moulin, van wie
onder meer Van den christelijcken strijdt (1623) voorradig was. Dat de boek-
winkel ook waar het goedkope lectuur betrof zeker niet van eenzijdigheid
kon worden beticht, blijkt duidelijk uit de aanwezigheid van het in 1619 door
de remonstrantse Bleiswijkse predikant Hendrick Daniëlsz. Slatius ge-
schreven libel Den ghepredestineerden dief; een vlugschrift dat zich tegen de
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zie Houston, Literacy in early modern Europe, 1988. 26. Brouwer, Lezen en schrijven, 1995,
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Historische bron of cultuurverschijnsel’, ongepubliceerd. 28. Van Toorn en Spies,
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François Hillenius, Den Engelschen ende Ne’erduitschen onderrichter. Rotterdam 1664. 
Zie Loonen, ‘For to learne to buye and sell’, 1990, p. 263.



predestinatieleer keerde en daarmee iedere
rechtzinnige gereformeerde een doorn in het
oog was.30

Opmerkelijk is de aanwezigheid van maar
liefst tien exemplaren van een boekje getiteld
Kinderspel. Het is goed mogelijk dat het hier een
bundel gedichten betrof van de doopsgezinde
Rijper poëet Hendrick Albertsz. Schoenmaker;
hij voegde aan zijn in 1650 verschenen en sinds-
dien vele malen herdrukte embleembundel
Maygift een afdeling met gedichtjes toe onder
de titel Kinder-spel.31

Klap op de vuurpijl vormden de ‘500 boeck-
jes soo klugten als liedeboeckjes als andere van
weynigh waerde’, die aan het einde van de in-
ventaris werden vermeld. Een dergelijk om-
vangrijk aanbod van liedboekjes was niet uit-
zonderlijk in het zeventiende-eeuwse Hol-
land.32 Met name in de tweede helft van de ze-
ventiende eeuw werden er behalve dure wereld-
lijke liedboeken op grote schaal goedkope,
meest stichtelijke liedboekjes (en liedblaadjes)
gedrukt. De grote oplage en de lage prijs van
veel liedboekjes suggereren een breed publiek.
Het is echter vrijwel onmogelijk om zicht te
krijgen op het feitelijke gebruik van dergelijke
boekjes. Vaak richtte de tekst zich expliciet op
een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld vissers of
de ‘zanggrage jeugd’. Dit geldt ook voor de tien-
tallen lokale liedboekjes die in de zeventiende
en achttiende eeuw verschenen. Maassluis le-
verde aan dit marktsegment een belangrijke bij-
drage: in de tweede helft van de zeventiende
eeuw verschenen ten minste zeven verschillen-
de lokale liedboekjes met de naam van het vis-
sersdorp vrijwel steeds prominent in de titel en
met liederen die betrekking hebben op Maas-
sluis.33

Het bestaan van deze liedboeken moet ver-
moedelijk in verband worden gebracht met de
activiteiten van de in 1617 opgerichte Maasslui-
se rederijkerskamer ‘De Mostertblom’. Het
motto van deze kamer was: ‘’t hangt aen Godts
zegen’. De Maassluizer Cornelis Leendertsz.

C.L. Denik, Het Nieuw Maas-Sluysche
Hoekertje. Amsterdam 1755. Gemeen-
temuseum Maassluis 

C.L. Denik, Het Derde Deel van het
Maas-Sluysche Hoekertje. Amster-
dam z.j. 
Alle 3 afb.: Gemeentemuseum
Maassluis (foto’s: Frits de Haan, Delft)



Denik gaf hetzelfde motto aan een van zijn liedboekjes, Het Nieuw Maas-
Sluysche Hoekertje. Het is niet bekend of Denik (of een van de andere dich-
ters) zelf ook lid is geweest van de kamer. Met name waar het de aard van de
spelen betrof nam het lokale bestuur op sommige momenten overigens 
een kritische houding in tegenover de rederij-
kers. In 1621 verzocht het de Staten van Hol-
land het uitvoeren van hun spelen te verbie-
den, en in 1648 vaardigden schout en schepenen
een speelverbod uit vanwege ‘ontuch-ticheijt,
moet- ende quat willicheyt’ van de rederijkers.
In 1707 is de rederijkerskamer opgeheven. 
Enkele leden sloten zich hierop aan bij de ka-
mer De Olijfboom van het buurdorp Maas-
land.34 Kennelijk kwam de opheffing voor hen
te vroeg.

Ook de belangstelling voor de lokale lied-
boekjes was blijvend. Werden veel lokale bun-
deltjes maar één keer gedrukt en kunnen zij
daarom als eendagsvliegen worden beschouwd,
voor Maassluise liedboeken gold dit zeker
niet.35 Het Maessluysche Compas (voor 1665)
van Frank Metaal bijvoorbeeld, moet ten min-
ste veertien keer zijn herdrukt.36 Van een latere
bundel van Metaal, de Maas-sluysse Meeuwe-
klacht (tussen 1684 en 1689), zijn naar alle waar-
schijnlijkheid vijf verschillende drukken ver-

30. Over Slatius en de belangstelling voor zijn werk in Zuid-Holland zie Van Deursen, Ba-
vianen en slijkgeuzen, 1991, pp. 278-283. 31. Zie Visser, Dat rijp is moet eens door eygen rijp-
heydt vallen, 1992, pp. 78-79. 32. Zie Grijp, ‘De Rotterdamsche Faem-Bazuyn’, 1992; en
idem, ‘Voer voor zanggrage kropjes’, 1996; Stronks, ‘De ‘‘verborge werkkingh’’ van het
zeventiende-eeuwse calvinistische liedboek’, 1994. 33. C.L. Denik, Het Maas-Sluysche
Hoekertje (ca. 1660); J.H. van Dijck, Maes-sluyse Vréde-krans, verciert met veel Geestelijcke
liedekens en andere gesangen (1669); [anon.], Scheep-Makertje (ca. 1670); C.L. Denik, Het
Nieuw Maas-Sluysche Hoekertje, voerende eenige zoet aangename Liedekens (ca. 1671); G.L.
Boxhoorn, Nieuw Liedt-Boeck, Genaemt ’t Maes-sluysche tijdt-verdrijf (1671); F. Metaal,
Het Maes-Sluysche Compas (1693; oorspr. vermoedelijk vóór 1665); idem, Maas-sluysse
Meeuwe-klacht (tussen 1684 en 1689). Voor de titels zie Scheurleer, Nederlandsche Lied-
boeken, 1912. Voor een nadere beschouwing zie Van Dungen, Al die geen die moeten varen,
1996. Voorts: Van Dungen en Stronks, De Maassluise Meeuweklacht, z.j. [1997]. 34. Zie
Van Dungen, Al die geen die moeten varen, 1996, p. 44. Zie ook Blom, Geschiedenis van Maas-
sluis, 1948, p. 25, en Van Vliet, ‘De Mostertblom, een laatbloeier’, 1989. Vgl. het onderzoek
naar de rederijkers in het Zuid-Hollandse dorp Kethel (bij Schiedam) aan het begin van de
zeventiende eeuw: Moser, ‘Succes in de marge’, 1997, en voorts meer algemeen: Van Bo-
heemen en Van der Heijden, De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw, 1985.
35. Grijp, ‘De Rotterdamsche Faem-Bazuyn’, 1992, p. 63. 36. Zie Scheurleer, Nederland-
sche Liedboeken, 1912, p. 89: een zesde druk uit 1693, een tiende druk uit 1722 (Amster-
dam), een dertiende druk uit ca. 1743 (Dordrecht), een ongedateerde veertiende druk
(Dordrecht) en een niet nader bepaalde druk (Amsterdam). Zie ook Van Dungen, Al die
geen die moeten varen, 1996, p. 56.

F. Metaal, Maas-sluysse Meeuwe-klacht.
Dordrecht 1735
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schenen.37 Het Nieuw Maas-Sluysche Hoekertje van Cornelis Denik ten slot-
te moet ten minste tien keer zijn herdrukt.38 Wellicht zegt dit iets over de
zangpraktijken in een vissersgemeenschap als Maassluis en mogen we hier-
uit afleiden dat de boekjes intensief (ook op zee?) werden gebruikt. De tek-
sten sloten in elk geval aan bij hetgeen de gehele lokale bevolking bezighield:
varen en vissen. Zo boden de liedboekjes een muzikale ingang tot de identi-
teit van Maassluis.

In de inventarissen zullen alleen de kostbare liedbundels zijn opgenomen,
en het is dan ook niet zo verwonderlijk dat we in de boedelbeschrijvingen na-
genoeg geen enkel liedboekje tegenkomen. Pas in de late achttiende eeuw
duiken er twee op. Het gaat hier om lokale liedboekjes: Maessluysche Compas
en Maas-sluysse Meeuwe-klacht van Frank Metaal. Mogelijk waren deze wat
duurder ingebonden.

Behalve voor goedkope boekjes kon men in de boekwinkel van Goemaen
en De Bije terecht voor allerlei soorten schrijfbehoeften: we vinden in de in-
ventaris zegellak, 21 boeken wit papier, drie boeken blauw papier, drie boe-
ken ‘gemarmelt’ papier, dertien vellen bordpapier (evenals het blauwe en ge-
marmerde papier gebruikt voor het inbinden van boeken), pennen, ‘twee
boecken huijsbrieven’ (akten) en twaalf kaarten. Daarnaast werden er in de
winkel nog verschillende spelletjes (een ganzenbord, een uilenbord en dob-
belstenen) en tientallen ‘borretjes’ (paneeltjes) aangeboden; we hebben hier
dus te maken met een soort kantoorboekhandel, waar zowel geletterden als
ongeletterden terechtkonden.

Helaas beschikken we voor Doesburg niet over een inventaris van een
plaatselijke boekwinkel. Het gegeven dat vrijwel alle kruideniers van wie een
inventaris bewaard is gebleven ook schrijfbenodigdheden in hun assorti-
ment hadden, geeft echter wel aan dat deze objecten tot de gewone, alledaag-
se cultuur behoorden. Een enkeling verkocht ook een paar boekjes. Bij win-
kelier Jansen (1663) kon men terecht voor catechismussen en grauw papier,
bij winkelierster Theodora van Holten (1697) voor grauw papier, zegellak en
diverse soorten inktkokers, en bij winkelier Wemmerus (1698) voor papier in
uiteenlopende soorten en kwaliteiten en voor houten schrijfleien, die ons er
nog eens op wijzen dat al dat papier en al die schrijfboeken maar enkele van de
vele soorten vroegmoderne opschrijfattributen waren. De achttiende eeuw
laat hetzelfde beeld zien, met laat in de eeuw als nieuwkomers in het assorti-
ment potloden en (inkt)pennen – een handzaam en duurzamer alternatief
voor de ganzenveer. Als oude handelsstad moet Doesburg een lange traditie
van geletterdheid hebben gekend, waarbij – althans wat betreft de midden-
groepen – de schrijfcultuur een prominente plaats innam. Laten we de twij-
felgevallen buiten beschouwing, dan nog blijven er in Doesburg veel huis-
houdens over – in de late achttiende eeuw zelfs één op de vier – waar géén
leesboeken werden aangetroffen maar wel schrijfgerei. Het is tegen deze ach-
tergrond verleidelijk om Doesburg en Maassluis tegenover elkaar te plaatsen
en de eerste als een ‘schrijfstad’ te beschouwen en de tweede als een ‘lees- en
zangdorp’.
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Omdat we niet weten hoe vaak achter de niet nader omschreven ‘boeken’
huishoudboekjes, journaals en andere opschrijfboeken schuilgingen, blijft
het beeld uiteindelijk voor beide plaatsen vaag. Zeker is dat de meeste zeven-
tiende-eeuwse lezers boeken in de eerste plaats als gewone gebruiksgoede-
ren moeten hebben beschouwd.39 Het zou onjuist zijn om alle ‘boekjes’
gemakshalve als sporen van leescultuur te beschouwen. Voor een deel zal het
hier zijn gegaan om opschrijfboeken waarin de baten en lasten werden bijge-
houden. Voor de vereffening van de erfenis konden deze boeken van belang
zijn. Financiële waarde hadden ze natuurlijk niet. Voor opkopers zullen zij
dan ook ‘onnut’ en ‘van generlei waarde’ zijn geweest.

Dit zal ook hebben gegolden voor schoolschriften. In de boedels komen
we hiervan vrijwel geen enkel spoor tegen; wél van ‘schoolborden’ (plankjes
met daarop het abc, het Onze Vader en cijfers), die vaak als afgedankt bezit
op zolder werden aangetroffen. Een van de weinige uitzonderingen vormt
de boedelbeschrijving van leerlooier Hendrik Schim (1761) met daarin
‘schoolboekjes om net te schrijven’ en ‘pakketjes met geschreven schoolboe-
ken’. En juist in deze boedel werden ook een kinderbijbel (van J. Melchior)
en een spaarpot voor de kinderen aangetroffen, terwijl de notaris – op
aanwijzing van de weduwe? – bij uitzondering de moeite nam ook nog alle
kinderkleren te beschrijven: bij het gezin Schim was duidelijk sprake van
een ‘kindercultuur’, in overeenstemming met de nieuwe aandacht voor het
kind in die decennia.40

Vrijwel geheel buiten beeld blijven de almanakken. In de boedels komen we
alleen – incidenteel – de meer kostbare exemplaren van deze lees- én schrijf-
boekjes tegen: de kantooralmanakken, bestemd voor huiselijk gebruik, en
luxueus uitgevoerde zakalmanakken, voorzien van een zilveren pennetje en
om die reden waardevol genoeg om in de boedelbeschrijving opgenomen te
worden. De eerste komen we tegen bij de Doesburgse burgemeester Haeck
in 1669, de tweede bij enkele welgestelde achttiende-eeuwse Maassluizers.
Waar we hier echter op doelen zijn de eenvoudige almanakken. Net als in de
kostbaarder exemplaren waren hierin als vast onderdeel gegevens opgeno-
men over de stand van de sterren en daaraan gekoppelde prognosticaties,
eventueel aangevuld met wetenswaardigheden op het gebied van vervoer en
verkeer, jaarmarkten, muntkoersen, moppen, anekdotes en eenvoudige illu-
straties.41
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In het vroegmoderne West-Europa bestond een grote verscheidenheid
van dergelijke ‘multifunctionele’ handboekjes. Dat we ze noch in de Maas-
sluise boekwinkel, noch in andersoortige winkels tegenkomen is niet zo
verwonderlijk; de distributie van deze ‘blauwboekjes’ (zoals dit met goed-
koop blauw papier omwikkeld drukwerk ook wel werd genoemd) vond over-
wegend via marskramers plaats. Ook werden ze wel tegen een kleine gift
door gildenleden uitgedeeld, bijvoorbeeld ter gelegenheid van nieuwjaar.
De verkoop van almanakken was, net als tegenwoordig het geval is bij agen-
da’s, sterk seizoensgebonden. Ook dat zou in dit geval kunnen verklaren
waarom we geen almanakken in de inventaris van het Maassluise boekverko-
persechtpaar Goemaen-De Bije (1696) aantreffen: de goederen werden in
maart geïnventariseerd.

Voor de almanakken geldt hetzelfde als voor de liedboekjes: de grote
oplagecijfers en de lage prijs veronderstellen een breed lezerspubliek, maar
ons zicht hierop is beperkt.42 Een rond 1670 door Van Overbeke opgete-
kende anekdote suggereert in elk geval dat de almanak niet alleen voor gelet-
terden, maar ook voor ongeletterden een begeerd bezit vormde:

Een brillekraemer riep: ‘Brillen, brillen om klaer te leesen etc.’ Een
boer daerontrent staende, haelde sijn almenack uyt sijn sack en
besocht al de brillen. Als hij swoer dat hij er geen vinden kost daer hij
door lesen kost, seyde de brillekraemer: ‘Maer vrient, ken je oock wel
leesen?’ R. ‘Neen ick.’43

Als we Van Overbeke serieus moeten nemen, droegen zelfs analfabeten een
almanak op zak. Voor sommigen zullen deze ‘blauwboekjes’ gewoon leuke
‘hebbedingetjes’ zijn geweest. Waarschijnlijker is dat ook analfabeten heel
goed raad wisten met een almanak. Speciaal voor ongeletterden was in de
meeste almanakken immers beeldmateriaal opgenomen dat visuele informa-
tie bood over maanstanden en seizoenswisselingen; astrologische wetens-
waardigheden die boeren onder meer gebruikten om vast te stellen wanneer
er gezaaid moest worden.

Ook Le Francq van Berkhey bracht het gebruik van de almanak in
verband met ongeletterdheid en boeren. In een geletterde samenleving als
Holland, aldus Le Francq van Berkhey, zat er voor de ongeoefende schrijver
niets anders op dan zich te leren behelpen ‘met een Boeren Almanach, en een
Boeren krytje’.44

De lezers van Le Francq van Berkhey zullen direct begrepen hebben wat
hij met een ‘boerenalmanak’ bedoelde. Wij kunnen slechts veronderstellen
dat het hier een almanak betrof waarbij de oorspronkelijke functie, namelijk
een kalender met astrologische informatie, een centrale plaats innam. In
verlichte kringen, waartoe ook Le Francq van Berkhey behoorde, werd het
gebruik van astrologische kennis voor de dagelijkse praktijk en zeker als bron
van kennis over de toekomst immers beschouwd als iets van ‘ongeletterden’
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en ‘onwetenden’, van het gewone volk.45 Misschien doelde Le Francq hier
op een platenalmanak in plano, om op de muur te plakken en af te strepen
met dat krijtje. Een dergelijke almanak had de inventarisopsteller vermoe-
delijk voor ogen toen hij in 1736 de insolvente boedel inventariseerde van
visser Johannes Huijbrechtsen van Alphen en diens echtgenote Susanna
Abramse van der Schoof. In het voorhuis registreerde hij achtereenvolgens:
‘twee toonbanken, enige winkelplankjes, twee mandjes met enig sajet, een
doosje met sajet, een mandje met knopen, garen en band, vier Delftse scho-
tels, een spiegeltje, een schilderijtje, een eeuwigdurende almanak en twee
stoelen’.46

  

Boeken konden een belangrijke rol spelen bij het duiden van alledaagse en
minder alledaagse gebeurtenissen. Een mooi voorbeeld van de voorsprong
die geletterden daarbij genoten in een omgeving waarin slechts enkelen
konden lezen, biedt het verhaal rond de Maassluise vissers die op volle zee in
de stikdonkere nacht van 21 december 1651, in een periode dat er sprake was
van een dreigende oorlog tussen Engeland en de Republiek, een merkwaar-
dig visioen hadden: twee tegen elkaar strijdende oorlogsvloten, vergezeld
van een grote leeuw en allerlei enge beesten die stuk voor stuk in schepen
veranderden. Drie uur duurde het gehele schouwspel. De vissers waren
bang. Het was de stuurman die de gemoederen tot bedaren wist te brengen
door een boek, ‘genaemt de Christelijke Zee-vaert’, ter hand te nemen en
hieruit wat voor te lezen, ‘tot versterckinge van hem en ’t gemeene Volck’,
aldus het officiële verslag van de stuurman.

Op het moment suprême vonden zowel de stuurman als de vissers steun
bij de in 1611 voor het eerst verschenen zeepostille (bijbeluitlegging) van de
piëtistische dominee Adam Westerman. Het boek bood een voor het gehele
scheepsvolk herkenbaar kader voor een interpretatie van hetgeen zij hadden
gezien. Met dit boek in de hand wist de stuurman – een geletterde autoriteit
– het vissersvolk duidelijk te maken dat de gebeurtenis in een christelijke
context moest worden begrepen en dat er dus geen reden was om bang te
zijn. Toen ze weer veilig aan land waren werd de hele gebeurtenis schriftelijk
vastgelegd. Het luchtgezicht werd geduid als een voorteken van blijvende
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vrede of het krijgsgeluk van de Republiek. De uitgave van een reeks pamflet-
ten met daarin de officiële verklaring van de vissers en de vervaardiging van
een lied op de wijs van ‘Wilhelmus van Nassouwe’ zorgden ervoor dat het
bemoedigende nieuws – want dat was het inmiddels geworden – binnen en
buiten de Republiek bekend werd.47

De duiding van het visioen als een goddelijk teken zal op weinig weer-
stand zijn gestuit. De bewuste interpretatie sloot aan bij de vroegmoderne
cultuur, waarin religie de hoofdsleutel tot de wereldervaring was en onver-
klaarbare, als wezenlijk ervaren gebeurtenissen begrijpelijk maakte. In deze
cultuur nam de bijbel een centrale plaats in; hij bood het idioom.48 Ook
ongeletterden maakten kennis met de taal van de bijbel: als toehoorders
bijvoorbeeld, in de kerk of in huiselijke kring, wanneer er uit de bijbel of uit
een afgeleide daarvan werd voorgelezen. De vele manieren waarop de
bijbels, maar ook eenvoudige bijbeluitleggingen (postillen) in de inventaris-
sen worden aangeduid, wijzen op het bestaan van uiteenlopende gebruiks-
situaties van stichtelijke teksten. Zo zijn er huis- en zeepostillen, huis-,
hand-, zak- en kerkbijbels, en ook mannen- en vrouwenbijbels.49

Was bijbelbezit in het gereformeerde Maassluis voor de meeste inwoners
een vanzelfsprekendheid, in het pluriconfessionele Doesburg zeker niet. In
katholieke kringen was bijbellectuur zonder meer ongebruikelijk, en in die
huishoudens waarvan we zeker weten dat zij katholiek waren, hoeven we ze
dan ook niet te verwachten. Maar dit hoefde nog niet te betekenen dat er geen
elementaire stichtelijke lectuur voorhanden was. Timmerman en stadsbode
Daem Rossum en zijn vrouw (1642) hadden behalve een liedboek en een zes-
tal gebedenboekjes ook een huispostille. De aanwezigheid van ‘heilichkes’
(heiligenprentjes) doet vermoeden dat we hier met een katholiek gezin te ma-
ken hebben, net als in het geval van Oortwijn van Hasselt (1666), bij wie we
een vergelijkbare handboekerij aantreffen: een huispostille in folio, drie
Hoogduitse bedeboekjes (waaronder één passieboekje) en twee niet nader
omschreven kleine boekjes met (losse?) prentjes. Zeker in het laatste geval is
het ook mogelijk dat we hier met een luthers gezin te maken hebben.

Luitenant Bettinck (1659) en burgemeester Haeck (1669) hadden zowel
een Nederduitse als een Hoogduitse (lutherse) bijbel in huis. In ieder geval
één lid van het gezin Bettinck zal luthers zijn geweest, getuige de aanwezig-
heid van een portret van Luther. Maar op zichzelf hoeft de aanwezigheid
van een lutherse bijbel geenszins te wijzen op een lutherse achtergrond.50

De bijbel was een kostbaar familiebezit en werd van generatie op genera-
tie doorgegeven. Dit gold voor lieden als burgemeester Haeck, die een grote
bijbel naliet ‘super fijn in ruijsleer gebonden, en op de snede en op ’t leer
vergult, met vergult beslagh en sloten, heel curieux, daer in geteeckent het
wapen met de quartieren van de zal. heer Dr. Haeck’, maar ook voor eenvou-
diger lieden. Voorzien van geboorte- en sterfdata en andere ‘handgeschre-
ven aantekeningen’ (zoals een notaris in 1721 noteerde bij de bijbel van een
redersgezin uit Maassluis) maakte de bijbel deel uit van het collectieve
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geheugen van de familie.51 Hij zal dus ook niet gemakkelijk uit de familie zijn
verkocht.

Vooral in de achttiende eeuw werd de huisbijbel vaak op een speciaal hier-
voor bestemde lessenaar neergelegd. Bijbel en lessenaar werden dan samen
aan een dierbare gelegateerd of verkocht. Zo had de Maassluise kruidenier-
ster Sara Bot (1785) reeds acht jaar voor haar overlijden tijdens een ziekbed
op een klein briefje genoteerd dat haar
neefje Andries Bot ‘vooruijt [moest] heb-
ben den bijbel met het lessenaartje en
kleetje dat daar op leg die in de kueken
stat en et orlogekasje’.52

In veel gevallen zal het hier om een
grote platenbijbel zijn gegaan, of om de
Statenvertaling uit 1637. Deze laatste ge-
noot in piëtistische kringen de absolute
voorkeur. Vooral in de Maassluise inven-
tarissen wordt vaak een aanduiding van
plaats en jaar van uitgave toegevoegd.
Daarbij zal hebben gegolden: hoe ouder,
hoe dierbaarder.

Was de bijbel collectief bezit van het
hele gezin, het kerkgoed was vaak juist in-
dividueel bezit. In het Maassluise vis-
sersgezin Van Prooijen (1776) hadden
vader, moeder en de twee kinderen elk
hun eigen psalmboek, voorzien van initialen. Mogelijk hadden zij de boekjes
reeds bij hun geboorte als doopgeschenk gekregen, net als de kinderen in het
gezin van een Maassluise scheepstimmerman ruim een eeuw eerder.

Psalmboekjes met zilveren beslag op vier of op acht hoeken, met hang-
(‘hengsels’ en ‘kettingen’) en sluitwerk (‘slotjes’), en psalmboekjes voorzien
van pareltjes: in Maassluis waren alle uitvoeringen te vinden. In de tweede
helft van de achttiende eeuw kwamen daar de speciale ‘nachtmaalboekjes’
bij, die lidmaten van de gereformeerde kerk konden meenemen bij hun deel-
name aan het Avondmaal.

47. Voor het Maassluise ‘voorteken’ en de interpretatie hiervan zie Frijhoff, ‘Voor-
gezichten van strijd en straf in de zeventiende-eeuwse Republiek’, 1989. 48. Frijhoff,
Wegen van Evert Willemsz., 1995, p. 28. 49. Behalve een verwijzing naar een vrouwenbijbel
in een Maassluise inventaris uit 1706 zijn er in de (eveneens in de databank van het
Meertens Instituut opgenomen) inventarissen uit Medemblik diverse vermeldingen van
mannen- en vrouwenbijbels en dito kerkboeken te vinden. Het betreft hier boedels uit de
jaren 1687, 1688 en 1782. 50. In Duitsland was de integrale versie van de lutherse bijbel
onder gereformeerden algemeen gangbaar. Bottigheimer, ‘Bible reading’, 1993. 51. Not.
Arch. Maassluis, inv. nr. 5532.126, Boedelbeschrijving Jacob Opmeer en Gerritje Cornelis
Blok, 1721. 52. Not. Arch. Maassluis, inv. nr. 5576.54, Boedelbeschrijving Jan Jacobsz.
Willebroek en Sara Bot, 1785.

Bijbel met zilveren klampen, 1774. Gemeente-
museum Maassluis (foto: Frits de Haan, Delft)



De teksten en de melodie van de psalmen konden de meeste kerkgangers
waarschijnlijk dromen. In de gereformeerde kerk was er immers maar één
officieel erkende psalmberijming: die van Petrus Datheen uit 1566. Het
betrof hier de berijming van de 150 psalmen van David. Er bestonden
talrijke andere berijmingen van deze psalmen en er zijn aanwijzingen dat
deze in sommige gevallen ook gewoon in de kerk, naast die van Datheen,
werden gebruikt.53 Maar de meeste kerkgangers zullen Datheens psalmen
hebben gezongen. De melodieën van zijn psalmberijming waren niet alleen
uit kerkelijk gebruik bekend, maar ook als melodieën van tal van andere reli-
gieuze én profane liederen. In de boekwinkel van Goemaen (1696) werden
slechts drie alternatieve psalmberijmingen expliciet genoemd: de verza-
melde rijmen en psalmen van Dirk Raphaelsz. Camphuijsen, de psalmen
van Johan de Brune en een bundel van de psalmdichter Clement Marot.

In de zeventiende eeuw werden naast psalmboekjes meestal ook nog
aparte testamentjes (doorgaans het Nieuwe Testament) aangetroffen. In de
achttiende eeuw komen we deze vaak samengevoegd tegen; de inventarisop-
stellers spreken in elk geval van ‘kerkboekjes’, en zowel de psalmboekjes als
de testamentjes zijn dan verdwenen; het is een verschuiving die lijkt aan te
geven dat het gebruik van het psalmboek (en daarmee op den duur wellicht
ook het zingen van psalmen?) geleidelijk aan sterker gekoppeld werd aan de
kerkgang.

Psalmboeken waren meer dan alleen maar mooie hebbedingetjes. In de
gereformeerde kerk werd het zelf meelezen van ‘het woord Gods’ (de bijbel)
van groot belang geacht; de dominee ‘gaat voor’ in gebed, in schriftlezing, de
gemeenteleden volgen: zij bidden en lezen mee. Het gebruik van het boek
was in deze context dus een gebaar met een rituele en emotionele waarde, en
niet zozeer een cognitieve.

   

Voorzover er in het zeventiende-eeuwse Maassluis naast de bijbel nog
‘echte’ boeken werden gelezen (de wegwerpboekjes dus buiten beschouwing
gelaten), moet het voornamelijk om stichtelijke werken zijn gegaan. Deze
indruk biedt althans de voorraad van boekverkopers Goemaen en De Bije in
1696. Direct valt het overweldigende aanbod aan Nederlandstalige lectuur
met een stichtelijk karakter op: van de 40 kwartotitels was ruim de helft reli-
gieus, van de 62 octavowerken bijna 90 procent, en van de 40 titels in duode-
cimo niet minder dan 85 procent. Hoe kleiner het formaat, des te groter het
aandeel van religieuze titels.

We kunnen dit deel van het aanbod terzijde schuiven met de constatering
dat het met een dergelijk overweldigend aanbod van stichtelijke boeken
aansloot bij het streven naar een stichtelijke hervorming van de dagelijkse
religieuze praktijk zoals de publieke kerk die voor ogen stond.
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Bij nadere beschouwing blijken er zich onder het aanbod van stichtelijke
werken echter verrassende sporen te bevinden van de religieuze debatten die
de zeventiende eeuw beheersten en die lezers en luisteraars stof tot naden-
ken moeten hebben gegeven. Het geeft ons de mogelijkheid om enig zicht te
krijgen op kwesties die althans een deel van de Maassluise bevolking in deze
periode moeten hebben beziggehouden.

We zagen reeds dat er in het voorhuis van de boekverkopers Goemaen en
De Bije, te midden van de goedkope lectuur, twee exemplaren werden
aangeboden van Den ghepredestineerden dief, het in 1619 uitgegeven (en
nadien vele malen herdrukte) hekelschrift van de remonstrantse predikant
Hendrick Daniëlsz. Slatius over de predestinatieleer. De aanwezigheid van
deze libel zou gezien kunnen worden als een aanwijzing dat het debat rond
de predestinatieleer ook aan het einde van de zeventiende eeuw de gemoede-
ren bezighield. Omdat uit de inventaris niet valt op te maken of het hier om
een recente herdruk ging, is het echter ook goed mogelijk dat we hier juist
met een zogeheten ‘winkeldochter’ te maken hebben.

De boekwinkel van Goemaen en De Bije was zeker geen remonstrants
bolwerk. De pronkstukken uit het aanbod, drie folianten in een hoornen
band, waren volstrekt onverdacht: Calvijns Institutie (1536), een werk van
Wilhelm Koper54 en een uitlegging op de psalmen.

Zoals te verwachten waren er enkele uitleggingen op de catechismus,
onder meer van Petrus de Witte en van Anthonius van Oostrum. Met een
allegorische verwijzing naar de medische wetenschap bood Jacobus Borstius
(Geestelicke genees-konst, 1651-1652) de vrome lezer stichtelijke lectuur.55

Zwaartepunt in het aanbod vormden vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie. Zo waren er onder meer drie exemplaren te vinden van Geeste-
lick Compas (1617) van de in piëtistische kringen veel gelezen Zierikzeese
predikant Godfried Udemans en twee titels van de Sluise predikant Jacobus
Koelman, wiens piëtistische verzet tegen onder meer het gebruik van litur-
gische formulieren en de uitgebreide viering van feestdagen in 1675 had
geleid tot zijn uitzetting uit de Generaliteitslanden en tot een preekverbod in
Zeeland. Deze Zeeuwen bevonden zich in gezelschap van Engelse puritei-
nen als Robert Bolton (Laetste ende seer gheleerde werk, van de vier uitersten,
1649), John Hayward (Het heilighdom der benaude ziele, 1633) en Christo-
pher Love (Den strydt tusschen vleesch en geest, 1656), allen in vertaling.56

Natuurlijk ontbrak ook het werk van de baptistische Engelse ketellapper
John Bunyan niet: zowel zijn in 1682 in vertaling verschenen en sindsdien
vele malen herdrukte Eens christens reyse na de eeuwigheyt als Den heyligen
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oorlogh (1685) en Het leven en sterven van Mr. Quaadt (1683) waren uit voor-
raad leverbaar: alle in klein formaat (duodecimo) en dus ook voor de minder
vermogende lezer betaalbaar.57

Opvallend is de aanwezigheid van een werkje getiteld Den Anti-Christ
ontdekt. Het betrof hier wellicht het in 1680 gepubliceerde geschrift van een
vrouw die grote bekendheid kreeg nadat zij als volgelinge van De Labadie

afstand had genomen van het kerkelijk
leven: Antoinette Bourignon.58

Het werk van de Rotterdamse predi-
kant Franciscus Ridderus zal een breder
publiek hebben aangesproken. Goemaen
en De Bije hadden maar liefst vijf titels
van hem in voorraad. Terwijl we de
meeste titels uit de voorraad van Goe-
maen en De Bije slechts incidenteel in de
inventarissen tegenkomen, wordt het
werk van Ridderus bij zeven nalaters
aangetroffen, afkomstig uit verschillende
lagen van de Maassluise bevolking. Ook
enkele Doesburgers, onder wie burge-
meester Haeck (1669), hadden een werk
van Ridderus in de kast staan.

Ridderus schreef in luchtige stijl over
alledaagse dingen. De titels van zijn
werken vormen samen een mooie verza-
meling trefwoorden uit de aandachtsge-
bieden van de op de praktijk van het
leven gerichte Nadere Reformatie.59 Zo
waren er Dagelijcksche huys-catechisatie
(1652), Nuttige Tyd-korter voor reysende
en andere lieden (1663) en Historisch ABC
tot een besige Ledigheydt (1664).

Interessant voor ons is vooral de
wijze waarop Ridderus alledaagse objec-

ten inzet bij zijn streven naar een christelijke ritualisering van het dagelijks
leven. In zijn Historisch ABC passeren in alfabetische volgorde maar liefst
vijfhonderd onderwerpen de revue (onder de letter  zijn bijvoorbeeld te
vinden barbier, bakker, baard, beul), stuk voor stuk voorzien van ‘drie
Historien uit Heilige, Kerkelijke en Wereldsche Autheuren’. Alle teksten
zijn voorzien van een bronvermelding. Ridderus hoopte dat het boek als een
soort gezelsschapsspel zou worden gebruikt: ‘In plaetse dat men de tijd
soeckt door te brengen met ydele praet en vertellingen, so konde men een
Voorwerp voordragen, ende malkanderen ondervragen, wat Historie men
daer op weet te verhalen, ende dan het gebruik daer by te doen. Dus konnen

Titelblad van Franciscus Ridderus, Dagelyckse,
Maandelijcke en Jaarlyckse Huys-oeffeninge.
Amsterdam 1743.  Amsterdam



de Kinderen kennisse bekomen van de Historien, dezelve met gemak ont-
houden, ende daer door onder wesen worde in de plichte van leven.’60

Een enigszins vergelijkbare opzet had Nuttige Tyd-korter. Hierin wordt
de lezer aan de hand van 42 dialogen over herkenbare thema’s (een reiziger,
de hemel, de zon, de wind, het schip, dobbelen, schoenen, kleren, schilde-
rijen, boeken, bedelaars enzovoort) de christelijk-moralistische boodschap
overgedragen. De dialogen worden steeds gevoerd door dezelfde personen:
de door ervaring wijs geworden schipper, de ‘politiek’, die zijn kennis van de
klassieken kan tonen en de ‘theologant’, die spreekt vanuit zijn theologische
achtergrond. Het is de theoloog die vertelt hoe men met boeken behoort om
te gaan: ‘Een open boeck is een recht teycken voor een wijs Man, en byson-
derlijck voor een Christen, een open Bybel: Want de Boecken, so oock de
Bybel, doen geen nuttigheyt, indiense niet opgeslaegen worden’: een duide-
lijk voorschrift voor de wijze waarop mensen hun directe leefomgeving
zouden moeten vormgeven, willen zij tenminste als ‘wijs man’ en als ‘chris-
ten’ worden beschouwd.61

Rond 1696, het jaar waarin de inventaris van De Bije werd opgemaakt,
speelde de ruzie tussen de voetianen en coccejanen met als inzet de bijbel
versus de overgeleverde kerkleer. Coccejus beschouwde de sabbat als een
kerkelijk ceremonieel, en niet als een bijbels (dus goddelijk) gebod; een over-
tuiging die in de ogen van zijn tegenstanders als ketterij kon worden afge-
daan. Dit conflict, dat wel is aangeduid als de ‘tachtigjarige oorlog in de kerk
en onder de Nederlandsche godgeleerden’, is voor ons interessant omdat het
hier een ruzie betrof over het belang van de viering van de zondag en andere,
door Coccejus en diens volgelingen als kerkelijk, en niet als ‘bijbels’ be-
schouwde ceremoniële handelingen. We vinden onder de boeken in kwarto-
formaat een catechismusverklaring van de uitgesproken coccejaanse predi-
kant Henricus Groenewegen, en onder de duodecimo’s zowel een niet nader
gespecificeerd werkje van de in 1675 uit Zeeland verbannen coccejaanse
predikant Johannes van der Waaijen als twee werken van de als cartesiaans-
coccejaans bekend staande Zwolse predikant Frederik van Leenhof: De
keten der bybelsche God-geleertheyt (1678) en het anoniem verschenen Bede-
ling der Tyden (1684) waarin Van Leenhof het opnam voor Coccejus.

Uiterst opmerkelijk is dat er in de inventaris van de boekverkoper, afge-
zien van een vijftal exemplaren van het vademecum Kunst der Zeevaart,62

geen enkel stuurmanshandboek is te vinden. Had men geen behoefte aan
boekenkennis in het visserijbedrijf? In een visserssamenleving waarin het
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vak van stuurman overgegeven werd van vader op zoon, waar telkens de-
zelfde route naar de visgronden werd gevaren en waar het onderricht in
cijferen, boekhouden en de stuurmanskunst in het sterk op het visserijbe-
drijf gerichte weeshuis tot het basispakket behoorde, had men wellicht niet
zoveel behoefte aan stuurmanshandboeken. Het is natuurlijk ook mogelijk
dat men dergelijke handboeken eerder kocht in een meer gespecialiseerde
boekwinkel of bij een leraar stuurmanskunst (als die er was).63

Dat we in de particuliere boedels in de zeventiende eeuw slechts één
verdwaalde atlas tegenkomen en tot 1777 moeten wachten voordat we bij een
burgemeester-boekhouder enkele handboeken en ‘stuurmanspapieren’
aantreffen, zegt op zichzelf niet zoveel over de technische stuurmanskennis
onder de Maassluise beroepsbevolking; handboeken werden mogelijk tot
ver in de achttiende eeuw vooral als gebruiks- en veel minder als bewaarboe-
ken beschouwd.

Goemaen en De Bije hadden behalve stichtelijke boeken wel wat alge-
mene seculiere werken in voorraad: een kleine afdeling geschiedenis van
kerk en staat, een paar toppers uit het klassiek-humanistische repertoire
zoals Plinius’ Over de dieren en Erasmus’ Colloquia (1518), en de onder het
grootstedelijk patriciaat populaire huis-, tuin- en keukengids De verstandige
kock (1667), een werkje dat vaak samengebonden was met het in de boedels
vaker aangetroffen handboekje De Hovenier.64 Van broodschrijver Simon de
Vries waren er drie exemplaren van respectievelijk Rariteitkamer en Groot
Schoutoneel.65 Voor liefhebbers van de schilderkunst was er Het schilder-
boeck (1604) van de doopsgezinde Carel van Mander.

Werken als deze moeten zeldzaam zijn geweest in het zeventiende-
eeuwse Maassluis, ook onder de notabelen. De drie Maassluise notabelen
van wie de boeken nader beschreven zijn toonden voor dergelijke lectuur in
elk geval geen enkele belangstelling. Burgemeester Hendrick Boogaard
(1683) had behalve werken van Flavius Josephus (waarschijnlijk zijn Joodse
Historien (93-94 na Chr.) en Emanuel van Meteren (waarschijnlijk zijn
historiewerken uit 1599) ook de Kroniek van de Duitse reformator Philippe
Melanchton en De oorsprong der Wederdopers van een zekere De Cooper66 in
de kast staan. Hetzelfde stapeltje komen we later opnieuw tegen bij zijn
zuster Maertje (1688), hetgeen doet vermoeden dat de burgemeester zijn
boeken aan haar heeft nagelaten. Schepen en koopman Leendert Denik
(1680) had eveneens Van Meteren binnen handbereik, naast een catechis-
musverklaring, een ‘martelaarsboek’ en een beschrijving van West-Indië.67

Natuurlijk moeten we ook hier weer rekening houden met het relatief
kleine aantal bewaard gebleven boedelbeschrijvingen. Het is echter de vraag
of een groter databestand een totaal andere uitkomst had gegeven. Onder-
zoek naar het boekenbezit in andere zeventiende-eeuwse Hollandse dorpen
laat globaal hetzelfde beeld zien. Ook de meeste notabelen uit het vissers-
dorp Graft bijvoorbeeld lieten niet meer dan een klein stapeltje stichtelijke
en kerkhistorische standaardwerken na.68
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Het is duidelijk dat we in het geval van een pluriform stadje als Doesburg
veel voorzichtiger moeten zijn met generalisaties op grond van een klein
aantal boedelbeschrijvingen. Beperken we ons hier tot de modale huishou-
dens, dan blijven er slechts een paar nalaters over met ‘echte’ boeken in huis.
Aan de top staat winkelier Gerrit Jansen (1663) met catechisatieboekjes van
de gereformeerde Zutphense predikant Petrus Gellius de Bouma, een werk
van de eveneens Zutphense contraremonstrant Wilhelmus Baudartius, de in
1654 in vertaling verschenen laatste zestien preken van de Engelse predikant
Christopher Love, Camphuijsens Stichtelijcke rijmen (1624) en Teellincks
Lust-hof der Christelicker Ghebeden (1622). Het zal wel toeval zijn dat juist
zijn naamgenoot Willem Jansen (1666) ook een zekere liefde voor boeken
toont, met naast een viertal historieboekjes ook ‘de poëtische werken’ van
Jacob Cats. Winkelier of koopman Hartger van Zelst en zijn echtgenote
Hendrika Brunis (1699) hadden behalve ‘verscheidene boeken’ en een grote
en een kleine bijbel ook een folio-uitgave van de werken van Love in huis.
Maar hier hebben we alweer met een huishouden te maken waarvan we
weten dat het nauw gelieerd was aan de bestuurlijke en intellectuele elite:
Hartger kwam uit een Doetinchemse regentenfamilie met diverse universi-
tair geschoolden in zijn generatie, en Hendrika Brunis was de dochter van
een Doesburgse burgemeester.

In Doesburg zorgde de komst van buitenlanders voor druk cultureel
verkeer. Daniël de Milleville (1699) leverde een bijdrage met een piëtistisch
bibliotheekje met daarin titels als Claire exposition de l’apocalypse ou révéla-
tion de St. Jean (Jean Taffin, Vlissingen, 1609), La pratique de piété (Louis
Bayle, vertaald in 1658) en Les consolations de l’âme fidèle (Charles Drelin-
court, Amsterdam, 1660). Daniël moet een verwant zijn geweest van Louis
de Milleville (overleden vóór 1692), met wie de magistraat van Doesburg in
1690 een contract had gesloten waarbij hij hem als organist en stadsbeiaar-
dier aanstelde. Daniëls moeder dreef op dat moment al geruime tijd een
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Franse school.69 Wellicht hebben we hier te maken met een (nazaat?) van de
vele religieuze vluchtingen die uit het zuiden naar de Republiek gekomen
waren. De traumatische ervaringen die zij als vluchteling hadden gehad, het
gevoel van ontheemding en de vele onzekerheden die de nieuwe situatie met
zich meebracht zouden ertoe hebben bijgedragen dat juist deze groep zich
sterk aangetrokken voelde tot een overtuigd piëtisme, als daar niet al vóór

hun vertrek sprake van was.70

Ook in de achttiende eeuw zijn er bij de
middengroepen in Doesburg slechts en-
kele ‘boekenbezitters’ te vinden. Het
bronnenmateriaal zou hier weleens een
zeer vertekend beeld kunnen geven. We
weten dat er rond het midden van de acht-
tiende eeuw in het IJsselstadje belangstel-
ling bestond voor groepsbijeenkomsten
zoals die van de Doesburger Hermanus
Hermssen (1691 – na 1770), een eenvou-
dige weesjongen die als jonge bekeerling
in Rotterdam bij verschillende piëtisti-
sche predikanten zijn oor te luisteren leg-
de om vervolgens in 1734 naar zijn ge-
boorteplaats terug te keren en daar een
piëtistische kring te beginnen. Hij had
succes, en zijn biografie zou verschillende
herdrukken beleven.71 Van de nalaters
toonde echter alleen de 63-jarige Theodo-
ra van Hensbergen (1795) zich een ‘vro-
me’ gelovige met een zakbijbeltje, het
Nieuwe Testament, werken van de ortho-
doxe hoogleraar Gisbertus Voetius (Dis-
putaty van geestelicke verlatingen, 1646),
een cathechismusverklaring van Johannes
van der Kemp en De Leere der Waarheid
(1680) van Gualtherus Boudaen. Voor
een luchtiger voetnoot zorgden alleen de

bescheiden octavo-uitvoeringen van Cats’ Trouwring (1637) en van de stich-
telijke gedichten van de achttiende-eeuwer Johannes Eusebius Voet.

,     

Het zou interessant zijn om te weten of er ook in het overwegend gerefor-
meerde Maassluis bijeenkomsten plaatsvonden waarbij in groepsverband
‘geoefend werd’ (gebeden, [voor]gelezen, gezongen). De houding van de

Portret van Hermanus Hermssen door 
I. Houbraken, 1772. Opgenomen in: Hermanus
Hermssen, De uitneemende kracht van Christus
liefde. Amsterdam 1787, zevende druk; eerste
druk 1757.  Amsterdam



publieke kerk tegenover dergelijke samenkomsten was zeker niet onver-
deeld positief; ze konden gemakkelijk tot afzondering van de kerkelijke
gemeenschap leiden. Inderdaad ontstond er in de loop van de zeventiende
eeuw een subcultuur die zich kenmerkte door individualisering, verinnerlij-
king en bevindelijkheid; een meer de wereld mijdende variant van de met
hoofdletters aangeduide kerkelijke beweging van de Nadere Reformatie. Zij
kan volgens Frijhoff worden beschouwd als een vorm van ‘volkspiëtisme’
tegenover het ‘officiële’ piëtisme van de predikanten en de overheid. In
beide gevallen draaide het, globaal gesteld, niet zozeer om de leer, maar
vooral om een hervorming van de zeden.72

De piëtisten hechtten veel waarde aan het bezit van stichtelijke lectuur.
Het vormde een belangrijk onderdeel van hun identiteit; men sprak wel van
‘het boeckjesvolck’. Sommige piëtisten schenen daarbij zelfs stichtelijke
handboeken boven de bijbel te verkiezen.73

We hoeven niet de illusie te koesteren dat we de verschillende stromin-
gen binnen de Nadere Reformatie keurig voorgeschoteld krijgen in de
inventarissen. Wel kunnen we díe groep Maassluise nalaters apart nemen
waarin het boekenbezit zich juist heel nadrukkelijk beperkte tot een klein
aantal uitsluitend stichtelijke werken. Het betreft hier heel duidelijk een
nieuwe groep boekenbezitters; terwijl in de zeventiende eeuw alleen de
notabelen in het bezit waren van een kleine handbibliotheek die in de ogen
van de notaris in elk geval het beschrijven waard was, zijn er in de achttiende
eeuw ook onder andere lagen van de bevolking lezers te vinden met een eigen
kleine boekerij naast de obligate bijbel en wat kerkgoed. Het gaat hier om
vissers, stuurlieden, kleine zelfstandige ondernemers, maar ook om wedu-
wen en ongehuwde juffrouwen uit de kleine burgerij. Sommigen hebben
niet meer dan één of twee, anderen een twintig- of dertigtal stichtelijke
werken. Het was deze groep die Le Francq van Berkhey op het oog zal
hebben gehad toen hij over de Maassluizers en hun streekgenoten schreef:
‘In ’t stuk van Godsdienst zyn zy zeer bedreeven, en yverige voorstanders.
Ja, indien men eene aanmerkelyke onderzoeklievendheid, buiten onze groo-
te Steden, vry algemeen wil zoeken, zal men ’t naauwlyks ergens meerder
vinden dan by de vermogendsten van Maaslandsluis en Vlaardingen, bene-
vens die van Schiedam en Delfshaven.’74

Gedeelde belangstelling toonde deze groep voor het werk van Wilhelmus
à Brakel, een belangrijke vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie,
waarbij het accent lag op de stichtelijke hervorming van de dagelijkse religi-
euze praktijk, met name in het huisgezin.75 Brakel werd zeker niet uitslui-
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tend door ‘vromen’ of ‘bevindelijken’ gelezen. Net als elders in Holland
behoorde zijn tweedelige werk Redelijke Godsdienst (1700) ook in Maassluis
tot de meest algemeen voorkomende stichtelijke werken. In totaal wordt het
werk van Brakel in maar liefst negentien nalatenschappen genoemd.

Brakel bood zijn lezers op een directe manier algemene praktische
aanwijzingen voor de dagelijkse geloofspraktijk, met veel aandacht voor
huiscatechisatie, het gebed, het stichtelijke gesprek, de meditatie, het
psalmzingen en bijbellezing, zowel collectief – Brakel was een overtuigd
voorstander van groepsbijeenkomsten in het kader van de publieke kerk – als
individueel.

De bijbel moest klaarliggen om er zonder hindernissen een blik in te
kunnen werpen: ‘Komt er een opmerkelijke plaats, dan zetten we er een
tekentje bij of leren die uit het hoofd. Op deze manier moeten geleerden en
ongeleerden het Woord lezen.’76

Dat het werk van de orthodox-voetiaanse predikant Aegidius Francken
vaak voorkomt in de kleine vrome boekerijen is niet zo verwonderlijk. Gedu-
rende dertig jaar, van 1713 tot 1743, ging hij de gemeente voor als plaatse-
lijke predikant. Overigens werd het optreden van Francken zeker niet door
de gehele kerkgemeenschap gewaardeerd. Gedurende de twee jaar (van 17
augustus 1721 tot 5 september 1723) dat Francken als enige predikant in
Maassluis de diensten verzorgde, was er sprake van een zorgwekkende
terugval in het aantal mensen dat de kerkdienst bijwoonde. Op 12 mei 1723,
’s avonds na het uitgaan van de kerk, werd deze kwestie besproken door een
viertal Maassluizers, onder wie een ouderling en een diaken van de gerefor-
meerde kerk. Het verslag van dit gesprek, ‘wegens het openstaende beroep,
het gaen van soo veel menschen naar de kerk van Maeslandt en diergelijke
saken’, maakt duidelijk waar mogelijk de oorzaak lag. Een van de aanwezigen
sprak zijn hoop uit op een snelle benoeming van ‘een goede domine […] tot
voordeel van de armen’. De diaken zou hierop spottend hebben geantwoord:
‘Ja als hier mede een domine konde krijgen die een glas kon drinken en op de
kaart speelen, dan was het wel.’77

De uit Vlaardingen afkomstige Petronella van Schagen (1755) had maar
liefst vijf werken van Francken in de kast staan. Petronella las daarnaast het
werk van Ridderus, Brakel, een door Koelman vertaald werk van Gutry (Des
Christens groot intrest, 1668) en twee werken van de piëtistische predikant
Jodocus van Lodesteijn. Behalve zijn Beschouwinge van Zion (1674) had zij
de bekende ‘bevindelijke’ zangbundel Uytspanningen (1676) in de kast staan,
die zij ter afwisseling van de Dicht-kundige ziele-zangen (1677) van Philippus
van Sorgen zal hebben gebruikt.78 Meer kerkhistorisch, maar wat betreft de
boodschap volstrekt duidelijk, was het werk Sions worstelingen (1715),
waarin de Rotterdamse predikant Jacobus Fruytier de geschiedenis van de
kerk in de Republiek beschreef en daarbij uitdrukkelijk wees op de voor de
gevestigde kerk bedreigende activiteiten van remonstranten, cartesianen en
coccejanen. Het is de aanwezigheid van dergelijke minder algemeen gang-
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bare werken, waartoe ook het boekje Bescheijde deel der sieken (1688) van de
Haagse ziekentrooster en pamflettist Jacobus Schuts en Het verborgen leven
(1727)79 van de predikant Johannes Hofstede behoorden, waarmee Petro-
nella zich onderscheidde van andere gereformeerde boekenbezitters.

Hetzelfde geldt voor het schippersgezin Van Waaij-Hannick (1769) en
de vissersgezinnen Koning-Vroombout (1775) en Van Prooijen-Wester-
heijden (1776). Ook zij hadden naast algemene standaardwerken minder
gangbare ‘vrome’ werken in de kast staan. Deze drie huishoudens hadden
echter meer met elkaar gemeen: alle drie verdienden zij hun dagelijks brood
op het water. Hun leeftijd en welstandspositie liepen wel weer sterk uiteen:
bij het echtpaar Van Waaij werd de boedel opgemaakt na ruim zestig jaar
huwelijk, op een moment dat zij zich tot de meest vermogende Maassluizers
konden rekenen. Het gezin had duidelijk welgevaren: bij hun huwelijk
behoorden zij nog tot de pro-deo-klasse. De beide vissersgezinnen waren
betrekkelijk jong en relatief arm.

Het gezin Van Waaij-Hannick onderscheidde zich niet direct van zijn
plaatsgenoten doordat het in het bezit was van twee grote bijbels, de gebe-
denboekjes van Haverman, Ursinus’ standaardwerk over de catechismus,
het werk van zowel Theodorus à Brakel als van diens zoon Wilhelmus, de
preken van de rechtzinnige dominee Aegidius Francken of een boek als
Twist des Heeren met syn Wyngaert (1669) van de bekende boeteprediker
Herman Witsius. Het was vooral de combinatie van deze toppers met zware
werken als Soliloquium, ofte Betrachtingen eens sondaers (1628) van Willem
Teellinck, Zions Wijnberg (1670) van M. van de Speybroek en Het kabinet des
genadeverbond (1734) van de predikant Lambrecht Myseras.

Bij het arme vissersgezin Koning-Vroombout stond heel duidelijk de
bijbel centraal: in de kast in het voorhuis lagen er maar liefst vier, alle met
zilverbeslag. In het achterhuis – veel meer ruimten waren er niet – lag een
foliobijbel met kaarten. Aan stichtelijke lectuur werden er voorts een paar
zeventiende-eeuwers aangetroffen: De weg Gods met den mensch hier op aarde
van Koelman,80 De Guldenspiegel (1646) van de Hoornse dichter Jacob
Coenraadsz. Maijvogel, en een paar bundels met gezangen, respectievelijk
die van Adriaan van Loo, Geestelyke gesangen (1706) en de Geestelike Gezan-
gen (1727) van de bevindelijke predikant Wilhelmus Schortinghuis, wiens
naam we eerder tegenkwamen als de schrijver van een loflied op de thee.

De vissersfamilie Van Prooijen-Westerheijden had naast het kerkgoed,
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In linnen gewikkeld exemplaar van De Godvreezende zeeman, ofte de Nieuwe
christelyke zeevaart. Amsterdam 1761. Gemeentemuseum Maassluis 
(foto: Frits de Haan, Delft)



een drietal bijbels en ‘enige andere boekjes’, veertien stichtelijke boeken in
huis: van Bernardus Smijtegelt zowel zijn leerredenen als preken, een selec-
tie zeventiende-eeuwse piëtisten zoals Abraham Hellenbroek, Van der
Kemp, Thomas Gathaker, Johannes d’Outrein, Koelman, Roelof Pietersz.
(van Niedek) en ook hier weer de onder zware vromen veelgelezen Myseras.

Alle drie de gezinnen waren in het bezit van Westermans De Groote
Christelijcke Zee-vaert (1611). Samen met het boekhouder-burgemeesters-
gezin Van der Hoeff-Patijn (1777) en het koopmansechtpaar Vons-de Ooij
(1778) zijn het de enige gezinnen die dit vrome stuurmansboek in hun bezit
hebben. Dit is opmerkelijk, want zoals we hierboven reeds zagen wekte het
pamflet uit 1651 juist de indruk dat het voor stuurlieden een onmisbaar bezit
was in tijden van nood. Bovendien werd dit boek een indrukwekkend aantal
keren herdrukt, en we mogen er dan ook van uitgaan dat er ook in Maassluis
veel meer exemplaren in omloop zijn geweest.81 Vermoedelijk moeten we de
verklaring dan ook zoeken in het intensieve gebruik: als ‘gebruiksboek’
versleet het eenvoudigweg te snel om in de boedels terecht te komen.

In de achttiende eeuw was een boek als De Groote Christelijcke Zee-vaert
echter niet meer uitsluitend een gebruiksboek. De zeventiende-eeuwse
standaardwerken hadden een meerwaarde gekregen: zij vormden een tast-
bare verwijzing naar de geschiedenis van de lokale gemeenschap voor een
groep zelfbewuste leden van een samenleving die haar welstand te danken
had aan de zeevaart. In deze context moeten we ook de verzameling boeken
zien die boekhouder en burgemeester Van der Hoeff tot aan het eind van zijn
leven voor zijn erfgenamen had bewaard: twee ‘pakketten’ boeken over de
stuurmanskunst, een paar ‘geschreven’ boeken over de stuurmanskunst, de
Schatkamer der stuurlieden (waarschijnlijk Abraham de Graafs Schatkamer,
of de konst der Stierlieden, 16972), het platenboek Verhandeling van de vlakke
zonnewijzers (van Henric Coets, 1703) en als pronkstuk een folio-uitgave
met platen van de Kunst der Zeevaart. Van De Groote Christelijcke Zee-vaert
bezat hij zelfs twee exemplaren. Toeval of niet: blijkens de lijst stonden ze
naast Grooten Spaenschen Droomer of: De zeven wonderlyke Gezigten.82

Verhalen over visioenen en voortekenen stonden dus naast het vroomheids-
handboek dat de stuurman uit het Maassluise pamflet in 1651 ter hand nam
toen zijn varensgezellen geconfronteerd werden met zo’n ‘wonderlijk ge-
zicht’.

Bepaalde boeken kregen dus geleidelijk aan eenzelfde soort status als de
familiebijbel. Boeken waren begeerde, duurzame bezittingen geworden.
Vaak betrof het hier kostbare uitvoeringen. Bij de verdeling van de kleine
boedel van visser Jacob van der Mark in 1757 werd het tweedelige werk
Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel gewaardeerd op fl. 6-3; een
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relatief hoge prijs voor een boek, maar voor het standaardwerk zeker niet
uitzonderlijk. Ook bij openbare verkopingen brachten oude exemplaren
vaak nog enkele guldens op.

Er is hier heel duidelijk sprake van een traditionaliseringsproces: de
‘zeventiende-eeuwers’ werden gekoesterd, gelezen en herlezen, voorgelezen
en doorgegeven aan de volgende generatie, of ze de boeken in hun dagelijks
leven nodig hadden of niet. Tevens zien we de opkomst van het idee dat
cultuur beklijft, dat tegelijk met de objecten ook de betrokkenheid met
datgene ‘wat men belangrijk vond’ behouden bleef. De vrome schippers-
weduwe Van Waaij-Hannick (1769) legateerde De Groote Christelijcke Zee-
vaert niet aan een jonge visser, maar aan haar dienstbode, met de woorden:
‘Dit boek hoort toe Geertje van Spronse, als sij nog bij mij is, als ik aflijvig
kom te worden, dat heb ik aan haar gemaak.’83

De inventaris van de in 1782 overleden ongehuwde juffrouw Petronella
Bogaart laat overigens zien hoe die voorliefde voor zeventiende-eeuwse
boeken kon resulteren in een bibliotheek met nagenoeg uitsluitend gods-
dienstige, maar niet per definitie rechtzinnige gereformeerde werken. Als
telg uit een familie van Maassluise notabelen liet Petronella bij haar overlij-
den een grote kist met boeken na: 3 folianten, 23 kwarto’s, 59 octavo’s en 16
duodecimo’s. Zeker tachtig procent van de boeken was stichtelijk. Een deel
van de boeken zal uit familiebezit afkomstig zijn geweest, gelet op de bij
sommige werken opgetekende jaartallen: Augustinus’ Van de stad Gods in
een folio-uitgave uit 1646, en in kwartoformaat een bijna twee eeuwen oude
uitgave van Ursinus’ boek over de catechismus (1602), Van Boxhorns
Kroniek van Zeeland in een uitgave uit 1644, Bucanus’ Christelijke institutie
uit 1651 en een minder gangbaar werk met de titel Over de Galathen van
Akersloot uit 1695.84 In octavoformaat waren er vier oude edities: Brieven
van verscheide geleerde mannen uit 1662, de onder de initialen  versche-
nen politieke geschriften van de Republikein Pieter de la Court (Van den
Hove), Waare intrest van Holland uit 1662 en Publicq gebed off consideratie uit
1663, en een boek Over het toekomend oordeel van William Sherlok uit 1696.
Niet duidelijk is waarom juist bij deze boeken het jaar van uitgave is
vermeld. Waren het kostbare, of dierbare stukken?

Met wat voor boekerij hebben we hier te maken? In elk geval is het een
van de zeldzame keren dat er politieke geschriften worden vermeld. Weer-
spiegelt deze kist met boeken de verwervingsgeschiedenis van verschillende
generaties? Of was het de bibliotheek van een zeventiende-eeuwse predi-
kant, een ziekentrooster, of een vroedvrouw? De aanwezigheid van een
boekje als Belijdenisse van ’t gevoele der leraren wijst in de richting van een
predikant,85 de aanwezigheid van een deel van De arts of geneesheer in de
richting van het medische circuit,86 evenals, elk op hun eigen wijze, het uit
het Frans vertaalde geschrift Venus Minsieke Gasthuis (1687)87 en het Boek
voor de vroedvrouwen,88 terwijl de aanwezigheid van een Latijnse en een
Franse grammatica een oriëntatie op de internationale geletterdencultuur
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verraadt. Het is een bibliotheek met een remonstrants accent door de aanwe-
zigheid van zowel de traktaten van de remonstrantse voorganger Passchier
de Fijne als de predicatiën van de remonstranten Wtenbogaert en Episco-
pius en Vondels Bespiegelingen over God & Godsdienst (1662). Ze stonden
naast vertegenwoordigers van de puriteins-piëtistische stroming binnen de
Nadere Reformatie: Tractaten van de heilige manier van William Perkins,
direct gevolgd door Het mergh der ghodgheleerdtheidt (1656) van diens leer-
ling William Ames, Het heilighdom der benaude ziele (1633) van John
Hayward en Sommige generale aenwijzingen, tot een troostelijcke wandelinge
met Godt (1630) van Robert Bolton en boeken met ondubbelzinnige titels als
De veragting van de wereld. Maar er was ook een beduidend minder vroom
boek als het in 1710 verschenen werkje De ingebeelde chaos van Hendrik
Wyermars, een kantoorknecht die wegens zijn betoog voor een volstrekt
allegorische benadering van de bijbel tot vijftien jaar tuchthuis werd veroor-
deeld.89 We kunnen ons afvragen of Petronella’s bibliotheek wel thuishoort
in het rijtje vrome boekerijen.

Dat Petronella haar kist met zeventiende-eeuwse godsdienstige werken
koesterde is zeker; ze vond de boeken waardevol genoeg om ze bij zich te
houden, ondanks het feit dat ze als inwonende over weinig ruimte beschikte
en een deel van haar spullen elders had opgeslagen. En net als haar vrome
plaatsgenoten toonde ze voor contemporaine lectuur geen belangstelling.

Een dergelijke constatering krijgt meer reliëf wanneer we de blik richten
op een gebeurtenis die enkele jaren voor Petronella’s overlijden de gemoede-
ren in Maassluis danig had beziggehouden: de invoering van de nieuwe
psalmberijming. In 1773 werd door de Staten van Holland en West-Fries-
land opdracht gegeven tot de invoering van een nieuwe psalmberijming, die
de tot dan toe gebruikte, maar als verouderd en benedenmaats beschouwde
berijming van Datheen zou moeten vervangen. De nieuwe berijming bracht
ook een nieuwe zangwijze met zich mee.90 In de praktijk betekende dit niet
alleen dat de kerkgangers nieuwe psalmen moesten leren, maar ook dat zij
nieuwe kerkboeken moesten aanschaffen.

Op 1 januari 1775 werd op de meeste plaatsen uit de nieuwe berijming ge-
zongen. Niet overal verliep de invoering echter vlekkeloos en in sommige
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plaatsen liep de zaak zelfs volledig uit de hand. Zo ook in Maassluis. Volgens
kleermaker Hendrik Moerings, die zelf tot de katholieke minderheid in
Maassluis behoorde en in zijn levensverhaal uitgebreid aandacht aan de
kwestie besteedde, waren degenen die protesteerden vooral ‘veele oude lie-
den, de welke dit van hunne voorouders zo niet geleerd hadden, en haar ge-
hele leeftijd het zelve anders gewoon waren’. Deze groep kreeg ondersteu-
ning van de ‘gemeene lieden, meest vissers’. De nieuwe zangwijze werd voor
‘Paaps, Luthers en afgodisch’ uitgemaakt en kerkdiensten werden ver-
stoord. De voorstanders van de nieuwe berijming, volgens Moerings ‘meest
al ordentelijken en vermogende lieden’, onder wie een dominee en een con-
troleur der konvooien en licenten, werden belaagd met schotschriften en
dreigementen. Ook het orgel, een geschenk van de Maassluise reder Govert
van Wijn, dreigde doelwit te worden van acties.91

De onlusten in Maassluis waren relatief hevig en bleven niet onopge-
merkt: de Zeeuwse predikant Van Iperen besteedde in zijn Kerkelijke historie
van het psalmgezang der Christenen (1778) ruim aandacht aan de verwikkelin-
gen in het vissersdorp en leverde zo een bijdrage aan de beeldvorming rond
Maassluis.92 Schepen Cornelis Huybreghtsz. de Jongh, vermogend eigenaar
van een grote bakkerij, heeft het boek van Van Iperen in 1787 reeds in zijn
kast staan. Elizabeth Wolff en Agatha Deken, zelf voorstanders van de
veranderingen, leverden met hun briefroman Sara Burgerhart hun eigen
bijdrage aan de beeldvorming rond de gebeurtenissen: zij voeren een ‘oude
Visscher’ ten tonele, ‘zo grys als een duif, en zo verbrant van de zon’, die het
liever bij de oude psalmberijming hield en de woorden sprak: ‘Ik, en men
ouwe Wyf Neeltje Gerrits, ebben die al zestig jaer lang met stichting ezon-
gen, dat et over den diek dreunde.’93

    

Zo het al mogelijk is om voor Doesburg één groep aan te wijzen die het beeld
naar buiten toe bepaalde, dan was dit de Doesburgse elite. Boedelbeschrij-
vingen registreren weliswaar alleen duurzame gebruiksgoederen en bezit-
tingen met ten minste enige waarde, maar zij bieden slechts een momentop-
name van de in huis aanwezige lectuur. Voor de zeventiende-eeuwse Does-
burgse elite geven deze momentopnames echter voldoende aanwijzingen om
te kunnen vaststellen dat we hier te maken hebben met geletterde wereld-
burgers wier horizon zich uitstrekte tot ver buiten de grenzen van de lokale
gemeenschap.

Het was zeker niet zo dat de gehele bovenlaag van de Doesburgse bevol-
king de beschikking had over een indrukwekkende bibliotheek. Bij luitenant
Bettinck werden bijvoorbeeld slechts dertig boeken aangetroffen die kenne-
lijk een nadere omschrijving verdienden. Deze geven echter mooi de om-
trekken weer van het culturele circuit waarin Bettinck en zijn echtgenote
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verkeerden. Naast het klassiek-zedenkundige werk Lof der zotheid (1509)
van Erasmus en het op de wellevendheidsleer toegespitste La vie civile (oor-
spr. 1608 en 1613) van Fabrice Campani, stonden er een Hoogduits boek van
de reformator Johannes Hus, een postille (bijbelcommentaar) in het Hoogd-
uits van Johan Spangenbergh en een werk van Cuperus.94 Uit hoofde van
zijn militaire functie zal Bettinck Krijghsordnungh van de Duitser Adam von
der Olnitz hebben gelezen. Het medicijnboek van Christoforus Witzungh
zal eerste hulp bij ongelukken hebben geboden. Een boek ‘van den Staet van
’t Rijck’ lazen de Bettincks in het Frans, net als het werk van Tacitus.95 Ten
minste één van de gezinsleden zal vertrouwd zijn geweest met het Latijn van
geleerden uit die tijd. Dit wordt althans gesuggereerd door de aanwezigheid
van Constantijn Huygens’ Otia uit 1625. Of was dit een vertaling? Samen
met Cats’ Houwelick (1625) en Spiegel van den ouden ende nieuwen tijd (1632)
vertegenwoordigde dit boek in elk geval ‘het Hollandse circuit’ in deze met
overwegend Hoogduitse en Franse werken gevulde handbibliotheek. Van
twee boeken weten we hoe zij in de inventaris terecht zijn gekomen: het reis-
boek van Jan Huygen van Linschoten had luitenant Bettinck gekregen van
de echtgenote van commies Bettinck, en een niet nader gespecificeerd boek
‘gemaekt door een zekere Bisschop van Coln’ had Bettinck geleend van een
boekbinder. Het is niet alleen illustratief voor de brede culturele horizon van
Bettinck en zijn vrouw, maar ook voor de rol die boeken als object speelden in
het sociaal-culturele leven in dit milieu.

Ook burgemeester Haeck toonde zich een kosmopoliet met in zijn 85
titels tellende bibliotheek niet meer dan een tiental stichtelijke werken, een
evenwichtige spreiding van verschillende genres, talen en regio’s en een
brede keus uit zowel ‘functionele’ als ‘algemene’ lectuur. De boeken van
Elisabeths eerste echtgenoot waren bij het opmaken van de inventaris al
verkocht. Wat in de boekenkast stond, waren alleen die boeken die Elisabeth
Portengen bij haar huwelijk uit Utrecht had meegenomen (een Testament,
Venus en Adonis van Ovidius, een bijbel en ‘een huisboek’) en de verzameling
van Haeck zelf, de laatste keurig naar formaat gesorteerd: veertien folianten,
dertig kwarto’s, zeventien octavo’s en 26 duodecimo’s. Meer dan Bettinck
lijkt Haeck dicht bij het Haagse hofleven en de Haagse politiek te staan met
vlugschriften als Haegs hoffpraetjen en t’Samen-spraeck tusschen een Rotter-
dammer en een Geldersman over d’Hollantsche gepretendeerde vryheyt (1663).

Burgemeester Haeck was bekend met het werk van Simon Stevin. Behal-
ve een foliant stonden er ook een paar kwarto’s van hem in de kast. Misschien
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dateerden deze en andere ‘exacte’ werken, alsmede zijn verzameling meet-
kundige instrumenten, nog uit Haecks studietijd.

Hoewel het gevaarlijk is om aan het kleine aantal beschikbare boedelbe-
schrijvingen verregaande conclusies te verbinden, kunnen we moeilijk voor-
bijgaan aan het verschil in de omvang van het boekenbezit tussen de zeven-
tiende-eeuwse Doesburgse notabelen en hun Maassluise collega’s. Het is
heel goed mogelijk dat beide groepen heel verschillende prioriteiten hadden
waar het de uitvoering en duurzaamheid van boeken betrof. Misschien koos
men in Maassluis eerder voor een paar duurzame, fraai uitgevoerde, relatief
kostbare standaardwerken, terwijl men in Doesburg juist meer indruk
maakte met een goedgevulde boekenkast.

  :   

Bij de analyse van het boekenbezit zou steeds de vraag moeten worden ge-
steld wie de in huis aangetroffen boeken eigenlijk had aangeschaft. Boedel-
beschrijvingen bieden zicht op de boeken die in particuliere woonhuizen
werden aangetroffen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om huishoudens
bestaande uit een echtpaar en eventuele kinderen. Gemakshalve gaat men er
doorgaans van uit dat de boeken eigendom waren van de heer des huizes. Het
is echter de vraag of dit juist is. In dit verband is het zinvol om nog eens te kij-
ken naar de verdeling van de boeken over de verschillende kamers bij de fa-
milie Bettinck. De dertig nader beschreven boeken werden samen met ‘veele
boekjes zowel Hoogduits als Frans’ in de stoeve aangetroffen: een kleine
ruimte die goed te verwarmen zal zijn geweest en waar blijkens de aanwezig-
heid van ‘een bord waarop het linnengoed werd aangetekend’ mogelijk de
vrouw des huizes zich kon terugtrekken. Op de bovenste achterkamer – een
gangbare plaats voor huiskantoortjes en studeervertrekken – vinden we de
overige sporen van het intellectuele leven in huize Bettinck: ‘38 kleine boek-
jes’ en twee delen van het standaardwerk van Van Meteren over de Opstand,
samen met een schrijfpultrum (= pulpitrum, een klein schrijfbureau of les-
senaar), een inktkoker en een klein plat koffertje met papieren. Was dit het
vertrek waar Bettinck zijn zaken regelde, dan zal hij de kleine boekjes wel-
licht hebben gebruikt om zijn ‘journaal’ in bij te houden, en moeten we dus
vaststellen dat er niet alleen sprake was van een scheiding tussen lees- en
schrijfpraktijk, maar misschien ook van een scheiding tussen de boeken van
meneer en die van mevrouw Bettinck. We zagen bovendien dat de echtgeno-
te van de commies Bettinck aan luitenant Bettinck het reisboek van Jan Huy-
gen van Linschoten cadeau deed, en het is heel goed mogelijk dat ook de lui-
tenantsvrouw boeken had aangeschaft, voor zichzelf of voor het hele gezin.
Bij de openbare verkoping van de boedel van de Doesburgse burgemeesters-
weduwe Johanna van der Eijnde in 1679 traden 31 mannen en zestien vrou-
wen als kopers van de aangeboden tweedehandsgoederen naar voren. Zes-
tien personen keerden met boeken naar huis, onder wie ook twee vrouwen:
de officiersweduwe Coutis en een zekere mevrouw Ten Holt.
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Hoe belangrijk het is om dit soort gegevens in gedachten te houden wordt
duidelijk wanneer we de particuliere bibliotheken van de achttiende-eeuwse
Doesburgse intellectuelen in hun context plaatsen. De protestantse jurist
Lodewijk Carel van Leenhoff de Lespièrre en diens echtgenote Agatha
Maria Vos (1754) hadden in hun bibliotheek naast tachtig deels Latijnse,
deels Nederlandstalige juridische werken dertien medische leerboeken, een
dertigtal klassieken (alle in het Latijn) en ruim vijftig titels op het gebied van
theologie. Het merendeel van de godsdienstige werken had een bevindelijk
karakter, met naast de algemeen gangbare ook minder courante werken als
de gezangen van Lobwasser, Geestelicke Hert-stercking (1647) van Johannes
Martinus, Sommige generale aenwijzingen, tot een troostelijcke wandelinge met
Godt (1630) van Robert Bolton en Verborgentheyt der Godsaligheyt (1677)
van Petrus van der Hagen. De Van Leenhoffs toonden interesse in religieuze
polemiek door in hun kast zowel Een waarschuwing tegen de papisten als een
boekje getiteld Tegen de gereformeerden neer te zetten, samen met onder meer
een Geloofsbelijdenis der gereformeerden en ongereformeerden, een Belijdenis der
remonstranten en een Franstalig apocalyptisch werkje (Explication d’apoca-
lypse).

Stonden de vakliteratuur en het godsdienstige werk allemaal netjes naar
genre gerangschikt, de rest stond kriskras door elkaar: wat taalkundige leer-
boeken, proza en poëzie, geschiedwerken, verstrooiende lectuur (Geluk en
ongeluk des huwelijks, De Sweedsche Robinson [1733] en Religie van den
eenvoudigen man), een rijtje lichte Franse lectuur (Histoire amoureuse, Les
amours d’Armide96), pronkstukken als Cats’ Houwelick en De Batavische
Arcadia (1637), de Beschryvinge en uytlegginge der konstrycke glasen binnen de
heerlijcke St. Janskerk te Gouda (1681, genoteerd als Beschrijving van
Goudase glazen) en praktische handboeken als Tractaat tot ’t Italiaans boek-
houden.97 Zoals bij Bettinck leesboeken en schrijfbenodigdheden elk hun
eigen plaats in huis leken te hebben, zo lijkt hier sprake te zijn van een schei-
ding tussen vakliteratuur en godsdienstige lectuur enerzijds en de algemene,
kijk-, leer- en doeboeken anderzijds.

We kunnen de boedel van Van Leenhoff plaatsen in het kader van de
tweedeling die wel is gemaakt tussen de sterk op hun vak gerichte rechtsge-
leerden en hun ruimer ontwikkelde collega’s ‘met een grote openheid voor
de geest der eeuw en een hoge mate van deelneming in het genootschappe-
lijke leven’.98 De bijna driehonderd titels tellende bibliotheek van de jurist
Warninck (1750) zou dan een mooi contrast vormen, als voorbeeld van een
echte geleerdenboekerij: voor driekwart bestaande uit Latijnse werken, en
vrijwel geen enkel ‘algemeen’ boek. Warninck moet de soort jurist zijn
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geweest die – vooral theoretisch geschoold – wellicht voor praktische juri-
dische problemen te rade moest gaan bij een in de praktijk geschoolde
collega.99

Het is ook mogelijk dat we in het geval van Warninck te maken hebben
met het boekenbezit van één persoon (wellicht uit familiebezit afkomstig?),
en in het geval van Van Leenhoff met dat van een echtpaar. In dit verband is
het interessant om te zien welke boeken de achttiende-eeuwse burgemees-
tersdochter Vles in 1764, na het overlijden van haar man mr. Arnold Hen-
drik Wentholt, voor zichzelf behield nadat de rest was verkocht. Behalve een
paar familiebijbels en (Franse en Hoogduitse) Testamenten betrof het hier
periodieken (waaronder De Hollandsche spectator), bevindelijke poëzie van
Jodocus van Lodesteijn en van Uilenbroek, gedichten van Poot en van
Vondel, harpgezangen van de dichter en toneelschrijver Abraham Alewijn,
het in 1754 in Amsterdam uitgegeven werkje getiteld Bespiegelingen over
Gods kerk en waereldbestier door vrouwe C.P. (Brakonier-de Wilde) en een
enkel handboekje voor gebruik in welopgevoede kringen, zoals De volmaakte
Hollandsche keuken-meid (1746). Pronkstuk moeten achttien delen van de
Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar zijn geweest. De eerste druk van
dit 21-delige werk was in de jaren 1749-1759 verschenen. Wagenaar bood
een overzicht van de vaderlandse geschiedenis, en hij had uitvoerig bron-
nenonderzoek verricht met als oogmerk: ‘de Historie van het Volk, niet zo
zeer die van den Vorst te beschryven’, want ‘de Historie des Volks is ons
eigen Historie’.100

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen konden in deze periode
kennismaken met deze nieuwe vorm van geschiedschrijving. Precies in het
jaar dat de boedel van het echtpaar Wentholt-Vles werd opgemaakt, was in
Maassluis bij de jaarlijkse visitatie van de scholen besloten om de school-
meesters het gebruik aan te bevelen van ‘het boekje van Wagenaar, sijnde
een kort extract uyt de vaderlandse historien, bij vragen en antwoorden’,
‘opdat de jeugd langs desen weg een smaak verkrijgen mag van de geschiede-
nis onses lands’. Toen ruim een jaar later de volgende visitatie van de scho-
len plaatsvond, bleek Wagenaar nog steeds niet ingevoerd. Kennelijk hield
men liever vast aan het vertrouwde lesmateriaal.

Weduwe Wentholt had een ‘moderne’ bibliotheek, waarbij net als bij de
Van Leenhoffs ook weer het overwicht van Hollands erfgoed opvalt. De
suggestie dat de aanwezigheid van de clusters ‘algemene’ boeken op het
conto van de echtgenotes geschreven zou moeten worden is riskant, te meer
daar uit onderzoek naar het klantenbestand van achttiende-eeuwse Zwolse
boekverkopers niets wees op een duidelijk onderscheid in bestedingspa-
troon tussen mannen en vrouwen, noch bij het brede publiek, noch bij de
elite.101

Wel is het denkbaar dat het publieke debat over de kennisverwerving
door vrouwen aan bepaalde genres en boeken een specifieke, gendergebon-
den connotatie gaf. Zo namen lezers van het spectatoriale geschrift De
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Denker in 1765 – we blijven nog steeds in de buurt van de weduwe Wentholt
– kennis van de opvatting dat een vrouw zich vooral diende toe te leggen op
het verwerven van ‘eene beredeneerde kennis van den Godsdienst, eene
grondige kennis van de Zedekunde; een algemeen denkbeeld van de voor-
naamste delen der Natuurkunde; eene kleine schets van de Historie’.102

Zeker is dat in de bovenlagen van de samenleving vrouwen geleidelijk aan
een belangrijker rol in de opvoeding van kinderen werd toegekend. Het is
heel goed mogelijk dat zij in die hoedanigheid een stempel drukten op de
culturele vorming van jongere generaties.103

De twee zoons van Wentholts collega Van Leenhoff, in 1754 respectieve-
lijk negen en elf jaar oud, wisten zich in elk geval omringd door een brede
waaier van lectuur. Dit kan ook gegolden hebben voor de zoon van Van
Leenhoffs broer (een Doesburgse burgemeester), die later met Quirijn Ver
Huells broer bevriend zou raken. Geheel in de lijn van hetgeen hij vermoe-
delijk van huis uit was gewend, toonde ook deze Van Leenhoff een brede
culturele belangstelling: ‘Deze zwaarlijvige man [Ver Huell heeft de jonge
man zojuist het predikaat ‘de collosaalste man van Nederland’ gegeven] was
in de eerste plaats een bekwaam piano- en vioolspeler, was een groot minnaar
van de natuurlijke geschiedenis en bezat een fraaij kabinet van allerhand
zeldzaamheden en schilderijen, benevens een uitmuntende bibliotheek.’104

Hoe intensief juist de moeders in deze kringen betrokken waren bij de
culturele vorming van hun kinderen, blijkt heel goed uit de opvoeding die
Quirijn Ver Huell zelf kreeg als telg uit een intellectuele familie. Quirijn
woonde tot zijn zesde bij zijn grootouders in Zutphen, en werd vervolgens in
Doesburg op kostschool geplaatst. Een tekenleraar bracht hem de beginse-
len van de tekenkunst bij (de tekeningen werden zorgvuldig bewaard en
ingelijst), en zijn moeder nam de algemene ontwikkeling voor haar rekening:
‘Deugd en eer en godsdienstzin werden mij niet droog ingeprent. Zij nam
het een of het andere boek te baat waarin door voorbeelden die deugden
beloond werden.’ Quirijn roemde zijn moeder die, net als veel andere vrou-
wen uit haar milieu, bij de verlichte fysico-theoloog Martinet, predikant te
Zutphen, belijdenis had gedaan, als een ‘geleerde vrouw’. Wellicht be-
hoorde zij tot de vrouwen aan wie Martinet les gaf, en aan wie hij zijn cate-
chismus opdroeg.105 Regelmatig trok mevrouw Ver Huell zich met boek en
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schrijfgereedschap terug op een rustige plek, ‘waar zij in gepeins verzonken,
of uit het Engelsch of Italiaansch vertaalde, of nuttige lessen voor hare
kinderen ter neder schreef’, om deze overzettingen vervolgens weer voor te
lezen aan haar zoon.

Quirijn Ver Huell herinnert zich hoe hij als kind op nieuwjaarsdag van
zijn tante altijd ‘een of ander fraaij en nuttig boekwerk’ cadeau kreeg. Twee
titels noemt Ver Huell en beide passen wonderwel bij zijn opvoeding: Het
leven van De Ruyter vormde een mooie voorbereiding op zijn latere carrière
bij de admiraliteit, en het in 1756 verschenen boek De Idyllen van Salomon
Gessner sloot aan bij de verlichte denkbeelden zoals zijn moeder die van
dominee Martinet had meegekregen en vervolgens aan haar kinderen
doorgaf.

De culturele vorming van Quirijn vertoont tal van overeenkomsten met
die van een jonge Haagse tijdgenoot, namelijk Otto van Eck.106 Beiden
schreven een jeugddagboekje, en beiden lieten dit ter goedkeuring aan hun
ouders lezen. Quirijn werd heel nadrukkelijk gestuurd: ‘was ik nu en dan
gelukkig genoeg het een of ander dat ik had opgemerkt, eenigszins roman-
tisch te beschrijven of eene goede stijl had gevolgd, was ik verzekerd de
goedkeuring mijner moeder te verwerven, die mij alsdan doorgaans uit het
een of andere boek treffende schilderingen van dergelijke tafereelen deed
opmerken, zonder immer te laten blijken, hoe ver ik beneden die schrijvers
was. Zij wilde mijne eerzucht daardoor niet krenken.’107

Opmerkelijk is dat Quirijn in zijn dagboekje vrijwel nergens melding
maakt van boeken die hij las. Een van de weinige keren dat hij dit wel doet,
leest hij – om de tijd te doden – ‘een weinig’ in de Amusements historique[s],
een titel die precies past in het rijtje Franse boekjes dat bij de Van Leenhoffs
stond!

Bij Christoffel Baerken was het de meester van de Franse kostschool in de
katholieke enclave Boxmeer die niet alleen binnen, maar ook buiten de
schoolmuren een belangrijke bijdrage aan zijn opvoeding leverde. Zoals
Quirijn de geleerdheid van zijn moeder benadrukte, zo sprak Baerken zijn
bewondering uit voor de schoolmeester, bij wie hij als vijftienjarige jongen,
ver weg van zijn ouderlijk huis, in de kost kwam. De man had, aldus Baer-
ken, ‘ook zelver een boek gemaakt, en in de Fransche en Hollandsche taalen
laaten drukken en uijtgegeven, waaruijt te zien is, dat hij een seer kundig
man was; en hij leesde geduurig, zelfs onder het eeten had hij altoos een boek
bij hem op de tafel leggen en als hij niet meer at, dan las hij, ook onder het
eeten zag hij geduurig daar in’.108

Christoffel kreeg bij aankomst op school een klein stapeltje boeken, dat
hij zijn hele leven bewaarde en ‘altoos seer zorgvuldig in agt’ nam. Naast
twee woordenboeken (Frans-Nederlands en Nederlands-Frans) betrof het
hier de Fransche spraak-konst van J. des Roches (volgens Baerken ‘een seer
leerzaam en nuttig boek’) en de bekende Méthode familière van Pierre Marin
uit 1694: ‘een boekjen in octavo ter dikte van een kleijne vinger, om in het
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selve de fransche woorden van buiten te leeren, nevens verschijde samen-
spraaken’.109

Christoffel vond zichzelf een goede leerling. Vooral het keer op keer
herhalen van dezelfde lesstof bleek vruchtbaar. Toen hij na de dood van zijn
moeder in 1768 voor korte tijd naar huis terugkeerde, nam hij de spraak-
kunst van Des Roches en de dialogen van Marin mee naar huis: ‘Het eerste
was voor onze morgen les van buijten, en het tweede voor de middagles van
buijten. In de zelve leerde ik bij mijn absentie dagelijks en herhaalde dikwijls
al het geen ik van den beginne af aan geleert had, zoo dat ik in die 2 boekken
niet was agteruijt gegaan; maar ik had de dictionnairen vergeeten, zoo dat ik
geen voortgang kon maaken in de overzettingen.’

Christoffel bleek weinig problemen te hebben de lesstof bij te houden:
‘Maar egter in al die tijd dat ik was weg geweest kon ik tog niet bemerken, dat
mijne cameraaden mij voorgekoomen waaren, ik was aanstonds weder zoo
als ik van te vooren was; en ter dier tijd begon ik ook een regt idee te vatten
van de fransche taal, ik leerde alles met minder moeite en in korter tijd, en
speelde wel de halfschijd [helft,  . .] meerder als van te voore; dog alle 14
dagen repeteerde ik al het geen ik geleert had en dit deed ik ook zoo met de
cathegismus, welk mij het geleerde zoodanig vast in het geheugen deed prin-
ten, dat ik altoos den eersten in de cathegismus was, zij mogten doen wat zij
wilden, niemand kon en was in staat mij die eer te kunnen betwisten.’110

?
Baerken beschouwde zijn kennis van het Frans vooral als aangename bij-
komstigheid, van ‘geen ander nut en voordeel’ dan dat hij ‘dikwils het plai-
zier had van met Franschen te praaten, en Fransche Boekken te leezen; en
daar uijt iets over te zetten in het Hollands; en weder in andere Boekken van
het Hollands in het Fransch’. In zijn contacten met de buitenwereld bleek
het echter ook een nuttig distinctiesymbool; tijdens een bezoekje aan de
bibliotheek van zijn Deventer minnares kon Baerken indruk maken door een
Frans boek uit de kast te nemen, een paar regels hardop voor te lezen en
vervolgens te bevestigen dat hij inderdaad ook de Franse taal geleerd had.

Van een ‘verfransing’ van het boekenbezit lijkt echter geen sprake.111

Alleen de particuliere bibliotheek van luitenant-kolonel Moses Pieter van
Eijs en zijn echtgenote Ida Charlotte Verspijk (1788), met in totaal 168 titels,
beantwoordt keurig aan het stereotiepe beeld van de op Frankrijk georiën-
teerde notabele. Slechts een kwart van de titels is Nederlands, de rest is alle-
maal Frans en (een kleiner gedeelte) Duits.

In het officiersmilieu zal een bibliotheek als die van Van Eijs geen uitzon-
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dering zijn geweest. Blijkens de conduitelijsten sprak zeventig procent van
de Nederlandse officieren een of meer vreemde talen, terwijl bij een groot
aantal kon worden aangetekend dat zij belangstelling hadden voor litera-
tuur.112 Als statussymbool had het Frans in de achttiende eeuw onder hen
niet veel aanzien, maar het kwam wel zeer goed van pas in een multinationale
legermacht.113 Ook de technische vernieuwingen kwamen uit Frankrijk.
Kennis van het Frans was nuttig voor een officier.

Van Eijs was een ‘strategische’ lezer. Onder de zestig werken op het
gebied van de krijgskunst en aanverwante zaken komen we sprekende titels
tegen als Anweisung über das Stellen und Richten der Kriegsvolker, L’érudition
universelle militaire, Les amusements militaires, Lettre d’un officier à son ami,
Militaire en solitude en L’utilité des voyages. De officier als erudiete, vermake-
lijke, ervaren, maar tegelijk ook introspectieve gezagvoerder, een man van
de wereld. Hiertegenover stonden werken die de vrouw des huizes moesten
behoeden voor mogelijke faux pas bij de ontvangst van een internationaal
gezelschap van gasten: De Franse tafeldekker, Der Wohlinformirte Tafeldek-
ker en De volmaakte Hollandsche keuken-meid, en etiquetteboekjes als Les
moeurs du siècle,114 Conseil d’un gouverneur à un jeune seigneur of Conseil à une
amie par Madame de P. Daarnaast waren er luchtige werken zoals het twee-
delige Memoires de madame la marquise de Pompadour (1766) en Anecdotes sur
M. la Comtesse du Barri (1776). Dergelijke werkjes pasten bij een levensstijl
waarin men over voldoende vrije tijd en ruimte beschikte om zich te kunnen
afzonderen en zich in alle rust alleen, of in een klein gezelschap, te vermaken.
Alles wijst erop dat de familie Van Eijs er inderdaad een dergelijke levensstijl
op na hield: er waren een ontvangstvertrek en een aparte eetkamer, meubi-
lair en tafelgoed voor de ontvangst van zes- of twaalfkoppige gezelschappen,
muziekinstrumenten en andere attributen voor huiselijk vermaak ‘op ni-
veau’, én er was bedienend personeel. Wie uiteindelijk de vier banden van de
Bibliothèque des dames en de tientallen octavoboekjes met verhalen over be-
roemde en beruchte vrouwen ter hand nam, vertelt de boedelbeschrijving
niet. Was het de vrouw des huizes, dan beantwoordde zij volledig aan het
stereotiepe beeld van de vrouw in de late achttiende eeuw voor wie met de
opkomst van het nieuwe genre van de zedenroman het lezen tot levensbe-
hoefte was geworden.115

Belangstelling voor stichtelijke werken toonde het echtpaar Van Eijs-
Verspijk nauwelijks. Ook voor geschiedenis, geografie of helden uit de
Nederlandse dichtkunst toonde het echtpaar niet meer dan een wel heel
oppervlakkige belangstelling. Een van de weinige historische werken was
een meerdelig algemeen overzicht van de gehele Republiek (Beschrijving der
Vereenigde Nederlanden). Daarnaast stond er een tweedelige uitgave over de
Verklaring van de Unie van Utrecht (waarschijnlijk uit 1775-1777) in de kast,
waarachter vermoedelijk het al snel door de patriotten gepareerde politieke
werk van de orangist Pieter Paulus schuilging.116
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Met de keuze voor een meerdelig werk als de Beschrijving der Vereenigde
Nederlanden vond het echtpaar Van Eijs aansluiting bij welgestelde stad- en
streekgenoten die net als zij een voorliefde toonden voor fraai uitgegeven
Nederlandse standaardwerken. In Zwolle konden zij medebelangstellenden
vinden,117 en ook in Deventer, waar Baerken zich vergaapte aan de biblio-
theek in het huis van zijn minnares en haar oude vader: ‘Het was voorwaar
eene fraaije verzameling van allerhande boekken.’ Baerken vroeg een
‘typisch Hollands’ werk te leen: Ouderdom en buytenleven van Jacob Cats.
Voor de juffrouw was dit geen enkel probleem. Zij zou geantwoord hebben:
‘Ik heb alle de werken van Cats in eenen band, en ook ieder afzonderlijk. Gij
kunt dus na u genoegen het sey J. Cats Ouderdom en Buytenleven, of een
ander deel van hem uytzoekken.’ Omstandig beschrijft Baerken het beleefd-
heidsritueel dat hierop volgde: ‘Ik zeyde haar dat ik op dit oogenblik geen
ander boek wenschte als het verzogte, hetwelk zij mij gaf, en naar dat ik nog
eenige andere werken had nagezien, zeyde ik dat ik het werk van Cats bij
gelegene tijd zoude leezen, en het zelve haar als dan weder zou overhandigen
en ik bedankte haar vriendelijk, dat ik de eer had van een boek van haar te
moogen leenen en leezen, en maakte mij vervolgens gereed van te gaan.’

Waarom vroeg Baerken niet naar een boek van de Deventer dichter
Revius, die toch verschillende ‘Gelderse’ werken op zijn naam had staan, of
van de Eibergse dichter-dominee Willem Sluiter, die wel de ‘Gelderse Cats’
is genoemd?118 Misschien waren deze – anders dan Cats – veel te gerefor-
meerd voor de katholieke Baerken. Juist Cats werd door beide confessies
gelezen, en dat kwam in het contact met de protestantse dame wel goed uit.
Of kwam de keuze voor Cats voort uit een speciale belangstelling voor alles
wat Hollands was? Het is natuurlijk ook mogelijk dat in het circuit waarin
Baerken verkeerde helemaal geen sprake was van ‘typisch Hollandse’ of
‘typisch Gelderse’ auteurs.

Het is opmerkelijk hoe weinig sporen we in de Doesburgse boedelbe-
schrijvingen tegenkomen die wijzen op enig ‘Gelders’ bewustzijn. In 1761
was in Nijmegen de tweede druk verschenen van Adam Huygens Beschry-
ving van het begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg uit 1653. De in deze
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heruitgave opgenomen voorrede van Cornelis Walraven Vonck laat zich le-
zen als een lofrede op de Graafschap.119 Vonck gaf een overzicht van de Gel-
derse geschiedschrijvers. In de boedelbeschrijvingen is van deze auteurs
echter geen spoor terug te vinden; zelfs niet de grote overzichtswerken van
Pontanus en van Arend van Slichtenhorst, wier geschiedenissen, net als het
werk van Adam Huygen, tot aan het einde van de zestiende eeuw liepen.

Evenmin vinden we er de Kerkelyke Ge-
schiedenis van Gelderland (1719) van Joan
Knippenberg, een priester uit het Over-
kwartier. Misschien speelde bij sommi-
gen de confessionele denominatie van de
auteur een rol. Volgens Vonck was het
werk ‘voor leezers van die zelve Geloofs-
gezindheid, als van welke de Schryver is,
veel meer waard. Deeze zullen hier en
daar schoonheden vinden, die by andere
als loutere beuzelingen worden aange-
merkt.’120 De Tegenwoordige Staat van
Gelderland (= het derde deel van de Te-
genwoordige Staat der Vereenigde Neder-
landen over Gelderland) veronderstelt
Vonck ‘by yder een bekend’. Maar ook dit
werk, in 1741 voor het eerst verschenen,
ontbreekt in de boedels.

Het komt ons voor dat de Doesburgse
elite zich in haar keuze op het gebied van
geschiedenis eerder richtte op Holland of
op de Republiek als geheel dan op haar
‘eigen’ regio. De bibliotheek van de jurist
Johan Brunis en zijn echtgenote Cathari-
na Elarts (1766) vormde hierop geen uit-

zondering, ondanks het gegeven dat Brunis op lokaal niveau actief was als
Doesburgse burgemeester en als drost van het nabij Doesburg gelegen Di-
dam. Ook bij hem een bibliotheek met een overwicht aan Latijnse werken, in
totaal 176 stuks, keurig naar formaat geordend. Daarnaast een bonte menge-
ling van 26 Nederlandstalige werken, ook weer op formaat gerangschikt, met
opnieuw een meerdelig overzichtswerk op het gebied van de vaderlandse ge-
schiedenis: negen foliodelen van Van Aitzema’s Saken van staet en oorlogh
(1657-1671).

De belangstelling voor dergelijke ‘kastvullende’ blikvangers beperkte
zich niet tot de ruimbehuisde Doesburgse elite. Ook de kamerbewoner
Engelhart Muller (1760), ex-luitenant en commies van ’s lands magazijn te
Zutphen, had een voorkeur voor seriewerken. Van de 44 titels in zijn bezit
bestond ruim een kwart uit meerdelige werken. Het betrof hier niet alleen

Titelblad van Adam Huygen, Beschryving van
het begin, opkomst, en aanwas der stad Doesburg.
Ed. C.W. Vonck, Nijmegen 1761; oorspron-
kelijk manuscript 1653; eerste druk 1753.
Meertens Instituut, Amsterdam



praktische handboeken voor een militair. Muller overtrof iedereen met zijn
negentien delen van de pas verschenen topper Vaderlandsche Historie van
Jan Wagenaar. De commies was goed geïnformeerd; behalve over een
‘naamlijst van een uitmuntende partij der beste boeken’ beschikte hij ook
over de negen delen van De Spectator, of Verrezene Socrates (1720-1744) en
over vier delen van De snapper (of De Britsche tuchtmeester) (1733-1734) van
Richard Steele. Muller was samen met het kolonelsechtpaar Van Eijs-
Verspijk de enige die belangstelling toonde voor populaire natuurweten-
schappelijke lectuur. Waar de kolonel en zijn vrouw in 1788 maar liefst twee
verschillende uitvoeringen van de Katechismus der natuur (1777-1779) van
Martinet in de kast hadden staan, las Muller in 1766 als telg uit een eerdere
generatie het in 1715 verschenen ‘verlichte’ Het Regt gebruik der werelt
beschouwingen van Bernard Nieuwentijt en een populair mengelwerk als De
schatkamer der genees- en natuurkundige zaken (1741). Was Muller wellicht
een autodidact wiens boekenaanschaf gedreven werd door een algemene,
niet ‘voorgekookte’ nieuwsgierigheid? Dit zou dan ook verklaren waarom we
in dit landstadje juist bij hem een bestseller uit de kustprovincies tegen-
komen, namelijk Claes Hendricksz. Gietermakers’ Kunst der Stuurlieden
(1660).

Vergelijking van de keuzes van de boekenliefhebbers uit het laat-acht-
tiende-eeuwse Doesburg met die uit Zwolle in dezelfde periode levert ten
slotte – rekening houdend met de verschillende aard van het bronnenmate-
riaal – een opvallende overeenkomst op, namelijk de magere belangstelling
voor experimentele natuurwetenschappen en de natuurlijke historie.121

Hiervoor moest men elders zijn.

   

Wat voor boeken had de Maassluise elite in de achttiende eeuw in de kast
staan? Hierboven zagen we al dat Le Francq van Berkhey over de Maasslui-
zers schreef als zijnde ‘in ’t stuk van Godsdienst zeer bedreven’. Maar dat
was nog niet alles: ‘Men vind ze gewoonlyk leesgierig, zeer gesteld op wat
nieuwe Schriften, en ’t naspeuren van nuttige Weetenschappen; bovenal
maaken ze veel werks van Godgeleerde en Historische Boeken te leezen. Dit
maakt veelen hunner, in verscheiden opzichten, zoo wel gevat, dat een twist-
graage Wysneus zeer gemakkelijk een Maaslander aan deezen kant kon
aantreffen, die hem met reden en ondervinding ten bondigste staan zou.
Zulks zou vooral plaats kunnen hebben, indien hij een bejaard deftig Man
sprak; want men vind de opgemelde geoeffendheid hier meest by bejaarde
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Lieden; alzoo dezelven hunne overige dagen der ruste toewyen; zy laaten
dan ’t bewind des handels aan hunne Zoonen over, en slyten hunnen leeftijd
doorgaans met eerlyk tydverdryf en in nuttige bespiegelingen.’122

De huisbibliotheek van leerlooier Hendrik Schim (1761) verdient tegen
deze achtergrond een nadere beschouwing. Zijn boekenverzameling
vormde een bonte mengeling van klassiek-humanistische, orthodox-leer-
stellige, bevindelijke en spinozistische werken. Pronkstuk was een uitgave
van de verhandelingen van de nationale synode van Dordrecht, in folio. Het
was, behalve een bijbel, een schuldboek en een drietal cijferboeken, de enige
foliant in huis. Van de 21 kwarto’s kan ruim tachtig procent, en van de 48
octavo’s en 23 duodecimo’s ongeveer de helft gerekend worden tot het genre
theologie en zedenkunde. We vinden er Kort Begryp Van de Opkomste ende
Leere der Socinianen (1652) van de Amsterdamse predikant Johan van Clop-
penburg, Lust Hof des Gemoets (1635) van de doopsgezinde Schabaelje,
uitgesproken piëtistische geschriften als Een Kristen beproevd en verzeekerd
(1712) van Balthazar van Gravenbricht, ’t Hoogste goed der Spinozisten
(1704) van Franc Burman en Christelicke gedachten (1661) van J. de la
Montaigne.

Hoe was het gesteld met Schims historisch en geografisch besef? Reisde
Schim net als de aanmerkelijk ‘rechtzinniger’ maar minder belezen reder en
boekhouder Bloem in 1721 vanuit zijn kantoortje door tijd en ruimte om net
als deze ondernemer zelfbewust terug te keren in eigen omgeving? Op het
plankje met 21 boeken in Bloems kantoortje kon men een folio-uitgave van
Van Linschotens Indische voyagien bewonderen, en stonden de Wonderbaar-
lyke en ongeloofelyke reyzen, door de lucht, water, land, hel, paradijs en hemel
(ca. 1682) naast de Vlaardingse rederijkerskonst.123 Schim komt ons wat
‘groot-steedser’ voor, met de tweedelige Franstalige reisgids Les delices de la
Hollande (vermoedelijk van Jean-Nicolas de Parival, 1651), negen delen van
Het leven van Louis de 14e, en de Haegse mercurius.124 Het zijn echter geen
stevige boeken in kwartoformaat, maar eenvoudige octavo’s. Ook van Wage-
naars Vaderlandsche Historie had Schim alleen de eenvoudige, verkorte
versie in octavo. Blikvangers zoals de Doesburgse elite die in de kast had
staan waren het in elk geval niet.

Schims belangstelling lag op een ander terrein, namelijk dat van de expe-
rimentele natuur- en wiskunde. Schim hield zich in zijn vrije uren bezig met
‘kosmografie’, met studies over de microscoop, en hij had de Mathematische
vermakelijckheden (1636) van Van Westen binnen handbereik. Een en ander
vond vermoedelijk plaats in zijn kantoortje op de eerste verdieping van zijn
woonhuis, waar kaarten, passers, een ‘kopere machine tot de wiskonst’, twee
lessenaars en allerlei schrijfbehoeften een plaats hadden gekregen.

Leerlooier Schim was een ‘liefhebber’ zoals Le Francq van Berkhey die
aantrof in het ‘Rhyn en Delfland’, ‘onder onzen Boerenstand’ (voor Le
Francq van Berkhey behoorden hiertoe zowel vissers als landbouwers), ‘met
eene natuurlyke zugt, tot ’t handhaaven van deeze en geene Kunsten en
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Weetenschappen’. ‘Ik ken ’er’, aldus Le Francq van Berkhey, ‘die, met op-
lettendheid en oordeel, zeer veel werks maaken van Weer- en Starrekundige
Waarnemingen; die door eigen oeffening het zeer ver gebragt hebben, in ’t
samenstellen van kunstryke Werktuigen; die onvermoeid arbeidzaam zyn, in
’t beoeffenen der Schryf- en Rekenkonste; die zich by uitstek vermaaken, in
’t oplossen der moeilykste Algebraïsche voorstellen. […] Voor ’t overige
munten onze boeren, wel byzonder veelen der Rhyn en Delflanders, ge-
meenlyk uit in het Werktuigkundige; en bovenal in de Watertuigkunde;
waar omtrent de Nood en de Natuur hun boven anderen bekwaam gemaakt
heeft.’125

We hebben hier te maken met een groep nieuwe geletterden zoals die zich
in de loop van de vroegmoderne periode zou ontwikkelen, ver verwijderd
van het academische circuit: autodidacten en semi-autodidacten met een
hoog kennisniveau, gebaseerd op technische kennis en exacte wetenschap-
pen. De snel verstedelijkte rijke Zaanstreek vormde één van de regio’s waar
veel van deze nieuwe geletterden te vinden waren, het gebied rond Maas-
sluis een andere.126

Dat een enkele Maassluise burgemeesterszoon zoals de schatrijke Pieter
Hoogwerff (1717-1762) toch nog zijn geboorteplaats verliet en het hele
traject volgde van kostschool, extra lessen bij een dominee, Latijnse school,
promotie in de rechten in Utrecht, en ten slotte een vroedschapsplaats in
Gouda, zal eerder uitzondering dan regel zijn geweest.127

Gebruikelijker was het in Maassluis om via andere kanalen de benodigde
algemene kennis op te doen, bijvoorbeeld door de aanschaf van handboeken.
Voor wie een carrière als bestuurder van een zich verstedelijkende dorpsge-
meenschap als Maassluis ambieerde, boden vooral Nederlandstalige juridi-
sche handboeken uitkomst: oud-secretaris Van Dam (1717) had in zijn
kantoortje een plakkaatboek liggen, bij reder Opmeer (1721) werd een boek
met de keuren van Delfland aangetroffen, burgemeester Swaaff (1727) kon
zijn toevlucht nemen tot onder meer Damhouders Praktycke ende handbouck
in criminele Zaeken (1555, genoteerd als Damhouders practyck) en Hugo de
Groots Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid (1620), en meester-
kuiper Berkhoff (1753) bezat zowel plakkaatboeken als Simon van Leeu-
wens Het Rooms-Hollands regt (1664), Nederlandse practijk ende oeffening der
notarissen (1666) en Bellum juridicum: ofte Den oorlogh der advocaten (1683),
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en ook weer Hugo de Groots Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid.
Ook Schim was ruim voorzien van juridische handboeken, waarbij naast de
standaardwerken een titel opvalt als De volmaekte magistraat (1659).

Behalve dergelijke juridische gidsen komen we in de boedelbeschrijvin-
gen van de Maassluise elite tal van handboeken tegen die de ‘nieuwe gelet-
terden’ van pas konden komen in hun maatschappelijke contacten op supra-
lokaal niveau. Leerlooier Schim kon in zijn vrije uren oefenen in de Franse
taal met een grammatica en een boekje met Franse dialogen. Sommigen
schaften zich brievenboeken aan als De Fatsoenlicke Zendt-brief-schrijver
(1651), of Post-comptoir van Cupido en Mercurius (1751). Anderen, zoals ook
Schim, hadden boekjes als De borgerlijke tafel (1683) van Blankaart in de kast
staan en wisten zo ‘hoe het eigenlijk hoorde’.

De negentiende eeuw mag dan weliswaar ‘de eeuw van het handboek’
genoemd worden, op grond van het eenvoudige gegeven dat in die eeuw pas
het aantal titels met daarin de woorden ‘handboek’ of ‘inleiding’ explosief
toeneemt, in de achttiende eeuw werd ingespeeld op de snelle maatschap-
pelijke veranderingen (en werd de weg vrijgemaakt voor sociale stijging)
door middel van ‘inleidingen’, ‘beginsels tot’, ‘oeffenboeken’ en ‘praktijk-
boeken’.128

 

Een belangrijke innoverende rol binnen de Maassluise gemeenschap
moeten de verschillende beroepsbeoefenaren uit de medische sector hebben
gespeeld; het waren invloedrijke culturele intermediairs, die vaak als autodi-
dacten hogerop probeerden te komen. De academisch gevormde medici
werden daarbij als statusgroep voortdurend op de hielen gezeten door in de
praktijk gevormde heelmeesters: dorpsbarbiers die zich tot ervaren chirur-
gijns wisten te ontwikkelen en zich soms zelf een doctorstitel toekenden, en
apothekers die hun cliëntèle wisten te imponeren met hun (alleen voor de
academisch gevormde medici verplichte) kennis van het Latijn (vaak
‘potjes-Latijn’). Alleen vroedvrouwen, de laagsten in rang, verloren steeds
meer terrein door de medicalisering van de verloskunde en de veranderende
sekseverhoudingen; de vroedmeesters konden er hun voordeel mee doen.129

Of het nu de hogere of lagere rangen betrof, voor iedere medicus gold dat het
bezit van beroepslectuur in belangrijke mate bepalend was voor iemands
status.130

De Doesburgse apotheker-winkelier Everhard Woel (1678) presenteerde
zich als een geoefend kenner van de Latijnse taal met veertien Latijnse
schoolboeken. We kunnen hem beschouwen als ‘een apotheker van de oude
stempel’. Misschien had hij als zeventiende-eeuwer enkele jaren onderwijs
aan de Latijnse school genoten. Medische kennis haalde hij, behalve uit het
zesdelige Aanmerkingen rakende de genees ende heelkonst (1656) van Fabricius
Hildanus, uit een aantal Latijnse werken van verschillende zestiende-eeuw-
se medici (Hartman, Rondeletius en Fernelius) en een Latijns herbarium.
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De in Maassluis gevestigde Vlaardinger Claes Lipsius beoefende zijn
medische praktijken vanuit een geheel andere achtergrond. Onduidelijk is of
hij uiteindelijk barbier of chirurgijn genoemd moet worden: in zijn huwe-
lijksattestatie uit 1676 wordt hij als meesterchirurgijn vermeld, maar vier
jaar later in het Maassluise zout- en zeepkohier als barbier. Zijn kleine hand-
bibliotheek doet vermoeden dat hij zich wel degelijk bezighield met chirur-
gijnspraktijken. Naast de foliant De lusthof der medecijnen (1616) bezat
Lipsius een niet nader beschreven foliant van de toen inmiddels beroemde
Franse medicus Ambrosius Paré, specialist in schotwonden.131 Met een
foliant van Jacques Guillaume en twee kleinere kwartoboeken van Thomas
Bartholin en Pigeré was zijn medische boekerij compleet. Zijn twee diction-
naires boden hulp bij het vertalen. Een zilveren instrumentenkoker met
instrumenten en een zilveren kruidendoos verleenden zijn positie wat extra
aanzien, terwijl hij binnen de lokale gemeenschap bekend moet zijn geweest
als eigenaar van een (kruiden?)tuin, die grensde aan wat overigens een van de
armste straten was. Lipsius had geen Latijnse boeken in huis.

De uit Rotterdam afkomstige Johan IJsbrants Schilperoort (1720) wel. In
Rotterdam nog gewoon kruidenier, kon hij in Maassluis blijkens de aanhef
in zijn boedel optreden als meesterchirurgijn. Elders in de inventaris komt
Schilperoort weer hoger in de hiërarchie te staan, en wordt aangetekend:
‘item eenige schultboeken gehouden met des overledenen eijgene handt als
winkelier tot Rotterdam en als medicinae doctor alhier’. Of hij werkelijk
gepromoveerd was, heb ik niet kunnen traceren.

Schilperoort werkte als autodidact aan de verhoging van zijn status met
behulp van een Korte methode omme de Latijnse taal te leren, een Latijns-
Nederduits woordenboek en een eenvoudige Latijnse grammatica. Schil-
peroort oriënteerde zich duidelijk op een breed terrein: naast Examen der chi-
rurgie bezat hij onder meer het Nieu ligt der apotekers (1682), de Medicina
pharmaceutica (in de boedellijst genoteerd als: Gharinacentica) of Groote al-
gemeene schatkamer der droogbereidende geneeskonst (1741), en De ontdekking
des menselijken waters (1697) van J. Butler. Overigens stelde zijn ‘apotheek’,
in de inventaris als zodanig ook apart beschreven, weinig voor. Er stonden
wat flessen ‘van allerhande soort’, drogerijen, medicinale kruiden, ‘pakjes
met droge kruiden’ en vier dozen met flesjes voor medicamenten.

Schilperoort had een echte boekenkast voor zijn boeken – een in deze pe-
riode zeker nog betrekkelijk zeldzaam meubelstuk. Afgezien van de boeken
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die hij voor de uitoefening van zijn beroep gebruikte, was hij niet alleen in het
bezit van een bijbel en van Cats’ Sinne- en Minne-beelden (1618), maar ook
van spinozistische en occulte werkjes. Zo las hij het in 1697 anoniem ver-
schenen Vervolg van ’t leven van Philopater, waarin het leven van enkele
vrienden wordt beschreven die zich als wijsgeren ontwikkelen, door ’s
avonds in elkaars gezelschap filosofische gesprekken te voeren. Tot de occul-
te sfeer behoorden de verzamelde werken van Jan Baptist van Helmont. Sa-
men met publicaties over de vuurstookkunde en een werk van de alchemist
Hermes Trismegistus (vermoedelijk zijn boek over ‘de steen der wijzen’)
maken zij deel uit van een handboekerij waarin nauwelijks een spoor van de
meer algemeen gangbare theologische handboeken te vinden is. Voorzover
Schilperoort zich met godsdienst bemoeide, betrof het werk van vroom-
heidsauteurs als Thomas a Kempis.

Of we de Maassluise weduwnaar Van Egmond (1732) als een autodidact
dan wel als een gediplomeerd chirurgijn moeten beschouwen, valt uit de
boedelbeschrijving niet goed op te maken. De aanwezigheid van een chirur-
gijnsbord met een drietal messen in de gang op de begane grond liet in elk ge-
val geen misverstand bestaan over het werkterrein van deze Maassluizer. In
het zout- en zeepkohier uit 1680 wordt bij zijn naam echter alleen aangete-
kend dat zijn echtgenote als vroedvrouw actief is. Mogelijk heeft hij na haar
overlijden de praktijk overgenomen en uitgebreid. Bij zijn overlijden werd
een kleine huisbibliotheek aangetroffen met slechts een klein stapeltje medi-
sche lectuur: Manuale operatien der chirurgie (1683) van Cornelis van Solin-
gen, Anatomia (1656) van Bartholin, Den arts of geneesheer (eerste deel),132

Krankbezoekers onderwijs133 en Venus Minsieke Gasthuis (1687). De in totaal
84 titels tellende huisbibliotheek past in veel opzichten binnen het algemeen
gangbare kader, vanwege een boekenbezit dat ten minste voor de helft uit
stichtelijke lectuur bestaat. Voor de hand liggend is de aanwezigheid van het-
geen we het ‘basispakket’ van de gereformeerde notabele uit de kustprovin-
cies zouden kunnen noemen: een oude foliobijbel, Joodse Historien van Flavi-
us Josephus, Bullingers Huisboek, de catechismus van Ursinus, de theologi-
sche werken van De Couper (1650)134 en de Institutie van Calvijn. En ook de
meeste titels uit het klassieke repertoire behoren tot het geijkte bestand: Pli-
nius’ Over de dieren, Homerus (in vertaling van C. Droste) en de (op Latijnse
scholen in de oorspronkelijke taal gelezen) brieven van Seneca. Boeken in het
Latijn waren er niet te vinden: alle lectuur werd in vertaling gelezen. De Ta-
citusvertaling van Fenacolius, de predikant die in de vroege zeventiende
eeuw zo’n prominente rol had gespeeld bij de verzelfstandiging van Maas-
sluis, vormt daarbij een mooie illustratie van de vertaalslag tussen het ‘La-
tijnse’ en het Hollandse circuit. Behalve dit vermoedelijk betrekkelijk zeld-
zame werkje is vooral de aanwezigheid van het in orthodox-gereformeerde
kringen felbestreden en daarmee bekende boek De Betooverde weereld (1691-
1693) van de cartesiaan Balthasar Bekker verrassend. Bekker rekende in dit
werk af met allerlei vormen van bijgeloof door angstwekkende natuurver-
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schijnselen van redelijke verklaringen te voorzien. Daarmee haalde hij zich
de woede van predikanten als Koelman op de hals, en uiteindelijk werd het
werk door de Hollandse synode verboden. Nu was het boek op zichzelf zeker
niet zeldzaam. Wat het in het geval van Van Egmond interessant maakt, is dat
het hier een speciale uitgave betrof, compleet met plakkaten voor en tegen,
en zijn ‘viervoudige verantwoordinge’.

Van Egmond mocht dan belezen zijn, een gediplomeerd geneesheer was
hij zeker niet. Wat het verschil uitmaakte, toonde de Maassluise geneesheer
Du Feu (1796) middels een met tientallen Latijnse medische werken
gevulde boekenkast. Voor een academicus als Du Feu werden in het acht-
tiende-eeuwse Maassluis alle deuren geopend; van 1765 tot 1789 hield hij
onafgebroken een zetel in het lokale bestuur bezet.

 

Het is niet moeilijk een plaats aan te wijzen waar de Maassluise notabelen,
ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren en eventueel ook een enkele acade-
micus elkaar zullen hebben getroffen. Het moet het plaatselijke, multifunc-
tionele dorpscentrum De Moriaen zijn geweest: stadslogement, koffiehuis,
postkantoor, vergadercentrum, plaats van openbare veilingen en misschien
ook leeskabinet. Deze indruk wordt althans gewekt door de boedelbeschrij-
ving van de uit Oud-Beijerland afkomstige Kornelis van Linden, die als
opvolger en vermoedelijk voormalige compagnon van de Maassluizer Van
der Valk eigenaar van het logement was tot zijn dood in 1762. De in zijn nala-
tenschap aangetroffen bibliotheek telde ruim 350 titels: tien folianten, tach-
tig kwarto’s, 264 ‘octavo’s of duodecimo’s’, verscheidene periodieken en
diverse pakketten met pamfletten en nagelaten papieren.135

De nagelaten papieren geven een fascinerend beeld van de levenssfeer
van Van Linden en zijn naasten: kwitanties van tolgelden, paspoorten, wijn-
kopersrekeningen, lijsten met uit zee opgeviste goederen, papieren be-
treffende de bouw en verkoop van het logement De Moriaen, brieven aan en
van particulieren, brieven die Van Linden had gestuurd tijdens een verblijf
in Engeland, brieven wegens het overlijden van zijn vrouw, notities wegens
verzonden haring, kwitanties wegens een woning in Gijbeland, huurcelen
van een huis in Rotterdam, papieren betreffende Pieter Blankaart in Oost-
Indië, en allerlei rekeningen en boedelpapieren van particulieren. Maar ook
een paspoort van Zijne Hoogheid de prins van Oranje uit 1747 en
‘verscheide andere remarquable brieven’, een Italiaanse brief, een rekening
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van de hofmedicus professor Schwenke, keuren en ordonnantiën, boeken
met daarin de overzichten van de dagelijkse vertering, almanakken en
zakboekjes. De aanwezigheid van twee ‘catalogussen van allerlei boeken’ en
papieren over de verkoop van boeken doen vermoeden dat Van Linden zich
goed op de hoogte hield van de ontwikkelingen op de boekenmarkt.

Verrassend is de aanwezigheid van diverse pakketjes met vlugschriften
over uiteenlopende onderwerpen als de sententie van Oldenbarnevelt, de
‘chronologische historie der Pausen’ en ‘pamfletten over de sodomie’. Het
leeskabinet annex koffiehuis was kennelijk niet alleen een plaats waar men
pamfletten onder ogen kreeg, maar waar ze ook werden bewaard. Het ver-
sterkt de indruk dat het ‘hamsteren’ van pamfletten geen zeldzaam ver-
schijnsel was. Tevens wijst het ons er nog eens op dat grote oplagecijfers nog
niet hoeven te duiden op een groot lezerspubliek. Anderzijds kon natuurlijk
juist in een leeskabinet een enkel pamflet meerdere lezers bereiken.

Van Lindens boeken stonden naar formaat gerangschikt. Daarbinnen
moet ooit sprake zijn geweest van een soort rubricering. Het lijkt er echter op
dat op het moment van de inventarisatie veel werken niet meer op hun plaats
stonden. Het loont de moeite om de boeken steeds te bezien in clusters zoals
die zich in de inventaris aandienen: het behoedt ons voor een eventuele ahis-
torische ordening achteraf.

Met slechts een tiental titels in folio onderscheidde het leeskabinet zich
nauwelijks van een welvoorziene particuliere huisbibliotheek. De aanwezig-
heid van een grote Italiaanse bijbel en een groot achtdelig woordenboek ver-
raadt echter direct dat we hier met een bijzondere boekerij te maken hebben.

Van de tachtig kwarto’s bestond iets minder dan de helft uit boeken over
godsdienst (28 titels) en juridische handboeken (acht titels). Anders dan in
de meeste particuliere huishoudens het geval was, waren hier de achttiende-
eeuwers goed vertegenwoordigd. We komen hier het in 1750 in Amsterdam
verschenen geschrift van dominee G. Kuijpers tegen, getiteld Getrouw
verhaal en apologie of verdeediging der zaaken voorgevallen in de gemeente te
Nieuwkerk op de Veluwe, over de religieuze opwekkingsbeweging die rond
het midden van de achttiende eeuw in Nijkerk ontstond.136

Daarnaast enkele woordenboeken (Frans, Italiaans en Engels), algemene
handboeken op het gebied van natuur, natuurkunde en penningkunde, een
enkel politiek geschrift (Frankrijk zonder palen), gedichten van Heinsius,
één deel van Rotgans’ levensbeschrijving van Willem    , Lastmans Beschrij-
vinghe van de kunst der stuer-luyden (1648), met direct daarnaast het Journael
van het schip Blijdorp.

Meer gestileerde reisbeschrijvingen ontbraken, en ook historische
werken waren er in kwartoformaat niet te vinden, met uitzondering van de
vermoedelijk in Maassluis niet erg bekende Historie van den Cardinaal de
Bentivoglio (1648), dat vermoedelijk niet toevallig een plaats heeft gekregen
naast twee delen van Weyermans De Historie des Pausdoms (1725, oorspron-
kelijk driedelig).
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Net als Schim hechtte ook Van Linden kennelijk weinig waarde aan
grote, fraai uitgevoerde seriewerken op het gebied van vaderlandse geschie-
denis als kastvulling. Voor dit laatste zorgden meer op de tegenwoordige tijd
gerichte keuren, ordonnantiën, traktaten en met name de periodieken, waar-
bij overigens direct aangetekend kan worden dat zij ten tijde van de inventa-
risatie allang niet meer konden worden beschouwd als nieuwsbron. Van de
Europische Mercurius stonden de jaargangen van 1716 tot 1734 in de kast, en
ook de drie pakketten met respectievelijk Groninger Nouvellisten,137 Neder-
landse reizigers en Boekzalen (ofwel Maandelyksche uittreksels of boekzaal der
geleerde waereld) hadden hun nieuwswaarde vermoedelijk allang verloren.
Dit zal ook gegolden hebben voor de kleinere seriewerken ‘contemporaine
geschiedenis’: de Staatsgeheimen van Europa (1750), compleet in 22 delen,
de Tegenwoordige Staat aller volken uit de jaren 1748, 1749 en 1750 en de zes
delen van de Republiek der geleerden uit 1745.

Met 264 titels in octavo- of duodecimoformaat waren de kleine en hand-
zame boeken in de absolute meerderheid. Ook in dit deel van de bibliotheek
moet ooit sprake zijn geweest van een soort indeling naar genre. Zo stond er
een heel rijtje met psalmberijmingen, van onder anderen Datheen, Jacob
Westerbaen, Willem Sluiter en Camphuijsen. Zij hadden een plaats gekre-
gen in de buurt van een bundel met Engelse psalmen, bijbeltjes in het
Nederlands en het Engels, Testamentjes () in het Latijn, Frans en Duits
en enkele zeventiende-eeuwse stichtelijke werken, waarvan we er elders in
de inventaris nog meer tegenkomen: soms in een groepje bijeen, soms wat
verloren tussen wereldlijke lectuur. Zo kon het gebeuren dat De wedergebo-
ren christen (vermoedelijk door Maria Buys, 1705) tussen een archiefstuk als
‘het plan van het familie hoofdgeld’ en de Staats-spiegel (1744) van La
Fargue in stond. Het leeskabinet bood de lokale bevolking voorts de moge-
lijkheid haar horizon te verbreden met informatie over de Duitstalige evan-
geliserende hernhutters in de vorm van het werkje De proeve der Hernhutters,
maar ook met een deel uit de Oeuvres diverses van Rousseau.

Een duidelijk te onderscheiden groep vormden de twintig woordenboe-
ken en grammatica’s waarbij een titel als De gulden ontslotene deur der talen
nog eens de aandacht vestigt op het karakter van de bibliotheek: een paradijs
voor de nieuwsgierige autodidact.138 Behalve een dertigtal naast elkaar
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geplaatste Franse boeken over uiteenlopende onderwerpen, was er ook een
klein aanbod van Engelse en Italiaanse titels, waarvan een twintigtal keurig
op rij. Het meest onverwacht zijn daarbij de werkjes op het gebied van
theater, zoals het vijfdelige Il teatro Brittanico (1684).

Hoewel Van Linden in zijn slaapkamer een kaart van Duitsland had
hangen, is van een voorliefde voor dit land op het eerste gezicht in de biblio-
theek weinig terug te vinden. De vermelding van werkjes als Der grosse und
kleine Bauer en het door een zekere B. Schnurren geschreven Kunst-Buch
und Wunder-Buch, naast verschillende vermoedelijk uit het Duits vertaalde
werken op het gebied van de alchemie, geeft echter de richting aan waarin we
moeten zoeken. Was Van Lindens boekenverzameling inderdaad voor
publiek toegankelijk, dan konden ook liefhebbers van de praktische natuur-
kunde en aanverwante wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke terrei-
nen hier kennis opdoen: de Maassluise logementhouder had zeker veertig
handboeken in dit genre in de kast staan.

Het ‘leeskabinet’ van Van Linden bood eventuele bezoekers de mogelijk-
heid zich te verdiepen in de alchemie aan de hand van boeken als Von Zed-
litz’ Busschieterey-konst (1662), Het Natuurlyk Toverboek (1684) van Wit-
geest,139 Hellingwerfs Hoornse beknopte Bosschietery (1714), een boek over de
vuurstookkunde, een werk met de titel Geheimes und verborgenes chymisches
Laboratorium, Philippus Theophrastus Paracelsus’ Wonderkunst (oorspron-
kelijk 1528), diverse boeken over ‘de steen der wijzen’, verschillende studies
over ‘de electriciteit’ en de boeken van Hermes Trismegistos. Het grote
aantal werken op het gebied van de alchemie doet vermoeden dat dit Van
Lindens persoonlijke hobby was.

Het bleef overigens niet alleen bij het lezen van hermetische lectuur: Van
Linden had ook de beschikking over een instrumentenmachine met diverse
‘instrumenten’, een kunst- of draaibank met een zaag, 25 schijven, een
passer, een koperen rad, tekenhaken, schrijfhaken, een avegaar, draaibeitels,
werktuigen tot ‘de kanongieterij’ behorende (in huis werden ook drie meta-
len bommen aangetroffen, alsmede twee kanonnen en een metalen mortier).
Voorts waren er distilleerflessen ‘concerneerende de alchemijmisterie’. En
ten slotte werd er onder zijn papieren een pakket aangetroffen met vertalin-
gen door Van Linden zelf van uitgelezene ‘chijmische geschriften’. Net als
Schilperoort was ook Van Linden kennelijk uit op ‘nieuwe’ kennis.

Overigens was de scheiding tussen de diverse rubrieken allerminst strikt.
Dit gold zeker voor de historische en geografische werken en voor Neder-
landstalige proza en poëzie. Vaak in gezelschap van verdwaalde werken uit
andere genres, lijken deze rubrieken een vrij willekeurig samenraapsel te
vormen.

Natuurlijk moeten we ons afvragen wie er toegang hadden tot het leeska-
binet. De Moriaen vervulde zeker een spilfunctie binnen de lokale gemeen-
schap, net als de Grote Kerk. Van Lindens inventaris geeft echter geen zicht
op zijn lezerspubliek of eventueel leenverkeer. In het overzicht van nagela-
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ten papieren valt van beide geen spoor te ontdekken. Dat van sommige
boeken meer dan één exemplaar voorradig was, maakt het echter wel waar-
schijnlijk dat we hier met een grotere groep lezers te maken hadden dan
alleen Van Linden en zijn echtgenote zelf.

Na de dood van Van Linden werd de bibliotheek verkocht – bij wie en
waar de boeken terechtkwamen is helaas niet bekend. Evenmin weten we of
het leeskabinet een vervolg kreeg. In de woelige jaren tachtig had Maassluis
in elk geval zijn eigen politiek gekleurde exercitiegezelschap, met in de
hoofdrol een lid van de familie Schim (de schout Pieter Schim), een nazaat
van Van Lindens voorganger Valk (Hendrik Valk) en Willem van der Jagt,
wiens verzen op de instelling van het exercitiegezelschap, in oktober 1785,
later in druk zouden verschijnen, en die eind 1786 een oproep plaatste in het
patriottische weekblad Den Post van den Neder-Rhijn om de burgerbewape-
ning financieel te ondersteunen. In november 1786 werd een Burger Socië-
teit opgericht. Begin juni 1787 kreeg de vissersplaats ten slotte haar eigen
Oranje Sociëteit.140

Wanneer we naar de boedelbeschrijvingen uit deze periode kijken, zien
we vrijwel geen sporen van deze ‘politieke cultuur’. Alleen de in 1787 over-
leden C.H. de Jongh, bakker, boekhouder en schepen, herkennen we direct
als een orangist, met in zijn 77 titels tellende bibliotheek verschillende
levensbeschrijvingen van de stadhouders, een Brief aan Willem de Vijfde uit
1783, een werk getiteld Orange Boven en het Rapport van ’t geheim comité, alle
in octavoformaat. Godsdienstige werken voeren de boventoon en vertegen-
woordigen ruim eenderde van het gehele boekenbezit. Zo niet bij de
aanzienlijk vermogender timmerman, boekhouder en burgemeester Jacob
van Broekhuijsen. Hij liet bij zijn overlijden in 1789 een boekerij met 228
titels na, waarvan slechts één op de tien tot het genre godsdienstige lectuur
kan worden gerekend. Een ‘vrome’ Maassluizer was hij dus zeker niet.
Evenmin kunnen we Van Broekhuijsen direct als ofwel een politieke partij-
genoot, ofwel een tegenstander van De Jongh bestempelen. Van Broekhuij-
sen was in het bezit van een ‘prinse medaille’ en had een portret van de
koning van Pruisen aan de muur hangen, maar niets in zijn bibliotheek wijst
op enige belangstelling voor de politieke gebeurtenissen in zijn tijd. Daar-
mee is nog niet gezegd dat hij niet politiek geïnteresseerd was; politiek was
een ‘publieke’ zaak, waarover men buitenshuis las en sprak, in gezelschap
van anderen, om vervolgens ‘publiekelijk’ stelling te nemen. Het woonhuis
zal voor sommigen in die context juist zijn gaan fungeren als ‘politiek
neutraal terrein’. Van Broekhuijsen kon zich hier aan het strijdgewoel ont-
trekken met oude toppers als Cats’ Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tijd
(1632), met vermakelijke, lichte lectuur van broodschrijvers als Jacob Cam-
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po Weyerman (vier titels) en Simon de Vries (zes titels), enkele schelmenro-
mans, waaronder Het Leeven van den berugten partyganger Ridder de Vial
(1756) en De berugte land- en zee-heldin (1756), reisverhalen, waaronder De
nieuwe bereisde wereld (1703) van Gotfried van Broekhuizen en verschillende
varianten van het verhaal van Robinson Crusoë, en met periodieken als het
satirische weekblad De Haagsche Mercurius, De Guardiaan of Sprekende
doden. Van de laatste bezat Van Broekhuijsen maar liefst 56 ingebonden afle-
veringen, lopend van het jaar 1742 tot 1770. Van Broekhuijsen lijkt gepor-
teerd te zijn geweest voor het gedachtegoed van de Verlichting, met binnen
handbereik De Catechismus der Natuur van Martinet, een Verhandeling over
de misdaden en straffen van J. van Hasselt en een Verhandeling over de
verdraagzaamheid. Het maakte hem tot een moderne intellectueel, maar van
een ander slag dan bijvoorbeeld de moeder van Quirijn Ver Huell: oefende
deze burgemeestersdochter zich in het Engels en Italiaans, Van Broekhuij-
sen las alles, ook een werk als De Engelsche Philosooph (1732-1734), in vert-
aling. Woordenboeken waren er in zijn huis dan ook niet te vinden.

   

Maassluizers als Schim, Van Linden en ook Van Broekhuijsen gaven elk op
hun eigen wijze vorm aan een moderne, niet-academische geletterdencul-
tuur. Deelname aan deze cultuur was niet gebonden aan stand, beroep of
confessie, maar steunde veeleer op een gedeelde culturele belangstelling. De
beoefening van de dichtkunst nam binnen deze groepscultuur een belangrij-
ke plaats in.141 In de vroege achttiende eeuw had Maassluis zijn eigen lokale
dichtheld in de persoon van de leerlooier Hendrik Schim (1695-1742, ver-
moedelijk een oom van de eerder genoemde Hendrik Schim), die met een
aantal dichtbundels de aandacht van het grootstedelijk regentenpatriciaat
wist te trekken.142 Sommige patriciërs brachten speciaal een bezoek aan
Maassluis om – als betrof het een curieuze attractie – met eigen ogen dit
dichtwonder te aanschouwen, net zoals zij dat deden om de dichtende boer
Hubert Kornelisz. Poot (1689-1733) te zien. Maassluis genoot in de acht-
tiende eeuw bekendheid: ‘Ik heb met verwondering gehoord en gezien’,
schreef Balthasar Huydecoper in 1730 naar aanleiding van een bezoek aan
het dorp, ‘hoe zeer De Liefde tot Taal en Dichtkunst op dat beroemde Vis-
schersdorp bloeit’. Huydecoper trof het overigens niet. Pieter Valk, voorma-
lig hospes van het logement De Moriaen, had beloofd hem zowel de ‘be-
roemden H.K. Poot’ als de ‘zoetvloeiende dichter H. Schim’ te ‘vertoonen’.
Huydecoper had er erg naar uitgekeken, maar helaas was er geen tijd voor ge-
weest. Valk gaf hem wel een drietal gedichten mee naar huis van een andere
plaatselijke bekendheid, Rijkje Bubbeson, ‘dochter van eenen thans ouden
visscher’.143

Over Hendriks broer Jacob (1700-1762) en hun vader Pieter Schim
(1672-1737) horen we niets, maar ook zij waren (zij het vooral als gelegen-
heidsdichters) actief.144 Bijna tien jaar later (in 1739) ontving Huydecoper
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de dichter Hendrik Schim op zijn buitenplaats. Blijkens een vijftal bewaard
gebleven brieven voerden de heren inmiddels een (beleefdheids)correspon-
dentie en werden enkele dichtbundels uitgewisseld.

De Zeeuwse koopman Pieter de la Rue had bij zijn eerste bezoek al meer
geluk. Hij bezocht in 1733 ‘den beroemden digter H.Kz. Poot, eerst land-
man omtrent Schiplui, thans tabakswinkelhouder te Delft’. Zijn oordeel was
positief: ‘hij sprak wat plat, doch redeneerde zeer wel’. In de winkel van de
Delftse boekhandelaar en uitgever Boitet kwam De la Rue tevens ‘den tref-
felijken zededichter Hendrik Schim tegen met zijne echtgenoote, Buys
genaamd’. De vrouw was ‘eene welgemaakte, zeer bevallige juffer’, maar
Schim zelf ‘had uitwendig niet fraais, en is van stijl een koopman in leder of
loijer te Maassluis’.145 Toch rekent De la Rue deze leerlooier tot de ‘voor-
naamste thans levende digteren’, samen met Huydecoper, Boon, Hoogvliet
en Feitema. J. Elias Mzn is kritischer; in 1736 meldt hij Balthasar Huydeco-
per dat hij Schims nieuwe bundel maar ‘schielijk’ heeft doorgebladerd,
omdat het hem ‘verveelde op ijder bladzijde gedachten te vinden, slechts op
eene andere wijze uitgedrukt. Zijn Havezicht voldeedt mij noch best van
allen: doch hij zal zich dienen te reppen, zo hij iets wil uitgeeven dat zijn
Kruisfeest en andere vaarzen van zijn eerste stuk, kan gelijk staen.’146

Zowel de maatschappelijke herkomst van de dichters als de thematiek
van hun gedichten paste uitstekend bij de belangstelling van het Hollandse
regentenpatriciaat voor het buitenleven. Familierelaties met de in Amster-
dam woonachtige leden van de familie Schim zorgden daarbij voor een
directe verbinding tussen het grootstedelijke intellectuele en het lokale
dorpse klimaat.

Hoezeer de Maassluise Schimmen zich van deze tegenstelling bewust
waren, illustreert het huwelijksvers dat Hendrik Schim in 1733 dichtte ter
gelegenheid van het huwelijk van de in Amsterdam woonachtige Doe Schim
en Maria Garengroot: ‘’t Mishage u, steedsche Digters niet / dat wij Maes-
sluysche dorpelingen, aen Y en Amstelstroom een liet / In Hollands ruimste
vesten zingen.’147

Hendrik Schim bezingt in zijn bundel Bybel- en zede-dichten uit 1726 on-
der meer het eenvoudige, rustige landleven.148 Hetzelfde thema keert terug
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Hendrik Schim, Bybel- en zede-dichten. Delft 1726. Gemeentemuseum
Maassluis (foto: Frits de Haan, Delft)



in zijn Dichttaferelen uit 1737.149 Ook hier wordt de lof gezongen van het rus-
tige leven op buitenplaatsen als Koningsrust en Havezicht, ver weg van ‘dat
doorluchtig kooptoneel’, de ‘grote stad’ Rotterdam. Het is natuurlijk de
vraag of de gedichten van Hendrik en Pieter Schim en Rijkje Bubbeson ook
een brede verspreiding kenden in het dorp zelf. De thematiek van hun ge-
dichten, de lofzang op het leven aan de vaste wal en de band ervan met de op
hun buitenplaatsen verpozende reders en kooplieden, stond ver af van de da-
gelijkse leefwereld van de vissers. De belangstelling die de buitenwereld
toonde voor het vissersdorp en de beeldvorming die daaruit voortkwam zul-
len echter niemand zijn ontgaan.

De belangstelling voor zedenkundige gedichten stond niet op zichzelf,
maar paste in een breder kader van zinnebeeldige voorstellingen en teksten,
met als absoluut hoogtepunt Het Groot Natuur- en Zedekundigh Werelttoneel
(1727-1742).150 Het Werelttoneel vormde het resultaat van een samenwer-
kingsproject tussen een dichtende boer en een geleerde: Hubert Kornelisz.
Poot en Hendrik Ouwens. Hendrik Schim schreef een van de opdrachten
voor in het werk.

Volgens Le Francq van Berkhey maakte het werk van Poot en andere
‘Rhyn en Delflanders’ deel uit van een lange traditie, die zich kenmerkte
door een ‘algemeene drift voor de bekoorlyke dichtkunst’:

Ieder hunner althans schept een groot vermaak, in ’t hooren, en
veelen in ’t opstellen, van Liederen, of ’t berymen van Spreukjes 
en Schertzerytjes. Er is naauwlyks een Boeren-Knaap of Meisje, 
die slegts leezen kan, zonder smaak voor die soort van Papieren; 
en men zal, boven andere Boeken, vastlyk een of meer Liedjes 
of Liedeboekjes, in derzelver Zakken of Koffers, vinden; en die 
wat beleezener wil zyn, leest het Boek van  , dat Roomsch 
en Onroomsch, gelyk overbekend is, bykans als een Huis-
bybel waardeert. De zulken onder hen, die zig boven anderen
beroemen, op het maaken van een Rympje, volgen veelal dien 
trant, welke oudtyds zeer in den smaak der Redenrykers was. 
Er zyn my ook nog eenigen in leevenden lyve bekend, die in de
openbaare Battementen mede gespeeld hebben; en men vind 
hier en daar, op de Boeren-Dorpen, nog Gezelschappen, die 
onder elkander prononceeren, zoo als zy ’t noemen, dog eigentlyk 
een Comedie speelen. Verder strekken ons mede ten bewyze 
van dien Rymlust, welke, in vroeger dagen, onder den Boeren-
stand algemeen was, en nu nog by veelen stand houd, die een-
voudige, dog somwyl koddige Rympjes, op de kratten der Karren 
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en Wagens, mitsgaders in hunne Huizen op de Schoorsteenmantels,
en vooral op de Glazen.151

Inderdaad bestond er ook in het zeventiende-eeuwse Maassluis niet alleen
belangstelling voor liedboekjes en voor Cats, maar ook voor ‘’t berymen van
Spreuken en Schertzerytjes’: in 1617 kreeg ook Maassluis zijn eigen rede-
rijkerskamer. In de late zeventiende eeuw was het dorp zelfs een toeristi-
sche trekpleister voor liefhebbers van ‘volkscultuur’, zoals bijvoorbeeld de
zeventiende-eeuwer Aernout van Overbeke: ‘Tot Maeslandsluys met juf-
frou N.N. gaende wandelen, lasen wij al de refereyntjes en devisen die voor
de deuren staen. Onder andere was er een: ‘‘Al het vleesch is hoy’’. ‘‘Het mag
voor mij geen quad’’, seyde ick, ‘‘al moesten wij dese nacht uytblijven, ick sal
mij behelpen met in ’t hoy te slaepen.’’’152

Voor de achttiende-eeuwer Le Francq van Berkhey bestond er uiteinde-
lijk niet zo heel veel verschil tussen de makers van de ‘koddige rijmpjes’ en
belezen autodidacten als Poot; het waren allemaal ‘boeren’. Aan het gegeven
dat Maassluis een moderne, snel verstedelijkende samenleving was, had Le
Francq van Berkhey geen boodschap. Toch was het die verstedelijking die
nieuwe vormen van sociabiliteit met zich meebracht.153 De Maassluise ge-
legenheidsdichters, zedendichters en beoefenaars van de praktische natuur-
kunde en alchemie waren geen teruggetrokken ‘kamergeleerden’, maar ‘lief-
hebbers’ met veel, collectief te besteden vrije tijd.

 

Volgens de cultuurhistoricus Peter Burke kan het verschijnsel ‘vrije tijd’
beschouwd worden als een uitvinding van de achttiende eeuw. Vanaf de late
Middeleeuwen zou er sprake zijn geweest van een ontwikkeling waarbij
verschillende vormen van vrijetijdsbesteding geleidelijk aan een minder
marginale positie gingen innemen: ‘The evidence of paintings, like the
multiplication of treatises on recreations, suggests that leisure activities
became more visible, or more respectable, or at any rate attracted more inte-
rest in the course of the seventeenth and eighteenth centuries.’154 In hoe-
verre vinden we hiervan sporen terug in de boedelbeschrijvingen?

Wanneer we de zeventiende-eeuwse boedels waarin spelletjes worden
aangetroffen op een rij zetten, zien we een tweedeling, die naar het ons voor-
komt niet alleen kan worden verklaard op grond van de samenstelling van de
databestanden, maar ook naar een verschil verwijst tussen het stedelijke
karakter van Doesburg en het dan nog betrekkelijk ‘dorpse’ Maassluis: in
Doesburg komen we spelletjes bij particulieren tegen, in Maassluis alleen in
openbare gelegenheden.

Veel spelletjes zijn er in het vissersdorp overigens niet. In het kroegje van
Jannetje Gillisz van Duijff (1678), net als in het drinklokaal van Jan van Olen
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(1695), ligt in de binnenkeuken een triktrakbord voor de gasten klaar. Daar-
mee is het overzicht compleet. Geen schaakborden dus, en geen kaartspelen.
In Doesburg kon er bij tal van particulieren, bij winkeliers, burgemeesters
en legerofficieren worden gekaart of triktrak gespeeld. Notabelen als burge-
meester Haeck en academicus Schaep hadden bovendien speeltafeltjes in
huis: meubels waarvoor men in Maassluis geen belangstelling toonde. Het
aanbod van de plaatselijke middenstand sloot aan bij de behoefte van deze
Doesburgers, met drieënhalf dozijn speelkaarten en ‘een spel’ in de winkel
van het echtpaar Donck-Holten (1697), en een dambord, vijfenhalf dozijn
‘bieltjeskaarten’, twee dozijn ‘scheepjeskaarten’ en vier ‘speelkaarten’ in de
winkel van het echtpaar Wemmers-van Wielick (1698).

In de achttiende eeuw vindt op het gebied van spelcultuur een interes-
sante vernieuwing plaats: de Maassluise bevolking lijkt collectief belangstel-
ling voor het dambord te tonen. Ook in het achttiende-eeuwse Delft werd er
in alle lagen van de bevolking gedamd, terwijl, net als in Maassluis, vrijwel
niemand een schaakspel in huis had. Alleen bij de nalaters uit de rijkste
groep, met daarin ook de oude regentenelite, kwamen schaakborden en
schaakstukken voor. De ‘nieuwe’ burgerij eigende zich het dambord toe als
‘modern’ alternatief voor het ‘oude’ schaakspel, en creëerde zo een eigen,
nieuwe wereld. Net zomin als het schaakbord lijkt hier het kaartspel in te
hebben gepast; in Maassluis werd alleen in logement De Moriaen gekaart.
Of werden speelkaarten juist zo intensief gebruikt dat we ze niet in de inven-
tarissen tegenkomen? De gereformeerde kerk was fel tegen het kaartspel.
Wellicht woog dat zwaar in de publieke ruimte van Maassluis.155

De variatie aan muziekinstrumenten is het grootst in het garnizoens-
stadje. Kijken we eerst naar de zeventiende eeuw: in Maassluis lag er alleen
een viertal violen in het kroegje van Duijfhuizen, in Doesburg komen we bij
apotheker Everhard Woel in 1678 een citer tegen, bij burgemeester Muijs in
1679 een klavecimbel, en bij Haeck in 1669 zowel een klavecimbel als een
citer en een viool. Natuurlijk gaat het hier maar om een paar inventarissen.
We zouden echter een belangrijk terrein van de materiële cultuur buiten
beschouwing laten als we deze gegevens negeren.

Recent inventarisonderzoek maakt het mogelijk de bevindingen te plaat-
sen naast die met betrekking tot de zeventiende-eeuwse elite woonachtig in
de Hollandse steden Delft, Leiden en Den Haag. Duidelijk wordt dan
hoezeer de muziekcultuur lokaal gebonden was. Het klavecimbel, vaak te
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zien op zeventiende-eeuwse genreschilderijen, lijkt daarbij naar voren te
komen als een instrument dat vooral in het internationaal georiënteerde
academische circuit als een belangrijk bezit werd beschouwd. Terwijl in
Leiden in vijf van de tien bestudeerde inventarissen klavecimbels te vinden
waren (het betrof hier uitsluitend immigranten uit de Zuidelijke Nederlan-
den), werd zowel in de Delftse als in de Haagse inventarissen slechts één
klavecimbel aangetroffen. Vooral voor de hofstad, waar het enige klavecim-
bel bij een apotheker in huis stond, is dat een opmerkelijk lage score: in totaal
ging het hier namelijk om maar liefst zestig boedelbeschrijvingen uit de
periode 1650-1675.156

De inventarissen uit de achttiende eeuw laten voor Doesburg globaal
hetzelfde beeld als in de zeventiende eeuw zien. Ze tonen tevens hoe in het
landstadje aan het eind van de achttiende eeuw het kostbare biljart zijn
opwachting maakte en hoe dit als een nieuwe (veel prominenter in de ruimte
aanwezige!) vorm van vermaak eerst in een herberg een plaats kreeg (naast
het schaak-, triktrak- en dambord), en een decennium later ook bij een wijn-
koper te vinden was. Deze was tevens in het bezit van een ‘forte-piano’ en
plaatste zich daarmee als representant van de nieuwe burgerij naast de fami-
lie Van Eijs, bij wie in 1788 reeds een klavier in de eetkamer stond. Een
nieuwe generatie muziekamateurs treedt hiermee op de voorgrond. Klave-
cimbels komen we in deze periode niet meer tegen: ze verdwijnen met het
overlijden van klavecimbelbezitters (en generatiegenoten van de in 1750
overleden Johann Sebastian Bach) Petrus Canisius Baerken en advocaat Van
Leenhoff in respectievelijk 1753 en 1754.

De Maassluizers toonden in de achttiende eeuw uiterst weinig belang-
stelling voor muziekinstrumenten. Niemand lijkt genegen om enige woon-
ruimte vrij te maken voor muzikaal tijdverdrijf; de enige instrumenten die
we in de achttiende eeuw nog wel tegenkomen zijn fluiten en hobo’s, en
dikwijls liggen die op zolder. Scheepstimmerman Jan van Meurs en acade-
micus Metternach hadden beiden hun klavecimbels op zolder opgeborgen.
Dit gold niet voor de twee andere klavecimbelbezitters, de joodse koop-
mansfamilie Levy, bij wie in het voorhuis een defect klavecimbel stond, en
de uit Duitsland afkomstige herbergier Eijckentopf. Uitgerekend bij deze
nieuwkomer stond alles in het teken van de muziek; gasten van zijn herberg
(of was het een speelhuis?) werden in het voorhuis verwelkomd door een
viertal stenen muzikanten en konden verrast worden met levende muziek:
naast een klavecimbel omvatte de inventaris nog een dwarsfluit, twee
hobo’s, een viool en een huisorgel. De herberg van Eijckentopf vertegen-
woordigde een heel ander cultureel circuit dan het logement van Van
Linden.

Speurwerk in de boedels levert eigenlijk nog maar één ander object op dat
we misschien in verband zouden kunnen brengen met een vorm van
vermaak waarbij de tijdsbesteding de boventoon moet hebben gevoerd en
dat daarmee als typerend voor de ‘moderne’ vrijetijdscultuur zou kunnen
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worden beschouwd.157 Het betreft de schaatsen, die vanaf het begin van de
achttiende eeuw sporadisch in de boedels worden vermeld: in Maassluis het
eerst bij een stuurman in 1706, en vervolgens bij vijftien nalaters uit uiteen-
lopende beroeps- en vermogensgroepen. Met enige goede wil zouden we
ook nog de jachtspullen (bij een enkele Doesburger in de zeventiende en
achttiende eeuw), het tuingereedschap (vooral achttiende eeuw), borduur-
ramen (achttiende eeuw) en breiwerkjes (achttiende eeuw) als sporen van
een vrijetijdscultuur kunnen beschouwen. De achttiende eeuw presenteert
zich dan als een eeuw waarin er ook in kleine plaatsen als Doesburg en Maas-
sluis meer verschillende vormen van vrijetijdsbesteding naast elkaar
kwamen te staan, en waarin vrouwen een alternatief werd geboden voor
boeken, pen en papier, of voor het toch vooral met huiselijke arbeid verbon-
den en in Maassluis al vroeg in de achttiende eeuw naar zolder verbannen
spinnewiel.

Speelgoed voor kinderen werd al in de tweede helft van de zeventiende
eeuw kennelijk waardevol genoeg bevonden om in de boedelbeschrijvingen
vermeld te worden, als we tenminste het zilveren (en soms tinnen) poppen-
goed en de poppen (‘gekleed’, of van was of hout) als kinderspeelgoed mogen
beschouwen. De ‘poppenkastjes’ die we na een eerste vermelding in 1673 bij
vijf Maassluise notabelen tegenkomen, lijken meestal bestemd te zijn
geweest voor één pop. Wellicht mogen we hieruit afleiden dat er met de
poppen die bij zo’n speciale kast hoorden niet werd gespeeld, maar dat zij er
alleen waren om naar te kijken, zoals ook het geval was bij de grote zeven-
tiende- en achttiende-eeuwse poppenhuizen die tegenwoordig nog in
Nederlandse musea zijn te bezichtigen.158 Het in 1719 verschenen ’s Men-
schen begin, midden & einde van Jan Luiken mocht dan een breed assortiment
van speelgoed tonen (een molentje, een stokpaardje, een fluitje, een trom-
mel, een pop, poppengoed, een hoepel), het is nog maar de vraag of Maas-
sluise kinderen dit alles ook in handen kregen.

Dit manco kan aan de inventarisopstellers liggen, maar ook dan blijft het
opvallend dat we ons dit bij het speelgoed dat in de Doesburgse inventaris-
sen terechtkwam in de meeste gevallen niet hoeven af te vragen. Bij de fami-
lie Jansen lag er op de hangzolder een hele verzameling poppengoed, als-
mede een pop in een ‘kinderkorf’ en een spiegel zonder lijst, waarbij expliciet
aangetekend werd: ‘om mee te spelen’. De tweede en derde vermelding van
speelgoed laten bijna vier decennia op zich wachten, maar ook dan gaat het
om ‘gewoon’ speelgoed in winkeliersboedels: twaalf popjes ter waarde van
tien stuivers en vier oude houten ‘poppenkorfjes’ van een stuiver.

De inventaris van het echtpaar Van Leenhoff en hun twee zoons van
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respectievelijk negen en elf jaar oud laat daarentegen weinig ruimte voor
twijfel: een poppenledikantje met een kastje en twee aangeklede poppen,
‘poppengoed als potjes, keteltjes en pannetjes etc.’, een doosje met kegeltjes
en een spel koperen bikkeltjes. Het hele assortiment van vrijetijdsattributen
is in deze boedel te vinden: de muziekinstrumenten, een dambord, een
verrekijker, jachtgerei en een netje (voor de vlinderjacht?), en een schilders-
ezel. Een blik in de levensbeschrijving van Quirijn Ver Huell laat opnieuw
zien hoezeer de familiecultuur van de Van Leenhoffs aansloot bij die van de
Ver Huells, waar het ‘als de lessen waren afgeloopen’ tijdens hun verblijf op
het buiten van de familie aan Quirijn en zijn broer Frits werd ‘toegestaan te
gaan wandelen’. Quirijn bracht net als vermoedelijk de kinderen van Van
Leenhoff een belangrijk deel van de tijd die niet aan leren werd besteed in de
natuur door: hij met het vlindernetje, zijn kleinere broers en zusjes met
kinderspeelgoed. In een eventuele boedel zou van dit laatste echter geen
spoor te vinden zijn geweest. Het speelgoed, ‘uit oude scherven en andere
kleine voorwerpen bestaande’, werd ‘in de grond bedolven’ om het jaar
daarop weer ‘als een nieuwe schat’ te worden teruggevonden.159

    

Naarmate vrije tijd op een meer georganiseerde manier werd doorgebracht,
zo stelt Burke, ging men hem minder beschouwen als slechts een ‘pauze’
tussen twee periodes van werk. Vrije tijd werd meer en meer beleefd als een
afzonderlijk terrein.160 De verspreiding van uurwerken ondersteunde, en
versnelde wellicht, deze verschuiving. Voor wie had leren klokkijken wees
de klok onverbiddelijk aan hoeveel tijd er werd besteed, verspild of verloren;
het horloge en de huisklok spoorden aan tot productiviteit. Gaf de toren- of
kerkklok de publieke tijd aan, de huisklok registreerde de tijd voor het hele
huisgezin en het horloge die voor het individu. Terwijl de wijzerklok op de
kerktoren alleen de mensen die in de buurt waren herinnerde aan het voort-
schrijden van de tijd, hadden horlogebezitters de tijd altijd binnen handbe-
reik.

De eerste horlogebezitter is de Doesburgse burgemeester Haeck in 1669.
Hij bezat er maar liefst twee: een ‘verguld ovaal horloge in een zilveren
kastje’ en een ‘groot zakhorloge’. Het zakhorloge lag ten tijde van de inven-
tarisopmaak ter reparatie bij horlogemaker Mobach in Utrecht; kennelijk
waren er in het stadje zelf geen goede specialisten op dit gebied. Haecks
inventaris biedt een verrassend gedetailleerd beeld van de wijze waarop
dergelijke kostbare instrumenten ‘rondgingen’ in een cultureel circuit dat
zich tot ver buiten de stadsmuren van Doesburg uitstrekte. Zo wordt aange-
tekend dat Haeck in Zutphen een van zijn horloges had geruild voor die van
de heer [Jurriaan] Spraeckel (een beroemd uurwerkmaker), waarna het door
Haeck verworven exemplaar vervolgens weer voor zestig gulden uit de

280



boedel was overgekocht door de Amersfoortse predikant Hendricus Tock-
mannus. Horloges bleven in Doesburg lang voorbehouden aan de elite. Pas
ruim een eeuw later, in de jaren tachtig van de achttiende eeuw, worden voor
het eerst twee zilveren zakhorloges in een modale inventaris genoemd.

Met een zilveren horloge in de boedel van tapper Jan van Olen uit 1695
breekt in Maassluis het horlogetijdperk aan. Onder de bovenlaag van de
Maassluise bevolking nam het horlogebezit in de achttiende eeuw gestaag
toe; in de eerste helft van de achttiende eeuw heeft in deze groep één op de
vier nalaters een horloge, in het derde kwart is dat bijna de helft en in het
laatste kwart twee van de drie. Bij de middengroepen duurt het tot 1762
voordat we het eerste horloge tegenkomen, waarna in het laatste kwart van
de achttiende eeuw nog niet eens één op de vijf nalaters met een horloge kon
pronken. Ze worden zelfs ingehaald door de lagere groepen, bij wie tot 1775
slechts één nalater, maar in de periode erna drie van de twaalf nalaters een
horloge hadden.

De eerste huisklokken verschenen in beide plaatsen pas in de achttiende
eeuw. Alleen de onvolledige boedel van de Doesburger Erasmus Lemmer-
man (1660), met een ‘slaand horloge’, verraadt dat de Doesburgers er
vermoedelijk eerder bij waren. Misschien was ook het ‘horloge’ dat in 1736
bij een openbare verkoping van een boerenboedel uit het richterambt Does-
burg voor twintig gulden werd verkocht, een huisklok. Het zou de enige
vermelding van een ‘klok’ in deze periode zijn. In de tweede helft van de
achttiende eeuw vinden we hangklokken bij de notabelen en bij enkele
middenstanders en kleine zelfstandigen. Van sommige klokken zijn de ver-
koopprijzen bekend, en het valt op hoe groot de verschillen waren: zes gul-
den voor een defect ijzeren hanghorloge in 1778, achttien stuivers voor een
klok uit een eenvoudige boerenboedel in 1783, twaalf gulden voor die van
een stadsboer in 1792, en 125 respectievelijk 42 gulden voor het ‘staande
horloge’ en de pendule (de eerste) van koopman Weddelink in 1793. In de
jaren negentig van de achttiende eeuw komt in de helft van de veertien (min
of meer volledige) inventarissen een klok voor. Welstand lijkt er hierbij
weinig toe te doen. De klok was voor de meeste Doesburgers een functionele
innovatie, zoals ook geïllustreerd wordt door de vermelding van ‘een wek-
ker’ in de boedel van een paardenpostmeester uit 1797. Hier werd ‘op tijd’
gewerkt.

In Maassluis lijkt de belangstelling voor de huisklok betrekkelijk lauw,
met tot 1750 slechts drie klokkenbezitters: een zeilmaker, een bakker (‘een
horloge met een klok’) en een smid. In het derde en vierde kwart van de acht-
tiende eeuw heeft één op de drie, respectievelijk de helft van de nalaters uit
zowel de middengroep als de groep van notabelen en grote ondernemers een
klok in huis, terwijl bij de minvermogenden na 1775 nog maar één op de vier
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nalaters zich een klokkenbezitter kan noemen. Zandlopers, ‘vieruurglazen’
en ‘halfuurglazen’ kenden een aanmerkelijk bredere verspreiding in dit dorp
van zeevarenden. Zij zullen vooral op het water hun dienst hebben bewezen;
dat we de enige zandloper in Doesburg in een schippersboedel tegenkomen,
onderstreept dit nog eens.

Het is het platteland waar de huisklok in de achttiende eeuw snel alge-
meen wordt. Op het Friese platteland beschikte men reeds in de eerste helft
van de achttiende eeuw in zeventig procent van de huishoudens over een
klok. In Weesperkarspel was aan het einde van de achttiende eeuw in tachtig
procent van de boerenhuishoudens een klok.161 En ook in het Maassluise
buurdorp Maasland is de klok dan algemeen gangbaar: ruim zeventig
procent van de nalaters heeft er een in huis.

Voor regio’s waar stad en land geïntegreerd waren is het niet verwonder-
lijk dat de klok zich snel verspreidde; wanneer in het sociale verkeer het
tijdsbesef tussen de mensen al te zeer uit elkaar gaat lopen, kunnen er ‘kost-
bare’ communicatieproblemen ontstaan.162 Vraag is natuurlijk in hoeverre
met de verspreiding van de verschillende soorten uurwerken het tijdsbesef
ook werkelijk veranderde. Christoffel Baerken kreeg bij het bereiken van de
meerderjarige leeftijd van zijn moeder een horloge. Aanvankelijk was het
nog een nieuwigheid, een kostbaar geschenk dat hij, naar hij zich herin-
nerde, voortdurend uit zijn jaszak haalde om ernaar te kijken, totdat de nieu-
wigheid eraf was. Tijd lezen had hij vermoedelijk al eerder geleerd, op de
Friese hangklok van zijn ouders.
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7. Zien en aanraken

Uit de voorgaande hoofdstukken mag duidelijk zijn geworden dat de wijze
waarop de Maassluizers en Doesburgers vorm gaven aan hun dagelijks
bestaan allerminst eenduidig was. Eén terrein is tot nu toe vrijwel geheel
buiten beschouwing gebleven, namelijk dat van de schilderijen, prenten,
beeldhouwwerken en andere geordende voorstellingen. Als selectieve re-
presentaties van de werkelijkheid kunnen we ze onderscheiden van al die
beelden die zich ‘ongeordend aan de perceptie van eenieder aandienen’.1

Wat voor plaats namen dergelijke voorstellingen in de leefwereld van de
Doesburgers en Maassluizers in en in hoeverre moeten de overeenkomsten
en verschillen in de visuele en tactiele cultuur in beide plaatsen verklaard
worden vanuit de specifieke betekenis(sen) die zij binnen de lokale context
hadden?

In sommige gevallen is de boodschap duidelijk. Een grote landkaart van
Brazilië, zoals die te zien was in het voorhuis van luitenant Bettinck, bood
gasten niet alleen kijkplezier, maar zal bij bekenden ook het Braziliaanse
avontuur van de Bettincks in herinnering hebben gebracht.2 Wapenborden
en portretten van voorouders verwezen niet alleen naar de status en afkomst
van de familie, maar illustreerden tegelijk het gevoel voor ‘traditie’ en fami-
liebewustzijn van de eigenaars.

In het proces van toe-eigening konden objecten echter, zo hopen we
inmiddels duidelijk te hebben gemaakt, een symbolische of esthetische bete-
kenis krijgen die niet gelijk hoeft te zijn aan de door de functie van het object
aangereikte betekenis.

Kijken we bijvoorbeeld naar de gouden kruisen in de boedels van de
rooms-katholieke families Warninck en Baerken, de predikantenfamilie Van
der Spijk, de Schimmen en de Schilperoorts. Deze kruisen en andere katho-
lieke devotionalia zoals rozenkransen, wijwaterbakjes en afbeeldingen van
heiligen kunnen een functie hebben gehad als ‘houvast’ bij de geloofsbele-
ving.3 In een multiconfessionele gemeenschap, waar religieuze verschillen
voor verdeeldheid zorgden onder de plaatselijke bevolking, is het denkbaar
dat zij er een apologetische betekenis bij kregen en nadrukkelijk iemands
maatschappelijke positie markeerden.4 Maar ze kunnen ook op een bepaald
moment een belangrijke plaats hebben ingenomen in een confessie-over-
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schrijdende familiecultuur.5 En ten slotte kunnen ze een esthetische waarde
hebben gehad en vooral als kunstobject zijn gewaardeerd.6

En wat aan te vangen met al die ‘geordende beelden’ waarvan zelfs de
boodschap allerminst eenduidig is vastgelegd? Als eerste denkt men dan
natuurlijk aan genreschilderijen, stillevens en landschapjes: de inzet van een
strijd over betekenissen die tot voor kort voornamelijk door kunsthistorici
werd gestreden, maar waar met de opkomst van het interdisciplinair onder-
zoek ook wetenschappers uit andere richtingen zich in durven te mengen.7

Daarnaast zijn er dan ook nog objecten die evident niet ‘met het oog op
een bepaalde functie zijn vervaardigd en normalerwijs voor de vervulling
van die functie adequaat zijn’.8 Gedacht kan worden aan scheepsmodellen,
poppen, poppenhuizen, poppengoed, kortom ‘de wereld in miniatuur’.
Terwijl dergelijke kleine objecten in Maassluis algemeen voorkwamen, zijn
zij in Doesburg slechts incidenteel te vinden. En dan zijn er de gedroogde
bloemen, opgezette vogels, walvistanden, schelpen en andere naturalia die,
eenmaal uit hun oorspronkelijke context gehaald, een geheel andere beteke-
nis krijgen.9

Een laatste categorie ‘geordende beelden’ omvat gebruiksvoorwerpen die
door een bijzondere vormgeving onmiskenbaar een symbolische meer-
waarde hebben. Hiertoe behoorden zeker de dagelijkse huishoudelijke voor-
werpen als schoteltjes, keteltjes, stoelen, bedden en kussenslopen waarvan
in de inventarissen de utiliteitsfunctie expliciet naar het tweede plan wordt
verschoven door het voorvoegsel ‘pronk-’. Mogelijk betrof het hier huwe-
lijksgeschenken, al dan niet voorzien van bijbelse voorstellingen.10 We
zouden tot deze categorie echter ook de versierde drinkglazen en al die
andere objecten kunnen rekenen die behalve als gebruiksvoorwerp ook als
beelddrager fungeerden, evenals bijvoorbeeld de ‘tentoongestelde’ bijbel op
de lessenaar. Uiteindelijk zouden we dan weer uitkomen waar we begonnen
zijn, en kunnen we het woonhuis beschouwen als een soort particulier
museum, met de bewoners als museummedewerkers, de gasten als bezoe-
kers en de aanwezige objecten als een verzameling.11 Zelfs de ‘bruiklenen’ en
het depot ontbreken niet!

In dit hoofdstuk wordt het bronnenmateriaal allereerst benaderd vanuit
een brontechnische en kwantitatieve invalshoek. Vervolgens richt de blik
zich op de kaarten en de familieportretten: twee soorten voorstellingen die in
de inventarissen doorgaans duidelijk van de rest onderscheiden worden.
Ten slotte zullen we ons meer in het bijzonder op twee aan de specifiek
lokale context gebonden thema’s richten: namelijk de plaats van religieuze
voorstellingen in het zeventiende-eeuwse Doesburg en de prominente
plaats van ‘zinnebeeldige’ voorstellingen in het achttiende-eeuwse Maas-
sluis.
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In de Republiek bestond een grote vraag naar schilderijen. Ook in minder
vermogende huishoudens hingen er vaak schilderijen aan de wand. Op basis
van kwantitatief onderzoek naar onder meer boedelbeschrijvingen wordt de
omvang van de totale productie ten tijde van de Republiek geraamd op vijf
tot tien miljoen schilderijen.12

Hoe indrukwekkend de gegevens ook zijn, voorzover zij op boedelbe-
schrijvingen berusten vertellen zij ons eerder iets over de productie van
‘beeldmateriaal’ in het algemeen dan over de productie van ‘schilderijen’ in
het bijzonder, en zeker niet over de productie van schilderstukken op doek.
Achter het woord ‘schilderij’ konden immers vele soorten beelddragers
schuilgaan.13 Nu eens is sprake van ‘een schilderij of borretje’, en dan weer
van ‘een schilderij of prent’ of ‘een schilderij of kaart’. Dan zijn er nog ‘schil-
derijtjes’ van papier, hout, glas, aardewerk of albast,14 ‘schilderijtjes op
koperen plaatjes’, ‘schilderijtjes in prent’, ‘prentschilderijtjes’ of ‘een rol
schilderijen’. En ten slotte zijn er nog omschrijvingen als: ‘een tafereeltje’,
‘een figuur of tronie’, ‘een beeld achter glas’, ‘een figuur achter glas’ of ‘een
bloempot gestooken onder glas’.

In de periode 1665-1675 komen we in negen van de twintig inventarissen
waarin ‘voorstellingen aan de muur’ genoemd worden ‘borretjes’ tegen. Het
kan hier zijn gegaan om paneeltjes waarop losse prenten waren geplakt,15 om
gemarmerde, geverfde of beschilderde borden van hout of aardewerk, of om
schilderijtjes op paneel,16 al dan niet ingelijst, en achter glas geplaatst.17 Het
Maassluise boekverkopersechtpaar Goemaen-De Bije had in 1696 maar
liefst 29 ‘glazen borretjes’ in voorraad. Misschien betrof het hier achterglas-
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Fragment uit de boedelbeschrijving opgesteld door Anna Cristina Vles bij het
overlijden van haar echtgenoot mr. Arnold Hendrik Wentholt op 14 februari
1764. Oud Archief Doesburg, Doesburg Stad, inv. nr. 1876



schilderkunst? De notaris of de klerk noteerde aanvankelijk het woord ‘bor-
retjes’, maar streepte dit door en verving het door het woord ‘schilderijtjes’.

Terwijl de aanduiding ‘borretje’ in Maassluis na 1675 vrijwel niet en na
1700 helemaal niet meer voorkomt, wordt in Medemblikse inventarissen
gedurende de gehele achttiende eeuw nog gesproken van ‘geprente’ en
‘geschilderde borretjes’, en Le Francq van Berkhey signaleert voor West-
Friesland: ‘Men pronkt er weinig met Schilderyen, veelal met Aardewerk-
sche Schotelen en Schoteltjes, die zy alomme aan den Wand ophangen: dog
by eenigen vind men nog al eene mooie Prent, en een ouderwetsch Tafereel-
tje, of een Bordje (dus noemen zy de Schilderytjes) hangen.’18

Opmerkelijk is dat we noch in Maassluis, noch in Maasland, Weesp of
Medemblik Delftse ‘plaques’ (of platelen) tegenkomen als wanddecoratie.
De enige vermelding die op de aanwezigheid van deze ‘plaques’ wijst is die
van een ‘schilderij van Delfts aardewerk aan de wand’ in een Maaslandse
inventaris uit 1795. Blijkens het onderzoek van Wijsenbeek-Olthuis naar
Delftse boedelbeschrijvingen moeten deze in het achttiende-eeuwse Delft
vooral in de minder vermogende huishoudens algemeen gangbaar zijn
geweest.19 Mogelijk waren de meeste ‘borretjes’ Delftse platelen.

In Doesburg was de situatie weer anders: ‘borretjes’ komen we hier niet
tegen. Vaak zijn de ‘schilderijen’ ondergebracht onder de rubriek ‘hout’ en
wordt verder geen specificatie gegeven. We mogen aannemen dat zich onder
de ‘schilderijen’ veel op hout geplakte prenten hebben bevonden. Naast
voorstellingen op houten panelen komen we in de boedels ‘papieren schilde-
rijen’, ‘prentschilderijen’ en ‘gedruckte schilderijen’ tegen. Deze laatste
aanduiding werd in de schilderkunst doorgaans gebruikt voor ingekleurde
prenten. Wat vaker dan in Maassluis komen we hier bovendien losse ‘pren-
ten’ tegen; soms ingelijst en achter glas geplaatst, dan weer achteloos ‘in een
mandje’ opgeborgen.

Een enkele uitzondering daargelaten, hebben we hier vermoedelijk
steeds te maken met goedkope decoraties. Het merendeel van de ‘schilde-
rijen’ die we in de lijsten van Doesburgse openbare verkopingen tegenko-
men wisselde voor niet meer dan een paar stuivers van eigenaar, en ook in de
getaxeerde boedels wordt voor de meeste voorstellingen aan de muur niet
meer dan een of twee gulden gesteld. Van een duidelijk prijsverschil tussen
‘schilderijen’ en ‘prenten’ was daarbij geen sprake.

Het gegeven dat zelfs heel goedkope ‘schilderijen’ op de tweedehands-
goederenmarkt werden verhandeld, doet nog eens beseffen dat we hier met
een schaarste-economie te maken hebben; voordat spullen definitief werden
afgedankt hadden zij doorgaans een lang leven achter de rug, en dit gold ook
voor de meest eenvoudige schilderijtjes en prenten.
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Niet alle inventarissen maken melding van schilderijen of andere voorstel-
lingen. Wat opvalt is dat het aantal huishoudens met schilderijen, prenten of
kaarten in Doesburg steeds ver achterblijft bij dat in Maassluis. In de zeven-
tiende eeuw worden in Doesburg en Maassluis bij respectievelijk één op de
drie en één op de zes nalaters geen voorstellingen aan de muur aangetroffen.
In de achttiende eeuw is het verschil nog groter: zowel in de eerste als in de
tweede helft komen in bijna de helft van de Doesburgse inventarissen geen
schilderijen of andere voorstellingen voor, terwijl dit in het geval van Maas-
sluis voor nog geen één op de twintig, respectievelijk één op de vijf boedels
gezegd kan worden. In de lijsten van openbare verkopingen van boeren uit de
directe omgeving van Doesburg wordt geen enkel ‘schilderij’ aangetroffen.
Direct dient hierbij te worden gewezen op de grote verschillen in de ‘kwali-
teit’ van de bronnen en natuurlijk op de samenstelling van de bestanden.

Maar ook bij vergelijking met andere boedelbestanden komt Maassluis
naar voren als een plaats met relatief veel ‘schilderijen’-bezitters: in de
Friese plattelandsgemeente Leeuwarderadeel bijvoorbeeld blijft het aantal
huishoudens waar ‘schilderijen’ worden aangetroffen bij alle welstandsgroe-
pen zowel in de periode 1677-1686 als in de periode 1711-1750 onder de
dertig procent.20 Dichterbij, in het buurdorp Maasland, blijkt in de periode
1730-1800 zelfs veertig procent van de boeren geen ‘schilderijen’ te bezit-
ten.21 In inventarissen uit het Zuiderzeestadje Medemblik daarentegen
worden weer vergelijkbare percentages aangetroffen. Hier had in de eerste
helft van de achttiende eeuw ruim tachtig procent, en in de tweede helft van
de achttiende eeuw nog altijd zeventig procent van de nalaters ‘schilderijen’
in huis. En ook in het achttiende-eeuwse Delft hing er in de perioden 1738-
1762 en 1770-1794 bij iedereen, met uitzondering van de pro-deo-klasse,
wel een schilderij aan de muur. ‘Schilderijen’ staan hier, zo zouden we op
grond van deze gegevens kunnen stellen, voor een visuele cultuur die met de
stedelijke moderniteit van de kustgewesten te maken heeft.

In de loop van de achttiende eeuw neemt de belangstelling voor schilde-
rijen af. Voor Delft is deze ontwikkeling in kaart gebracht, en de gegevens
voor Maassluis lijken hier niet veel van af te wijken.

In het zeventiende-eeuwse Maassluis beperkte het bezit zich bij twee op
de vijf nalaters met voorstellingen aan de muur tot tien à twintig stuks. Eén
op de vijf nalaters had er echter meer dan twintig, waarbij we moeten beden-
ken dat de meeste huizen niet meer dan vier of vijf vertrekken telden. Onder
deze nalaters bevonden zich enkele stuurlieden, een brandewijntapper,
plaatselijke ondernemers en enkele lokale bestuurders, maar ook een modale
schrijnwerker, in wiens inventaris direct na een spiegel ‘24 borretjes’
worden genoteerd.

Voor het achttiende-eeuwse Maassluis heeft het zin om iets preciezer te
zijn, omdat de kwaliteit van het bronnenmateriaal in deze periode beter is.
Hier lijkt sprake van een schommeling, waarbij vooral de eerste decennia
van de achttiende eeuw opvallen. Twee uitzonderingen daargelaten bezitten

288



alle notabelen en grote ondernemers in deze periode meer dan achttien
‘schilderijen’, met als uitschieter herbergier Van der Key met maar liefst 74
stuks. Wellicht waren er klanten die hun consumpties in ‘schilderijen’
betaalden, en liet Van der Key deze schilderijen op zijn beurt weer veilen?22

In de overige perioden heeft ongeveer de helft en in de periode 1760-1780
zelfs maar één op de vier ‘vermogende’ nalaters een dergelijk omvangrijk
‘schilderijen’-bezit. Het gemiddeld aantal ‘schilderijen’ per huishouden
daalt aanvankelijk sterk, om aan het einde van de achttiende eeuw weer licht
te stijgen. Bij de kleinere ondernemers zien we een soortgelijke schomme-
ling, met een top in het eerste kwart van de achttiende eeuw. Bij de minder
vermogenden en zeevarenden lijkt deze daarentegen juist rond het midden
van de eeuw te liggen.

Wanneer we uit het weinige materiaal voor Doesburg iets mogen aflei-
den, zou geconstateerd kunnen worden dat er zowel in de zeventiende als in
de tweede helft van de achttiende eeuw bij twee op de drie notabelen meer
dan achttien ‘voorstellingen’ aan de wand hingen, en dat de rest van de be-
volking hier steeds bij achterbleef: in de meeste huishoudens hingen hier niet
meer dan vijf tot tien voorstellingen aan de muur. Van een duidelijke toe- of
afname in het gemiddeld aantal ‘schilderijen’ lijkt hier geen sprake.

Dat de schommelingen zoals we die voor Maassluis vaststelden in ver-
band gebracht moeten worden met veranderingen in het besteedbare inko-
men, is onwaarschijnlijk: doorgaans vertegenwoordigden de ‘schilderijen’
immers een te verwaarlozen deel van de totale waarde van het huisraad.

Interessanter zijn in dit verband de verklaringen die Van der Woude
heeft aangedragen voor de veranderingen in de omvang van het schilderijen-
bezit in achttiende-eeuwse Delftse huishoudens. Hier deed zich in alle groe-
pen een daling voor. Bij de bovenlagen zou deze daling volgens Van der
Woude het gevolg zijn van het toenemende gebruik om muren te bekleden
met geverfd linnen. Bij de laagste vermogensklassen werden schilderijen
vervangen door aardewerken borden. Bij de middengroep, de nalaters met
een vermogen van tussen de twee- en zesduizend gulden, was de daling het
kleinst. Geverfd linnen was voor hen te duur. Maar, aldus Van der Woude,
in deze groep huishoudens was men óók niet geneigd de laagste klassen te
volgen in het gebruik van aardewerk als muurversiering: ‘Zij bleven vast-
houden aan de oude gewoonte hun muren te behangen met kaarten en schil-
derstukken.’23

Niet alleen de wanddecoratie veranderde, maar ook de rest van het interi-
eur. En juist door ook naar de rest van het bezit te kijken wordt duidelijk dat
we hier met een ontwikkeling te maken hebben die we niet zonder meer
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kunnen afdoen als een verandering in esthetische opvattingen. Er was meer
aan de hand. Het komt ons voor dat we hier te maken hebben met een
cultuuromslag: wat eerst alleen in tweedimensionale vorm in huis was ge-
haald, was in de achttiende eeuw ook in driedimensionale vorm aanwezig.

We kunnen de gegevens ook vanuit een iets andere invalshoek benaderen
en ons afvragen wat er op de afbeeldingen te zien was. Voor een dergelijk
onderzoek bieden de boedelbeschrijvingen bedroevend weinig informatie.
Slechts bij hoge uitzondering is de voorstelling beschreven. Alleen portret-
ten, wapenborden en kaarten worden regelmatig apart genoemd, maar ook
deze worden vaak niet nader gespecificeerd. In verreweg de meeste gevallen
noteerde men kortweg: ‘een schilderij’.

Voor Doesburg beschikken we echter over een paar inventarissen waarin
het merendeel van de afbeeldingen beschreven is. Voor de zeventiende eeuw
betreft het de koopmansfamilie Jansen-van Grevenbroeck (1666, elf schil-
derijen/prenten) en drie leden van het patriciaat: de familie Bettinck-de
Malesarmes (1659, zestig schilderijen), de familie Lemmerman-Muijs
(1660, dertig schilderijen) en de familie Haeck-Portengen (1669, tachtig
schilderijen, 26 prenten, veertien kaarten). Voor de achttiende eeuw betreft
het de inventarissen van de notabele families Vles (1764) en Van der Horst
(1788). De verzameling van de familie Haeck-Portengen neemt binnen dit
groepje een speciale positie in, aangezien Elisabeth Portengen afkomstig was
uit een notabele Utrechtse schildersfamilie.24 Nam Elisabeth reeds bij haar
huwelijk een dertigtal schilderijen mee, later werd deze verzameling met
nog eens vijftig stukken aangevuld. Zeker in dit geval moeten we er rekening
mee houden dat bij de keuze van de schilderijen behalve de voorstelling ook
de naam van de schilder een rol heeft gespeeld.

Voor Maassluis is de situatie niet veel beter dan voor Doesburg. Gelukkig
is er voor deze plaats in elk geval de gedetailleerde inventaris van de schilder
Hendrik Patijn (1729), van wie we weten dat hij als portretschilder verschil-
lende Maassluise notabelen tot zijn cliëntèle kon rekenen.



Zoals bekend bieden veel landkaarten niet alleen nuttige informatie over een
bepaald gebied, maar zijn zij vaak ook mooi om te zien. Mede om deze reden
waren er zowel in Maassluis als in Doesburg verschillende nalaters die een of
meer kaarten aan de muur hadden hangen. Terwijl in Doesburg de kaarten-
bezitters echter op de vingers van één hand waren te tellen, komen wij ze in
Maassluis zowel in de zeventiende als in de achttiende eeuw in ten minste
één op de tien huizen tegen. In de achttiende eeuw betreft het hier anders
dan in Doesburg niet uitsluitend notabelen, maar ook een paar leden van de
middengroepen. In beide plaatsen hingen de kaarten meestal in de meest
‘publieke ruimten’ van het huis: het voorhuis of de gang.
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Voor de Doesburgse notabelen Bettinck en Haeck gaven de kaarten
treffend de geografische horizon van hun families weer: bij Bettinck zoals
gezegd met een grote ingelijste kaart van Brazilië, bij Haeck onder meer met
een paskaart van Europa, naast een kaart van de steden en forten in Gelder-
land en een kaart van het nabij Doesburg gelegen landgoed De Kip. Zelfs
wanneer we rekening houden met het gegeven dat grote landkaarten in de
achttiende eeuw ‘uit de mode’ raakten, blijft het aantal kaartenbezitters
opmerkelijk laag. Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat in Doesburg in de
achttiende eeuw ieder spoor van geografische betrokkenheid, verwijzingen
naar ‘andere werelden’ of ‘lokale trots’ ontbrak; de inventaris van Van der
Horst (1787), met daarin ‘een gezicht op Doesburg’ en ‘een afbeelding van
de markt te Nijmegen’, vormt voor ons echter de enige aanwijzing.

In Maassluis komen we kaarten tegen van de Haringvaart en de IJslandse
visserij (1753), van Schieland (1713), van Rotterdam en Amsterdam (1744);
stuk voor stuk verwijzingen naar ‘Hollands terrein’, en het lijkt tegen deze
achtergrond dan ook geen toeval dat we bij logementhouder Van Linden een
kaart van Duitsland tegenkomen in een vertrek dat is aangeduid als ‘de stille
kamer’ en dus zeker geen publieke functie had. Het grote schilderij van
Batavia dat de schilder Patijn als blikvanger in zijn voorhuis had hangen zal
als verwijzing naar ‘Hollands koloniale trots’ in elk geval bij meer Maasslui-
zers tot de verbeelding hebben gesproken. Opmerkelijk is dat we nergens
kaarten tegenkomen van de Zeventien, respectievelijk de Zeven Provinciën.
Gingen deze schuil achter de niet nader omschreven kaarten of was er nog
geen sprake van een ‘groot-’ of ‘klein-Nederlands gevoel’?



Behalve landkaarten worden zoals gezegd ook portretten wel apart in de
inventarissen genoemd. De verhoudingen liggen hier ongeveer identiek: in
Maassluis komen we portretten tegen in tien procent van de huishoudens, in
Doesburg bij niet meer dan drie procent van de nalaters, waarbij het overi-
gens in beide gevallen zowel notabelen als leden van de middengroepen
betreft, zoals de ‘modale’ Doesburgse tabaksverkoper Arent Smit (1667),
die portretten van zijn ouders aan de wand had hangen.

Bleef het aantal familiestukken bij de meeste nalaters tot de grootouders,
ouders en/of kinderen beperkt, bij anderen moeten vele generaties verte-
genwoordigd zijn, terwijl familiewapens het dynastieke karakter nog eens
onderstreepten. Nadat Elisabeth Portengen bij haar huwelijk reeds een
portret van haarzelf en de portretten van haar ouders had meegebracht,
lieten Haeck en zijn echtgenote zich nog eens tijdens hun huwelijk portret-
teren. Van Haeck werd bovendien nog een krijttekening gemaakt, terwijl de
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band tussen beide families werd benadrukt door de aanwezigheid van zowel
een ‘hertscop met horens, met des overledenen ende boedelhouster haere
waepens’, als twee stoelkussens met de wapens van de families Haeck en
Portengen erop.

Ook de familie Baerken ontbrak het niet aan familiebewustzijn. Bij de
grootvader van Christoffel Baerken hingen in 1753 behalve drie ‘wapen-
schilderijen’ twintig ‘familiestukken’. Mogelijk behoorden hiertoe het tot
op heden bewaard gebleven portret van de capucijner monnik Jacobus Baer-
ken (gedateerd 1650), de miniatuurtjes op koper van Petrus Canisius Baer-
ken en diens echtgenote Beatrix Maria Stendering (gedateerd 1653), en de
beeltenissen van de Doesburgse burgemeester Wilhelm Baerken (gedateerd
1629) en pendant (vermoedelijk diens echtgenote Cunera Kanis). Voorts is
er nog een ongedateerd (achttiende-eeuws) schilderij bewaard gebleven van
Christoffels oom Theodorus Baerken door Godefridus van der Dijck.25

Lang niet alle familieportretten waren kostbare stukken. Twee familie-
portretten afkomstig uit de toch niet onaanzienlijke Doesburgse familie Van
Lamsweerde (een portret ‘vertonende grootmama Agatha Huigen en tante
Van Vinceler, haar zuster’, en een portret van hun jonggestorven broer)
werden in 1787 bij het opmaken van de boedel van het echtpaar Van der
Horst-van Lamsweerde op respectievelijk twaalf en acht gulden getaxeerd.
Dergelijke portretten hadden vooral een symbolische en eventueel emotio-
nele waarde, zoals het portret van generaal-majoor Van der Horst, dat door
de geportretteerde ‘bij handschrift’ vermaakt was aan zijn jongste kleinzoon,
de student Balthasar Jan van der Horst.

In de per vertrek opgemaakte Doesburgse boedelbeschrijvingen komen
we de familieportretten doorgaans tegen in de achterkamer op de begane
grond. Zo hingen bij de Bettincks (1659) in de achterkamer elf ‘schilderijen
of konterfeitsels van verscheidene personen’. De wapenborden die ‘in tijd
van versterff voorgedraegen ende opgehangen’ waren, werden op de boven-
verdieping bewaard. Bij de winkeliersfamilie Jansen (1663) hing in de ach-
terkamer een ‘figuur of tronie van Jansens oudste dochter Jantje, een kindt
zijnde’. Bij de familie Van Eijs-Verspijk (1788) ten slotte werden de wanden
van de eetkamer gesierd met acht familieportretten in vergulde lijsten.

In Maassluis daarentegen hingen portretten juist vaak in het meer
publieke voorhuis, zoals bij chirurgijn Schilperoort (1720), die dit voorver-
trek met maar liefst 27 schilderijen had verfraaid, waaronder twaalf (niet
nader omschreven) portretten. En bij het chirurgijns/vroedvrouw-echtpaar
Van Egmond-van Grieken (1732) hingen in het voorhuis naast een portret
van de Friese geneesheer Sibersma twee ‘staande portretten’ en een wapen
van Van Egmond, terwijl in de gang nog eens twee portretten werden aange-
troffen. De omschrijving ‘staande portretten’ kan hebben gestaan voor het
formaat, maar ook voor de afbeelding. Het kan een kniestuk zijn geweest,
maar ook een portret ‘ten voeten uit’. In het laatste geval moet het om een
uitzonderlijk ‘representatief’ schilderij zijn gegaan.
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Het is heel goed mogelijk dat we in Maassluis te maken hebben met een
andere vorm van zelfpresentatie dan in Doesburg: in het vissersdorp richtte
men zich op een breed publiek (de lokale gemeenschap), in Doesburg op de
eigen groep. Maar het is ook mogelijk dat de plaats van portretten afhankelijk
was van het soort afbeelding: (voor)ouders in de publieke ruimte en kinderen
in de privé-ruimte. Ook bij notaris Van Dam (1717) hingen de kinderpor-
tretten niet in het voorhuis, maar in de minder publieke binnenkeuken.

Van de in totaal achttien Maassluise inventarissen met portretten dateren
er vier van de zeventiende eeuw, vier van de tweede helft van de achttiende
eeuw en de rest van de periode 1700-1740. Dat is ook de periode waarin de
schilder Hendrik Patijn in het vissersdorp werkzaam was. Bij zijn overlijden
in 1729 werden bij hem verschillende portretten van Maassluizers aange-
troffen, waarvan een aantal nog onvoltooid.

Overigens zullen lang niet alle portretten familieleden en verwanten
hebben voorgesteld. Volgens Le Francq van Berkhey hing in de meeste
visserswoningen een prentje ‘vertoonende eene Afbeelding van onzen Prin-
sen en Prinsessen, onzen Tromp, de Ruiter, en soortgelyken’.26 In de Maas-
sluise boedelbeschrijvingen komen we ze niet tegen, maar dat hoeft niet te
betekenen dat ze er niet waren; het is heel goed mogelijk dat het hier ging om
eenvoudige, opgeplakte prenten die niet waardevol genoeg waren om in een
inventaris te worden beschreven.

In Doesburg blijft het aantal vermeldingen van ‘beroemdheden’ beperkt
tot een paar inventarissen. Interessant is de combinatie van een professor en
een predikant bij zowel de van oorsprong Zutphense burgemeestersfamilie
Wentholt (1763) als de familie Van der Horst (1787) (respectievelijk predi-
kant Rainertz en professor Cremer bij Wentholt, en dominee Brakel en ‘de
beroemde professor Belidor’ bij Van der Horst). Bij Wentholt kregen ze een
plaats tussen een ‘historie van Rosette en Galant, ‘een zeestukjen’, een ‘velt-
stukjen’, een ‘dansstukjen’ en ‘het lijden van den saligmaker’. Bij Van der
Horst hingen ze tussen ‘een krijgsactie’, een ‘getekend schilderij van een 
admiraliteitsjacht’,27 een ‘getekend landschapje en twee religieuze voorstel-
lingen: ‘het paas- of nagtmaal van de Heiland met zijn discipelen’ en de aan-
kondiging van Isaaks geboorte door drie engelen aan Abraham. Beide inven-
tarissen hielden elkaar zo opmerkelijk in evenwicht. Extra waren alleen de
politieke prenten bij Van der Horst: een portret van Willem  , een ‘zinne-
prent betreffende Willem  ’ en twee getekende portretten van Willem  en
echtgenote.

In een politiek onrustige tijd kregen dergelijke voorstellingen meer ge-

25. Iconografisch bureau, nrs. 1568, 1568,2, 1568,0, 1568,9. Bij het portret van Wilhelm 
Baerken wordt als schilder M. van Mierevelt genoemd. Vermoedelijk was dit Michiel
Jansz. van Miereveld (1567-1641). 26. Le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van
Holland, 1773, deel    .2, p. 870. 27. Wellicht betrof het hier een penschilderij van Willem
van der Velde de Oude (ca. 1611-1693). Van der Velde was beroemd om zijn monochrome
penschilderijen van admiraliteitsjachten.
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wicht. Dit moet zeker ook het geval zijn geweest bij de oorspronkelijk uit
Duitsland afkomstige Maassluise herbergier Eijckentopf. Eijckentopf was
beheerder van De Gouden Zon; een grote, luxueus ingerichte herberg waar
men kon dineren en waar zowel thee, koffie en chocolade als alcoholische
dranken werden geschonken. In de herberg kon gemusiceerd worden, getui-
ge de aanwezige muziekinstrumenten (in de keuken een klavecimbel en op de
bovenkamer een huisorgel). De plaats die hier voor muziek was ingeruimd
werd nog eens benadrukt door de vier stenen beelden in de voorkamer, ‘ver-
beeldende muzikanten’. In het portaal op de begane grond vond men een
tiental kolven voor het kolfspel, en elders triktrakborden. In 1739 mikte Eijc-
kentopf met zijn prenten op een publiek van Oranjegezinden; behalve een
portret van Eijckentopf zelf hingen hier de portretten van de prins en prin-
sessen van Oranje, portretten van de koning en koningin van Frankrijk, twee
jachtstukjes en vijf ‘papenschilderijen in vergulde lijst’. Wellicht had men bij
de laatste katholieke thema’s voor ogen.28

Het feit dat men in beide openbare gelegenheden zo duidelijk stelling
nam, tekent de lokale verhoudingen in dit vissersdorp, waar de orangisten
konden rekenen op de steun van de overgrote meerderheid van de bevol-
king.29 Het zou interessant zijn om te weten wat voor rol openbare gelegen-
heden in Doesburg in dergelijke omstandigheden speelden. Helaas laat het
bronnenmateriaal het hier afweten. Voor het zeventiende-eeuwse Woerden
weten we dat de herbergier de openbare ruimte juist inrichtte als – in dit
geval in confessioneel opzicht – neutraal terrein, mogelijk tegen de achter-
grond van de religieuze verschillen onder de lokale bevolking. Waar particu-
lieren in hun woonhuis voor religieuze voorstellingen juist een prominente
plaats inruimden om zo hun maatschappelijke positie te markeren, beperkte
de herbergier zich voor dergelijke statements nadrukkelijk tot de privé-
vertrekken.30 Ook Doesburg was een pluriconfessionele samenleving, en
een soortgelijke opstelling lijkt dan ook aannemelijk.

   

Zoals we reeds gezien hebben telde Doesburg onder zijn inwoners een rela-
tief groot aantal rooms-katholieke huishoudens. In 1798, het enige jaar
waarvoor we over een enigszins betrouwbare telling beschikken, vertegen-
woordigde deze groep ongeveer eenderde van de bevolking. Vermoedelijk
was hun aandeel in de zeventiende eeuw veel groter. Ook hun invloed op het
maatschappelijk leven mogen we niet onderschatten, ook al was de openbare
uitoefening van de rooms-katholieke eredienst officieel verboden. Sinds
1628 was er in het stadje permanent een jezuïetenstatie gevestigd, gesteund
door invloedrijke en (dan nog) kapitaalkrachtige katholieke families als de
Baerkens. Daarnaast telde Doesburg een luthers of tenminste een sterk op
het lutheranisme georiënteerd circuit, waartoe (getuige de aanwezigheid van
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een portret van Luther) ook luitenant Bettinck en Lemmerman (of wellicht
hun echtgenotes?) hebben behoord.

Bij het echtpaar Van Warendorp-Bomer hing in 1638 niets aan de muur,
terwijl de aanwezigheid van een zilveren crucifix doet vermoeden dat we
hier te maken hebben met een katholiek huishouden, waar bovendien
(getuige de aanwezigheid van maar liefst twintig gebedenboeken en oude
schoolboeken) het schoenmakersbedrijf gecombineerd werd met een con-
fessioneel gebonden onderwijstaak (die dan, naar we mogen aannemen, zal
zijn waargenomen door de vrouw). Aan deze terughoudendheid op het
gebied van beeldmateriaal zouden ‘strategische’ overwegingen ten grond-
slag kunnen liggen: men maakte niet al te veel ophef, zodat er ongestoord
onderwijs van katholieke signatuur kon worden gegeven. Ook bij winkelier
Gerrit Donck (1697) lijkt ieder spoor van een nadrukkelijke presentatie van
een katholieke oriëntatie te ontbreken: terwijl in de linnenkast een Agnus
Dei en een zilveren kruis met een rozenkrans opgeborgen lagen, werden de
wanden van de kamer gesierd met zes konterfeitsels (portretten) en twee
kleine niet nader omschreven schilderijtjes.

Bij meestertimmerman Oortwijn van Hasselt (1666) vinden we eveneens
devotionele objecten (een viertal rozenkransen, een glazen wijwaterpotje
met een waskaars, vijf Agnus Dei’s, drie houten crucifixen, een ‘verheven’
crucifix (dat wil zeggen plastisch uitgevoerd, als snijwerk) en een zilveren
kruis bevestigd aan een rozenkrans), maar aan beeldmateriaal alleen een
schilderijtje van Maria en 25 ‘oude kleine kinderprentjes’, waarmee naar alle
waarschijnlijkheid kleine devotieprentjes zijn bedoeld, zoals die bijvoor-
beeld werden aangetroffen in ‘twee kleine boekjes met prenten erin’.

Bij het brouwersechtpaar Ten Holtendorp-Hellers komen we in 1637
behalve drie niet nader omschreven beeldjes een schilderijtje tegen ‘van
Onze Lieve Heer’, naast een tweetal ‘schilderijen’ van de prins van Oranje
en schilderijtjes ‘van de vijf zinnen’ en de tien geboden; in deze periode net
als elders ook in Doesburg gangbare, en confessioneel-neutrale allegorische
voorstellingen.31

Dat het lokale bestuur – ook zelf allerminst een confessionele eenheid – in
deze periode echter ruimte bood voor individuele keuzes op religieus gebied,
illustreert de inventaris van Daem Rossum en Meynten Wierken (1642).
Rossum was behalve timmerman ook stadsbode en had dus een publieke
functie. Bij het opmaken van zijn boedel werden behalve een wijwaterbakje,
een zestal gebedenboeken, een liedboek en een postille ook veertien losse de-
votieprentjes (‘heiligjes’, oftewel afbeeldingen van heiligen) aangetroffen,
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28. Over het verschil in themakeuze tussen katholieke en gereformeerde huishoudens zie 
Pastoor, ‘Bijbelse historiestukken in particulier bezit’, 1997. 29. Brouwer en Vellekoop,
Maassluis in oorlog en beroerte (1780-1789), 1986. 30. Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz.,
1995, p. 343. 31. Bij Van de Velde (1677) in het voorhuis ‘5 prentjes met rolletiens uijt-
belende de vijff sinnen’. Vgl. de Maassluise boedel van Sliedrecht (1691): op zolder ‘de
vijff sinnen’.



‘uitgezondert so in de bedeboeken mo-
gen liggen’. Op de acht schilderijen in dit
huis wordt ons helaas geen blik gegund.

De Doesburgse koopmansfamilie
Jansen-van Grevenbroeck (1663) zou
kunnen worden beschouwd als de gere-
formeerde tegenhanger van genoemde
katholieke huishoudens. Van de in totaal
veertien voorstellingen verwezen er
slechts twee, in beide gevallen oud-testa-
mentische voorstellingen, naar de religi-
euze oriëntatie van de familie. In de keu-
ken hing een toepasselijk schilderij ‘van
de ontmoeting en geschenken van Jacob
en Ezau’ (met daarop natuurlijk het bord
met linzen), en in de kamer een schilderij
voorstellende ‘Jozef en broers haalt ko-
ren op in Egypte’. De overige voorstel-
lingen in dit vertrek (waaronder een af-
beelding van ‘de trap des ouderdoms’)
hadden geen specifiek religieuze thema-
tiek.

Bij de notabelen Bettinck, Lemmer-
man en Haeck, alle drie in het bezit van
een relatief groot aantal schilderijen, lijkt

Jan Both naar Andries Both, De vijf 
zintuigen. In deze serie over het gezicht, 
het gehoor, de reuk, de smaak en het 
gevoel wordt de spot gedreven met 
boeren en boers gedrag. Vijf etsen, 
tweede kwart zeventiende eeuw. 
Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum
Amsterdam



religie evenmin een prominente plaats in te nemen. Weliswaar geven Bet-
tinck en Lemmerman blijk van hun religieuze oriëntatie met de aanwezig-
heid van een portret van Luther, maar bij Bettinck treffen we het portret aan
in de intieme ‘stoeve’, de door middel van een stoofkachel verwarmde ruim-
te. Zoals we in hoofdstuk 3 opmerkten, had dit vertrek bij de Bettincks een
weinig ‘representatief’ karakter en werd het vermoedelijk gebruikt door de
vrouw des huizes als ‘toevluchtsoord voor intimiteit’. Bij Lemmerman
(1660) betreft het een ‘prent’, in een verzameling van dertig ‘schilderijen’.
Bij Bettinck treffen we aan religieuze voorstellingen ‘een schilderij van het
avondmaal’ aan, maar dan wel op de als slaapruimte gebruikte bovenverdie-
ping. Lemmermans boedel telde op een totaal van dertig schilderijen slechts
twee religieuze afbeeldingen: respectievelijk van ‘Salvator Mundi’ en ‘St.
Jans predicatie’.32 Van de tachtig schilderijen bij burgemeester Haeck heb-
ben er vijf een religieus karakter. Met het schilderij ‘van de koninginne van
Seba’ was het Oude Testament vertegenwoordigd, met een ‘kopie naar Bij-
lert van de Maria groetenis’ (de Annunciatie) en twee voorstellingen uit het
leven van Christus (de geboorte en de roeping) het Nieuwe Testament.33

Het merendeel van de overigens algemeen gangbare voorstellingen had
een neutraler karakter. ‘Zeetjes’ of ‘schepen in de storm’ komen we in dit
landstadje weinig tegen, terwijl landschapjes sterk vertegenwoordigd zijn:
bij Jansen in de kamer een ‘wildernis’ (een ongecultiveerd stuk grond) en op

32. Twijfelgevallen: een schilderij van Simons, een schilderij van M. Peter en een ‘luterist’.
33. Mogelijk betrof het hier een kopie naar een werk van Jan van Bijlert (1603-1671). Een
dergelijk werk van Jan van Bijlert is overigens niet bekend. Zie Huys Janssen, Jan van
Bijlert, 1994.



de zolder een afgedankt schilderij ‘zijnde soo ’t schijnt een kasteel liggend
aan een gebergte’; bij Bettinck een viertal kleine landschapjes en een groot
schilderij ‘ook landschapsgewijze’ doch gebarsten, in de stoeve; bij
Lemmerman twee bataillestukken en vier landschapjes, waaronder één van
Honthuijsen; en bij Haeck ten slotte naast ‘een kar die omvalt’, van Adam
Willaerts, drie landschappen: twee van respectievelijk Joost Cornelisz.
Droochsloot en de jonge (Abraham) Willaerts (‘een stukjen van de jonge
Willaerts sijnde een landschap met naecte beeldtgens’), en een kopie van een
landschap naar Hans Saverij. Dergelijke afbeeldingen kunnen als kunstwerk
zijn gewaardeerd (in het geval van Haeck zal dit zeker óók het geval zijn
geweest), een christelijk-moralistische connotatie hebben gehad en het idee
van de pastorale idylle hebben opgeroepen.

Hetzelfde geldt voor de ‘naturalia’: bij Bettinck ‘een zestal fruitschilde-
rijen’, bij Lemmerman twee bloempotten, een papegaai met vruchten en
‘vissen’, en bij Haeck behalve ‘een bloempot’ ook ‘een kalf en schapen van
Vollenhove’,34 ‘een rozebedt’, ‘een geslachte os aan een balk’ en, direct
daarna vermeld, een ‘geschilderde peckelharingh’.

Aan een gevoel van superioriteit als ‘beschaafde stedeling’ tegenover de
‘onbeschaafde buitenstaanders’ appelleerden wellicht de ‘boerenbruiloft’,
een schilderijtje van ‘twee geliefjes’, ‘een schilderij van een zottin’ bij Jansen,
een schilderij ‘van een zekere joffer’ bij Bettinck, een ‘boerekermis’ bij Lem-
merman, en ten slotte de vijf herders en herderinnetjes, ‘een fluitertje’, ‘een
bruid die te bedde geleid wordt’, ‘twee gekken waarvan een van Jan van Duij-
ren’, ‘een boerenkermis’, en ‘twee kinderkens met een papegaai’ bij Haeck.

Bij deze laatste notabele werd de tegenstelling beschaafd/onbeschaafd
mogelijk nog benadrukt door de aanwezigheid van ‘een kamer à la mode’ en
‘een banketje’. De zeven ‘schilderijen’, voorstellende de zeven planeten,
zullen prenten zijn geweest met astrologische informatie zoals die ook in
toenmalige almanakken te vinden was. Bij Lemmerman werden kijkers geat-
tendeerd op ‘de vleselijke lust’ met een ‘bordeel’ en, naar we mogen aanne-
men, op ‘de hartstocht’ met een emblematische voorstelling van ‘een vuur-
blazer’.35 De ‘ijdelheid’ van het bestaan werd met twee vanitasschilderijen
aan de orde gesteld.

Klassieke thema’s komen we alleen tegen bij de Doesburgse notabelen
Lemmerman en Haeck, met bij de eerste een ‘saphir’, een ‘florida’, ‘een
bacchus’ en ‘Jokius die het al belacht’, oftewel de lachende Democritus die
doorgaans optrad samen met zijn tegenpool, de huilende Heraclitus. Bij
Haeck hingen wat ‘intellectuelere’ voorstellingen: ‘een Andromeda’, ‘een
schilderij van Ovidius’, ‘een schilderij van Europa uit Ovidius’ en een schil-
derij van ‘Hector van Troje’.36
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In de ogen van ‘fijnproevers’ als burgemeester Haeck moeten de Maassluise
‘verzamelingen’ van tientallen ‘borretjes’ en schilderijtjes van een verba-
zingwekkende banaliteit zijn geweest. Althans, wanneer de paar voorbeel-
den waarover we beschikken als representatief beschouwd mogen worden.
Enige twijfel is hier op zijn plaats, want het lijkt geen toeval dat we in het
‘gereformeerde’ vissersdorp juist bij de nalaters van wie de schilderijen
beschreven zijn vaker ‘katholieke’ voorstellingen tegenkomen.

In het huis van meesterchirurgijn annex barbier Lipsius (1680), overi-
gens als een van de weinige nalaters in het bezit van een tuin, hingen ‘de vier
seizoenen’, een zeegezicht met een schip, vier ‘juffers en jonkers’, twee
albasten bordjes en een groot schilderij ‘waarop Christus van het kruis wordt
genomen’. Bij meesterkuiper Arij Berkhoff (1753), die ‘wegens quaad
comportement en onordentelijk gedrag’ in een verbeterhuis was geplaatst,
hing ‘een schilderij met een priester’ naast afbeeldingen van koning Salo-
mon, ‘naaistertjes’, een ‘zicht op water’, en kaarten van de Haringvaart en de
IJslandse vaart. Bij notaris Van Dam (1717) ontbraken religieuze afbeeldin-
gen. Wat precies ‘een patrijsstukje’, ‘een landschapje’ of ‘een fruitstuk’ inte-
ressanter maakte dan al die onbeschreven voorstellingen bij andere Maas-
sluizers, zal altijd een raadsel blijven.

Dat Van Dam zich in zijn voorkeur voor dergelijke ‘onschuldige’ schilde-
rijtjes in het gezelschap moet hebben bevonden van veel andere Maasslui-
zers, wordt duidelijk bij een blik op de inboedel van de schilder Hendrik
Patijn.37 Patijn heeft ten minste één grote opdracht gehad: het portretteren
van de regenten van het Schiedamse weeshuis; dit en twee portretten zijn
voorzover bekend de enige werken die van hem bewaard zijn gebleven.38

Naar wordt aangenomen was Patijn in dit weeshuis ondergebracht na het
overlijden van zijn moeder Aeltje Pietersz. Hodenpijl. Uit rekeningen van
het weeshuis blijkt dat hij in de leer is geweest bij Adriaen van der Werff, die
vanaf 1693, of misschien al eerder, tot en met 1696 jaarlijks werd betaald
voor onderwijs aan Hendrik.39 Later is Patijn vermoedelijk naar Rotterdam
verhuisd, waar zijn naam in 1703 in de archieven terechtkwam toen het over-
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34. Wellicht de schilder Herman van Vollenhoven, net als de familie Portengen uit Utrecht
afkomstig.  35. Het kan hier zijn gegaan om een afbeelding van een personage met een
kooltje vuur dat aangeblazen wordt, zoals bij Van Honthorst, of om een uitbeelding van 
het element vuur, een thema dat populair was in de zeventiende- en achttiende-eeuwse
prentkunst. 36. Deze verwijzing lijkt helder, maar aangetekend moet worden dat er ook
een schilder Rombout van Trojen heeft bestaan. Met dank aan dr. M.J. Bok. 37. Over
Hendrik Patijn zie Bokhoven, Schiedamse schilders in de Gouden Eeuw, 1987, pp. 9-12;
Schadee (ed.), Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, 1994, pp. 291-292; Thieme en
Becker (ed.), Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart,
1930, deel 26, p. 302. 38. Van der Feijst, Geschiedenis van Schiedam, 1975. In Schadee
(ed.), Rotterdamse meesters, 1994, wordt nog verwezen naar een vermelding door Moes van
de portretten van Anthonij en Catharina van Vollenhoven, gedateerd 1699 (Moes 
nr. 8643,1 en nr. 8644). 39. Schadee (ed.), Rotterdamse meesters, 1994, pp. 291-292.



lijden van een kind van ‘de schilder Hendrik Patijn’ werd geregistreerd. Na
met zijn echtgenote Aletta Brengom gedurende langere tijd bij zijn vader
Leendert Jansz. Patijn in Rotterdam te hebben ingewoond, trad Hendrik als
weduwnaar in Maassluis op als commies ter admodiatie (ambtenaar voor de
heffing van verbruiksbelasting) en als waarnemend commies controleur.
Van 1716 tot 1729 zou hij bovendien als schepen in het Maassluise stadsbe-
stuur zitting hebben.

Als weduwnaar woonde Patijn met zijn huishoudster aan de Zuidzijde
van de Haven. In 1734, vijf jaar na zijn overlijden, werden het huis en de
roerende goederen verkocht. De totale waarde van zijn bezittingen verte-
genwoordigde ruim negenduizend gulden. Hiertoe behoorden ook de
boeken, ‘printkunst’, penningen, platen, gereedschappen en ‘de behoeftens
tot de schilderkonst’, die door een specialist geïnventariseerd en vervolgens
naar Rotterdam getransporteerd waren. Bij verkoop bracht dit een bedrag
van nog geen tweehonderd gulden op.

Behalve genoemde portretten werden in Patijns nalatenschap vooral
genretafereeltjes, landschapjes en zeegezichten aangetroffen. De doorgaans
duurdere ‘historiestukken’ ontbreken. Het enige dat mogelijk iets meer kan
hebben opgebracht bij een openbare verkoping is het eerder genoemde
schilderij van Batavia. Behalve dit schilderij hingen in het voorhuis ‘twee
portretten van Hendrik Patijn en diens vrouw Aletta Brengom’, een niet
nader omschreven portret (mogelijk hun overleden dochter) en voorts een
‘schilderij verbeeldende spelende kinderen met een nestje’, een ‘schilderij
zijnde spelende kinderen met een muisenvalletje’, een fruitstuk, een kerst-
nacht en drie landschappen.

Het tweede vertrek waar schilderijen werden aangetroffen was de boven-
achterkamer, die getuige de aanwezige vleeskuip met rommel en stukken
vlees en kazen eerder als opslagruimte dan als ontvangstvertrek dienst lijkt te
hebben gedaan. Hier werd een zestal portretten aangetroffen, waarbij vier-
maal de aantekening ‘ouderwets’ is gemaakt. De andere twee portretten stel-
den de Maassluise Neeltje Bubbeson (‘vrouw van Jan Valk’) en Jasper van
Dijk voor. Voorts hingen in dit vertrek ‘een landschapje’, ‘een zeetje zonder
lijst’, ‘een bloemstuk in een lijst’, ‘een kerstnacht’, een ‘kinderspel met
vogeltjes’, een ‘kinderspel met kat’, een ‘kinderspel met nestje’ en een
‘kinderspel met rommelpot’. Verrassend is een schilderij van ‘Maria en haar
kind, in zwarte lijst’. De rest van de schilderijen staat op de kleerzolder en op
de vliering. In beide gevallen betreft het vermoedelijk het goedkopere serie-
werk: twee achtkantige schilderijen ‘zijnde zeetjes’, twee ‘vierkante schilde-
rijen voorstellende een landbouw’, nog een vierkant schilderij, ‘een brantje’
(mogelijk geïnspireerd op het werk van de Rotterdamse ‘brandjes-specialist’
Egbert Lievensz. van der Poel [1621-1664]) en een vierkant schilderij voor-
stellende een gedekte tafel. Op de vliering stonden twee grote oude schilde-
rijen verbeeldende een jacht (zonder lijst), een schilderij ‘zijnde een land-
schap’ en een boerenkermis.
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Patijns bibliotheek werpt een interessant licht op zijn referentiekaders:
Cats’ Self-strijdt (1620) en Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tijd (1632),
van Erasmus zowel Lof der Zotheid als Over het Nieuwe Testament, Bosbooms
Over de Bou ordens (het zal hier zijn gegaan om zijn Verhandeling der alge-
meene bouw-order uit 1705), Hondius’ Perspective (1604), het bekende Gulden
Cabinet vande edel vry schilderkonst (1661) van De Bie, Iconologia of Uytbeel-
dingen des verstands (1644, oorspronkelijk 1593) van Cesare Ripa, Spreucken
(1616-1620) van Baudartius, Het schilder-boeck (1604) van Van Mander,
twee keer Bredero’s spelen, Camphuysens rijmen, en twee keer Ovidius’
Metamorfosen (origineel en vertaling). Het is een kleine bibliotheek met een
niet confessiegebonden, algemeen christelijk-moralistisch karakter, zoals
we die bij meer Maassluizers tegenkwamen. Het moet voor de schilder ook
een rijke bron van genrethematiek en emblematiek zijn geweest: hij had de
voorbeeldboeken binnen handbereik.

Kijken we naar de verzameling prenten, dan valt het grote aantal bijbelse
taferelen op, van meesters als Rubens, Bloemaert en Van Dijck, en de vele
tientallen portretten door onder anderen Van Dijck en Van der Werff.

Patijn was redelijk voorzien van schildersbenodigdheden, al waren deze
niet allemaal even nieuw. Zijn marmeren en pleister (gipsen) modellen
waren ‘meest defect’. Op zolder stonden enkele ‘ramen tot doek’ (houten
spanramen) en ‘enig werkhout’, mogelijk ook voor schilderijen gebruikt.
Elders in huis (een vertrek wordt niet aangegeven) bevonden zich zijn pren-
tenverzameling en schildersattributen. Patijn werkte aan verschillende
stukken tegelijk: behalve van een drietal ongeschilderde doeken wordt in de
inventaris melding gemaakt van elf ‘modellen of onvoltrokken stukken op
doek’. Het is vooral deze toevoeging die een bijzonder licht werpt op de acti-
viteiten van Patijn als schilder. Naar alle waarschijnlijkheid werkte Patijn
volgens een invulprocédé, waarbij verschillende schilderijen werden opge-
zet die later, wanneer zich een belangstellende aandiende, werden afgerond.
Een van die belangstellenden was zijn plaatsgenoot Abraham van der Meer,
van wie een nog niet voltooid portret werd aangetroffen.

Patijn schilderde vooral portretten en eenvoudige landschapjes en genre-
tafereeltjes: voorstellingen waar, zo weten we uit onderzoeken naar het
schilderijenbezit in Holland ten tijde van de Republiek, een grote markt
voor bestond. Dit zal in Maassluis vermoedelijk ook het geval zijn geweest.

In hoeverre net als in de Hollandse steden Delft, Leiden, Dordrecht en
Amsterdam bijbelse voorstellingen in de loop van de zeventiende eeuw
terrein verloren, valt niet te achterhalen. Niet alleen weten we over schilde-
rijen vrijwel niets; ook de (duurzame!) tegeltableaus onttrekken zich aan ons
oog. Dat geldt ook voor de bijbelse voorstellingen op het huisraad, zoals die
onder meer te vinden waren in Hindeloopen en de Zaanstreek en in zeeva-
rende gemeenschappen als Maassluis; echter met een in de achttiende eeuw
nadrukkelijk doopsgezinde oriëntatie.40

Patijns inventaris getuigt in elk geval van een uitgesproken belangstelling

301



voor ‘zin-’ ofwel ‘betekenisvolle’ voorstellingen, en hierin stond hij zeker
niet alleen. Zo was in 1727, kort voor het overlijden van Patijn, het eerste
deel verschenen van Het Groot Natuur- en Zedekundigh Werelttoneel, een
vertaling en bewerking van Cesare Ripa’s standaardwerk over emblemata.
Een van de direct betrokkenen bij de uitgave was Hubert Kornelisz. Poot, de
‘dichtende boer’ uit het buurdorp Schipluiden. Van de vier ‘opdrachten’
voorin waren er twee geschreven door Maassluizers, namelijk Pieter Schim
en Hendrik Schim. Onder de intekenaren bevonden zich behalve deze twee
nog een derde lid van de familie, Jacob Schim, en voorts de Maassluise secre-
taris Daniël Vollevens en zijn plaatsgenoot Gijsbert van Rooijen.41



De familie Haeck had niet alleen visueel de wereld binnen handbereik, maar
ook in de vorm van objecten als een Oost-Indische okkernoot, een Oost-
Indische hoorn, een paradijsvogel, een Oost-Indische raaf (beide gedroogd
en opgezet) en een ‘vogelstruisei (hangende in het groot-salet)’. Geen
omvangrijke rariteitencollectie zoals die in deze periode zijn te vinden bij
sommige grootstedelijke intellectuelen, maar in een kleine landstad als
Doesburg plaatste Haeck zich hiermee al ver ‘boven’ zijn collega’s. Burge-
meester Haeck had voorzover bekend geen landgoed waar hij zich ver weg
van het rumoerige stadsleven kon terugtrekken; net als veel van zijn tijdge-
noten in de grote steden, en net wat nadrukkelijker dan zijn collega-notabe-
len in Doesburg, creëerde hij zelf een ‘hofleven’ of een gecultiveerde, alter-
natieve ‘pastorale idylle’ in en rond zijn huis, met bloempotten, een bak voor
rozemarijn, een kooi voor papegaaien, een ‘versierd apelcosenboompje’ en
‘een versierde druif’.

Vanzelfsprekend waren er ook Maassluizers die de op ‘het hofleven’
geïnspireerde stijl- en smaakontwikkelingen volgden en net als Haeck in hun
levensstijl aansluiting zochten bij een minder nadrukkelijk plaatsgebonden
culturele elite. En ook in Maassluis komen we preciosa tegen waarmee de
nalater zich als individu van anderen onderscheidde of waarmee men zich,
anders gezegd, de ruimte op een meer individuele wijze toe-eigende. Het
verschil betreft ook niet zozeer de afzonderlijke objecten, dan wel de context
waarin en het tijdstip waarop zij voorkwamen. Terwijl we bijvoorbeeld – om
een op het eerste gezicht betrekkelijk onbeduidende toevoeging aan het inte-
rieur te noemen – in Doesburg reeds in de zeventiende eeuw bij zeven nala-
ters bloempotten, siertakjes en dergelijke tegenkomen, was er in deze
periode in Maassluis slechts één middenstander met een bloempot te
vinden. Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw werden ze hier meer
algemeen gangbaar. Sommige nalaters zetten er hun hele huis of tuin mee
vol, zoals de Maassluise kuiper Jan Willebroek, bij wie in 1755 maar liefst 26
verschillende bloempotten werden aangetroffen; een mooie illustratie van
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de ‘democratisering’ en een daaraan gerelateerde ‘vulgarisering’ van de
smaak in de achttiende eeuw.42

Wellicht zegt het tevens iets over de houding tegenover de natuur. Of we
in die context ook het algemene gebruik om vogels in huis te houden moeten
beschouwen, valt moeilijk te zeggen.43 Werden ze als lekkernij beschouwd
en opgegeten? Kende men aan vogels misschien een magische betekenis toe?
Of hebben we hier te maken met een rage, vooral in de Maassluise huishou-
dens, waarbij het er alleen om ging wie de mooiste en de meeste vinken, leeu-
weriken, kanaries of juist exotische vogels (papegaaien uit de Oost) hield? In
het vissersdorp bestond in elk geval een bloeiende ‘vogelcultuur’, waarbij
vooral in de achttiende eeuw in particuliere huishoudens in onze ogen verba-
zingwekkend grote aantallen vogelkooitjes (blijkbaar vaak zonder vogels)
werden aangetroffen; zo vond de notaris zestien kooitjes bij een zeilmaker in
1703, een hele verzameling (naast een paar opgezette vogels zeven kanarie-
kooitjes, vier vinkenkooitjes, ‘verschillende vogelkooitjes’ en ‘enige kooien’)
bij een bakker in 1713, acht kooitjes bij een timmerman in 1721 en ‘enige
vogelkooien’ bij een inwonende weduwe in 1759. De Maassluizer Pieter
Boda verdiende zelfs zijn dagelijks brood met de handel in vogelkooien en
vogels, totdat hij in 1772 ‘wegens krankzinnigheid’ werd opgenomen in een
Delfts tuchthuis.

Vermoedelijk was de rage van vogelkooien en vogels slechts een van de
vele uitingsvormen van een plotseling vervulbaar (en daardoor ook
versterkt) verlangen naar ‘het overbodige’, in een maatschappij waarin het
dagelijks leven tot dan toe voor het merendeel van de mensen was bepaald
door een economie van schaarste. In Maassluis vond deze verandering snel-
ler plaats dan in Doesburg, en zij zal in het vissersdorp dan ook anders zijn
beleefd, misschien bewuster, met alle gevolgen van dien.



Ook schijnbaar eenvoudige hebbedingetjes kunnen een ‘programmatische’
waarde hebben. In een context waarin men zo vertrouwd was met de wereld
van zinnebeelden met een christelijk-moralistische boodschap, zal het zilve-
ren huisraad in miniatuur, het zogeheten ‘poppengoed’, voor sommigen
meer zijn geweest dan kostbare kleinoden voor jong én oud. Het werk van
Cats en Luiken bood in elk geval een ondubbelzinnig programma voor het
cultiveren van een ‘zinnebeeldige cultuur’. Vooral in Maassluis kende het
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zilveren poppengoed een brede verspreiding. De beschreven verzamelingen
vertoonden het hele huiselijk leven nog eens in het klein, zoals bij Anna
Jorisdr. de Bije, wier ‘zilveren poppekraam’ in 1760 22 stuks zilver telde,
met onder meer een rustbank, een schommel en roostertjes.44

Een meer lokaal gebonden betekenis hadden de miniatuurscheepjes.
Zoals de modelscheepjes op het visserijbord in de Grote Kerk de band
tussen arbeidsmilieu, leefomgeving en geloof zullen hebben gesymboli-
seerd,45 zo representeerden zij in het particuliere woonhuis ongetwijfeld de
band tussen de bewoner, diens arbeidsmilieu en de leefomgeving. Derge-
lijke ‘balkhangertjes’ komen we in Maassluis bij negen nalaters tegen. Alle
eigenaars waren nauw bij de scheepvaart of het visserijbedrijf betrokken:
drie schippers (1682, 1781 en 1783), twee stuurlieden (1691 en 1732), een
scheepstimmerman of reder (1685), een boekhouder (1777) en twee kooplie-
den (1697 en 1778).

Dit aantal van negen scheepjes in Maassluis is hoog; in inventarissen uit
het Zuiderzeestadje Medemblik komen we dergelijke scheepjes helemaal
niet tegen, ook al zouden we ze ook daar mogen verwachten gezien de betrok-
kenheid van veel inwoners bij scheepvaart en visserij. Wellicht bestond er
een speciale markt voor dergelijke scheepjes in dit Zuid-Hollandse vissers-
dorp. Een van de lokale producenten was dan mogelijk het echtpaar Schoe-
vaarts-Vermeer. In hun inventaris, opgemaakt in 1799, werden maar liefst
drie scheepjes aangetroffen, samen met andere objecten en diverse gereed-
schappen die op een vorm van huisnijverheid lijken te wijzen.

Ook de incidenteel voorkomende vermeldingen van ‘een zilveren visje,
gemaakt als een haring’, of ‘een verguld visje gemaakt als een kabeljauw’ zijn
gemakkelijk te relateren aan arbeidsmilieu en met de visserij verworven wel-
stand. Beperken we ons niet tot hetgeen in schriftelijke bronnen is terug te
vinden, maar kijken we ook naar de artefacten zelf, dan wordt pas duidelijk
hoe bezeten men moet zijn geweest van die wereld in miniatuur en hoe be-
langrijk de rol van ook dit soort objecten kan zijn geweest in de constructie
van een ‘Hollandse’ identiteit. Een mooi voorbeeld zijn de loddereindoosjes
(geurdoosjes) in de vorm van een linnenkabinet of bijbel.46

De ‘wereld in miniatuur’ stond deels natuurlijk ook voor een bepaalde
stijl en smaak, voor overvloed en luxe, voor een bepaald esthetisch gevoel.
Het waren voorwerpen die ‘kijkgenot’ en ‘voelgenot’ boden en een distinc-
tieve waarde hadden omdat niet iedereen ze in huis had of van het bestaan op
de hoogte was. Tot die wereld behoorden de meeste beeldjes, beesten,
schoentjes, stoofjes en poppetjes van porselein en Delfts aardewerk, en de
talrijke pulletjes en vaasjes die vaak in één adem met de beeldjes werden ge-
noemd. In Doesburg bleef de verspreiding van dit siergoed relatief beperkt.
De rijke jurist Van Leenhoff (1754) was mogelijk een van de weinigen in
Doesburg met een verzameling porselein en Delfts aardewerk die zich enigs-
zins kon meten met die van sommige achttiende-eeuwse Maassluizers; in
zijn collectie van 355 stuks porselein bevonden zich zo’n veertig papegaai-
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tjes, ‘chinezen’, padden, stoofjes, hondjes, ‘tripkes’ (een soort vrouwen-
klompjes met een leertje over de wreef), muilen en andere (niet nader om-
schreven) beeldjes.

In Maassluis liepen de aantallen sterk uiteen. Terwijl in de tweede helft
van de achttiende eeuw bij de vissers en kleine zelfstandigen meestal niet
meer dan zeven ‘beeldjes’ of ‘pulletjes’ te vinden waren, lag de mediaan bij de
middengroepen in het derde kwart van
de achttiende eeuw rond de tien, en in
het laatste kwart rond de vijftien, met
een maximum aantal van respectievelijk
39 bij een leerlooier in 1761 en vijftig
stuks bij een koopman in 1789. Zij deden
daarmee niet onder voor de beeldjesbe-
zitters onder de notabelen en grote on-
dernemers: van hen heeft de helft in het
derde en laatste kwart van de achttiende
eeuw respectievelijk meer dan twintig en
meer dan 37 beeldjes in huis. We zien
echter ook hoe deze rage haar aantrek-
kingskracht bij hen verloor op het mo-
ment dat zij algemeen werd. Geen van de
nalaters uit deze groep had na 1790 nog
beeldjes in huis; de nieuwigheid was er-
van af en het siergoed werd vermoedelijk vulgair en kitscherig gevonden.
Aan het eind van de achttiende eeuw begon de belangstelling voor materiële
weelde en overvloed in sommige groepen te tanen. Waar weelde voor ieder-
een bereikbaar was, verloor zij haar distinctiewaarde.

In Van Laars Het groot Ceremonie-boek uit 1735 werd het porselein duide-
lijk zijn plaats gewezen als ‘nutteloos’ en ‘ordinair’ object voor vrouwen. In
een passage waarin in dialoogvorm ‘de grote dwaasheden van de mensen’
worden besproken, noemt Johan, representant van de mannelijke stem, als
grootste dwaasheid de ‘Liefhebbery van zommige Burgers Vrouwen, die
haare Mannen ruïneeren, door het oprechten van Cabinetten met Oud
Porcelein’. Maria, de vrouwelijke tegenspeelster, plaatst hier de liefhebbe-
rijen der mannen tegenover: ‘als daar is het verzaamelen van Schilderyen,
van Boeken, van Gedenk-Penningen, &c.’ Maar Johan geeft het verschil
duidelijk aan; hoewel het verzamelen van boeken en penningen de voorkeur
geniet, als zijnde ‘zeer nuttig voor de Studiën’, is het verzamelen van schil-
derijen nog altijd beter dan het verzamelen van porselein: ‘het is nog een veel
Edeler Liefhebbery de Kunst in een schoon Stuk Schildery te bespiegelen,
als het gekrabbel der Haanepooten van de Japoneezen en Chineezen, op

44. Not. Arch. Maassluis, inv. nr. 5569, Boedelrekening Anna Jorisdr. de Bije, 1760.
45. Frijhoff, ‘Scheepsmodellen in kerken’, 1988. 46. Zie Wittewaal, ‘Nederlandse zilveren
lodereindoosjes (1740-1885)’, 1971.

a. Loddereindoosje in de vorm van een boek,
zilver, Schoonhoven, 1786
b. Loddereindoosje in de vorm van een kabinet,
zilver, Amsterdam, 1781
Particuliere collectie



eenige stukken verglaasde Aarden, het geen verlooren is als het vald’.47

De toename in het bezit van prullaria, van functieloze hebbedingetjes is
illustratief voor de verschuiving die in de loop van de bestudeerde periode
had plaatsgevonden, namelijk van een materiële cultuur waarin schaarste
overheerste naar één waarin plaats was voor overvloed. En met het siergoed
eigende men zich, bewust of onbewust, niet alleen een nieuwe visuele, maar
ook een nieuwe tactiele cultuur toe.



Het loont de moeite om vanuit deze invalshoek nog eens van enige afstand te
kijken naar de hoedanigheid (glans, helderheid, felheid van kleur, materiaal-
soort, stevigheid of kwetsbaarheid, fijn of grof) van enkele voorwerpen
waarmee de Doesburgers en Maassluizers zich omringden.

De keuzemogelijkheden op het gebied van kleuren en materiaalsoorten
werden door tal van factoren bepaald. De technische mogelijkheden waren
niet onbeperkt, en ook het aanbod van de voor bepaalde kleuren en materia-
len benodigde grondstoffen kende grenzen. Van tal van materiaalsoorten
bestonden imitaties, waarbij het voor de onderzoeker lang niet altijd duide-
lijk is of daarbij werd getracht het origineel zo veel mogelijk te benaderen.
Het van het origineel afgeleide object werd niet per definitie minder gewaar-
deerd; voor de één was Delfts blauw een goedkope imitatie van porselein,
voor de ander was het misschien een symbool van ‘echt Hollands’ vakman-
schap. Zoals er dure en minder dure materiaalsoorten bestonden, zo waren
er ook dure en minder dure kleuren. Niet alleen het gebruik van kleuren en
stofsoorten in kleding kon aan voorgeschreven regels gebonden zijn, maar
ook dat in meubilair. Bekend zijn bijvoorbeeld de kleuredicten die in 1653 in
Brunswijk werden uitgevaardigd en waarbij per stand werd vastgelegd wat
voor kleuren al dan niet geoorloofd waren voor de doorgaans geverfde
bruidskisten: de eerste stand had het monopolie op rood, bij de tweede stand
mochten alleen rood en groen gecombineerd worden, bij de derde stand
licht- en donkergroen, en bij de vierde stand mochten de kisten uitsluitend
‘mit geringer farbe angestrichen sein’.48 In de Republiek bestonden er voor-
zover bekend alleen ongeschreven conventies. Die konden, dat is inmiddels
duidelijk, minstens even dwingend zijn. De keuze voor een bepaalde stof of
kleur was dan ook betekenisvol, ook waar het het interieur betrof.

Helaas varieerde de belangstelling voor kleuren en materiaalsoorten sterk
per inventarisopsteller. Wat de sieraden en het goud en zilver betreft is het
beeld wel duidelijk; voor iedereen vormden deze kostbaarheden begeerd
bezit, al werden ook hier uiteenlopende prioriteiten gesteld. Zo is het
bijvoorbeeld opvallend dat we bij de Doesburgse elite grote objecten als
zilveren kandelaars en armblakers tegenkomen, terwijl men in Maassluis
eerder lijkt te kiezen voor grotere aantallen kleine objecten, met de ritsen
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zilveren knopen bij de zeevarenden en plaatselijke ondernemers misschien
nog wel als meest opvallende item.

Veel lastiger is het om een beeld te krijgen van de kleur en de materiaal-
soorten waar het de stoffering van de woonruimte betrof. De computer biedt
ons de mogelijkheid de vermeldingen van kleuren en houtsoorten op een rij
te zetten. We beginnen met de gordijnen, waarbij we in het midden laten of
ze in de kast lagen, ofwel voor het raam of voor het bed hingen; een onder-
scheid dat in de boedels overigens lang niet altijd is terug te vinden.

We kunnen vaststellen dat de Maassluise notarissen het in de periode
vóór 1700 in twintig gevallen om wat voor reden dan ook de moeite waard
vonden te vermelden dat de gordijnen die zij zagen blauw waren, dat zij in
twaalf gevallen de aanwezigheid van groene gordijnen signaleerden, en dat
zij slechts in vijf gevallen hun pen ter hand namen om melding te maken van
rode gordijnen. Verder komen we dan nog vier keer gestreepte tegen, en één
keer ‘gebloemde’, ‘groen gestreepte’, ‘witte’, ‘oost-indische’, ‘oost-indische
geblokte’, ‘bonte’ en ‘katoenen’ gordijnen. In de overige 68 gevallen werd
alleen het aantal genoemd.

Wat hebben we aan deze gegevens? Belangrijkste vraag is natuurlijk hoe
de niet nader omschreven gordijnen eruitzagen. Nemen we de notarissen (of
hun klerken) serieus en gaan we ervan uit dat zij datgene noteerden wat
afweek van de norm, in plaats van geheel willekeurig te werk te gaan, dan
moeten we ons afvragen welke stof zo gewoon kan zijn geweest dat zij ‘onbe-
noemd’ bleef. Ongebleekt linnen komt hiervoor het meest in aanmerking.
Dit zou betekenen dat er voor de meeste bedden en ramen een grauw-witte
stof hing. Op genreschilderijen komen we die niet tegen, maar dat zegt niet
zoveel; een schilderij is niet altijd een getrouwe afspiegeling van de realiteit,
het is vaak meer of minder bewust gericht op representatie.

Kleur moet in dergelijke ‘grauw-witte’ interieurs extra zijn opgevallen.
Het was iets bijzonders. Opvallend is dat blauw en groen kennelijk in de
meerderheid waren en dat rood, de kleur die onder de achttiende-eeuwse Pa-
rijse bevolking na groen het meest werd gekozen voor bedgordijnen, een on-
dergeschikte plaats innam. De zeventiende-eeuwse Maassluizers kunnen in
hun keuze voor blauw als ‘moderner’ dan de achttiende-eeuwse Parijse
dienstboden en arbeiders worden beschouwd; Pastoureau heeft laten zien
hoe immers tussen de twaalfde en de zeventiende eeuw in West-Europa een
geleidelijke verschuiving plaatsvond in het aanzien van de kleuren rood en
blauw, waarbij het aanvankelijk minder gewaardeerde blauw het uiteindelijk
zou winnen.49

In de achttiende eeuw nam de verscheidenheid aan kleuren toe. Behalve
blauwe en groene gordijnen komen we nu vaker vermeldingen tegen van
witte (gebleekt linnen?) en gebloemde gordijnen, en sits als belangrijkste

307

47. Van L[aar], Het groot Ceremonie-boek, 1735, p. 415. 48. Mohrmann, Alltagswelt im 
Land Braunschweig, 1990, pp. 105-106. 49. Zie onder meer Pastoureau, ‘Et puis vint le
blue’, 1986.

 -



 . 



nieuwkomer. Gebruikt voor beddenspreien, schoorsteenkleedjes en gordij-
nen zorgde sits voor glans en felle, bonte kleuren in het interieur.

Wat voor kleur had het houtwerk in huis en hoe voelde dat aan? Meestal
worden geen bijzonderheden genoemd, en we moeten dan ook aannemen
dat veel meubels van ongeverfd vuren- of eikenhout waren. In het Maas-
sluise boedelbestand wordt in totaal 174 keer melding gemaakt van ‘ge-
verfde’ meubels. Weten we van deze meubels niet de kleur, in andere geval-
len lijken de notarissen wat preciezer, en sporadisch komen we dan ook
blauwe, groene of rode meubels tegen. Het ‘ouderwetse’ ebbenhout, saker-
daanhout en palissander en het ‘moderne’ mahonie bleven in beide plaatsen
beperkt tot enkele incidentele vermeldingen. Het is tegen deze achtergrond
dat de ruime aanwezigheid van notenhout in Maassluis opvalt. Behalve een
notenhouten kast of kabinet hadden sommige Maassluizers ook andere
notenhouten meubels in huis, zoals stoelen, tafels, horlogekastjes, kapstok-
ken en theerekjes. Net als zoveel andere innovaties verscheen ook notenhout
voor het eerst in de boedels aan het eind van de zeventiende eeuw: in 1695
wordt een notenhouten theerekje vermeld in de boedel van burgemeester
Van Wijn en in 1717 komen we een notenhouten tafel met zes dito stoelen
tegen bij een notaris. Gangbaarder dan notenhouten meubels waren nog de
‘bruine’ meubels. Mogelijk waren het meubels zoals Le Francq van Berkhey
die in het Noord-Hollandse Broek in Waterland bij de ‘landlieden’ aantrof.
Bij hen was, aldus Le Francq, ‘veeltyds alles met eene vlammende bruine,
nootboomachtige verwe beschilderd’.50 Ten slotte zien we zowel in Does-
burg als in Maassluis vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw
‘gewreven en geboende’ meubels verschijnen.

Wijst dit op een toenemende fijngevoeligheid, waarbij alles wat ruw en
dof was slechter werd verdragen? Raakte men geleidelijk aan gewend aan de
‘blijvend’ mooie, heldere kleuren (blauw!) en het gladde oppervlak van het
porselein en Delfts blauw? Zilver, tin en koper moesten altijd worden opge-
poetst, het geglazuurde of geëmailleerde serviesgoed glansde vanzelf.

Voorwerpen uit familiebezit speelden een belangrijke rol bij de zelfpre-
sentatie. Maar anders dan wij vanuit onze historiserende kijk op het verleden
wellicht geneigd zijn te veronderstellen, hoefde dit niet te betekenen dat
men het patina op deze voorwerpen waardeerde. Voor de ‘oude’ elite zal
ouderdomsglans misschien hebben gefungeerd als distinctiesymbool en
werd het herkend als een tastbaar bewijs van ‘oude welstand’.51 Maar er was
ook een groep – en vermoedelijk was die vele malen groter – die het belang-
rijk vond dat er juist geen sporen van gebruik op voorwerpen te zien waren.
Waar ook ‘oude voorwerpen’ zo goed als nieuw waren, zo dacht men
wellicht, moest het wel zo zijn dat schaarste daar al lang geleden had plaats-
gemaakt voor overvloed.

308

50. Le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Holland, 1773, deel    .2, p. 943; 
zie ook Jas, ‘Tot cieraet en gebruyk’, 1990. 51. Vgl. McCracken, Culture and consumption,
1988, pp. 31-43.



Conclusie

Doesburgers en Maassluizers gaven vorm en betekenis aan hun dagelijks
leven door hun keuze voor bepaalde consumptiegoederen en door de manier
waarop zij die goederen gebruikten. Of en wanneer er een inventaris van hun
bezittingen werd gemaakt, was niet alleen afhankelijk van de officiële regel-
geving, maar ook van tijd- en groepsgebonden conventies. In sommige krin-
gen vond de afwikkeling van een nalatenschap onderhands plaats en kwa-
men er geen pen en papier aan te pas. In andere gevallen ging men pas tot het
opstellen van een boedelbeschrijving over als er werd hertrouwd.

Door de bewaard gebleven boedelbeschrijvingen te confronteren met
andere soorten bronnen hebben we meer zicht gekregen op de belevingswe-
reld van mensen in de zeventiende en achttiende eeuw. Door de keuze van
twee plaatsen kreeg het onderzoek een sterk comparatief karakter. Dit bete-
kende echter niet dat alle thema’s die in deze studie aan bod kwamen voor
beide plaatsen even uitputtend behandeld konden worden; wanneer een
thema of het beschikbare bronnenmateriaal hiertoe uitnodigde, kreeg de ene
plaats meer aandacht dan de andere. Ook de aandacht voor de diverse maat-
schappelijke groepen was niet evenredig. Soms lieten de bronnen ons
eenvoudigweg in de steek. Zo bleef het beeld van de lagere militairen en hun
gezinnen in Doesburg vaag. Hielden zij er als krijgsvolk een ‘pluk de dag’-
mentaliteit op na en bepaalde deze ook hun consumptiepatroon, of streefden
zij naar een leven als gevestigde burgers?1 Ook dienstboden kwamen in deze
studie nauwelijks aan bod, al is het niet onwaarschijnlijk dat zich onder de
nalaters en hun verwanten personen bevonden die – zonder dat hier een
spoor van terug te vinden is in de boedels – als huispersoneel de kost
verdienden.

Relatief veel ruimte kregen individuele nalaters die opvielen omdat in
hun inventarissen bijzondere voorwerpen en innovaties werden aangetrof-
fen. Dit was een bewuste keuze: onderwerp van deze studie vormden
immers de veranderingsprocessen in de vroegmoderne materiële cultuur.

Gedurende de ruim anderhalve eeuw die in dit onderzoek werd bestu-
deerd kreeg het dagelijks leven in Doesburg en Maassluis een heel ander aan-
zien. We kunnen constateren dat er tussen beide plaatsen een duidelijk ver-
schil bestond in ‘de betekenisvolle manier waarop met objecten werd om-
gegaan’, ofwel in de materiële cultuur. Doesburg kenmerkte zich door een
materiële cultuur waarin men op een eclectische, historiserende manier met
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objecten omging. Oud en nieuw waren hier steeds, duidelijk herkenbaar,
naast elkaar te vinden. Het gebruik van objecten was hier sterk gebonden aan
de concrete ‘utiliteitswaarde’ die ze hadden voor en in een bepaalde groep,
tijd en plaats. Het was een in alle opzichten ‘gedifferentieerde’ materiële cul-
tuur.

In Maassluis werden bepaalde objecten ingezet als representanten van
door de collectieve gemeenschap gedeelde normen en waarden. Met een
soms bijna ‘ceremonieel’ gebruik van dagelijkse objecten werd datgene wat
de gemeenschap bond ‘extra zwaar’ aangezet, herkenbaar gemaakt, en zo als
een soort model tot bron van beeldvorming gemaakt. De oorspronkelijke
functie van objecten werd hierbij ondergeschikt gemaakt aan het beeld dat
men als collectief wilde overdragen. Heel duidelijk bleek dit bijvoorbeeld op
het gebied van de kleedcultuur, met de oorijzerdracht voor vrouwen als
meest opvallende element.

Dit betekende niet dat het innovatievermogen niet groot was. Integen-
deel zelfs: oud en nieuw werden als het ware samengesmolten tot een nieuw
geheel. Zo veranderde de vormgeving van het dagelijks leven, terwijl de
gemeenschap als eenheid herkenbaar bleef. Terwijl in Doesburg handelin-
gen, rituelen vooropstonden, waren het in Maassluis de voorwerpen op zich
die centraal stonden: koken en eten in Doesburg tegenover pronkketeltje en
pronkschotel in Maassluis.

In Maassluis zien we heel duidelijk de opkomst van de idee dat cultuur
beklijft en tegelijk met de objecten van de ene op de andere generatie kon
worden overgedragen: de huisbijbel werd hier samen met de lessenaar aan
een dierbare gelegateerd.

Natuurlijk mogen we de tegenstelling tussen Doesburg en Maassluis niet
te absoluut voorstellen. In beide plaatsen waren oudere en nieuwere voor-
werpen naast elkaar te vinden die, al naargelang de precieze tijd, plaats en
groep of het individu, op tal van manieren werden gebruikt en van uiteen-
lopende, soms heel persoonlijk gekleurde connotaties werden voorzien. 
Het gaat ons hier echter om het globale beeld.

Tegen die achtergrond kan namelijk de vraag worden gesteld in hoeverre
Doesburg en Maassluis als representatief of kenmerkend kunnen worden
beschouwd voor andere plaatsen in de Republiek. Zoals we aan het begin van
deze studie reeds opmerkten, waren vooral in de kustgewesten in de acht-
tiende eeuw diverse plaatsen te vinden die zich kenmerkten door een
nadrukkelijk gecultiveerde lokale dracht en levensstijl, zoals Weesperkar-
spel en Medemblik. De keuze voor en het gebruik van bepaalde consumptie-
goederen werden hier kennelijk net als in Maassluis meer bepaald door de
betekenis die zij voor de lokale gemeenschap hadden dan door hun utiliteits-
waarde. Doesburg kan wellicht als representatief beschouwd worden voor
de meeste kleine provinciesteden in de Republiek; als pluriform markt- en
garnizoensstadje, omringd door kleine gehuchten en landgoederen, en met
een bloeitijd die al ver achter haar lag, had Doesburg in elk geval veel gemeen
met andere provinciestadjes in de landgewesten.
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Doesburg en Maassluis kunnen niet worden geplaatst onder de noemer
‘traditioneel’ of ‘modern’. Beide plaatsen waren dynamische gemeenschap-
pen en in beide plaatsen vond een proces van modernisering plaats. De
uitgangspositie en de maatschappelijke context waren echter heel verschil-
lend.

We moeten er daarbij voor oppassen de provincie als achterlijker te
beschouwen dan zij op het eerste gezicht ten opzichte van de grote steden
kan lijken. Kijken we over de grenzen van de Republiek naar het Duitse
Brunswijk, dan valt direct op dat met name innovaties uit de Oost daar veel
later dan in Doesburg en Maassluis een plaats in de boedels veroverden.
Porselein was daar rond het midden van de achttiende eeuw nog zo zeldzaam
dat zelfs de hovelingen niet genoeg van dit serviesgoed voorhanden hadden
om er een feesttafel mee te dekken. De eerste theetafels en koffie- en thee-
kannen verschijnen in Brunswijk pas in de jaren dertig van de achttiende
eeuw in de gewone stadse boedels, terwijl we voor de eerste vermeldingen in
plattelandsboedels tot de tweede helft van de achttiende eeuw moeten wach-
ten. Koffiehuizen waren er in Brunswijk overigens al in het begin van de
achttiende eeuw.2 Zelfs wanneer we rekening houden met de zeer uiteenlo-
pende kwaliteit van het bronnenmateriaal, lijken deze gegevens erop te
wijzen dat het innovatievermogen daar aanzienlijk minder groot was dan in
Doesburg of Maassluis.

Meer mogelijkheden tot een zinvolle vergelijking met onze onderzoeks-
resultaten biedt de studie van Weatherill naar de materiële cultuur in Enge-
land in de periode 1660-1760.3 Weatherill staat uitgebreid stil bij de regio-
nale verschillen in Engeland, en geeft duidelijk aan wat de voornaamste
verschillen waren tussen en binnen de door haar bestudeerde regio’s. De
studie geeft een interessante overeenkomst met de Republiek te zien op het
punt van het innovatievermogen. In een welvarende, op de Londense markt
georiënteerde kustregio als Kent werden attributen voor de nieuwe warme
dranken (koffie, thee, chocolade) reeds in het eerste kwart van de achttiende
eeuw in zestien procent van de boedels vermeld. De tegenstellingen tussen
stad en platteland waren hier veel minder groot dan in bijvoorbeeld
Cumbria, waar porselein in de steden niet minder vaak voorkwam dan elders
in het land, maar op het platteland nagenoeg onbekend was. Kent komt uit
Weatherills studie naar voren als een ‘growth area after 1705 for most goods,
especially new ones. Overall it was a rather unusual area, having close links
with London, an integrated urban/rural pattern, and a mixed occupational
structure.’4 Kent laat zich in meer opzichten heel goed vergelijken met de
Hollandse kustgewesten; klokken bijvoorbeeld waren daar in de periode
1675-1725 reeds in 36 procent van de boedels te vinden; een score van
‘Hollands’ niveau. Het zou interessant zijn om te weten of daar net als in
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Holland in sommige plaatsen sprake was van een collectief gecultiveerde
materiële cultuur van lokale snit.

Dit internationale uitstapje laat in elk geval zien hoe belangrijk het is om
steeds rekening te houden met de geografische context bij de analyse van
veranderingsprocessen. Doesburg en Maassluis waren geen geïsoleerde
gemeenschappen; zij maakten deel uit van een staatkundig gebied waarbin-
nen een publiek vertoog plaatsvond over de vormgeving van het dagelijks
bestaan. Er werd geschreven over de inrichting van de woonruimte en de
plaats van mannen en vrouwen in die woonruimte, het koffie- en theege-
bruik werd aangemoedigd of juist afgeraden en vissers en boeren werden
beschimpt en bezongen. Ook de Doesburgers en Maassluizers speelden in
dit vertoog een rol, door de wijze waarop zij zich bepaalde objecten toe-
eigenden en voor het oog van derden in stelling brachten.

Door de boedels te confronteren met andere bronnen, waaronder beeld-
materiaal en gedrukte bronnen, konden we aannemelijk maken dat we de
boedelbeschrijvingen moeten plaatsen tegen de achtergrond van een proces
van toenemende differentiatie in gebruiksvormen.

Vanaf het eerste kwart van de achttiende eeuw lijkt dit proces in een
stroomversnelling te komen. In de Maassluise boedels zagen we rond de
eeuwwisseling en in de decennia daarna een groep op de voorgrond treden,
die zich kenmerkte door een grote belangstelling voor alles wat nieuw was.
Leerlooier Schim zouden we kunnen beschouwen als een belangrijke repre-
sentant van deze ‘nieuwkomers’, maar ook commies Schilperoort en com-
mies-schilder Patijn. De invloed van deze groep, gevormd door redelijk ka-
pitaalkrachtige vertegenwoordigers uit de middengroepen, reikte ver. Zij
trad op als een zelfbewuste generatie, die haar status ontleende aan haar in-
novatieve houding, en zo een katalysator was voor het ontstaan van een heel
ander cultureel klimaat. Terwijl de stedelijke regentenelite zich steeds meer
afsloot voor nieuwkomers, vervulde deze groep in een dorp als Maassluis een
voortrekkersrol. Het was een groep die de maatschappelijke verhoudingen
binnen de lokale gemeenschap ter discussie stelde door haar ‘nieuwsgierig-
heid’ naar het nieuwe en tegelijk ook naar het ‘eigene’ van de regio waar zij
vandaan kwam. Daarbij zorgde zij ook voor een ‘opwaardering’ van het dorp-
se leven op het platteland, waar zij zelf zo vertrouwd mee was. De dichter
Hendrik Schim bijvoorbeeld, wiens werken werden gelezen in kringen van
regenten die het vissersdorp zelfs als ‘beroemd’ bestempelden.

De aanwezigheid van deze generatie werkte twee kanten op. Enerzijds
zorgde zij voor culturele dynamiek, voor veranderingen in de materiële
cultuur, voor een ‘stadser’ worden van Maassluis. Tegelijk zorgde zij ervoor
dat bij de lokale bevolking, inclusief de nieuwkomers zelf, een sterk zelfbe-
wustzijn groeide.

Het optreden van de ‘nieuwkomers’ kan niet los worden gezien van de
snelle opkomst van een complexe infrastructuur buiten de grote steden.
Deze ontwikkeling bood carrièremogelijkheden aan een groep burgers met
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geld en veel vrije tijd, maar geen toegang tot de grootstedelijke elite. Voor
deze nieuwe rijken vormde de eigen regio het uitgangspunt. Zij eigenden
zich innovaties toe vanuit hun eigen ervaringswereld, en zeker niet naar het
voorbeeld van het hoofse beschavingsmodel. Dit fungeerde hooguit als een
referentiekader, een model waarop men reageerde maar waartegen men zich
tegelijk meer of minder afzette.

Natuurlijk dringt de vraag zich op of er ook in Doesburg sprake was van
een vergelijkbaar emancipatieproces onder de burgerij. Bleef dit verborgen
door de onevenwichtige samenstelling van ons bronnenbestand? Juist voor
de eerste helft van de achttiende eeuw is het bronnenmateriaal voor Does-
burg schaars. En was in de achttiende eeuw niet overal sprake van een zich
emanciperende burgerij?

Het is niet waarschijnlijk dat hier toevallig iets ontbreekt in het bronnen-
materiaal. Aannemelijker lijkt het dat de burgerij zich in dit stadje wel dege-
lijk roerde, maar dat dit niet tot uitdrukking kwam in hun boedels. Zeker is
dat in Doesburg in het begin van de achttiende eeuw sprake was van poli-
tieke onrust: net als in andere Gelderse steden vonden hier de zogeheten
plooijerijen plaats, waarbij de oude bestuursoligarchie en de burgerij vanuit
de gilden, gemeensliedencolleges en burgercompagnieën tegenover elkaar
kwamen te staan. In Zutphen heeft deze strijd de aanzet gegeven tot een
emancipatieproces onder de burgerij.5 Er is geen reden om te veronderstel-
len dat dit in Doesburg niet het geval was. Nader onderzoek zou hierover
meer zekerheid kunnen verschaffen.

Niet alleen in Maassluis maar ook in Doesburg ontstonden in de loop van
de achttiende eeuw in elk geval nieuwe vormen van sociabiliteit, waarbij
logementen als De Moriaen in Maassluis en misschien ook het Heerenloge-
ment in Doesburg een spilfunctie vervulden in het openbare leven. In deze
gelegenheden werd gegeten en gedronken, er vonden transacties plaats,
maar er werd ook informatie uitgewisseld en er werden samenkomsten geor-
ganiseerd.

Niet alleen in de publieke ruimte, ook binnenshuis veranderde er iets.
Waar voor het drinken van koffie en thee een apart moment van de dag werd
gereserveerd veranderde het dagritme ingrijpend, en ontstond er ook een
nieuwe, aan huis gebonden vorm van sociabiliteit.

Zowel in de publieke als in de private sfeer deed zich in Maassluis een
gecultiveerde vorm van informalisering voor, waarmee in feite het onder-
scheid tussen back- en frontstage ter discussie werd gesteld. Een mooi voor-
beeld vormt de ‘japonse’ rok: aanvankelijk een kledingstuk voor gebruik
binnenshuis, in de privé-ruimte, waarmee het onderscheid tussen represen-
tatief en informeel werd geritualiseerd, werd de japonse rok in Maassluis
later ook op straat gedragen.

Het is niet gemakkelijk aan te geven of de scheidslijnen tussen mannen en
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vrouwen in de loop van de hier bestudeerde periode scherper werden. Wat
in de zeventiende- en achttiende-eeuwse boedels opviel was de vermelding
van mannen- en vrouwenbijbels, mannen- en vrouwenhemden en mannen-
en vrouwenkousen, tegenover de linnenkast waarin mannen- en vrouwen-
spullen door elkaar lagen. En in Doesburg werd aangetekend, als was het iets
bijzonders, dat de zakdoeken in het gezin Slangenborch (1646) zowel door
de man als door de vrouw werden gebruikt. In de huizen van de zeventiende-
eeuwse Doesburgse elite bevonden zich aparte studeervertrekjes die, over-
eenkomstig het ‘klassieke’ schema van Stevin, alleen voor mannen bestemd
zullen zijn geweest. Het is heel waarschijnlijk dat er voor kraambezoek een
vertrek werd ingericht als een vrouwenvertrek, terwijl dezelfde ruimte op
andere momenten werd gebruikt als logeerkamer voor een mannelijke logé.
In kluchten werden de porseleinverzamelingen gekoppeld aan vrouwen,
maar in de praktijk kunnen deze ook statusverhogend voor de heer des
huizes zijn geweest, als tastbare bewijzen van zijn stedelijke betrekkingen.
Wat betreft het ritueel van het theedrinken lag dit misschien anders. In het
hoofdstuk over lezen en schrijven, ten slotte, kwam een aantal vrouwen niet
alleen als ‘volgster’ van de man naar voren, maar ook als individu, met een
eigen theologische of culturele interesse. De hoge graad van alfabetisering
en de nieuwe vormen van sociabiliteit boden in elk geval kaders waarbinnen
de vrouw haar horizon kon verbreden.

In hoeverre is er in de boedels iets terug te vinden van een verandering in
de relatie tussen, schematisch aangeduid, ‘elite’ en ‘volk’? Lijkt de Does-
burgse elite reeds in de tweede helft van de zeventiende eeuw haar feesten in
kleine kring te vieren, in de achttiende eeuw verwerft ook de Maassluise elite
zich speciaal gelegenheidsgoed voor feesten in huiselijke sfeer. Of het vaak
gebruikt werd, is de vraag. Maar zij distantieerde zich door de aanschaf van
deze spullen wel van de brede gemeenschap. Daarmee voegde zich het feest
van de elite naast het feest van de brede gemeenschap.

Door de aanwezigheid van een kleine groep ‘geëmancipeerde’, op de
stedelijke cultuur georiënteerde burgers werd de gemeenschapscultuur in
Maassluis ter discussie gesteld. Op bepaalde ogenblikken kon de gemeen-
schap als groep reageren. Het was uitgerekend de weduwe van logement-
houder Van Linden die in verzet kwam tegen het plaatselijke bestuur, toen
haar de huur werd opgezegd in de benedenwoning van het dorpshuis; haar
postkantoor moest plaatsmaken voor de bestuurders ‘om aan de fraaiheid en
de vergelijking die men met de steeden hebben wil, te voldoen’.6 Ook de
invoering van een nieuwe psalmzang zorgde voor onrust: gedwongen zich
iets toe te eigenen dat niet aansloot bij haar ervaringswereld, kwam de lokale
bevolking in verzet.

De lokale bevolking in Maassluis reageerde op de nieuwkomers door zich
op haar beurt innovaties toe te eigenen op een voor de lokale gemeenschap
zinvolle manier: ze werden ingezet bij de constructie van een eigen, lokale
identiteit. Daarbij refereerde zij aan datgene wat door iedereen herkend kon
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worden als ‘iets van vroeger’. Met haar materiële cultuur cultiveerde zij de
zondag, de verschillende levensfasen, de wisseling van de seizoenen, de
centrale plaats van de kerk, en daarmee de banden binnen de lokale gemeen-
schap. Kleding, accessoires, sieraden, zilveren knopen, de bijbel met zilve-
ren klampen, en andere objecten die men kon meenemen en aan de buiten-
wereld kon laten zien, namen bij die ‘constructie van het eigene’ een belang-
rijke plaats in. Het waren objecten die ook in de zeventiende eeuw een
belangrijke rol hadden gespeeld bij zogeheten ‘rites de passages’, en dan als
geschenken uitgewisseld werden bij gelegenheden als geboorte, huwelijk,
begrafenis, rouw en belijdenis; gelegenheden waarbij familie, vrienden en
bekenden aanwezig waren. In wisselwerking met de beeldvorming rond
vissers en boeren, en in de gelegenheid gesteld door een welstandsniveau en
een overstelpend aanbod aan consumptiegoederen, gaf de lokale bevolking
van Maassluis zo uitdrukking aan een besef van lokale identiteit. Boeren en
vissers presenteerden zich op hun beurt als een zelfbewuste groep, waar
rekening mee diende te worden gehouden. Zo wordt ook begrijpelijk dat een
stad als Delft in de achttiende eeuw inwoners kende die ervoor kozen om in
hun levensstijl aansluiting te zoeken bij het rurale culturele circuit.7

Terwijl in Maassluis de huizen werden volgepropt, getuigen veel Does-
burgse boedels uit deze periode van een wereld waarin schaarste heerste en
waar alles in huis ook werd gebruikt. Kleding werd hersteld, omgekeerd en
vermaakt, gebroken serviesgoed werd gelijmd en koperen ketels werden
gelapt. De economische mogelijkheden waren hier beperkt. Maar dat is niet
het enige. Hergebruik van goederen dient niet alleen economisch nut, maar
is ook cultuurgebonden. Zelfs de rijke familie Van Leenhoff (1754) herge-
bruikte oude lakens door er hemden van te laten maken. Daarbij mag niet
vergeten worden dat Doesburg als garnizoensplaats in feite continu ‘bezet’
was. Er was hier voortdurend sprake van de aanwezigheid van grote groepen
militairen die gebruikmaakten van de spullen van de Doesburgse ingezete-
nen. ‘Particulier bezit’ en ‘privé-terrein’ moeten hier een heel andere bete-
kenis hebben gehad dan in Maassluis.

In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw vond in de kustgewes-
ten, niet voortdurend lastiggevallen door rondtrekkende legers waaraan
onderdak geboden moest worden, een omslag plaats van een schaarste-
economie naar één waarin ook het overbodige, het overvloedige een plaats
had. Niet iedereen kon hier in gelijke mate van genieten. Met de innovaties
werd wel voor iedereen een nieuwe wereld gecreëerd, een model dat tot
navolging of verzet uitnodigde. Sitsen, geverfde en geboende meubels, spie-
gels, geglazuurd aardewerk, geëmailleerd porselein, zilveren gespen; voor
de moderne consument moest alles er nieuw en glad uitzien. De maatschap-
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van Delft, 1987, p. 230.



pelijke structuur bood de voorwaarden voor een natiebrede kennismaking
met het nieuwe, en de rijkdom van Holland zal dan ook weinig Doesburgers
zijn ontgaan. Het besef van de scherpe tegenstellingen tussen de gewesten
zal er op sommige momenten alleen nog pregnanter door zijn geworden.
Tegelijkertijd nodigden al die plaatsen in de kustgewesten met hun lokale
dracht en gewoonten ook weer uit tot beeldvorming rond en benoeming van
datgene wat kon worden beschouwd en toegeëigend als typisch lokaal,
typisch Hollands of, als het zo uitkwam, als typisch Nederlands.

In de boedels valt vrijwel geen spoor van politieke belangstelling te
ontdekken. Maar we weten dat de achttiende eeuw ‘onrustig’ eindigde en dat
zeker in het oosten van de Republiek de politieke strijd hevig was. Het ‘volk’
kwam in beweging. Het is denkbaar dat de strijd op sommige plaatsen juist
zo hevig kon zijn omdat dit volk een nieuw model voor de vormgeving van
het dagelijks bestaan was voorgehouden dat tot de verbeelding sprak en dat
nieuwe wensen had gecreëerd, die niet direct vervuld konden worden.8 Men
ging tot actie over. Strijdtoneel was niet het particuliere woonhuis, maar de
publieke ruimte. De middelen waren meer verbaal: politieke, niet materiële
cultuur. Niet de particuliere eigendommen, maar de gemeenschappelijke
bezittingen werden in die context met nieuwe betekenissen overladen. Maar
dat is een ander verhaal.
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Bijlagen



 : 

Spreiding van voorwerpen 
over de boedelbeschrijvingen 
van de selectie

 = minvermogenden,   = modaal/middengroep,    = bovenlaag/notabelen 
en grotere ondernemers, h = herberg (18de eeuw), v = openbare verkoping 
(alleen Doesburg), i = inwonend (alleen Maassluis; voor Doesburg betreft het hier slechts
een enkele inventaris).

Groep      

Doesburg -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 h v

Inventarissen (n=) 6 7 10 13 22 5 28 19 11 4 9 6 7 33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––



zitmeubel 6 7 9 13 22 5 28 19 11 4 9 6 7 32
bank - 1 1 1 7 2 5 3 6 2 1 - 2 8
leunstoel - 1 1 - 2 1 6 2 2 1 3 5 2 10
rustbank - - - - - - - - - 1 5 2 - 2
vrouwenstoel - - - - 2 - - - 1 - - - - -
mansstoel - - - - - - - - 1 - - - - -
Spaanse stoel 1 - - - 2 - - - 2 - - - - 2
tafel 5 4 9 11 20 5 28 19 11 4 9 6 7 32
hangoortafel - - - - - - - - - 1 1 - - -
theetafel - - - 1 1 - 8 2 - 1 5 3 - 9
gueridon - - - - - - - - - - 4 - 2 1
lessenaar - - - 2 - 1 9 4 2 1 9 2 5 13

kast 6 6 9 12 21 5 28 19 10 4 9 6 7 26
kist 4 6 5 7 16 4 18 14 10 4 7 5 7 15
kabinet - - 2 2 - - 7 7 - 1 8 5 5 18
kleerkast 2 2 4 8 8 4 17 8 5 2 5 2 5 4
latafel - - 1 1 - - 1 6 - - 1 4 2 7
hangkast - - - 1 - - 3 - - - 1 - 1 2
koffer - - 1 1 6 3 6 - 7 2 5 5 4 9
glazenkast - - 1 2 4 - 6 5 5 1 4 2 3 3
porseleinkast - - - 1 - - - - - - 3 1 - 1
tinkast - - - - - - - 1 - - 2 - 2 -
bureau - - - - - - - 2 - - 1 3 2 4

bed (= matras) 6 6 10 13 21 5 26 18 11 4 9 6 6 23
slaapbank - - - 1 4 2 4 1 4 1 1 1 1 2
ledikant - - - 1 4 1 7 1 4 1 9 5 6 11
ledikantje - - - - - - - - 1 - - - - 1
paviljoen - - - 1 - - 1 2 - - 2 2 - 2
beddenkleed 1 - - - 2 1 - - 4 2 - - - 2
beddentijk - - - - 2 - 1 2 3 - - - - 1
deken 6 5 6 9 20 4 26 19 10 4 9 6 6 22
matras - - - - 1 - 1 - 1 - 4 3 - 7
dekbed 1 1 2 1 1 - - 1 2 - 1 - - 1
peluw 4 3 6 10 20 4 26 16 11 4 9 4 6 20
laken 5 5 10 11 21 5 26 19 11 4 9 6 7 18
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sloop 5 5 8 9 21 5 24 19 11 4 9 4 7 18
sprei - - - - 2 - 3 - 5 2 5 3 - 4
bakermat - - - - 2 1 - - 2 - 3 - 1 1
wieg - 1 1 - 3 1 13 2 3 1 4 3 1 6

kachel - - - 4 - - - 10 - - 4 4 5 12
stoven - 1 3 3 9 - 20 11 2 1 9 6 4 11
vloermat - - - - - - - - - - 5 3 1 3
vloerkleed - - - - - - - - - - - - - 1
vloerzeil - - - - - - - - - - - 1 - 1
tapijt - - - - - - - - - - - 1 - 1
gordijn voor raam - - - 1 1 1 6 9 7 1 3 3 4 8
hor - - - - - - 2 - 1 - 1 1 2 3
spiegel 3 4 4 5 13 4 19 15 11 4 9 6 7 19
verlichting 6 5 10 10 22 5 28 19 11 4 8 6 7 29

  

ketel 4 1 10 13 19 4 26 19 11 4 8 6 7 18
koekenpan 3 3 4 6 15 2 20 14 8 4 8 4 7 13
braadspit 1 - - - 8 1 4 - 8 - 6 1 3 6
kasserol - - - - - - 1 - - - 4 2 2 2
taartpan - - - - 3 2 1 - 5 2 6 4 6 8
wafelijzer - - - 1 - - 1 1 4 - 4 1 2 4
worsthoorn - - - - - - 12 4 - 1 6 2 4 2
kurkentrekker - - - - - - - 1 - - 3 2 - -
notenkraker - - - - - - - - - - - 1 - -
suikerschaar - - - - - - 1 2 - - 2 4 3 1

tinnen bord 4 - 7 8 13 5 19 13 9 4 7 5 7 10
aardewerken bord 2 1 7 9 9 3 19 15 2 3 8 6 7 8
tinnen schotel 4 1 7 7 17 5 17 11 10 4 8 5 6 17
aardewerken schotel 3 3 8 6 18 3 24 13 7 3 7 6 6 8

boterschotel 1 - - - 10 - 8 5 3 1 3 2 3 2
confituurschotel - - - - - - 1 - - - 1 - - -
dessertschotel - - - - - - - - - - - - - -
slaschotel - - - - - - 1 - - - - - - -
sauskom - - - - - - 1 3 - - 2 3 1 4
visschotel - - - - - - - - - - 1 2 1 2
terrine - - - - - - - - - - - 3 1 3
soeplepel - - 1 - - - 8 4 - - 5 2 5 2
soepbord - - - - - - - - - - 2 1 1 4
olie- en azijnstel - - - - - - 6 2 1 - 4 1 4 3
dienblad - - - - - - - - - - - - - -
tafelbel - - - - - - - - - - 2 - - -
tafelkrans - - - - - - - - - - - 2 2 3
tafellaken 3 3 6 5 19 4 23 17 11 4 9 5 7 13
servet 3 3 8 2 17 5 21 11 11 4 9 6 7 12

kannen 4 3 4 5 22 5 22 16 10 4 8 6 7 21
glaswerk - - 2 1 12 1 21 12 9 3 9 6 7 15
bokaal - - - - - - 2 - 1 - 6 2 2 3
bierglas - - 1 - 4 1 19 6 6 2 7 4 5 5
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Groep      

Doesburg -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 h v

Inventarissen (n=) 6 7 10 13 22 5 28 19 11 4 9 6 7 33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-



karaf - - - - - - - - 1 - - 1 1 2
roemer (glas) - - - 1 6 - 13 5 7 1 6 3 6 9
wijnglas - - - - - - 1 1 1 - - 2 1 2
brandewijnkom - - - - 6 - - - 3 - - - - -
likeurvoorwerp - - - - - - - - - - - 1 1 -

lepel 5 4 8 10 22 5 28 19 10 4 9 6 7 12
vork - - 3 3 - - 17 13 - 1 8 6 6 9
mes - 1 2 1 5 1 17 12 2 2 9 5 5 12
tafelmes - - - - - - 4 2 1 - 1 1 1 2
lepeltje - - 1 - 2 - 4 2 3 3 6 5 4 2
vorkje - - - - - - - - - - 5 3 - 1
mesje - - - - - - 1 2 - - 7 3 - 3
dessertmesje - - - - - - - - - - - 3 - -
confituurlepeltje - - - - - - - - - - - - 1 -
confituurvorkje - - - - - - - - - - - 1 - -
lepelhuis/bord/rek 1 1 2 1 11 1 6 4 3 1 1 2 1 -

kwispedoor - - - - - - 4 2 - - 2 1 2 4
snuifdoos - - 3 1 2 - 3 3 1 - 5 3 - 1
kruiddoos 1 - - - 4 - 1 - 4 - - 1 - 1
tabaksdoos - - - 1 - - 4 5 1 - 6 3 4 7

theepot/trekpot - - 6 8 - - 26 17 1 2 9 6 5 15
spoelkom - - 3 - - - 12 6 - 1 8 5 5 9
kopjes 1 - 3 4 7 2 20 15 5 1 7 5 4 14
koffiekan - 1 5 5 2 4 25 15 - 3 8 6 6 15
chocoladegoed - - - - - - 1 1 - - 3 3 2 6
suikerschotel - - - - - - - 1 - - 1 - 2 -
suikerpot - - 1 1 1 - 5 1 - - 4 2 3 4
theelepeltje - - - - - - 1 - - 1 5 1 - -
theevorkje - - - - - - - - - - - - - -
theeblad - - 1 4 - - 12 4 - 1 6 6 6 8
kandeelgoed - - - - - - - - - - - - - -
theeservies - - - - - - - 1 - - - 2 1 -

  

boek 3 4 4 4 18 3 15 15 7 4 8 4 3 22
bijbel - - - 2 8 2 5 2 5 1 5 1 - 9
inktkoker - - - - 3 1 6 3 4 - 6 3 6 9
lei - - - - 3 - 7 4 7 - 3 - 5 3
horloge - - - - - - - 2 1 - 5 4 1 1
klok - - - 2 1 - 2 5 - - 4 3 1 3
barometer (e.d.) - - - - - - 1 1 - - 2 1 - 2
weerglas/huisje - - - - - - 2 - - - 1 - - -
zandloper, uurglas - - - - 1 - 1 - - - - - - -
naaidoos - - - - - - 1 - - 1 - - - 2
klavecimbel - - - - - - - - 1 - 2 - - 1
fluit - - - - - - - - 1 - 3 - - -
dambord - - - - - - 1 1 1 - 1 2 - 1
schaakbord - - - - - - - - 1 - - 1 - 2
triktrakspel - - - - 1 - 1 - 3 1 1 - 2 3
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Groep      

Doesburg -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 h v

Inventarissen (n=) 6 7 10 13 22 5 28 19 11 4 9 6 7 33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-



  

voorstelling 2 2 3 2 12 3 15 10 11 3 9 6 7 23
‘schilderij’ 2 2 3 2 11 3 15 10 11 4 8 6 7 23
borretje - - - - - - - - - - - - - -
prent - - - - 4 - - 1 1 1 1 1 - 3
kaart - - - - 1 - - - 3 - 1 - - 2
wijwatervat - - 1 - 2 - 1 - 1 - - - - -
kruis - - - 1 1 - 1 - 2 - 2 1 2 -
beeldjes - - 1 - 2 - 4 - 2 - 6 3 1 6
poppengoed - - - - - - 2 - 2 2 2 - - 2
bloempot - - - - 3 3 - - 1 - 1 2 3 2
vogelkooi - - - 2 3 - 10 4 8 1 6 5 5 6

porselein 1 - 3 4 3 - 17 9 6 2 8 6 7 15
delfts - - 4 3 - - 15 9 - 1 7 4 6 6
japans - - - - - - - - - - 3 2 - 1
chinees - - - - - - - - - - 1 - - -
oostindisch - - - - - - - - 1 - 1 - - -
geëmailleerd - - - - - - - - - - - - - -
wagenschot 5 - - 1 7 - 2 - 2 - 4 1 - 3
gelakt/verlakt - - 1 - - - 1 4 1 - 4 4 1 2
ebbenhout - - - - 1 - - - 2 - - - - -
geboend/gewreven - - - - - - 2 - - - 3 2 - -
geverfde meubels 1 - - 1 2 - 2 2 4 1 4 2 1 5
notenhout - - - - - - 1 - - - 5 1 - 3
‘bruin’ meubilair - - - 1 - - 1 - - - 1 1 - 1
mahonie - - - - - - - - - - - - - 3
sakerdane hout - - - - - - - - - - - - - -

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––
[Inv. met kleding 5 5 8 7 22 4 22 12 9 4 8 6 3 28]
––––  (n=) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––

 

fontein - - - - - - 1 - - - 3 3 3 4
handdoek 1 - 6 4 15 4 18 16 10 4 8 5 7 14
lampet - - - - 3 - - - 4 - 3 2 - 2
eau de la reine doosje - - 2 - - - 1 2 - - 2 - - -
kleerborstel - 1 - - 10 1 3 1 7 2 2 - 3 2
tandenstoker - - - - - - - - - - 1 - - -
kam - - - - - - - - - 1 1 - - -

hemd 5 4 7 6 21 3 20 11 8 3 8 4 3 17
nachtjak - - - - - - - - - - 2 1 - -
slaapmuts - - - 1 10 - 6 2 5 - 3 2 - 5
onderbroek - - - - - - 1 - - - 2 - - 2
gezondheid - - - - - - - - 1 - 2 - - 1
innocent - - - - - - - - - - - - - -
zakdoek 3 4 6 2 18 2 16 6 7 3 6 4 1 7

ondermuts - - 4 1 - - 9 5 1 1 4 1 - 1
mopmuts - - - - - - - - - - - - - -
kuifmuts - - - - - - - - - - - - - -
huik - - - - 6 - - - 4 - - - - -
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Groep      

Doesburg -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 h v

Inventarissen (n=) 6 7 10 13 22 5 28 19 11 4 9 6 7 33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-



pelisse - - - - - - - - - - - - - 1
regenkleed - - 2 - 1 - 3 2 - 1 2 - - -
zak - - - - - - - - - - - - - -
tabberd - 1 - - 3 2 - - 2 2 1 1 - 4
manteltje 3 - - - 10 - - - 4 1 3 - - -
jak 1 3 4 3 2 - 11 7 1 3 6 3 1 6
jukka - - - - - - 2 - - - 2 1 - 2
rok 5 3 5 5 15 3 14 9 5 3 5 3 2 12
korset/keurs - - 2 2 - - 5 4 - 1 3 2 1 3
hoepelrok - - - - - - 6 2 - - 2 2 1 1
japon (incl. twijfel- - - 3 1 - - 11 3 - 2 4 1 3 6
gevallen m/v)
sits - - - 1 - - 5 3 - 1 3 1 2 5

borstrok - 1 2 1 1 - 13 6 3 3 7 2 3 9
kroplap - - - - - - - - - - - - - -
borstlap 1 - 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 -
borst - - 1 - 1 - 2 1 2 2 2 - - -
neerstik - - 1 - 5 - - - 3 2 2 - - -
schort 1 2 1 - 7 - - 1 2 - - - - -
schortekleed - - - - - - - - - - - - - -
schorteldoek 3 3 2 - 15 2 5 1 5 2 2 1 2 5
voorschoot - - 4 3 - - 6 4 - 1 5 2 1 1

ring - 1 3 2 8 2 9 7 6 3 6 2 3 5
zilveren gesp - - 2 5 2 1 8 1 2 2 8 4 2 4
haarnaald 1 - - - 2 - - - 2 - 1 - - -
ketting - - - - 5 - - - 2 1 1 - - -
zilveren knopen - - - - 2 - 5 1 4 1 3 2 1 -
oorbel - - 1 - - - 1 1 1 - 1 - - 1
parelsnoer - - - - - - - - 1 - 1 - - 1
parelspeld - - - - - - - - - - - - - -
oorijzer - - - - 6 - - - 3 - - - - -
zijtuigje - - 1 - - - - - 1 - 3 - - -
tas - - 1 - 4 1 4 4 2 1 7 5 - 4
mof 1 1 4 3 8 1 10 5 6 1 5 1 2 6
waaier - 1 3 1 1 - 1 2 1 2 2 - 1 -

mantel 1 - - 1 14 2 4 2 5 - 2 3 1 5
hemdrok (m/v) 1 1 2 - 14 2 1 - 4 1 - 1 - -
wambuis 1 - - - 5 - - - 2 - - - - -
jas - - 1 - - 1 2 1 - - 2 1 1 -
vest - - - - - - - - - - - - - -
bef - - - - 14 - 1 - 5 - - - - -
das 1 2 - 1 4 - 6 5 3 2 5 1 2 5
sjerp - - - - 1 - - - - - 1 - - 1
strop - - - 1 - - 5 4 1 1 4 1 1 1
sok - - - - - - - - 1 - 1 - - 1
rotting - - - - - 1 5 1 3 - 3 - 1 1
japonse rok (e.d.) - - - - - - 3 1 - - 4 1 2 1
kamisool - - 3 - 2 - 9 5 2 - 6 2 2 9
pruik - - - - 1 1 2 2 - - 5 2 1 4
degen - - - - 12 1 5 - 3 1 7 2 1 4
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Groep      

Doesburg -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 h v

[Inv. met kleding  5 5 8 7 22 4 22 12 9 4 8 6 3 28]
––––  (n=) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



hoed - - 2 2 13 - 8 6 4 - 2 2 - 12
kousen - 1 5 3 7 - 14 6 5 2 7 3 2 10
handschoen - 2 3 1 4 - 9 4 4 3 6 2 3 9
laarzen/stevels - - - - 2 - 1 1 3 1 2 - - 3
schoenen - - - 1 11 2 5 4 5 1 4 2 2 4
muilen 1 2 1 - 6 2 5 2 2 1 4 1 1 1
bril - - 1 1 3 - 1 - 1 - 2 - - 1

Groep  /    

Maassluis -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 h i

Inventarissen (n=) - 29 16 12 39 10 11 28 21 15 18 25 3 19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––


zitmeubel - 29 15 12 38 9 11 28 21 15 18 25 3 11
bank - 2 2 2 15 2 1 8 17 5 5 8 2 -
leunstoel - 11 7 2 3 5 8 9 10 11 13 17 1 6
rustbank - 1 - - - 1 5 10 1 3 9 10 - -
vrouwenstoel - - - - - - - - - - - - - -
mansstoel - - - - 1 - - - 1 - - - - -
Spaanse stoel - - - - 1 - - - 1 - - - 1 -
tafel - 29 15 12 34 10 11 28 21 15 18 25 3 8
hangoortafel - 3 2 3 - - 3 9 - 3 13 7 2 1
theetafel - 9 4 3 - 4 10 9 - 10 17 6 3 2
gueridon - 1 - - - - 2 3 - 2 3 6 3 -
lessenaar - 3 10 6 - 6 11 23 9 8 17 17 2 2

kast - 29 15 12 31 9 11 28 21 14 18 25 3 13
kist - 19 10 8 24 5 8 16 17 9 14 16 1 11
kabinet - 4 1 5 - 1 2 9 1 3 6 14 2 3
kleerkast - 2 - 1 - - - 2 1 2 - 3 - -
latafel - - 3 10 - - 5 18 - - 7 21 1 2
hangkast - 1 2 8 - 1 2 9 - 1 6 12 - 2
koffer - 2 1 - - 1 - 3 2 3 3 4 - 2
glazenkast - 2 - - 5 3 - 2 6 1 1 1 1 -
porseleinkast - 1 4 6 - - 3 20 1 3 14 18 2 -
tinkast - 3 2 2 - - 1 6 - 3 8 3 1 -
bureau - - - - - - 1 3 - - 1 2 - -

bed (= matras) - 28 15 11 37 10 11 28 21 15 18 25 3 15
slaapbank - 3 5 3 4 3 2 1 10 5 4 8 - 2
ledikant - - - - - 1 1 2 2 3 3 2 2 1
ledikantje - 2 1 2 1 2 - 3 - 1 5 5 - 1
paviljoen - - - - - - - 2 - - 1 - - -
beddenkleed - 19 7 7 17 7 9 12 14 12 15 17 1 5
deken - 27 15 11 39 10 11 28 21 15 18 25 3 14
matras - - 1 - - 1 3 5 1 2 9 4 1 -
dekbed - - - - - - - 1 - - - - - -
peluw - 29 14 11 35 9 11 28 20 15 18 25 3 14
laken - 29 16 12 38 10 11 27 20 15 18 25 3 17
sloop - 27 16 12 39 10 11 26 20 15 18 25 3 17
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Groep      

Doesburg -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 h v

[Inv. met kleding  5 5 8 7 22 4 22 12 9 4 8 6 3 28]
––––  (n=) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



sprei - 1 1 - 5 1 2 6 11 5 7 3 1 -
bakermat - 1 - - 4 3 1 - 4 6 - 1 - -
wieg - 7 2 3 4 2 1 8 7 6 6 12 - 2

kachel - - - - - - 1 2 - - - - - -
stoven - 13 13 10 13 5 8 23 9 12 17 24 1 5
vloermat - 1 3 8 1 2 5 19 4 6 12 22 1 1
vloerkleed - - - - - - - 3 - - - 3 - -
vloerzeil - - - 1 - - 1 - - - 3 3 - -
tapijt - - - - - - - - - - - 1 - -
gordijn voor raam - 16 6 6 4 3 4 10 7 10 11 9 - 1
hor - - 1 4 - - 3 5 - - 2 8 1 1
spiegel - 26 15 11 32 10 11 28 21 15 18 25 3 8
verlichting - 25 16 12 31 10 11 27 20 15 18 25 3 8

  

ketel - 26 16 12 36 10 11 27 19 15 18 25 3 8
koekenpan - 12 6 9 11 7 5 11 10 9 10 15 2 3
braadspit - - - - 1 - - 1 - 2 1 1 3 -
kasserol - - - - - - - 1 - - 1 - - -
taartpan - - - - 1 - 1 3 1 7 3 3 1 -
wafelijzer - 4 1 1 1 1 2 6 2 3 5 8 - 2
worsthoorn - 1 4 2 - - 3 9 - 2 5 11 1 -
kurkentrekker - - 1 - - - - 1 - - 3 1 - -
notenkraker - - - - - - - 1 - - 1 - - -
suikerschaar - - - - - - 2 - - - - 2 - 1

tinnen bord - 11 5 1 17 5 9 12 18 9 15 15 3 2
aardewerken bord - 9 11 7 3 3 9 21 5 5 17 24 3 6
tinnen schotel - 15 8 6 23 9 8 16 19 14 17 21 3 2
aardewerken schotel - 20 16 9 13 7 11 20 14 14 16 22 3 6

boterschotel - 4 3 4 3 2 7 16 10 9 6 9 2 3
confituurschotel - - - - - - - - - - 1 - - -
dessertschotel - - - - - - - - - - - - - -
slaschotel - - - - - - - - - - 1 - - -
sauskom - 1 1 - - - - 8 - - 2 11 2 -
visschotel/plaat - - - - - - - - - - - - - 1
terrine - - - - - - - 3 - - - - - -
soeplepel - 1 - - - - 2 3 - - 2 7 2 -
soepbord - - - - - - - 2 - - - 2 - -
olie- en azijnstel - 1 1 2 - - 2 11 - 1 10 10 2 1
dienblad - - - - - - - - - - - - - -
tafelbel - - - - - - - 4 - 2 5 5 1 -
tafelkrans - - - - - - 2 1 - 1 2 - - -
tafellaken - 22 11 5 35 10 11 12 20 13 18 15 3 9
servet - 25 16 10 35 10 11 24 20 15 17 25 3 12

kannen - 21 12 8 31 8 9 24 21 12 18 24 3 10
glaswerk - 8 12 12 2 5 6 26 8 9 14 25 3 5
bokaal - - 1 - - - 2 8 - - 10 8 2 -
bierglas - 4 7 8 - 2 6 16 3 5 9 18 1 2
karaf - - - - - - - 2 - - 1 2 1 -
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Groep   ⁄     

Maassluis -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 -1700 -1750 -1775 -1800 h i

Inventarissen (n=) - 29 16 12 39 10 11 28 21 15 18 25 3 19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––



roemer (glas) - 4 7 8 - 1 7 20 3 7 13 18 2 2
wijnglas - - - 1 - 1 - 2 2 - 2 2 - -
brandewijnkom - - - - 3 - - - 7 1 - - - 1
likeurvoorwerp - - - - - - - - - - - - - -

lepel - 25 13 12 34 8 11 26 18 14 17 24 3 15
vork - 4 5 4 - 2 8 18 - 7 11 17 3 3
mes - 4 11 7 8 5 11 15 3 8 14 22 3 5
tafelmes - - - - - - - - - - 4 1 3 -
lepeltje - 7 7 9 7 6 8 13 10 12 10 22 1 4
vorkje - - - - - 2 2 10 2 5 5 14 - 1
mesje - 1 2 4 1 2 4 8 2 4 11 15 - 2
dessertmesje - - - - - - - - - - - - - -
confituurlepeltje - - - - - - 1 3 - 1 1 2 - -
confituurvorkje - - - - - - 1 3 - 2 - 1 - -
lepelhuis/bord/rek - 4 4 6 7 1 3 4 3 4 5 7 - 1

kwispedoor - 3 4 7 - 1 5 18 - 2 10 18 2 1
snuifdoos - 2 3 2 - - 2 8 - 4 5 9 - 4
kruiddoos - - 1 3 2 - 3 6 3 4 5 2 - 1
tabaksdoos - 7 5 11 2 2 6 16 - 3 11 22 - 4

theepot/trekpot - 12 14 12 - 3 10 26 4 11 17 25 3 2
spoelkom - 7 7 8 - 2 9 13 - 10 15 20 3 3
kopjes - 21 14 9 10 7 11 23 13 12 18 25 3 4
koffiekan - 5 8 7 - 3 9 23 - 9 10 21 3 2
chocoladegoed - 2 2 1 - 1 3 7 - 3 7 9 1 1
suikerschotel - - - - - - 2 1 - - 3 1 1 -
suikerpot - 6 10 6 - 1 3 19 1 2 9 22 - 1
theelepeltje - 1 - 2 - 2 6 6 - 2 8 12 1 -
theevorkje - - - - - - - 1 - - - - - -
theeblad - 11 8 12 - 3 8 22 - 7 17 23 3 5
kandeelgoed - - - - - 1 - 1 - - - 2 - -
theeservies - - - 1 - - - 3 - - - 3 - -

  

boek - 20 15 12 18 6 11 23 19 15 18 25 1 15
bijbel - 11 10 8 9 6 8 18 15 12 16 19 - 8
inktkoker - 2 1 2 - 3 3 12 1 4 5 12 2 -
lei - 3 1 1 1 4 3 5 5 3 4 7 1 -
horloge - 1 - 3 - - 2 5 1 4 9 16 - 3
klok - - 2 3 - 2 4 16 - 1 6 12 2 1
barometer (e.d.) - - 1 - - 1 1 2 - - 9 9 - -
weerglas/huisje - - 1 3 - - 2 4 - 3 4 9 1 1
zandloper, uurglas - - 1 1 - - 1 - - - 3 4 - -
naaidoos - 8 8 9 - 3 5 8 - 4 8 17 1 4
klavecimbel - - - - - - 1 1 - 1 1 - 1 -
fluit - - - - 1 - - - - 1 3 2 1 -
viool - - - - - 1 - 1 1 - - - 1 -
dambord - - 1 1 - - - 2 - 1 2 5 1 -
schaakbord - - - - - - - - - - - - - -
triktrakspel - - - - - - - - 2 - 1 - 2 -
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voorstelling - 27 13 10 32 9 11 22 20 15 17 17 3 5
‘schilderij' - 27 13 10 25 9 10 21 17 15 17 17 3 4
borretje - - - - 10 - - - 11 - - - - 1
prent - - 1 1 - 2 1 3 2 5 1 3 1 -
kaart - 2 - - - 2 3 - 4 5 7 - 2 -
kruis - - - - - - - - - - 1 2 - -
wijwatervat - - - - - - - - - - - - - -
bloempot - 1 1 1 - - 1 1 1 3 2 5 - -
vogelkooi - 3 2 6 1 3 4 14 4 7 7 19 2 -
poppengoed - 3 1 4 1 - 2 7 2 8 9 16 - 1
beeldjes - 17 9 9 5 4 10 23 10 10 17 25

porselein - 20 16 11 8 6 11 24 15 15 18 25 3 7
delfts - 28 14 8 9 10 9 14 11 14 14 18 3 5
japans - - 6 5 - 1 7 9 - 2 11 10 1 1
chinees - 1 - - - - - 1 - 4 4 4 - -
oostindisch - 2 - 2 3 3 1 1 3 3 2 1 1 2
geëmailleerd - - 3 1 - - 5 4 1 1 7 5 1 1
wagenschot - - - - 2 1 - - 2 - - - - -
ebbenhout - 1 - - - 2 - - 2 3 - - 1 -
gelakt/verlakt - 1 1 - - 1 3 13 - 5 6 10 1 1
geverfde meubels - 18 6 7 8 6 8 9 13 13 16 13 3 5
geboend/gewreven - - - - - - - - - - - - - -
notenhout - - 5 2 - 1 6 10 1 6 14 9 2 2
‘bruin’ meubilair - 9 5 4 19 4 10 9 16 8 16 15 3 6
mahonie - - - - - - - 3 - - - - - 1
sakerdane hout - 1 - - - 1 - - 1 3 4 - 1 1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––
Inv. met kleding (n=) - 29 16 12 38 10 11 28 21 15 18 25 3 19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––

 

fontein - 1 - - - - - 3 - 2 1 2 1 -
handdoek - 9 8 2 10 5 8 10 5 7 11 11 1 6
lampet - - - - 3 1 1 1 3 5 2 4 2 -
eau de la reine doosje - - 7 9 - - 3 9 - - 5 17 - 3
kleerborstel - 3 1 1 6 3 6 2 5 6 2 4 3 -
tandenstoker - 2 1 - 2 1 1 4 1 1 3 3 - 2
kam - - - - - - - - - - 1 5 - 1

hemd - 25 16 12 34 10 11 26 19 14 18 25 3 19
nachtjak - - - - - - - - - - - - - -
slaapmuts - 5 1 7 1 - 4 7 1 4 4 22 1 4
onderbroek - 6 6 3 12 3 6 6 7 4 8 13 1 7
gezondheid - 1 1 4 1 - - 2 3 2 2 9 - -
innocent - - - - 3 - - - 1 - - - - 1
zakdoek - 21 14 11 28 8 11 25 17 13 16 25
ondermuts - 14 8 10 3 1 8 17 2 6 7 20 - 8
mopmuts - 20 9 11 10 2 10 14 3 8 8 21 - 5
kuifmuts - - 3 - - - 2 3 - - 1 2 - 1
huik - 1 - 1 9 1 - 3 5 2 - - - -
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pelisse - - - - - - - - - - - - - -
regenkleed - 7 5 8 1 - 5 7 2 2 3 15 - 2
zak - - - - - - - 1 - - - 1 - -
tabberd - - - - - 1 - - 1 2 - - 1 -
manteltje - 16 9 11 24 3 8 24 8 7 11 21 - 9
jukka - - - - - - - - - - - - - -
jakje - - - - - 1 - 2 - - - - - -
rok - 21 13 12 23 5 9 28 11 13 16 23 1 14
korset/keurs - 11 6 8 - 3 3 18 - 6 5 14 1 6
hoepelrok - 1 - 5 - - 2 11 - - 2 15 - 2
japon (incl. twijfel- - - 3 2 - 1 4 15 - 3 6 11 1 2
gevallen m/v)

sits - 9 10 5 - 2 8 15 - 6 13 17 2 6
borstrok - 19 8 12 14 5 9 22 6 9 13 20 1 8
kroplap - 20 10 12 7 3 7 17 3 9 8 20 1 7
borstlap - - - - - - - - - - - 1 - -
borst - 1 1 6 7 - 1 12 2 1 3 11 - 4
neerstik - 4 1 - 5 3 - 1 2 2 3 2 - -
schort - 15 6 8 23 2 7 13 8 5 5 12 - 5
schortekleed - 3 7 8 12 1 2 16 3 1 3 14 - 8
voorschoot - - - - - - - - - - 3 - - -
schorteldoek - - - - - - - - - - - - - -

ring - 13 7 9 24 7 9 14 12 10 12 21 - 8
zilveren gesp - 9 11 10 1 5 8 11 2 8 12 18 - 9
haarnaald - 5 4 2 1 3 - - - 6 8 4 - 3
ketting - 14 8 8 10 4 8 12 7 10 12 19 - 3
zilveren knopen - 16 10 10 9 6 9 8 8 8 7 19 1 8
oorbel - - 1 - - - 1 - - - 1 - - -
parelsnoer - - - - - - - 1 - 1 2 - - -
parelspeld - 2 4 6 1 - 5 7 2 1 8 14 - 3
oorijzer - 11 7 9 11 1 7 9 3 8 8 18 - 5
zijtuigje - 3 3 3 4 2 - 2 2 5 8 7 - 1
tas - 5 4 7 4 3 2 8 5 6 9 18 - 5
mof - 2 2 5 - 1 3 19 2 2 5 18 - 1
waaier - 1 3 2 - 1 3 8 - 2 3 11 - 3

mantel - 10 7 11 13 3 5 15 13 7 8 16 - 5
hemdrok - 17 9 11 20 6 7 15 12 8 13 22 1 11
wambuis - - - - 1 - - - 4 - - - - -
jas - 1 2 2 - - 5 5 - 1 7 11 - 2
vest - - - - - - - 2 - - 1 1 - -
bef - - - - 10 3 - 1 2 4 - - - 1
das - 14 11 9 9 7 9 12 10 12 11 20 1 10
sjerp - 1 - - - - 2 5 - 3 3 7 - 1
strop - 1 6 - - - 6 10 1 - 5 11 1 3
sokken - 1 - 2 - - 2 4 1 - 2 7 - -
rotting - 1 1 1 - 1 2 5 1 7 6 9 - 2
japonse rok (e.d.) - 2 - - - - 3 5 - 5 10 7 - -
kamisool - 7 6 5 - 1 6 12 - 8 12 16 2 5
pruik - - 1 4 - - 4 6 2 6 6 15 2 3
degen - - - - 1 1 - 5 2 4 - 1 - -
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hoed - 12 7 9 19 5 7 20 8 9 9 22 1 11
kousen - 22 11 10 24 8 9 21 13 14 16 21 1 19
handschoen - 9 4 4 2 5 7 14 2 7 5 1 - 2
laarzen/stevels - 5 - 1 1 1 1 2 1 2 2 1 - 1
schoenen - 15 3 5 15 5 6 10 7 12 9 16 1 7
muilen - 13 3 6 9 5 5 13 4 8 10 16 1 10
bril - 1 - 1 - - - 1 - 1 1 3 - -
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 : 

De boedelbeschrijving 
van Johan Bettinck 
en Margrieta de Malesarmes (1659)

Staet ende Inventaris aengevangen ende opgericht den 18e octob. 1659 van alle 
soodaene Goederen als den heere Lieutenant Johan Bettinck als Erffuijter Inden
Sterffhuijse sijner overleedenen huijsvrouwe Joffrou Margrieta de Malesarmes nae
haere afflijvigheijt gevonden, Alle nae sijne bester weetenschap vervolghlijck soo
gespecificiert, ende hij Erffuijter denselven des  [echt]noot sijnde, Indier voegen
onbeswaert met Eede sal konnen bekrafftigen, onder reserve nochtans, dat bij aldien 
t’ eenigertijt boven toeversicht, bij abuijs, onachtsaemheijt, offte door swackheijt van
Memorie ijets vergeten ende sich daernae mochte openbaeren, offte den Rendant
bericht ende aengewesen worden van eenige dingen soo daerinne meer mochten
gehooren ende niet specifice gestelt waeren (die hij Erffuijter met vrij gewissen kan
verklaeren niet willens offte weetens verswegen off uijt gelaeten te hebben;) bereijt is te
allen tijden dieselve hijrbij te suppleren sonder praejudiciele vervancklickheijt.

   

Eerstelick een huijs staende binnen Doesborch aen t’ Cleijne Conventskerckhoff soo
onlanghs bij Erffuijter ende sijn zall. huijsvrouw gekofft, uijt het Sterffhuijs van zall.
Borgemeister Albert Bettinck ende noch onbetaelt is, in maeten als het tegenwoordigh
bij den Erffuijtter bewoont wordt.

Een goet gelegen tot Walborgen genaemt t’ hooge velt in sijn vohr ende bepaelinge,
gelijck het tegenwoordigh onder die ploogh ende pacht heefft Wijnolt ter Borgh,
doende jaerlicx ter Somme van 130.gl. behalven t’ halve saet gewas ende ses keur
boomen met een wallnooten boom, t’ welck noch beswaert is met duijsent gulden
Capitael als reste van den Cooppenninck met Jor Phijlips van Soltsbergen ingegaen,
ende al noch in t’ Goet gevestight, mitsgaeders t’geenige buijten kennisse noch wijders
mochte verplicht sijn.

Een goet gelegen tot Elderick genaemt die kleijne Bemster waer van dat Evert op
Slonde pachter is ende onder die ploegh heefft en waer van die wederhelffte toe kompt
de onmundige ende naegelaetene kinderen van den zall. Commijs Antonij Bettinck.

Noch een Goet gelegen in t’ kerspel Beeck in t’ Landt van den Berge genaemt den
SompCamp, waervan oock die wederhelffte Compt aen die voornoemde onmundige
kinderen van de zall. Commijs Bettinck daer van dat pachter is ende onder die ploegh
heefft Derck Bodde.

Op welck goet Jor Middachten op Clo[…] noch praetendiert 420. gl. soo albereijts
ov[er] die 40. Jaeren geleeden is, nochtans doen t guet soude vercofft worden daerover
protesteerden[…] ende betalinge daervan eijschte ende vorders met recht wilde
soecken.

Noch een leenguet gelegen in Kilder onder t’ kerspel Zeddam sijnde een vijff Marck
Mans Leen, daerop die kinderen van zall. Commijs Bettinck noch eenige praetensie
voorgeven, daer van dat Berent van Zelm pachter is, ende onder die ploegh heefft, ende
leenplichtich is onder den heer Van Braeckel.

Noch praetendeert den Scholtus Kerst tot Zeddam op een stucke Landts uijt het
voornoemde Guet Somp Camp.
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Een Renthebrieff van Seven en twintich hondert gulden, staende op Gelderlandt
ende geseth op die Stadt Thijl In dato van den 1. Meij 1649. goeder onthalts.

Noch een obligatie van Jor Linteloos Soon op die Eese van 154. gl. waerop betaelt is
vijfftich dllr. van den Jaere 1648.

Noch een Renthebrieff van tweeduijsent gulden staende op Gelderlandt, ende oock
mede op die Stadt Thijl, geseth in dato van den 10. Augusti 1649. goeder ontholts.

Noch een obligatie van Duijsent dallr. staende op die West-Indische Compagnie
waer van op Meij 1660 twee jaer renthe verschenen sijn tegens twee ten hondert.

Welcke drie voornoemde Renthebrieven van […] gulden, van 2000. gl. ende 
1500 gl. gestelt sijn t[en] Borge voor die Erffgenaemen van zall. Colo[nel] Houß 
binnen Amsterdam aldaer die selve tegen woordigh oock noch sijn in Consignatie.

Noch eenige obligatien soo in ’t Portugijs off Brasilis geschreven sijn, daer van dat
twee in Nederlandts ende een in Francois geschreven sijn, die reste als Portugijs
waervan dat Erffuijter geen kennisse heefft à num.1.ad 19.1 en 19.2 incluijs.

  

Een Gouden pellicaen sijnde geammuleert met een seer kleijn gouden keetentien.
Noch twee gouden haernaelden soo Erffuijters zall. huijsvrouw gegeven heefft een 

aan Joff r. Barbara Bettinx en een aan Joffr. Maria Potre.
Een Gouden Trouw Rincxken waerop staet Jor. Hendrick van Houß naem.
Noch een gouden Rinck soo Joff.r Barbera Bettincks van haer zall. Moeder ontfangen

heefft, daeruit Erffuijters zall: vrouw den Diamant Steen verlooren heefft welcken
steen gepriseert ende waerdigh was, een summe van 40. gl. dus tot vergoedinge 
alhier tot 40. gl. voor Barbara voornt.

Item Noch een Lidt Rincxken Joff.r Barbara toebehoorende
Noch een geammuleert Rincxken met een kleijn Diamantien
Noch een paerlen Druijffjen in goudt gevat Joff.r Barbara toebehoorende.
Een gouden Rincxken met seven roode Rabienties
Noch heefft Joff.r Maria Potre een gouden Rincxken soo Erffuijters zall. huijßvrouw 

aen haer gegeven.
Noch heefft Joff.r Maria Potre een gouden hartien met een affhangende peerl, 

ende een Steentien int’ midden soo haer oock van Erffuijters zall. huijßvrouw
gegeven

Noch dieselve aen Joff.r Maria Potre gegeven een paer gouden pandanten.
Noch een Cleijn gouden Rincxken.
Noch twee kleijne gouden oorrincxkens soo Joff.r Barbara geerfft van haer zall. Moeder
Desgelijcx noch van haer zall. Moeder geerfft een gouden peertien met een peerl 

ende drie Rabijnties
Noch haer geerfft van haer zall. Moeder de drie Coningen in goudt vervat met 

een peerltien
Noch Joff.r Barbara geerfft van haer zall. Moeder een gouden pandant met 

vier Rabijnties ende drie peerlen.
Twee gouden Oor Rincxkens
Een padde Steen geerfft van haer zall. Moeder te weeten Joff.r Barbara Bettincks
Een gouden Diamant Rincxken in stucken sijnde, soo den Erffuijter toe comt ende aen

sijn handt gedraegen heefft.
Noch een Diamant rincxken soo den Erffuijter van sijn zall. huijßvrouw op trouw

gegeven is den Erffuijter toebehoorende.
Noch twee pandanten van goudt waerin hangen in elcx seven peerlen.
Noch heefft des Erffuijters zall. Vrouw aen den Erffuijter gegeven een Steen genaemt

een Amatist om in een gouden rinck te sullen leggen.
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Noch vier Strengels peerltiens met een groote peerl soo Joff.r Barbara toebehoort 
ende bij Maeghgescheijt toe erkent is, als tot haer zall. Moeders Lijff gehoorende.

Noch een peerl Snoortien omden hals te draegen met vijff Strenghskens waeraen 
twee gouden ooghjens

Noch een swart zijden Brasiletien, waerop staet een kleijn goudt Slotien met ses kleijne
Diamant Steentiens.

Noch een seer kleijn Diamantien in een pampijrken liggende.
Noch twee peerl Snoortiens om de handen te draegen.

 

Eerstlick een rondt Silveren verguldet Lampetkanne met een Scheutel, soo met blauwe
ronde knoopkens geammuliert is, die Scheutel daervan weeght vier pondt en
sestehalff loot, Die Lampetkanne weeght vijff pondt ende achtehalff loot.

Noch een silveren Lampetkanne met een Ovaelen Silveren Scheutel wegen t’samen 
vier pondt min drie loot.

Noch een kleijner Silveren Lampetkanne met een silveren Scheutel, oock Ovaelsche
wijse gemaeckt weeght twee ende seventich ende een halff loot.

Noch twee Silveren kandelaers wegen Ses en tachtentich loot.
Noch twee Silveren flambouwkandelaers wegen vier en sestich loot
Drie Silveren keerßsnuijters wegen Drie en twintich loot.
Twee Silveren Vergulde Schrueven wegen twee en veertich loot ende een halff.
Een Silveren Opseth weeght negen en dartich loot min een vierdel.
Een groote Silveren Cop met een dexsel weeght 43. loot min een vierdel
Een groote Silveren Tellieur weeght sesentwintich loot ende een vierdel.
Twee Silvere Saltvaeten wegen 44. loot ende een vierdel
Twee Silveren Mostertpotten, elcx met een Silveren Lepeltien, wegen vier ende 

dartich loot mette leepels
Twee Silveren Eeck off olijkannekens wegen vijffendartich loot.
Een Silveren Wijn Schaeltien weeght negen loot ende een halff
Noch een Silvere vergulde kop, waervan t’eene oor affgebroocken is weeght achtijn 

loot min een halff vierdel.
Noch een kleijn Silveren Sack Schaeltien weeght seß loot en een vierdel.
Een Silveren Schaffvoor weeght ses ende vijfftich loot
Noch negen en twintich Silveren Leepelen wegen vijffentachtentich loot.
Een peerlemoers Lepel met een Silveren Stell weeght t’samen 2. loot min ander-

halff vierdel.
Seß Silveren Drinckbeeckerkens wegen vijfftigh loot
Noch een Silveren Sout vat onverdeijlt mette kinderen van zall. Commijs Bettinck.
Insgelijcken Een Silveren Mostert pott met een Silveren Leepeltien, oock onverdeijlt

mette kinderen van zall: Commijs Bettinck
Noch twee Silvere Beeckers onverdeijlt
Noch vier Silvere Leepels met haegedoorn stellen gefatzueneert, onverdeijlt.
Een silveren gevest met eenen ouden gebourduerden Draghbant toe behoorende

Erffuijters Soon Albert Bettinck, bij t’ leven van de zall. huijßvrouw aen sijnen soon
gegeven.

Noch staet tot Arnhem een oude Silveren Schrueff van een Leeren Vlesch; ende een
Silveren Dobbelstientien welckes Erffuijters zall. huijßvrouw gelast heefft, om
daervan te laeten maecken het beslagh van twee boecken een voor Joff.r Barbera
Bettinck en een voor Joff.r Maria Potre

Noch twee Silveren Beeckerkens ooverguldt die in Malcanderen Sluijten en Barbara
Bettinck toebehoorende, soo haer van haer zall. BesteMoeder op die Vunt gegeven
sijn.
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Noch een Silvere poeder Deuse van Joff.r Barbara zall. Moeder
Noch twee Silveren Spaeren gehoorende tot den Lijve vanden Erffuijter
Noch een Baertborsteltien met Silveren beslagh ende een kleijn Snuefftubacks Deusken

in silver bevat, den Erffuijter [doorgehaald: tot sijne Lijve] gehoorende.
Een Degen met een Silveren geveste tot den Lijve van den Erffuijter gehoorende.
Noch een kleijn Schiltpadden koffertien met Silveren beslagh.
Noch een houten deuse met peerlemoer ingeleijt.
Noch een Schiltpadden Deußken, met een root houten Copjen soo des Erffuijters

Dochter is toebehoorende.

   .

    

Een Ledicant van Brasilien houdt becleedt rondtom met gestrijpte zijden Gardijnen,
met noch twee Bedden een Matras, twee hoofftpollouwen, ende een Bonte zijden
Deecken, neffens twee hoofft kussens, noch een geboorde Deecken met franien en
met geele zijde gevoert.

Een Ebbenhouten pavettien met eenige Laetjens en een Taeffeltien daer t’ op staet.
Een Taeffel waerop staet een Castien gemaeckt van Iserholt.
Noch Twee kleijne Bonte kofferkens.
Noch acht Stoelen becleedt met roodt Leer, waeronder 2. groote Mans stoelen.
Noch seß geele Stoelkussens (: soo men seijt:) van Stroo gemaeckt te sijn.
Een groot root flueelen kussen
Twee geele zijden kussens
Twee Coperen Brandtrooden
Een ijseren Vuijrplaet
Noch een staende vuijrplaet onverdeijlt mette kinderen vanden zall. Commijs Bettinck.
Een blicken beschildert keulvat met eenigh oudt ijserwerck.
Een Coperen Beddepanne
Een Tanghe
Een blicken Luchter voor den Schoorsteen
Een Mantel Stock
Ses fijne glaesen floijten doch ondeugent
Een Alsem roemer met een groot bier Glas
Noch vijff kleijne Roemertiens goet ende quaedt.
Twee Schilderijen van Landtschappen.
Noch elff Schilderijen off Conterfeijtselen, soo van verscheijden persoonen waer onder

een is, soo Erffuijters Dochter Joffr. Barbara Bettincks gegeven is, sijnde die
Schilderije van haer zall. Moeder.

Een uijt treckent Comptoir met een bont wullen kleet.
Een groot ende een kleijn Spiegel
Een root posteleijn kopken.
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Een groote roode Coperen keetel
Noch twee kleijne roode Coperen

keeteltiens
Noch twee ronde geel Coperen

keeteltiens
Een geel Coperen pott met voeten
Een geel Coperen Taertenpanne

Drie ijseren potten, met drie ijseren 
Decksels.

Drie ijseren braetspitten
Een braet panne
Twee roosters
Een Coperen Schuijmlepel met een

ijseren stell



Een ijseren Dreup Lepel
Drie fleijs gaevelties [vorken, ..]
Noch viertijn Tinnen Scheutelen soo

daeghlicks gebruijckt worden,
waeronder eenige gebroecken

Twee ijseren Dreijvoetjens
Noch negen tinnen Tellieuren soo

daeghlicx gebesight worden
Vier Tinnen kommekens soo daeghlix

gebruijckt worden
Een overtint Coperen keeteltien
Een geel gegooten Coperen pot
Noch een kleijn gegoten Coperen Eijer

pottien soo Erffuijters dochter toe
Compt

Een Coperen Stell panneken
Een stuck van een oude Coperen

Candelaer
Een groote root Coperen fleijss pott, soo

ondicht en leck is
Een geel Coperen Melck kanne, met een

Coperen Emmer, so aen Jo.r Bouwijrs
huijs is

Twee Cooperen Lanterens
Twee paer ijseren brandt roeden met

Coperen beslagh
Noch een coperen Decxsel van een oude

Beddepanne
Een ijseren hael voor de Schoorsteen
Noch een staende vuijr plaete onverdeijlt

mette kinderen van zall. Commijs
Bettinck

Een kleijn Coperen handt luchtertien
ende twee ijseren Snuijters

Noch twee Coperen heerdt kandelaerties
soo ter zijden den heert offte
Schoorsteen staen

Een oudt verbesight Strijckijser
Een kruijshael in de keucken opten heerdt
Twee ijseren brandtrooden, waeronder

een boven met een kanne voet
Twee Tangen met een Vuijrschup
Een Eijcken eetens kaste met een Scheutel

banckien daerop
Twee groote Tinnen Vleschen
Een Tinnen Stooffpanne
Een tinnen Lampet, met een groote ronde

Scheutel
Twee tinnen kandelaers
Een Tinnen Saltvat
Een Tinnen Melckback
Een Tinnen Mostertpott
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Een tinnen deurslagh
Noch een tinnen lampet met een

kraentien en Scheutel hangende tegens
een waegeschots bordt

Een waegenschots handtdoecks Rolle
Een blicken Suijcker Deuß
Noch viertich tinnen scheutelen soo kleijn

als groot
Een Tinnen Bier kanne
Twee Elpenbeenen Vijsel met haere

stooters
Noch een Coperen gegoten Vijsel,

waervan de Stooter in stucken is
Noch dartich tinnen Tellieuren
Een Tinnen boeter Deuß
Een wit Steenen Saltvat
Een oudt stucken posteleijnen pottien met

een stuck van een posteleijne kopjen
Een gegooten root Coperen keerseluchter
Een kleijn ijseren hanghkandelaertien
Tijn aerden drinck kannen soo kleijn als

groot, waeronder twee becleedt met
Silveren Dexels, met noch een wit Eeck
kanneken waer onder verscheijden
gebroocken

Een ijseren Ladthaemer
Een kanne bort van Deenenhoudt
Een keers Laede
Een houten saltvat
Een oude Steenen vlesch met een tinnen

Schrueff
Een hanghijser
Een vogeltien met een kouwken welckes

daernae gestorven is
Een Bijle
Een Bedde in d’keucken met twee

gardijnen
Twee deeckens, eene van groon laecken

met frensien, ende noch een ander
groone deecken, een pollouw ende twee
kussens

Noch in het treckbedde leijt een Bedde
en twee Deeckens ende een pollouw

Noch 12 daegelicxe Stoelen, soo kleijn als
groot, goet en quaet

Noch vijff daegelicxe Stoelkussens
Een gardientien voor die glaesen indie

keucken
Noch een daegelicxe eetens taeffel met

een oudt kleedtien
Een heerdt ijser



 

Een Linnen kaste
Een parse rondtsom bekleedt, met

kastiens offte Laetiens
Een groot Cofferen, met een bondt wullen

kleedt en twee voeten daer t’ opstaet
Twaalff figuren van de heijdensche

keijsers
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Een groote Caerte met een lijste van
Brasilien

Vier Spans Leeren Stoelen
Noch achtijn witte Steenen Bancquet

Scheutelen

  

Vier Schilderijen van Landtschappen
Een groote Schilderije oock Landtschaps-

wijse, doch geborsten
Een Linnen kastien
Noch twee Neij kussens waer van

Erffuijters Dochter t’eene toe Compt
Noch acht swart gevarffde bieß stoelen
Noch seß groone Stoelkussens
Een Taeffel met Laetjes soo ingeleijt is

met Brasilien houdt
Een figuer offte Schilderije van Lutherus
Een Nederlandtsche Bijbel
Een hoochduijtsche Bijbel
Noch een Boeck waervan Author is

Cuperus
Noch een Cronique van Julius Caesar

d’eerste Roomse Keijser
Noch een Boeck van de Nederlandtsche

historien Author Emanuel van
Meteren

Noch d’Nederlandtsche historien Author
Emanuel van Meetheren in
hoochduijtsch

Noch een Boeck sijnde een gedeelte van
een hoochduijtsche Bijbel, Beginnende
eerst van den prophet Jesaia, ende soo
voorts Met het nieuwe Testament

Een Reijsboeck Author Hugo van
Lindtschooten, soo d’Commijs vrouw
zall. aen den Erffuijter gegeven, voor
den doot van Erffuijters zall.
huijsvrouw

Noch een frans Boeck Author Anaeas
Seneca

Noch een Boeck Author Thomas Scirillo
Noch een hoochduijtsch Boeck van

krijghsordnungh Author Adam
Jünckhaus von der Olnitz

Noch een Medecijn Boeck Author
Christoferum Wirtzungh

Noch een Boeck soo seecker Bisschop van
Coln gemaeckt, toebehoorende den
Boeckbinder Biesen, soo geleent is

Noch een Boeck geintituleert Constan
Hugenij otiorum libri sex

Noch een Boeck Author J: Cats
geintituleert die gantse gelegentheijt
des houwlijcken Staet

Noch een Boeck van J: Cats genaemt
Spiegel van den ouden ende nieuwen
tijt

Noch een historij Boeck Author Apianus
Alexandrinus

Noch een frans boeck Author D. Audig-
mer

Noch een frans Boeck gnt. La vie Civile de
Fabrice Campani

Noch een hoochduijtsch Boeck Author
Johannes Hus

Noch een hoochduijtsche postille Author
Johan Spangenbergh

Noch een frans boeck van den Staet van 
t’ Rijck

Noch een frans boeck van die Geometrije
Noch een frans historijboeck Author sen:

de la nova
Noch een frans Boeck Author Cornelius

Tacitus
Noch veele kleijne verscheijdene andere

soo Duijtsche als franse boexkens
Een bort daer t’ linnen goet bij Memorij

op aengeteijckent wort
Een kleijn oudt Gardientien voor een

vensterken in de Staeff
Noch een Schelken off klocxken
Een kleer Borstel
Een platte kleerbende met vier

handtgrepen



Een Eijcken Ledicant soo noch ongedeijlt 
is, met gardijnen rondtsom bekleedt

Een Bedde met een pollouw, 2 kussens
met 2 deeckens

Een kleijn Eijcken linnen kastien, soo
Erffuijters Dochter gegeven is

Noch vier figuren oft kleijne Schilde-
rijkens

Noch 4 gedruckte pampijren Schilde-
rijkens

Noch twee seer Cleijne Schilderijkens op
Coperen plaetjens

Noch een Taeffel ingeleijt van Brasilien
houdt met laedtiens, met een Brasilis
Taeffel kleetjen

Een groote kiste van Cederen houdt
met een oudt kleedtjen
Een verguldt Leern Scharm
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[:doorgehaald] Een Groote Cederen
houdte kiste met een oudt kleetien

Noch een Lanckwerpigh rondt kofferken
Noch een seer kleijn beslaegen kofferken
soo Joffr. Barbera toe compt
Noch een Cederen houdte kiste
Een kleijn houten Secretien
Noch een nieuw Wiel, soo Erffuijters zall.

huijsvrouw Joffr. Barbera gegeven
heefft

Twee houten Cruijtdeußkens
Noch twee pampijren Moffen deusen soo

d’Jonge Jofferen Barbera en Maria
Potre toe Comen

Twee Neij korffkens en een beddestock
Een kleijn beffen korffken soo Joffr.

Barbera toebehoort
Noch een bundel sacke Doecks gaeren
Een spiegel

Een oude Beddestede van vuijrenhoudt
becleet met groone Gardijnen met 
zijden franien

Een Bedde met een pollouw ende twee
Deeckens

Noch een kleijne Slaepbanck soo Joff r.
Barbara van haer zall. Bestevader bij
sijn leven gegeven is

Een matras met 3 oude kussens daer de
Meijt op slaept

Noch twee groote Schilderijen
Noch een Schilderij van t’ Avontmael

Noch twee waepens so in tijt van versterff
voorgedraegen ende opgehangen sijn

Noch een Leger Taeffel
Een groene Waegenkiste
Een beslaegen Cofferen
Noch een Secreet kelderken
Een waeffel ijser
Een Spin wiel
Een Weij tasch met een Tijraß
Noch twee oude pampijren Schilderijkens
Noch staet op die voorn. Camer t’houdt-

werck tot twee Ledicanten een van Bra-
silien houdt, ende t’ander van Sleght
houdt

   

Een vuijren houten Beddestede soo noch
ongedeijlt staet mette kinderen

Een bedde met twee polluwen ende vier
hoofftkussens, drie Deeckens, ende
met Gardijnen bekleedt

Een groote ronde Taeffel met een
Tapeten taeffelkleedt

Noch ses fruijt schilderijen
Noch een figuer van seecker Joffer
Een Schrijff pultrum
Een vierkante houten Jachts koocker met

sijn toebehoor

Een groote Cederen houten kiste, waerin
Leijt een Nieuwe Beddetieck

Noch een kleijn plat kofferken, met
Transport en opdrachten neffens
andere brieven

Noch eenige kleijne boecxkens waer bij
twee groote boecken een van Emanuel
van Meteren t’ samen goet en quaet 40
int’ getall, soo in bandt als sonder bant
sijnde

Noch een koffer met zeehondts haeijr
bekleedt

       

    



Noch een kleijn kofferken daer
t’Silverwerck in leijt

Noch een Goudtgewichte
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Noch drie OostIndische Oijcker Nooten
waerbij een gesneden, en is geborsten

Een handt Saeghe

   

Een oude vierkante Eijcken Taeffel
Een ronde Draeij taeffel
Twee oude Leger Stoelen
Een lanckwerpige kiste met verscheijden

Laedtiens
Een seer groote Ebben Spiegel Lijste
Een Leeren Leger Vlessch
Noch een kleijn lanckwerpigh Cederen

houten kistien met een Slot
Twee oude Wielen
Een Saet Schepel
Vijff kleer Schachten
Seventijn Sacken, so goet als quaet
daer van vijff mette kinderen onverdeijlt
Noch vier Bier tonnen

Noch elff Bossen ongeblaeckt Vlass
Noch vier oude verroeste Waepens
Twee Leger Corven
Noch een oudt ondeugent koffer
Noch een Leger Vlesch kelder
Een oude Brasilische Stroecorff
Twee hammacken
Noch een oude linnen Deuse sonder

Decxsel
Ende een oudt booter Vaetien
Een houten Saet Schup
Noch een oudt Gardijn over een kleijn

Ledecantien
Een oudt korffken met eenige verven

  ’   

Seß Steenen Tellieuren
Een aerden Deurslagh
Noch 4 à vijff aerden Scheutelen soo

meest in stucken sijn
Een kleijne Bierstellinge
Een houten braetspit
Drie boerien
Een Vleijßblock
Een Conijne kast
Een stuck van een oudt Coperen

luchtertien
Een Moeß korff

Een oudt ijseren hael
Een oude ijseren koeckpanne
Een houten gebraet Schermtien
Een oude kleijne regentonne
Twee waeter Emmers
Een vleijss gaevel
Een ijseren harck
Een Spinjeger
Een groote Wasch Cuijp
Een Asch back
Een ouden blicken Emmer
Een Coperen Lampe

  

Drie Oxhooffden
Seven Biertonnen
Een kleijn rondt Backtaeffeltien
Een back Cuijp
Vijff booter Tonnen
Een karne
Noch een Wasch Cuijp
Acht glaesen Vlesschen soo kleijn als

groot op een banck staende
Twee oude kleijne vervallen tonnekens
Twee oude Aerden kannen

Noch op een banck twee aerden potten
Vier Bier Vlooten
Noch drie Bierstellingen, welcke oock

noch niet gedeijlt sijn
Drie Coperen Bier Craenen oock noch

ongedeijlt
Een ijseren stell van een beddepanne
Een Dickemelcks Tonne
Twee Melck vaetjens
Noch een Visch kaer soo buijten die

Oijpoorte leijt



Twee groote Damasten Taeffellaeckens
Een van ses ende een van drie ellen
Noch seven andere Taeffellaeckens soo

kleijner sijn van verscheijden soorte,
met bloemen als andersints
Noch twee Dousijn Servetten met kleijne

bloemtiens
Noch 17 Servetten flaems pellen met

groote bloomen

Noch negen Servetten met kleijne
Bloemkens

Noch twee Dousijn servetten met kleijne
Bloemkens

Noch dartijn Servetten van tweederleij
Bloemtiens

Een paer Beddelaeckens
Noch seven kusteeckens

338

Drie Damasten Taeffellaeckens van Drie
ellen

Noch een groot gebloemt Taeffellaecken
van ses ellen

Noch seven kleijne Taeffellaeckens van
verscheijden Bloemen

Noch vier en vijftich Servetten van
verscheijden soorten van Bloemen

Noch viertijn paer Beddelaeckens, noch
een oudt gescheurt Beddelaecken

Tijn paer kusteeckens ende een soo kleijn
als groot

Noch aen swart linnen ses en twint[ig]
servetten

Ses swarte Taeffellaeckens soo goet als
quaet

Noch seven swarte handtdoecken
Noch seven paer Beddelaeckens
Noch vier paer swarte kußteeckens
Noch drie nacht Bancquetten
Noch twee Bunseltiens met stuckjens van

kanten ende andere lomperije
Noch een stucke van twe[e] ende sestich

ellen hemdedoeck, soo nae den doot
van zall. vrouw gereijdet en gemaeckt
is, waertoe Trijn Poels, also daer gaern
te Cort quam, twee pondt gaerens
geleent soo aen haer gerestitueert moet
worden

Noch dartich ellen Groffdoeck
Noch Joffr. Barbara en Maria Potre soo

Erffuijter haer heefft toegestaen uijt te
nemen, ijder een Schorteldoeck en een
nachtbancquet

Memoria: Dit nae beschreven linnen […]
heefft Erffuijters zall. vrouw haeren
lijve gehoorende bij haer [leven] aen
beijde Jonge Jofferen Barbara en Maria
Potre gegeven

Drie witte knopkens rocken tot de[n lijve]
van Erffuijters zall. huijsvrouw
gehoorende

Noch sestijn hemden totten lijve van
Erffuijters zall. huijsvrouw
gehoorende

Noch 4 knoppen borstrocken ten lijve van
zall. vrouw [gehoorende]

Noch tijn Schorteldoecken soo goet als
quaet ten lijve vande zall. vrouw
gehoorende

Noch acht Nachthals doecken soo goet als
quaet ten lijve van die zall. vrouw
gehoorende

Noch negen Linnen Nacht Mutzkens ten
lijve van die zall. vrouw gehoorende

Noch seven vrouwen fleppen
Noch acht paer vrouwen poijetten
Noch ses vrouwen naesedoecken om den

hals soo met kanten als sonder kant
Noch acht Linnen vrouwen Cappen
Noch twee Santeen voor d’zall. vrou
Noch twee neerstiens voor die zall. vrouw
Noch een Moff voor de zall. vrouw
Noch een Testament met kleijn gouden

beslagh voor de zall. vrouw

     ’  

    ’    



        .

    :   :  

  ,      ’


Eerstlick Een swaert laeckense Tabbert beset met een goude ende silvere geweeffde
kante met een schoetien

Een swarte puresaije Tabbert met een geweeffde kante beset
Noch een Swarte Sijtijnen Tabbert met een schoetien, bekleedt met een swarte

geweeffde kante
Noch een oude Nachtmantel van gebloemt zijden Stoff met bondt gevoert
Noch een root Sijtijnen rock gevoert met blauwe zijde, geboort met een swarte

geweeffde kante
Noch een swarte hemptrock met bont gevoert soo Erffuijters eerste zall. huijsvrouw

gedraegen heefft
Een groon Sijtijnen Rock met een silveren kante geboort, en gevoert met blauw linnen
Een witte linnen gebourduerde rock
Noch een karseij rock met Coorden geboort
Noch een Swart Stoffen Rouw tabbert waer aen noch sitten twee linnen voor Mouwkens

met een swarte Stoffen rock
Noch heefft den Erffuijter toegestaen aen sijn Dochter en aen Maria Potre uijt te nemen

elck een rock, te weeten een zijde stoffen rock ende een root sarsien rock, neffens twee
silvere laeckense hemptrocken ende elcx twee hemden, soo Erffuijters zall.
huijsvrouw bij levenden lijve selver aen haer beijden gegeven heefft

Noch den Erffuijter aen sijn dochter en Maria Potre gegeven een paer schoenen, en een
paer Muijlen van sijn zall. huijsvrouw

Twee geele zijden vrouwenkousen
Een Speltwercks kussen voor d’Erffuijters zall. vrouw

        ,

    

Een Root Scheerlaeckens Capot met gouden Gallonnen ende knoopen
Noch een gewende Root Scheerlaecken rock met gouden Gallonnen en knoopen
Een leeren köllenaer met een leeren Wamboijs d’ mouwen desselven geheel met gouden

passementen beset, daerbij een stoffen broeck met vier gouden Gallonnen geboort
Noch een Slecht stoffen rock met goude passementen beseth daerbij een Stoffen broeck
Twee Rouwmantels, een Lange ende een Corte
Noch een oude Rouwmantel soo geverfft is, ende aen Albert Bettinck, Erffuijters soon,

gegeven tot bekledinge van rouw
Noch een oude Stoffen rock met een Stoffen rock ende Wamboijs
Noch een Stoffen broeck
Noch een oude rock met vossenvellen gevoert
Twee pack Swarte oude daegelicxe klederen met twee paer Swarte hoosen
Een wit Bomzijden Wamboijs met witte pometties geboort
Een paer witte gebreijde hoosen
Noch een paer oude grauwe stoffen hoosen
Noch een oude swarte fluwelen winter Mutz met bondt gevoert
Noch twee paer oude gebreijde daegelicxe onderhoosen
Noch een paer oude roode Stoffen koussen
Noch drie baenen van een oude Silveren laeckense Rock, de rest staet bij den Snijder,

om voor den Erffuijter daervan een Wamboijs te maecken, also sulcx bij t’ versterff is
blijven staen, welcken des Erffuijter all voorlange bij t’leven van sijn zall. vrouw hem
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toegestaen is geweest
Een blauw Armezijden veltteecken met een silvere ende goude kante onderbekleet
Noch twee stucken van gouden ende zijden franien
Een gebourduert Baert opsetzel
Een stuck van een oude borduerde wit zijden Draghbandt
Noch een oudt knechts Orangie veltteecken
Een oudt peerdt
Twee oude Saedels
Twee paer Stevelen
Een Silveren fontenell plaetien
Een pistool kaste
Noch vier paer pistolen
Noch een ijseren Spender hangende in een Cleijn silveren keetentien
Drie paer pistoolholstteren
Noch een gedeelte oude goude Mantelknoopen
Noch een paer Swarte rouwspaeren
Noch vier Snaphaenen waeronder twee alleen goet
Noch vijff swarte Manshoeden met noch twee pluijmen
Noch een Rottinck onder en boven beslaegen met een Silveren bantien
Noch twee oude Castoor hoetjens met kleijne Rantiens
Noch acht ellen oude Silvere kanten soo op die voorn. silvere laeckense rock geseeten

hebben
Noch twee deegens een verguldet ende een swart met twe[e] draghbanden
Noch een Mans Borstlappe
Noch een oude vaen van een Standaer

[ontbreekt 1 pag.]

Reeckeninge van Meijster Clements ter Kuijs voort’ Maecken van Rouw Clederen van
34-3-0

Als sub.num.3. breder te sien, uijtgesondert wat indieselve Reeckn: van Gemeene
Schulden gestelt is, ende hijrnae volght

Reeckeninge van Meijster Jan Stuijrman voort Maecken van Monsr. Latours Rouw
Clederen van 11-0-0

Als wijders te sien sub.Num. 4
Noch voor drie Rouwhoeden een voor den Erffuijter, een voor Monsr Latour en een

voor Albert Bettinck beloopen uijtwijsens Reeckeninghe van Jan Vos 12-0-0
Als te sien sub.num.5
Reeckeninge van Claes van Reabel voor die Rouw schoenen van 22-10-0
Als sub.num.6 te sien. Die rest van die Reeckn: comt in die Gemeene schulden
Reeckeninge van Henderick van den Bergh voor de geleverde Rouwwijn uijtwijsens sijn

Reeck: 42-9-0. Als te sien sub.num. 7
Aen den Coster voort’ luijden ende bidden betaelt uijtwijsens sijn eijgen handt, als te

sien sub.num.8. 15-0-0
Noch aen hendrick Lebbinck alsmede Claes Barmentloe voor t’ waepen te draegen elcx

een Rijcxdaller. 5-0-0
Noch aen Arent Smit betaelt uijtwijsens sijn handt, voor t’gemaeckte ijserwerck tot die

Dootkiste ende t’waepen noodich was t’samen 6-2-0. Als te sien sub.num. 9
Noch aen Peter Tuijs voor geleverde Rouwknoopen uijtwijsens sijn Reeckeninge betaelt

11-16-4 als te vernemen sub.num.10
Noch aen Jacob Eijrlandt voor geleverde handtschoen tot den rouw uijtwijsens

Reeckeninge 11-0-0 Als te sien sub.num.11
Noch aen henderken Schennincks uijtwijsens Reeckn. voor eenigh doeck tot rouw
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touren en beffen, als te sien sub.num.12 7-12-12
Noch een Reeckeninge van hendersken Schennincks In dato den 8 febr. 1659 van

Rouwbeffen voor den Erffuijter ende desselffs soon betaelt 10-9-0 Als te sien
sub.num.13

Noch een Reeckeninge van Jan Natorp, soo Erffuijter betaelt heefft voor die Draegers
van sijn zall. huijsvrouw ten sijnen huijse verteert 25 gl. ende noch voor t’ openen van
die groeff betaelt 2 gl. 5 str. t’saemen 27-5-0. Als te sien sub.num.14

Noch is bij die Draegers nae verteert 2 gl. 6 str. soo noch onbetaelt staen 2-5-0
geteijckent met NB. als te sien sub.num.15

Noch aen Jan Lebbinck uijtwijsens Reeckeninge betaelt voor die Dootkiste, ende 
het holtwerck tot het waepen t’samen daeraen verdient als te vernemen 
sub.num.16. 30-0-0

Noch aen den Schilder voor t’wapen te schilderen noch onbetaelt 16-0-0 als te sien
sub.num.17

Noch aen Bartolt Dercks betaelt voor gelevert vleijs op die Rouwmaeltijt uijtwijsens
Reeckeninge 14-4-0 als te sien sub.num.18

Desgelijcks noch tot andere kost op die rouw Maeltijt verbesight als naementlijck twee
versche Schincken gekofft een in een pasteij d’ander gesooden, ende noch een
Calcoen neffens seß paer hoenderen als tarwen ende witte broot beloopt t’samen 
11-2-0

Noch uijtwijsens Reeckeninge van Dercxken Boemers soo sij op die Rouw Maeltijt
gelevert heefft van Specerijen, kaess als andersints noch onbetaelt 14-15-0 
als te sien sub num. 19

Noch aen Gerrit Jansens huijs laeten haelen die wijnroemers, soo over die begraffenis
gebesight sijn, Compt den selven voor huijr, als te sien sub. num. 20. 1-5-0

Noch aen den Dootgraever betaelt uijt wijsens Reeckeninge 1-3-0 als te sien sub.num.
21

Noch aen meijster peter Engels Stadts Metzelaer voort’ openen ende toemaecken 
vant’ graff van des Erffuijters zall. huijsvrouw als te sien sub. num. 22. 3-0-0

Noch uijtwijsens Reeckeninge soo den kock, welcke op die rouw Maeltijt gekoeckt
heefft noch sal hebben 3-10-0

Als te sien sub.num. 23. geteijckent met NB. alsoo die Reeckeninge noch 15 stuijver
grooter is, ende bij die Gemeene schulden moet gestelt worden

Noch aen Jaeckes Tambour betaelt 15 str. omdat hij eenige hoender van Malborgen
gehaelt heefft, soo op die Rouwmaeltijt gebesight sijn 0-15-0

Noch betaelt aen Johannes Hoppers voor t’ Schrijven van 13 Roubrieven geschiet den
11. en 12. febr. over ’t versterff van Erffuijters zall: huijsvrouw Ieder Rouwbrieff 
ad. 4.str. uijt wijsens Reeckeninge sub.num. 24. 2-12-0

Mem. Noch Compt Johannes hoppers van voorscheijden Acten en Requesten voor die
zall. Erffuijters vrouw geschreven waer van voor desen in een andere Reeckn. mentie
was gemaeckt en onbetaelt is 2-6-0
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De boedelbeschrijving van 
Kornelis van Linden en 
Elisabeth van Kranenburg (1762)

342 Inventaris welke de schulden en lasten
afgetoogen wezende, geen f 300 Guld.
bedraegt.

Staat en inventaris van den Boedel en goederen
van den Heer Kornelis Van Linden, in leven
Burgermeester alhier te Maassluijs, door den
zelven op den 15en Augusti dezes jaers 1762,
alhier ter plaetse met ter dood ontruijmt en
nagelaten, ten behoeven van zijne voordogter,
drie na-kinderen, en zijne Wede. juffr.e

Elisabeth van Kranenburg, die den zelven
Boedel vervolgens hebben gerepudieert.
Gedaen maeken en ingeschrifte gesteld, door
en ten versoeke van Dirk Elemans, woonende
ook alhier ter plaetse, in qualiteit als bij den
Edele Achtbare Geregte ter dezer plaetse
gestelde Curateurs in den voorschreven Boedel
en Goederen volgens Acte van dato den 28e
aug. 1762, en dat op het op en aengeven van de
voornoemde juffr.e Elizabeth van Kranenburg.
Wordende deze gesteld in guldens van twintig
Stuijvers ieder, en voorts in voegen en
manieren hier naevolgende.

Omme deze, zoo veel mogelijk te bekorten, zoo
word, tot beter elucidatie dezes, kortheids-
halven, gerefereert tot de navolgende Papieren;
namelijk:
Eerst tot de Huwelijxe Voorwaerden tussen
den voornoemde Kornelis van Linden Wedr.
van wijlen Adriana Valk ter eenre, en
d’opgemelde [fol.2] Elizabeth Van
Kranenburg, ter andere zijde, voor hande van
hun doen aenstaende Huwelijk opgerigt, en
gepasseert voor den Notaris Daniël Vollevens,
en Getuijgen alhier ter plaetse, op den 29e
januari 1757. Waer bij de zelve hebben
bevoorwaard en gestipuleert:
dat tussen hun uitgesloten zouden zijn en
blijven, alle gemeenschap van goederen,
mitsgaders van winst en verlies,
En dat den een voor des anderen schuld, voor
dato van ’t huwelijk gemaekt, geenzints
aenspreekelijk zoude zijn, maer dat die zouden
moeten worden gedraegen door wien ze
gemaekt waeren.
En dat het de Bruijd voorts vrij zoude staen,

om, bij vooroverlijden [fol.2v] van den
bruijdegom, alle hare ten huwelijk aengebragte
goederen, nae zig te neemen, ten welken aen de
bruijd voor zig heeft behouden het regt van
legael verband, haer op den boedel van den
bruijdegom competeerende.
Ten tweeden het testament, bij den voorn.e

Kornelis van Linden en Elizabeth van
Kranenburg, op den 2e augusti 1757 voor den
voorschr. Notaris Daniel Vollevens, en
getuijgen alhier gepasseert, waer bij den zelven
Kornelis van Linden, tot zijne ervgenamen
heeft geinstitueert en nagelaten zijne
voordogter Adriana van Linden, in eerder
huwelijk bij Adriana Valk verwekt, mitsgaders
de kind [fol. 3] of kinderen bij hem aen dezelve
Elizabeth van Kranenburg te verwekken, Item
dezelve Elizabeth van Kranenburg, en zulx
ieder voor een kindsgedeelte.
Ten derden, tot de acte van non praejudicie en
deliberatie, op den 18e augusti dezes jaers 1762
voor den geme. Notaris Daniel Vollevens en
getuijgen alhier gepasseert, bij Wouter
Hendrik van Hardenberg, alhier in huwelijk
hebbende de voormelde Adriana van Linden,
woonende tot Rotterdam, en gezegde Elizabeth
van Kranenburg, voor zig zelvs, en nog als bij
den meergemelde haren Man Kornelis van
Linden, gestelde voogdesse over hare drie
minderjarige kinderen, bij hem in huwelijk
verwekt.
[fol. 3v] En ten vierden, tot de acte van
Curateele, op den 28e augusti deses jaers 1762,
bij den Edele Achtbare geregte alhier ter
plaetse, op den voorens genoemde Dirk
Elemans gepasseert.

Dit gemeld hebbende, volgen nu de goederen
en verdere Effecten dezes Boedels.

Articul 1.
Een modern, wel doortimmert, en ter Neering
staende Huijs en Erve, zijnde het logement de
Moriaan, staende en gelegen aen de zuijd oost
zijde van de Haven alhier te Maassluijs, ter
prottocolle gedistingeert met Nos. 216 & 217.
[fol.4] Als mede nog een stalling en Erve
staende en gelegen aen de noord oost zijde van
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de Taenstraet alhier ter prottocolle gedistin-
gueert met No. 282.
Zijnde te samen verhuurd aen Hendrik
Stoffeling, tot den 1e Meij 1764, en nog voor
een volgend jaer, in optie en keuze van den
Huurder, omme en voor de somme van zeven
Honderd en vijftig guldens ’s jaers.

En reste de Huurpenningen van dien, zederd
den 1e augusti dezes jaers 1762,

Articul 2.
Een huijs, stal, erve, en bleikvelt, staende en
gelegen aen de noord [fol. 4v] oost zijde van de
Taan straat alhier ter plaetse, ten prottocolle
gedistingueert met No. 288.
zijnde de stal door den overleden Kornelis van
Linden zelvs gebruijkt geworden.
En wezende het Huijs & Bleikvelt, verhuurd
aen Lammert van Oeveren, tot den 1e meij
1763, om f 36”:”: ’s jaers.
En reste de huurpenningen van dien,
voorzoverre die niet in des overledens
schuldboek zijn aengetekend, zederd den 1e
meij 1762.

Articul 3.
Een ledig Erv, leggende aen de Zuijd West
zijde van de Taan Straet
[fol. 5] alhier ter plaetse, ten prottocolle
gedinstingueert met No. 267 A.
Welk Erv door den overledenen selvs is
gebruikt geworden.

Articul 4.
Een tuijn en thuijnhuijs in de zelve, met de
bepotinge en beplantinge daerin, staende en
gelegen aen de Zuijd Oost zijde van de
Zuijdvliet alhier ter plaetse, ten prottocolle
gedistingueert met No. 920. Welke Tuijn, door
den overledenen zelve is gebruijkt.

Articul 5.
Een Huijs en Erve genaamt ‘Den [fol. 5v]
Hollandse Tuijn’ staande en gelegen aan de
Noord zijde van de Keijzers Gragt of Zijl tot
Rotterdam, ten prothocolle aldaer geregistreert
op No. 4725.
Het gemelde Huijs is verhuurd in ’t geheel
(behalven de bovenste Agterkamer, waervan
den Huurder een jaer optie heeft) tot primo
meij 1763. en daer van is de huure betaelt tot
ultimo juli 1762, uitgenomen de benedenste
agterkamer waer van de Huurdster drie
maenden ten agteren is, zederd primo meij
laestleden.
En het zelve Huijs is tans verhuurd, te weten:

Het beneden Huijs aen jacobus van Duijven,
voor f 300 ”:”: ’s jaers [fol. 6] de benedenste
voorkamer aen Dirk van der Put, voor f 44”:”:
’s jaers.
de benedenste agterkamer aen Maritie Boers,
voor f 38”:”: ’s jaers.
de bovenste voorkamer aen Jan de Jong, voor 
f 36”:”: ’s jaers.
En de bovenste agterkamer aen Willem
Timmers, voor f 36”:”: ’s jaers.

Nog word alhier gebragt en gemeld, dat den
Heer Kornelis Langendam, Boekhouder tot
Rotterdam, ingevolge de Procuratie bij den
overledenen en zijne bevorens overledenen
huijsvrouwe, op den 30 maert 1753, voor den
Notaris Daniel Vollevens, en [fol. 6] Getuijgen
ter dezer plaetse gepasseert, de directie en
administratie over het voorschreve Huijs, tot
het sterfgeval van den overledenen heeft gehad;
en uit welkens hoofde onder den zelven
Langendam, nog eenige Penningen zijn
berustende, dat hier diend tot …..Memorie.

Articul 6.
Een Wooning of Hofsteede, met Een en
Twintig Morgen, en een Hond, zoo weij,
Hooij, als teel land, gelegen in vier partijen of
perceelen, onder Gijb[e]land, resorteerende
onder Brandwijk, en verder als de bescheiden
daer van zijnde mede brengen.
Mitsgaders nog twee perceelen leen [fol. 7]
land, releverende van de Staeten van
Hollanden Westvriesland, als eerst:
De helft van zes Morgen lands gelegen in
Gijbeland, ten voornoemd Leenregister
gedesigneert met No. 1309.
En nog de wederhelfte van de voorsz. zes
Morgen Lands, gedesigneert met no. 1310.
Welke hofstee, met de voorsz. 21 M. en een
Hond, item de Zes Morgen is verhuurd aen
Arie Eijkelenboom, voor vier jaren, ingegaen
1te Petri 1762 en zal eindigen 1te Petri 1766
omme en voor de zomme van f 432”:”: int ’t
jaer onder conditie, indien het verhuurde
verkocht worden mogt, dat dan den Huurder
met twee jaeren moet afstaen, en voor de
tweelaeste jaeren genieten [fol 7v] zes en dertig
gulden. En reste de Huurpenningen van dien
zederd 1 Petri 1762.

Articul 7.
Dezen Boedel competeert ook nog ten lasten
van Jan de Leeuw, woonende tot Moolenaers
graeff, voor het gebruik van het Ervje Lands,
gelegen in het Weertje Leenland voornoemd,
de zomme van vijff gulden, en Tien stuijvers



jaerlijx, en verschijnende ieder jaer primo meij.
Welke ervpagt of rente resteert, zederd den
[niets ingevuld]

Articul 8.
Inschulden
[fol. 8]

In dezen Boedel is bevonden een schuld
register in quarto, gebonden in een hoorne
band, gehouden met de hand van den
overledenen, tans gelitraeert U.U. 2o Lo,
volgens het welke komt te blijken, dat er nog
eenige Perzoonen, over aen haer gedane
leverantie, als anders, nog eenige gelden, aen
desen Boedel zijn verschuldigt.
Zijnde in dessen Boedel ook nog bevonden een
register of Boek in quarto, gehouden met de
hand van de overledenen, getekend Littra
U.U.3o.Lo., volgens het welke verscheide
Perzoonen, over aen haer bezorgde Couranten,
mede nog eenige gelden aen desen Boedel zijn
verschuldigt, uijt welke twee registers
[fol. 8v] van de Perzoonen en van de gelden bij
haer verschuldigt, een afzonderlijke en
specifique Memorie zal worden opgemaekt en
geformeert, en waer toe bij dezen kortheids-
halven word gerefereert.

Dezen Boedel competeert ook nog, zoo men
meend, eenige gelden, wegens het straetamt
van den overledenen als Commissaris van de
Zee-tijding alhier; Item, nog wegens ’t gaeren
van den Geervlietsen Tol alhier, dus tot
….Memorie

Art. 9.
Contante Penningen

In dezen Boedel zijn bevonden aen diverse
contante Specie, de somme van t’ Negentigh
Guldens, Vier Stuijvers, en Agt Penningen,
dus ……. f 90-4-8

Art. 10.
Gewerkt Goud en zilver

Een nachtmael boekje met goude knipjes
[fol. 9]

Een zilveren zakhorloge met een dito ketting
Een paer zilvere schoengespen met staele

beugels
Een paer dito broekgespen met staele beugels
Een zilver peperbosje
Een zilver strop gespje
twee dito speetjes
Een flesje met een zilver dopje
Een zilvere rotting ring
Een zilver ovael doosje
Een dito au de la reine doosje

Een kokertje met zilver beslag
twee Almanacken met zilver beslag & pennetjes
Een kussentje met een zilvere ketting
twee schaertjes met zilvere oogen
Een mesje met een zilvere hegtje
Een Priemtje met een zilver hegje
Een zilvere vingerhoed & passertje
[fol. 9v]

Articul 11
Boeken in allerleij Talen en Faculteiten

In dezen Boedel zijn gevonden de navolgende
Boeken

in Folio
No. 1 Een Bijbel in ’t duijts, in een ribbe band,

met koper beslag
2. Een Bijbel in het Italiaans in een hoorne

band
3. Een oude Bijbel
4. Historie der Martalen, in een parijse band
5. Luiscius Woordenboek, agt delen
6. F. Josephius, zijne werken
7. Staet van oorlog van 1671
8. M. Kramer, Hoog- en Nederduijts

woordenboek
9. C. Fakkel, zeeatlas, met zijne beschrijving

compleet, 2 deelen, ribbe band
Atlas Minor, in een Franse ribbe band,
behoorende zoo gezegt word, aen d’ Hr.
Daniel Vollevens

10. kaarten van ’t Hoogheemraedschap van
Delfland, in Parijse band

11. tresoor van ’t Italiaens boekhouden
[fol. 10]
zeven en dertig zee of land kaerten, of
teekeningen
twee kaarten van het ijland Rozenburg
veertien diverse kaerten
nog een pacquetje met kaerten of
teekeningen

in quarto
No.1. Een duijtsen bijbel in een ribbe band
2. Een Fransche Bijbel in een ribbe band
3. Een Engelsche Bijbel in een ribbe band
4. Kalmet, oudheden van ’t oude verbond, 

2 delen
5. dito, oudheden van ’t Nieuwe verbond, 

2 deelen
6. Milton, Paradijs verloren
7. J. Vollenhoven, heilige Historien
8. W. Brakel, over het genade verbond
9. C. Datenum, Psalmen Davids
10. J. Bagelaer, dank en gedenkdag
11. J. Mobachius, Salomons zalving
12. G. Kuijpers, getrouw verhael
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13. J. Bareuth, Nederlanse dankdag
[fol. 10v.]

J.E. Jungius, Kort begrip [naam van auteur
en titel doorgestreept]

14. G.J. Al, Over Jungius [titel doorgestreept,
daarboven:] Kort begrip van Jungius

15. B. Nieuwentijd, Wereld beschouwer
16. J. Cats, Huwelijk &ca
17. dito, werelds begin, midden en einde

Milton Paradijs verlooren [naam van auteur
en titel doorgestreept]

18. B. Bekker, Betoverde wereld
19. J.M. Hofman, Lijkreden over Zijn

Hoogheid
20. G.J. Swaan, Jerusalems herboude Tempel
21. H.H. Schim’s mengeldichten

Van Chandelier, De Psalmen berijmt 
[naam van auteur en titel doorgestreept]

22. J. Janzonius, Heilige uitspanningen 3 delen
23. H.K. Poot, Mengeldichten

A. van Loo, Geestelijke gezangen [naam van
auteur en titel doorgestreept]
P. Schim, De Herbergzaamheid gekroond
[naam auteur en titel doorgestreept]

[nb. 24: geen nummer genoteerd]
25. S. van Leeuwen, R. H. Regt d’ao 1686
26. Damhouder, Practijcq civiel en crimineel
27. de Hollandse Consultatien, Het

Amsterdams 3e deel
met het Kortbegrip, 8 deelen

28. G. de Haas, Hollandse Consultatien
29. W. van Alphen, Papegaey, 3 delen
30. G. V. W., Inleiding tot de Practijcq
31. H. de Groot’s Apologia
32. Sententien van den Hoven van Holland

[fol. 11]
J. Janzonius, Uitspanningen [naam auteur
en titel doorgestreept]

33. Tiassens zee Policie
34. Consullate del mare
35. De werken van Ovidius Nazo, in eene band
36. C. Marin, Woordenboek [woord

doorgestreept, onleesbaar] Frans en
Nederduijts

37. M.Girouw, Italiaans en Nederduijts
woordenboek, bis

38. Dictionarium, Engels en Duijts
39. Musschenbroek, Beginselen der

Natuurkunde
40. J.C. Weijerman, Historie des Pausdoms, 

2 deelen
41. Historie van den Cardinaal de Bentivoglio
42. P. Nieuwland, Nederlandse Herbarius
43. Recuil van Tractaten
44. J. van der Groen, Nederlandse Hovenier

45. Rotgans, Over het leven van Willem de
derde, 1 deel

46. Heinsius, Poemata
47. J. Giessens, t’ zamenspraken
48. Pizot, Medaille ’s Historie der republicq

van Holland
[fol. 11v]
49. M. Vossius, Jaarboeken, 1 deel
50. Vrankrijk zonder palen
51. Twaelff brieven van Ludemans
52. D’Europische Mercurius van 1746 tot 1754

except 1 deel van 1749 [… doorgekrast]
[52. boek naam auteur en titel zwaar

doorgekrast, nummer in lijst -52- ook]
53. Tractaet, van vrede en commercie tussen

Spanje en de vereenigde Nederlanden
54. Keuren en ordonnantien van ’t Hoogheem-

raadschap van Delfland
54. dito, van ’t baljuw’schap van Delfland
55. Octroij en keuren van Maassluijs

Reglement op de Waag van Maassluijs
56. Ordonnantie voor Schippers op Rusland

vaerende
Lijst van de Wassenaersen [Geervlietsen
doorgestreept] Tol

57. K.J. Lastmans, Konst der stuurlieden
56. Journael van ’t schip Blijdorp
58. W. Kersseboom, Politike rekenkunde
58. W.W. Utrecht, Boschieterij

[naam auteur en titel en nummer [59]
doorgekrast]

59. J. Heidseldius, Wetsteen des deugts
[fol. 12]
60. Memorie voor den Koning van Pruijssen

P. De Groot, dissertatio inauguralis
61. J.L. d’ Arsi, Le Gazo phijlace, vel Van den

Ende dictionaire
62. A. C. d. A., Castor fido
63. Engelands Appel Beroep

1 pacquet verlossing van Groot Brittanje
1 pacquet met groninger Nouvellisten
1 pacquet met Nederlandse reijsigers
1 dito met Boekzalen
diverse tractaten

in octavo & duodecimo
1. Een bijbeltje
1. Een bijbeltje in het Engels, bis
2. de Psalmen, in ’t Engels
3. C. Dathenum’s Psalmen
4. J. Westerbaen, de Psalmen berijmt
5. C. Pierson, de Psalmen berijmt
6. J.C. van Chandelier, de Psalmen berijmt
7. J.J. Bakker Psalmen Davids
8. H. de Groot, bewijs vande ware godsdienst

[fol.12 v]
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9. Camphuijzen, de Psalmen berijmt, bis, bis
10. E. Franken’ kern
11 H. Wits, twist des Heeren
12. Brakel, over het genade verbond, bis bis
13. F. Rubbelais, geestige werken, 2 deelen
14. du Moulin, vrede der zielen, bis
15. J Kloek, geestige lofzangen
16. J. Beckius, geestige afmeetingen
17. de hedendaegse wetgever
18. F. Ridderus, nuttige tijdkorter
19. zonnama, feestzangen
20. J. Coelman, des cristens groot interest, bis
21. de 150 Pzalmen op rijm, door Souter
22. M.F. Ciceronis, onderlinge pligten
23. J. Erasmus, Lof der zotheid
24. H.C. Agrippa, onzekerheid der

wetenschappen
25. het nieuwe testament in ’t Latijn
[fol. 13]
26. ’t Nieuwe Testament, in ’t frans en duijts
27. J.G. kruger, over de electriciteit
28. J.G. Cratsenstein, over de electriciteit
29. M. Heidenrijk, over de canonisatie der

Heiligen
30. dito, over het uitgedoofde vagevuur
31. A. Gavin, bedriegerij der priesters &

Monniken, 2 delen
32. Uijlenbroek, geestelijke liederen
33. Van Loo, geestelijke gezangen, bis
34. J. Langen, Heerlijkheid der Wereld
35. Th. Schwenke, verhandeling van ’t bloed
36. S. Uitgeest, natuurlijk toverboek
37. K. Velsen revierkundige verhandeling
38. J. De Regts, mengeldichten
39. P. le Clercq, natuurkundige aenmerkingen,

2 delen
40. De Stadhouderlijcke regering van Holland

en Westvriesland
41. Bondel der princelijke Zedeleggen, tegen

Machiavel
42. L. Rotgens, Eneas en turnis, treurspel
[fol 13 vo]
43. Haverkamp’s staet verwisseling
44. Geschiedenis der Hertogen van Hanover
45. Negotiatien van den Grave d’Averax 
46. F.N. Janison, republicq der vereenigde

Nederlanden, 4 deelen
47. Historie van broer Cnelis Adriaensz

[een titel doorgestreept]
48. D. De Potter, den getrouwe bley eindende

treurspel, bis
49. Militair handboekje
50. H. Stein, puntige poeet
51. de Stadhouderlijke regeering in Holl &

Westvriesland
52. dijkregten van den Alblasserwaerd, bis
53. D.H. publicq, publicq gebed, 2 delen, eene

band

54. J. van Paffenrode, gedichten
55. Plinius, van de dieren
56. De Nederlandse oudheden
57. J.V. Heemskerk, Batavische Arcadia
58. Roomschen Uijlenspiegel

[fol. 14]
59. E. Stomogatum, Apalogie der Stadhouder-

lijke regeering
60. A. Montanus, ’t leven en bedrijff der

Princen
61. K. Lanchilot, de brandende salmander
62. Lodensteins uijtspanningen bis, bis, bis
63. J. Hubner, geographie
64. W. Terbarg, gereformeerde bloemhof
65. A. Piemontois, Secreten
66. Camphuijsen Stigtelijke rijmen, bis

[doorgestreept]
67. Hert Spiegel
68. de volmaekte hollandse keukenmeid
69. d’Amsterdamse Apoteek
70. Levensbezonderheden van den baron van

Schoonenburg
71. Ludeman, burgerhuijsschat
72. Nieuw en beknopt kaerteboekje
73. S. Gulart, Schatkamer der Historien, 1 deel
74. Verzameling van authentique stukken
75. Brieven van Van Hoeij
76. republicq der geleerden, 1745. 6 deelen
[fol. 14 vo]
77. Leermeester der zeeden, defect
78. Almanch’s heiligen
79. Nodig aenhangzel van de oude ortodoxe

leereden
80. Waere gereformeerden
81. Boertige & ernstige zamenspraek
82. Zeven duijvelen regeerende de

Hedendaegse dienstmaegden
83. J. van der Voort, ’s menschen elende
84. D.C. van Enkhuyzen, cijfferkonst
85. verhael van ’t verraed van Luxemburg
86. geheimen [staels] van Europa, 22 delen

compleet
87. De tegenswoordige Staet aller volkeren,

d’ao 1748,1749,1750
88. Nederlands jaerboek, 9e stukje
89. B. de Moretti, over Telemuchus & Ulissus
90. N. Fenette, de la generation de l’homme
91. Lettre d’un anglois à son ami a la Haye
92. Magnae brittania notitiae remarque
93. Faxe de la Chancelerie romaine & la banque

pape
94. J. Vondel palametis
95. C. d’ abbeville, introduction à la

chirographi
[fol. 15]

96. Traite de la Melatique, bis [doorgestreept],
bis
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97. Memoire sur les commerces de hollandois
98. Oirspronk der romeinen, Frans & duijts
99. Methode pour Apprendre l’histoire de

l’angelterre par Mr. N. Boijer
100. La vite de compte bartolomeo Arese
101. Les voyages de cirus, Frans & Engels, 

2 deelen
102. Histoire de la papesse Jeane, 2 deelen, 

1 band
103. S. Carrington, ’t leven & dood van Olivier

protector
104. Tempel, remarque sur l’etat de pais bas
105. –––, Memoires
106. Les Fleurs, de plus exelents de ce temps
107. La vite de C. Tromp
108. J. La placette, la communion de vote
109. Memoire & observation par un voyageur

en angleterre
110. Histoire d’auguste
111. journael der Fransen in Utrecht
112. La morale de l’évangelie
[fol. 15 vo]
113. L.M. de Lespine Nieuw intrest boek

Frans & Duijts
114. Ch. Saurin, cathechisme
115. De Dooling van Ulissus, par homerus
116. Le Heros chretiens
117. le vrai interest des princes Chretiens
118. B. Morecci, Nieuwe Italiaense

spraekkonst
119. N. Duez, Italiaense & Franse dictionaire,

bis
120. Dictionarium, Latijn & duijts, bis
121. Engelse dictionaire
122 1e M. Boyer, Engelse grammatica
122 2e M. Cramer, Hoog- en Nederduijts

woordenboek
122 3e Medulla Mirabilium Naturae [bis

doorgestr.]
123. De Gulde ontslotene deur der talen
124. Catonis grammatica [: doorgestreept.

Daarboven:] Dionisii Catonis districta de
moribus ad filium

125. Grammatica in allerleij talen [:
doorgestreept. Daarboven:] Nieuwe
hollandse grammatica

126. Grammatica, François & anglois
127. Italiaense spraekkonst, duits & spaens
128. J. Chambre, grammaire Francois
129. Vocabulario, spaens & duijts
130. Frans & Nederduitse spraekkonst
131. G. Vossii, grammatica

[fol. 16]
132. La porte des Langues
133. Le maitre italien par B. Monetti
133. Le maitre italien de Veneroni
134. Colloquia & dictionaiolum van agterleij

[sic] talen

135.. F. van Zedlist, busgieterij konst
136. P. Hellingwerf, hoornse buschieterij
137. –––, eenige Philosophische & medicinale

tractaetjes
138. Lapidem philosophorum
139. J. A. Cramers, ontvangsgrunden der

probeerkonst over de Mineralen
140. P. Gengs, over de Metalen
141. Henkelius, over de Mineralen
142. geheimes und verborgenes chijmisches

Laboratorium
143. Alle geheimenisse der probeerkonst der

Metalen
143. Thimmin, over de Mineralen
144. D. Beuthers, over de Mineralen &

probeerkunst
145. D. Kelnern, over de scheijkonst
146. kunstige goud & zilver arbeiden
147. Le jisugo, over de Mineralen
148. C. K. Schindlern, probeerkunst der

Metalen
[fol. 16v]
149. M. Kunradi, de igne Magorium

philosophorum; Secreto & visibili
150. J. Folden, groote en kleine wereld
151. Ananymo, over den philosophisen Steen
152. Theophrasti paracelsi wonderkunst
153. J. Fankium, van den steen der wijzen of

philosophen
154. D. Reich, over den Mosaischen Tempel
155. Clavis sapientiae
156. J. Bomtis, beschrijving van den Steen der

Wijzen
157. Twaelf tractaten, handelende van den

philosophisen Steen. bis
158. C.P. Bergmans, chymische schriften
159. vier chymische Tractaten
160. der Grosse und kleine Bauer
161. P. Morgenstern, Guldenkunst
162. –––, turba philosophorum
162. Bernhardi, chymische schriften
163. F.B. Valentini, chymische schriften
163. M. D. N. Bidstrup, chymische bibliotheek
164. Magia Naturalis
165. J. Majou, Medicinale werken
166. Medulla, wonder der Natuur
167. Trismegistus Boeken
168. B. Schnurren, Kunst Bauch und wunder-

Buch
169. Meditationes
170. Mozes guldens kalf
171. G. Vreeswijk, Cabinet der mineralen, &a

bis
171 [sic] –––, over de konings Fontein

[fol. 17]
172. M. Giovanni, Ile de camerone, 2 delen
173. recuil des Esprits, in ’t Engels & Fransch
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174. The Whole Duti of Man
175. Il sindicato di Alexandro 7
176. L’alubiade
177. il pastor fido
178. Enchiridion Miscellaneum bis
179. Regionamenti di pietro arretino
180. Revolutie in Engeland, in ’t Engels
181. The confession of Faith
181. [sic] Vita di vito Listov, da G. Leti
182. J. Petro de memel, lustig gezelschap
183. Fortunio comedia Nuova
184. L’idea del libro de governi di stato
185. il nuova Testamento bis
186. Tutte L’ opere di christofora castelletti
187. L’ittalia regnante de G. Leti, 1 deel
188. il prencipe di Nicolo Machiavelli
189. il Theatro brittanico, 5 deelen
190. New principlas [sic] of gunnerij
[fol 17v]
191. Le Bizzarrie del Lorredano

in octavo & duodecimo
192. S. Breur, verhandeling der regts-

geleerdheid
193. P.V. Leeuwen, practijcq der Notarissen
194. J. Schoolhouder, oeffenschool der

Notarissen
194. J. de Wit’s caracter
195. W.V. Brakel, over het genade verbond

[doorgehaald]
196. Gutri, Groot interest aean Christi

[doorgehaald]
197. N.A.H.IJ.M., Apollos Harp
198. over de blinkende Morgenster
199. H. Wits, twist des heeren [doorgehaald]
200. P. Moulin, vrede der zielen [doorgehaald]
201. J. Broun, christus, de weg de waerheid, &

’t leven
202. J. Zorgen, gezang [doorgehaald]
202. J. Hoornbeek, ’t Welstervan
203. J. J. van Drunen, Verdediging
204. J. Schuts, Salomons Tempel
205. R. Baxter, Stemme gods
206. H. Brune, Wetsteen

[fol. 18]
207. Zinzendorf, regt geloofs belijdenis
208. B. Bekker, kerkelijke en wereldlijke

historie
209. Proeve der hernhutters
210. ’t leven van Cromwel, 2 delen
210. [sic] Poems on State affairs from olievier

Cromwel
211. A. Brachelius, geschiedenis onzes tijds
212. D. C. Politique discoursen
213. Hedendaegse krijgsroman
214. L. van den Bosch, Toneel der vorstelijke

gunstelingen

216. [sic] P. Alwart, bespiegeling over den
blixem en Donder

217. J. Balde, wonderlijke geschiedenissen
218. La Fargue, beschrijving van ’t regt der

barriere
220. J.W. Singreel, scherpzinnige Spreuken
221. Laurenberg, 600 historien
222. Gedenkschriften van Jwoniatouski, 

2 deelen
223. M. d’assignij, ’s Menschen geheugen
224. Proceduren tegen de verraders
225. La Farque, staets spiegel
226. De wedergebooren Christen
227. Plan van ’t Familje hoofdgeld
228. Zamensspraek tussen een Professor 

& Boer
[fol. 18v]

229. uitgelezene Tractaeten, aengaende 
t’ Stadhouderlijk gezag

231. F. Halma, gezangboek
232. ’t Leven van Willem den derde
233. J. Hubner, Geographie
234. J. Schoolhouder, reize na Suratte, 1e deel
235. Historie van den Oorlog, d’Ao 1748
236. H. Velsen, Naeuwkeurige berigten
237. J. Bloemhert, geschiedenis der

Nederlanden
238. consideratien van Zeeland
239. de Herstelde prins
240. introduction à la geographie
241. J. Oudaens gedichten
242. J.V.D.M.D.H., den getrouwe herder
243. declaratie van de Staten van Holland &

Westvriesland
244. M. Caotorta, La Billanza del tempo
245. Mr. Rousseau, oeuvres diverses, 1 deel
246. The confession of Faith
247. de Wolff in ’t schaepsvel, door J. Zeeus

[fol. 19]

Pacqetten
1. Een pacquet met Naam registers, &ca
2. Een dito, met diverse boekjes
3. Een dito, met Brieven van Van Hoeij
4. Een dito, met Lofdigten, &ca
5. Een dito, wegens sodomie Indaging, &ca
6. Een dito, met Chronologische historie der

Pausen, &ca
7. drie dito, met diverse oude boekjes
8. Een dito, over het verschil der Nieuwe

Eeuw, &ca
9. Een dito, met sententie van Oldenbarnevelt,

Lesting over de zeedijk, &ca
10. Agt dito, met oude onnutte boekjes
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Articul 12
Meubilaire Goederen,
Huijscieraed en Inboel

[fol. 19v]

In het woonvertrek
zeven ijpe stoelen, met losse groene matrassen
Een tee tafeltje
Een gerridon
Een zuijkerhoute kist met koper beslag
Een spiegel met een vergulde lijst
Een barrometer
Twee groene glasgordijnen

Op de Porceleinkas
Een blauw porcelein stel van vijven
Twee dito schotels
Twee dito kommen

In de Porceleinkas
Een half dousain blauwe porceleine schotels

met cineesjes
Een half douzain dito, met boomtjes
Een half dousain dito, met een roos
1 blauwe melkkannetje

[fol. 20]
Twee blauwe porceleine [: toegevoegd]

pulletjes met tuijten
Twee dito, met cineesjes
Drie blauwe porceleine schoteltjes
Een dito pulle
Een dito kruijtbak
Vier dito trekpotten
Twaelf dito Boterschoteltjes
Een dito kan met een zilver Lit
Een dito kannetje met zilver beslag aen de voet

en ’t Lit
Veertien dito klapmutsen
Een grote dito klapmuts
Twaelf blauwe porceleine Schoteltjes
Twee dito Booterschoteltjes
Twee dito koffie of teebakken
Zeven dito koppen

[fol. 20v]
Twee blauwe porceleine bakjes
Twee dito botervlootjes
Twee dito pulletjes
Twee dito holle bakken
Twaelff dito kopjes
Dertien dito bakjes divers
Vier dito kommen
Twee groote dito kommen
Een japans stel van vijven
Twee dito Trekpotten
zes dito Melkkannetjes divers
Een dito grote agtkantige Trek of tee poth
Vijff dito kommen

drie half douzainen dito kopjes & bakjes
Dertien japanse kopjes & bakjes met beesjes
Elff geammilieerde bakken
Twaelf dito koppen

[fol. 21]
Een half dousain geammilieerde kopjes &

bakjes
drie bruijne porceleine Stelletjes van vijven
Een dito Trekpot
zes porceleine beeldetjes
zes speksteene beeldetjes
Twee porceleine kruijkjes
Twee inkhoorentjes

In het kasje onder de Porceleinkasje
Vier blauwe porceleine borden
Dertien dito bakken divers
Negen dito kopjes divers
Twee dito bakjes defect
zeventien wijn roomers
Vier delftse quispedoren
Een albaste poeijerdoos
twee St. Jacobs schelpen
drie confituur & een tuyt potjes

[fol. 21v]
Een paer kopere schaelen & Evenaer met 

1 3/4 lb. gewigt
Twee kas doekjes
Vijff oesters messen & lapjes
Een blikke tee bosch
Een Olie fles
Een Vishaek

Op de lijst boven de Bedsteede en de kasjes
daer naest aen

Twee groote blauwe porceleine schotels
Agt dito, wat kleinder
Twee dito klapmutsen
Een dito stel van vijven
Vier dito pulles
drie groote dito kommens
Twee dito wat kleinder
Tien blauwe porceleine kopjen

[fol. 22]

In de kas, tussen de bedstee & den
schoorsteen

Twee paer zwarte schoengespen
Twee paer dito broekgespen
twee kopere inktkokers
twee passers
Een hoorn compas defect
Twee paer kopere gespen
Twee engelse zout Flesjes
drie vergroot glazen
Drie Brillen
Een doos met rommeling
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Een leege doos
drie kopere tabaksdoosen
Een dito defect met rommeling
Een blikke dito
Een verrekijkersdoos

[fol. 22 v]
Een koper schaeltje
Vier duijmstokken
Twee verrekijkers
Agt brillen
Een brand glaas
Een doosje, met kopere duijmtjes, spijkers, &ca
Een kopere halsband
twee dito Tinteltonnetjes
Een dito brieventas
twee ijzere Spatels & een schaer
twee ijzere passers
Een dito aambeeltje
Een Toetsteen
Een oliesteen
Een znoek vistuijg
Een glaze waterweger
Een dito Tregter

[fol. 23]
Een Engelse verrekijker
Een oude Termometer
Een bier glaesje
Een kokertje & schaertje
Eenige aerde artificieele boonen
Eenige glaze koralen
Een hamertje
Zes Bijteltjes
Twee borsteltjes
Twee pijpe doosen
Een Merk ijzer
Negen paer leere handschoenen
Een hoorne Tabaksdoos
Een houte Nootekraeker
Vier borsteltjes
Een stukje metael
Een goud wigje

[fol. 23 v]
Eenige oude sleutels & slooten
Eenige flesjes & potjes met diverse

medicamenten
En voorts eenige rommeling niet waerd

gespecificeerd

In het kasje daeronder
Dertien Bottels met eenige tincturen in dezelve
Negen kleine dito
drie karaffen
Tien Roomers divers
zes kleinder dito
Vijff Bokalen
Agt rijnse wijnglazen

Een glaze klok & tregter
Een vogelglaesje

Voor de Bedstee
Een blauw saey behangzel

[fol. 24]

In de Bedstee
Een bed, peuluw, twee kussens, en een kleintje
Een katoene spreij
Een beddekleet
Een matras

In de Boeke kas naest de Bedstee
Een doos met knoopen & rommeling
Een Bennetje, met ijzerwerk
Een doos met pennen
Een Loode Tabaksdoos
Een Tabaks kisje
Een bennetje met Tien Tafelmesen
Een klein Lantaerntje
Twee schoorsteen hangblakers
Een bajonet
Een liniael
Een paer mans kamuijsleere schoenen

[fol. 24 v]
Een paer dito muijlen
Een hamer & bijtel
Drie halve Flesjes

Voor de Glaze van buijten
Twee zonneblinden

In het Stille kamertje
Een Lof werkte Tafel met een Albast blad
Een Spiegel met een vergulde Lijst
Een opslaende tafelblad en schraeg
Twee zitkussens
Een Bennetje
Zestien schilderijen in soort & divers
Een kaert van Duijtsland
Een Tinne Schenkbord of schotel, op drie

voetjes
Een manshoed & hoeije kas
Zes bruijne stoven
Een Nooteboome Ledikant, met een rootzeije

damaste behangzel
Een bed & peuluw

[fol. 25]
Twee Hooft kussens
Een citse spreij
Een matras
Een bruijn porcelein stel van vijven
Agt dito kommen
drie dito borden of schaeltjes, waer van een

defect
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Een Nooteboome kabinet
daerop
Een bruijn Porcelein stel van vijven
en daerin 

Op de bovenste plank
Een kasdoek
Agtien kussesloopen
Zes neteldoekse stropdassen
Een zeije State vlag
Vijf Engelse zakdoeken
Een root dobbelsteene zakdoek
Agt diverse zakdoeken

[fol. 25 v]
Vier Neteldoeksen rouwdassen

Op de 2e plank van boven
Een kasdoek
Een doosje, met zeven chineese knoopjes
zes servetten
Elff dito
Elff damaste dito
Een damast Tafellaken en drie en twintig d.o

servetten
Een Tafellaken, en vijff en Twintig servetten

oogjes
Vijftien servetten
Twee Tafellakens divers
Twaelff servetten
Een verlakt bennetje

Op de 3e plank van boven
Een blauwe lakense rok
Een zwart Lakens kamisool en broek
drie halve hembden 
Vijff paer boortmouwen
Een paer kamuijsleere Schoenen

[fol. 26]

Op de 4e plank van bovene, of den bodem
een paer Engelse vetleere Schoenen
Twee Tafellakens
Zeven slaeplakens

In de binnen of Middelste Laden
Eenige gewerkte knoopen
Twee oost indische znuijffdoosen
Een mes met 1 paerlemoere hegt
Een borstel en kam, op zijn oost-indisch

ingeleit
Een dito vingerhoed
Een paer gevlamsteekte patroonen tot

mansmuijlen
Vier en Twintig staele knoopen
Tien knoopen met paerlemoer
Een messe kooker
Een vierendeels El

Een vergroot glas
Een bruijne fluweele goudbeurts
Een goud beurts met vergulde draetwerk

overtrokken
[fol. 26 v]

Twee kruijtlepels
Twee dito stampers
Twee Wissers
Twee houte keggens
Twee dito kruijtmaeten
Een ijzer Vuurslag
Een schilderij, zonder den Lijst

In de 2 bovenste Laden
Niets

In de 3e Lade
Twee Engelse Citse Nagt Mantels
Twee paer Mans krabetleere handschoenen
Een paer vrouwe dito
Zeven slaeplakens
Zes Mans hembden
Twee Tafellakens

In de 4e Laade
Tien kussesloopen divers
Vijff kleine dito

[fol. 27]
Tien oogjes servetten
Agt servetten en nog twee vuijle dito
Drie halve hembden
Zes Neteldoekse stropdassen
Zeven paer Boortmouwen
Vijff witte Slaepmutsen
Vijff Neteldoekse dassen
drie Wolle slaepmutsen
Twee zwarte zeije Mutsen
Een roije vriesen kous
drie paer wolle onderkoussen
drie paer zwarte koussen
Twee Witte hembdstrokken
Zes blauwe zakneusdoeken, waervan drie

nieuwe
Een witte zakneusdoek
Een oranje sjerp

[fol. 27v]

In de Gang
Een pakmande, met gereedschappen,

behoorende tot de konst - of draeijbank
Een zuijkerhoute kisje
Een Schilderij
Twee kleine Schilderijtjes
Twee tee blaetjes
Een ront dito, met spiegeltjes
Twee paruijke doosen
Een zuijkerhoute kisje
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en daerin
Een blauw porceleine schaeltje
Twaelf blauwe porceleine borden
Vier dito schoteltjes divers
Twee blauwe japanse schoteltjes

In het Post Comptoir
Een leeg kasje

[fol. 28]
Twee doosen met een vijl, schroef &ca
Twee Mantjes, met sleutels en rommeling
Een Witte jas
Een katoene Nagtmantel
Een papiere Tange
Een Spijkerbak met kogels, en rommeling
Een doos, met tuijnzaet
Een Leege tabaksdoos, met Loot beslagen
Een visnetje
Een patroon tas
Een pijpe bennetje met Flesjes
Een Slot & sleutels
eenige blikke raderen, zoo men meend, van de

kanon of buschieterij
Een houte schijff
Een paer ijslandse Wanten
Een rotting met een vergulde knop

[fol. 28v]
Een rotting met een porceleine knop
Een bijl
drie Booren
Een houte hamer
Een Smits tang
drie rottingen divers
Een doos & ley
Een spiegeltje & matje
Een zantlooper
Een Banjonet
Een houte schaef
Een hartvanger en degen
Een blikke doos
Twee stukjes zoolleer
Een disteleer glas
twee blikke Wijnpompen
Een kopere sleutelkraen
Een ypocras-lek-machine 

[fol. 29]
Twee ijsere slooten
Een stelletje smeltkroessen
Twee leege doosen
Een mande, met machines of werktuijgen 

tot de kanongieterij of draeijbank
behoorende

Een tang & ijzer
Een vloervarken
Een manshoed
twee booren, en een brand ijzer
Twee spanzaegen

Een hantzaegje
Twee hartvangers
Twee disteleer flessen & Twee ijzere

Fernuijsen, concerneerende de alchijmis-
terie

Eenig timmermans gereedschap, niet waerdig
gespecificeert

Een rustbank, matras, en drie kussens, behoo-
rende, zoo men meend, aen deze Plaets
Maessluijs
[fol. 29v]

In de kookkeuken
Een rak
drie delftse schotels
drie dito schaeltjes
tien dito borden
Een spiegel
Een Tee blaetje
Een blikke zouspan
twee raspen
Een koper schuijmspaen
een lepelrak, 5 Tinne & zes stale lepels
drie staele vorken
Een kopere blaker
twee dito schaeltjes & evenaer
Een dito zmoorpot
Een dito aspot
Een dito Tee ketel

[fol. 30]
Een blikke doosje
Een ijzere vleesvork
Twee dito confoirten
Een dito rooster
Een dito hangijzer, tang & asschop
Een blaesbalk
Een tinne Trekpot
Een vuijlblik & vloervarken
Een koffie moolentje
Een Borstel
Een Tee blaetje
Een porceleine kom
Vier dito kopjes & bakjes
Een leeg kinderkasje
Een delfts scheerbekke
Agt dito kommen
Een aerde deurslag

[fol. 30v]
Twee komkommerschaafjes
Twee houte bakken
Een dito Emmer
Een Nooteboome pors
Een Slijpplankje
Een hangoirtafel
Twee blikke doosjes
Een dito zwavel bakje
Twee stoelen
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Een rakje, met eenige delfse kopjes, bakjes,
twee trekpotjes, en drie bierglaesjes

drie oude stoven
Een kopere tabaksconfoirt
Een loije tabaksdoos
Een ijzere koekepan
Een vloervarken
Een greine geverfde Tinne kast

[fol. 31]
daerop
drie delfse kommen divers
vier dito koppen divers
en daerin
drie groote Tinne Schotels
zes tinne assietten
Een dito deurslag
vier & veertig dito borden divers
Een dito olie & azijn stelletje, met desselvs

flesjes
drie dito quispedooren
Twee dito beekers
Twee dito blakers
zes dito kommetjes
Een dito Bierkan
Een dito halfje
Een dito muddetje
twee dito kandelaers
Twee dito zouskommen, met ’er dekzels

[fol. 31v]
Een Tinne ketel
Een dito Nagtlamp
Een metaele potje
Twee kopere schaelen & een balans
Een dito belletje
Een dito Vuijlblik
Twee dito kandelaers
Een dito Lardeerpen
Een dito dubbeld strijkijzers rooster
Een dito dekzel
drie dito keteltjes
Een dito Lamp
Een dito schuijmspaen
Een dito gordijn roe
Een dito confoirt
Twee dito houvasjes

[fol. 32]
Een dito halsband
Een blikke spoelvaetje
Twee dito Tregters
Vier dito worshoorentjes

Onder in de Tinnekast
Een oud schoorsteen kleet
Twee oude kasdoekjes
Een bennetje
Eenige wenige aerde potten & pannen, niet

waerdig gespecificeert

Op een vast staande kasje
Twee Tinne Schotels
Een defecte komme & kopjes
en daerin
Twee tinne schenkborden
Twee dito Waterpotten
Twee dito Trekpotten
Agt dito assietten
Vier dito borden
Twee dito kandelaers
Een dito zouspannetje
Een dito kommetje
Een dito zouplepel
Een dito zoupkom
Twee dito schotels
Een dito deurslag
Een dito bort
drie kopere koffie kannen divers
Een dito pijp
Een dito confoirt
Een dito teeketel
Een metale vijzel
Een dito schel
Twee blikke ketels
Een dito lamp

[fol. 33]
Een dito oliekan
Een dito Lampje
Een ijzere znuijter
drie delfse borden
drie oude kasdoekjes

Voor de schoorsteen
Een katoene schoorsteenkleet
Vijff delfse schotels divers
twee dito borden

In de kelder
Een witte aerde deurslag
Twee dito kleine
Een kopere ketel en dekzel
Een dito pan & dekzel
Een dito casserol
Een dito zusterpannetje & dekzel

[fol. 33v]
Een dito keteltje
Vijff Teene bennetjes
Een dito Tafelring
Een houte kaerse bakje
Agt roije aerde potten divers
Twee dito deurslagen
drie dito schotels
Een dito braetpan
Een boor & hamer
twee mantjes met kurken
twee hengel manden
drie Was tobbetjes
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Een bennetje met pijpen
omtrent 45 leege flessen

Op de Trap
Een kopere beddepan

[fol. 34]
Een dito stoofje
Een blikke slae Emmer
Een glaze Lantaern
Een hengel mantje
Twee teene bennetjes & Een bakje

Op de kleerzolder
Een pourtrait verbeeldende een

vrouwsperzoon
Een groene diamante damaste japon
Een zaeije damaste dito
Een zeeme hemdsrok
Een Lootkleurde Lakense rok
Een hemdstrok
Een zwart lakense kamisool
Een blauwe lakense rok
Een witte zatijne mopjes jas

[fol. 34v]
Twee paer zwarte winterzokken
Een hartvanger
Een znaphaen & piek
Een hamer met een lange steel, daer in een

scharpe ijzere pen
Een zabel
Een doos met een mof
twee hengelmanden
Een lessenaer, met groen laeken overkleet
Twee kleerbakken
Een Metale Mortier, op desselvs affuit
twee Metale kanonnen, op den zelver affuiten
Een oostindisch ingeleid kisje met koper beslag
Een paruijke doos
Een ingeleid dambord, met desselvs schijven
Een vuurmande en blik ’er in
Een salet stoeltje met gebandeert trijpt

overtrokken
Een groten kopere ketel
Een dito blikke dekzel

[fol. 35]
Vier blikke Trommeltjes
drie aerde keulse potten
Twee witte schaelen
zes kruijken divers
Een leeg tonnetje
drie stoelen met root trijpt overtrokken
Een stoel
Een kapstok
Een scharvloot
Twee booter tonnetjes
Een Munnik
[: doorgestreept] Vier laeijen met rommeling

Een oosvat
1 1/2 leeg wijn anker
Een benne met oud ijzerwerk
Een Dekzel van een Vleeskuijp
Eenige ijzere gordijnroeijen
drie planken
Een blik of koper uijthang moorjaens bord
Een Pools roer
Een ronde ijzere rooster
Een leeg koffer
Twee hang oir tafels
Een bakje met sloten en sleutels
Een geznede bord
twee blikke Trommels
Een dito Stoofpan
Een paer Leersen
Een stel van een porsje
Een kapstok
Twee Dekzels
Een nooteboome rustbank
Een matras
Een Spijkerbak

[fol. 36]
Een paer vilte muijlen
Een houte been of valet
Twee schilderijen
Een ruit kaert
Twee Dekzels
Een ijke kasje
en daerin
Een partij ijzere palingspeetjes
Een koper dito
drie metalen bommen
Twee zaken met ijzere schalmen
Een koper quadrent
Eenige ijzere schroefjes
Een kist
en daerin
allerhande glaze machines om te distilleren
Een ijke kist
en daerin
Twee pistolen

[fol. 36 v]
Een koperen ondersteeker
Twee dito schotels
Een dito podding keteltje
Een dito Emmertje
Een dito dekzel
Een blikke vetpan
Een dito Inktkoker
Een ijzere beugel
Een muziek Lessenaer
Een Duijmstok
Een gebroken bak
Een paer muijlen
Een schilderijtje
Een Fluijt & een Liniaal
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drie duijmstokken
Een Leere riem

[fol. 37]
Een oncel
en eenige andere kleine gereedschappen

Een konst of draeijbank
met
Vijff en Twintig kopere schijven
Een dito rat of schijff
Een staele spanzaeg
Een dubbelde houte passer
Twee houte teiken haken
Twee dito Schuijfhaeken
Een ijzere avegaar
Een radertje met kopere stifjes
Een ijzere houvast & schroeven
drie ijzere machines met houte hegten
Agt & dertig draeij bijtels in zoort & divers
Vier Laeijen met rommeling
Een blikke machine of rat

[fol. 37v]
Een draeij schijff
Een machine om op te draijen
Twee schijfjes
Vier en dertig houte schijven divers
Een ijke machine met drie schroeven
Een rat of machine met ijzer beslag
Een ijzere spil
Een eike machine met drie schroeven
Twee mandes, met houte vellingen, mallen, en

andere gereedschap, van weinig aenbelang

Op de Vliering
drie rottingen
Een kool schop
Een beddestok
Twee ijzer koek ijzers
Een zeeff
Een hoeije kas
Een bak met oud ijzerwerk of gereedschap
Een messe bennetje
Een ijke vogelkooijtje

[fol. 38]
Twee hengel mandel
Een ijzere Treeft
Een rustbank & kleed
Een hoeijkas met rommeling
Een zwiep
Een Piek
twee leege Kas of Kabinet Laeijen
Een dito met oud zeildoek
Een zaeg
Een houte bord
Een rolstok
Een West indische schulp
Een kisje & porte pees

Vier lege kisjes
Een ijzere koekepan
Een houte been
Een vouwplank

[fol. 38v]
Een pakje met rottingen
Een root kopere lege geld kist
Twee houte bakken
Een houte stoeltje
Twee booren
Een zaeg
Een doosje met rommeling van ijzerwerk
Een bruijn kisje met paerlemoer ingeleid
Een blikke Tabaksdoos
Een kisje
en daerin
Een hoorne inktkooker
Een Engelse verrekijker
Een metale kloot
Een doosje met een pourtrait ’erin
Een blik met kruijt en hagel
Een houte bom
twee dito kanonnen
Een dito hegt

[fol. 39]
twee instekende kas slootjes
Vier kopere knoppen
Een dito Fortuijntje
Een vergroot glasch
Een glaze stamper
Een stuk van een pistool
Een goud Wigt

Op de Turfzolder
drie mandes met leege bottels
Een blikke tromp van een braetspit
Een dito rook machine
Een kisje
En voorts wat rommeling

Nog op de kleerzolder
Een root vrieze gezondheid
Een trijpte rijsjak

[fol. 39 v]
Een ijke kist met ijzer beslagen
Een kisje
Een stoov
Een kleermande
Eenige matten
Een vloerzeildoekskleet
Een zak, met diverse boekjes, geintituleert, 

De Herbergzaemheid gekroont, door wijlen 
P. Schim

Een houte kisje
en daerin
zes spieringzimmen
Een houte kisje
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en daerin
twee Hooboos
Een kruijthoorn
zestien damschijven
en wat rommeling
Een ijke kist
en daerin
Twee pennemessen
en voorts oude onnutte scheurpapieren
Een ijke lessenaer

[fol. 40]
en daerin
Twee pennemessen
Een signet van den Geervlietsen Tol
En voorts eenige oude & onnutte boekjes van

wijlen A. de Bruijn

Art. 13
In de Oude Stal aen N.O. zijde der Taenstraat
Een staende stoep steen
Een grooten schraag tafel met zijn schragen en

scheeën
Een beschot stuk
twee oude porcelein kassen, zonder raemen
Een bordes trap
Een kist
een hondehok

[fol. 40 v]
Een kap van een chais
drie Tonnetjes
Een leeg Oxhoofd
Twee Tonnen
Twee halfvaeten
Een keevie
Een Tafelblad & twee stukken
Twee Schermen
Een Leege kist
Een half Maen stuk
twee Oude deuren
Eenige oude Teegels
En voorts wat rommeling niet waerdig gespeci-

ficeert
Wijders nog een Faëton van vieren
Een mesthok en een vleesblok

[fol. 41]
behoorende zoo men met reden meend
aen George Singer

Art. 14
In den Tuijn & Tuijnhuijs bevonden
Een spiegel
Een rak
Twee stoelen
Elff schilderijtjes
Een vogelkooijs bakje
Een stoov
Twee quispedooren

Een Tafel
Een pluk ladder
Een kruijwagen
Een ijzere pot & ketting
Een trapje

[fol. 41 v]
Een gieter
Een bloempot
Een kruijwagen
Een laddertje
En voorts wat rommeling
item nog
Een schop
Een riek
Een zaegje
Twee snoeijmessen
drie klouwen
Een schoffel
Een molleval
behoorende aen Jan Bruggelmans, volgens
zijn voorgeven, twelk geaffirmeert word door
d’wed.e C. van Linden, d’opgaefster dezer

Inventaris
[fol. 42]

Articul 15
Boeken & Papieren

[Voor het volledige overzicht van de in de
boedel aangetroffen papieren raadplege men
het origineel. Voor deze bijlage is een kleine
selectie gemaakt; de oorspronkelijke lijst telt
tientallen nummers]

In dezen Boedel zijn bevonden de volgende 
Boeken en Papieren
Eerstelijk:

Propositien van zijn Hoogheid den Prins van
Oranje, aengaende een porto Franco, eenige
placaten, en geschreven berigt, gequoteert
Littra ….A

Een Pacquet, met Papieren, wegens ’s Lands
Middelen, nevens de lijsten van- of en aen
pijl 1750, gequoteert…..B

Brieven van verscheide collecteurs van des
gemeene lands Middelen, van 1 september
1755 tot den 31e aug. 1761 gequoteert
……C

Een pacquet, vervattende propositien van zijn
Hoogheid wegens de gemeene
[fol. 42 v]

Middelen, en meer andere Papieren deswegens
geqt…….D

Plans om ’s Lands Middelen te innen, en
verscheide andere documenten en Brieven,
geqt……E

Een Pacquet met brieven & rescriptien wegens 

356



de gemeene Middelen, tot den 25 juli 1755,
geqt….F

Geschr. request en andere papieren, rakende
de Wijnkoopers alhier, geqt. …….G

Declaratoiren van J. Vosmaer, dat zijn E. de
rekeningen van den overleden C. van
Linden wegens diverse gemeene Lands
Middelen van ’t jaer 1753 tot 1760 heeft
opgenomen en accoord bevonden, geqt.
….H
[fol. 43]

Instructie voor de ondercommissen op de
Posterijen, geqt…. J

Brieven van kemenaer en andere met
quitantien wegens de Stad Rotterdam,
geqt……K

[volgen onder andere stukken m.b.t. de
Geervlietse Tol, een pakje nieuwe buiten-
en binnenlandse paspoorten, brieven van
J.H. van Asbeek, verkopingen en andere
stukken betreffende uit zee geviste en
aangebrachte goederen, een pakket met
lijsten betreffende uitgaven voor
begrafenissen van drenkelingen, een boekje
met de dagelijkse ontvangsten e.d. van
veerschippers van Maassluis, en een pakket
met papieren rakende het contrarolleur-
schap]
[fol. 44v]

Notitie & contract der Goederen, die C. van
Linden, de Moorjaen verhuurende,
gemeenlijk ten gebruijke er bij heeft
gegeven, 1755 tot 1762, geqt…..IJ 1oLo
[fol. 45]

Huurcedul en andere Papieren tussen C. van
Linden & Otto van Goor, do 27en juni
1755, die met wederzijds genoegen is
afgegaen geweest, geqt…..IJ2oLo

Alle welke Papieren zijn gedaan in een
pakmande, gelitraeert …….A

Ten Tweeden
Geschreven Papieren, rakende de scheiding

dezer Plaets Maassluijs
Sentensie van het Hoff van Holland, en advisen

over het Pondgeld, & andere Papieren;
Conditien om Maaslant & Maassluys te

verkopen met de regten van dien;
Request & resolutie van kerkmren. aen

gecommitteerde raden, en approbatie
vandien;
[fol. 45v]

En papieren rakende de Ambagtsbewaerders
van d’agt WestZluijzen van Delfland, &ca

item nog recuil van sententien en resolutien,
&ca. alle geqt…..AA

Een pacqje met gequiteerde rekeningen en
quitantien, wegens het Bouwen van de
Moorjaan, d’Ao. 1735, geqt….BB

Een pacqje met rekeningen & quitantien van
Intresse, betaelt in 1756, 1757, 1758 &1759,
geqt….CC

[volgen diverse rekeningen en quitantien]
[fol. 46v]

Papieren tot de verkooping van de Moorjaen,
&ca. d’Ao 1748 & 1751, geqt….CC9oLobis

Een pakje met papieren wegens de begravenis
van C. van Lindens vrouw, geqt…..DD

Twee Brieven van Gaubius a Leiden, met
recepten, d’Ao 1760 & 1761 geqt….EE

Een pakje met papieren rakende den pretentie
van Wiggert de Jong & quitantien van
betaelde intresse en aflossing van capitaal,
tot 1761, geqt….FF1oLo

[volgen brieven en quitantien e.d. van mejuffr.
Maure en rekeningen van D. Kallemijn]
[fol. 47]

Een pacquetje, met allerleij brieven van
commissien om te verzenden, ca. geqt…..
GG1oLo

Een do. met brieven & reken. wegens kruyden,
geqt…GG2oLo

Een dito, met reciproque brieven, terwijle den
overledenen in Engeland was, geeqt…HH

Een dito, met communicatiebrieven &
dankzegginge, wegens het overlijden van
des overledenens vrouw, geqt…JJ

Een dito, met allerleij brieven, geqt…KK
Een dito, met brieven rakende G. Spijker,

geqt…LL1oLo
Een dito, met quitantien en brieven rakende 

J. Huijchelbosch, geqt…LL2oLo
Geformeerde Lijst & rekening tussen C. van

Linden & W. Storm, tot 1759,
geqt..MM1oLo
[fol. 47v]

Een pakje met papiertjes rakende G. van
Roijen, geqt….MM2oLo

Lijst van ’t Trois gewigt na 1758, door C. van
Linden geformeert; geqt…MM3oLo

Brieven van W.N.N. Hardenberg & zijne
vrouw, aen C. van Linden, geqt. N.N

Een pakje met brieven en notitien der
verschotten, wegen d’overkomst van zijn
Majesteit van Gr. Brittannien tot 1748
incluys, geqt….OO1oLo

Een dito, met brieven & notitien, ter zake
evengemeld, in 1759, 1752 & 1755
geqt…OO2oLo

Een dito, met notitien, wegens versonden
Haring in 1758 tot 1761 incluijs,
geqt…OO3oLo
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[volgen papieren betreffende de woning in
Gijbeland, Goedzee en Rotterdam]
[fol. 49]

Pacquetje met papieren wegens het verkoopen
van de juweelen, het goud en zilverwerk,
van den overledenen aen Van Beest, a
Rotterdam, Ao. 1755 & seq., geqt…TT

[volgen schuldboeken]
Alle welke documenten en papieren zijn

gedaen in een pakmande gelitraeert…..AA
[fol. 49v]

Ten Derden
Papieren rakende Pieter Blankert in Oost-

Indien en zijn schoonmoeders boedel,
geqt….. AAA

Rekening van C. van Linden aen Thomas
Kingh a Londen, dato 12 sept. 1752

Een dito, van Pieter Vlak, geqt. …BBBB1oLo
[Volgt een overzicht van papieren - ook boedel-

beschrijvingen e.d. - van Mevr. Maria
Françoise Issac, Willemina Catarina Troije,
mevrouw Ruerius, Neeltje Adr. Patijn, 
L. Tornton, Anna Jacobs Bout, Hendr.
Zuijdervliet, Arnold Meisterius, Maria van
Hagen, Bern. Hagelis, weduwe Van Vliet]
[fol. 51v]

Request van de Gecommitteerden van de
Groote Visscherije &ca. en opgevolgde
resolutie van Haer Ed. Gr. Mog. do. 9
octob. 1750 & andere papieren, geqt…..
LLL

Copie declaratoir van d’Wede. van d’Eerw. 
Hr. W.H. Troije, a Dordrecht en andere
papieren, geqt….MMM

Communicatie van de dag tot de begravenis
van Hoogheid, & resolutie
[fol. 52]

de 27.janu.1752 en ten wiens kosten zal
geschieden, geqt…..NNN

[volgen papieren betreffende de negotie van
Van Linden met Grieken en Grijs te
Jarmouth [Engeland], stukken rakende de
boedel van 
J. van den Bosch en zijn weduwe Neeltje
Pieters Thoen, stukken betreffende het
proces van Lt. Joppen Verboon, stukken
betreffende het proces van C. van Linden]
[fol. 52v]

Een pacquet, vervattende de Boeken en
Papieren van Adr. Kruijk, den Invents en
Rekening van zijn Boedel door Arn.
Meysterus, Item Testamenten en andere
papieren van Jan Sluys en zijne vrouwe,
geqt. ….SSSS

Een dito, met placaten, ordonnantien en
certificaten, rakende de bezmettelijke ziekte

in de Middelandse zee, geqt….TTT
Een dito, met stukken & Papieren van Jonker

Willem van Outshoorn, geqt. …..UUU
[fol. 53]

Paspoort van zijn Hoogheid de prins van
Oranje, d’A 1747, en verscheiden andere
remarquable brieven, & request & c.
geqt….VVVV

[volgen stukken over landwinning, constitutie
van ’t land van Delfland en Rijnland,
heemraadschap & hoofdingelanden van
Delfland, Maasland, door Van Linden
geschreven concept op het wagenveer van
Maassluis]
[fol. 54]

Alle welke documenten zijn gedaen in de
Pakmande, gelittraeert ADB

Ten Vierden
Een oud schuldregister, in folio, in een hoorne

band, van P. Valk, geqt….AAAA
[volgen diverse schuldboeken, boedelpapieren

ed.]
[fol. 55v]

Rekening & quitantie van den Proc. De Bas,&
professor Schwenke, d’Ao 1751
geqt…..MMMM7oLo

[volgen boedelpapieren en papieren
betreffende uitgeklaarde schepen]
[fol. 56v]

Een Italiaense briev van Petro Wolf,
geqt…MMMM15oLo

[volgen ’oude en onnutte papieren’]
Oude Almanakken met aentekeningen d’Ao

1750, tot geen nut, geqt…..MMMM8oLo
[fol. 57]

Een pacqje, vervattende bededagsbriev van
1750. placaet van de schellingen,
oostindisch Naamboekje 1754, france
gezondbriev, &ca. geqt…MMMM25oLo

Brieven van Dr. Lonkers à Rotterdam,
geqt…..MMMM26oLo

Een pacquet met verscheide manuscripten,
vertalingen, door den overledenen van
uitgelezene chymische schriften & boeken,
die, volgens d’annotatie, als een kostbare
schat moeten worden bewaerd,
geqt…..NNNN1oLo

Twee geschr. catalogussen van allerleij boeken,
geqt…..NNNN2oLo

Notitie van ’t verkoopen van boeken,
geqt….NNNN2oLo bis

Een pacqje met brieven, en notitien wegens
verschotten, quit& en onbetaelde
rekeningen behoorende tot de reijsch van
Valk van Linden naer India, Ao 1750, en 
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een briev van den zelven, aan C. van
Linden, geqt…NNNN 3oLo
[fol. 57v]

[volgen pakjes met brieven]
Brieven &ca. over de verkochte boeken van

Boogmaker door Groen, geqt. NNNN9oLo
Een pacqje met papieren rakende Pr. Valks

boedel, geqt….NNNN10Lo
Een dito met beginzelen om ’t Italiaans te

leeren, nevens Italiaense brieven,
geqt……..NNNN11oLo

[volgen papieren rakende div. compagnies-
schappen, het geschutschieten, stukken
land te Watering, rekeningen van Coenraed
Clefken]
[fol. 58v]

Een pakje, met diverse geschreven boekjes en
recepten voor de ogen, en andere
speculatien, van des overledenens vader,
volgens d’annotatie, geqt…NNNN20oLo

[volgen brieven, nalatenschappen enz. van de
weduwe A. van Vliet]
[fol. 59]

[volgen stukken betreffende Maasland, Berkel
en Rodenrijsch, bericht over de kust van
Coromandel, rekeningen van een schip,
boek met kopiebrieven, lijst van schepen ter
admiraliteit, papieren betreffende de
strandvonderij, stukken betreffende het
Brielse veer, huurcedullen]
[fol. 60]

Een pakje, vervattende het acquit van Pieter &
Ariaentje Staets, wegens een legaet à 6000
gls, en andere Papieren, geqt…SSSS40Lo

Een dito, met oude Papieren, dog niet onaerdig
gelezen, geqt…SSSS5oLo

Een dito, met brieven wegens het gedrag van A.
de Bruijn, geqt…RRRR1oLo

Een dito met brieven &, papieren raekende A.
de Bruijn, geqt….RRRR2oLo

[volgen huurcedullen, brieven, onnutte
papieren, brieven en resolutien van ’t
College der Amiraliteit op de Maze en
diverse placaten]
[fol. 62]

Lasten des Boedels
De lasten dezes Boedels bestaen in de

doodschulden, gemeene lands Lasten,
Hypotheeken, obligatien, en in ’t geene
Ambagtluyden, Leveranciers en andere te
pretendeeren hebben, ’t geene hier diend
tot ……Memorie

Aldus den voorschreven Boedel beschreven en
geinventariseert, op den 30e en 31 August en
den 1e & 2e sept. dezes jaers 1762, ten over-

staen en in presentie, op diverse tijden, van
Jacob van der Gaag, Dirk Kooij, Kornelis
Zwanenburg, en Jan van der Marel, schepenen
ter dezer plaetse Maessluijs, en dat op het op en
aengeven van Juffr. Elizabeth van Kraanen-
burg, Wed.e van d’Heer Kornelis van Linden,
woonende alhier ter plaetse, en zijnde in het
hoofd dezes gemeld. Verklaerende de zelve
Juff.r Elizabeth van Kraenenburg, zig zelve in
’t opgeven van desen Inventaris getrouwelijk
en opregtelijk te hebben gedraegen, zonder
ietwas bij haer weten agtergehouden,
verzweegen, of teer quadertrouwe weerloss
geworden te zijn, direct, of indirect, presen-
teerende des gerequireert, deeze met den
gewoonlijke boedel Eed te zullen bevestigen.
Belovende ingeval, nae dese, nog ietwas tot
haere kennise mogte komen, en tot desen
boedel behoorende, het zelve nader te zullen
opgeven, te voorschijn brengen, en daermede
desen inventaris te doen amplieeren
Na resumptie is dezen Invents., op heden den
27e septemb. 1762 ten overstaen en in ’t bij-
wezen van d’ Heer Daniel Vollevens, als
schout, mits.rs van d’Heeren Jacob van der
Gaag & Jan van der Marel als schepenen ter
plaetse, gepasseert & geteekend
E. van Kranenburg
D Vollevens schout
Jacob VD Gaag
Jan van dr Marel
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Bronnen en literatuur

  

 Algemeen Rijksarchief
 Katholiek Documentatie Centrum
 Oud Archief
 Oud Rechterlijk Archief

 ‒ Onuitgegeven bronnen

Stadsarchief Doesburg
Oud Archief
inv. nr. 369: Requesten.
inv. nr. 418: Reglement voor de Magistraat der stad Doesburg, 1687 (afschr. achttiende

eeuw).
inv. nr. 419: Willekeuren en conventiën der stadt Doesburgh, 1705 (gedr. & afschr.).
inv. nr. 771: Kohier van de verponding, 1648-1650.
inv. nr. 824: Verbalen van de hoofdschatting, 1653.
inv. nr. 2576: ‘Monsterrollen’, lijsten van te Doesburg in garnizoen gekomen troepen-

onderdelen, en andere stukken dienaangaande, 1605-1742.
inv. nr. 2600: Lijsten van inkwartiering van verschillende troepen en andere stukken

dienaangaande, 1622-1800.
inv. nr. 2604: Reglement op de serviesgelden, vastgesteld door de Raad van State, 1595.

Met verklaring van dit college dat bedoeld reglement nog van kracht is, 1643.
inv. nr. 2734: Haardstedentelling, 1628.

Rijksarchief Gelderland
Oud Rechterlijk Archief Doesburg
Criminele procesdossiers:
inv. nr. 25: Willem Janssen, 1678.
inv. nr. 27: Willem Soetart, 1698.
inv. nr. 32: Harmen Ruijterbeeck, 1701.
inv. nr. 66: Cornelia Holsbrouwer, 1802.
inv. nr. 70: Onderzoek betreffende dieverijen, 1804.
Civiele procesdossiers:
inv. nrs. 1348 en 1349: Garrit Jan Brink contra Theodorus Baerken, 1784.
Inventarissen van insolvente boedels:
inv. nrs. 1496 tot 1504: Gerechtelijke verkopingen, 1697-1808.
Boedelbeschrijvingen:
inv. nrs. 1574-1749.
Boedelbeschrijvingen van onmondigen, weeskamerboedels en voogdijrekeningen:
inv. nrs. 1808-1943.
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Gemeentearchief Maassluis
Oud Archief
inv. nr. 14: Tafel op de resoluties van schout, burgemeesters en schepenen, 1722-1795

(1 band).
inv. nr. 47: Reglement en stukken betreffende vaststelling van het reglement op de

regering van Maassluis, 1722.
inv. nr. 95: Akte van overeenkomst en stukken betreffende de overeenkomst tussen

schout en burgemeesters en Elisabeth van Kranenburg tot verhuur en inrichting van
een woning als postkantoor, 1778.

inv. nr. 264: Lijst van personen die volgens het kohier van de 200e penning over het jaar
1669 5000 gulden of meer bezitten, z.j. (ca. 1670).

inv. nr. 515: Kohieren van het haardstedengeld, 1665.
inv. nr. 521: Kohier van zout, zeep, heere en redemptiegeld ingaande 1 april 1680.
inv. nr. 595: Keur en stukken betreffende de uitvoering van de keur op het verrichten

van arbeid, het houden van vermakelijkheden en de openingstijden van tapperijen,
1627-1783.

inv. nr. 663: Keur en stukken betreffende totstandkoming en wijziging van de keur op
het roken van tabak binnen Maassluis, 1684, 1743, 1746, 1758.

inv. nr. 709: Register van leerlingen van de armenschool die onderricht ontvangen van
de onderwijzeres Maria Mackay en de onderwijzers Pieter Romans, Johannes
Wilmsen, Leendert Hooghart en Willem Noordermeer, 1775-1776.

inv. nr. 902: Kohier weerbare mannen, 1747.
inv. nrs. 992-993: Registers van verleende vergunningen voor de verkoop van zout,

zeep, koffie, chocolade, bier, vlees en andere artikelen en de verhuur van paarden en
rijtuigen, 1750-1806.

Algemeen Rijksarchief (), Den Haag
Doop-, trouw- en begraafboeken Maassluis

Rijksarchief in Zuid-Holland te Den Haag
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Bourdieu, Pierre  13
Bourignon, Antoinette  238, 239
Boxhoorn, G.L. 151, 153, 191, 197, 229
Boxhorn, Marcus Zuerius van  248
Brakel, à, dominee [portret van]  293
Brakel, Theodorus à  245
Brakel, Wilhelmus à  243-245, 247
Bredero, Gerbrand Adriaensz.  175, 177,

204, 301
Brengom, Aletta  300
Brennan, T.  167
Brink, Garrit Jan  179
Broekhuijsen, Jacob van  94, 271, 272
Broekhuizen, Gotfried van  272
Broekman, Jan  101
Brouwer, H.  213
Brune, Johan de  236
Brunis, Hendrika  40, 81, 141, 241
Brunis, Johan, jurist  260
Bubbeson, Neeltje  300
Bubbeson, Rijkje  272, 275
Bucanus  248
Buijtelaar, Ariaantje  23
Bullinger, H.  266
Bunyan, John  237
Burke, Peter  276, 280
Burman, Franc  262
Bussy-Rabutin, Roger  253
Butler, J.  265
Buys, echtgenote van de dichter Hendrik

Schim  273
Buys, Maria  269
Buytewech, Willem  77, 78

C.P., vrouwe (Brakonier-De Wilde)  254
Calvijn, J.  237, 266
Campani, Fabrice  251
Camphuijsen, Dirk Raphaelsz.  236, 241,

269, 301
Carson, Cary  83
Cats, Jacob  86, 97, 155, 204, 241, 242,

251, 253, 259, 266, 271, 275, 276, 301,
303

Chartier, Roger  212
Christine Charlotte, Oost-Friese vorstin

164

Christus  297, 299
Chomel, Noel  92, 93
Clefken, Coenraad  171, 194
Cloppenburg, Johan van  262
Coccejus, Johannes  239
Coets, Henric  247
Colenbrander, Lambertus  170, 171
Comenius, J.A.  269
Corbeau, M.  97
Corneliszoon, Cornelis  196
Cornelisdr., Grietje  83
Couper, De:  zie William Cowper
Couperus, Theodorus (= Dirck Jans

Couper)  241, 251
Court jr., Jacob de la  41
Court sr., Jacob de la  41
Court, Pieter de la (Van den Hove)  41,

207, 248
Coutis, mevrouw, officiersweduwe  55,

252
Cowper, William  237, 241, 266, 267
Cremer, professor  293
Cuperus, Jacobus, predikant  241, 251

Dam, Cornelis van  27, 97, 263, 293, 299
Damhouder, Joost de  263
Danen-Horstink, familie  115
Datheen, Petrus  236, 249, 269
Deken, Aagje  54, 250
Democritus  298
Denik, Cornelis Leendertsz.  228-230
Denik, Leendert  240
Denik, Willem Tijse  101
Desjobert, Louis  91
Diederik, Arnoldus, stadsboer  92
Dietser, Anthonij Dircx de  33
Dijck, Anthonie van  301
Dijck, J.H. van  229
Dijck, Godefridus van der  292
Dijk, Jasper van  300
Donck, Gerrit  295
Donck-Holten, echtpaar  277
Drelincourt, Charles  241
Droochsloot, Joost Cornelisz.  298
Droste, C.  266
Duijff, Jannetje Gillesz van  167, 168, 276
Duijfhuizen  277
Duijren, Jan van  298

Eck, Otto van  256
Effen, Justus van  132
Egmond, Hendrik van  266, 267, 292
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Egmond-van Grieken, echtpaar Van  292
Eijckentopf, Joan Georg 149, 169, 278,

294
Eijnde, Johanna van der  205, 252
Eijs, familie Van  278
Eijs, Moses Pieter van  94, 96, 99, 110,

121, 145, 160, 257-259
Eijs-Verspijk, echtpaar Van, 129, 258,

261, 292
Elarts, Catharina  260
Eleman, Johan  41
Elias Mzn, J.  273
Elias, Norbert  14, 92, 93, 123, 132, 174
Elinck, Arent  141, 191
Elten, Derk Jan van  218
Emden, Pieter Jans van  219
Engelbrechts, Annetje 216
Engelman, Dirk W.  83
Episcopius  249
Erasmus, Desiderius  196, 251, 301
Essens, Adriaan  32
Essens, Andries Jansz.  32, 33
Essens, Theodorus  32
Evers, Maria  101
Ezau  296

Feitema  273
Fenacolius, J.L., predikant  266
Fernelius, J.  264
Feu, Gerard du  267
Fijne, Passchier de  249
Flavius Josephus: zie Josephus, Flavius
Four, Du, kapitein  179
Francken, Aegidius  244, 245
Francq van Berkhey, Johannes le  20, 38,

39, 53, 98, 144, 145, 157, 158, 162-164,
178, 181-183, 186, 188, 189, 195, 197,
201, 202, 205, 206, 232, 233, 243, 261-
263, 275, 276, 287, 293, 308

Frijhoff, W.Th.M.  243
Fruytier, Jacobus  244

Gaag, Van der, timmermansfamilie  85
Gaag, Jannetje van der  86, 186
Gaegh, Maria Jacobse van der  195
Garengroot, Maria  273
Garssen, Antoonij  128
Gathaker, Thomas  247
Geelkerken, Nicolaas van  46, 47
Geer, Johannes de  226, 227
Gessner, Salomon  256
Gezel, Kornelis van  253

Gietermakers, Claes Hendricksz.  261
Gijsberts, Stijntgen  191
Gilliers, Carel de  220
Goemaen, Abraham  226, 230, 236-238,

240
Goemaen-de Bije, echtpaar  232, 285
Goeree, Willem  95, 271
Goffman, Erving  13, 14, 92, 101
Gommel, Cornelis, kuiper  147
Gomperts, familie  66
Gomperts, Moses Philip  91, 116
Gorter, Neeltje Willemsdr.  89
Graaf, Abraham de  247
Gravenbricht, Balthazar van  262
Grevenbroeck, Niesken van  28, 29, 71,

193
Griffijn, Johannis Arent  155
Groenewegen, Henricus  239
Grol, Jan  203
Groot, Hugo de  263-264
Guillaume, Jacques  265
Gutry, W.  244

Haas, David Levy  91
Haeck, familie  105, 291, 302
Haeck, Anthoni, burgemeester  29, 75,

110, 136, 152, 231, 234, 238, 251, 277,
280, 291, 292, 296-299, 302

Haeck, Derck  66
Haeck-Portengen, familie  81, 290
Hagen, Petrus van der  253
Hakvoort, B.  220
Hammers, Jannigje  128
Hannick, Jannetje Arentsd.  249
Hartman  264
Hasselt, J. van  272
Hasselt, Oortwijn van  191, 234, 295
Haverman, J.  245
Hayward, John  237, 249
Heenvliet, Jannetje Tijsdr. van  63
Heinsius, Daniel  268
Hellenbroek, Abraham  247
Hellers, Wendel  67
Hellingwerf, Pieter  270
Helmont, Jan Baptist van  266
Hensbergen, Theodora  242
Heraclitus  298
Hermssen, Hermanus  242
Hildanus, Fabricius  264
Hodenpijl, Aeltje Pietersz.  299
Hoeff, Arij van der, burgemeester  247
Hoeff-Patijn, familie Van der  247
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Hoffeling, Hendrik, tapper  86
Hofstede, Johannes  245
Holt, mevrouw Ten  252
Holt, Van, chirurgijn  145
Holten, Theodora van  230
Holtendorp, Jan ten  67
Holtendorp-Hellers, echtpaar Ten  295
Holtsbrouwer, Cornelia  65, 67
Homerus  266
Hondius, H.  301
Honthorst, Gerard van  81, 299
Honthuijsen  298
Hooch, Pieter de  100, 138
Hooghart, Leendert  220
Hoogvliet, Arnold  273
Hoogwerff, familie  86
Hoogwerff, Abraham  36, 37
Hoogwerff, Dirkje  37
Hoogwerff, Huijbrecht Krijne  86, 94
Hoogwerff, Jacob  36, 37
Hoogwerff, Job  36
Hoogwerff, Lysbeth  37
Hoogwerff, Maartje  37
Hoogwerff, Pieter  263
Hoppesteyn, Jacob  143
Horst, familie Van der  81, 110, 160, 290,

291, 292, 293
Horst, Balthasar Jan van der  292
Horst, Barbara Cornelia van der  63
Horst-Van Lamsweerde, echtpaar Van

der  292
Houbraken, I.  242
Houff, Arij Jansz. van  38
Hout, Lambrecht Alewijnz. van  39
Hout, familie Van der  153
Hout, Teuntje van der  108, 109
Huigen, Agatha  292
Hus, Johannes  251
Huydecoper, Balthasar  272, 273
Huygens, Adam  259, 260
Huygens, Constantijn  251

Iperen, Josua van, predikant  250
Izaacs, familie  107
Izaacs-Levy, echtpaar  107

Jacob  296
Jagt, Van der, smids-echtpaar  57
Jagt, Willem van der  271
Janelle, Maria  171
Jansen, Gerrit  28, 29, 71, 193, 230, 241
Jansen, Jantje  292

Jansen, Willem  65
Jansen-van Grevenbroeck, familie  71-73,

77, 110, 128, 137, 226, 230, 279, 290,
292, 296-298

Janssen, Willem  226, 241
Jongh, Cornelis Huybreghtsz. de  250,

271
Josephus, Flavius   240, 266
Jozef  296

Kanis, Cunera  292
Kap, Willem Cornelis  36
Kemp, Johannes van der  242, 247
Kersteman, Franciscus Lievens  259
Ketelaar, Theodorus  171, 192
Key, Adriaantje van der  168
Key, Cornelis Hendricksz. van der,

herbergier  159, 289
Knippenberg, Joan  260
Knol, Michiel, veeboer  86
Knuijt, Klaas Dirksz. van der  63
Koelman, Jacobus  237, 244, 245, 247, 267
Kolff, Gualtherius, predikant  57
Koning-Vroombout, familie  245
Kooker, familie De  43
Koolbergen, H. van  15
Koper, Wilhelm  237
Koppert, Jacomijntje  206
Koppert, Jan Jans  147, 206, 207
Koppert, Tijs  206
Kouwenhoven, Adriaantje  147
Kouwenhoven, Gideon  37
Kranenburg, Elisabeth van  95, 315
Kuijpers, Christina  209
Kuijpers, Gerard  268, 269

Laar, C. van  79, 116, 305
Laarocke, weesjongen  190
Labadie, Jean de  238
Laet, Johan de  241
La Fargue  269
Lamsweerde, familie Van  292
Lamsweerde, Agatha Hadewich van,

echtgenote van Van der Horst  160
Langendijk, Dirk  106, 135
Lankeren, Elizabeth van 36
Lastman, Cornelis Jansz.  268
Leeuwen, Pieter Joosten van  147, 155
Lediard, Thomas  161
Leenhof, Frederik van  239
Leenhoff, familie Van  129, 253-256, 279,

280, 315
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Leenhoff de Lespièrre, Lodewijk Carel
van  253, 278, 304

Leeuwen, Joosten van  154
Leeuwen, Simon van  30, 263
Lemmerman, Erasmus  281, 295-298
Lemmerman-Muijs, familie  290
Levy, familie  278
Linden, Kornelis van  95, 169, 205, 267-

272, 278, 291, 314
Linden-Kranenburg, echtpaar Van  267
Linden, Barbara van der  99
Linschoten, Jan Huygen van  251, 252,

262
Lipsius, Claes  265, 299
Lobwasser, Ambrosius  253
Loo, Adriaan van  245
Lodesteijn, Jodocus van  244, 245, 254
Love, Christopher  237, 241
Luiken, Jan  76, 87, 100, 104, 109, 113,

162, 163, 193, 279, 303
Luther, Maarten  84, 234, 295, 297
Lybreghts, Arent  27

Maat-Hesselink, echtpaar Ter  62
Machaaij, Maria  217
Maeslant, Claes Doenz.  141
Maeslant, Maertje Cornelis  141
Malesarmes, Margrieta de  33, 35, 84, 141
Mander, Carel van  183, 240, 301
Mare, Heidi de  75
Maria, heilige  295, 297, 300
Marin, Pierre  256, 257
Mark, Jacob van der  247
Marot, Clement  236
Martinet, J.F.  255, 256, 261
Martini, luitenant  179
Martinus, Johannes  253
Matthol, Willem  88, 165, 186, 188, 194
Maijvogel, Jacob Coenraadsz.  245
Medick, Hans  189
Medina, Pedro de  239
Meer, Abraham van der  301
Meer, Maertje Aeriens van der  38
Meijburg, Pieter  116
Melanchton, Philippe  240
Melchior, J.  231
Mensert, Lidia  93, 95
Metaal, Frank  173, 229, 230
Meteren, Emanuel van  150, 151, 240, 252
Metternach, familie  108, 109
Metternach, Johan Willem  37, 108, 136,

201, 278

Meulen, Pieter Jans van der  197
Meurs, Jan van  278
Mierevelt, M. van (vermoedelijk Michiel

Jansz. van Miereveld)  293
Milleville, Daniël de  241
Milleville, Louis de 241
Mobach, horlogemaker  280
Moerings, Hendrik  182, 183, 250
Montadon, Alain  174, 175
Montaigne, Michel de  91
Montaigne, J. de la  262
Moulin, Pierre du  227
Muijs, J.  110, 141, 205, 277
Muller, Engelhart  101, 260, 261
Muys, Magdalena  36, 37
Myseras, Lambrecht  245, 247

Nieuwentijt, Bernard  261
Nijman, bakker  187
Noordervliet, Neeltje Pieters  205
Nourij, Maria Geertruida  171

Oldenbarnevelt, Johan van  268
Olen, Jan van  168, 169, 276, 281
Ollefen, L. van  53
Olnitz, Adam von der  251
Oortman, Petronella  76, 134
Oostrum, Anthonius van  237
Opmeer, Jacob  235, 263
Oranje, prins van  267
Oudhaarlem, Liesbeth Jansdr.  63
Outrein, Johannes d’  247
Ouwens, Hendrik  275
Overbeke, Aernout van  112, 132, 166,

232, 276
Ovidius  227, 251, 298

Paalvast, Judith  217
Pannevis, familie  94, 194
Pannevis, Willem  93, 95, 104, 194
Pannevis-Mensert, echtpaar  94
Paracelsus, Philippus Theophrastus  270
Paré, Ambrosius  265
Parival, Jean-Nicolas de  262
Pastoureau, M.  188, 307
Patijn, Hendrik  291, 293, 299-302, 312
Patijn, Leendert Jansz.  300
Paulus, Pieter  258
Pavija, Adriaantje Gerrits  36
Pavija, Arij Gerritsz.  205
Perkens, William  249
Peter, M.  297
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Picart, Bernart  91
Pieters, Markus  194, 195
Pieters, Pleuntje  205
Pietersz., Roelof (van Niedek)  247
Pigray, Pierre  265
Pinot Duclos, Charles  259
Plinius  240, 266
Poel, Egbert Lievensz. van der  300
Pontanus, J.I.  260
Poortugal, Neeltje Jans  83
Poot, Hubert Kornelisz.  254, 272, 273,

275, 276, 302
Portengen, Elisabeth  29, 160, 251, 290-

292, 299
Potre, Maria  34
Prooijen, familie Van  235
Prooijen-Westerheijden, familie Van  245

Quinault, Philippe  253

Rainertz, predikant  293
Rambouillet, markiezin van  84
Revius, J.  259
Ridderus, Franciscus  126, 144, 238, 244
Ripa, Cesare  275, 301, 302
Roche, Daniel  15, 83, 118, 174, 182
Roches, J. des  256, 257
Romans, Pieter  220
Rondeletius, G.  264
Roos, Arij  37
Rooijen, Gijsbert van  302
Rossum, Daem  234, 295
Rotgans, L.  176, 268
Rousseau, J.J.  269
Rubens, Pieter Paul  301
Rue, Pieter de la  273
Ruijterbeek, Harmen  181
Ruiter, Michiel de, admiraal  293

Sagmans, Simon  188
Sallem, Pieter Floris van der  49, 50
Salomon, koning  299
Salomon, familie  89
Salomon, Levij  61, 107, 194
Samuel, Sara  107
Sandtwijck, officier  179
Saverij, Hans  298
Scaik, A. van 223
Schabaelje, Jan Philipsz.  262
Schaep, Henricus  83, 117, 277
Schade, Jan  146
Schaffer, Helena  89

Schagen, Eva van  37
Schagen, Petronella van 244, 245
Schelling, Pieter van der  124, 137, 149,

273
Schepens,  Diliana Anthonij  33
Schijntjens, Maria Aert  33
Schilperoort, familie  283
Schilperoort, Johan IJsbrants  88, 194,

265, 266, 270, 292, 312
Schim, familie  87, 107, 129, 183, 185,

186, 231, 270, 273, 283, 303
Schim, Doe  273
Schim, Elisabeth  186
Schim, Hendrik, leerlooier, neef van de

dichter  86, 185-187, 201-203, 231,
262, 264, 269, 272, 303, 312

Schim, Hendrik, dichter  176-178, 181,
183, 185, 190-192, 219, 222, 272-275,
302, 312

Schim, Jacob  273, 302
Schim, Jorina  186, 303
Schim, Maria  186
Schim, Pieter  271, 273-275, 302
Schipper, Jan Jacobsz.  267
Schnurren, B.  270
Schoenmaker, Hendrick Albertsz.  228
Schoevaarts-Vermeer, echtpaar  304
Schonenberg, Jan van  37
Schoof, Susanna Abramse van der  233
Schoonhoven, Adriaan  168, 169
Schortinghuis, Wilhelmus  164, 245
Schotel, G.D.J.  149
Schum, zeilmaker  186
Schuts, Jacobus  245
Schuurman, A.J.  73, 113
Schwenke, Thomas  268
Seneca  266
Sherlok, William  248
Sibersma  292
Simons, schilder  297
Slabus, Herman  27, 35, 224
Slangenborch, Johan  90, 197, 202
Slangenborch-Woortmans, echtpaar  196,

314
Slatius, Hendrick Daniëlsz.  227, 237
Slaun, Von, echtgenote van Petrus

Canisius Baerken  110
Slichtenhorst, Arend van  260
Sluiter, Willem  259, 269
Smijtegelt, Bernardus  247
Smit, Arent  291
Smit-Fabers, winkeliersechtpaar  152
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Smit(s), Hendrika  27, 35, 146, 224
Smit(s), Johanna  27, 35, 224
Snellaers, Anna Maria Dirkx  33
Soetart, Willem  66, 67
Soetingh, Adriaan  38
Soetingh, Caatje Ariense  101
Soetingh, Jannetje Ariense  100
Solingen, Cornelis van  266
Somers,  Annetje  36
Sorgen, Philippus van  244, 245
Spangenbergh, Johan  251
Speybroeck, M. van de  245
Spijk, familie Van der  283
Spijk, Van der, predikant  165
Spijk, Petronella van der  165
Spraeckel, Jurriaan  280
Spronse, Geertje van  248
Spruijt, familie  177, 181
Spruijt, Arij Cornelis  172, 173
Spruijt, Cornelis  172
Spruijt, Maartje  172
Stadtloon, Gerrit van  56
Stam, Jan Fredericksz.  267
Steele, Richard  261
Steen, Jan  81, 176, 177, 215
Stendering, Beatrix Maria  292
Stevin, Simon  74-76, 83-84, 96, 97, 114,

115, 166, 251, 314
Stoffeling, Hendrik  169
Suijker, Laurentia  97
Swaaf, Jacob [Hendrik], burgemeester

263

Tacitus, C.C.  251, 266
Taffin, Jean  241
Teellinck, Willem  173, 241, 245
Teijlingen, Aeltje Janse van  172, 173
Temple, William  178
Theunissen, Hendrik  92
Thomas a Kempis  266
Thomassen, Hendrik Jan  101, 209, 213,

216
Thomassen à Thuessink, David  259
Thornton, P.  84, 85
Tockmannus, Hendricus  281
Trismegistus, Hermes  266, 270
Trojen, Rombout van  299
Tromp, Cornelis Maartenszoon, admiraal

293

Udemans, Godfried  237
Uilenbroek, H.  254
Ursinus, Zacherias  245, 248, 266

Valk, Hendrik  271
Valk, Jan  300
Valk, Jannetje  217
Valk, Pieter  272
Valk, Van der  267
Vattelet, Johanna  31
Velde, familie Van de  112
Velde, Van de  112, 113, 295
Velde, Esaias van de  81
Velde de Oude, Willem van der  293
Ven, Jan Goorts van de  33
Verheij, Annetje Boudewijn  100
Ver Huell, familie  111, 280
Ver Huell, mevrouw  255
Ver Huell, Frits  280
Ver Huell, Quirijn  92, 116, 149, 180, 189,

205, 206, 212, 255, 256, 272, 280
Verspijk, Ida Charlotte  193, 257
Vijftichschilt, Jan Claesz.  38
Vinceler, Van, zuster van Agatha Huigen

292
Vincent-Buffault, Anne  196
Vinck, G.  155
Vinck, Pieter de  99
Visscher, Claes Jansz.  82, 83
Visscher, Roemer Pietersz.  146, 175, 177
Vles, familie  290
Vles, Anna Cristina 254, 255, 286
Voet, Johannes Eusebius  242
Voetius, Gisbertus  242
Vollenhoven, Anthonij  299
Vollenhoven, Catharina  299
Vollenhoven, Herman van  298
Vollevens, Daniël  302, 222
Vollevens de Jonge, Johan  222
Vonck, Cornelis Walraven  260
Vondel, Joost van den  249, 254
Vons-de Ooij, familie  247
Voort, Willem van der  41
Vos, Agatha Maria  253
Vos, Jan Arents  38
Voskuil, J.J.  15, 158, 203
Vrel, Jacob  77
Vries, Cornelis de  89
Vries, Simon de  240, 241, 272

Waaij, Arie van  249
Waaij, Hester Jansdr. van  37
Waaij-Hannick, familie Van  245
Waaij-Hannick, weduwe Van  248
Waaijen, Johannes van der  239
Wagenaar, Jan  254, 261
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Warendorp, familie Van  221
Warendorp, Jan van  221, 225
Warendorp-Bomer, echtpaar Van,  295
Warninck, familie  129, 165, 283
Warninck, jurist  203, 253, 254
Weatherill, L.  311
Weddelink, stoffenhandelaar  64, 281
Wemmers, Derck  62
Wemmers, Hendrick  38, 128
Wemmers-van Wielick, echtpaar  277
Wemmerus, Karel Gerritsz.,

timmerman/winkelier  86, 98, 230
Wentholt, familie  293
Wentholt, Arnold Hendrik  147, 254, 255,

286
Wentholt-Vles, echtpaar  254
Wentink, Catharina  171
Werff, Adriaen van der  299, 301
Westen, Wijnandt van  262
Westerbaen, Jacob  269
Westerman, Adam, dominee  247
Wettens, Johannes  31
Weyerman, Jacob Campo  268, 271-272
Wierken, Meynten  295
Wijn, Cornelis van, burgemeester  39, 87,

88, 308
Wijn, Govert van  51, 222, 250

Wijsenbeek-Olthuis, Th.  75, 287
Willaerts, Abraham  298
Willaerts, Adam  298
Willebroek, weduwe  103
Willebroek, Jan Jacobsz.  235, 302
Willem    268
Willem  293
Willem  293
Willems, Maertje  36
Willemse, Geertrui  141
Willemsen, J.  220
Witgeest, Simon  270, 271
Witsius, Herman  245
Witt, Johan de  26
Witte, Petrus de  237
Wittewrongel, Petrus, predikant  173
Witzungh, Christoforus  251
Woel, Everhard  75, 152, 264, 277
Wolff, Betje  54, 250
Woortman, A.  197
Woude, A.M. van der  289
Wren, Christopher  85
Wtenbogaert, Joannes  249
Wyermars, Hendrik  249

Zedlitz, Von  270
Zelst, Hartger van  40, 81, 141, 241
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Bij de meeste lemma's zijn alleen de
belangrijkste passages opgenomen,
alsmede de bladzijden waar definities of
omschrijvingen worden gegeven

aardappel  132, 133
aardewerk  38, 39, 62, 63, 97, 108, 123,

128, 129, 139, 142, 143, 289
achterkamer  72, 73, 111, 167, 292
achterkeukentje  73, 96, 97
adel  178, 184, 187
Agnus Dei  295
alchemie, alchemist  266, 270
alcoholconsumptie  146, 166, 170, 171,

244
alfabetisering  220, 225, 314
algemene lectuur  213, 251, 253, 254
allegorische voorstellingen  295
almanak  62, 212, 213, 231, 232, 233
Ambon  104
ambten  59
ambulant/sedentair leefpatroon  73, 101,

107, 110
Amersfoort  66, 281
Amsterdam  51, 52, 64, 65, 69, 86, 154,

173, 273, 291, 301
Angerlo  58
Antwerpen  30
Arnhem  51, 52, 66, 163
atlas  240
autodidact  226, 263, 265, 266, 269, 276

backstage/frontstage  14, 92, 313
bakker  61, 125
bank  76
Bank van Lening, leenbank  64-66
Batavia  291
bed  30, 36, 89, 94, 97, 98, 112
bedeelden, bedeling  53, 66, 194
bedstede  90-93, 108, 121
beeldjes  112, 304, 305
beerput  111, 128, 142
begrafenismaaltijd  zie rouwmaal

behang  116, 117, 289
beneden-Maasgebied  53
Bergen op Zoom  30
bergmeubel  99-111
beroepskleding  191
beschaafd/onbeschaafd  173, 298
beste bed  36, 98, 112
beste kamer  87, 109
beste kleren  190, 207
bestek  123, 129, 137, 140
bestuur

– Doesburg  58
– Maassluis  59

Beverwijk  69
bevindelijkheid  zie piëtisme
bezit versus gebruik  33, 100, 118, 129,

132, 133, 137, 204, 208, 247, 310
bezit, collectief versus individueel  235
bibliotheek  267
bier  61, 146
bierglazen  147, 170
biertent  166
bijbel  213, 221, 225, 226, 234, 235, 239,

243-246, 284, 304, 310
– kinderbijbel  231
– huisbijbel 235
– bijbel met zilveren klampen  235,
245, 315
– voorstellingen 113, 284, 301
– zie ook religieuze voorstellingen

bijbeluitlegging, postille  226, 233, 234
biljart  278
binnenkeuken  81, 88, 96, 97, 111, 167
bisschopskamer  136
blaker  zie verlichting
blauw  189, 307, 308
blauwboekje  232
bleekveld  65
bloempotten  302
Bocholt  51, 52
boeckjesvolck  243
boedelbeschrijving/inventaris  11, 16-18,

23-34, 213
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– boete bij het niet opstellen van een
inventaris  25, 26, 31
– definitie  11
– (on)volledigheid  30, 32, 33
– opbouw  11
– opmaak  11, 29
– kosten opmaak  29
– voorrecht van boedelinventaris  25

boedelscheiding  23, 29, 32, 34, 35, 37,
128, 181

boek(en)  209-278, 301, 305
boekenkast  121, 265
boekwinkel  226-230, 236, 237, 285
boeren  79, 98, 101, 115, 144, 156, 164,

167, 175, 176, 178, 186, 195, 198, 203,
206, 216, 232, 262, 272, 275, 276, 288,
302, 312

boerenceremonie  145
boers  156, 181
bombazijnnijverheid  52
borretjes  230, 285, 287, 288
Boxmeer  164, 256
braadspit  125
brandewijn  146
Brazilië  151, 291
Breda  45, 125, 200
Bremen  161, 164
Brielle/Den Briel  44, 45
brillen  232
Broek in Waterland  308
brood  62, 125
brouwerij  61
Brunswijk  306, 311
Brussel  30
bureau  106, 107
buren  144
buurtritueel  163

catechisatieonderwijs  217
catechismus  217, 230, 237, 241, 257
ceremonieel/functioneel gebruik  121,

310
Ceylon  108
chocolade, chocoladegoed  61, 165, 311
christelijke moraal  161, 173, 239
citer  277
civilisatietheorie  14, 123
coccejanen  239
collectief geheugen  39

– van de familie  234
comfort  85, 116
commanderij van de Duitse orde  43, 49

commode  101
comptoir  86, 106

– zie ook kantoortje
confessionele verhoudingen  126, 283

– Doesburg 43, 44, 69, 294
– Maassluis  45, 70, 299

conspicuous consumption  108
constructie van het eigene  315
contanten  66
conventies/ongeschreven regels  92, 174,

306
Coromandel-kust  186
costume/rechtsgewoonte  24, 31, 32
cultureel circuit  12, 123, 145
culturele emancipatie  213
culturele intermediairs  264
cultuuromslag  157, 290
Cumbria  311

dagboek  256
dagelijks versus gelegenheidsgebruik  75,

96, 124, 127, 136
dagelijkse versus gelegenheidskleding

190-191
dagelijkse geloofspraktijk  244
dagritme 73, 163, 313

– zie ook vrije tijd
dambord  277
degens  205
dekbed  89, 90
Delfland  47
Delfshaven 44, 52, 243
Delft  44, 45, 70, 104, 126, 145, 159, 199,

206, 273, 277-278, 287-289, 301, 315
Delfts aardewerk/Delfts blauw  19, 62,

107-111, 123, 129, 168, 304, 306, 308
democratisering van de smaak  303
Den Haag  45, 256, 277-278
Den Briel  45
Deventer  51, 52, 123, 166, 259
devotieprentjes  zie heiligjes
devotionalia  283
diaconie  66, 194, 202, 216, 217, 220
dichtkunst  253, 254, 268, 270, 272-273,

275
Didam  260
diefstal  64, 65, 181
dienstboden  37, 55, 57, 65, 94, 95, 101,

173, 182, 248, 309
differentiatieproces  312

– eet- en drinkgerei  124
distinctie  13, 174, 302
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distinctiesymbool  129, 257, 308
distinctiewaarde  126, 304, 305
Doesburg

– Achter den Beitel  49, 160
– Baerkenhuizen  42, 84, 170
– Bergstraat  49
– commanderij van de Duitse orde  
43, 49
– fraterhuis  43, 47
– Gasthuiskerk 43, 44, 54
– gasthuizen  43, 49, 61
– Het Grote Convent  43, 47, 56, 61, 71
– Grote Kerk  43
– Het Heerenlogement  170, 313
– Heerenstraat  43
– Hof Gelria  170
– Hof van Wisch  54
– De Kip  291
– jufferconvent  43
– Koepoortstraat  42, 49, 84, 111, 170
– Lange Kuiperstraat  112
– Martinikerk  47
– Meipoortstraat  49, 62
– Nieuwstraat  49
– Ooipoortstraat  71
– ’t Trepken  43
– Veerpoortstraat  43
– Verbrande Straat  49
– Windmolenstraat  49

Doetinchem  42, 52, 241
Doggersbank  54
doopgeschenk  235
doopsgezind(en)  207, 301
Dordrecht  45, 226, 301
dorp versus stad  12, 54, 206

– zie ook stad versus platteland
dracht  zie klederdracht
Drempt  58, 199
drinken, drinkgerei  147, 167, 170

– in herbergen, tapperijtjes  167-170
drinkglazen  147, 284
drukwerk, goedkoop  226, 227
Duits achterland  42
Duitse boeken, Duitse taal  251, 257, 258,

269, 270
Duitse reizigers  157
Duitsland/Duits  52, 89, 91, 113-115,

157, 169, 235, 270, 291, 294

ebbenhout  308
Edam  167
edellieden  175, 205

– zie ook adel

eetgerei  96, 123, 127-146, 167
– in herbergen, tapperijtjes  167-170

Egmond aan Zee  67
eikenhout  105, 308
elite/volk  zie volk/elite
emancipatie  79, 313, 314
emblematische boeken  301, 302
emblematische voorstellingen  298
Engeland/Engels  31, 84, 118, 153, 169,

311
Engelse boeken  237, 241, 249, 268-270,

272
Engels-Schotse gemeente in Doesburg

44
erfdeling  zie boedelscheiding
erfrecht  24, 31
etiquetteboekje  14, 79, 92, 123, 129, 132,

155, 173, 174, 251, 258
Europa  151, 291

façade, façadegebied  14, 101, 107, 179
familiebewustzijn  39, 283, 292
familiebezit  23, 39, 99, 133, 234, 308
familieportretten  292
familiestukken  24, 291, 292
familiewapens  81, 291
feesten  137, 141, 314
feestdagen versus werkdagen (kleding)

177, 190, 203
fidei-commis  24
fijn versus grof  308
fluit  169, 278
fluitglas  148
fonteintjes  194
fornuis  62
Frankrijk/Frans  84, 91, 104, 115, 207
Franse boeken  241, 251, 253, 254, 256,

262, 265, 268, 269
Franse school  221, 242, 256
Franse taal  225, 248, 251, 252, 257, 258,

264, 265, 270
Friesland  201, 282, 288

garnizoen  43, 44, 54, 55, 60, 111, 315
gasthuis  49
gebruik

– ceremonieel/functioneel gebruik
121, 310
– dagelijks versus gelegenheidsgebruik
75, 96, 121, 124, 125, 127, 136, 151

geheugen  27
Gelderland  30, 153, 291
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Gelderse IJssel  42
geleerdenboekerij  253
gelegenheidsgoed  129, 141, 190, 314, 315
geletterdencultuur  263, 264, 272
geletterdheid  212, 216, 225, 230, 232, 314
gemeenschap versus individu  280
gemeenschappelijk bezit  20
gender  zie mannen/vrouwen
geneeskundigen  152, 153, 158, 161, 165,

264-267
geneesmiddel  152, 158
Generaliteitslanden  31
genreschilderijen  81, 97, 153, 278, 284,

293, 297-301, 307
geografie

– boeken  258-260, 262, 270
– voorstellingen  291

gereformeerde kerk  119, 144, 164, 207,
216-217, 225, 236, 243, 244, 277, 315

gereformeerden  43-45, 58, 164, 207, 217,
234, 236, 244, 277

geschenken  38, 39, 128, 132, 133, 181,
235, 256, 282, 315
– zie ook pillegift
– gravering van geschenken 39

geschiedenis(boeken)  240, 253, 254, 258,
260-262, 268-270

geverfde meubels  103, 104, 308, 315
gewoonterecht  zie costume
gezin versus individu  280
gezondheid  161, 201
gilde  51, 63
glans (op objecten)  208, 306, 308, 315
glas  62, 123, 147
glasramen (soorten)  118
gordijnen  117, 118, 307
gouden sieraden  201, 206
Gouda  45
graafschap Zutphen  30, 145, 260
Graft  38, 39, 240
groen  307
Groene Hart van Holland  178
Groenlo  17, 42
Groningen  89, 179
Grote Visserij  44
Gouwland  153

Haag, Den  45, 256, 277-278
haar/haardracht  198, 199
haard  76, 23, 115-116, 166, 167
haardhaal  125
haardjes met tegels  115

haardstedentelling  51, 62
Haarlem  45, 186
habitus  13
handboeken  213, 232, 240, 253, 254, 263,

264, 268
handelsverkeer  51, 52
handschoenen  203
hangkast  101, 103
Hansje in de Kelder  149
Hanze  42
Haringvaart  291
heiligjes/heiligenprentjes  234, 295
Hellevoetsluis  44, 169
hemd  195, 314
hemdrok  185, 190, 191
Hengelo (Gld.)  94, 99, 123
herberg  61, 92-93, 159, 166, 167, 169,

277, 278, 289, 294
– zie ook tappers/tapperijtjes

hergebruik van goederen  315
hertrouwen  29-32, 128
hiërarchie  79, 82, 83
Hindeloopen  164, 177, 183, 285, 301
historieboekje  213, 226, 227
historiestukken  300
hobo  169, 278
hoed  197, 198
hoepelrok  183, 184
hof  173
hofcultuur  155, 156
hofleven  302
hofleven Den Haag  251
Holland  30, 42, 62, 69, 70, 84, 89, 91, 114,

155-157, 159, 178, 199, 228, 232, 244,
254, 259, 260, 273, 301, 312, 316

Hollander, de botte  175
Hollands (echt, typisch)  156, 157, 178,

306, 316
Hollands welvaren  69
Hollands wijf  99
Hollands woonhuis  109, 115
Hollandse burgervrouw  97
Hollandse dracht, Hollands kostuum

178, 189, 202
Hollandse identiteit  304
Hollandse properheid  115, 157
Hollandse regent  41
Hollandse stedelingen  146
Hollandse taal  257
Hollandse vrouw  115
hoofdnaald  178, 201
hoofse beschavingsmodel  313
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honnêtes hommes  175
Hoogduits  251, 252, 254
horloge  280-282
horren  118
hout  128, 308

– schilderijen op hout  287
houtsoorten (kabinetten)  104, 105
hovelingen  155, 311
huilen  196
huiselijke sociabiliteit  164
huiselijkheid  73, 75
huisnijverheid  61, 304
huisorgel  169, 278, 294
Hulst  67
huren/lenen van tafelgoed/bestek/

drankgerei  136, 146, 147
huwelijk, in gemeenschap van goederen

31

immigranten  175, 241
India  185, 186
individualisering  124, 137, 161, 243
IJsland  54, 172, 291
IJssel  41, 47, 111
IJsselsteden  69
imitaties  185, 306
inkwartiering  49, 54, 56, 65, 111, 113
innovaties  12, 15, 111, 184, 309, 311, 313,

315
innovatievermogen  310, 311
innovatieve houding  312
insnoeren van het lijf  182
intellectuelen  253, 272
intimiteit  83, 85, 193
inventaris  zie boedelbeschrijving
inventarisopsteller  33
inwonertal

– Doesburg  54, 56
– Maassluis  44, 54, 57

Italië/Italiaans  85, 91, 165, 268, 270

jacht  141, 149, 192, 279-280, 294
jagersglas  149
Japan  184
Japanse/japonse rok  185-187, 211, 313
japon  185, 192
jenever  146
jezuïetenstatie (in Doesburg)  43, 294
joden  44
jonkers  178, 205
juridische boeken  253, 263, 264, 268

kaarten  zie landkaarten
kaartspel  244, 277
kabinet  102, 104, 105, 304
kachel  113-115, 121
kamizool  190
kandelaar  zie verlichting
kannen  123, 147, 170
kantoortje  85, 95, 106, 114
kasboek  226, 231
katholieken  43, 126, 165, 234, 294, 295,

299
katoen  103, 104, 184, 185, 187, 202

– bedrukken van katoen  188, 223
Kent  311
kerk, houding tegenover diverse zaken

91, 164, 173, 194
– zie ook gereformeerde kerk

kerkboekje  236
ketel  96, 125
keuken  72, 76, 97, 125
kinderen  72, 82, 95, 161, 162, 216, 217,

220, 231, 254-256, 279, 293
kist  100-102, 105
kitsch  305
klassiek-humanistische leescultuur  213
klassiek-humanistische boeken  240, 262
klassieken (boeken)  251, 253, 266
klassieken (schilderijen)  298
klavecimbel  169, 277, 278, 294
klavier  277
klederdracht  12, 176, 177, 206, 310
kleding  37, 62-64, 103, 172-206, 315

– borstelen van  193
– dagelijkse versus gelegenheids-
kleding  190-191
– feestkleding  190
– gekleurde versus zwarte 187-189
– opbergen van  103
– oud versus nieuw  192
– reiskleding  192
– relatie tussen kleding en lichaam
172, 177, 182, 183
– werkkleding  192

kledingaccessoires  63, 204, 205
kledingdiefstal  65, 181
kledingonderzoek  174
kledingvoorschriften  173, 186, 187
Kleef  66
kleerborstel  193
kleerkast  101, 103
kleerkist  100
kleermaker  62, 183
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kleine schooltjes  zie matresseschooltjes
Kleine Visserij  44
kleuredicten  306
kleuren  72, 185, 187, 202, 306-308
klimaat  91, 116
klokken  280, 281, 311
Koedijk  69
koekenpan  125
koffer  101
koffie, koffiegoed  61, 123, 143-158, 166,

169, 311-313
koffiedrinken  161-164, 312
koffiehuizen  267, 311
koffiekamer  170
koffie- en theeverkopers  61
kolfspel  294
komfoortje  155
konvooigeld  52
kookgerei  125-127
koper  96, 308
korset  182, 183
kosmopoliet  251
kostganger  56, 57
kousen  62, 202, 203
kraamgebruik  149
kraamkamer  88, 106, 223
krant  65, 220
kruiddoos  153-154
kruisen  283
kussen  89
kustgewest/kustprovincie  12, 52, 66, 91,

97, 111, 115, 159, 188, 288, 310, 311,
316

kwantiteit versus kwaliteit  141, 144, 252
– zie ook overvloed

kwartier van Zutphen  42
kwispedoor, spuwpotje  156, 157

Laag-Keppel  52
Laichingen  189
lakens  89
laken (stof)  184
lampen  zie verlichting
lampetten, lampetkan  69, 194
landgewest/landprovincie  41, 66, 91,

114, 115, 310, 316
landkaarten  288, 290, 291
latafel  101-103
Latijnse school  43, 49, 54, 56, 221, 225
Latijnse taal, Latijnse boeken  225, 248,

251, 253, 260, 264-267, 269
lectuur, lichte/verstrooiende  253, 258,

271

ledikant  90, 91
leerlooierij  49, 86, 191
leerlooierskleding  191-192
leeskabinet annex koffiehuis  267-271
lees- en schrijfpraktijk, scheiding tussen

252
Leeuwarderadeel  288
legaat  35, 36, 100, 108, 197, 206, 235, 248,

310
leger  184

– zie ook militairen, officieren
legerkleding  179, 191
Leiden  45, 186, 277-278, 301
lepel  124, 128, 132, 140
lepelbord, lepelhuisje  72, 137
lesmateriaal  217, 220, 254

– zie ook schoolboeken
lesprogramma  162, 216, 217
lessenaar  235, 284
levenscyclus/levensfasen  23, 121, 149,

315
leunstoel  79-82
lezen  212, 213, 220, 221
lezerspubliek  212, 216, 228, 232, 268
lezersrevolutie  212
lichaamshouding  172, 183, 205
lichamelijkheid  157
Lichtenvoorde  17, 89, 133
liedboekjes  228-230
liefhebbers  262, 276
likeur, likeurkeldertje  149, 150
linnen, ongebleekt  307
linnengoed  34, 35, 39, 65, 100, 103, 194,

196
– opbergen van  100, 103

linnenkast  99-106, 138, 314
Lochem  42
loddereindoosjes  304, 305
logement  169, 267, 314
lokaal bewustzijn  207, 247, 291, 312
lokale dracht  zie klederdracht
lokale gemeenschap  144, 247, 314, 315
lokale identiteit  12, 16, 230, 314, 315
Londen  311
loonniveau  66
loterij  67-69
lutheranen  44, 119, 234, 294

Maas  44
Maasland  17, 25, 26, 44, 45, 59, 89, 115,

118, 136, 144, 150, 156, 178, 229, 282,
287, 288
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Maassluis
– College van de Visscherij  45, 130,
222
– College van de Wet  59, 131
– Delflandse uitwateringssluizen  44
– Gemeenlandshuis  47
– De Gouden Zon  169, 294
– Grote Kerk  45, 47, 49, 222
– haven  49, 60
– Kleine Kerk  47
– De Moriaen  169, 170, 267, 272, 277,
313
– Veerstraat  49
– visserijbord in de Grote Kerk  304
– Weeshuis  219
– Zuidzijde van de Haven  88, 300

maatkleding  181
maatschappelijk vermogen  13
mahonie  308
mannen/vrouwen (gender)  54, 64, 75-81,

97, 106, 143, 153, 154, 156, 158, 163,
172, 196, 252-256, 305, 313-314
– bijbels  234, 235, 314
– hemden  195, 314
– kleding  172, 180, 314
– kousen  314
– vertrekken 84, 95, 314

mannenjapon  185
mantel  178, 180, 182
marskramer  62, 63, 232
materiaalsoorten  30, 108, 156, 306, 307
materiële cultuur (definitie)  12
matras  89
matresseschooltjes  216, 221
matten  116
Mechelen  30
Medemblik  17, 99, 147, 235, 287, 288,

304, 310
medici  zie geneeskundigen
medische lectuur  248, 251, 253, 264-267
meidenkamertje  94, 96
mes  132, 133, 136, 137

– zie ook zakmes
messensetje  204
meubels/meubilair  71-122
meubels, bruine  308
meubels op openbare verkoping  64
Middel op Begraven  108
Middelburg  67
Midden-Oosten  185
militaire lectuur  251, 258, 261
militairen  44, 49, 54, 56, 63, 65, 110-114,

117, 162, 163, 179, 180, 187, 198, 258,
260, 309, 315

miniatuur(tjes)  69, 284, 304
mode  174, 178
modegevoeligheid  105
modernisering  12, 15, 311
molen  47
morgengave  39
Mostertblom, De (Maassluise rederij-

kerskamer)  214, 228
mutsjes  200
muziekinstrumenten  277, 278, 294

naai- en borduurgerei, breiwerk  62, 72,
77, 177, 205, 279

nachtmaalboekje  235
Nadere Reformatie  237, 238, 243, 249
nationaal besef/bewustzijn  259, 291
naturalia  284, 298, 302
natuurwetenschappen (boeken)  261-263,

270
Nederduitse school  221
Nederlands, typisch  316
negligékleding  185
Nieuwerkerk aan de IJssel  162
nieuwjaarsijzers  125
nieuwkomers  312, 314
Nijmegen  66, 291
Noord-Holland  98, 153
Noordvliet  94
Noordzee  54
Noordzeekust  178
normatieve bron  92, 124

– zie ook etiquetteboekjes
notaris/notariaat  26, 27, 30
notenhout  105-106, 308

occulte boeken  266
officieren 101, 111, 112, 162, 175, 178,

179, 180, 258
– zie ook militairen

Oirschot  17, 31, 32
Olijfboom, De (Maaslandse rederijkers-

kamer)  229
omvang en samenstelling huishoudens

– Doesburg  55, 56
– Maassluis  56, 57

onderbroek  195
onderwijs  212, 216-227
ongeletterden  232
ontvangstkamer/ontvangstvertrek  86-88
ontwerp woonhuis  75, 114, 166
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oorijzer  199-202, 310
oorlog  53, 66
Oost, de  81, 111, 156-159
Oost-Friesland  164
Oost-Indië  267
Oost-Utrecht  153
oosterse stof  185
open haard  115
openbare verkoping  63, 64, 252, 287, 288
oppotten  66
opvoeding  212, 255
Oranje Sociëteit  271
Oranjegezinden  294
orgel  250
oud versus nieuw  192, 308
Oud-Beijerland  267
oude kleren  62
Oude IJssel  42, 51, 52
oudekleerkoper  63
ouderwets  105, 300
oven  62
Overmaasche  163
overvloed  107, 207, 304, 305, 315

pamfletten  234, 268
papenschilderijen  294
papier  213, 230
Parijs  65, 85, 116, 181, 187, 197, 203, 226,

307
Parijse mode  176
particulier bezit  20, 315
pastorale idylle  298, 302
pastorale poëzie  176
patina  308
paviljoenbed  91
pendule  281
periodieken  254, 269, 270, 277
personeel  zie dienstboden
Peru  151
Petten  67
piano  278
piëtisme/piëtisten  241-243, 247
pijp  62, 152-156
pillegift  38, 39, 165
platelen  zie plaques
platenbijbel  235
plaques  287
plooierijen  58, 313
poëzie  zie dichtkunst
politieke cultuur  271, 316
politieke geschriften  248, 251, 258, 268,

271

politieke prenten  271, 293
pomphuis  94, 194
poppen  176, 177, 279, 284
poppengoed  279, 284, 303
poppenhuis  76, 97, 134, 279, 284
populaire lectuur  213
porselein  19, 63, 96, 107-111, 123, 139,

159-161, 170, 210, 304-306, 308, 311,
314, 315

porseleinkast  108, 110
portretten  271, 290-295, 300, 301
postille  zie bijbeluitlegging
predestinatieleer  227, 237
predikanten  164, 165, 172, 173, 207, 238,

244, 249, 255, 266
prenten  62, 112, 285-298, 301
prijsverschillen, prijzen  61, 89, 91, 105,

106, 117, 192, 281, 287, 292
privacy  92, 118

– zie ook publiek/privé
productie en distributie van consumptie-

goederen  62
pronken/pronkgoed  38, 39, 87, 88, 96,

98, 124, 147, 154, 159, 207, 240, 284
pronkglazen/pronkbokalen  147
pronkkeuken  96, 97
pronkringen  203
pronkruimte, pronkvertrek  76, 96
pronkzucht  109, 178
properheid  97, 115, 137, 179, 194, 195
prostituee  173, 182
proza  253, 258, 270, 272
pruik  198, 199
prullaria  303, 306
psalmberijming  236, 269
psalmberijming, nieuwe  249, 250
psalmboek  212, 213, 226, 235, 236

– initialen op psalmboek  235
psalmzang, nieuwe  249, 314
publiek/privé  14, 92, 106, 107, 121, 136,

166, 271, 276, 292-294, 313, 315
publieke zelfbeheersing  124

– zie ook zelfpresentatie
Purmerend  161

rariteiten  302
rederijkers  228, 229, 275, 276
regentenpatriciaat  272, 273, 312
regionaal besef  259, 291
reinheid  zie properheid
reisbeschrijvingen  268
reisverhalen  272
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reisbestek  137
religieuze lectuur  217, 227, 234, 236-245,

247-249, 251, 253, 258, 261, 262, 266,
268, 269, 271

religieuze voorstellingen  293, 294, 296,
297, 299

richter/richterambt  58
Rijn- en Delfland  262, 275
Rijp, De  67
ringen  177, 203, 204
rites de passages  315
ritualisering  152, 153

– christelijke  164, 238
ritueel repertoire  15
roemer  147, 148
roesmiddel  146, 152
rok  180, 185, 186, 208
roken, rookgerei  62, 86, 150-157
romans  zie proza
rood  307
rooms-katholieken  44, 294
Rotterdam  44, 45, 88, 178, 267, 275, 291,

299, 300
rotting  205
rouw  118
rouwgoed/rouwkleding  37, 63, 172, 177,

189, 190
rouwmaal  141-146
rozenkrans  295
rustbank  87
rustmoment  163

sakerdaan  308
schaakbord  277
schaamte  92
schaarste  66, 303, 306, 308, 315
schaatsen  279
scheepsmodellen  38, 69, 284, 304
Schiedam  44, 61, 70, 243, 291, 299
schilderijen  117, 285, 287-290, 305
schilders  293, 299, 301
schildersbenodigdheden  301
Schipluiden  302
schoenen  62, 202
scholen  216, 217, 220, 221, 225, 254
schoolboeken  220, 221, 227, 256
schoolschriften  231
schrijfbehoeften/schrijfgerei  86, 213,

216, 220, 226, 230
schuilkerk  43
seizoenen, wisseling van  73, 97, 115, 121,

192, 315

sekse  zie mannen/vrouwen
serge  184
servetten  129
serviesgoed  61, 103, 108, 110, 128, 129,

144, 160, 311
sieraden  172, 177, 204, 207, 315
sitsen  98, 104, 185-188, 192, 223, 307,

308, 315
sjamberloek  187
slaapbanken  91
slaapkamer  94-96
slaapmeubilair/slaapplaatsen  71, 72, 89-

96, 112
slaapplaatsen in herbergen  93, 169, 170
sleutels  154, 204
Sluis  186
snuifgerei/snuiven 155-157
sociabiliteit  121, 154, 165, 213, 258, 313,

314
sociale stijging  264
sociale stratificatie  18
soldaten  54, 55, 65, 101, 111, 112, 146,

152, 154
– zie ook militairen

soldatenhuisje  49, 56, 111, 113
Spaanse hofcultuur  165
Spaanse mode  183
Spaanse succesieoorlog  52
Spaanse stoel  79, 80
specerijen  141
spectatoriaal geschrift  81, 82, 132, 154,

156, 254, 261
speelgoed  279, 280
speeltafeltje  277
spelletjes  230, 238, 276
spiegels  117, 118, 315
spinnewiel  62, 279
spinozistische werken  262, 266
spuwen/spuwpotje  zie kwispedoor
stad versus platteland  105, 118, 154, 156,

176-178, 195, 201, 206, 273, 281, 282,
288, 298, 311, 312

stadsboer  49, 60, 216
stadsrechten van Zutphen  26, 30
Staten van Gelre  145
stedelijke burgerij, elite  173, 175, 312
Steggerda  202
stichtelijke lectuur  zie religieuze lectuur
stoelen  zie zitmeubels
stoeve  84, 114, 252, 297
stoffen  zie textiel
stoffering van de woonruimte  84, 307
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stoffenzaak  64
stoven  87, 116
studeervertrekjes  314
studenten  186
stuurlieden  zie vissers
stuurmansboeken  239, 240, 247, 261

taalkundige leerboeken  253
taanhuis  51
tabak  143, 150, 153, 158, 168
tabaksdoos  152-155
tabakssnuiver  82
tabbaard  181, 184, 185
tafel(s)  82, 83, 121
tafel, gedekte  129, 137, 145
tafellinnen  129, 132
tafelmanieren  124, 129, 132
tafelmes  136
tapijt  116
tappers/tapperijtjes  61, 147, 159, 166-

169, 205
tegeltableaus  117, 301
Terschelling  69
testament  23, 24, 36
testament (boekje)  226, 236, 269
textiel  64, 104, 184, 202

– gebloemd  188, 307
– gestreept  188

theater, boeken op het gebied van  270
thee/theegoed  61, 123, 143, 155, 157-

166, 168, 169, 210, 311, 313
theedrinken  157, 161-164
theetafel  83, 311
tijdverspilling  157
Tilburg  167
tin/tingoed  108, 123, 127, 128, 136, 142,

167, 170, 308
tinkast  108, 110
toe-eigening  12, 13, 15, 16, 107, 174, 207,

212, 283, 302, 312, 313
toeristische trekpleister  276
toiletspiegeltje  198
tondeldoos  154, 155
traditionalisering  12, 14, 248, 311

– zie ook modernisering
triktrakborden  168, 277, 294
tuigjes  zie zijzilvers
tuingereedschap  279
tuinkamer  86
tweede huwelijk  zie hertrouwen
tweedehandsgoederen  63, 64, 181, 192,

252, 287

uitdraagster  63, 65
uitstallen  83, 103, 108, 109, 159, 160
uitzet  39, 190, 196
Utrecht  30, 45, 160, 186, 251, 280, 290
uurwerken  280-282, 311

vakliteratuur  253
vastenavond  127
vastentijd  126, 165
Veere  69
verbod op het houden van rouwmalen

144, 145
verbod op het koffie- en theedrinken  161
verbod op, keuren tegen het gebruik van

alcohol  146, 150
verbod op, keuren tegen het tabakroken

150, 155, 162
verdeling van de nalatenschap  zie boedel-

scheiding
verfransing  175, 257
verkoping  63, 64, 252
Verlichting  272
verlichting/lichtbronnen  76, 82, 88, 118-

119, 121
verlies van symbolische waarde van bezit

112
Verre Oosten  107, 185
verstedelijking  53, 54, 276, 312
verstening  15
vertrekkendifferentiatie  71, 72, 76, 84,

86, 88, 94-98, 108, 314
– in herbergen, tapperijtjes  167-170

verwarming  87
– zie ook kachel

vest  190
vijf zintuigen, De (schilderijtjes)  295, 296
violen  168, 277, 278
vis  126
visioen  233, 247
visserij(bedrijf)  44, 45, 52-55, 59, 60, 216,

230, 240, 291, 304
visserijcollege  45, 130
vissers  45, 54, 66, 73, 81, 129, 151, 172,

175, 178, 188, 191, 194, 196, 197, 199,
206, 207, 228, 233, 243, 250, 254, 273,
275, 312, 315

vissersdorp/vissersgemeenschap  126,
230, 272

Vlaardingen  44, 45, 51-53, 70, 163, 178,
181, 188, 199-202, 243, 244, 265

vloerbedekking  116
voelgenot  304
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voetianen  239
vogels/vogelkooitjes  303
volk/elite  181, 204, 314
volksboekje  226

– zie ook blauwboekje
voorhuis  73, 87, 94, 106, 107, 111-113,

167-169, 292
vooruit ontvangen goederen  31
vork  123, 129, 132, 133, 140
vouwstoel  79, 80
vrije tijd  258, 276, 278, 280, 313
vrijmetselaartje  147
Vrouwe-stoel  77, 79
vrouwen (gender, sekse)  163, 255, 279

– zie ook mannen/vrouwen
vulgarisering van de smaak  303
vurenhout  308

waaier  62, 156, 303
wafelijzers  125
wanddecoratie  289
wandelstok  205
wandkleed  116
wapenborden  283, 290
wapens  86, 93, 204, 205
wapenschilderijen  292
wassen van kleding/lichaam  194
water  146, 194
weduwe  64, 81, 81, 112, 172, 243
weelde  303, 304

– afkeer van  115
– zucht naar  173

weerhuisje  87
weeshuis  67, 69, 93, 240, 299
weeskamer  25, 31
weeskinderen/wezen  25, 190, 216, 242
Weesp  17, 89, 159, 207, 287
Weesperkarspel  159, 282, 310
wegwerpcultuur/wegwerpgoederen  128-

129
wellevendheid 124, 129, 132, 156, 173,

174, 251
werk versus vrije tijd  86, 87, 121, 162,

192, 280
West-Friesland  287
West-Indië  151
Westervoort  51
Westfalen  51, 52, 62
wevers  189
wijn  146, 166, 170, 179
wijnglazen  147

wijnhuis  170
wijwaterbakje  295
winkelinventaris  61-63, 71, 230
Woerden  294
wol  176, 184, 192, 193, 202
woonhuis

– indeling  73
– ontwerp  75, 95, 96114, 166

woonruimte  56, 73
woonvertrek  98
woordenboeken  268, 269, 270
woordenboeken, Engels  268
woord-zaakprobleem  19, 90, 104, 116,

180, 196, 285
Würtemberg  31

Zaanstreek  70, 263, 301
zak (kledingstuk)  182, 186
zakdoeken  195, 196, 314
zakmes  93, 133, 205
Zaltbommel  66
zandlopers  282
Zeeland  237, 239, 273
zeelieden/zeevarenden  60, 101, 146, 147,

152-154, 158, 178, 197, 205, 207, 245,
247, 282, 289
– zie ook vissers

zegelrecht  19, 29
Zegwaart  69
zeil  116
zelfpresentatie  14, 117, 173, 174, 293
Zelhem  71
Zeven Provinciën  291
Zeventien Provinciën  291
zijde  184, 202
zijzilver (zilveren tuigje)  154, 177, 204,

205
zilver  154, 156, 201, 206, 308
zilveren bestek  128, 136
zilveren gespen  66, 315
zilveren hemdroksknopen  177
zilveren huisraad in miniatuur  303

– zie ook miniatuurtjes
zilveren knopen  66, 190, 191, 307, 315
zilveren kostbaarheden  67
zilveren kruis  295
zilveren poppengoed  304
zilveren scheepjes  69
zilveren tafelgoed  136
zinnebeeldige cultuur  303
zinnebeeldige voorstellingen  275
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zitmeubel  76-82
zitmeubilair in herbergen, tapperijtjes

167-170
zondag  189, 207, 208, 239, 315
zondagse kleding  154, 189, 190, 197, 207
Zuid-Beijerland  144
Zuid-Holland  98, 144
Zuiderkwartier  53
Zutphen  42, 51, 52, 69, 241, 255, 260,

280, 293, 313
Zwolle  42, 213, 226, 239, 254, 259, 261
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