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140 HET GEIN 

afb. 1 In de 19de eeuw kwamen gietijzeren 

deurversieringen in de mode. Ook de boeren 

lieten ze plaatsen en op passende wijze versie-

HOOFDSTUK 9 

ren. Deze deur behoort aan boerderij Land 

houdt stand (Gein Noord 21). 

Foto Leendert den Hertog. 

De wooncultuur van de boeren 
aan het Gein 

Eveline Doelman 
P.]. Meertens-Instituut 

1 Carasso-Kok, 'Dorpsleven; 39-40; Dezelfde, 

'De 17 de en 18de eeuw; 61-68. 

Wie woont, omringt zich met voorwerpen. Dingen in huis zijn niet alleen maar 
functioneel, men vindt ze ook mooi, lelijk of deftig, of men heeft ze omdat ze her
inneringen oproepen of omdat anderen ze ook, of juist niet, hebben. Bij de beslis

sing om nieuwe spullen aan te schaffen, spelen naast financiële overwegingen, ook 
smaak, gewoonte, opvoeding en aanzien een rol. Wie iets nieuws koopt of iets ouds 
bewaart, probeert zich te onderscheiden, maar kijkt tegelijk bewust of onbewust 
naar anderen en kiest zo voor de gewoonten van de familie, van het beroep, het ge
loof, of voor de cultuur van andere groepen in het dorp of in de stad. Dat geeft 

status en zekerheid. Het is een groot verschil of men als individu of als groep naar 
de kerk gaat met een oorijzer op. Hoe invloedrijker een groep binnen een samen
leving is, des te eerder zullen anderen geneigd zijn bepaalde dingen na te volgen. 
De manier waarop dat gebeurt kan heel verschillend zijn: terwijl een leunstoel 

voor de ene groep vrije tijd en comfortabel zitten betekent, kan hij voor de andere 
de stoel zijn waarin altijd de man des huizes zit. Hoe dichter groepen elkaar nade
ren, des te sneller zal de eerste groep weer streven naar iets nieuws, bijvoorbeeld 
een canapé. Daardoor zijn groepsculturen voortdurend in beweging. Dat is nu zo, 
maar dat was vroeger ook zo. 

Vanaf de eerste ontginningen hebben boeren in het Gein gewoond. In de periode 
waarover iets over hun wooncultuur bekend is, is er echter nooit sprake van een 
gesloten agrarische samenleving. De nabijheid van Weesp aan de ene en Abcoude 
aan de andere kant van het riviertje, en van Amsterdam wat verder noordwaarts, 
zorgde niet alleen voor een groot afzetgebied, maar ook voor de regelmatige con

frontatie met andere beroepsgroepen, zoals ambachtslieden, kooplieden en grond
eigenaren. Een deel van het land was niet in het bezit van de boeren zelf, maar 
werd door hen gepacht. Al sinds de vijftiende eeuw investeerden stedelingen in 
landbouwgrond. In de zeventiende eeuw kwamen zij er '5 zomers wonen en brach
ten zo de stedelijke cultuur dichtbij. In de achttiende eeuw waren er heren die zich 

permanent vestigden en zich met landbouwvernieuwingen gingen bezighouden. 
Dat zal het contact tussen stedelingen en boeren zeker op zakelijk gebied hebben 
versterkt. 

Radio en televisie brengen de wereld nu naar de boerderij, terwijl de mobiliteit 
enorm is gegroeid en Weesp en Abcoude tot op zekere hoogte forensengemeenten 

zijn geworden. Deze regelmatig terugkerende belangstellingen en contacten heb
ben duidelijk invloed gehad op de wooncultuur en manier van leven van de boe
ren aan het Gein. 1 
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Gegevens over de bewoning van boerderijen zijn tot omstreeks 1650 schaars. 

Schriftelijke bronnen en voorwerpen uit die vroege tijd geven daarover z~lden uit
sluitsel. Het beeldmateriaal heeft slechts een beperkte waarde. Schilderijen en 
prenten geven meestal de buitenzijde van de gebouwen weer. Bovendien is niet al
tijd bekend van wanneer een afbeelding precies dateert, welke plaats is weergege
ven en hoe natuurgetrouw deze is. De enkele bewaarde uitbeeldingen van boeren
interieurs laten een vrij sobere inrichting zien, die bestond uit een open haard, 

lage stoelen, tegen de wand getimmerde kasten en bedsteden, en planken of rek
ken aan de muur met huisraad. Zeker is wel dat tot de zestiende eeuw de boerde
rijen een nog ongedeelde woon-werkruimte hadden en dat alle bezigheden zich in 

die ene, voor iedereen openbare ruimte afspeelden. 2 

De boedelbeschrijving van Eijpgen Cornelis en Jacob Claes Bosch 
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw kunnen we gebruikmaken van boe
delbeschrijvingen, lijsten van roerende en onroerende goederen van huishoudens, 

die meestal in verband met wettelijke nalatenschapsregelingen werden opgesteld 
door een notaris of schepen. Deze beschrijvingen geven een vrij betrouwbaar 
beeld van het bezit aan huisraad en de inrichting van het huis. 
.Ook van boerderijen aan het Gein zijn boedelbeschrijvingen gemaakt.3 De oudst 
bekende boedelbeschrijving die door een notaris uit Weesp in het Gein is opge
maakt, dateert van 1649.4 In deze tijd begonnen Amsterdammers hier hun bui

tenplaats in te richten, met één of twee daarbij behorende boerderijen. Daarnaast 
waren er kleine en grote op zichzelf staande boerderijen, gepacht of bij boeren in 
eigendom. Veeteelt was hun middel van bestaan. De boerderijen bestonden nu niet 
meer uit één ruimte, maar waren ingedeeld in een voorhuis en een achterhuis van 
elkaar gescheiden door een brandmuur. Het was een periode van bloei in het vee

teeltbedrijf. Een aantal technische vernieuwingen werd doorgevoerd, waardoor in
tensiever kon worden gewerkt. Veel boerderijen werden voorzien van melkkelders. 
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afb. 2 De tilbury van de heer en mevrouw 

Bakhuisen-Verbree, omstreeks 1930. 

Al sinds 1713 wordt een sjees in een inventaris 

van een boedel op een boerderij in het Gein 

vermeld. De tilbury is een Noord-Hollandse 

variant van de Friese sjees. De tilbury heeft 

veren, de sjees hangt in vier of twee riemen. De 

tilbury van de familie Bakhuisen is in 1925 ge

bouwd door de firma Winkelman-de Haan uit 

Loenen. Nog heel lang is dus dit lichte, wend

bare wagentje door de boeren gebruikt. 

Foto afkomstig van B. Bakhuisen. 

2 Zie Van Cruyningen 'Boerderijen: elders in 

dit boek. 

3 De verzameling boedelbeschrijvingen uit 

Weesp en Weesperkarspel op het 

P.]. Meertens-Instituut te Amsterdam 

bestaat uit 11 07 aktes, opgemaakt in de 

periode 1640-1896. Ze zijn afkomstig uit 

het Oud Rechterlijk en het Notarieel 

Archief van Weesp dat zich bevindt in het 

Rijksarchief in Haarlem, en lagen ten 

grondslag aan de studies van Van 

Koolbergen, 'Materiële cultuur', en Van 

Staveren, 'Aspekten van de materiële 

cultuur'. 

4 RANH, NA Weesp vóór 1842, inv.nr. 5183: 

d.d. 18-04-1649. 

afb. 3 In de 18de en 19de eeuw hadden de boe

ren Delfts blauwe schotels in grote aantallen in 

huis. Ze prijkten overal aan de wanden van de 

mooie kamers in de boerderijen. Deze diepe 

ronde schaal heeft een Chinese tuin in blauw

witte kleuren en is dus een imitatie van het 

Chinese porselein. 

Schotel van Delfts aardewerk, 35 cm d., 18de 

eeuw. Amsterdams Historisch Museum, 

inv.nr. KA 7220. 

afb. 4 Het uit China geïmporteerde porselein 

werd in de 18de eeuw bij de stedelijke burgerij 

snel populair. De boeren daarentegen kochten 

toen eerder het goedkopere Delfts blauw aarde

werk. Porselein raakte bij hen pas na de crisis 

aan het eind van de eeuw meer verspreid. 

Vier kopjes en schotels van Chinees porselein. 

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 

inv.nr. A-1219. 

Carasso-Kok, 'De 17de en 18de eeuw', 60-

65; Zie ook de bijdragen van Carasso-Kok 

en van Van Cruyningen, elders in dit boek. 

6 Van Koolbergen, 'Materiële cultuur', 40-41 

rekent boeren met o.a. 5 tot 20 koeien, een 

bezit van één of twe~ huizen en een bedrag 

aan contanten en vorderingen tussen de 

300 en 2000 gulden tot de middelgrote 

boeren. Volgens Van Cruyningen, elders in 

dit boek had de gemiddelde boer in de 17de 

eeuw ca. 11 ha land en 10 koeien. 

In die boerderijen werd het voorhuis nader ingedeeld in verschillende vertrekken: 
een opkamer boven de melkkelder, en nog één of twee andere kamers. In de groot

ste' voorhuis genoemd, werd nu in de winter gewoond; gewerkt werd in het ach
terhuis, in de zomer woonde men daar ook. 5 

In één van die boerderijen werden op 18 april 1649 de goederen geïnventariseerd 
van Eijpgen Cornelis en Jacob Claes Bosch. Tot de boedel behoorden het huis en 
hofstede gelegen in het Gein waar zij beiden overleden waren, een stuk land ach

ter het huis en nog vijf stukken land elders - in totaal ongeveer 13 ha -, zeven obli
gaties, negen koeien en twee pinken, 841,55 gulden aan contanten, een vordering 
van 50 gulden en enige, niet nader gespecificeerde, schulden. Dat wijst erop dat zij 
voor die tijd middelgrote boeren waren. 6 De notaris noteerde de goederen niet per 
vertrek en taxeerde ze ook niet. Over de plaats van het huisraad in het voor- en 

achterhuis en over de waarde ervan worden we dus niet ingelicht. Toch geeft de 
opsomming wel een beeld van de inrichting. Geïnventariseerd werden 4 bedden -
matrassen -,4 hoofdpeluwen - hoofdkussens of onderkussens -, 19 oorkussens, 9 
dekens, 46 slaaplakens en 29 kussenslopen, en voorts vrouwenkleren. De bedste
den waarin geslapen werd, werden bij het opmaken van een inventaris zelden ge

noemd, omdat ze behoorden tot de vaste onderdelen van het huis. Een deel van 
het hier aangetroffen beddengoed zal echter zeker in een bedstee hebben gelegen. 
Verder waren er een koperen beddenpan, twee koperen blakers, een spiegel, een 
voorraad linnen en ruw garen en een spinnewiel. Er was een kevie, een grote ei
kenhouten kast die onder andere gebruikt werd voor textiel, en een vatenbank. Het 

serviesgoed bestond uit tin, aardewerk en glas: waaronder 49 aarden schotels, 27 
potten, koppen of kommetjes en een lepelbord met 23 lepels. Deze grote aantallen 
doen vermoeden dat het servies niet alleen bestemd was voor gebruik, maar ook 
voor de wandversiering. Het meest opvallend in deze boedel is echter de aanwe
zigheid van een oosterse kist en vier porseleinen kommetjes, waarvan er één stuk 

was. Porselein uit China was in deze tijd net nieuw op de markt aangevoerd. Uit 
eerder onderzoek is gebleken dat juist Eijpgen en Jacob Bo~ch de eersten waren die 
iets van porselein hadden aangeschaft. In Weesp volgden vooral de rijke stedelin-
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gen korte tijd later en daarna nam de verspreiding van Chinees porselein een hoge 

vlucht.7 

Over de precieze inrichting van deze boerderij komen we weinig te weten. We kun
nen slechts vaststellen dat ondanks het weinige meubilair de boedel niet sober was: 

het nieuwe porselein wijst daarop. 

Praktische vernieuwingen 
Er kwam in deze periode veel nieuws op de stedelijke markt en daarop reageerden 
de boeren over het algemeen anders dan de stedelingen. De boeren gaven vooral 
voorrang aan praktische voorwerpen. Zo waren zij snel met de aanschaf van een 
nieuw, licht type rijtuig, de sjees. Ook wachtten ze niet lang met de aanschaf van 
een klok. De klok lijkt, te oordelen naar het regelmatige voorkomen in de boedel

beschrijvingen, na zijn verschijnen op het platteland al gauw een noodzakelijk ge
bruiksvoorwerp te zijn geworden. Omdat er geen torenklokken of stadsomroepers 
waren, zal een uurwerk dat de tijd aangaf en ook als wekker dienst kon doen, in 
een groeiende behoefte hebben voorzien. De verandering van een manier van 
leven volgens het natuurlijke ritme van de dag en nacht naar een preciezere om

gang met tijd zal niet alleen met de overgang van het wonen apart van de stal-los 
van het directe contact met het vee -, maar ook met de intensivering van het zui
velbedrijf en de handel met de stad te maken hebben gehad. Volgens de tweede 
boedelbeschrijving uit het Gein, in 1713, is ook inderdaad een klok in huis. Ook 
een sjees is aanwezig. 8 Snel vervoer naar de stad voor zakelijk verkeer en kerkbe

zoek in een modern voertuig gaf aanzien. 
Een kabinet, een dure kast om linnengoed in op te bergen dat bij de burgers in 
deze tijd verspreid raakte, kochten de boeren nog niet. Het zal een luxe zijn ge
weest die ze zich waarschijnlijk niet konden of wilden veroorloven. 9 

Gevolgen van de crisis 
Al vóór 1713 was er een verslechtering opgetreden op het platteland en enkele 
jaren later woedde de veepest. De ziekte sloeg toe in de jaren '20 en opnieuw om
streeks 1740.10 De sporen daarvan zijn nog tot einde van de eeuw uit de boedel
beschrijvingen af te lezen. De veestapel van Jacob Klaasz Hellings was toen hij in 
1721 overleed waarschijnlijk net genezen van de ziekteY De notaris noteerde zes

tien gebeterde koeien. Hellings had geen sieraden, wel contanten. Ook het bedrijf 
van Harmen Willemsz. Schrijver, boer op de boerderij die behoorde bij de buiten
plaats Geinvreugd, werd door de pest getroffen. l2 In tegenstelling tot Hellings had 
Schrijver bij het opmaken van de inventaris in 1736 geen contanten, maar wel en

kele sieraden: een paar gouden hemdsknopen, een paar zilveren broeksknopen en 
een paar zilveren gespen. Van de overige drie beschikbare boedelbeschrijvingen uit 
de periode 1720-1760 had één boer een gezonde veestapel, wat sieraden en con
tanten en weinig waardevolle voorwerpen in huis - de notaris vermeldde zelfs oud 
en slecht meubilair-, een ander had weinig vee, maar er was ook een boer die het 

op alle fronten goed maakte. l3 Afgezien van deze laatste was bij allen het bezit aan 
sieraden, voorzover aanwezig, klein. Het lijkt er dus op dat op sieraden het eerst 

bezuinigd werd. 
Bij de meesten waren, in tegenstelling tot de sieraden, de hoeveelheden borden, 
kopjes, schoteltjes en kommen groot, evenals potten en vazen op kasten, ook wel 
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7 Van Koolbergen, 'Materiële cultuur', 16: in 

de periode 1650-1670 had 78% van de rijke 

burgers van Weesp porselein in huis. 

RAH, NA Weesp vóór 1842, inv. nr. 5223: 

d.d. 5-06-1713. De klok werd hier 

hanghorloge genoemd; later in de eeuw 

komt ook de aanduiding wekker voor, bijv. 

in RANH, NA Weesp vóór 1842, inv.nr. 

5277: d.d. 3-05-1756. 

9 Over de verspreiding van klok, sjees, 

lessenaar en kabinet bij boeren en burgers 

in Weesp en Weesperkarspel: Van 

Koolbergen, 'Materiële cultuur', 19, 33-35, 

37. Tot 1670 was bij de boeren slechts 

eenmaal een cijferlei aanwezig en 25% van 

hen had boeken. Dat wijst erop dat de 

schrijf- en leescultuur nog weinig 

ontwikkeld was. Over veranderingen in de 

houding tegenover tijd: Löfgren, 'Rational 

and sensitive; 13-41. 

10 Carasso-Kok, 'De 17de en de 18de eeuw; 

66-68. 

II RANH, NA Weesp vóór 1842, inv. nr. 5235: 

d.d. 06-11-1721. 

12 RANH, NA Weesp vóór 1842, inv.nr. 5255: 

d.d. 20-06-1736. 

13 Respectievelijk RANH, NA Weesp vóór 

1842, inv.nr. 5235: d.d. 30-04-1721 de 

notaris noteerde o.a. "een oude kast'~ "de 

beste kist': "een slechte kist" en "het beste 

kastje"; RANH, NA Weesp vóór 1842, 

inv.nr. 5277: d.d. 3-5-1756: de veestapel 

bestond hier slechts uit 5 koeien en 9 

kalveren; RAH, NA Weesp vóór 1842, 

inv.nr. 5267: d.d. 22-02-1744: in deze 

boedel is de invloed van de crisis niet 

merkbaar. Naast sieraden kwamen hier ook 

zilveren gebruiksvoorwerpen, waaronder 

een kurkentrekker, 3 zilveren lepels, en 2 

bijbels met zilver beslag voor. Er was veel 

huisraad en een veestapel van 20 koeien. 

afb. 5 In de loop van de Isde eeuw vond koffie

en theegerei bij de boeren in Weesperkarspel 

ingang. Aanvankelijk had het theeservies een 

voorsprong. Het kreeg vooral een plaats in de 

mooie kamer. De versiering is hier gevormd 

door blauwe bloesemtakken op een witte ach

tergrond. 

Theepot van Chinees porselein, 7 cm h. en 14 

cm b. ISde eeuw. Amsterdams Historisch 

Museum, inv.nr. KA 756. 

14 RANH, NA Weesp vóór 1842, inv.nr. 5235: 

d.d. 06-11-1721. Zie ook: RANH, NA 

Weesp vóór 1842, inv.nr. 5277: d.d. 03-05-

1756. 

IS Van Koolbergen, 'Materiële cultuur; 24-29: 

in de periode 1720-1740 had meer dan 

75% van de boeren Delfts blauw 

aardewerk; slechts 25% van hen had 

porselein. Bij de burgers was het percentage 

porselein toen 75. Ondanks de crisis was bij 

twee boeren in het Gein wel enig porselein 

aanwezig: RANH, NA Weesp vóór 1842, 

inv.nr. 5255: d.d. 20-6-1736; RANH, NA 

Weesp vóór 1842, inv.nr. 5267: d.d. 22-02-

1744. 

16 Van Koolbergen, 'Materiële cultuur; 27-28; 

Voskuil, 'De verspreiding van koffie en 

thee', 68-93. De eerste nog incidentele 

vermeldingen voor koffie- en theegoed in 

het Gein zijn beide in 1721, resp. 06-11-

1721 (RANH, NA Weesp vóór 1842, inv.nr. 

523) en 30-04-1721 (RANH, NA Weesp 

vóór 1842, inv.nr. 5235). Daarna zijn 

voorwerpen met thee verbonden tot het 

einde van de eeuw in de meerderheid. 

17 Van Cruyningen, 'Boerderijen; elders in dit 

boek. 

aangeduid als "een stel van vijf" of "drie". Het aardewerk stond of hing overal, voor 

de schoorsteen, boven de deur, in rekken, op potten- of vatenbanken, planken en 
blaadjes. Ook hingen er rekken met tinnen lepels, eveneens in hoge aantallen, en 
dat alles vooral in het voorhuis. In het achterhuis kwam het ook voor, maar in veel 

mindere mate. De beschrijving van de voorwerpen in de boedelbeschrijvingen was 
in deze tijd preciezer dan in de zeventiende eeuwen de notarissen inventariseer
den nu ook steeds vaker per vertrek. Zo bevonden zich in de opkamer van Jacob 
Klaasz. Hellings in 1721 119 schotels "zo groot als klein", verspreid over rekjes, 

planken en pottenbanken, en aan de wand. In het achterhuis hing een rek met 31 
schotels en een rek met 11 tinnen lepels. 14 Nog duidelijker dan in 1649 lijkt het dat 
er naast serviesgoed voor dagelijks gebruik ook sprake moet zijn geweest van 
pronkserviezen. Men zou eigenlijk verwachten dat het uit China afkomstige por
selein zich nu in de omgeving van het Gein erg verspreid heeft. Dit is echter niet 
het geval. Er was evenwel een nieuw soort aardewerk bij gekomen, het Delfts 

blauw. Dit goedkopere aardewerk dat erg op porselein leek, was al sinds enige tijd 
op de markt. Vanaf 1690 raakte het overal op het platteland verspreid, terwijl por
selein vooral onder de rijke burgers in de stad populair werd. Het is mogelijk dat 
de boeren met de aanschaf van Delfts blauw probeerden in deze onzekere tijd de 

grotere luxe van porselein te vermijden. ls 

Ongeveer in dezelfde tijd als porselein en Delfts kwam in Weesp en omgeving het 
drinken van koffie en thee op. Uit de speciaal met deze dranken verbonden voor
werpen die in de boedelbeschrijvingen worden vermeld, is af te leiden dat bij de 
stedelingen in Weesp theegerei eerder voorkwam dan koffiegoed: respectievelijk in 
1686 en 1700. Na 1760 lijken beide dranken bij hen geheel te zijn ingeburgerd. Bij 
de boeren daarentegen vond koffiegoed eerder ingang; in 1698, maar vanaf 1717 

nam het theegerei sneller toe. Omstreeks 1740 was het bij alle boeren in huis. 
Drinkgerei voor koffie werd pas omstreeks 1760 algemeen. Een verklaring voor 
deze verschillen is moeilijk te geven. De aanwezigheid van drinkgerei zegt niet zo
veel over de drinkgewoonten zelf. In de eerste plaats is het niet zeker of koffie- en 

theeserviezen ook werkelijk gebruikt werden. Ook is het mogelijk dat koffie en 
thee al eerder uit gewone, en nog niet uit speciaal daarvoor bestemde kopjes en 
kommen werd gedronken. Wel is het waarschijnlijk dat boeren in de stad eerder 
kennismaakten met koffie, die in koffiehuizen werd geschonken, dan met thee. 
Thee was een drank die zich via theevisites onder de welgestelde burgerij naar de 
andere sociale groepen verspreidde. Koffie was echter duur en dat zal zeker een be
lemmering zijn geweest. 16 

Gebruik van de ruimten 
Als we de boedelbeschrijvingen goed bekijken, is het mogelijk iets te zien van het 

gebruik dat gemaakt werd van de ruimten en van de daarin aanwezige voorwer
pen. Nadat eerst een apart voorhuis was ontstaan, werd omstreeks 1700 het woon
werkgedeelte in het achterhuis met een tweede muur afgescheiden van de rest van 
de stal. Het wonen in de winter verplaatste zich nu van het voorhuis naar deze 
ruimte. 's Zomers bleef de stal als woon-werkruimte in gebruikY 
De Delfts blauwe borden, schotels en kopjes stonden, zoals we zagen, vooral in het 

voorhuis. Ook de mooie meubelen bevonden zich daar. Dat wijst erop dat het 
voorhuis nu een andere, meer een pronkfunctie heeft gekregen. De aanwezigheid 

145 



van bedsteden, gereedschap en voorraden echter duidt tegelijk op een meer prak
tisch gebruik van dit vertrek als opslagkamer. 18 In ieder geval lijkt er een toene
mende behoefte te ontstaan het voorhuis in te richten als een speciaal vertrek voor 

het ontvangen van bezoek, apart van het dagelijks wonen. Een tweede aanwijzing 
hiervoor is de plaats die het theeservies daar kreeg. Misschien stond het er alleen 
te pronk, maar ook is mogelijk dat men in deze ruimte nu een enkele keer thee
dronk - en later ook koffie - bij belangrijke gebeurtenissen bijvoorbeeld, zoals een 
doop of begrafenis. De cultuur van de welgestelde stedelingen waar theedrinken 

als dagelijkse sociale en representatieve bezigheid in deze tijd steeds meer in de 
mode kwam, zal daarbij tot op zekere hoogte het voorbeeld zijn geweest. De ver
schillen waren echter groot: regelmatige deftige visites kwamen op het platteland 
niet voor, daar was eenvoudig de tijd niet voor. 
De ontwikkeling om aparte vertrekken voor verschillende bezigheden en gelegen

heden te gebruiken, zette door. De groei van het aantal kamers dat een dagelijkse 
of bijzondere woonfunctie kreeg, vergrootte ook de behoefte om deze met voor
werpen en meubelen in te richten. In de tweede helft van de achttiende eeuw toen 
de welvaart weer aantrok en er een lange bloeiperiode aanbrak, kon daaraan wor
den toegegeven. 
De voorwerpen, zoals gouden en zilveren sieraden, waarop in de crisisjaren was 

bezuinigd, namen in aantal en verscheidenheid toe. Naast gespen en knopen kwa
men ook spelden, strikken, de bloedkoralen ketting, het oorijzer en de beugeltas 
met zilveren accessoires voor. Porselein was nu, naast Delfts aardewerk, prominent 
aanwezig. In deze tijd werd ook in Weesp porselein gemaakt. Evenals in Delft werd 
op verschillende plaatsen in de Republiek en elders in Europa geprobeerd het 
dunne Chinese porselein te imiteren. Weesper porselein was echter door de hoge 

productiekosten veel duurder dan het uit China geïmporteerde steengoed. Wellicht 
zijn er daarom in de boedelbeschrijvingen geen voorbeelden van te vinden. 19 

Allerlei andere voorwerpen die tot dan toe vooral in de stad in gebruik waren ge
weest, raakten nu meer bij de boeren verspreid. Dat waren bijvoorbeeld dure stof
fen, zoals damast en sits, bijzondere opklapbare tafels, de beugelstoel, de lessenaar, 

de porseleinkast en het kabinet. De mooiste nieuwe meubelen kregen een plaats in 
het voorhuis. In het dagelijks woonvertrek stonden de overige meubelen.20 

In beide vertrekken, maar vooral in het voorhuis, namen borden en schotels van 
Delfts blauwen - minder vaak - van porselein een opvallende plaats in. Overal 

waren de muren volgehangen met deze wandborden. Ook thee- en in mindere 
mate koffieserviesgoed was daar vaak in grote aantallen te vinden. In het achter
huis bevond zich het meer daagse serviesgoed. Kwam de opmerkelijke versiering 
van de wanden van de mooie kamers bij alle boeren in de omgeving voor, de 
pronkkamers van de burgers in Weesp zagen er heel anders uit. Daar hingen vooral 
schilderijen en prenten aan de muren; wandborden waren er in de minderheid. 

Serviezen van porselein en aardewerk bevonden zich in de stadshuizen voorna
melijk daar waar gegeten en gedronken of gekookt werd, de deftige in kasten, de 
alledaagse in rekken aan de wand.21 

Een verklaring voor het uitbundige karakter van de wandversiering bij de boeren 
moet misschien gezocht worden in de tijd van het ontstaan. Het is mogelijk dat de 

gewoonte, die in de crisistijd vorm kreeg, om de muren met het goedkopere Delfts 
blauw aardewerk in plaats van met porselein te versieren, nu bewust werd voort-
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18 Bij Gijsbert Lucassen in het Gein bevonden 

zich bijv. in het voorhuis: een eiken kast 

met Delfts stel van drie, 11 stoelen, een 

lessenaar met bijbel, twee rekken met 27 

Delftse borden en schotels, een vaten bank 

met tinnen serviesgoed, 2 koperen 

theeketeltjes, maar ook een bedstee met 

beddengoed, een strijkijzer, scheermes, twee 

jukken, 35 melkrnauwen, een hamer en een 

spijkerbak: RANH, NA Weesp vóór 1842, 

inv.nr. 5277: d.d. 03-05-1756. 

19 Zappey, 'Porselein en zilvergeld; 165-218. 

De porseleinfabriek van Graaf Bertram van 

Gronsveld in Weesp heeft van ca. 1757-

1769 een belangrijke productie gehad. 

Voorbeelden daarvan komen we in het Gein 

niet tegen. In Weesp werd slechts eenmaal 

Weesper porselein vermeld: in 1781 bij een 

rijke stedeling (Van Koolbergen, 'Materiële 

cultuur', 26). 

20 Van Koolbergen, 'Materiële cultuur', 37-38. 

In het Gein stond bijv. bij Aaltie Jantse 

Vlug in 1788 in het voorhuis: o.a. een 

porseleinkast je met daarin 34 porseleinen 

kopjes, schoteltjes en potjes, een stel Delfts 

theegoed en daarop 5 Delftse borden, verder 

5 rekken met 57 Delftse borden en schotels, 

een lessenaar, en in het achterhuis: o.a. een 

veldtafel of opklaptafel, een rek met 12 

Delftse borden, 25 Delftse borden op en 

rondom de schoorsteen. Aan sieraden had 

zij o.a. een hoofdijzer met gouden stiften, 

een paar gouden spelden, een tas met 

zilveren beugel, ringen, gesp en schuif, en 

bij de kleren was een boezelaar van rode 

Oost-Indische katoen of sits: RANH, NA 

Weesp vóór 1842, inv.nr. 5289: d.d. 04-01-

1788. 

21 Vergelijk voor de verschillen tussen stad en 

land in het Gein het voorbeeld in noot 20 

met het vele Delfts blauw aan de wanden, 

met de inventaris van de buitenplaats 

Vredelust (RANH, NA Weesp vóór 1842, 

inv.nr. 5281: d.d. 17-03-1766), waar in de 

achtkantige tuinkamer o.a. meer dan 300 

stuks geëmailleerd en porseleinen koffie- en 

theegoed in een vaste porseleinkast stonden 

en in de keuken een rek hing met 10 Delftse 

schotels. Schilderijen hingen hier in de 

deftige bovenkamers, 4 in de 

bovenvoorkamer, 7 in de 

achterbovenkamer. 

afb. 6 Het kabinet was al sinds 1650 bij de bur

gers in Weesp een gewilde kast voor linnen

goed. De boeren in de omgeving gingen pas 

aan het eind van de ISde eeuw tot de aanschaf 

van dit meubel over. Het was meestal van ei

kenhout. Gedurende de hele 19de eeuw stond 

het bij hen hoog in aanzien. De rijksten kozen 

toen soms voor mahoniehouten uitvoeringen. 

Eikenhouten kabinet, belijmd met wortelno

ten, omstreeks 1750,271 cm h. 

Rijksmuseum, Amsterdam, inv.nr. BK-1957-59. 

22 Van Koolbergen, 'Materiële cultuur; 22-24, 

36-37; Voskuil, 'Koffie en thee; 78-80. 

23 Van Koolbergen, 'Materiële cultuur; 29-30, 

37. 

24 Met dank aan Daan de Clercq. Van Eeghen, 

'Driehonderd jaar; 112. 

25 Zie 'De bewoners van het Gein; elders in 

dit boek. 

26 RANH, NA Weesp vóór 1842, inv.nr. 5285: 

d.d. 25-04-1777; RANH, NA Weesp vóór 

1842, inv.nr. 5285: d.d. 23-12-1778. 

gezet. De behoefte om de herwonnen rijkdom te laten zien zal daarbij een belang
rijke rol hebben gespeeld. Koffie- en theegerei in het dagelijks woonvertrek zal 
overigens ongetwijfeld in gebruik zijn geweest. Het drinken van deze warme dran
ken nam vooral door de slechte kwaliteit van het bier en het water tegen het eind 

van de achttiende eeuw sterk toe.22 

Het oorijzer als groepskenmerk 
Het streven van de boeren om welstand te tonen nu het hen goed ging, uitte zich 

ook buitenshuis in de presentatie in het openbaar. Aan het eind van de eeuw gin
gen de meeste boerinnen getooid met een kap versierd met een oorijzer. 
In de zeventiende eeuw was het oorijzer, een sieraad dat diende om de muts op het 
hoofd te ondersteunen, bij de rijkere burgerij in de mode geraakt en ook sommige 
boerinnen waren ertoe overgegaan. Toen in de tijd van de veepest echter op sie
raden werd bezuinigd, verdween het op het platteland. In de stad kwamen er lang

zamerhand andere sieraden voor in de plaats. Met de terugkeer van de voorspoed 
grepen de boeren echter op het oorijzer terug. Het lijkt erop dat het een belang
rijke herinneringswaarde had gekregen en nu werd gedragen als teken van wel
stand en als kenmerkend boerensieraad.23 

Een aantal oorzaken zal bij het ontstaan van de behoefte om zich als groep te pre

senteren een rol hebben gespeeld. De afstand tussen de boeren en de bewoners van 
de buitenplaatsen zal over het algemeen groot zijn geweest. De contacten moeten 
zakelijk zijn gebleven en zich beperkt hebben tot de levering van vlees, kaas, melk 
en boter. Dat de heren de boeren duidelijk als een mindere stand zagen, leert de 
anekdote over de eigenaar van de buitenplaats Vredelust, Pieter de Clercq (1731-
1807). Van hem wordt verteld dat hij op een dag in zijn koets op weg naar zijn bui

tenverblijf op de Geindijk een hooiwagen tegemoet reed en niet verder kon. In zijn 
woede heeft hij toen zijn koetsier opdracht gegeven al het hooi te kopen en in het 
Gein te gooien. Daarna kon de koets de wagen passeren.24 Een dergelijke houding 
getuigt niet van veel respect voor het beroep van de boer. Binnen de groep stede

lingen echter ontstond langzamerhand ook een wetenschappelijke belangstelling 
voor het veeteeltbedrijf en voor de problemen van de veepest. In de loop van de 
achttiende eeuw vestigde een enkele zich blijvend aan het Gein om zich te gaan be
zighouden met landbouwkundige vernieuwingen.25 Mede door die aandacht voor 
hun beroep kan bij de boerenbevolking een groter gevoel van standsbewustzijn 
zijn ontstaan, die, toen de welvaart weer aanbrak, bij de rijksten vorm kreeg in het 

dragen van dure sieraden van vroeger. Dit zal anderen tot voorbeeld zijn geweest 
en overgenomen zijn uit een behoefte om als groep herkenbaar te zijn. 
Enige rijke boeren aan het Gein probeerden intussen ook steeds meer de stedelijke 
cultuur te benaderen. In 1757 was Dirk Govertsz. Vis eigenaar geworden van de 
boerderij Het Rode Paard, die behoord had tot de hofstede Het Rode Paard. Toen 

hij in 1777 overleed, werd een van de vertrekken in het voorhuis spijskamer ge
noemd. De kamer was echter op dat moment niet in gebruik: er bevonden zich al
leen twee lepelrekken, twee koperen lampen, twee kandelaars en twee kommetjes. 
In het achterhuis was behalve een dagelijks woonvertrek ook een kookvertrek af
gescheiden van de stal. In aparte ruimten eten en koken was een rijke stedelijke ge

woonte, die bij de boeren in deze tijd nog niet voorkwam.26 
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Boerenemancipatie 
De voorspoed duurde ook na de eeuwwisseling voort. Met de veehouderij bleef het 
een tijdlang relatief goed gaan. Na 1850 brak er nogmaals een periode van grote 
welvaart aan, die ook zichtbaar werd in het uiterlijk en de indeling van de boer

derijen. 
Het oorijzer werd nu door een groot deel van de boerinnen rond Weesp gedragen 
en zowel naar vorm als uitvoering ontwikkelde het zich tot een steeds voornamer 
sieraad. Waren de oorijzers aan het eind van de achttiende eeuw nog van zilver, nu 
waren ze allemaal van goud.27 Zo werd het uiterlijke onderscheidingskenmerk van 

de boeren steeds meer gecultiveerd. 
Het is interessant na te gaan of de eigen, kenmerkende manier van versieren bin
nenshuis eveneens werd voortgezet en misschien zelfs nog werd uitgebreid. Uit de 
beschikbare boedels uit het Gein blijkt inderdaad dat in het begin van de negen
tiende eeuw schotels, borden en lepelrekken de wanden van de voorkamers en op
kamers nog tooiden. Zo hingen in 1813 in de boerderij van Aaltje Ridder in het 
voorhuis 18 schotels en 20 borden in rekken, en in 1815 had Jacob van Nes in het 

voorhuis 2 bordenrekken met 22 Delftse borden aan de muur.28 In de loop van de 
eeuw wordt de plaats van borden en schotels echter in veel mindere mate vermeld, 
evenals de materiaalsoort en aantallen. Daarbij moet worden aangetekend dat de 
manier van noteren in de boedelbeschrijvingen over het algemeen beknopter 

wordt in deze tijd. Aangenomen mag worden dat de notaris bij zijn werk is beïn
vloed door het belang dat in de omgeving op dat moment aan voorwerpen werd 
gehecht. Vermoedelijk zal een deel van het aardewerk en porselein meer een ge
bruiksfunctie hebben gehad, zodat de aantallen er minder toe deden. 
Er was echter een belangrijk, maar allang bestaand voorwerp bijgekomen in de 
mooie kamer, het kabinet, een grote kast op een onderkast van drie laden. Bij de 

burgerij was dit meubel al sinds 1676 in gebruik en het gold als statussymbool 
omdat er linnen- en tafelgoed, dat rijk en waardevol bezit was, in werd opgebor
gen. Door de boeren werd de dure kast pas later aangeschaft, omdat ze, zoals we 
zagen, aanvankelijk andere keuzes maakten. Na de introductie ging de verspreiding 
onder de boeren snel. Omstreeks 1850 had 80 procent van de boeren een kabinet. 

De kast kreeg een plaats in de mooie kamer. Toen in de loop van de negentiende 
eeuw de populariteit van het kabinet in de stad daalde, stond het bij de boeren nog 
hoog in aanzien, zo zelfs dat de rijksten voor nog duurdere, mahoniehouten uit
voeringen kozen. Een nieuw type kast, de linnenkast, kon pas aan het eind van de 
eeuw met het kabinet concurreren. Het werd toen niet vervangen, zoals vaak in de 

stad, maar verplaatst naar het woonvertrek.29 Door zijn lange geschiedenis is het 
kabinet een begrip geworden. 

Oorijzer en kabinet waren de voorwerpen waaraan gedurende de hele eeuw door 
de boeren sterk werd vastgehouden. Daarnaast kwam er ook veel nieuws in huis. 

Vooral in de bloeiperiode 1856 tot 1876 raakten bij de boeren allerlei bijzondere 
meubeltypen verspreid.30 Maar zoals in de vorige eeuwen bleef ook nu het aan
schafbeleid voorzichtig. Voorwerpen met een praktisch nut gingen voor, voorwer
pen die niet in de eigen manier van leven konden worden ingepast, kwamen er niet 
of aarzelend. Kasten voor het opbergen van voorwerpen waren belangrijke meu
belen; ze waren mooi, gaven status en maakten het huis overzichtelijk. Naast de 
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27 Van Staveren, 'Aspekten van de materiële 

cultuur', 27-37: gedurende de gehele 19de 

eeuw bezat 67% van de boerinnen in Weesp 

en Weesperkarspel een oorijzer. 

28 RANH, NA Weesp vóór 1842 [Pieter 

Heydanus], inv.nr. 5343, akte nr. 102: d.d. 

21-01-1813; RAU, NA Abcoude [Hendrik 

Viervant], inv.nr. 185, akte nr. 143: d.d. 

07-10-1815. 

29 Van Staveren, 'Aspekten van de materiële 

cultuur; 71-78. In 9 van de 14 beschikbare 

boedels uit het Gein in de 19de eeuw was 

een kabinet aanwezig; tweemaal waren er 2 

in huis: RANH, NA Weesp na 1842 [IJl: G. 

Verrijn Stuart], inv.nr. 35, akte nr. 926: 

d.d. 24-01-1872 en RANH, NA Weesp na 

1842 [IJI: M,J. Keiser}, inv.nr. 49, akte nr. 

1476: d.d. 20-04-1883, tweemaal was het 

van mahoniehout, getaxeerd op resp. 40 en 

60 gulden, terwijl de gemiddelde waarde 

van een kabinet 10 tot 20 gulden was: 

RANH, NA Weesp na 1842 [IJI: G. Verrijn 

Stuart] inv.nr. 31, akte nr. 443: d.d. 12-03-

1868 en RAN, NA Weesp na 1842 [IJl: G. 

Verrijn Stuart], inv.nr. 35, akte nr. 926: 

d.d.24-01-1872. Over de betekenis van 

kabinet en linnenkast: Dibbits, 'The linen 

cupboard', 125-145. 

30 Van Staveren, 'Aspekten van de materiële 

cultuur', Zie ook Schuurman, 'Materiële 

cultuur en levensstijl'. 

afb. 7 Jansje van Nes met oorijzer gefoto

grafeerd bij haar vijftigjarig huwelijksfeest. 

Aan het einde van de 18de eeuw, toen na de 

crisis en de veepest voor de boeren weer goede 

tijden aanbraken, werd het oorijzer, een uit de 

17 de eeuw stammend, en lange tijd vooral bur

gerlijk sieraad, een belangrijk groepskenmerk. 

Met dit sieraad bracht men in het openbaar 

welstand en standsbesef tot uiting. Tot in de 

20ste eeuw werd het door de meeste boerinnen 

in de omgeving gedragen. 

Foto door Jacob Olie (1834-1905). Historisch

topografische atlas van het Gemeentearchief, 

Amsterdam (detail). 

31 RANH, NA Weesp na 1842 [IJl: Dirk van 

der Horst], inv.nr. 15, akte nr. 4154: d.d. 

1855; RANH, NA. Weesp na 1842 [In: 

Marcus Jan Keiser], inv. nr. 50, akte nr. 

1742: d.d. 30-12-1884. In 1855 legde de 

notaris goederen in de schuur, het 

achterhuis, de keuken, opkamer en het 

kleine kamertje vast. In 1884 

inventariseerde hij naast deze vertrekken 

ook de zolder, kelder, kelderkamer, 

varkensstal, het wagenhuis, zomerhuis en 

de werf Er lijkt dus nogal wat te zijn 

bijgebouwd. De kelder en kelderkamer 

moeten er echter in 1855 ook zijn geweest, 

maar het is mogelijk dat het bedrijf bij het 

overlijden van Arie Vendrig stillag. Er 

werden toen geen vee, gereedschappen en 

voorraden geïnventariseerd. De boerderij 

was geen eigendom van Elisabeth Zwart en 

Teunis Jacobs Hak. In 1894 hadden ze een 

schuld aan de weduwe Nieuwenhuys in 

Haarlem voor de pacht van de hofstede. 

Deze bedroeg 2700 gulden per jaar. 

32 In 1812 hing bij Arie Gijsberts Uit den 

Boogaart in het Gein in het daags 

woonvertrek enig spek en vlees in de 

schoorsteen, er was verder een klok, een 

bedstee met beddengoed, een linnenkast, 

serviesgoed, 2 tafels, 6 stoven en 

kaasmaakgereedschap; ook in het 

woonvertrek van Aaltje Ridder in 1813 

bevond zich vlees bij de open haard: 4 

zijden spek, 14 stukken vlees en 4 

kinnebakshammen: RANH, NA Weesp vóór 

1842 [pieter Heydanus], inv.nr. 5342, akte 

nr. 8: d.d. 08-04-1812; RANH, NA Weesp 

vóór 1842 [pieter Heydanus], inv.nr. 5343, 

akte nr. 102: d.d. 21-01-1813. 

linnenkast en de eenvoudiger klerenkast verschenen bijzondere soorten ladenkas

ten om textiel in op te bergen, de chiffonnière en de commode. Een vervanging 
voor de lessenaar als hulpmiddel bij het schrijven, was eerst het bureau, en wat 
later de secretaire. Servieskasten voor porselein, tin en glas waren er al in de acht
tiende eeuw; het hoekbuffet kwam daar nu bij. Verder waren ook uitschuifbare ta
fels, naaimachines, kachels en vloerbedekking innovaties die eerder op nut en 
comfort gericht leken dan op luxe. 

Praktisch of luxueus, al deze voorwerpen hebben een rol gespeeld bij de verande
ringen die in de loop van de eeuw in de inrichting van het huis en in de manier 
van wonen van de boeren hebben plaatsgehad. Aan de hand van twee boedelbe

schrijvingen van de nog bestaande boerderij Landlust kunnen we proberen deze 
ontwikkelingen enigszins te volgen. 

Landlust : wonen en mooi wonen 
Op de hofstede Landlust (Gein Zuid 35, AFB. 9) heeft meer dan dertig jaar lang 
Elisabeth Zwart gewoond. Ze werd in 1854 weduwe van Arie Vendrig en her
trouwde met Teunis Jacobs Hak. Deze overleed in 1884. Na beide sterfgevallen 
werd een boedelbeschrijving gemaakt.3! Als we deze twee inventarissen met elkaar 
vergelijken, springen twee dingen in het oog. Ten eerste stond er in 1884 in het 
achterhuis een kachel; in 1855 was er nog een open haard. In de tweede plaats was 

zowel de mooie kamer als het woonvertrek in 1884 met meer aandacht voor mooi 
wonen respectievelijk wonen ingericht. De vertrekken waren meer aangekleed. 
Beide dingen hangen nauw met elkaar samen. 

De scheiding van bezigheden in het dagelijks leven - de scheiding tussen wonen, 
werken, slapen en koken, zoals die nu bestaat - had aan het eind van de negen

tiende eeuw in de boerencultuur in Weesperkarspel en omgeving nog lang niet 
haar beslag gevonden. Nadat, zoals we zagen, eerst een woongedeelte, een voor
huis, was afgesplitst van het werkgedeelte in de boerderij, werd in de loop van de 
zeventiende eeuw in het achterhuis opnieuw een woonruimte afgescheiden van de 
stal. Dit vertrek werd nu het dagelijks woonvertrek, dat aanvankelijk keuken, later 
woonvertrek werd genoemd. Daarna gebeurde er lange tijd niet zoveel meer. In de 

naar achteren toe verlengde stal werd gewerkt en in de zomer ook gewoond; in de 
winter speelden de overige dagelijkse activiteiten zich in de keuken in één ruimte 
af: er werd geslapen in één of twee bedsteden, gekookt en vlees gerookt in de open 
haard, gezeten en gegeten. Dat was een vast leefpatroon.32 

De komst van de kachel heeft daar in de loop van de negentiende eeuw verande
ring in gebracht. Omdat de kachel het mogelijk maakte een vertrek gelijkmatig te 
verwarmen had hij een belangrijk voordeel boven de open haard. Bij de burgers in 
Weesp verspreidde hij zich snel. Omstreeks 1850 was bijna 80 procent van de 
Weespenaren al in het bezit van een kachel. Bij de boeren begon hij echter toen pas 

op te komen. Deze verschillen kwamen niet alleen in de omgeving van Weesp en 
Abcoude voor. Er is een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Voor de installatie van 
een kachel was een verbouwing van de schoorsteen nodig. Het is mogelijk dat dit 
in een tijd van altijd fluctuerende prijzen geen prioriteit bij de boeren had. Een be
langrijker probleem was echter dat met de plaatsing van een kachel de kookplaats 

op het open vuur in het woonvertrek verviel. Ook de mogelijkheid om vlees in de 
schoorsteen te roken verdween daardoor. In de stad werd niet gekookt in het 
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Boerenemancipatie 
De voorspoed duurde ook na de eeuwwisseling voort. Met de veehouderij bleef het 
een tijdlang relatief goed gaan. Na 1850 brak er nogmaals een periode van grote 
welvaart aan, die ook zichtbaar werd in het uiterlijk en de indeling van de boer

derijen. 
Het oorijzer werd nu door een groot deel van de boerinnen rond Weesp gedragen 
en zowel naar vorm als uitvoering ontwikkelde het zich tot een steeds voornamer 
sieraad. Waren de oorijzers aan het eind van de achttiende eeuw nog van zilver, nu 
waren ze allemaal van goud.27 Zo werd het uiterlijke onderscheidingskenmerk van 

de boeren steeds meer gecultiveerd. 
Het is interessant na te gaan of de eigen, kenmerkende manier van versieren bin

nenshuis eveneens werd voortgezet en misschien zelfs nog werd uitgebreid. Uit de 
beschikbare boedels uit het Gein blijkt inderdaad dat in het begin van de negen
tiende eeuw schotels, borden en lepelrekken de wanden van de voorkamers en op
kamers nog tooiden. Zo hingen in 1813 in de boerderij van Aaltje Ridder in het 
voorhuis 18 schotels en 20 borden in rekken, en in 1815 had Jacob van Nes in het 

voorhuis 2 bordenrekken met 22 Delftse borden aan de muur.2S In de loop van de 
eeuw wordt de plaats van borden en schotels echter in veel mindere mate vermeld, 
evenals de materiaalsoort en aantallen. Daarbij moet worden aangetekend dat de 
manier van noteren in de boedelbeschrijvingen over het algemeen beknopter 

wordt in deze tijd. Aangenomen mag worden dat de notaris bij zijn werk is beïn
vloed door het belang dat in de omgeving op dat moment aan voorwerpen werd 
gehecht. Vermoedelijk zal een deel van het aardewerk en porselein meer een ge
bruiksfunctie hebben gehad, zodat de aantallen er minder toe deden. 
Er was echter een belangrijk, maar allang bestaand voorwerp bijgekomen in de 
mooie kamer, het kabinet, een grote kast op een onderkast van drie laden. Bij de 

burgerij was dit meubel al sinds 1676 in gebruik en het gold als statussymbool 
omdat er linnen- en tafelgoed, dat rijk en waardevol bezit was, in werd opgebor
gen. Door de boeren werd de dure kast pas later aangeschaft, omdat ze, zoals we 
zagen, aanvankelijk andere keuzes maakten. Na de introductie ging de verspreiding 
onder de boeren snel. Omstreeks 1850 had 80 procent van de boeren een kabinet. 

De kast kreeg een plaats in de mooie kamer. Toen in de loop van de negentiende 
eeuw de populariteit van het kabinet in de stad daalde, stond het bij de boeren nog 
hoog in aanzien, zo zelfs dat de rijksten voor nog duurdere, mahoniehouten uit
voeringen kozen. Een nieuw type kast, de linnenkast, kon pas aan het eind van de 
eeuw met het kabinet concurreren. Het werd toen niet vervangen, zoals vaak in de 

stad, maar verplaatst naar het woonvertrek.29 Door zijn lange geschiedenis is het 
kabinet een begrip geworden. 

Oorijzer en kabinet waren de voorwerpen waaraan gedurende de hele eeuw door 
de boeren sterk werd vastgehouden. Daarnaast kwam er ook veel nieuws in huis. 

Vooral in de bloeiperiode 1856 tot 1876 raakten bij de boeren allerlei bijzondere 
meubeltypen verspreid. 30 Maar zoals in de vorige eeuwen bleef ook nu het aan
schafbeleid voorzichtig. Voorwerpen met een praktisch nut gingen voor, voorwer
pen die niet in de eigen manier van leven konden worden ingepast, kwamen er niet 
of aarzelend. Kasten voor het opbergen van voorwerpen waren belangrijke meu
belen; ze waren mooi, gaven status en maakten het huis overzichtelijk. Naast de 
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27 Van Staveren, ~spekten van de materiële 

cultuur', 27-37: gedurende de gehele 19de 

eeuw bezat 67% van de boerinnen in Weesp 

en Weesperkarspel een oorijzer. 

28 RANH, NA Weesp vóór 1842 [Pieter 

Heydanus], inv.nr. 5343, akte nr. 102: d.d. 

21-01-1813; RAU, NA Abcoude [Hendrik 

Viervant], inv.nr. 185, akte nr. 143: d.d. 

07-10-1815. 

29 Van Staveren, 'Aspekten van de materiële 

cultuur', 71-78. In 9 van de 14 beschikbare 

boedels uit het Gein in de 19de eeuw was 

een kabinet aanwezig; tweemaal waren er 2 

in huis: RANH, NA Weesp na 1842 [JII: G. 

Verrijn Stuart], inv.nr. 35, akte nr. 926: 

d.d. 24-01-1872 en RANH, NA Weesp na 

1842 [IJI: M.]. Keiser], inv.nr. 49, akte nr. 

1476: d.d. 20-04-1883, tweemaal was het 

van mahoniehout, getaxeerd op resp. 40 en 

60 gulden, terwijl de gemiddelde waarde 

van een kabinet 10 tot 20 gulden was: 

RANH, NA Weesp na 1842 [JIJ: G. Verrijn 

Stuart] inv.nr. 31, akte nr. 443: d.d. 12-03-

1868 en RAN, NA Weesp na 1842 [JII: G. 

Verrijn Stuart], inv.nr. 35, akte nr. 926: 

d.d.24-01-1872. Over de betekenis van 

kabinet en linnenkast: Dibbits, 'The linen 

cupboard', 125-145. 

30 Van Staveren, 'Aspekten van de materiële 

cultuur', Zie ook Schuurman, 'Materiële 

cultuur en levensstijl'. 

afb. 7 Jansje van Nes met oorijzer gefoto

grafeerd bij haar vijftigjarig huwelijksfeest. 

Aan het einde van de 18de eeuw, toen na de 

crisis en de veepest voor de boeren weer goede 

tijden aanbraken, werd het oorijzer, een uit de 

17de eeuw stammend, en lange tijd vooral bur

gerlijk sieraad, een belangrijk groepskenmerk. 

Met dit sieraad bracht men in het openbaar 

welstand en standsbesef tot uiting. Tot in de 

20ste eeuw werd het door de meeste boerinnen 

in de omgeving gedragen. 

Foto door Jacob Olie (1834-1905). Historisch

topografische atlas van het Gemeentearchief, 

Amsterdam (detail). 

31 RANH, NA Weesp na 1842 [JII: Dirk van 

der Horst], inv.nr. 15, akte nr. 4154: d.d. 

1855; RANH, NA. Weesp na 1842 [JIJ: 

32 

Marcus Jan Keiser}, inv.nr. 50, akte nr. 

1742: d.d. 30-12-1884. In 1855 legde de 

notaris goederen in de schuur, het 

achterhuis, de keuken, opkamer en het 

kleine kamertje vast. In 1884 

inventariseerde hij naast deze vertrekken 

ook de zolder, kelder, kelderkamer, 

varkensstal, het wagenhuis, zomerhuis en 

de werf Er lijkt dus nogal wat te zijn 

bijgebouwd. De kelder en kelderkamer 

moeten er echter in 1855 ook zijn geweest, 

maar het is mogelijk dat het bedrijf bij het 

overlijden van Arie Vendrig stillag. Er 

werden toen geen vee, gereedschappen en 

voorraden geïnventariseerd. De boerderij 

was geen eigendom van Elisabeth Zwart en 

Teunis Jacobs Hak. In 1894 hadden ze een 

schuld aan de weduwe Nieuwenhuys in 

Haarlem voor de pacht van de hofstede. 

Deze bedroeg 2700 gulden per jaar. 

In 1812 hing bij Arie Gijsberts Uit den 

Boogaart in het Gein in het daags 

woonvertrek enig spek en vlees in de 

schoorsteen, er was verder een klok, een 

bedstee met beddengoed, een linnenkast, 

serviesgoed, 2 tafels, 6 stoven en 

kaasmaakgereedschap; ook in het 

woonvertrek van Aaltje Ridder in 1813 

bevond zich vlees bij de open haard: 4 

zijden spek, 14 stukken vlees en 4 

kinnebakshammen: RANH, NA Weesp vóór 

1842 [Pieter Heydanus], inv.nr. 5342, akte 

nr. 8: d.d. 08-04-1812; RANH, NA Weesp 

vóór 1842 [Pieter Heydanus}, inv.nr. 5343, 

akte nr. 102: d.d. 21-01-1813. 

linnenkast en de eenvoudiger klerenkast verschenen bijzondere soorten ladenkas

ten om textiel in op te bergen, de chiffonnière en de commode. Een vervanging 
voor de lessenaar als hulpmiddel bij het schrijven, was eerst het bureau, en wat 
later de secretaire. Servieskasten voor porselein, tin en glas waren er al in de acht
tiende eeuw; het hoekbuffet kwam daar nu bij. Verder waren ook uitschuifbare ta
fels, naaimachines, kachels en vloerbedekking innovaties die eerder op nut en 

comfort gericht leken dan op luxe. 
Praktisch of luxueus, al deze voorwerpen hebben een rol gespeeld bij de verande
ringen die in de loop van de eeuw in de inrichting van het huis en in de manier 
van wonen van de boeren hebben plaatsgehad. Aan de hand van twee boedelbe

schrijvingen van de nog bestaande boerderij Landlust kunnen we proberen deze 

ontwikkelingen enigszins te volgen. 

Landlust : wonen en mooi wonen 
Op de hofstede Landlust (Gein Zuid 35, AFB. 9) heeft meer dan dertig jaar lang 
Elisabeth Zwart gewoond. Ze werd in 1854 weduwe van Arie Vendrig en her

trouwde met Teunis Jacobs Hak. Deze overleed in 1884. Na beide sterfgevallen 
werd een boedelbeschrijving gemaakt.31 Als we deze twee inventarissen met elkaar 
vergelijken, springen twee dingen in het oog. Ten eerste stond er in 1884 in het 
achterhuis een kachel; in 1855 was er nog een open haard. In de tweede plaats was 
zowel de mooie kamer als het woonvertrek in 1884 met meer aandacht voor mooi 
wonen respectievelijk wonen ingericht. De vertrekken waren meer aangekleed. 

Beide dingen hangen nauw met elkaar samen. 
De scheiding van bezigheden in het dagelijks leven - de scheiding tussen wonen, 
werken, slapen en koken, zoals die nu bestaat - had aan het eind van de negen
tiende eeuw in de boerencultuur in Weesperkarspel en omgeving nog lang niet 

haar beslag gevonden. Nadat, zoals we zagen, eerst een woongedeelte, een voor
huis, was afgesplitst van het werkgedeelte in de boerderij, werd in de loop van de 
zeventiende eeuw in het achterhuis opnieuw een woonruimte afgescheiden van de 
stal. Dit vertrek werd nu het dagelijks woonvertrek, dat aanvankelijk keuken, later 
woonvertrek werd genoemd. Daarna gebeurde er lange tijd niet zoveel meer. In de 

naar achteren toe verlengde stal werd gewerkt en in de zomer ook gewoond; in de 
winter speelden de overige dagelijkse activiteiten zich in de keuken in één ruimte 
af: er werd geslapen in één of twee bedsteden, gekookt en vlees gerookt in de open 

haard, gezeten en gegeten. Dat was een vast leefpatroon. 32 

De komst van de kachel heeft daar in de loop van de negentiende eeuw verande
ring in gebracht. Omdat de kachel het mogelijk maakte een vertrek gelijkmatig te 

verwarmen had hij een belangrijk voordeel boven de open haard. Bij de burgers in 
Weesp verspreidde hij zich snel. Omstreeks 1850 was bijna 80 procent van de 
Weespenaren al in het bezit van een kachel. Bij de boeren begon hij echter toen pas 
op te komen. Deze verschillen kwamen niet alleen in de omgeving van Weesp en 
Abcoude voor. Er is een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Voor de installatie van 

een kachel was een verbouwing van de schoorsteen nodig. Het is mogelijk dat dit 
in een tijd van altijd fluctuerende prijzen geen prioriteit bij de boeren had. Een be
langrijker probleem was echter dat met de plaatsing van een kachel de kookplaats 
op het open vuur in het woonvertrek verviel. Ook de mogelijkheid om vlees in de 

schoorsteen te roken verdween daardoor. In de stad werd niet gekookt in het 
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woonvertrek, maar in een aparte ruimte. Daar speelde deze laatste belemmering, 
die de boeren maar langzaam overwonnen, geen rol. 33 De komst van de kachel 
heeft er dus toe bijgedragen dat de boeren in hun woonvertrek niet meer kookten. 

Op de boerderij Landlust stond de kachel overigens niet in het woonvertrek. De 
notaris trof hem aan in het achterhuis tussen het gereedschap. Hoe de voorkamer 
verwarmd werd, is uit de beschrijving niet op te maken. Het was de gewoonte dat 
de kachel na de voorjaarsschoonmaak werd opgeborgen. Toen de boedel werd 
geïnventariseerd was het hartje winter. Teunis Hak was al in juni overleden. 

Mogelijk is daarom de kachel niet teruggeplaatst. In het woonvertrek werd echter 
niet meer gekookt: het kookgerei stond in het achterhuis. 

Het verplaatsen van voorwerpen die met werken en koken te maken hadden, blijkt 
intussen wel invloed te hebben gehad op de inrichting van de woonkamer. De 
keuze en groepering van alle voorwerpen was in 1884 gericht op een comfortabel 
verblijf. Het belangrijkste verschil met 1855 is dat er nu matten en een karpet op 
de vloer lagen, en er hingen glasgordijnen voor het raam. Het kabinet dat in 1855 

nog in de mooie kamer stond, had nu hier een plaats gekregen. Verder stonden er 
negen stoelen, twee tafels, een chiffonnière en twee kleine kastjes. In een kist - de 
voorloper van de ladekast, mogelijk een erfstuk - lagen bed- en tafellinnen. Aan de 

wand hingen een spiegel, enkele platen achter glas en een klok. Er stond voorts een 
naaimachine. Kleedjes en diverse ornamenten en blaadjes met karaffen en glazen, 
en "enig daags gerief" zorgden voor de verder aankleding. De bedstee ten slotte 
werd beslapen - er lag een bed met toebehorèn -, maar dat had op de inrichting 
geen invloed: de deuren konden immers gesloten worden. 

Ook in de mooie kamer, de opkamer van de boerderij was in 1884 de aankleding 

meer dan in 1855 gericht op het wonen of liever het wonen bij bijzondere gele
genheden. Deze kamer, die vaak meer dan één functie had - slapen, opbergruimte 
- stond bij Elisabeth Zwart aan het eind van de eeuw echter gereed. Er was geen 
beddengoed en er lagen geen gereedschappen en voorraden. Het kabinet was, zoals 
we zagen, na 1855 naar het woonvertrek verhuisd, een klerenkast met drie kom
men als versiering was ervoor in de plaats gekomen. Er stonden verder een bureau, 
een chiffonnière en een commodekastje. In deze kasten zullen de mans- en vrou
wenkleren opgeborgen zijn geweest die aan het eind van de ronde door het huis 

nog in deze opkamer werden aangetroffen. Ook bureauladen werden daar vaak 
voor gebruikt. 34 Serviesgoed bevond zich in de vaste kast. Als wandversiering hin
gen er nog een spiegel en platen achter glas. Net als in het woonvertrek lag er 
vloerbedekking en er stonden tien stoelen, zes stoven en een tafel met kleed. Er 

was een lamp en een luxueus type klok dat in de omgeving bij boeren nog weinig 
voorkwam, de pendule.35 

Een inrichting van de mooie kamer, zoals op Landlust in 1884, blijkt ook uit an
dere Geinboedels, nog niet in het begin van de eeuw, maar wel daarna. Hetzelfde 
geldt ook voor het dagelijks woonvertrek. Na 1845 waren er overal kachels; kook
gerei en voorraden lagen in het achterhuis. In beide vertrekken werd nog veel ge
slapen in bedsteden. 

De hier geschetste veranderingen in de wooncultuur van de boeren komen niet al
leen in het Gein, maar inde hele omgeving rond Weesp voor. Zij waren nog maar 
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afb. 8 In Weesperkarspel wordt in een boeren. 

boedel uit 1698 voor het eerst een klok aange

troffen. Sindsdien hadden de meeste boeren dit 

praktische voorwerp in huis. De intensivering 

van het veeteeltbedrijf zal een preciezere om

gang met tijd noodzakelijk hebben gemaakt. 

Staande klokken kwamen in Weesperkarspel 

pas aan het eind van de 19de eeuw bij de rijk

ste boeren voor. De meest algemene klok was 
de hangklok. 

Friese staartklok, vervaardigd door Anne de 

Jong, omstreeks 1830. 

Uit: N. de Roy van Zuydewijn, Antiek van het 

Nederlandse platteland, Haarlem, 1982. 

afb. 9 Meer dan 30 jaar heeft Elisabeth Zwart 

op Landlust gewoond. Na de dood van haar 

eerste man Arie Vendrig, in 1854, werd een 

boedelinventaris opgesteld. Dit gebeurde op

nieuw in 1884, toen haar tweede man, Teunis 

Hak, was overleden. Uit deze twee inventaris

sen is een aantal veranderingen in het interieur 

af te leiden. 

33 Na 1875 had ook 80% van de boeren in 

Weesperkarspel een kachel. Aan het Gein 

was vanaf 1845 in 8 van de 11 beschikbare 

boedels een kachel aanwezig. Van Staveren, 

'Aspekten van de materiële cultuur: 91-99; 

Voskuil, 'Boedelbeschrijvingen als bron', 

33-48. 

34 Van Staveren, 'Aspekten van de materiële 

cultuur', 67. 

35 Van Staveren, 'Aspekten van de materiële 

cultuur', 101-106: pas in de tweede helft 

van de eeuw kwam de pendule bij ca. 20% 

van de rijkste boeren in Weesperkarspel 

voor, met een gemiddelde waarde van 20 

gulden. Dat was ook het geval met de dure 

staande klok. Algemeen verspreid waren 

verschillende typen hangklokken, die 

gemiddeld 10 gulden waard waren, en 

waarvan de Friese het meest voorkwam. 

36 O.a. Löfgren, 'Rational and sensitive: 88-

153; Cia rijs, Een eeuw Nederlandse 

woning. 

het begin van een ontwikkeling. Bij de rijkere burgerij was de scheiding van dage
lijkse bezigheden in het huis in de loop van de eeuw al veel verder doorgevoerd. 

Het huis en het wonen waren belangrijke burgeridealen. Aparte keukens, slaapka
mers en eetkamers benadrukten dat. Werk en zakelijke contacten vonden steeds 
meer buitenshuis plaats. Binnenshuis werd het huiselijk leven vormgegeven met 
kachels, canapés, leunstoelen en lage tafels in het dagelijks woonvertrek. 36 

Niet zozeer deze burgerlijke levenswijze als wel de voorwerpen die daarbij hoor

den, hebben, zoals al bleek, invloed gehad op de inrichting van het huis van de 
boeren. Toch vond overname van nieuwe dingen alleen plaats wanneer die in de 
eigen gewoonten en manier van leven konden worden opgenomen. Ook wie het 
zich kon veroorloven, haalde niet graag voorwerpen in huis die niet nodig waren, 
bijvoorbeeld omdat ze er al waren of omdat ze toch niet gebruikt zouden worden. 
Dat blijkt onder andere uit de houding tegenover het ledikant. 

Op Landlust werd in 1884 op vier plaatsen geslapen. De bedden met toebehoren 
lagen in het slaapkamertje in het voorhuis, in het achterhuis en in de bedstede in 
het woonvertrek. Bovendien lag er een bed op zolder. Zo was de gewoonte bij de 
boeren in de hele omgeving en ook elders in het land: er werd verspreid over de 

boerderij geslapen. De familie sliep in bedsteden; het personeel op zolder, op ma
trassen los op de grond. Na 1850 raakten ledikanten verspreid. Maar hoewel het 
ledikant in medische rapporten in deze tijd aanbevolen werden als een hygiëni
scher en gezondere slaapplaats, bleef men aan de bedstee die er nu eenmaal al was, 
de voorkeur geven. Het duurste bed, dat van de boer en de boerin, bevond zich tot 
1845 meestal in het woonvertrek, dichtbij de stal. De ontwikkelingen naar meer 

comfortabel wonen en de afscheiding van andere bezigheden bevorderde echter 
geleidelijk de behoefte aan meer privacy. Daardoor verplaatste het duurste bed 
zich tegen het eind van de eeuw naar de kamers in het voorhuis of naar kamers die 
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