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Pronk op papier 
Boedelbeschrijvingen als bron voor 
lokaal historisch onderzoek 

Hester Dibbits 

Op 7 mei 1784 overleed in Weesperkarspel in een boerderij aan de oostzijde van de 
Vecht Marretie Peinsche van der Aa. Een paar weken later werden alle bezittingen 
van Marretie en haar echtgenoot Jan Kraaijpoel geïnventariseerd. De inventarisatie 
vond plaats ten behoeve van Marretie's erfgenamen, waartoe behalve haar echtge

noot ook vier kinderen uit een eerder huwelijk behoorden. Drie van deze kinderen 
waren op het moment van de inventarisatie nog minderjarig en zullen met hun stief
vader op de boerderij hebben gewoond. De oudste dochter was reeds getrouwd en 
woonde elders.! 

Eerst werden de in huis aanwezige contanten geteld. In totaal bleek er 296 gulden 
aanwezig te zijn; een aanzienlijk bedrag, maar voor boeren uit Weesp en omgeving 

in die periode niet uitzonderlijk veel. Na de contanten werden de sieraden en de 
kleding van Marretie in kaart gebracht. Zoals veel van haar plaatsgenoten bezat zij 
verschillende gouden en zilveren sieraden, waaronder een gouden oorijzer en een 
gouden haarnaald. Ook haar garderobe, met daarin onder meer een rok en enkele 

jakjes van het toen zo geliefde sits, week niet veel af van die van andere Weesper 
boerinnen uit haar tijd. 

Een rondgang door de verschillende woon- en werkvertrekken van de boerderij 

versterkt de indruk dat we hier met een redelijk welgestelde familie te maken heb
ben, hoewel voor het overlijden van Marretie aan begrafenisbelasting een relatief 
klein bedrag (f3,15) in rekening was gebracht. De inventarisatie begon op de boven
verdieping, waar als eerste de achterste bovenkamer werd bezocht. Hier stond als 

blikvanger een met porseleinen serviesgoed gevulde grenenhouten glazenkast en 
voorts een achttal stoelen, een geschilderd veldtafeltje en een spiegeltje. Aan de 
wand hing wat siergoed in de vorm van Delftse borden, schotels en theeblaadjes. 
Ook in de voorste bovenkamer, het tweede vertrek dat bezocht werd, was de wand 

van dergelijk siergoed voorzien. Daarnaast trof de notaris hier alleen een eikenkast 
aan, een ingebouwde bedstede met wat beddengoed, vier stoelen, en tenslotte een 
leidsel en manenkappen voor een paard. 
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Na de voorste bovenkamer werd de zolder betreden. Hier stond een onopge

maakt ledikant, temidden van een voorraadje kazen, wat oud ijzerwerk, een paar 
flessen en 'enige rommeling'. Het voorhuis, waar de notaris zijn werk voortzette, 
had een meer representatieve functie, met een ingebouwde bedstede, een oude eiken 
linnenkast, een etenskast je met wat beddengoed en enige boeken. De bijbel wordt 
apart vermeld en bevond zich buiten de linnenkast - binnen handbereik dus. Ver

spreid over de ruimte hingen bordenrekjes met Delfts blauwen porselein, en lepel
rekjes met tinnen lepels. Via het voorhuis bereikte de notaris een sober gemeubi

leerd meidenkamertje. Behalve de ingebouwde bedstede met beddengoed trof hij 
hier alleen een stoof aan. In de kelder tenslotte trof de notaris verschillende voor

werpen aan voor de bereiding van boter en kaas. 
Gekookt werd er waarschijnlijk in 'het boerenhuis'. Hier bevond zich naast het 

kookgerei ook een klok, één van de stadse innovaties die sinds haar introductie in 
het begin van de achttiende eeuw al snel een brede verspreiding had gevonden onder 
de boerenbevolking van Weesperkarspel en omgeving. Naast een ingebouwde gla

zenkast waarin het dagelijkse tafel- en keukengoed werd bewaard, bevonden zich 
hier - waarschijnlijk aan weerszijden van de haard - twee bedsteden. Vermoedelijk 
sliepen hier de kinderen en wellicht ook de vader des huizes. De eenvoudige slaap
plaats die de notaris op de achterzolder aantrof temidden van vaatwerk en een voor

raad gerookt spek en vlees zal voor een knecht bestemd zijn geweest. Het dagelijks 
leven van de familie Kraaijpoel zal zich ten tijde van de inventarisatie hebben afge
speeld in 'de grote schuur', waar de notaris naast 'een houten etenskast je met enig 

aardewerk tot dagelijks gebruik' ook enkele koperen ketels, wat tinnen tafelgoed, 
blikwerk, haardgerei, een slaapbank, twee tafels, een drietal stoven, een dertiental 

stoelen en 'enige rommeling' noteerde. 
Behalve door sieraden en huisraad, werd de welstand van de familie ook bepaald 

door het bedrijfstoebehoren en het vee. Niet alleen wist het gezin zich met een 
zestal vette varkens en twee oude varkens in de achterschuur verzekerd van een 
voorraadje spek, in het land stonden ook nog eens 25 koeien, zes vaars en, vier pin
ken, een stier, zeven kalveren, acht schapen en acht lammeren, vier paarden, zes kip

pen en een haan. In de wagenschuur stonden behalve verschillende landbouwwa
gens ook een sjees en een arreslee klaar, zodat men zowel in de zomer als in strenge 

winters passend vervoer had naar de stad. 

Boedelbeschrijvingen als bron 

De boedelbeschrijving van de familie Kraaijpoel is één van de vele tienduizenden 
boedelbeschrijvingen die verspreid over Nederland bewaard worden in notariële, 
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rechterlijke, en particuliere archieven. Het merendeel van deze boedelbeschrijvin

gen dateert uit de periode van de zestiende tot en m<;t de negentiende eeuw. Boe
delbeschrijvingen geven doorgaans een gedetailleerd overzicht van de roerende en 
onroerende goederen die in het bezit zijn, of geweest zijn, van een persoon, een 

huishouden of een bedrijf. Meestal werd een boedelbeschrijving opgesteld wan
neer in een gezin met minderjarige kinderen één van de ouders overleden was en 
de achtergebleven partner hertrouwde. Het bezit werd zo veilig gesteld 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. 
Doordat boedelbeschrijvingen van verschillende sociale groepen over een lange 

periode bewaard zijn gebleven, vormen zij een waardevolle bron om sociale ver
schillen en veranderingsprocessen op het gebied van de materiële cultuur in kaart te 
brengen. Maar ook voor tal van andere historische onderzoeksterreinen komen zij 
als bron in aanmerking.2 De verscheidenheid aan studies waarbij gebruik is gemaakt 

van boedelbeschrijvingen is dan ook groot. Sommige studies richten zich op het ge
hele bezit, andere op de verspreiding van bepaalde voorwerpen of op speciale the
ma's, zoals de veranderingen in het vertrekkengebruik, de introductie van koffie en 

thee en nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding. Ook voor de kennis op het gebied 
van de bewoners- en familiegeschiedenis en specifieke beroepsgroepen is de boedel
beschrijving een belangrijke bron gebleken. Bovendien kunnen boedelbeschrijvin

gen een schat aan informatie bieden over minder voor de hand liggende onderwer
pen, zoals begrafenisgebruiken, het munten- en penningenbezit of naamkundige ge

schiedenis.3 

Het opstellen van een inventaris gebeurde doorgaans door notarissen of door 

schepenen, de leden van het plaatselijke rechtscollege. Het kwam ook wel voor dat 
de nabestaanden zelf een boedelinventaris maakten. Meestal volgde men bij het op
stellen van een inventaris een vaste werkwijze. Na een aanhef met daarin gegevens 

over de erflater en de eventuele nabestaanden, volgt doorgaans een opgave van het 
onroerend goed, waardepapieren, contanten, juwelen, goud en zilver, kleding, lin
nengoed, meubilair en overig huisraad, en een overzicht van eventuele lasten en ba

ten. De bezittingen werden per materiaalsoort of per vertrek gerubriceerd. Sommi
ge voorwerpen nam men niet op omdat de inventaris opsteller ze als persoonlijk be
zit beschouwde (dit kon bijvoorbeeld het geval zijn bij bepaalde geschenken), an
dere omdat ze een 'nagelvast' onderdeel van het huis vormden (bedsteden) of bij 

het huis hoorden (kleerstokken) en weer andere omdat zij eenvoudigweg van te 
weinig waarde werden geacht om ze te noteren (spijkers, knikkers en andere 'rom

melarij'). 
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Het woord-zaak probleem 

Hoe zorgvuldig men bij het opstellen van de inventaris ook te werk ging, uiteinde
lijk bieden boedelbeschrijvingen slechts een lijst met dode woorden en moeten we 
de voorstelling van het object zelf maken. Over de staat waarin de voorwerpen in 
huis verkeerden, komen we in het geval van de familie Kraaijpoel bijvoorbeeld bij

zonder weinig te weten. Problematischer is het nog als de aanduiding van de objec
ten voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Zo wordt in veel inventarissen melding gemaakt 
van koffers, maar dikwijls is onduidelijk of het daarbij om reiskoffers danwel ge
makskoffertjes of stilletjes gaat. 

Bij inventarissen die per vertrek zijn opgemaakt, valt soms uit de context op te 

maken met wat voor soort voorwerp we te maken hebben. Bij inventarissen die per 
materiaalsoort werden opgemaakt, ontbreekt die mogelijkheid. Bij dergelijke boe
dels zijn bovendien niet zelden verschillende materiaalsoorten in één rubriek onder
gebracht, waardoor onduidelijk is van wat voor materiaal de genoemde voorwerpen 

precies waren gemaakt. Ook in die gevallen waarin de inventaris opstellers wel 
onderscheid maakten, is overigens voorzichtigheid geboden. Delfts aardewerk werd 
immers niet zelden aangeduid als 'porselein'. 

Een belangrijk woord-zaakprobleem doet zich voor bij het onderzoek naar het 
schilderijenbezit. Op basis van kwantitatief onderzoek aan de hand van onder meer 
boedelbeschrijvingen wordt de omvang van de totale productie ten tijde van de Re

publiek geraamd op vijf tot tien miljoen schilderijen.4 Hoe indrukwekkend de gege
vens ook zijn, voor zover zij op boedelbeschrijvingen berusten vertellen zij ons eer
der iets over de productie van beeldmateriaal in het algemeen, dan over de productie 
van schilderijen volgens de hedendaagse betekenis. Achter het woord 'schilderij' 

konden immers diverse soorten beelddragers schuilgaan, zoals onder andere blijkt 
uit vermeldingen van papieren, houten, glazen, aardewerken en albasten schilderijt
jes. In inventarissen uit het westen van de Republiek komt de vermelding van 'bor

retjes' algemeen voor. Mogelijk waren dit houten paneeltjes waarop losse prenten 
waren geplakt, maar het kunnen ook gemarmerde, geverfde of beschilderde borden 
van hout of aardewerk zijn geweest. 

Voor sommige woord-zaakproblemen kunnen algemene naslagwerken als het 
Middelnederlands Woordenboek, het Woordenboek der Nederlandsche Taal (waar

van naast een gedrukte versie ook een CDRom versie bestaat), of het vierdelige 
werk Volkshuisraad in Vlaanderen van de volkskundige Weijns een oplossing bie
den.5 Wil men meer.te weten komen over het gebruik en de sociale betekenis van 

voorwerpen in hun context, dan is verder aanvullend onderzoek naar eigentijdse 
bronnen noodzakelijk. 

Een prachtige bron is de N atuurlyke historie van Holland. Als een volkskundige 
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avant la lettre beschreef de Katwijker Johannes Ie Francq van Berkhey (1729-1813) 

hierin met veel oog voor contemporaine culturele verschillen de zeden en gewoon
ten van de achttiende-eeuwse Hollanders.6 Ook hetschilderijenbezit komt daarin 
aan de orde. Over het schilderijenbezit in West-Friesland merkt hij op: 'Men pronkt 

er weinig met Schilder yen, veelal met Aardewerksche Schotelen en Schoteltjes, die zy 

alomme aan den Wand ophangen: dog byeenigen vind men nog al eene mooie 

Prent, en een ouderwetsch Tafereeltje, of een Bordje (dus noemen zy de Schildery

tjes) hangen'. 7 

Bij een lokale of regionale studie kan naast de bestudering van dergelijke gedruk
te werken ook een zoektocht in de lokale of regionale archieven naar testamenten, 
openbare verkopingen, verslagen van rechtszaken (rond diefstal bijvoorbeeld), reis

beschrijvingen en egodocumenten verrassend veel materiaal opleveren.8 Contempo
rain lokaal en regionaal gebonden beeldmateriaal van alledaagse voorwerpen is zeld
zaam, maar met enig geluk komt men in plaatselijke musea nog wel eens iets tegen. 
Het museum is, naast de plaatselijke oudheidkamer, ook de plaats waar men (soms 

in het depot) de meeste kans maakt dagelijkse gebruiksvoorwerpen die in de boedel
beschrijvingen worden genoemd zélf aan te treffen, al dan niet voorzien van de voor 
het gebruik in een historisch onderzoek vereiste contextinformatie. 9 

Groepsindeling 

Boedelbeschrijvingen lenen zich als bron goed voor kwantitatief onderzoek. Een 
probleem bij dit type onderzoek is echter de indeling van de erflaters in groepen. 
Gangbaar in het boedelonderzoek is een indeling op basis van het beroep van de 
kostwinner. Bij een indeling in drie groepen wordt de eerste groep dan gevormd 

door inventarissen van de leden van het patriciaat en de gezeten burgerij, met de 
burgemeesters, schepenen, officieren, vrije en dienstverlenende beroepsbeoefena
ren, boekhouders, reders, kooplieden en brouwers. De tweede groep wordt dan ge

vormd door inventarissen van winkeliers en meesterambachtslieden, en een derde 
groep door inventarissen van handwerkslieden, vissers, dienstboden, soldaten en 
dagloners. Boedels van personen van wie het beroep of de functie niet bekend is, 
kan men eventueel indelen op basis van een schatting van het vermogen. Bij welk 

bedrag men precies de grens legt, is afhankelijk van de context. 
Voor boedels die in de achttiende eeuw in het gewest Holland zijn opgemaakt, 

wordt ook wel uitgegaan van de zogeheten Impost op Begraven. IO Vanaf 1695 moest 

namelijk ieder sterfgeval bij de gaarders van deze belasting worden gemeld. Al naar 
gelang het vermogen of de beroepsstatus werd dan een bepaald bedrag in rekening 
gebracht. Mensen met een vermogen onder de driehonderd gulden waren vrij ge-
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steld van deze belasting. Bij vermogens onder de tweeduizend en vijfduizend gul

den betaalde men respectievelijk drie en zes gulden, terwijl voor een vermogen bo
ven de vijfduizend gulden een bedrag van vijftien gulden in rekening werd gebracht. 

Had men een vermogen boven de twaalfduizend gulden, ontving men jaarlijks meer 
dan achthonderd gulden aan emolumenten, of was de overledene universitair ge
schoold medicus of advocaat, dan werd er dertig gulden in rekening gebracht. Zijn 
de registers van het Middel op Begraven voor een bepaalde plaats bewaard gebleven, 
dan zijn de overleden inventarisnalaters hierin doorgaans snel terug te vinden. Soms 

werd het bedrag ook in de inventaris zelf genoemd. Dit was ook het geval bij de fa
milie Kraaijpoel; voor het Middel op Begraven was bij de uitstaande schulden een 
bedrag van drie gulden opgevoerd. 

Een andere mogelijkheid voor een indeling van Hollandse boedelbeschrijvingen 
biedt het zogeheten Recht van Kleyn Zegel. Deze belasting werd vanaf 1624 gehe
ven op alle 'officiële', door een notaris of schepenen opgestelde akten. Een voordeel 

van deze belasting is dat de hoogte van de aanslag in de akten zelf is terug te vinden, 
in de vorm van een afdruk van een papierzegel. Na een aantal wijzingen zijn de be
palingen vanaf 1677 tot 1795 voor het opmaken van boedelbeschrijvingen ongewij
zigd gebleven, waarbij de vermogensgrenzen overeen komen met die van het 

Middel op Begraven. Het enige verschil is dat er nog een topgroep onderscheiden 
wordt voor mensen met een vermogen boven de fI2.000. Overigens moet men er 
wel rekening mee houden dat de hoogte van de aanslag anders dan bij het Middel op 
Begraven pas na de inventarisatie werd bepaald, en gebaseerd was op het nettover

mogen. Dit had onder andere tot gevolg dat failliete boedels (met dikwijls veel roe
rende goederen) altijd in de laagste (ofwel 'armste') categorie terecht kwamen. ll 

In negentiende-eeuwse inventarissen is - anders dan in veel zeventiende- en acht

tiende-eeuwse - dikwijls het beroep van de inventarisnalater en diens partner ge
noemd. Ook zijn de inventarissen in deze periode meestal getaxeerd. De mogelijk
heden tot onderlinge vergelijking zijn hierdoor voor deze periode wat beter. 12 

Het verdient de voorkeur om bij de indeling van de inventarissen zoveel moge
lijk gebruik te maken van gegevens uit de boedelinventaris zelf. Biedt deze weinig 
aanknopingspunten, dan kan het zinvol zijn op zoek te gaan naar ander archiefma
teriaal, zoals fiscale bronnen. Een probleem bij het gebruik van dergelijk aanvullend 
bronnenmateriaal voor de indeling van de erflaters in groepen is echter dat de maat

schappelijke positie van mensen in korte tijd ingrijpend kon veranderen. Iemand die 
op het ene moment nog zeer vermogend was, kon enkele jaren later aan de rand van 
een faillissement verkeren. 

Behalve de problemen die zich voordoen bij de indeling van de boedels in groe
pen, kleeft er een ander probleem aan de kwantitatieve verwerking van inventaris
sen zonder dat daarbij eerst sprake is geweest van een zorgvuldige bestudering van 
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Boerenbedrijf je aan de Stammerdijk te Weesp ca. 1800; hier woonde Kraaijpoel vermoedelijk 

in zijn tweede huwelijk. Stadsarchief Weesp. 

de afzonderlijke exemplaren: boedelbeschrijvingen vormen een minder uniforme 
bron dan zij op het eerste gezicht lijken. Niet alleen bestaan er verschillen in het 

tijdstip en de reden van opmaak, er zijn nog veel meer verschillen: sommige boedels 
geven een beeld van een heel huishouden met veel kinderen, andere van het bezit 
van een inwonende dienstbode of knecht, en weer andere van een herberg. Soms 
zijn alleen de bezittingen die een echtpaar in gemeenschap had bezeten vermeld, an

dere keren blijkt bij nadere bestudering een deel van de boedel te ontbreken omdat 
er al een verdeling van bezittingen tussen de erfgenamen had plaatsgevonden. Al 
deze factoren kunnen van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de uiteindelijke 

resultaten en het is dan ook belangrijk om bij de aanleg van een databestand te letten 
op de omstandigheden waaronder de te verwerken boedelbeschrijvingen werden 
opgemaakt. 

Het onderzoek naar materiële cultuur 

Een instituut met een lange traditie op het terrein van lokaal historisch boedelinven

taris-onderzoek, is het Meertens Instituut in Amsterdam. Medewerkers van dit in
stituut zijn reeds aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen 
met het verzamelen van inventarissen uit verschillende Nederlandse dorpen en stad-
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jes om onderzoek te kunnen doen naar regionale en lokale verschillen in de materië
le cultuur. Bij oriënterend onderzoek in plaatselijke archieven werd duidelijk dat 
voor sommige regio's helemaal geen inventarissen bewaard waren gebleven. Uitein

delijk werden voor een negental plaatsen zowel uit notariële als rechterlijke archie
ven alle bewaard gebleven inventarissen uit de zeventiende, achttiende en negen
tiende eeuw verzameld. Een groot deel van de verzameling is in een databestand in
gevoerd en via internet raadpleegbaar. 13 Tot dat databestand behoort ook de boedel

beschrijving van Marretie Peinsche van der Aa en Jan Kraaijpoel. 
Op basis van de verzameling van het Meertens Instituut zijn inmiddels verschil

lende studies verricht. Eén daarvan is mijn promotieonderzoek naar de materiële cul

tuur van het Gelderse markt- en garnizoensstadje Doesburg en het Zuidhollandse 
vissersdorp Maassluis in de zeventiende en achttiende eeuw.14 Doel van dit onder
zoek was meer te weten te komen over de precieze relatie tussen de levensstijl en de 

woonplaats van mensen. Uitgangspunt was het idee dat mensen al naar gelang hun 
ervaringswereld verschillende betekenissen aan objecten toekennen en objecten ook 
verschillend gebruiken. Voor de één kan Delfts blauw een goedkope en daarom wei

nig gewaardeerde imitatie zijn van porselein, terwijl een ander het misschien juist 
waardeert omdat het kan worden beschouwd als een 'typisch Hollands' produkt. 

Het onderzoek maakte duidelijk dat in beide plaatsen in de loop van de zeven
tiende en achttiende eeuw belangrijke veranderingen in het bezit aan goederen 

plaatsvonden: 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 (bedrukt katoen) vonden hun weg onder de bevolking. De 

achttiende-eeuwers hadden - globaal beschouwd - niet alleen andere spullen in 
huis, maar ook meer: meer serviesgoed, meer linnengoed en meer opbergmeubelen. 
Uit het onderzoek bleek echter ook dat er in het gebruik van objecten tussen Does
burg en Maassluis een interessant verschil bestond. 

De Maassluizers benadrukten op betrekkelijk eensgezinde manier bij de inrich
ting van hun huis en in hun kleedgedrag het belang dat zij hechtten aan de kerk, het 
visserijbedrijf, het huiselijk leven, rites de passages rond huwelijk en geboorte, de fa

milie en het gezin. Het pronken met de familiebijbel, geboorte- en huwelijksge
schenken, porseleinen serviesgoed en zondagse kleding speelde daarbij een belang
rijke rol. In de loop van de achttiende eeuw gingen de inwoners van het vissersdorp 

zich in hun woon- en kleedgedrag op een aantal terreinen nadrukkelijker onder
scheiden van de stedelingen. Zo bleven in Maassluis de zilveren oorijzers een vast 
onderdeel vormen van de vrouwengarderobe, terwijl zij in het nabijgelegen Rotter
dam allang uit het straatbeeld verdwenen waren. Niet ver van de grote stad ontwik

kelde zich zo een levensstijl en dracht met een duidelijk lokale signatuur. 
De Doesburgers toonden in hun materiële cultuur een veel minder eenduidig 
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beeld van de eigen, lokale identiteit; het 'Doesburgerschap' werd door iedereen 
weer anders beleefd, ingevuld en vormgegeven. Het pr~)llken met huisraad was hier 

ook geen algemeen verschijnsel, althans niet op de mànier zoals dat in Maassluis ge
beurde. De aantallen voorwerpen per huishouden bleven hier niet alleen lager, het 
meeste huisraad werd - anders dan in Maassluis het geval lijkt te zijn geweest - ook 
daadwerkelijk gebruikt. Er was hier veel meer sprake van een schaarste-cultuur, 

waarbij ook in de meer welgestelde families kleding werd hersteld, omgekeerd en 
vermaakt, gebroken serviesgoed werd gelijmd en koperen ketels werden gelapt. 

Pronken met huisraad 

Het lijkt voor de hand te liggen om het vissersdorp Maassluis en het garnizoens

stadje Doesburg als modelplaatsen te beschouwen voor respectievelijk de boeren
en vissersgemeenschappen in de kustgewesten en de provinciestadjes in de landge
westen. Naar de landgewesten is op het gebied van de materiële cultuur echter wei

nig onderzoek verricht dat zich laat vergelijken met het onderzoek naar Doesburg. 
Als pluriform markt- en garnizoensstadje met een gedifferentieerde bevolkingssa
menstelling, omringd door kleine gehuchten en landgoederen, en met een bloeitijd 
die al ver achter haar lag, had ze weliswaar veel gemeen met andere provinciestadjes 

in de landgewesten, maar we moeten er ook rekening mee houden dat Doesburg een 
garnizoensstadje was, waar voortdurend grote groepen militairen verbleven die ge
bruik maakten van de privébezittingen van burgers. Een dergelijke lokale omstan

digheid zal belangrijke gevolgen hebben gehad voor de keuzes die mensen maakten 
op het gebied van de materiële cultuur. 

Wat de kustgewesten betreft zijn we beter geïnformeerd, maar ook voor deze re
gio is het beeld nog verre van volledig. Duidelijk is dat hier in de loop van de zeven

tiende en achttiende eeuw een omslag plaats vond van een schaarste-economie naar 
één waarin ook het overbodige, het overvloedige een plaats had. IS Sitsen, geverfde 
en geboende meubels, spiegels, geglazuurd aardewerk, geëmailleerd porselein, zilve

ren gespen; voor de toenmalige moderne consument moest alles er nieuw en glad 
uitzien. Meer nog dan in afzonderlijke kostbare voorwerpen, was men daarbij voor
al geïnteresseerd in grote aantallen. Niet alleen werden de kasten volgepropt met 
ritsen zilveren knopen, stapels lakens, tientallen koperen ketels en honderden kop

jes, schotels en borden, er werd ook allerlei serviesgoed uitgestald op rekjes en op de 
richels en randen van schoorsteenmantels en bedsteden. Vooral in de eerste helft van 
de achttiende eeuw moeten de meer welgestelde burgers, boeren en vissers hebben 

geworsteld met ruimte. In sommige huizen werden zelfs de bedsteden als opslag
ruimte gebruikt, totdat rond het midden van de achttiende eeuw speciale bergmeu-
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belen voor serviesgoed verschenen. Driehonderd stuks porselein per huishouden 

was in de achttiende eeuw bij de bovenlaag van de bevolking niet uitzonderlijk. Be
halve de grote aantallen serviesgoed, vallen ook de kleine hebbedingetjes, als het zil
veren poppengoed op. Er ontstaat een miniatuurwereld met kleine pulletjes, man

netjes, paardjes, leeuwtjes en dagelijkse gebruiksvoorwerpen als linnenpersjes, thee
potjes en haardijzertjes. 

Een deel van het bezit diende uitsluitend voor de pronk. Intrigerend in dit ver
band zijn de expliciete vermeldingen van pronkvoorwerpen, zoals pronkemmertjes, 

pronkketeltjes, pronkstoelen, pronkkussens en pronkslopen. Vraag is of deze objec
ten in het dagelijks huishouden gebruikt werden, of dat zij werkelijk alleen voor de 
pronk waren. En wat maakte een bepaald object precies herkenbaar als pronkvoor

werp? 
Behalve expliciete vermeldingen van pronkvoorwerpen bevatten boedelbeschrij

vingen ook tal van impliciete verwijzingen naar het pronkgebruik van objecten en 
ruimten in huis. Kijken we naar de boedelbeschrijving van het gezin Kraaijpoel uit 

Weesperkarspel, dan valt op dat er verschillende vertrekken zijn met een enigszins 
vergelijkbare inrichting, alleen is het ene vertrek minder op dagelijks gebruik inge
richt dan het andere. Aan deze keuze lagen niet alleen praktische overwegingen ten 

grondslag, het was ook een conventie; ook kleiner behuisden reserveerden dikwijls 
een ruimte uitsluitend voor de pronk of voor bijzondere gelegenheden. Met name in 
de kustgewesten kwam het in de achttiende eeuw veel voor dat men naast de zoge
heten binnenkeuken waar gepronkt werd, nog een extra keukentje had waar ge

kookt werd. In de inventaris van de Maassluise notaris Cornelis van Dam en zijn 
echtgenote Laurentia Suijker 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 stonden drie met groene stof beklede Spaanse stoelen 
van notenhout, in de woonkeuken een set van vijf bruine stoelen en een dito leun
stoel, en in de kookkeuken vijf oude stoelen.16 

Het pronken met huisraad en de voorliefde voor grote aantallen voorwerpen was 
in de kustgewesten een betrekkelijk algemeen verschijnsel, al bleef de omvang van het 
consumptiegoederenbezit in bijvoorbeeld een regio als de Krimpenerwaard onder de 
boerenstand achter bij in de buurt wonende middenstanders in een vergelijkbare posi

tie.17 Wellicht lag de prioriteit bij de boeren in deze regio bij investeringen in het boe
renbedrijf, zoals ook bijvoorbeeld het geval was bij de boeren in het Achterhoekse 
Lichtenvoorde. Pas in de loop van de negentiende eeuw laten de boerenboedels hier 
een toename van het bezit aan huisraad zien; een ontwikkeling die hier weer in ver

band kan worden gebracht met de groei van de groep eigengeërfde boeren en daarmee 
samenhangende processen van individualisering en verhuiselijking.18 
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Pronken met oorijzers 

Behalve met huisraad, werd er blijkens de boedelbeschrijvingen ook volop met sie
raden gepronkt. Wellicht een van de meest tot de verbeelding sprekende sieraden 

was het hoofd- of oorijzer. Dit was aanvankelijk een eenvoudige ijzeren hoofdband 
die diende om de algemeen door vrouwen gedragen mutsjes in vorm te houden. In 
de loop van de achttiende eeuw raakte het oorijzer in de grote steden uit de mode. 
Buiten de stad ontwikkelde het zich echter tot een kostbaar en opvallend hoofdsie

raad. Samen met andere kledingstukken en accessoires zou dit oorijzer deel gaan 
uitmaken van een dracht die tal van lokale varianten kende, maar één ding gemeen 
had, namelijk dat de draagsters in één oogopslag herkenbaar waren als vrouwen van 

het platteland, zoals mannen onder andere door het dragen van hemdrokken met 
ritsen zilveren knopen direct herkenbaar waren als mannen van het platteland. 

Herkenbaarheid heeft er ook voor gezorgd dat het oorijzer in het boedelinven

tarisonderzoek een belangrijke gidsfossiel is geworden voor het al dan niet plaats
vinden van een proces van traditionalisering op het achttiende- en negentiende
eeuwse platteland, met als resultaat een veelheid van dorpen met een door de collec
tieve gemeenschap of delen daarvan gecultiveerde lokale cultuur. Een in het kader 

van deze bijdrage noodgedwongen schetsmatig overzicht van het oorijzerbezit bij 
rijke boeren c.q. vissers en rijke middenstanders in het achttiende- en negentiende
eeuwse Nederland en de hieruit af te leiden verhoudingen tussen beide groepen, kan 

illustreren hoe dit traditionaliseringsproces al naar gelang de lokale context weer an
dere vormen aannam. Vooral afgaand op hetgeen bekend is uit andere bronnen 
(beeldmateriaal en beschrijvingen zoals die van Le Franq van Berkhey) mogen we er 
wel vanuit gaan dat de oorijzers die in de inventarissen worden vermeld ook daad

werkelijk gedragen waren of bestemd waren om door erfgenamen weer gedragen te 
worden. Helemaal zeker is dat natuurlijk niet; boedelinventarissen bieden immers 
alleen informatie over het bezit, en niet over het gebruik van objecten. 

We beginnen ons overzicht in Weesp en Weesperkarspel, waar Marretie met haar 
gezin woonde. Hier was het oorijzer specifiek iets voor de boerenstand. Droeg in de 
achttiende eeuw het merendeel van de boerinnen nog een zilveren oorijzer, in de ne

gentiende eeuw waren er ook veel gouden exemplaren te vinden. De plaatselijke 
middenstanders waren meer op het nabijgelegen grootstedelijke Amsterdam ge
richt; zij deden reeds in de eerste helft van de achttiende eeuw afstand van hun oor

ijzers.19 

In andere dorpen toonde de lokale bevolking zich meer een eenheid, en namen 
alleen de import-notabelen een uitzonderingspositie in. Behalve in het vissersdorp 
Maassluis zien we dit patroon ook in het nabij Maassluis gelegen boerendorp Maas

land. De niet-agrariërs richtten zich hier - vooral in hun presentatie naar de buiten-

Oorijzer, geelkoper. Amsterdam, einde 

zestiende eeuw. Overgenomen uit het Volks

kundig Bulletin, juli 1983. 
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Oorijzer, goud. Laren, negentiende eeuw. 

Overgenomen uit het Volkskundig Bulletin, 

juli 1983. 

wereld - meer op de boeren; de meeste rijke middenstandsvrouwen bleven hier net 

als de meeste rijke boerinnen het oorijzer dragen.2o Het is een patroon dat ook is 
vastgesteld voor de Zaanstreek aan het begin van de negentiende eeuw; rond 1830 
volgen de middenstanders hier hoofdzakelijk de boeren en bezitten drie van de vier 

rijke middenstanders die een inventaris nalaten een oorijzer. Rond 1890 blijken de 
verhoudingen echter anders te liggen en richten zij zich volledig op de burgerij; de 
boeren nemen vanaf die tijd met hun oorijzerdracht een aparte positie in.21 

In Oost-Groningen lijkt sprake van weer een andere variant. Dragen rond 1830 
ook hier zowel de vrouwen van de rijke boeren als die van de rijke middenstanders 
gouden oorijzers, ongeveer zestig jaar later zijn de specifiek 'boerensieraden' bij alle 

sociale groepen uit de rijke boedels verdwenen. Voor de boeren blijft het sieraden
bezit als zodanig overigens wel belangrijk.22 

Er zijn ook regio's waar helemaal geen sprake lijkt te zijn van de ontwikkeling van 
een speciale dracht. Dit lijkt bijvoorbeeld het geval te zijn geweest in de Krimpener

waard. Het voornaamste verschil tussen de boeren en middenstanders zat hier al
thans in de achttiende eeuw vooral in de omvang van het consumptiegoederenbezit; 
globaal beschouwd bezaten in de Krimpenerwaard boeren geen wezenlijk andere, 

maar alleen minder goederen dan middenstanders met een vergelijkbaar vermogen.23 

Beeldvorming en gedrag 

Hoe moeten we het traditionaliseringsproces en de verschillende lokale varianten 
van dit proces nu duiden? De historicus Hans van Koolbergen heeft in een artikel 

over de materiële cultuur in het vroegmoderne Weesp en omgeving gewezen op de 
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lokale verschillen tussen de economische omstandigheden van de boeren en van de 

burgers. De boeren zouden in een periode van economische crisis het oorijzer zijn 
blijven dragen als herinnering aan betere tijden, tern:ijl de burgers op hetzelfde mo
ment juist een periode van voorspoed doormaakten en in navolging van de stadse 

mode het oorijzer aflegden. Toen het vervolgens de boeren weer beter en de burgers 
minder ging, bleef het oorijzer als statussymbool bij de boerenstand in gebruik.24 

Volgens andere onderzoekers moet het traditionaliseringsproces vooral worden 
gezien tegen de achtergrond van het moderniseringsproces, een proces dat onder 

meer gekenmerkt werd door een ingrijpende verandering in het aanbod aan con
sumptiegoederen. Die veranderende wereld zou ertoe hebben geleid dat men met 
andere ogen naar het platteland en naar de plattelandsbevolking ging kijken.25 

Dit gold ook voor de plattelandsbevolking zélf, zeker voor diegenen die in de na
bijheid van een grote stad woonden. Geconfronteerd met ingrijpende veranderin
gen zouden in de achttiende en de negentiende eeuw op tal van plaatsen agrariërs -
of het nu landboeren of 'zeeboeren' (vissers) waren - ertoe overgaan het besef van 

'anders zijn' tot uitdrukking te laten komen in hun materiële cultuur. Zowel oude 
als nieuwe voorwerpen speelden daarbij een rol. Reeds bestaande objecten veran
derden van vorm (het oorijzer ontwikkelde zich bijvoorbeeld geleidelijk van een 

klein ijzertje tot een grote kap) en nieuwe objecten werden toegeëigend op een ma
nier die aansloot bij de eigen leefwereld (het uit de Oost afkomstige sits werd bij
voorbeeld gebruikt voor zondagse kleding en niet voor een huiselijke dracht zoals 
bij de rijke burgerij het geval was). Aanjagers van deze ontwikkeling waren de wel

varende boeren en vissers (en diegenen die zich nauw met hen verbonden voelden) 
in de omgeving van grote steden. Zij genoten door hun welstand niet alleen veel 
zelfvertrouwen en klaarblijkelijk de behoefte om dit zowel tegenover de eigen 

groep als tegenover anderen te tonen, zij beschikten ook over voldoende geld om 
zich de gewenste consumptiegoederen aan te schaffen. 

Het sterke identiteitsbesef of de toenemende zelfverzekerdheid werd in deze pe
riode bevestigd en versterkt door de grootstedelijke elite. Terwijl zij zich in de acht

tiende eeuw als trotse bezitters van een buitenplaats al dan niet tijdelijk aan het 
stads gedruis onttrokken, groeide hun belangstelling zowel voor de in hun ogen 
idyllische en romantische kanten van het dagelijkse leven op het platteland, als voor 
de technische aspecten van het boerenbedrijf. Het waren twee ontwikkelingen die 

ieder op hun eigen manier een belangrijke impuls gaven aan het standsbesef onder 
boeren. 

Maar ook de rol van de middengroepen mag bij de bestudering van het traditio
naliseringsproces niet vergeten worden. Zo traden in het achttiende-eeuwse Maas

sluis diverse plaatselijke ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren en autodidactici 
naar voren die een grote nieuwsgierigheid naar alles wat nieuw was, combineerden 
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met een al even grote nieuwsgierigheid naar 'het eigene' van hun regio en hier ook -

onder andere in de vorm van gedichten - uitdrukking aan gaven. De aanwezigheid 
van deze dorpelingen lijkt twee kanten op te hebben gewerkt. Enerzijds zorgde zij 
voor culturele dynamiek, voor veranderingen in de materiële cultuur, voor een 
'stadser' worden van het leven in het vissersdorp, anderzijds zorgde zij ervoor dat 

bij de lokale bevolking een sterk lokaal zelfbewustzijn groeide dat zoals we hierbo
ven zagen op verschillende terreinen van de materiële cultuur - zowel in de private 
als in de publieke sfeer - tot uitdrukking kwam; met een soms bijna ceremonieel ge

bruik van objecten werd datgene wat de gemeenschap bond extra zwaar aangezet en 
zo weer tot bron van beeldvorming gemaakt voor zowel de eigen groep als voor an

deren. 
Rest de vraag waarom in de boedelbeschrijvingen uit de Krimpenerwaard geen 

duidelijke aanwijzingen te vinden waren voor het traditionaliseringsproces. Men 

zou immers verwachten dat ook in deze agrarische regio bij de boeren een standsbe

wustzijn ontstond dat haar neerslag vond in een typische boerenwooncultuur of 
boerendracht. Het is niet ondenkbaar dat de boeren in de polders van de Krimpe
nerwaard eenvoudigweg weinig reden hadden om zich in hun kleedgedrag nadruk
kelijk als aparte stand te onderscheiden omdat zij in hun dagelijks leven veel minder 

te maken hadden met een grootstedelijke elite of een emancipatoire lokale elite. Na
der onderzoek zou op dit gebied wellicht meer duidelijkheid kunnen brengen. 

Het mag duidelijk zijn dat voor een goed inzicht in de lokale verschillen op het 

gebied van de materiële cultuur in Nederland een grote verscheidenheid aan bron
nen dient te worden bestudeerd. Boedelbeschrijvingen vormen daarbij een bewer
kelijke, maar waardevolle bron omdat zij onze nieuwsgierigheid prikkelen en ons 
op een verrassend spoor kunnen zetten. Op een heel concrete manier laten zij iets 

zien van de fascinerende culturele dynamiek die Nederland ook in de tijd van Jan en 

Marretie kende, zowel in de stad als op het platteland. 
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