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FUNCTIE EN INDELING
VAN HET AMSTERDAMSE
WOONHUIS AAN DE
HAND VAN EEN AANTAL
ZESTIENDE-EEUWSE
BOEDELINVENTARISSEN
Gabri van Tussenbroek
Toen Arent Hendricksz Loeff of Zuvelcoper in 1562 zijn
huis genaamd Weesp aan de stad verkocht ten behoeve
van de nieuw te bouwen waag op de Dam, werd in de
verkoopakte vastgelegd welke nagelvaste elementen
hij mocht meenemen. Dit waren ‘de kasse met een
bedtstede opte voircamer, de bancken op de achterca
mer, de bancken op de neercamer, de kasse in de neer
camer, een kussencasgen over de spijscamer, het yser
daer de neefvenaer aen hangt, mette yseren ringen
daer men ’t speck aen hangt, mitsgaders ’t bordt voer
der deure uuythangende’.1

1. De kop van het Damrak, gezien
vanaf de Nieuwebrug (Stadsarchief
Amsterdam)

P A G I N A ’ S 113 -131

m

Omdat we weten dat Arents huis aan de Nieuwendijk
stond en hij ook nog een achterbuurman aan de Dam
rakzijde had, moeten we de voorkamer, achterkamer,
neerkamer en de spijskamer binnen één bouwvolume
zoeken (afb. 2). We kunnen uit deze korte boedelbe
schrijving opmaken dat Arent sliep in de voorkamer,
de achterkamer waarschijnlijk als woonkamer ge
bruikte, in de benedenkamer eveneens banken ston
den en dat er een spijskamer was, waarmee mogelijk
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HISTORIOGRAFIE, DOELSTELLING EN BRONNEN
MATERIAAL

2. De Dam met het huis van Arent Hendricksz Loeff op de houtsnedekaart van Cornelis Anthonisz uit 1544 (Monumenten en
Archeologie Amsterdam)
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een combinatie van een keuken en een voorraadkamer
is bedoeld. Uit deze opsomming wordt duidelijk dat we
rond het midden van de zestiende eeuw bij huizen met
meerdere vertrekken rekening moeten houden met
een gevarieerd gebruik en functies van ruimtes.2 Hoe
mooi deze gegevens ook zijn, enige beperkingen heb
ben ze wel. Want hoe weten we dat er niet nog meer
ruimtes in het huis zijn geweest, die voor de verkoop
akte niet belangrijk waren? Bij notariële boedelbe
schrijvingen waarin niet alleen nagelvaste onderdelen
worden genoemd, moeten we er bovendien rekening
mee houden dat genoemde spullen die iets zeggen
over de functie van een ruimte, misschien niet op hun
gebruikelijke plaats stonden, maar ten behoeve van de
inventarisatie of vanuit andere motieven zijn ver
plaatst.
Toch kunnen we, op grond van een aantal van dit
soort boedelinventarissen, een indruk krijgen van ver
schillende manieren waarop huizen in de stad werden
bewoond.3 Met name de boedelbeschrijvingen die in
1567 en 1568 in opdracht van het stadsbestuur werden
opgemaakt van bezittingen van Amsterdammers die
vanwege het geloof de stad waren ontvlucht, zijn een
bijzonder rijke bron. Door het combineren van deze
boedelinventarissen met gegevens over het beroep en
de maatschappelijke positie van de bewoners en met
gegevens over de materiële verschijningsvorm van het
huis ontstaat inzicht in de interne ruimtelijke struc
tuur van een aantal woonhuizen en hun gebruik. Hier
mee wordt het mogelijk een kader te formuleren om
materiële overblijfselen van huizen beter in hun con
text te kunnen interpreteren en begrijpen dan het ge
val is bij bouwhistorisch of typologisch onderzoek al
leen.

Sinds de vroege jaren zestig van de twintigste eeuw
wordt het Nederlandse huizenonderzoek, behalve
door een grote aandacht voor materialen, constructies
en datering, beheerst door een typologische benade
ring, waarbij de typologie van een huis gelijk wordt ge
steld aan de plattegrond, in combinatie met de ver
schijningsvorm van het bouwvolume.4 Hiermee sluit
het nauw aan bij de Duitse onderzoekstraditie. Hui
zenonderzoek is daar weliswaar ontstaan vanuit de
volkskunde, maar het concentreerde zich al snel op
constructies en formele aspecten van huizen.5 Hier
bij werd tot in de late jaren zeventig in het kader van
‘Kulturraumforschung’ vooral gekeken naar regionale
verschillen in de verschijningsvorm van huizen, waar
na het zwaartepunt verschoof naar een meer objectge
richte benadering. Het huis werd in vele deelfacetten
onderzocht en ontleed, waarbij dendrochronologische
dateringen tot nieuw begrip over het historische hui
zenbestand leidden en veel oude hypothesen in de prul
lenbak belandden. Ook interieuronderzoek maakt
deel uit van deze ontwikkeling. Tot een systematische
benadering van de samenhang tussen functie, gebruik
en verschijningsvorm van het historische huis kwam
het niet.6
Forse kritiek hierop kwam in 2014 in de dissertatie
van Petra Maclot, die erop wees dat deze benadering
heeft geleid tot onhoudbare generalisaties en voorbij
gaat aan het functionele gebruik van de huizen en de
sociale rangordening ervan.7 Zij richtte zich in haar
onderzoek naar de huizen van Antwerpen niet primair
op vorm, materiaal of constructie, maar op het pro
grammatische gebruik van ruimte en ruimtelijke dis
tributie, in combinatie met morfologische of omge
vingskarakteristieken. Aan de basis van dit onderzoek
lag een indeling van huizen in verschillende catego
rieën die waren gedefinieerd vanuit het gebruik. De
verschillen tussen de categorieën en het gebruik laten
een sociale differentiatie zien die de levenspatronen
van bewoners karakteriseren en idealiter de bedoelin
gen van opdrachtgevers en eigenaren bij de bouw van
huizen blootleggen.8
In de Angelsaksische wereld heeft de theorievorming
rond gebouwtypologie in de ‘vernacular’ bouwkunst
een rijke traditie. Hierbij zijn het gebruik en de natuur
lijke omstandigheden waarin het gebouw tot stand
komt uitgangspunt voor het begrip van de materiële
verschijningsvorm. Het huis wordt primair beschouwd
vanuit zijn gebruiksfunctie en de natuurlijke en socia
le omgeving waarin het is ontstaan.9 Een ruimteopde
ling van het huis wordt hier niet alleen als een formeel
kenmerk van de interne structuur beschouwd, maar
ook als een teken dat sociale activiteiten werden ge
scheiden. Het bouwen van huizen gaat in deze visie
dan ook niet alleen over het bieden van beschutting en
over materiaal en techniek, maar ook over de organisa

tie van relaties tussen mensen en groepen. Hierop sluit
een meer antropologische benadering van het wonen
aan, die zich richt op onder andere het gebruik van
ruimtes, symboliek, de rol van de man en de vrouw en
het gegeven dat er een onderscheid bestond tussen een
meer openbaar en een meer intiem, privédeel van het
huis.10
In het onderstaande artikel wordt onderzocht hoe
zestiende-eeuwse Amsterdamse huizen door hun be
woners van verschillende sociale klassen en beroeps
groepen waren ingedeeld en werden gebruikt. Het
doel hiervan is inzichtelijk te maken welke ruimtelijke
oplossingen er bestonden om wooneisen vorm te
geven, waarbij grootte van het huis vanzelfsprekend
een rol speelt. Hierbij wordt in eerste instantie ge
keken naar de mogelijkheid om verschillende functies
in de huizen onder te brengen en zal de vraag worden
gesteld hoe multi- of monofunctioneel ruimtes door
verschillende sociale groepen werden gebruikt. Het
zoeken naar een functietypologie resulteert niet auto
matisch in een morfologische gebouwtypologie.11 Een
dergelijke structuur kan weliswaar niet geheel los wor
den gezien van gebruik, sociale status en constructie
ve oplossingen, maar die zijn als geheel niet bepalend
voor de uiteindelijke bouwkundige verschijningsvorm
van het huis.12 Om een voorbeeld te geven: een diep

huis met aangebouwd deel of uitstek kan worden aan
gemerkt als een huistype, maar het kan zijn uitgevoerd
in hout of in steen, klein zijn of groot en aan een een
voudige ambachtsman of aan een kapitaalkrachtige
handelaar of regent toebehoren. Het kan uiterst een
voudig zijn vormgegeven, of rijk gedecoreerd (afb. 3).13
Voor het onderstaande artikel is een aantal tot dus
verre nooit onderzochte zestiende-eeuwse boedelin
ventarissen gebruikt, met daarin een groot aantal
ruimteaanduidingen.14 Dankzij belastingkohieren en
andere bronnen was het in een aantal gevallen moge
lijk te achterhalen bij welke huizen deze inventarissen
hoorden en wat de huurwaarde van het huis bedroeg.
Dit was van belang om te kunnen controleren of de
ruimtelijke verschijningsvorm van het huis daadwer
kelijk aan een sociale categorie of beroepsgroep kon
worden gekoppeld en om te onderzoeken in hoeverre
de waarde van het huis representatief was voor de be
roepsgroep.15 Waar mogelijk is deze informatie ge
combineerd met andere gegevens die over het huis be
schikbaar waren.
De Amsterdamse woningmarkt vertoonde vanaf de
late vijftiende eeuw een sterke groei. In 1494 werd een
aantal van 1.919 huizen of haardsteden genoteerd,16 in
1514 waren dit 2.907 woonhuizen, terwijl in 1543 een
huizentelling werd gehouden waarbij 2.935 huizen zijn

3. Dirck Jacobsz, vermeend portret van Egbert Gerbrandtsz en zijn vrouw, 1541 (Amsterdam Museum)
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4. Balthasar Florisz van Berckenrode, detail van de plattegrond van het Burgerweeshuis uit 1631, met kamerwoningen
(Stadsarchief Amsterdam)

geregistreerd.17 Dit aantal wijkt enigszins af van het
aantal huizen dat op de houtsnede van Cornelis Anto
nisz uit 1544 te vinden is.18 In 1557 zouden er volgens
het belastingkohier uit dat jaar 4.943 huizen in de stad
hebben gestaan, in 1562 waren dit er al 5.728.19 Naar
schatting zijn slechts zo’n twee à drie procent van deze
huizen in meer of mindere mate bewaard gebleven en
zijn er bouwhistorische gegevens over beschikbaar.20
Dit geringe aantal illustreert de noodzaak van inter
disciplinair onderzoek, om tot een zo volledig moge
lijk beeld te komen en het functionele programma dat
een eigenaar of gebruiker in zijn huis onderbracht in
kaart te brengen. Alleen op die manier kan beter be
grip ontstaan van de huizen uit die tijd die nu nog in de
stad aanwezig zijn.
EEN ONDERVERDELING IN CATEGORIEËN?
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Het huis dat men bewoont, komt over het algemeen
overeen met de maatschappelijke status die men zich
toemeet en met financiële draagkracht.21 Ook iemand
die meerdere huizen bezat, zal naar zijn eigen draag
kracht hebben gewoond, wat eveneens van toepassing
was op zijn huurders. Onderzoek naar de prijzen van
huizen en naar huren kan zodoende inzicht verschaf
fen in de sociale stratificatie of sociale topografie van
een stad, waarvoor belastingkohieren de beste indica
tie lijken te leveren.22 De hoogte waarvoor een eigenaar
of huurder van een huis werd aangeslagen, geeft een
indicatie van zijn rijkdom en sociale status.23 In 1557
varieerde de huurwaarde van de Amsterdamse huizen
van 3 tot 325 pond, een enorm verschil.24 Onderver
deeld in categorieën,25 blijkt dat 62% van de huizen in
de goedkoopste categorie tot en met twintig pond
huurwaarde per jaar viel en slechts één procent een
waarde had die boven de 160 pond huurwaarde lag.26

Deze afvlakking naar boven hoeft niet te verbazen,
maar bij de door andere onderzoekers gehanteerde in
deling in categorieën of klassen zijn met betrekking
tot de verschijningsvorm en het gebruik van huizen
wel enkele kanttekeningen te plaatsen. We onder
scheiden grofweg een brede onderklasse bestaande
uit armere handwerkers en loonarbeiders, een mid
denklasse van detailhandelaren, kleine producenten
en gespecialiseerde loonarbeiders en een bovenklasse
van kooplieden, zeepzieders, brouwers en dergelijke.27
Het is echter de vraag of op basis hiervan ook drie cate
gorieën huizen kunnen worden gedistilleerd die te
koppelen zijn aan huurwaardes die al door eerdere on
derzoekers zijn gehanteerd en die variëren van 0 tot 20,
21 tot 60 pond en een afzwakkende schaal daarbo
ven.28
Hoewel verschillende onderzoekers erop wijzen dat
men in Amsterdam tamelijk gemengd woonde, waren
er vanzelfsprekend betere en slechtere buurten. De
Warmoesstraat en het Damrak waren de duurste stra
ten. Voor de waterzijde van de Warmoesstraat gold bo
vendien dat de taxatiewaarden aanzienlijk hoger uit
vielen dan die van de huizen aan de landzijde, en wel in
een verhouding 133 pond gemiddeld aan de waterzijde,
tot 74 pond gemiddeld aan de landzijde, waarbij de po
sitie van het bouwblok aan het water en de haven even
eens een rol speelde in de taxatiewaarde.29 Aan de ach
terburgwallen en bij de stadsmuur trof men in de regel
de schamele lieden aan.30
Voor de buurt rond de Oude Kerk is eerder onder
zocht hoe de verdeling van beroepsgroepen was. In de
lage inkomensgroep tot twintig pond hadden zich in
1557 rond de Oude Kerk onder anderen een beeldsnij
der, een bierdrager, een brouwersknecht, een dienst
maagd en een drager gevestigd.31 De middeninko

mensgroep met een huurwaarde tussen 21 en 60 pond
was in deze buurt groter, wat echter niet hoeft te bete
kenen dat deze nominaal over de hele stad verspreid
eveneens groter was.32 Hun aanwezigheid kan er op
wijzen dat huizen voor deze inkomensgroep in grotere
aantallen aanwezig waren in deze buurt dan huizen
voor de laagste klasse, die zich het wonen in de buurt
van de Oude Kerk minder konden veroorloven. Een
soortgelijk mechanisme is ook omgekeerd te verwach
ten, bij de hoge inkomensgroep met een huurwaarde
boven de zestig pond.33 Het beroep dat iemand uitoe
fende kon bepalend zijn voor het huis dat hij nodig
had, maar omgekeerd waren zeker niet alle huizen
voor hem weggelegd of gepast.
Het is nu de vraag in hoeverre er aan bovenstaande
indeling van huurders, gebruikers en eigenaren ook
een indeling te maken is van de huizen die ze bewo
nen. Hiervoor hebben we zowel gegevens nodig over
huurwaardes als over sociale positie van de bewoners
én over de huizen zelf. Beginnen we met de goedkoop
ste woningen, de ‘cameren’.34 Deze eenkamerwonin
gen werden bewoond door de allerarmsten, waren
doorgaans niet groter dan twintig vierkante meter en
ongedeeld. Gebouwd werden ze echter niet door hun
bewoners. In het kohier van 1562 vinden we bij de laag
ste aanslagen vrijwel steeds huurders terug, die een
kamer huurden van eigenaren die er niet zelden meer
dere huizen op nahielden. Dit konden investeerders,
kloosters of weldoeners zijn.35 Sociale verschillen tus
sen bewoners waren er derhalve ook. Zo kon het voor
komen dat huiszittende armen, die werden onder
steund door liefdadigheid, ook in kamerwoningen
waren ondergebracht, maar dat zij in betere omstan
digheden verkeerden dan dagloners die een gezin
moesten onderhouden.
Uit de vermeldingen uit het kohier van 1562 dat er
vaak een kamer in een groter huis werd gehuurd, is op
te maken dat een kamerwoning bovendien lang niet
altijd gelijkstaat met eenlaagse bebouwing, waardoor
een dergelijk onderkomen niet aan een typologische
verschijningsvorm te koppelen is. Als ‘cameren’ kun
nen we de kleine panden aanduiden die achter het
hoekhuis Kalverstraat 78 lagen (afb. 4). Deze hadden
de diepte van de breedte van het hoofdhuis. Ze werden
in 1562 vermeld en hadden gemene muren – ongetwij
feld om de bouwkosten te reduceren. Al in 1467 wor
den in de steeg – die toen smaller was dan tegenwoor
dig – ‘cameren’ genoemd, die vaak werden verhuurd
aan alleenstaanden, zowel aan vrouwen als aan man
nen zonder beroep.36 Hoewel de plattegronden van de
huisjes pas in 1631 werden getekend, geven ze wel een
indruk van de indeling: er was een voorkamer met een
stookplaats en bedstee. Men kwam hier meteen bin
nen. Daar achter lag, onder een lager dak, nog een
klein vertrek dat eveneens over een stookplaats be
schikte. Deze ruimte was minder diep en breed, omdat
er een gang naar het achtererf was afgescheiden.37

Zoals gezegd, konden kamerwoningen ook in grote
re huizen worden aangetroffen, die per verdieping
of per kamer werden verhuurd, zoals in het steegje
genaamd ‘spaingiaerts poirtgen’, dat via de Dirk
van Hasseltssteeg te bereiken was. Daar stond een
‘woeninge’ die ‘in huijere wordt bewoondt, te weetene
tbovenhuijs bij Jan van Campen bierdrager (...) ende
tbenedenhuijs bij Willebroordt Vrancken drooch
scheerder’.38 Het zevende huis ten noorden van de Ou
de Hoogstraat aan de Oudezijds Achterburgwal, eigen
dom van Elbert Reijersz, had in 1562 maar liefst twaalf
huurders; twee in de kelder, vier op de verdieping daar
boven, nog eens vier op de tweede verdieping en twee
daarboven, wat betekent dat er al snel zo’n vijftig men
sen in dit huis woonden (afb. 5).39 Een derde voorbeeld
vinden we in de Paulusbroedersteeg, de huidige Prin
senhofsteeg. Daar lag in 1568 een ‘huijs en erve’ met
vier woningen, die Henrick Luijt hadden toebehoord
(afb. 6). Het erf grensde aan de oostzijde aan de kapel
van het Paulusbroedersklooster. Een ‘nederhuijsken’
werd voor zeven gulden verhuurd, de ‘camer ofte woe
ninge’ daarboven deed vijf gulden aan huur per jaar,
een andere benedenwoning deed acht gulden, terwijl
van de kamerwoning daarboven geen bedrag is geno
teerd.40 In de kamers woonden onder anderen een lin
nenwever en een korendrager, waarschijnlijk met hun
gezinnen. Dat een dergelijke onderverdeling van
5. Schematische weergave van de bewoning van Oudezijds
Achterburgwal 139 in 1562 (tekening auteur/D. Derksen)

RUIMTEAANDUIDINGEN IN DE BRONNEN

6. Kamerwoningen in huizen aan de Paulusbroedersteeg op de
houtsnedekaart van Cornelis Anthonisz uit 1544 (Monumenten
en Archeologie Amsterdam)
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bouwvolumes in verschillende verhuurbare eenheden
in deze tijd schering en inslag was in Amsterdam,
toont het kohier van de tiende penning uit 1562. Hierin
komen na de aanduiding ‘huurt van’ veelvuldig de spe
cificaties ‘boven’ en ‘beneden’ voor. In functioneel op
zicht kunnen we hier van ‘cameren’ spreken, in ruim
telijk opzicht is er echter sprake van huizen. Op basis
van huurwaardes en bewoning kunnen dus geen con
clusies met betrekking tot de verschijningsvorm van
gebouwen worden getrokken.
Een soortgelijk probleem geldt vanzelfsprekend ook
voor de tweede en derde categorie. Bij de tweekamer
woning kunnen we denken aan het huis van een am
bachtsman, die achter een voorhuis met een commer
ciële functie over een woonruimte en eventueel wat
geringe opslagmogelijkheid in een kelder, souterrain
of zolder beschikte.41 De grens met het wat grotere
koopmanshuis is echter moeilijk te trekken, en hier
mee komen we aan het methodische probleem van het
benoemen van huiscategorieën, die niet alleen aan in
komen/huurprijs en plaats, maar ook aan functie zijn
gebonden. Houdt een koopman er een voorraad op na
in zijn huis? Zo ja, hoe groot is die voorraad dan? Ge
bruikt hij zijn huis alleen voor administratie en werkt
hij met stalen van producten of goederen? Van een gro
ter huis kan worden verondersteld dat het meer ruim
tes en mogelijkerwijze ook meer functies herbergt,
hoewel het ook monofunctioneel kan zijn opgedeeld
in verhuurbare eenheden. Heldere criteria om een on
derscheid in categorieën te maken, zijn nauwelijks te
geven zonder de werkelijkheid geweld aan te doen. Om
een werkelijk begrip te krijgen van het huis is het daar
om zinvoller om eerst naar concrete ruimteaanduidin
gen in een aantal Amsterdamse inboedels en andere
bronnen te kijken en te zien welke conclusies daaruit
te trekken zijn. Daarna zal worden onderzocht welke
functies er in die ruimtes kunnen zijn ondergebracht.

Het eenvoudigste huis – de kamerwoning – beschikt
vanzelfsprekend niet over een opdeling. De categorie
die hierop volgt, het huis van de eenvoudige ambachts
man of winkelier, kent iets meer differentiatie. Een
mooi voorbeeld biedt het huis van smid Jan van Coelen
aan de Zeedijk,42 waarover op 12 september 1567 een
inboedelbeschrijving werd opgesteld. Ten ‘huijse’ van
Van Coelen werden een bed,43 een peluw met twee la
kens, een Spaanse deken met vier oorkussens en teken
aangetroffen, samen met een matstoel, twee beugel
stoelen, een voetenbankje, een metalen spiegel en een
vogelkooitje met een vogel erin. Als onderverdeling
wordt dan alleen nog het ‘voirhuijs’ genoemd, waar on
der andere drie blaasbalgen en twee aambeelden ston
den.44 Met andere woorden: Jan van Coelen had zijn
smederij in het voorhuis en woonde in het achterhuis.
Misschien had hij nog een kelder of een zoldertje,
maar dat wordt niet genoemd. Ondanks het feit dat dit
een erg eenvoudige woning lijkt, werd het huis een jaar
later voor 51 gulden verhuurd, waarmee het zeker niet
tot de goedkoopste huizen van de stad behoorde.45
Een slag groter was de winkel van Jan Lancen, verko
per van broeken, hemden en stoffen op het Damrak bij
de Nieuwe Brug. Dit pand, Damrak 3, behoorde tot de
smallere huizen in dit deel van het Damrak, maar op
basis van de inventaris is op te maken dat de winkelier
over meer ruimtes beschikte dan de smid (afb. 7).46 De
omschrijvingen van de ruimtes in zijn huis luiden:
‘Inde coocken’, ‘Inde winckel’, ‘Boven opte voircamer’
en ‘Opte achtercamer’. De functie van de winkel en van
de keuken spreken voor zich. Boven op de voorkamer
stond een ‘comptoir’, een schrijfbureau, een houten
stoel, een ‘glaescasse’, een vierkant tresoortje en een
‘harnascasse’, wat er op kan wijzen dat deze ruimte als
woonkamer en kantoor werd gebruikt. In de achterka
mer op de verdieping stond een bed met toebehoren,
een kinderbed en een slaapbank met een bed erin, die
7. Damrak 3 op de houtsnedekaart van Cornelis Anthonisz uit
1544 (Monumenten en Archeologie Amsterdam)

8. Uitsnede uit het gezicht in vogelvlucht op Amsterdam van Anthonis van den Wijngaerde, met nieuwe huizen naast Nieuwe Brug,
1556-1561 (Stadsarchief Amsterdam)
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tuigage werd vernieuwd. Dat geldt ook voor de ‘traner’
(maker of verkoper van walvistraan ten behoeve van
lampolie, kaarsen, smeermiddel en zeepbereiding) en
de bakker die in het verlengde van deze huizen bij de
Sint Olofspoort woonden, en helemaal voor de aldaar
gevestigde kompasmaker (afb. 8).50 Een vergelijkbare
scheiding van ruimtes zoals we dat bij Jan Lancen aan
troffen, zien we ook in het huis van vlaskoper Dirck
Oloffsz aan de Nieuwendijk, dat in 1569 een huurwaar
de had van honderd gulden en dat bestond uit een
voorhuis, een kelder met opkamer en twee kamers bo
ven. De opkamer werd als woonkamer gebruikt, de ka
mer op de verdieping aan de voorzijde werd gebruikt
om te slapen.51
Nog groter en daarmee ook meer gedifferentieerd,
was de ‘Engelenborch’ van waard of houtkoopman
Cornelis Louffsz, op Warmoesstraat 143, met in 1569
een huurprijs van 150 gulden.52 In de boedelinventaris

B U L L E T I N K N O B 2 016

er samen met de ‘bedtpan’ op wijzen dat dit de slaapka
mer was.47 We zien dus bij een winkelier die doorgaans
tot de middeninkomensgroep met een huurwaarde
van 21 tot 60 pond wordt gerekend – een duidelijke
scheiding van functies van ruimtes die in zijn huis
aanwezig waren. Vanwege de ligging was dit huis ech
ter veel duurder dan men op grond van de genoemde
ruimtes en het beroep van de bewoner zou veronder
stellen. In 1569 was de huurprijs maar liefst 186 gul
den, wat direct te koppelen is aan de ligging.48 Interes
sant in dit verband is een meting die de rooimeesters
in juli 1549 uitvoerden van de huizen die in de Nieuwe
brugsteeg aan de IJ-zijde stonden.49 Van drie huizen
wordt vermeld wie er waren gevestigd, waarbij een
kannengieter, een zeilmaker, en een koekenbakker
worden genoemd. Deze activiteiten lijken direct ver
band te houden met het feit dat de huizen aan de haven
lagen, waar schepen moesten worden bevoorraad en

119

9. De even zijde van de Warmoesstraat, huidige nummers
30 tot en met 62, op de houtsnedekaart van Cornelis Anthonisz
uit 1544 (Monumenten en Archeologie Amsterdam)
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van dit pand worden veel meer ruimtes genoemd. De
eerste ruimte, waarin een comptoir, een slaapbank en
een buffet staan en schilderijen hangen, wordt niet
specifiek benoemd, maar daarna volgen de ‘neerca
mer’, de ‘boven camer’, de ‘voircamer’, ‘kelder,’ ‘stooff’,
‘gange’ en een ruimte die wordt aangeduid als gelegen
zijnde ‘boven de sael’. Er moet dus nog een zaal zijn
geweest. De aangetroffen goederen in de kamers wa
ren niet zo uitgesproken dat er ook conclusies over de
verdeling van functies kunnen worden getrokken.53
Nog meer ruimteaanduidingen vinden we in de inboe
del van Warmoesstraat 46. Dit pand beschikte in ieder
geval over een ‘voorhuijs’, twee zolders, een voorzol
der, een ‘middelcamer’, ‘ganghe’, ‘achterkoocken’, ‘bo
ven opte achtercamer’, ‘opte achterboven camer’, ‘opte
achterste boven camer’ en ‘opte middelcamer’. Het is
duidelijk dat we hier eveneens met een groot huis te
maken hebben, dat over een driedeling beschikte en
een gang, waaraan ook nog een achterhuis verbonden
is geweest.54 Het bestaan van dit achterhuis blijkt niet
eenduidig uit de boedelbeschrijving, maar wel uit de
kaart van Cornelis Anthonisz (afb. 9). Over het gebruik
zeggen deze ruimteaanduidingen echter nog weinig.
Bovenstaande boedelinventarissen, die in 1567 en
1569 door het stadsbestuur werden opgesteld van hui
zen die toebehoorden aan protestanten die de stad wa
ren ontvlucht, maken het mogelijk om inzicht te krij
gen in de wijze waarop een aantal veelvoorkomende
ruimtes werden aangeduid (afb. 10).55 Vermeldingen
van ruimtes die verspreid over andere bronnen werden
aangetroffen, ondersteunen dit beeld. Uit deze inven
tarisatie blijkt dat er een groot aantal aanduidingen
voor kamers en ruimtes in het Amsterdamse stadshuis
bestond. Men betreedt het huis in het ongedeelde
‘voorhuis’, dat soms over een schoorsteen beschikt,

hoewel dat niet altijd helder blijkt.56 Achter het voor
huis bevindt zich bij een klein huis de achterkamer,57
maar ook de aanduiding ‘kamer’58 komt voor. Bij een
groter huis met een driedelige plattegrond vinden we
achter het voorhuis de verwarmbare middelkamer of
binnenhaard,59 hoewel ook de term ‘middelhuijs’60 en
in een enkel geval ‘voorkamer’ wordt gebruikt.61 Soms
wordt de middelste ruimte als ‘middelkeuken’ of ‘mid
delste koecken’ aangeduid.62
Met name bij grotere huizen met een driedeling en
achterhuis lijkt een gang voor te komen.63 Deze gang
kan dienen om zonder de binnenhaard te betreden de
achterste ruimte te bereiken, maar ook om naar de
binnenplaats64 en het eventuele ‘achterhuijs’65 te gaan.
Trappen worden niet genoemd, maar waren vanzelf
sprekend aanwezig om naar de verdieping te gaan, die
meestal met ‘boven’ wordt aangeduid. De indeling op
de verdieping is dikwijls een herhaling van de platte
grond beneden, al kan niet worden vastgesteld of de
ruimtes in grootte met elkaar correspondeerden.
Soms is alleen sprake van ‘boven’,66 of van ‘boven op de
kamer’,67 maar vaker worden ‘boven op de voorka
mer’,68 en ‘boven op de achterkamer’ gebruikt.69 In een
enkel geval wordt gesproken van de ‘achterbovenka
mer’ in combinatie met een ‘achterste bovenkamer’,70
wat in ieder geval op een driedeling wijst, of op een
‘cleijn camerken boven’, wat op een deling in de breed
te kan wijzen.71 Nog hoger vinden we de zolders, waar
bij soms als specificatie wordt aangegeven dat het om
een voor- of achterzolder gaat.72
Helemaal beneden ligt de kelder,73 die soms een
weerslag heeft op de indeling van de begane grond,
omdat er een kelderkamer boven zit.74 De kamer die
hier met een niveauverschil achter of voor lag, lijkt als
‘neerkamer’ of ‘benedenkamer’ te worden aange
duid.75 We moeten er rekening mee houden dat de kel
der in dat geval deels boven het maaiveld uitsteekt, wat
in Amsterdam in verband met de waterspiegel voor de
hand ligt.
De aanwezigheid van een achterhuis is niet altijd dui
delijk. In het geval van Warmoesstraat 54 werd gespro
ken van een ‘spijker’, waarmee de opslagfunctie van
dit aparte bouwdeel werd aangegeven. Soms wordt
ook gezegd dat er een ‘dwarshuis’76 of ‘nieuw dwars
huis’ aanwezig is,77 maar meestal moet de aanwezig
heid van een achterhuis worden opgemaakt uit de
ruimteaanduidingen. We kunnen dan denken aan be
schrijvingen als ‘zoemer koecken’,78 ‘een after coec
ken’,79 of ‘achter int somerhuijs’.80 De keuken kan ech
ter ook een ruimte in het achterhuis zijn, soms valt het
uit de boedelbeschrijving niet duidelijk op te maken.81
In één geval beschikte een huis over een ‘koocken’ en
werd er ook nog over het ‘andere koockentgen’ gespro
ken.82
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10. Schematische tekening met in de bronnen aangetroffen
ruimteaanduidingen (tekening auteur/ D. Derksen)
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HET GEBRUIK VAN DE HUIZEN

Het aantal functies dat men aan een ruimte in huis
kan geven loopt uiteen. Het huis biedt ruimte om te
wonen, te koken, te eten en te slapen. Het is echter ook
een plaats om te ontvangen, en vaak ook om een am
bacht uit te oefenen, te verkopen (winkel) en om ande
re werkzaamheden uit te voeren (kantoor). Soms zul
len ruimtes een dubbele functie hebben gehad, die
niet altijd strikt van elkaar te scheiden zijn, waarbij
ook rekening moet worden gehouden met gebruik
door (inwonend) personeel. Het huis, en dan met na
me de kelders en de zolders, kan ook worden gebruikt
voor opslag. Daarnaast kan het huis in uitzonderlijke
gevallen plaats bieden aan een verzameling (biblio
theek) (afb. 11), gebruikt worden voor contemplatie
(huiskapel) en natuurlijk zijn er nog ruimtes denkbaar
voor persoonlijke hygiëne (privaat en stoof). Verkeers
ruimtes (gang en trap) verbinden de verschillende
ruimtes en onderdelen van het huis met elkaar. Pas
als ruimtes een heel uitgesproken functie hadden,
zijn ze als zodanig genoemd in boedelbeschrijvingen.

11. Jan Walther van Assen,
Schrijver in zijn studeervertrek,
gewassen tekening, 1517/ca.
1540 (Stadsarchief
Amsterdam)
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Dit geldt bijvoorbeeld voor het ‘schrijffcomptoir’ van
Egbert Pieters aan de Oudezijds Achterburgwal,83 of
voor de ‘stoof’ (een badvertrek) in Warmoesstraat 143
(afb. 12).84
In principe kan elk huis van min of meer vergelijk
bare grootte op vergelijkbare wijze zijn gebruikt
(afb. 13). Hierbij moeten we wel rekening houden met
verschillen in persoonlijke voorkeur, in gezinssamen
stelling en prioriteiten, maar er is geen reden om aan
te nemen dat de ene winkelier of timmerman funda
menteel anders heeft gewoond dan zijn directe buur
man die in dezelfde inkomensgroep zat en een soort
gelijk huis bezat.
De eerste differentiatie in gebruik treedt op zodra er
meerdere ruimtes in het huis aanwezig zijn. Voor de
groep die over enkele kamers beschikt, zien we een on
derscheid in werken, koken, wonen en slapen. Hier
kan eventueel wat opslag op de zolder of in de kelder bij
komen. Veel groter nog is de diversiteit in de huizen
met meer ruimtes. Hier zullen, behalve additionele,
voorwaardenscheppende en faciliterende ruimtes zo

12. Deel van de boedelinventaris van Warmoesstraat 143, bewoond door Cornelis Louffsz in 1567 (Stadsarchief Amsterdam)

•3

schouwen als het verlengstuk van het voorhuis, waar
men zich kon terugtrekken indien het te kil werd. De
gang, die mogelijk naast de middelkamer (of binnen
haard) begon, liep vermoedelijk door naar de binnen
plaats, de kamer die achter de middelkamer lag wordt
in de inventaris niet genoemd. Opvallend is dat in het
huis alleen nog een voorzolder wordt genoemd, waar
ongeveer twaalf last rogge lag opgeslagen. De rest was
mogelijk loze ruimte, maar er zullen ook ruimtes in
het voorste bouwvolume onbenoemd zijn gebleven.
Het huiselijk leven schijnt zich voornamelijk te heb
ben afgespeeld in het losstaande achterhuis, dat
grensde aan het water van het Damrak. In het achter
huis vinden we – gezien vanaf de straat – een keuken,
waar een slaapbank (voor de meid?), een beugelstoel
en wat keukengerei werd aangetroffen. De verwarm
bare kamer daar achter lijkt de dagelijkse kamer van
de bewoners te zijn geweest. Hier vinden we een comp
toir, een buffet, een voetenbank met kleed, enkele bed
den en een leunstoel. Op de ‘achterboven camer’ ston
den twee ‘koetsen’: ledikanten. Samen met enkele
stoelen wijzen vooral deze bedden erop dat we waar
schijnlijk met de slaapkamer van de heer en vrouw des
huizes te maken hebben. De ‘achterste boven camer’
was eveneens als slaapvertrek in gebruik.
Hoewel het huis aan de achterzijde aan het water lag,
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als gangen, trappenhuizen en kelders ook nog multi
functionele ruimtes zijn voorgekomen, want de moge
lijkheid om functies te scheiden was breed aanwezig.
Is het huis fors, zoals in het al aangehaalde geval van
Warmoesstraat 46, dan kan hier van kelder tot kap het
hele programma van mogelijkheden die de zestiendeeeuwse wooncultuur met zich meebracht in principe
zijn gerealiseerd: de voorwerpen die in de inboedel
worden genoemd geven een indicatie over het gebruik
van dit huis, dat in 1569 een huurwaarde had van maar
liefst 180 gulden.85 In het voorhuis stonden een ton
nenstoel, vier witte beugelstoelen, een tresoor, een
comptoir met een riem papier en een nieuw schrijf
boek en er hingen schilderijen, onder andere een
‘mappa mundi’, nog een andere grote kaart en het por
tret van eigenaar Barnardijn Gaerlofsz en zijn vrouw.
Ook was er een opgemaakte slaapbank in het voorhuis
te vinden. De ruimte zal zijn gebruikt om gasten en
klanten te ontvangen, om te schrijven en om de gast te
laten zien bij wie hij in huis was, voor representatie
dus. De slaapbank zal voor gasten of personeel be
doeld zijn geweest.
De verwarmbare middelkamer hier achter bevatte
een uitschuifbare tafel met een kleed erop, een kaart
aan de muur, wat toebehoren voor de haard, een voe
tenbankje en een zevental stoelen. De kamer is te be
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13. Cornelis Anthonisz, Allegorie op de zorgeloosheid met huisinterieur, 1541 (Rijksmuseum Amsterdam)

was de toegankelijkheid vanaf het Damrak hier slechts
beperkt tot het kelderdeel, dat juist boven de water
spiegel lag. De reguliere bezoeker betrad het pand via
de straat en sprak met de eigenaar in het voorhuis, in
dien het koud was in de middelkamer. Dit gold met
name de zakelijke bezoeker. Alleen bezoekers die in
nauwere relatie tot de bewoner stonden, zullen dieper
in het huis zijn toegelaten, naar de achterkamer van
het achterhuis, als meest intieme ruimte waar bezoe
kers werden toegelaten. Hier had men uitzicht over het
Damrak, deze kamer zal zijn gebruikt op momenten
dat er niet werd gewerkt. Dat de bezoeker echter ook de
daarboven gelegen slaapverdieping bezocht, lijkt niet
waarschijnlijk. De slaapvertrekken lijken voorbehou
den te zijn geweest aan de enge kring van de bewoners
van het huis. Het feit dat er ook in het voorhuis en de
keuken een bedbank stond, duidt erop dat eventueel
inwonend personeel niet op de bovenverdieping van
het achterhuis zal hebben geslapen (afb. 14).
De opeenvolging van ruimtes in Warmoesstraat 46
wijst op een hiërarchische afscherming van privacy
door de bewoners. Voor grote huizen, waar een diver
siteit van functies in verschillende ruimtes mogelijk
was, kunnen we een dergelijke hiërarchie in ieder
geval veronderstellen, hoewel deze zeker niet één op
één naar andere huizen te transponeren is. Interes

sant is bijvoorbeeld de inboedel die in 1567 van War
moesstraat 152 werd opgesteld. Hoewel de opbouw
van het bouwvolume enigszins vergelijkbaar is met
Warmoesstraat 46 (te weten voorhuis, binnenplaats,
achterhuis), bedroeg de huurwaarde slechts de helft,
namelijk negentig gulden,86 en is het gebruik hier an
ders. In het voorhuis vinden we weer een comptoir, een
tresoor, een aantal stoelen en schilderijen aan de
muur, maar hier achter ligt nu geen middenkamer,
maar een ‘middelkoocken’, waar weer een bed staat,
maar die – gezien de grote hoeveelheid keukengerei –
niet door de zakelijke bezoeker zal zijn betreden. Hier
achter bevonden zich een achterkamer en het ‘cleijne
achtercamerken’. De achterkamer boven was gezien de
aanwezigheid van een uitschuiftafel, een aantal stoe
len en schilderijen waarschijnlijk als woonkamer in
gebruik, geslapen werd waarschijnlijk aan de voor
kant, hoewel die ruimte niet wordt genoemd in de in
ventaris. Dat de eigenaar van dit huis andere prioritei
ten – en wellicht ook mogelijkheden – had dan de
eigenaar van Warmoesstraat 46, blijkt uit het feit dat
hij ervoor had gekozen om het wonen tot zijn voorhuis
aan de straat te beperken.87 Het achterhuis aan het
Damrak puilde uit met mout, tarwe en rogge. Zowel
‘beneden in de casse’ als op de twee laagste ‘achtersol
ders’, en de derde en vierde zolder lag handelswaar op
geslagen, waarmee dit deel van het huis een volstrekt
andere functie had dan het achterhuis van War
moesstraat 46 (afb. 15).88

14. Achterzijde van de huizen Warmoesstraat 38-56 aan het Damrak (Monumenten en Archeologie Amsterdam)
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15. Schematische weergave van het gebruik van
Warmoesstraat 46 en 152 (tekening auteur/D. Derksen)
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Ook Henrick Fransz, op Warmoesstraat 54, had in
1567 alleen zijn voorhuis in gebruik om te wonen. Ach
ter in de kelder had hij 96 tonnen as, vier vaten koper
rood, 42 elandshuiden en zes tonnen met barnsteen
liggen. Zijn achterhuis met drie zolders werd aange
duid als ‘spijcker’. Het lag vol met rogge en tarwe.89 De
keuze om een deel van het huis te bestemmen voor op
slag was overigens niet alleen de eigenaren van grote
panden voorbehouden. Hubert Appelman, die in een
relatief bescheiden huis op de zuidhoek van het blok
van de Heilige Stede aan het Rokin woonde, had op zijn
zolder maar liefst veertien last rogge opgeslagen.90
Hoever een eigenaar kon gaan in het afscheiden van
delen van zijn huis of het geven van functies aan be
paalde ruimtes laat ook Warmoesstraat 58, De Gulden
Pars, zien. Dit huis werd in 1535 verhuurd aan Cornelis
van Hogendorp met de ‘parsse en haar toebehooren en
met 15 bedsteden en 8 cantoorkens’.91
ANALYSE EN CONCLUSIE

16. 3-D-impressie van Warmoesstraat 38-42 met daarin aan
gegeven de datering van de verschillende bouwvolumes
(tekening D. Derksen)
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bij het begrip van de indeling van het huis. Boedelin
ventarissen bieden hierbij vooralsnog het beste hou
vast, hoewel dit soort bronnen voor de zestiende eeuw
schaars is en telkens moet worden onderzocht in hoe
verre alle ruimtes van het huis daadwerkelijk zijn be
schreven. Bovendien moet er rekening mee worden
gehouden dat er ten behoeve van het opstellen van de
inventaris spullen zijn verplaatst.
Dit alles neemt niet weg dat gegevens die wel uit de
boedels kunnen worden gehaald, aangeven hoezeer de
traditionele typologische en ook materiaaltechnische
benadering van het huis slechts een deel van het ver
haal vertelt, als het gaat om een breed begrip van het
woonhuis in het verleden. Bij dit onderzoek moeten we
ons veel beter bewust zijn van de beperkingen en de
noodzaak ook de functie en het gebruik van het huis in
de analyse op te nemen. Het uiteindelijke gebruik van
het huis was een zaak van de eigenaar en de bewoner.
Huizen konden worden onderverdeeld in verhuurbare
eenheden, men kon er zelf bescheiden wonen en een
deel van het huis bestemmen voor opslag voor eigen
gebruik van voedsel, turf of hout, of voor handelswaar
van zichzelf of van anderen. Indien de financiën dit
toelieten, kon men er een grote staat op nahouden en
meer van het huis gebruiken om er te wonen, maar het
was vanzelfsprekend ook mogelijk om hetzelfde huis
als herberg of tapperij, drukkerij of bordeel te gebrui

B U L L E T I N K N O B 2 016

Het herkennen van de sociale categorie of groep waar
bij een huis kan worden ingedeeld, is van belang voor
het kunnen begrijpen van de materiële verschijnings
vorm, of dit nu om bouwhistorische fenomenen, ver
schillen in constructie, verbouwingen, indeling of af
werking gaat.92 Om enig inzicht te krijgen in wat
typisch is en wat uitzonderlijk, moet duidelijk zijn
door wie het huis werd gebruikt, hoe het werd gebruikt
en hoe zich dat verhield tot zijn omgeving. De verde
ling in drie inkomensklassen is een hulpmiddel om
een grove indeling te maken van huizen en hun gebrui
kers, hoewel hieraan enkele belangrijke nadelen kle
ven.
Het voornaamste hiervan is de plaats waar het huis
staat. Zoals hierboven is aangegeven is de ene buurt
duurder dan de andere, en bijgevolg zal een klein huis
hier relatief aanzienlijk meer kosten dan wanneer het
op een andere plaats had gestaan. Het beste voorbeeld
hiervan is het genoemde pand Damrak 3, dat op het
eerste gezicht weliswaar een klein huis van een winke
lier was die er bescheiden woonde, maar dat in 1569
niettemin een huurprijs van 186 gulden had, waarmee
het ver boven het gemiddelde van dit soort huizen
lag.93 Op basis van beroepsgroep en inkomen kan dus
niet per definitie een conclusie worden getrokken met
betrekking tot de verschijningsvorm van het huis van
de bewoner, omdat de ligging van het huis zo’n door
slaggevend aspect vormt voor de prijs.
Boedelinventarissen gecombineerd met het beroep
van de eigenaar of bewoner en de huurwaarde van het
huis leveren duidelijk meer inzicht in de verschijnings
vorm en status van het huis en maken het mogelijk om
verschillen te herkennen tussen huizen die in ruimte
lijk-typologisch opzicht min of meer gelijk lijken te
zijn. Onderzoek naar ruimteaanduidingen – en in het
ideale geval naar de ruimte zelf, als dat bij bouwhisto
risch onderzoek mogelijk is – helpt vervolgens verder
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ken. Hierbij moeten we bovendien bedenken dat hui
zen regelmatig wijzigingen ondergingen, werden ver
bouwd, vernieuwd en uitgebreid, wat consequenties
had voor het gebruik. Zo werd het voorhuis van War
moesstraat 38 rond 1540 nieuw opgetrokken, terwijl
het achterhuis van 1555 stamt. Het voorhuis van War
moesstraat 40 werd rond 1557 gebouwd en het voor- en
achterhuis van Warmoesstraat 42 stammen respectie
velijk van kort na 1570 en circa 1535 (afb. 16).94 Deze ver
bouwingen hadden zonder twijfel gevolgen voor het
gebruik, en juist dit gebruik moet worden gezien als
een van de belangrijkste drijfveren voor de bewoner
om zijn omgeving vorm te geven en te veranderen.
Zoals we in het bovenstaande hebben gezien, leveren
op plattegrond en bouwvolume gebaseerde typologie
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ën geen inzicht op omtrent het gebruik en de manier
waarop huizen werden bewoond. Bouwhistorische fe
nomenen zijn in Amsterdam in het verleden veelal op
gevat als materiële verschijnselen, zonder dat deze in
een nadere context van tijd, plaats en sociale betekenis
zijn geordend. Een functionele benadering van het
huis binnen zijn sociale context kan daarom als een
urgent desideratum worden beschouwd. Of dit uitein
delijk tot een nieuw, meer gelaagd verklaringsmodel
zal leiden dat gebaseerd is op interne ruimtelijke orga
nisatie en functionaliteiten van het huis is nog de
vraag,95 maar vast staat wel dat de Amsterdamse bron
nen, zeker ook voor de latere periode, samen met de
huizen voor dit soort onderzoek een uitstekend uit
gangspunt vormen.

		 noten
in Nederland: Amsterdam. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand
1 Dank gaat uit naar Ad van Drunen,
van het bezit van de Vereniging Hendrick
Bas Dudok van Heel, Edwin Orsel, Dik de
de Keyser, Zwolle/Amsterdam 1995; E.
Roon, Paul Rosenberg, Ronald Stenvert
Orsel, ‘Een fraij gesicht, het Leidsche
en Haio Zimmermann voor commentaar
huis in de 17de eeuw. Een poging tot
op eerdere versies van dit artikel. Stads
typologiesering’, Bulletin KNOB 106
archief Amsterdam [hieronder afgekort
(2007) 1, 11-25; W. Weve, Huizen in Delft
als: saa], Archief van de burgemeesters,
in de 16de en 17de eeuw, Zwolle 2013.
5023, inv.nr. 2, (Groot Memoriaal 2),
fol. 95 en Joh.C. Breen, ‘Topographische 5 ‘Baugefügeforschung’. Th. Spohn,
geschiedenis van den Dam te Amster
‘Kulturraumforschung und was sonst?
dam’, Jaarboek Amstelodamum 7 (1909),
Bemerkungen zum Wandel der Erkennt
99-196, 130.
nisziele im Arbeitskreis für Hausfor
2 Vgl. P. Maclot, The Status of Stone. Urban
schung’, in: Arbeitskreis für Hausfor
Identity and the Typological Discourse of
schung, Wandel im Wohnbau zwischen
Private Houses in the Antwerp City during
Gotik und Barock. Die sächsich-böhmische
the Long Sixteenth Century, ongepubli
Entwicklung im überregionalen Vergleich
ceerde dissertatie, Leuven 2014, 450, die
(Jahrbuch für Hausforschung 53), Mar
hetzelfde voor Antwerpen concludeerde.
burg 2011, 505-535, 505.
3 Over deze bronnencategorie zie:
6 Konrad Bedal gaat dieper in op de
T.F. Wijsenbeek-Olthuis, ‘Boedelinven
scheiding tussen de materiaal- en
tarissenonderzoek. Bronnen, methodo
objectgerichte Hausforschung – die
logie en eerste resultaten’, Bulletin KNOB
dikwijls gelijkgesteld wordt aan Baufor
84 (1985), 130-135 en T. Wijsenbeekschung – en de meer op menselijke rela
Olthuis, Achter de gevels van Delft. Bezit
ties en gedrag gerichte volkskunde,
en bestaan van rijk en arm in een periode
waarbij hij tevens inzichtelijk maakt
van achteruitgang, Hilversum 1987.
hoe het gedetailleerde onderzoek van
4 Voor een korte historiografie zie G. van
de materiële verschijningsvorm van het
Tussenbroek, ‘Hausbau in Holland. Eine
huis van belang is om conclusies te
Einführung’, in: Arbeitskreis für Haus
kunnen trekken omtrent het gebruik.
forschung, Hausbau in Holland. BaugeK. Bedal, ‘Befund und Funktion. Ten
schichte und Stadtentwicklung (Jahrbuch
denzen, Möglichkeiten und Grenzen
für Hausforschung 61), Marburg 2010,
der Hausforschung und ihre Beziehun
9-23, 12-13 en 16-17. Voorbeelden van
gen zur Volkskunde’, in: Institut für
typologische studies zijn C.L. Temminck
Europäische Ethnologie der Universität
Groll, Middeleeuwse stenen huizen te
Wien (Hrsg.), Volkskultur und Moderne.
Utrecht en hun relatie met die van andere
Europäische Ethnologie zur JahrtausendNoordwesteuropese steden, ’s-Gravenhage
wende. Festschrift für Konrad Köstlin zum
1963; R. Meischke en H.J. Zantkuijl,
60. Geburtstag, Wenen 2000, 355-378.
Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800.
Enkele Nederlandse onderzoeken doen
Vijftig jaar Vereniging ‘Hendrick de
een poging de materiële verschijnings
Keyser’, Haarlem 1969; M.J. Dolfin,
vorm van woonhuizen, indeling, functies
E.M. Kylstra en J. Penders, Utrecht. De
en sociale topografie in zich te vereni
huizen binnen de Singels. Beschrijving
gen. Zie voor een aanzet R. Meischke,
(De Nederlandse Monumenten van Ge‘Het laat-middeleeuwse burgerhuis in
schiedenis en Kunst. De provincie Utrecht.
het Noorden en Oosten van Nederland’,
De gemeente Utrecht, deel iiiA), ’s-Gra
in: tent.cat. Thuis in de late middeleeuvenhage 1989; R. Meischke e.a., Huizen
wen. Het Nederlandse burgerinterieur

7
8
9

10
11

12

1400-1535, Zwolle (Provinciaal Overijs
sels Museum) 1980, 10-19 en met name
A. van Drunen, ’s-Hertogenbosch van
straet tot stroom, Zwolle/Zeist 2006,
52-65. Boedelinventarissen spelen wel
nadrukkelijk een rol in Th.H. Lunsingh
Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel,
Het Rapenburg: geschiedenis van een
Leidse gracht, 6 delen, Leiden 1986-1992
en R. Meischke e.a., Huizen in Nederland.
Architectuurhistorische verkenningen aan
de hand van het bezit van de Vereniging
Hendrick de Keyser, 4 delen, Zwolle/Am
sterdam 1993-2000.
Maclot 2014 (noot 2), 4-8.
Maclot 2014 (noot 2), 4.
A. Rapoport, House Form and Culture,
Londen etc. 1969; R.W. Brunskill, Illustrated Handbook of Vernacular Architecture, Londen 1970; R.W. Brunskill, Houses, Londen 1982; H. Glassie, ‘Vernacular
Architecture and Society’, Material
Culture 16 (1984) 1, 4-24.
I. Cieraad (red.), At Home. An Anthropology of Domestic Space, New York 1999.
Een dergelijke typologie kan worden
gedefinieerd als een concept dat een
groep objecten karakteriseert op basis
van overeenkomstige formele structu
ren. R. Moneo, ‘On Typology’, Oppositions (1978), 13, 23-45, 23 en verder, waar
hij ingaat op de vraag wat exact een
formele structuur is of kan zijn.
Moneo 1978 (noot 11), 24. De term huis
dient daarbij met de nodige voorzichtig
heid te worden gebruikt. In 1561 wordt
over Nieuwendijk 82 gezegd dat er aan de
achterzijde nog een ‘huysgen’ stond in
de Armsteeg, echter ‘onder een dack’.
S.A.C. Dudok van Heel, ‘Twee tekenin
gen van het wederdopersoproer’, Jaarboek Amstelodamum 71 (1979), 18-37, 35.
De termen woning en huis worden in de
Amsterdamse bronnen door elkaar ge
bruikt, hoewel met woning doorgaans
een kamerwoning bedoeld lijkt te zijn.
Vgl. saa, Archief van Burgemeesters:
stukken betreffende verscheidene onder
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29
30

31

32

een onderschatting van de welstands
ongelijkheid leidt. Boeschoten en
Van Manen 1983 (noot 22), 531-534.
Verhey 1984 (noot 22), 72. Momenteel
voert schrijver dezes onderzoek uit naar
het kohier van 1562, om deze resultaten
te verifiëren.
Van der Leeuw-Kistemaker kwam met
vijf categorieën, die als ‘natural clusters’
uit het materiaal naar voren kwamen.
R.E. van der Leeuw-Kistemaker, Wonen
en werken in de Warmoesstraat van de
14de tot het midden van de 16de eeuw,
Amsterdam 1974, 8. Ook Lesger 1986
hanteert vijf categorieën. Van Nierop
1979 (noot 21) hanteert drie klassen.
Hij gaat uit van geconfisqueerd onroe
rend goed in plaats van huurwaardes.
Opvallend is dat op de vogelvluchtkaart
van Cornelis Anthonisz uit 1544 bijna
65% van de huizen nog geen verdieping
had, hoewel we hiermee niet de fout
moeten maken al deze huizen aan de
goedkoopste categorie te willen kop
pelen. Vgl. J. Smit, ‘Van rookhuis tot
Architectura Moderna’, in: P. Spies e.a.,
Het Grachtenboek II. Zes eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht. Gevels,
interieurs en het leven in de middeleeuwse
stadskern, Den Haag/Amsterdam 1992,
52-67, 60.
Van Nierop 1979 (noot 21), 17.
62% in cat. I (t/m 20 pond); 29% in cat. II
(21 t/m 60 pond); 7% in cat. III (61 t/m
120 pond); 2% in cat. IV (121 t/m 160
pond) en 1% in cat. V (meer dan 160
pond). Verhey 1984 (noot 22), 72-73.
Van der Leeuw-Kistemaker 1974 (noot
25), 14.
Zie voor de huurwaarden aan de Oude
zijds Achterburgwal en de stegen in 1562:
Nationaal Archief, Archief van de Staten
van Holland voor 1572, inv.nr. 1206, ko
hier van de tiende penning te Amster
dam 1562, fol. 221-248.
J.E.A. Boomgaard, Misdaad en straf in
Amsterdam. Een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552, Zwolle/Amsterdam
1992, 255, bijlage 3. De gehele lijst luidt:
beeldsnijder, bierdrager, brouwers
knecht, dienstmaagd, drager, houtdra
ger, korendrager, korenmeter, kramer,
leidekker, modderman, prostituee,
schippersgezel, schuitevoerder, sleper,
smid, smidsknecht, snijdersgezel, sol
daat, uitdrager, viskoper, vogelkoper,
voller, vroedvrouw, waagdrager, wever,
wolwever, zeilmaker.
Genoemd worden een afslager, appel
koper, bakker, barbier, beeldsnijder,
bergenvaarder, bezemmaker, biertapper,
binnenlandvaarder, bleker, bode, boek
binder, boekverkoper, bontwerker, boog
maker, bootsman, brandewijnbrander,
chirurgijn, droogscheerder, fransijnma
ker, glazenmaker, goudsmid, haring
pakker, harnasmaker, hekelkammer,
hoedenmaker, houtzager, kaarden
maker, kannengieter, kistenmaker,
koppelaarster, korenmeter, kruidenier,
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en is met name het kohier van 1562, met
zijn 5.728 huizen, zeer compleet. Een
telling van het aantal percelen in de
binnenstad op de kadastrale kaart van
1832 leverde het aantal van 6.076 op,
drie keer zoveel als aan het einde van
de vijftiende eeuw. Tussen 1613 en 1625
werden circa 3.750 nieuwe gebouwen
opgetrokken. Zie over de bouwwoede
in de zestiende eeuw uitgebreid G. van
Tussenbroek, ‘Voor de grote uitleg.
Stedelijke transformatie en huisbouw
in Amsterdam, 1452-1578’, Stadsgeschiedenis 10 (2015) 1, 1-23.
Dit betreft zowel gepubliceerde gegevens
als documentaties in het archief van
Monumenten en Archeologie van de ge
meente Amsterdam.
Vgl. H.F.K. van Nierop, Beeldenstorm en
burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567,
Nijmegen 1979, 71-73; F. Daelemans,
Leiden 1581. Een socio-demografisch
onderzoek. A.A.G. Bijdragen Landbouw
hogeschool Wageningen, afdeling Agra
rische geschiedenis, Wageningen 1975,
19, 137-215, 195.
W.C. Boeschoten en E. van Manen, ‘Een
welstandsverdeling van Haarlem in 1543.
Kwantitatieve toetsing van een zestien
de-eeuwse fiscale bron’, Bijdragen en
mededelingen betreffende de geschiedenis
der Nederlanden 98 (1983), 523-539, 524.
De tiende penning was een belasting
die in de zestiende eeuw incidenteel
werd opgelegd en sloeg op de tien pro
cent van de jaarlijkse huurwaarde van
een pand die bij zo’n heffing moest
worden betaald. J.W. Verhey, ‘War
moesstraat, Nieuwendijk en Damrak in
het midden van de zestiende eeuw’, in:
M. Jonker, L. Noordegraaf en M. Wage
naar (red.), Van stadskern tot stadsgewest.
Stedebouwkundige geschiedenis van Amsterdam, Amsterdam 1984, 63-87, 63;
J.A.M.Y. Bos-Rops, ‘De kohieren van de
tiende penning in Holland, 1543-1564’,
in: G. Van Synghel (red.), Broncommen
taren nr. 4. Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de Middeleeuwen en het Ancien Régime,
’s-Gravenhage 2001, 340-367.
Naar aanleiding van een onderzoek naar
het Kohier van de Tiende Penning uit
1543 uit Haarlem concludeerden de on
derzoekers dat dit soort bronnen wel
enige correctie behoeven, voor zover het
huren en eigendommen betreft. Uit het
Haarlemse onderzoek kwam naar voren
dat het verband tussen de aanslag en
de werkelijke prijs van een huis niet in
proportioneel verband tot elkaar staan.
Getaxeerde huurwaarden van eigen
woningen en werkelijke huurwaarden
zijn bovendien niet gelijkwaardig. Huur
woningen worden voor ruim 0,5% van
hun waarde aangeslagen, voor woningen
in eigendom geldt slechts een percen
tage van 0,35%. En naarmate een woning
duurder is, nam de hoogte van de aan
slag in verhouding af. Hierdoor levert
het kohier een vertekend beeld, dat tot

B U L L E T I N K N O B 2 016

werpen, 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën
van de goederen [boedelinventarissen]
van fugitieven en andere vervolgden,
1567-1568’ [hierna afgekort als: saa 5028,
inv.nr. 549 (Annotatiën van de goede
ren)]), fol. 23-24v.
Zoals we hieronder nog zullen zien,
komt daar – als we huistypes willen defi
niëren – ook nog het probleem van
plaats en van voortdurende transforma
tie van gebouwen en gebouwonderdelen
bij.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen). Hierin bevinden zich meer
dan veertig boedelinventarissen, echter
met sterk wisselende inhoud en gedetail
leerdheid.
Vanzelfsprekend speelt het ook een rol
dat de eigenaar van een huis niet altijd
even gemakkelijk te benoemen is. Vaak
zijn er meerdere belanghebbenden of
eigenaren die op een deel van het bezit
aanspraak konden maken.
Enqueste ende informatie upt stuck van
der reductie ende reformatie van den
schiltaelen, voertijts getaxeert ende
gestelt geweest over de landen van
Hollant ende Vrieslant gedaen in den jaere
mccccxciiii, uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, Leiden 1876, 118.
Informacie up den staet faculteyt ende
gelegentheuyt van de steden ende dorpen
van Hollant ende Vrieslant om daernae te
reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in
den jaere mdxiv, uitgegeven van wege de
Maatschappij der Nederlandsche Letter
kunde, Leiden 1866, 180-181; J. Ter Gouw,
Geschiedenis van Amsterdam. Derde deel,
Amsterdam 1881, 209.
Deze afwijking kan waarschijnlijk wor
den toegeschreven aan het feit dat een
aantal – het betreft 212 panden – op de
kaart afgebeelde gebouwen op het
eerste gezicht huizen lijken te zijn,
maar in werkelijkheid als pakhuis dienst
hebben gedaan. Ook is er sprake geweest
van woningen die waarschijnlijk wel
zijn aangeslagen, maar die op de kaart
niet zichtbaar zijn, zoals in stegen en
op achtererven gelegen kameren.
H.J. Zantkuijl, ‘De kaart van Cornelis
Antoniszoon als informatiebron voor de
studie van het Amsterdamse woonhuis’,
Maandblad Amstelodamum 61 (1974),
6-11, 10.
Zantkuijl 1974 (noot 18), 11. Vgl.
C. Lesger, Huur en conjunctuur. De woningmarkt in Amsterdam, 1550-1850,
Amsterdam 1986, 42; J. Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, vierde deel,
Amsterdam 1884, 455. Bij deze aantallen
moet er rekening mee worden gehouden,
dat de werkelijke aantallen nog hoger
lagen, omdat sommige woningen of
eigenaren zoals kloosters vrijstelling
van belasting genoten, waardoor ze niet
in belastingkohieren zijn opgenomen.
Toch zal het wezenlijke aantal huizen in
de stad vermoedelijk niet heel erg heb
ben afgeweken van de genoemde cijfers
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kuiper, lepelmaker, lijndraaier, linnen
wever, mandenmaker, messenmaker,
metselaar, molenaar, olieslager, opper
knecht, organist, portier, schilder,
schipper, schoenmaker, schoolmeester,
schoutsdienaar, slotenmaker, snijder,
stoeldraaier, stopster, stuurman, tapijt
wever, timmerman, touwslager, visser,
vlaster, vleeshouwer, waard/waardin,
wagenmaker, zeepzieder.
Hierin worden genoemd een boek
drukker, brouwer, drapenier, koopman,
lakenbereider, scheepstimmerman,
verver.
saa, Archief van het Stadsfabriekambt
en Stadswerken en -gebouwen (5040),
inv.nr. 743 (Rooimeestersboek), fol. 8,
16, 16v. Soms vinden we de aanduiding
‘twee woeningen onder een dack’. saa
5028, inv.nr. 550 (kohier van de verhu
ring), fol. 24v en 56v. Een ander woord
schijnt ‘cas’ te zijn geweest. Zie I.H. van
Eeghen, ‘De huisjes in het Victoriahotel’,
Maandblad Amstelodamum 53 (1966),
125-135, 132. Van Eeghen vermeldt deze
term in verband met Prins Hendrikkade
47 en een huis aan de Oudezijds Kolk
in 1575. Ook worden ‘cameren’ genoemd
op 23 maart 1411, bij de Oudezijds Voor
burgwal op de Oudezijds Arm. R. Bes
sem, Oorkondenboek van het Karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven
bij Amsterdam (1352) 1392-1579 (1583),
Amsterdam 1997, 181, nr. 175. Cameren
worden ook genoemd in 1422 op de
Oudezijds Arm. J.C. van der Loos, ‘Het
klooster der “Canonissen Reguliers van
Sinte Mariënvelde ten Nyen Lichte”, bij
genaamd dat der Oude Nonnen te Am
sterdam’, Bijdragen tot de geschiedenis
van het Bisdom Haarlem 33 (1911), 118187, 154. Verdere voorbeelden bij:
Bessem 1997, 226-227, nr. 238 en 239 en
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van
de goederen), fol. 2v: ‘achter beneden
inde casse’; en [fol. 30]: ‘inde kastse’.
Vgl. Maclot 2014 (zie noot 2), 72.
R. Meischke, Amsterdam. Burgerweeshuis
(De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde beschrijving uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.
De Provincie Noordholland. De Gemeente
Amsterdam, deel i), ’s-Gravenhage 1975,
310-311.
Meischke 1975 (noot 36), 311.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 22.
Nationaal Archief, Archief van de Staten
van Holland voor 1572, inv.nr. 1206,
kohier van de tiende penning te Amster
dam 1562, fol. 245-245v.
saa, Achief van Burgemeesters: stukken
betreffende verscheidene onderwerpen
(5028), inv.nr. 550, ‘Kohier van de verhu
ring van de huizen van fugitieven, ge
confisceert in Amsterdam, 1568-1569’
[hierna afgekort als saa 5028, inv.nr. 550
(kohier van de verhuring)], [1569], fol.
13-13v.
Maclot noemt het shopkeeper house.

42 saa 5028, inv.nr. 550 (Kohier van de ver

61 saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
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62 saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de

44
45

46

47
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52

53
54
55
56

57

58

59
60

huring), fol. 18.
Het is onduidelijk of dit in een bedstede
lag.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 11v-12.
saa 5028, inv.nr. 550 (Kohier van de
verhuring), fol. 18. Vgl. saa 5040, inv.nr.
743 (Rooimeestersboek), fol. 53-53v.
Van Coelen grensde ten noorden aan
het Minderbroederklooster en breidde
in 1544 zijn huis uit door gebruik te
maken van een muur van het klooster.
Hij mocht hierin geen vensters aan
brengen, moest een goot leggen en
diende zijn muur weer af te breken als
het klooster dit wilde. Van Coelen bezat
nog meer huizen. H.A. Enno van Gelder,
Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e
eeuw. Tweede deel: industrie, vrije
beroepen (Rijks Geschiedkundige Publi
catiën, Grote serie 141), ’s-Gravenhage
1973, 165, nr. 215.
Zie voor identificatie van dit pand
S.A.C. Dudok van Heel, ‘Het begin van
het Damrak en de stadsplattegronden
van Cornelis Anthoniszn’, Maandblad
Amstelodamum 83 (1996), 75-89, 86.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van
de goederen), fol. 46-47v.
Er was ook nog een kelder in het pand.
saa 5028, inv.nr. 550 (kohier van de ver
huring), [1569], fol. 13v-14.
saa 5023, inv.nr. 2 (Groot Memoriaal),
fol. 14-15.
saa 5023, inv.nr. 2 (Groot Memoriaal),
fol. 14-15.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van
de goederen), fol. 9-10. Vgl. saa 5028,
inv.nr. 550 (kohier van de verhuring),
36-36v.
J.G. Kam, Waar was dat huis in de
Warmoesstraat, Amsterdam 1968, 366;
saa 5028, inv.nr. 550 (kohier van de
verhuring), [1569], fol. 14.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van
de goederen), fol. 30-31v.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van
de goederen), fol. 6v-8v.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van
goederen), passim.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 3; 6v; 9; 10v; 12; 18; 19v;
39v; 40; 42v; II, fol. 2v; 13; 14; saa 5040,
inv.nr. 743 (Rooimeestersboek), fol. 1v; 7.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 1v; 4v; 27; 42. Een enkele
keer wordt ‘achterkamer’ voor een zelf
standig bouwdeel genoemd, waarschijn
lijk betreft het kamerwoningen. saa
5040, inv.nr. 743 (Rooimeestersboek),
fol. 39v.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van
de goederen), fol. 2; 15; 19; 29; II, fol. 14v;
II, fol. 28.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 7v; 8v; 40.
saa 5040, inv.nr. 743 (Rooimeesters
boek), fol. 1v, 20, 120, 121, 138. De term
kan ook op tussenlid duiden.

goederen), fol. 27v; 41v.
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72
73
74
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76
77
78
79

80
81

82
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goederen), fol. 4; 26v; saa 5040, inv.nr.
743 (Rooimeestersboek), fol. 7.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 6; 7v; 19; 31v; 40; II, fol. 31.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 5; 40.
saa 5040, inv.nr. 743 (Rooimeesters
boek), fol. 81, 150.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 16; 20; II, fol. 28.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 43.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 10; 18v; 31v; 47.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 5v; 8; 9v; 19; 20; 47.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 8v.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 27. Vgl. ‘cleijn achterca
merken’, idem, fol. 5.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 3; 7; 30; 44; II, fol. 14.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 1v; 11; 19; 28; 31v; 40; 43.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 9v; 11.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 18v; 30v; 40; II, Fol. 2v; II,
fol. 13v.
saa 5040, inv.nr. 743 (Rooimeesters
boek), fol. 127.
saa 5040, inv.nr. 743 (Rooimeesters
boek), fol. 7v.
saa 5040, inv.nr. 743 (Rooimeesters
boek), fol. 91v.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 8; saa 5040, inv.nr. 743
(Rooimeestersboek), fol. 147v.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 20.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 46, II, fol. 13v; 28; saa
5040, inv.nr. 743 (Rooimeestersboek),
fol. 5v-6, 18, 87v, 119, 119v, 122v, 136,
144-144v, 147, 151-151v, 156.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 21.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 11.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 31v.
saa 5028, inv.nr. 550 (Kohier van de ver
huring), [1569] fol. 10v.
saa 5028, inv.nr. 550 (Kohier van de ver
huring), fol. 8.
Over verschil in gebruik van huizen;
H. de Mare, ‘Domesticity in Dispute.
A Reconsideration of Sources’, in:
I. Cieraad (ed.), At Home. An Anthropology
of Domestic Space, New York 1999, 13-30.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van de
goederen), fol. 2v-6.
saa 5028, inv.nr. 549 (Annotatiën van
de goederen), fol. 18-19v. De huurwaarde
van dit huis was 154 gulden in 1568. saa
5028, inv.nr. 550 (Kohier van de verhu
ring), fol. 13.

en lenen in drie Brugse wijken van de late
goederen), fol. 44. De huurwaarde van
middeleeuwen tot de negentiende eeuw,
dit huis was 48 gulden in 1569. saa 5028,
Academisch proefschrift Vrije Univer
inv.nr. 550 (Kohier van de verhuring),
siteit Brussel, Brussel 2008.
[1569] fol. 15.
93 saa 5028, inv.nr. 550 (kohier van de ver
91 Kam 1968 (noot 52), 59.
huring), [1569], fol. 13v-14.
92 Maclot 2014 (noot 2), 344. Zie in dit ver 94 G. van Tussenbroek, Historisch hout
band ook H. Deneweth, Huizen en menin Amsterdamse monumenten. Den
sen. Wonen, verbouwen, investeren
drochronologie, houthandel, toepassing.
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FUNCTION AND LAYOUT OF THE AMSTERDAM DWELLING BASED
ON A NUMBER OF SIXTEENTH-CENTURY ESTATE INVENTORIES
Gabri van Tussenbroek

•3

linked to a social category or occupational group, and
in ascertaining to what extent the value of the house
was representative of the occupational group in ques
tion.
A division into three income brackets helps to make a
rough classification of houses and their users, al
though it does have a few important drawbacks. Chief
of these is the place where the house stands; one neigh
bourhood is more expensive than another, with the re
sult that a small house in such a neighbourhood is con
siderably more expensive than a comparable house in a
less attractive location. Thus occupational group and
income are not definitive indicators of the physical
form of the resident’s house. Estate inventories, com
bined with the occupation of the owner or resident and
the rental value of the house, obviously provide greater
insight into the appearance and status of the individu
al house and make it possible to recognize differences
between houses that would appear to be roughly equi
valent in spatial–typological terms. Research into spa
tial indications – and ideally into the space itself, if that
is possible in the context of building history research
– will in turn help our understanding of the layout of
the house. The details that can be obtained from the
estate inventories show the degree to which the tradi
tional typological and material-based approach to the
dwelling tells only part of the story with respect to a
broad understanding of the dwelling in history. In the
past in Amsterdam, building history details have usu
ally been conceived as material phenomena, without
further classification according to time, place and so
cial significance. A functional approach to the dwell
ing in its social context is therefore urgently needed.
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Apart from a keen interest in materials, constructions
and dating, Dutch housing research of the past fifty
years has been dominated by a typological approach in
which the typology of a house is equated with the floor
plan, in combination with the external appearance of
the building volume. In 2014 this approach was severe
ly criticized in the doctoral thesis of Petra Maclot, who
pointed out that it had led to untenable generalizations
and ignores the functional use of the dwellings and
their social ranking.
This article investigates how sixteenth-century Am
sterdam houses were laid out and used by residents
from various social classes and occupational groups.
The aim is to shed light on what spatial solutions ex
isted for giving form to housing requirements. The es
tate inventories of the possessions of Amsterdam resi
dents who had fled the city for religious reasons, drawn
up in 1567 and 1568 at the behest of the city administra
tion, are an especially rich source of information, ow
ing to the inclusion of a great many spatial indications.
These inventories, when combined with details of the
occupation and social status of the residents and with
details of the material manifestation of the house, pro
vide insight into the internal spatial structure and use
of a number of houses. The study looked at the possibil
ity of accommodating various functions in the houses
and examined how multifunctional and monofunc
tional spaces were used by different social groups. In a
number of cases, thanks to tax assessment registers
and other sources, it was possible to discover which
houses these inventories referred to and their rental
value. This was an important aid in assessing whether
the spatial manifestation of the house could indeed be
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JOHANN HERMANN KNOOP
EN DE KUNST VAN DE GESCHIEDENIS
Cor Wagenaar

m

Pagina van het boek dat Knoops internationale naam vestigde:
Pomologia. De eerste druk verscheen in 1758 bij Ferwerda in
Leeuwarden

Johann Hermann Knoop publiceerde ruim twintig
boeken, waaronder verschillende van respectabele
omvang en enkele bestsellers. Sommige werden tot in
de negentiende eeuw herdrukt. Zijn werkzame leven
ligt ruim 250 jaar achter ons, maar de houding die er
uit spreekt is nog steeds actueel; misschien wel meer
dan in lange tijd, nu door de nieuwe media gevoede,
van elke vorm van kennis gespeende massa’s overal de
overgang naar een postdemocratisch bestel marke
ren. Als zoveel van zijn verlichte tijdgenoten was hij
overtuigd van nut en noodzaak kennis uit te dragen.
Dat wetenschappelijke taal bij het genereren daarvan
nuttig kan zijn, stond ook voor hem buiten kijf – in zijn
botanische studies maakte hij er ook zelf gebruik van.
Maar in ontoegankelijke taal opgesloten, door een
kleine elite gemonopoliseerde kennis beroofde de bur
gerij van wat Knoop als een natuurrecht zag. Al was hij
voor zover na te gaan niet politiek actief, deze opvat
ting had destijds wel degelijk politieke implicaties.
Zonder de verspreiding van kennis was het overdragen
van macht en privileges naar het volk – de essentie van
de democratisering die zich sinds de Franse Revolutie
in fasen voltrok – zinloos en gevaarlijk. J.R. Thorbecke,
auteur van Nederlands eerste democratische grond
wet, wist maar al te goed dat de scheidslijn tussen de
mocratie en het tegendeel ervan, populisme, flinter
dun was; hij was beducht voor de ‘ineensmelting met
de geldende meeningen en vooroordelen’ en zag het
als de ‘minst gezonden en ontwikkelden toestand des
denkens’.1 Ontwikkeling, het uitdragen van kennis,
was in de wereld van de Verlichting een maatschappe
lijke en ook wetenschappelijke plicht. Knoop verstond
de kunst zijn lezers mee te nemen op een zoektocht
naar de fundamenten van hun natuurlijke en sociale
omgeving. Zonder deze woorden te gebruiken deed hij
dat om hen soevereiner te maken en in tumultueuze
tijden houvast te bieden.
WETENSCHAPPER EN ONDERWIJZER
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Wie was Johann Hermann Knoop? Over zijn persoon
lijke leven is weinig bekend. We weten niet eens pre
cies wanneer hij werd geboren. Wel is duidelijk waar
hij ter wereld kwam: dat was in Freienhagen, een
lustslot, zoals hij het later noemde, aan de Fulda bij
Kassel. Daar werkte zijn vader als hovenier en tuinar
chitect aan het hof van de landgraaf, Karl von HessenKassel (1654-1730). Vermoedelijk was zijn vader ook
betrokken bij de geleidelijke uitbreiding van het berg
park Wilhelmshöhe. Dat was in eerste aanleg in 1701
ontworpen door de Italiaanse architect Giovanni
Francesco Guerniero (1665-1745). Die bouwde hier ook
het Hercules-monument dat het park, dat op een hel
ling ligt, bekroont – architectuur en landschapsarchi
tectuur vloeiden naadloos in elkaar over. In 1728 zou
de jonge Johann Hermann hebben meegewerkt aan de
herinrichting van de koninklijke Orangerie bij de
Zwinger in Dresden, waar de befaamde kunstkamer

onderdak vond – geen geringe opdracht.2 Dat zijn loop
baan nauw verbonden was met die van zijn opdracht
gevers, de hoge adel, wekt geen verwondering. Hij pro
fiteerde van hun internationale relaties, die hem een
betrekking in Leeuwarden bezorgden. In 1709 trouw
de Karls dochter Maria-Louise in Kassel met Johan
Willem Friso (1686-1711), stadhouder van Friesland,
Groningen en Drenthe. Het echtpaar ging wonen in
het hof in Leeuwarden. Twee jaar later overleed Johan
Willem Friso en werd Maria-Louise tot regentes be
noemd; zij nam de aan het stadhouderschap verbon
den taken over. Toen zij een hovenier en tuinarchitect
zocht, lag het voor de hand bij haar verwanten in Kas
sel te rade te gaan. De keus viel op Johann Hermann,
die in 1731 afreisde naar Friesland. Wellicht was de be
noeming dat jaar van Willem Karel Hendrik Friso, de
zoon van Maria-Louise, tot stadhouder een reden voor
een opknapbeurt van de tuinen en landgoederen van
het hof. Dat bestond behalve uit de residentie in de
stad uit Mariënburg, een buitenverblijf net buiten de
vesting, en een groot landgoed bij Heerenveen, dat
naar de bezitters ervan Oranjewoud werd genoemd. In
1747 stierf de ‘Hollandse’ tak van de Oranjes uit en ver
trok Willem Karel Hendrik Friso naar Den Haag. Leeu
warden verloor zijn status als hofstad, Johann Her
mann niet veel later zijn aanstelling. Dat was het begin
van een loopbaan als wetenschapper en publicist.
Knoops wereld was die van de Verlichting. Hij was
wiskundige, botanist, hovenier, tuinarchitect, bouw
meester, historicus, antropoloog – maar toch vooral
opvoedkundige die zijn medeburgers bij de tijd wilde
brengen. Toch komt hij, anders dan bijvoorbeeld Frans
Hemsterhuis, de vermaarde filosoof, of Petrus Cam
per, de bekende arts en publicist, niet voor in het Pan
theon van de Verlichting in Nederland. Hoe komt dat?
En wat zegt dat over zijn werk? Is het omdat de horti
cultuur en de botanie minder tot de verbeelding spre
ken dan de letteren en de geneeskunst? Dat is onwaar
schijnlijk. Duidt de vergetelheid waaraan zijn werk ten
prooi is gevallen erop dat het van de tweede garnituur
is? Ook dat is moeilijk vol te houden. Bovendien: als
iets uit de geschiedenis verdwijnt, zegt dat niet per se
iets over de kwaliteit ervan. Ook Johann Sebastian
Bach was lange tijd vergeten – misschien omdat hij in
zijn eigen tijd door andere musici overvleugeld werd.
Toch zullen maar weinig mensen beweren dat hij een
derderangs componist was.
Hoe is het dan wel te verklaren? Misschien speelt
mee dat het gewicht dat personen en gebeurtenissen
in de geschiedschrijving innemen soms losstaat van
hun historische betekenis. Als de stad of het land van
handeling aan het begin van de eenentwintigste eeuw
niets meer voorstelt, dan kan dat er zelfs bij profes
sionele historici toe leiden alles wat zich er in het ver
leden afspeelde te verkleinen en terug te snijden tot de
hedendaagse onbeduidendheid. De Republiek van de
Verenigde Nederlanden, bijvoorbeeld, speelde een

13 3

B U L L E T I N K N O B 2 016
•3

13 4

hoofdrol in de politiek van Frederik de Grote, een tijd
genoot van Knoop. De Brandenburger Tor in Berlijn
illustreert dat: in 1788 verving die een ouder, maar nog
lang niet versleten exemplaar. De nieuwe triomfpoort
viert het succes van de Pruisische bemoeienis in de
Lage Landen, die voorkwam dat op Frankrijk gerichte
patriotten er aan het bewind kwamen. Toch kwam de
Republiek in de reeks tentoonstellingen die in 2012
aan de Pruisische koning werd gewijd nauwelijks voor.
Hoe is dat te verklaren? Het is verleidelijk dat toe te
schrijven aan de perifere positie van Nederland anno
nu; landen die vandaag wel gewicht in de schaal leggen
waren prominent aanwezig, ook als hun rol destijds
gering was. Volgens een vergelijkbare logica zouden de
historische voortbrengselen van regio’s die nu als peri
feer gelden, daaronder Friesland, in de contemporai
ne geschiedschrijving een rol krijgen toebedeeld die
daarmee in overeenstemming is. Of dat in het alge
meen zo is mag hier buiten beschouwing blijven, maar
dat het van invloed is geweest op de historische status
van Knoop lijdt nauwelijks twijfel.
Dan is er de persoon van Knoop. Daarover is zo goed
als niets bekend, en wat we wel denken te weten geeft
te denken: drankmisbruik zou de reden zijn voor het
beëindigen van zijn dienstbetrekking bij de Oranjes,
en hij zou als pauper zijn gestorven in het armenhuis
– niet heel aannemelijk voor iemand wiens werk nog
jaren na zijn overlijden werd herdrukt, maar niet on
mogelijk…3 Zeker is dat het beeld van een onaangepas
te zonderling de reputatie van Knoop na zijn dood voor
lange tijd heeft bepaald. Het is terug te vinden in een
biografisch woordenboek uit 1862, bijvoorbeeld.4
Knoops werkelijke betekenis gaat schuil achter zijn
aura als exoot, zij het een exoot die nadat Peter Karst
karel hem in 1985 herontdekte curieus genoeg is om
op gezette tijd de aandacht op zich te vestigen. Recen
telijk wijdde het Historisch Centrum in Leeuwarden
bijvoorbeeld nog een expositie aan hem.5
Dit artikel schetst de wereld van Knoop en de om
trekken van zijn werk. Het vraagt aandacht voor twee
ruimtelijke fenomenen waarvoor Nederlandse histo
rici nauwelijks oog hebben: de inrichting van stad en
land als een historische bron die soms meer zegt dan
geschreven teksten, en de geografische verschuivin
gen in de relatieve politieke, economische en culturele
verhoudingen. Bovenal hoopt het licht te werpen op de
kunst van de geschiedenis, die eruit bestaat kennis zo
vorm te geven dat die de samenleving ten goede komt.
OM HET HERSTEL VAN DE REPUBLIEK

Toen Knoop naar Leeuwarden kwam, gold de Repu
bliek nog steeds als een Europese grootmacht, zij het
een grootmacht-in-verval. De politieke constellatie
was uniek – een federatie, en dan ook nog eens een Re
publiek. In de Gouden Eeuw (die nog geen halve eeuw
duurde) was de Republiek in de woorden van de Ameri
kaanse geopolitica Amy Chua, enige tijd een ‘hyperpo

wer’: een economische (en militaire) supermacht zon
der concurrentie.6 Die tijd was lang vervlogen en al in
het begin van de achttiende eeuw maakte de politieke
en economische elite zich zorgen over de niet te stui
ten achteruitgang. Het verval had een opmerkelijk ne
veneffect: het schiep een klimaat dat uitnodigde tot
politieke en filosofische bespiegelingen over het her
stel van de grootmacht van weleer. Er moest iets ge
beuren – maar wat? Wat waren de diepere oorzaken
van de teloorgang? De meest uiteenlopende personen
uit alle provincies namen aan het debat deel. Dat duidt
niet alleen op een zeker gevoel van lotsverbondenheid,
het illustreert ook een van de meest in het oog lopende
karakteristieken van de Republiek: de intensiteit van
de onderlinge contacten. Veel politieke beschouwin
gen werden als ‘scheepspraatjes’ gepresenteerd. Daar
in deden reizigers uit verschillende provincies hun
zegje aan boord van de trekschuiten en veerboten die
de Republiek van een weergaloos systeem van open
baar vervoer voorzagen.
De deelname van de gewone burgerij aan het debat
duidt op een nieuw fenomeen. Het publiek – de burge
rij – bestond altijd al, maar pas nu werd die een door
slaggevende rol toegedicht in de inrichting van de we
reld om ons heen: de politiek, de economie, de cultuur.7
Voltaire verklaarde het publiek tot de belangrijkste
factor in de geschiedenis.8 Dat vroeg om zelfbewust
optreden en zekerheid over de rechtvaardiging van zijn
positie. Alleen de wetenschap kon die zekerheid bie
den; alleen als het publiek doordrongen was van de
lessen van de wetenschap zou het zijn historische rol
kunnen vervullen. Verspreiding van kennis was onont
beerlijk en veronderstelde de ontwikkeling en uitbrei
ding van de media om dat te doen. De Verlichting leid
de tot een ongekende uitbreiding van het publieke
domein: kranten, brochures, de encyclopedie, musea,
(straat)toneel, muziek, maar ook het ontwerp van stad
en landschap – en in het bijzonder de tuinarchitec
tuur. Belangrijker dan de wetenschap op zich was de
representatie ervan. De natuur – in de opvattingen van
de Verlichting de combinatie van de natuurlijke en de
sociale orde – is er altijd en overal. Maar om de natuur
begrijpelijk te maken, met andere woorden, om de
boodschap voor het voetlicht te brengen dat de natuur
de burger bevrijdt van achterhaalde gedachten, moet
ze worden bewerkt. Die bewerking bestaat uit het we
tenschappelijk duiden van de natuurlijke en de sociale
orde, en waar nodig uit het transformeren van die laat
ste. Het proces van bewerken en transformeren werd
samengevat onder de term ‘kunst’; kunst verbeeldt de
essentie van de werkelijkheid.
Het gebruik van het publieke domein als medium ty
peert een van de karakteristieken van de Verlichting:
wie de maatschappij wil verbeteren, richt zich niet
zozeer op het individu, maar op het bewerken van
diens omgeving. In de architectuur leidde dat tot de
eerste, door wetenschappelijke bespiegelingen over

hun functie bepaalde gebouwtypen. Ziekenhuizen be
ten het spits af. Ze werden geacht aan de genezing van
patiënten bij te dragen door hun een gezonde, schone,
natuurlijke omgeving aan te bieden.9
En zo had het verspreiden van kennis een maat
schappelijk, zo men wil politiek doel: de bevrijding
van onkunde en het bewustzijn bij de burgerij van hun
natuurlijke rechten. Het fundament was de weten
schap. Die werd tot een ware obsessie, zoals blijkt uit
de oprichting van tal van wetenschappelijke genoot
schappen, daaronder de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen (1752), het Zeeuws Genootschap
der Wetenschappen (1765), het Bataafsch Genoot
schap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte (1769),
en het Utrechts Genootschap van Kunsten en Weten
schappen (1773).10 Minstens zo belangrijk waren de
persoonlijke netwerken van vooraanstaande weten
schappers, die met uitgebreide briefwisselingen en
bezoeken aan elkaars landgoederen werden onder
houden. Deze netwerken hadden een nationale en
zelfs internationale dimensie. Petrus Camper, bijvoor
beeld, was kind aan huis in Amsterdam en Groningen
en bezat een landgoed niet ver van Franeker – net als
Willem van Haaren, destijds Nederlands befaamdste
dichter. De Franeker universiteit vormde de kern van
een gezelschap van professionele filosofen, wiskundi
gen, cartografen, dichters en kunstenaars, maar be
vorderde ook bij de burgerij de belangstelling voor de
wetenschap, Eise Eisinga (1744-1824), bijvoorbeeld,
bouwer van het planetarium, was een autodidacte wol
kammer, en hij was niet de enige eenvoudige burger
die door de wetenschap werd gegrepen. Voor het ont
werp van zijn meesterwerk was diepgravende kennis
van de sterrenkunde onontbeerlijk – en toen het klaar
was trok het meteen belangstelling uit het binnen- en
buitenland.
Toen Knoop in Leeuwarden arriveerde, ontwikkelde
de Republiek zich tot een internationale draaischijf
van de Verlichting. Na zijn afscheid van het Friese hof
ontpopte hij zich als wetenschapper en spande hij zich
tot het uiterste in om kennis van de natuur, maar ook
van de maatschappij, voor een breed publiek te ont
sluiten. En al weerhield hij zich ervan de gevestigde
orde ter discussie te stellen, dat hij de wetenschap bo
ven die orde stelde lijdt geen twijfel.
FRIES ARCADIA
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Voor een hovenier en tuinarchitect moet achttiendeeeuws Friesland een paradijs zijn geweest. In zijn Tegenwoordige Staat, de historisch-antropologische stu
die die hij in 1763 aan Friesland wijdde, schreef Knoop
dat men er ‘heel veel fraaije Buitenplaatzen, Sloten en
Landhuizen [vindt]; met fraaje Tuinen en Hovingen
waarop de Edele en andere Heeren gewoonlyk in de Zo
mer hun Verblyf houden, en tegen de Winter, of tegen
de jaarlijksche Lands dag weer met de Huishouding in
de Steden gaan wonen’.11 Waarin het gewest, dat als

bijzonder welvarend te boek stond, wellicht het meest
afweek van de andere provincies – de taal daargelaten
– was de bestuursvorm. Friesland kon als enige in de
Republiek op een democratische traditie bogen.12 Wel
licht nog belangrijker was dat ook het platteland er een
stem had. De elf steden moesten de zeggenschap over
de provincie delen met drie plattelandsgewesten. Daar
was de politieke macht geworteld in het bezit van
‘stemdragende plaatsen’: boerderijen die de eigenaar
stemrecht gaven. Die maakten van het Friese platte
land een politiek landschap. Vaak vormde een stem
dragende plaats het economische hart van een land
goed, dat meestal bestond uit een luxueus, zij het
zelden omvangrijk landhuis met moes- en siertuinen.
Ze vormden het fundament van een in tal van gedich
ten bejubelde arcadische levensstijl, die direct verbon
den was aan het politieke spel.
Dat spel draaide om het verwerven van invloed in de
provinciale staten, feitelijk het landsbestuur, dat mee
sprak in de federale regering. Die hield zich vooral be
zig met de internationale betrekkingen en had, als be
loning voor het politieke werk, lucratieve bestuurlijke
en militaire posities te vergeven (bijvoorbeeld in de de
facto als koloniën bestuurde ‘generaliteitslanden’ Bra
bant en Limburg). Het leven van de elite draaide om
landbouw (en handel), de grote politiek – en op gezette
tijd oorlog (meestal elders in Europa). In die zin leek er
weinig te zijn veranderd sinds de klassieke oudheid,
die een belangrijke bron van inspiratie was en een van
de bronnen van de arcadische levensidealen.
De landbouw was de belangrijkste pijler onder de
economie. Zelfs in Engeland, de eerste industriestaat,
bleef de landbouw tot na het midden van de negentien
de eeuw de sterkste generator van de nationale wel
vaart; bovendien leverde die, anders dan de handel en
het bankwezen, banen op. Het platteland produceerde
welvaart en het belangrijkste wat voor het goede leven
nodig was: een enorme rijkdom aan granen, groenten,
fruit, en drank. Overal in de Republiek werden tot het
midden van de achttiende eeuw talloze landgoederen
ingericht. Moestuinen en boomgaarden vergemakke
lijkten de exploitatie ervan en maakten, gecomple
teerd met siertuinen, een sensatie mogelijk die in de
achttiende eeuw een obsessie werd: directe verbinding
met de natuur. Deze ‘arcadische’ levensstijl was een
van de grote idealen van de Republiek, een van Euro
pa’s meest verstedelijkte regio’s, en vormt het comple
ment van de cultuur van de stad. De zoektocht naar de
oorsprong van het verval en een manier om de teloor
gang te stoppen vond niet alleen in de steden plaats,
maar ook op de landgoederen daarbuiten.
Het arcadische landschap was een voedingsbodem
voor de opmerkelijk diverse economie. Het is aanne
melijk dat een relatief groot deel daarvan draaide rond
het leveren van de goederen en diensten die het funda
ment vormden van de levensstijl van de gegoede bur
gerij en de aristocratie. Omdat die een groot deel van
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de tijd op het platteland doorbracht, profiteerde dat
volop mee. Veel klanten van de leveranciers van mu
ziekinstrumenten, kunsthandelaren, architecten en
tuinarchitecten hielden zich buiten de steden op. In
Friesland, een provincie die men geneigd is vooral als
een agrarische regio te zien, verdiende minder dan de
helft van de beroepsbevolking zijn geld in de land
bouw.13 In de loop van de achttiende eeuw kwam de
liefde voor het landleven en de natuur, die al in de ze
ventiende eeuw een markt voor handboeken over tui
nieren opleverde, langzaam maar zeker onder invloed
van de Verlichtingsidealen. Knoops oeuvre is illustra
tief.
DE TUINEN VAN KNOOP
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Knoop werd aangenomen als hovenier en tuinarchi
tect. Hij opereerde op het snijvlak van de natuurkunde
(plantkunde, of botanie, werd daartoe gerekend) en de
wiskunde. De hovenierskunst was een vorm van toege
paste (in Knoops woorden: ‘werkdadige’) meetkunde,
in praktijk gebracht met levend plantenmateriaal. Het
ontwerpen van tuinen veronderstelde gedegen kennis
van de ligging en grootte van terreinen, waarmee het
aan de cartografie grensde. Zijn wetenschappelijke be
langstelling doet vermoeden dat hij deel uitmaakte
van de kringen rond Franeker. Hoe eng die betrekkin
gen waren is niet duidelijk, maar zeker is dat hij er con
tact mee onderhield. Hij kende David Meese, de bota
nist van de universiteit. Meese maakte hem bekend
met de aardappel, de plant die een enorme invloed op
het dieet van vooral de Nederlandse en, dankzij Frede
rik de Grote, ook de Duitse bevolking zou hebben. Het
staat vast dat Knoop in 1742 aardappelen ging kweken;
dankzij de tussenkomst van Willem van Haaren be
landden ze bij Maria-Louise op het bord.14
Maria-Louise trok hem niet aan als wetenschapper,
maar als tuinontwerper. Zijn eerste grote opdracht
was de inrichting van de tuin bij Mariënburg, even bui
ten Leeuwarden. Daar had ze in 1721 een landhuis met
een tuin gekocht, dat ze in 1731 uitbreidde met een
aangrenzend terrein. Aan Knoop de taak het vijf hec
tare grote terrein om te vormen tot een tuin, waarin
naar Nederlands gebruik ook vruchtbomen en groen
ten werden gekweekt. Hij kreeg zelfs het beheer over
Mariënburg, waar Maria-Louise nu ze geen regentes
meer was kennelijk veel tijd door hoopte te brengen.15
Van geen enkele van Knoops tuinen zijn ontwerpteke
ningen bewaard gebleven en ze zijn allemaal verdwe
nen, maar de verrassend precieze kaart die hij om
streeks 1760 van Leeuwarden maakte, geeft een
redelijke indruk. Daarnaast is er een vogelvluchtper
spectief dat een royaal complex van tuinen toont. Zijn
volgende opdracht was de herinrichting van de Prin
sentuin, een betrekkelijk kleine beschutte siertuin die
in de zeventiende eeuw in een van de bolwerken vlak
bij de residentie was aangelegd.16 De aanleiding was
het aanstaande huwelijk van Maria-Louises zoon Wil

lem Karel Hendrik Friso met Anna van Hannover; uit
eindelijk vond dat plaats in Londen, in 1734. Ook de
Prinsentuin is op zijn kaart van 1760 terug te vinden.
Of Knoop in zijn tijd aan het hof ook voor andere op
drachtgevers werkte, is niet bekend. Dat hij dat daarna
wel deed is meer dan waarschijnlijk. Zo is het aanne
melijk dat hij betrokken was bij de nieuwbouw van een
landhuis met ‘vrugtbare hovingen in thuinen’ dat Ru
dolphus J. Noordbeek, die in 1752 zijn De beknopte
huishoudelijke hovenier uitgaf, in 1753 in Oosterbie
rum liet bouwen.17 Ook de tuinen bij Staniastate bij
Oenkerk waren van zijn hand, maar ook hiervan zijn
geen afbeeldingen bewaard gebleven.18
Toch weten we hoe hij over tuinarchitectuur dacht.
Daarvoor geven zijn tuinboeken uitsluitsel. Hij zag in
het ontwerpen van tuinen ‘een besondere stoffe (…),
die in de Geometrie en Architecture gegrondvest is’.19
Hij voegde eraan toe ‘dat dese Konst geensints een so
ligte sake, en niet ’t Werk van yder Hovenier of Archi
tect is, maar dat hier toe een besondere smaak, ken
nisse en een voorafgaande levendige verbeelding van
de aan te leggen Tuin vereischt word, welke niet als
door een besondere genie en oeffening en door veel
sien van fraje In- en Buitenlandsche Tuinen verkregen
wordt’.20 Hij verwees zijn lezers naar een Franse publi
catie, Dézallier d’Argenvilles La Theorie et pratique du
jardinage, waarvan de eerste druk in 1709 in Parijs was
verschenen. Volgens Erik de Jong, autoriteit op het ge
bied van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitec
tuur, pleitte Dézallier d’Argenville (1680-1765) voor een
minder exuberant ontwerp van de geometrische tuin,
die de natuur niet in een keurslijf zou moeten dwin
gen. Dat maakt hem tot een wegbereider voor de latere
landschapstuin, waar de natuur de geometrie de baas
is.21 Knoop geeft er blijk van uitstekend op de hoogte te
zijn van de recente ontwikkelingen in het buitenland
en zijn pleidooi om op reizen inspiratie op te doen,
doet vermoeden dat hij veel voorbeelden uit de eerste
hand kende. Hoewel hij vasthield aan de geometrie als
basis voor de tuinkunst, gaf hij ruim baan aan de plan
ten die de patronen vorm moesten geven – kennelijk
was hij toch voor alles botanicus.
MATHEMATICUS EN LIEFHEBBER DER KUNST

Knoop noemde zich bij voorkeur mathematicus en
liefhebber der kunsten. Niets lijkt hem meer te hebben
geboeid dan de wetenschap, die hij waar mogelijk van
uit de geometrie benaderde. Religieuze verhandelin
gen komen in zijn werk niet voor, filosofische bespie
gelingen evenmin – en toch is hij een typische
representant van de Verlichting. Niet alleen omdat hij
zijn werk op de wetenschap fundeerde, maar vooral
omdat hij de wetenschap een sleutelrol toedichtte bij
het inzichtelijk maken van de natuurlijke wereld: ze
verandert de wereld om ons heen van een onbegrepen
decor in een manifest van een natuurlijke orde. Waar
lag de sleutel om alle geheimen te ontraadselen? ‘Als
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Knoops opvallend gedetailleerde
kaart van Leeuwarden, vervaardigd
rond 1760 (Stadsarchief Leeuwarden).
De Prinsentuin in een van de noor
delijke bolwerken en de tuinen van
Mariënburg in het zuidwesten
behoren tot de weinige afbeeldingen
die van Knoops tuinen bewaard zijn
gebleven
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metrische vormen is. Minder uitgesproken is dat ook
het geval bij het neoclassicisme, de stijl waaraan Ver
lichtingsdenkers als Petrus Camper de voorkeur ga
ven.23 Het is tekenend dat Knoops eerste publicatie een
in 1744 uitgebrachte herziene en uitgebreide editie was
van J. Morgensters Werkdadige Meetkonst, waarvan de
eerste druk in 1707 was verschenen. Het was het begin
van een langdurige samenwerking met uitgever Abra
ham Ferwerda in Leeuwarden. De publicatie verwierf
de status van handboek dat ook in het wetenschap
pelijk onderwijs werd gebruikt, en werd verschillen
de keren herdrukt, voor het laatst in 1820.24 Het is
geschreven voor een publiek dat zich opmaakt voor
een professionele loopbaan waarvoor kennis van de
geometrie en de landmeetkunde – een onderdeel dat
Knoop belangrijk uitbreidde – onontbeerlijk is. Dit
waren ook de vakken waarin hij de Friese elite na het
ontslag bij het hof onderrichte. In 1750 deed hij dat in
Bakkeveen, waar hij jonkheer Edzard van Burmania
onder zijn hoede nam.25

Titelpagina van de tweede, door Knoop bewerkte en uitge
breide editie van Werkdadig Meetkonst; de eerste druk had hij
in 1744 bij Abraham Ferwerda in Leeuwarden gepubliceerd
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men nu ondersoekt, welk ’t selve is, so sal men bevin
den, dat ’t geen ander is als de Natuur-kunde en de on
dervindingen welke daar uyt opgemaakt worden; want
is’t wel mogelyk, dat men de Gewassen, Gronden etc. te
regte behandelen kan, als men geen goede kennisse
van derselver hoedanigheden, Eigenschappen en uit
werkselen, dat is, van derselver Natuur, heeft?’22 De na
tuur, niets anders, regeert de wereld.
Voor Knoop was de wiskunde, en met name de geo
metrie, de sleutel om de natuurlijke wereld te kunnen
begrijpen. Het was ook de basis voor de kunst; het is
niet voor niets dat de iconische architectuur van de
Verlichting, die van Étienne-Louis Boullée (1728-1799)
en Claude Nicolas Ledoux (1736-1806) een spel met geo

De geometrie, ‘de Ziel van alle Konsten en Weten
schappen’, was voor Knoop een middel om de wereld
te begrijpen; het was ook de basis van de landmeet
kunde, waarover hij een hoofdstuk toevoegde, en de
cartografie, twee disciplines die in de achttiende eeuw
een hoge vlucht namen.26 Ze brachten de wereld niet
alleen letterlijk in kaart, maar ook figuurlijk: ze ver
meerderden kennis en onderwierpen de stad, het
landschap en de natuur aan het menselijk vernuft.
Cartografie was een middel om exacte kennis op te
doen over de feitelijke inrichting van een land dat een
door tolbarrières en politieke grenzen volkomen ge
fragmenteerde lappendeken was; bovendien gaf het
inzicht in de grondslag van een van de belangrijkste
geldbronnen van zowel de overheid als particuliere
grondbezitters: grondbelasting en pachtopbrengsten.
Zo maakte Johan Vegelin van Claerbergen een begin
met het vervaardigen van kadastrale kaarten van zijn
bezittingen, wat resulteerde in een van de grootste
collecties achttiende-eeuwse kaarten van dit type.27
Cartografie zou een van Knoops geliefde thema’s blij
ven; zijn onbetwiste meesterwerk op dit gebied is de al
gememoreerde kaart die hij rond 1760 van Leeuwar
den vervaardigde. Nauw gelieerd aan de wiskunde is
een werk over zonnewijzers: Verhandeling over de sphaerische of klootsche zonne-wysers..., dat hij in 1761 bij
H.A. de Chalmot uitgaf, en het zeven jaar later in Am
sterdam by Johannes Sluyter uitgebrachte Pylaar der
algemeene mathesis of de arithmetica.
Zijn volgende wetenschappelijke publicatie bracht
hem internationale faam. Knoops Pomologia, dat is beschryvingen en afbeeldingen van de beste soorten van Appels en Peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitsland,
Frankrijk, Engeland en elders geagt zyn, en tot dien einde
gecultiveert worden verscheen in 1758. In 1760 ver
scheen bij A. Ferwerda een Duitse, in 1771 een Franse

vertaling.28 Classificatie van de plantenwereld werd tij
dens de Verlichting gezien als een voorwaarde om die
te begrijpen. Bekend is het werk van Carl Linnaeus
(1707-1778), die als een van de eersten een wetenschap
pelijk classificatiesysteem voorstelde: het in 1735 ge
publiceerde Systema naturae. Pomologia bevat wat de
titel belooft: een verzameling beschrijvingen van ap
pel- en perenbomen en hun vruchten, voorzien van bij
zonder fraaie, ingekleurde tekeningen. Pomologia
blijkt het eerste deel van een drieluik. In 1763 versche
nen Dendrologia, of Beschryvinge der plantagie-gewassen, dat de bomen behandelde die in tuinen werden
toegepast, en Fructologia, dat de kweek, het onder
houd en de vermeerdering van allerhande fruitbomen
uitlegt; in hetzelfde jaar werd ook de tweede druk van
Pomologia op de markt gebracht. Aldus was de trilogie
in compleet nieuwe uitgaven beschikbaar; in 1770 her
haalden de uitgevers deze marketingtechnisch kenne
lijk succesvolle strategie door van Pomologia de derde,
en van de twee andere delen de tweede druk uit te bren
gen. Net als Pomologia bleek ook Fructologia internati
onaal in trek: in 1768 verscheen een Franstalige uitga
ve.29 Van de drie Nederlandse versies publiceerden
Allart, Holtrop, de Leeuw en Krap, de eerste twee in
Amsterdam, de laatste in Dordrecht, in 1790 enigszins
vereenvoudigde uitgaven.
Wiskunde en botanie waren niet toevallig de gebie
den waarvoor Jacques Alexandre de Chalmot hem
vroeg bijdragen te leveren voor de grote Nederlandse
encyclopedie, het Algemeen Huishoudelyk-, Natuur-,
Zedekundig- en Konst-Woordenboek, waarvan het eerste
deel in 1768 in Leeuwarden verscheen. Na zijn overlij
den omstreeks 1768 nam de uitgever het werk van
Knoop over – hij was tot de R gevorderd – het beeld van
een tot zijn laatste snik doorschrijvende Knoop is
moeilijk in overeenstemming te brengen met dat van
een door de diaconie bedeelde pauper in het arm
huis.30 Knoops werk op dit gebied toont hem als een
geleerde die, zoals velen van zijn tijdgenoten en type
rend voor de Verlichting, gegrepen was door het idee
de natuurlijke werkelijkheid te begrijpen door die te
classificeren. Dat was werk voor de wetenschap en
vooral interessant voor Knoops collega-botanici. Be
langrijk genoeg, maar er was een missie die voor aan
hangers van de Verlichting nog veel meer gewicht in de
schaal legde: voorlichting van het brede publiek.
KNOOP ALS ONDERWIJZER

De heruitgaven van zijn wetenschappelijke werk en de
vertalingen in het Duits en Frans onderstrepen
Knoops status als gerespecteerd wetenschapper. Zijn
grootste betekenis ontleent hij misschien aan de pu
blicaties waarin hij zich tot de gewone burger richt.
Daarin zijn drie categorieën te onderscheiden: tuin
boeken, historisch-antropologisch werk, en ten slotte
publicaties waarin hij probeerde voor het dagelijks le
ven nuttige kennis samen te vatten. Knoops eerste

voor het algemene publiek geschreven boek had – nau
welijks verrassend – de tuin als onderwerp. In 1752
publiceerde hij bij R.J. Noordbeek De beknopte huishoudelyke hovenier, of korte verhandeling en synony
mische en meernamige listen. Het bleek het eerste deel
van wat opnieuw tot een trilogie uit zou groeien. In
1760 verscheen het tweede deel: De beknopte huishoudelijke hovenier, tweede deel. De Bloem-tuin, bij A. van
Linge en Comp in Leeuwarden, en in 1762 deel drie:
Beknopte huishoudelyke hovernier. Inhoudende eene
verhandeling van alle medicinaale planten, welke hoofdzakelyk in de genees- en heelkunde voorgeschreven worden, merkwaardigerwijze niet in Leeuwarden, maar
bij Folkert van der Plaats in Harlingen en Jacob Ynte
ma in Amsterdam. De term ‘huishoudelijk’ duidt op
de doelgroep: niet de professionele tuinman, maar de
gewone burger. Het was gebaseerd op vijftig jaar on
dervinding en het werk van andere auteurs; hij noemt
C. Bauhini Pinax, Linnaeus, J.P. Tournefort, P. Her
mannus, E. Koenig, S. Pauli, H. Boerhave, B. Zorn,
J.B. Chomel, A. Hallerus, J. Schroderus, R. Dodoneus,
Titelpagina van het boek dat Knoops internationale naam
vestigde: Pomologia. De eerste druk verscheen in 1758 bij
Ferwerda in Leeuwarden

Titelpagina van het tweede deel van Jongmans Onderwyser, in
1759 uitgebracht bij Ferwerda in Leeuwarden. Het eerste deel
was in 1756 verschenen bij Ferwerda en Van Thol, eveneens in
Leeuwarden. Jongmans Onderwyser was Knoops meest ambitieuze en succesvolle populair-wetenschappelijke werk; het werd
verschillende malen herdrukt.
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en M. Lobel. Het bij A. Ferwerda (1716-1783) in 1753 uit
gegeven Beschouwende en werkdadige hoveniers-konst
of Inleiding tot de waarde oeffening der planten richt
zich daarentegen op de tuinman. Het bevat praktische
aanwijzingen over het tuinieren, en alleen al de passa
ge over winterkassen (orangerieën) maakt duidelijk
dat Knoop de vakman op het oog heeft. Ook zijn laat
ste, wellicht postuum gepubliceerde Beschryving van
de moes- en keuken-tuin, dat A. Ferwerda en G. Tresling
in 1769 uitgaven, heeft de tuin tot onderwerp.
Wat de wiskunde is voor de natuurlijke wereld zijn de
geschiedschrijving en de antropologie voor het begrij

pen van de sociale orde. Wie denkt dat ‘serious ga
ming’ een recente uitvinding is vergist zich: Knoops
eerste schreden in het onderwijs in wat later maat
schappijkunde werd genoemd, mondden uit in zijn
Vermakelyk wapen-kundig, geografisch en historisch
spel, een boekje uit 1759 dat hij bij A. Ferwerda uit
bracht en dat in 1768 bij D. Klippink in Amsterdam
werd herdrukt. Het leidt de lezer spelenderwijs in in
de geschiedenis. Zijn meesterwerk op dit gebied is de
Tegenwoordige staat of historische beschryvinge van
Friesland, met 539 pagina’s een lijvig boekwerk dat
in 1763 bij A. van Linge en Comp in Leeuwarden werd
uitgebracht. Het was nadrukkelijk voor het brede pu
bliek bedoeld en daarom in een gemakkelijk toegan
kelijke stijl geschreven – dat was althans de mening
van Knoop zelf, die toegaf dat veel van wat hij schreef
al eerder was behandeld – maar in een ‘harde onaange
naame Styl’. Historische kennis, zo stelt hij in de ‘voor
af-spraak’, is nuttig, al is het maar om het heden met
het verleden te vergelijken. Zijn opmerking over de ma
nier waarop de tijden veranderen spreekt boekdelen:
‘niet in het oorspronkelyke, maar in het toevallige en
wisselvallige’. Met andere woorden: de geschiedenis is
ten prooi aan onbestendigheid. Veel tijdgenoten zul
len dit in verband gebracht hebben met de lotgevallen
van de Republiek. Om vooruitgang te boeken is het no
dig terug te gaan naar de oorsprong.
De Tegenwoordige Staat bevat een schat aan informa
tie. Het bestrijkt zo ongeveer het hele leven, van de ma
nier waarop Friese jongelingen relaties aanknopen tot
de manier waarop ze zich kleden, van de golf van fail
lissementen in de bierbrouwerijbranche toen thee de
meest populaire drank werd (het recht thee te drinken
werd zelfs in arbeidsovereenkomsten opgenomen), tot
de obsessie met het schoonmaken van de woning (een
fenomeen dat de hele Republiek teisterde, tot verwon
dering van menige buitenlandse bezoeker). Knoop
schetst een wereld waarin het genot van eten en drin
ken wijd verbreid was en het ‘spelelement’ in de cul
tuur, om met Johan Huizinga te spreken, het leven
kleur gaf.
De derde categorie, samenvattingen van kennis op
allerlei gebied, resulteerde in 1756 in het bij A. Ferwer
da en P. van Thol uitgegeven eerste deel van Jongmans
onderwyser. In de ‘voorreden’ van dit 878 pagina’s tel
lende boek (de registers niet meegeteld) maakt hij dui
delijk wat hem voor ogen staat: ‘Want hier door, name
lyk door een goede Educatie (...) word de Natuur geleid
en te gemoete gekomen; het Verstand met de aanko
mende Jaaren opgehelderd, de natuurlyke goede Ga
ven van den Hemel bequamer gemaakt, of het kwade
en verkeerde begrip des Jongelings verbeterd en te
regte gebragt, en, met een woord, alles gedaan om een
Jongeling al langzamerhand geschikter te maken tot
het gene waar toe deszelfs Naturel strekt (...) om het
vervolg in het Land waar in hy geboren is, of waar in hy
zyne diensten, schoon een Vreemdeling zynde, met ge

Opstand en doorsnede
van een luxe woonhuis
uit het honderd pagina’s
tellende architectuurtraktaat, dat deel uitmaakt van Jongmans
Onderwyser.
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trouwigheid dient te besteeden, van nuttigheid te zyn.’
Drie jaar later verscheen het tweede deel, dat A. Fer
werda alleen voor zijn rekening nam. Na lang beraad
droeg Knoop het op aan de jongelingen ‘van allerely
honorable Staat en Rang’ – maar vermeldde er meteen
bij dat ‘vermits ’t ook zeeker en bekent is, dat een Boom
geen goede Vrugten dragen kan, of Hy moet geculti
veert worden, en zulks wel inzonderheid in zyn Jeugt,
zo is’t ook, dat een jong Mensch zyn tyd wel besteden
moet in zyn jonge jaaren’. Ook noemde hij de geleer
den bij wie hij te rade was gegaan: ‘het zyn de Heeren
Leibniz, Thsirnhausen, Musschenbroeck, Newton,
Wolf, Maupertuis, en meer andere, welkers Glory wy
niet willen verminderen’. Het tweede deel telde maar
liefst 667 pagina’s en de onderneming was kennelijk
bijzonder succesvol: het werd vier maal herdrukt.31
Jongmans Onderwyser behandelt alles wat een jonge
man nodig heeft om in het leven te slagen. Het eerste
deel bevat verhandelingen over de wiskunde, de boek
houding, de kunst van het brieven schrijven, de juiste
manier om contracten op te stellen, geometrie, stereo
metrie, aardrijkskunde, politieke geschiedenis en
chronologische overzichten. Het tweede onderwijst in
de logica, de natuurkunde, de mechanica, de architec
tuur, de astronomie en het maken van zonnewijzers.
Het deel over architectuur telt ruim honderd pagina’s
en is misschien Nederlands best verstopte architec
tuurtraktaat uit de achttiende eeuw. Knoop laat zien
dat hij uitstekend op de hoogte is van wat er elders in
Europa gebeurt. Italië heeft zijn leidende rol aan
Frankrijk moeten afstaan, meende Knoop – die de sug
gestie wekt dat hij ook zelf heel goed in staat zou zijn
gebouwen te ontwerpen. De tekst begint met een uit
gebreide passage over bouwmaterialen en de plekken
vanwaar die naar de Republiek werden geïmporteerd.
Hij gaat uitvoering in op de verschillende proportie
systemen (een zaak van geometrie) en de belangrijkste
orden. Uitweidingen over technische zaken ging hij
niet uit de weg: hoe verwarmt men een woning? Hoe is
in de aanvoer van vers drinkwater te voorzien? Wat is
de beste plek voor toiletten? Schoon water en de afvoer
van afval waren volgens hem van het grootste belang
om woningen gezond te maken. Voor wie het omvang
rijke Jongmans Onderwyser te veel van het goede was,
publiceerde Knoop in 1758 zijn Sleutel der Latynsche
kunstwoorden, bij A. van Linge in Leeuwarden – en in
hetzelfde jaar bij A. Ferwerda een handleiding voor het
lezen van kranten: Kort onderwys, hoedanig men de
couranten het beste lezen en gebruiken kan; dat Ferwer
da de drijvende kracht was achter de Leeuwarder Courant, zal geen toeval zijn...
CONCLUSIE: DE WERELD VOLGENS
JOHANN HERMANN KNOOP

Knoop wordt vaak afgeschilderd als autodidact, maar
aangezien niets over zijn formele opleiding bekend is,
staat niet vast of dat terecht is. Als de term autodidact

synoniem is met hobbyist – en die associatie ligt voor
de hand – dan is ze zeker niet van toepassing op Knoop,
hoezeer die ook benadrukte een ‘liefhebber’ te zijn. Ze
ker is dat weinig autodidacten wetenschappelijk werk
voortbrachten dat in verschillende talen werd overge
zet, en nog minder zullen hebben meegewerkt aan een
encyclopedie waarbij ook sommige onbetwiste ster
ren van de Nederlandse Verlichting – Petrus Camper,
bijvoorbeeld – betrokken waren. Dat hij naast zijn drie
grote wetenschappelijke publicaties (vijf, als we zijn
eerste boek en zijn Tegenwoordige Staat meetellen)
zich vooral inspande om kennis in begrijpelijke taal
voor een breed publiek te ontsluiten, zegt meer over
zijn opvattingen over de noodzaak het publiek voor te
lichten (te ‘verlichten’) dan over het niveau waarop hij
dat deed.
Knoops wereld was die van wetenschap, kunst en
voorlichting; de wetenschap was oneindig fascinerend
en wekte nieuwsgierigheid op, maar het nut ervan
stopte niet bij de bevrediging van die nieuwsgierig
heid en de ‘vermakelijkheid’ van de studie: de weten
schap bepaalde de positie van mensen in de natuurlij
ke en sociale orde, en bracht ze als het ware thuis. In
die zin was wetenschap politiek. De wereld volgens
Knoop is die van de welopgevoede burger die, terwijl
hij zijn fascinatie voor de natuur uitleeft en zich in de
wetenswaardigheden van de geschiedenis verdiept,
geleidelijk groeit in de rol waarin hij zich volgens zijn
eigen natuur het meest nuttig kan maken voor de sa
menleving. Zijn boeken waren succesvol – en dat wilde
hij weten ook. In zijn Tegenwoordige Staat nam hij een
gedicht op van een niet met name genoemde schrijver
met de initialen F.S.:
Geleerde KNOOP, wiens penne-vrugt,
Alöm doorkneed met geest en zappen,
Haar geur verspreid door al de lugt,
In eene reeks van wetenschappen:
Wat zien we al puik van lekkerny
In al uwe uitgegeven boeken!
Wat bloemen, daar de nyvre by
Op aast, om honing uit te zoeken!
Wat schat uw brein en vlugge hand
Al voedzel voor ’t gezond verstand!
– en dat is nog maar het begin van een lofrede die met
een ook een ode aan arcadia is. Zonder het beroep dat
Knoop uitoefende (hovenier en tuinarchitect) was ar
cadia ondenkbaar: het was tenslotte een door en door
gecultiveerde manier van leven. Die vormde het com
plement van de stedelijke cultuur, niet alleen in Fries
land maar overal in de Republiek. In de geschied
schrijving vormt ze een blinde vlek – daar draait alles
om de stad. In de werkelijke wereld is ze volkomen ver
dwenen, bijna zonder sporen achter te laten.
Van het Friese arcadia is niets over. De sloop ervan
begon al tijdens Knoops leven. Hoge kosten, die in tij

den van economische crises niet meer op te brengen
waren, zullen het belangrijkste motief zijn geweest, en
bovendien representeerden de talloze landgoederen
een politiek bestel dat steeds meer onder vuur kwam te
liggen. De lijst van veilingen waarin bomen en planten
van opgedoekte landgoederen werden aangeboden, is
eindeloos en bereikte een eerste climax in de jaren zes
tig. In de tweede helft van de achttiende eeuw verdwe
nen in Friesland zestig complete landgoederen. Pas nu
ontstond het kale, lege, winderige en volgens sommi
gen onherbergzame platteland dat vooral de noorde
lijke gemeenten kenmerkt – in Knoops tijd zag het
landschap er heel anders uit. Aan te nemen is dat met
de landgoederen ook de bedrijvigheid verdween die er
van afhankelijk was: pas nu werd het platteland volle
dig gedomineerd door het boerenbedrijf. Dat ook het
spelelement uit de cultuur verdween, zoals Huizinga
in zijn befaamde Homo ludens beschreef, zal daarmee
verband houden. En wat is er gebeurd met het plezier
in de wetenschap? Met het bewustzijn dat wetenschap
een maatschappelijk doel dient, en de beoefenaar er
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sistische ontwerp van J.O. Husly (17381796), dat in het begin van de
negentiende eeuw werd uitgevoerd.
De tweede druk van Werkdadige Meetkonst verscheen in 1757 bij Ottho van
Thiel in Den Haag, de derde bij Jan
Abraham Bouvink, ook in Den Haag,
in 1784 – Knoop was toen al overleden.
Een bewerkte editie, ten slotte, werd in
1820 in Amsterdam gepubliceerd onder
de titel Werkdadige meetkunst.
Karstkarel 1985 (noot 2), 476.
Morgenster en Knoop 1757 (noot 22).
K.J. Gildemacher en J.H.P. van der Vaart,
Een rijk bezit. Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van
Claerbergen, Utrecht 2007.
Van Pomologia verscheen al in 1763 de
tweede druk, dit keer door A. Ferwerda
en G. Tresling, die in 1770 ook de derde
editie verzorgden. Daarvoor waren in
1760, twee jaar na de eerste Nederlandse
druk, en in 1766 twee Duitse vertalingen
verschenen, beiden in Nürnberg, en in
1771 een Franse vertaling bij M. Magérus
in Amsterdam.
De Amsterdamse uitgever La Veuve K.
van Tongerlo & Fils gaf de Franstalige
editie van Fructologia uit, in 1771
publiceerde de eveneens in Amsterdam
gevestigde Magérus een tweede Franse
druk.
Karstkarel 1985 (noot 2), 477.
In 1769 en 1773 werden beide delen
herdrukt bij S.J. Baalde in Amsterdam,
en in 1789 volgde, ook in Amsterdam,
een derde complete herdruk. De laatste
editie zag in 1803 het licht, ook in Am
sterdam maar nu bij Laurens Groene
woud.
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en W. Mijnhardt (red.), The Dutch Republic in the Eighteenth Century. Decline,
Enlightenment and Revolution, Ithaca/
Londen 1992, 308-322, 313.
J.H. Knoop, Tegenwoordige Staat of
Historische Beschryvinge van Friesland,
Leeuwarden 1763, 153.
J.A.F. de Jongste, ‘The Restoration
of the Orangist Regime in 1747’, in:
Jacob en Mijnhardt 1992 (noot 10),
32-59, 51.
W. Frijthoff en M. Spies, 1650. Bevochten
eendracht, Den Haag 1999, 156.
Karstkarel 1985 (noot 2), 466.
F. Jagtenburg, Marijke Meu, 1688-1765.
Stammoeder van ons vorstenhuis,
Gorredijk 2015, 190.
W. Eekhoff, Geschiedenis van den
Stads- of Prinsentuin te Leeuwarden,
s.l., 1836, 7, 8.
http://www.eaddsterwierrum.nl/
gerbada/
Knoop verwijst naar dit ontwerp in
zijn Dendrologie. R.L.P. Mulder-Radetzky,
Staniastate te Oenkerk. Monument van de
Maand, Leeuwarden 1988, 47.
J.H. Knoop, Beschouwende en Werkdadige
Hovenier-Konst of Inleiding tot de Waare
Oeffening der Planten, Leeuwarden 1753.
Knoop 1753 (noot 19).
E. de Jong, ‘“De jongste zuster der
schoone kunsten”. Tuinkunst in 18eeeuws Nederland’, in: Nederlandse tuinen
in de achttiende eeuw, Amsterdam/
Maarssen 1986, 1-30, 8.
J. Morgenster en J.H. Knoop, Werkdadige
Meetkonst, ’s-Gravenhage 1757.
Camper maakte deel uit van de jury van
de stadhuisprijsvraag in Groningen; me
de dankzij zijn toedoen won het neoclas
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van inzicht biedt in zijn persoonlijke positie in de we
reld om hem heen? Knoops betekenis ligt in de combi
natie van wetenschappelijk onderzoek en de
verspreiding van de resultaten daarvan onder wat nu
de ‘geïnteresseerde leek’ zou heten – het belang van
zijn wetenschappelijke naspeuringen, die gezien de
vele herdrukken van zijn werk in zijn eigen tijd in aan
zien stonden, verdient nader onderzoek. Onderwijs
zou de redelijkheid van de samenleving ten goede ko
men en kwalijke afwijkingen van de natuurlijke orde
tegengaan. Het laat zich raden wat hij gedacht zou heb
ben van een neoliberaal wetenschappelijk bestel dat
het genereren van kennis afhankelijk maakt van het
verzamelen van credits.
De studie naar Knoop moet nog beginnen. Zijn werk
nodigt uit tot een verder onderzoek naar de inhoud
van zijn boeken, de context waarin die ontstonden, de
uitgeverscultuur in de Republiek. Knoop kan worden
gezien als een typische en ten onrechte als zonderling
afgeschilderde vertegenwoordiger van de Verlichting
in Nederland.
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Prof. dr. C. Wagenaar is historicus en gespeciali
seerd in de geschiedenis en theorie van architectuur
en stedenbouw sinds 1750. In 2011 verscheen zijn Town
Planning in the Netherlands since 1800. Responses to Enlightenment Ideas and Geopolitical Realities (tweede
druk 2015). Sinds 2014 bekleedt hij de mede door de TU

Delft gedragen Thomassen à Thuessink leerstoel aan
de Rijksuniversiteit Groningen, die de relatie tussen
de gebouwde omgeving en volksgezondheid onder
zoekt. Recentelijk is hij benoemd tot hoogleraar in de
architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan deze
universiteit.

JOHANN HERMANN KNOOP AND THE ART OF HISTORY
Cor Wagenaar
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Johann Hermann Knoop was born at the beginning of
the eighteenth century in Freyenhagen near Kassel
(Germany), where his father was in charge of the palace
gardens. In 1731, Maria Louise, daughter of the Elector
and widow of the Frisian stadholder Johan Willem Fri
so, summoned Knoop to the court of the ‘Frisian’
House of Orange in Leeuwarden. There he was respon
sible for the layout and maintenance of the gardens
and estates. In 1747 the ‘Hollandse’ branch of the
House of Orange died out and the Frisian branch relo
cated to The Hague. Leeuwarden lost its status as royal
residence and not long afterwards Johann Hermann
lost his position. So began his second career as scien
tist and publicist.
Knoop regarded mathematics, and in particular ge
ometry, as the key to understanding the natural world.
It is significant that Knoop’s first publication, in 1744,
was a revised and enlarged edition of J. Morgenster’s
handbook for engineers and surveyors, Werkdadige
Meetkonst. His next scientific publication brought him
international fame. Knoop’s Pomologia appeared in
Dutch in 1758; German and French translations fol
lowed in 1760 and 1771 respectively. Pomologia classi
fies all the then known apple and pear trees and their
fruit, and is embellished with exceptionally fine, col
oured drawings. It was followed by similar volumes on
garden trees and fruit trees; the trilogy was reprinted
several times. Knoop’s contributions to the Dutch en
cyclopedia underscores his status as a respected scien
tist.
However, his greatest importance derives from the
publications in which he addressed himself to the ordi
nary citizen. These can be divided into three catego
ries: garden books, historical-anthropological works
and, finally, publications in which he endeavoured to
summarize information useful in everyday life.
Knoop’s first book written for a general readership,

published in 1752, was about the garden: De beknopte
huishoudelyke hovenier, of korte verhandeling en synonymische en meernamige listen (The concise home gar
dener, or brief discourse and synonymic and multiname lists). It was followed in 1760 by a volume
explaining the ornamental garden. A volume dealing
with the medicinal use of plants completed the trilogy
in 1762.
Just as mathematics helps us to understand the natu
ral world, so history and anthropology are helpful in
understanding the social order. After a 1759 booklet
about heraldry, geography and history in the form of a
game (a precursor of today’s ‘serious gaming’), in 1763
Knoop published his masterwork in this field: Tegenwoordige staat of historische beschryvinge van Friesland (Current state or historical account of Friesland),
a hefty 539-page work.
The third category summarizes existing knowledge.
In 1756 the first volume of Jongmans onderwijser ap
peared, followed three years later by volume two; to
gether they amounted to over 1500 pages of informa
tion on mathematics, bookkeeping, the art of letter
writing, the proper way to draw up contracts, geometry,
stereometry, political history, logic, physics, mechan
ics, architecture, astronomy and instructions for mak
ing sundials. The section on architecture is over one
hundred pages long and can lay claim to being the
Netherlands’ best concealed eighteenth-century archi
tectural treatise.
Knoop’s world was that of science, art and popular
education. He believed that it was science that deter
mined the individual’s position in the natural and so
cial order and he felt that it was essential that people
should be aware of this: dissemination of knowledge
was as important for him as scientific research, and
that made him a typical representative of the Enlight
enment.

GIS-TOEPASSINGEN
IN ONDERZOEK NAAR
BUITENPLAATSEN
LANDSCHAPPEN

Steffen Nijhuis

m

1. 3D-laserscan of true color point cloud van een landschap
(P. Werner, eth Zürich)

hang met hun landschappelijke context worden beke
ken. Dit artikel poogt de potentie van gis in dit type
onderzoek te laten zien en geeft inzicht in de mogelijk
heden ervan aan de hand van een aantal toepassingen
uit de onderzoekspraktijk naar buitenplaatsenland
schappen in Nederland en daarbuiten.
DOELSTELLING

gis wordt in het algemeen gezien als een krachtig
instrument voor de verwerking van geografische data
en cartografie. Vaak wordt voorbijgegaan aan de
analytische kwaliteiten van gis. Er zijn nationaal en
internationaal voorbeelden aan te wijzen van histo
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Het centrale thema van dit artikel is de toepassing van
Geografische Informatiesystemen, of kortweg gis, als
ict-instrument voor ruimtelijk onderzoek naar histo
rische buitenplaatsenlandschappen met als doel ken
nis te vergroten over de historische aanleg, ruimtelijke
samenhang en ontwikkeling door de tijd. Deze vorm
van onderzoek kan betrekking hebben op individuele
buitenplaatsen in hun directe omgeving (huis, tuin,
park, landschap), maar ook op regionale schaal, waar
ensembles van meerdere buitenplaatsen in samen
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risch-geografisch, landschapsarcheologisch en land
schapsarchitectonisch onderzoek waarbij ook de ana
lytische kwaliteiten van gis worden ingezet om
historische kennis te verwerven en te verdiepen.1 Hoe
wel er van oudsher en recentelijk veel aandacht is voor
buitenplaatsenlandschappen, wordt gis nog maar in
cidenteel gebruikt in dit type onderzoek en is er niet of
nauwelijks over geschreven.2 Ofschoon nog niet gron
dig uitgezocht waarom, heeft dat waarschijnlijk voor
een groot deel te maken met onbekendheid van de toe
passingsmogelijkheden en met vooroordelen tegen
digitale instrumenten, zoals geconcludeerd wordt uit
verschillende onderzoeken naar gis-gebruik in aanpa
lende vakgebieden.
Dit artikel wil bijdragen aan het ontwikkelen en ver
spreiden van kennis op het terrein van gis-toepas
singen in buitenplaatsenlandschappenonderzoek en
daarmee ook een bijdrage leveren aan het invullen
van de kennislacune tussen buitenplaatsenonderzoek
en de mogelijkheden die geo-informatietechnologie
biedt.3 In dit artikel worden enkele toepassingsmoge
lijkheden van gis als een instrument in onderzoek
naar buitenplaatsenlandschappen beschreven en geïl
lustreerd. gis biedt mogelijkheden om grip te krijgen
op buitenplaatsenlandschappen door gebruik te ma
ken van de rekenkracht van computers en door ver
schillende informatielagen met elkaar te verknopen
en te bewerken om te komen tot nieuwe inzichten over
deze levende groene monumenten.
GIS ALS ONDERZOEKSINSTRUMENT

Een gangbare definitie van gis luidt: ‘Een geografisch
informatiesysteem is een computersysteem dat hulp
middelen biedt om aan elkaar gekoppelde ruimtelijke
en niet-ruimtelijke gegevens te structureren, op te
slaan, te bewerken, te beheren, op te vragen, te analy
seren en weer te geven, zodanig dat die gegevens nut
tige informatie opleveren voor het beantwoorden van
een gegeven [ontwerp-,] beleids- of onderzoeksvraag.’4
Deze definitie benadrukt dat gis een platform is voor
ruimtelijke analyse en daarmee relevant voor onder
zoek naar buitenplaatsenlandschappen.
gis is ontwikkeld door integratie van vier belangrij

ke computertoepassingen: image processing (raster- of
wel ‘pixel’-georiënteerd), computer aided design (cad)
(vector-georiënteerd), cartografie en database ma
nagement.5 De feitelijke opbouw van gis bestaat uit de
programmatuur, de apparatuur, de gegevensbestan
den, de mensen die het systeem gebruiken en het orga
nisatiekader waarbinnen het systeem operationeel is
(afb. 2). Dit impliceert dat de onderzoeksresultaten
niet alleen afhankelijk zijn van de mogelijkheden die
de hardware (bijvoorbeeld rekenkracht) en software
bieden, maar ook in hoge mate bepaald worden door
de expertise en doelstellingen van de gebruiker.
De analyseresultaten zijn daarmee ook afhankelijk
van het disciplinaire perspectief, de focus en vraag
stelling van het onderzoek en de gehanteerde onder
zoeksmethoden. Wanneer geografen het landschap
met behulp van gis onderzoeken, zullen de resultaten
anders zijn dan wanneer landschapsarchitecten ge
bruikmaken van deze technologie. In die zin is het on
derzoeksresultaat een reflectie van een manier van
denken. Deze dialectiek tussen onderzoek en de ge
bruikte instrumenten, en de daaruit voortkomende
representaties en interpretaties van de werkelijkheid,
staat aan de basis van wetenschap en kunst.6 Net zoals
de microscoop of een telescoop het mogelijk maakt as
pecten van de wereld te onderzoeken die met het blote
oog niet zichtbaar zijn, moet gis voor buitenplaatsen
landschappenonderzoek worden beschouwd als een
instrument waarmee aspecten te zien zijn die voor
heen onzichtbaar bleven. Hier is zien gelijkgesteld aan
kennisverwerving.
Om gis te gebruiken als instrument in buitenplaat
senonderzoek is het belangrijk om te begrijpen dat het
als informatietechnologie bestaat uit vier interactieve
subsystemen7: een input-subsysteem voor data-acqui
sitie en het omzetten van kaarten en andere gegevens
in digitale vorm; een opslag- en terughaal-subsysteem
voor het verwerken van gegevens voor het gebruik van
specifieke analyses; een analyse-subsysteem, het gene
reren van specifieke informatie door geautomatiseer
de ruimtelijke analyse; en een output-subsysteem voor
het produceren van kaarten, tabellen en andere visue
le representaties. Deze subsystemen kunnen voor bui

2. gis als geïntegreerd systeem van componenten voor het uitvoeren van ruimtelijke analyse
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tenplaatsenlandschappenonderzoek gebruikt worden
in een repetitief en cyclisch proces dat bestaat uit de
verwerking van de gegevens in een digitaal land
schapsmodel (subsystemen 1 en 2), gevolgd door ex
ploratie van het digitale landschapsmodel met behulp
van geautomatiseerde ruimtelijke analyse (subsys
teem 3) en ten slotte de visuele weergave van analysere
sultaten met behulp van kaarten, virtuele 3D-land
schappen en/of tabellen (subsysteem 4).
Er zijn drie toepassingsgebieden die, vooral in com
binatie, nuttig zijn in het onderzoek naar buitenplaat
senlandschappen:
• gis-modellering: het ruimtelijk beschrijven en (re)
construeren van buitenplaatsenlandschappen in
digitale vorm;
• gis-analyse: het exploreren en analyseren van de
landschapscompositie om ruimtelijke relaties en
principes inzichtelijk te maken, waarbij gebruik
gemaakt wordt van de verwerkingssnelheid en
capaciteit van computers voor ex-ante- en ex-post
simulatie en -evaluatie;
• gis-visualisatie: het weergeven van (virtuele)
buitenplaatsenlandschappen in ruimte en tijd,
om informatie en kennis te ontdekken en te
communiceren.
CONSTRUCTIE VAN DIGITALE BUITENPLAATSENLAND
SCHAPPEN

gis-modellering heeft betrekking op de vervaardiging
van een (driedimensionaal) digitaal landschapsmodel
van het buitenplaatsenlandschap met gebruikmaking
van het input-subsysteem en opslag- en terughaal-subsysteem als basis voor analyse en visualisatie.
Dataverwerving

Digitalisering en evaluatie van historische topografische
data

•3

Voor buitenplaatsenonderzoek is digitalisering en
evaluatie van analoge topografische data onontbeer
lijk, omdat historische ruimtelijke gegevens in digita
le vorm vaak ontbreken. Vooral als het gaat om de
ruimtelijke ontwikkeling door de tijd is men afhanke
lijk van historisch kaartmateriaal,14 zoals ontwerpte
keningen of kadastrale kaarten.15 Evaluatie van de be
trouwbaarheid van planimetrische, temporele en
thematische aspecten van die kaarten is daarbij van
groot belang.16 gis kan in dit verband worden gebruikt
voor cartometrisch ondersteunde bronnenkritiek: het
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Het verkrijgen van data is een belangrijke voorwaarde
voor de (re)constructie van buitenplaatsenlandschap
pen in digitale vorm (kaarten, 3D-modellen etcetera).
Het input-subsysteem maakt gegevensinvoer in gis
mogelijk. Bij de invoer in gis hebben gegevens altijd
een geometrische, een beschrijvende en een tempore
le component.8 De geometrische component verwijst
naar de (geografische) locatie, vorm en afmetingen
van het object. De beschrijvende component verwijst
naar de niet-geometrische aspecten ervan, zoals de
aard van het object, hoeveelheden, oppervlaktes, etce
tera, en de temporele component verwijst naar de
tijdsdimensies, zoals de datum van opname of de date
ring van het object.
Gegevens van buitenplaatsenlandschappen kunnen
worden verkregen door verschillende soorten dataver
wervingsmethoden vanaf de grond (terrestrisch) en
vanuit de lucht met behulp van drones, helikopters,
vliegtuigen en satellieten.9 Terrestrische dataverwer
ving kan worden gedaan met 3D-laserscanners (afb. 1)
en elektronische afstandmeting, maar natuurlijk ook

met meer traditioneel landmeetkundig gereedschap
zoals theodolieten, waterpassen en meetlinten, al dan
niet ondersteund met Global Navigation Satellite Sys
tems (GNSS). Zodoende kan accurate positiebepaling
plaatsvinden en kunnen driedimensionale gegevens
worden verzameld van objecten en elementen, tuin en
park, en complete landschappen. Sonar wordt ingezet
voor de opname van waterbodems om reconstructies
te maken van bijvoorbeeld vroeger aanwezige visvij
vers.10 Handheld gps, smartphones en eye-tracking bie
den veel mogelijkheden om data te verzamelen over
bijvoorbeeld het gebruik en beleving van tuinen en
parken.
Vanuit de lucht maakt fotogrammetrie het mogelijk
grote gebieden in kaart te brengen door hogeresolutieluchtfotografie en airborne laserscanning. Het laatste
wordt gebruikt voor de vervaardiging van zeer precieze
terreinhoogtemodellen of Digital Elevation Models
(dem). Het Actueel Hoogtebestand Nederland (ahn) is
daar een mooi voorbeeld van.11 Dit is een zeer precies
hoogtemodel van Nederland dat veel mogelijkheden
biedt voor landschappelijk onderzoek op verschillen
de schaalniveaus en vanuit verschillende invalshoe
ken voor buitenplaatsenlandschappen kan worden
gebruikt. Dergelijke hoogtegegevens maken het bij
voorbeeld mogelijk kreekpatronen of vergraven water
partijen in het landschap zichtbaar te maken, zoals te
zien in verdwenen buitenplaatsen als Rijnsburg, Huis
ter Mee en ’t Middenhof in de omgeving van Oostka
pelle op Walcheren (afb. 3 en 4). Luchtfoto’s en satel
lietbeelden kunnen middels fotogrammetrie worden
vertaald in digitale topografische kaarten (tot een
schaal van 1:10.000) of thematische kaarten zoals
landgebruiks- of vegetatiekaarten, die ook onmisbaar
zijn bij landschappelijk onderzoek.
Andere bronnen van data voor onderzoek naar bui
tenplaatsenlandschappen zijn niet-commerciële en
commerciële datasets, zoals topografische en thema
tische kaarten, die te verkrijgen zijn via diverse web
sites.12 Ook data verkregen door crowd sourcing zijn
nuttig. Hier werken vrijwilligers bijvoorbeeld geza
menlijk aan kaarten die als basis kunnen dienen voor
verder onderzoek.13
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3. Met behulp van een hoogtekaart (ahn) worden kreekpatronen in het landschap zichtbaar, maar ook vergraven waterpartijen en
andere elementen van verdwenen buitenplaatsen als Rijnsburg, Huis ter Mee en ’t Middenhof op Walcheren (blauw naar bruin, van
laag naar hoog)
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meten en corrigeren van positionele afwijkingen in
historisch kaartmateriaal. Analoge historische kaar
ten worden dan eerst gescand, omgezet in een digitaal
rasterbestand, en voorzien van ruimtelijke coördina
ten gebaseerd op de geografische positie van ‘vaste’
controlepunten zoals gebouwen en kerktorens die op
moderne kaarten terug te vinden zijn.17 Dit proces heet
georefereren en gaat gepaard met de selectie van een
referentiecoördinatenstelsel, het aanwijzen van con
trolepunten en een geometrische transformatie. Geo
referentie maakt het mogelijk ruimtelijke afwijkingen
van de kaart in kwestie te meten, in kaart te brengen
en te corrigeren (afb. 5). Vervolgens kan de kaart, of de
len daarvan, worden gevectoriseerd – digitaal vertaald
in punten, lijnen en vlakken. Omdat de kaarten met
gis digitaal worden vastgelegd in een coördinatenstel
sel wordt het mogelijk informatie van verschillende
kaarten uit te wisselen of samen te voegen.
Andere visuele representaties zoals eigentijdse schil
derijen en gravures,18 maar ook reisverslagen, inven
tarislijsten19 en dergelijke helpen bij de ruimtelijke

interpretatie en kunnen aanvullende gegevens ver
schaffen over bijvoorbeeld gebruik van tuin en park,
aard en hoogte van beplanting, etcetera. Met behulp
van plantfysiologische modellen kunnen groeicurves
van relevante boomsoorten en heesterbeplanting ge
genereerd worden die helpen bij de inschatting van de
hoogte van beplanting in een bepaalde ontwikkelings
fase.20 Als historische topografische bronnen ontbre
ken, kan tuinarcheologie uitkomst bieden.21
Het digitale landschapsmodel

Zodra de gegevens digitaal beschikbaar zijn, worden
deze via het opslag- en terughaal-subsysteem van gis
gemodelleerd met behulp van computerprocedures en
algoritmen. De gegevens worden daarbij vertaald tot
een twee- of driedimensionale vector- of raster-geba
seerde structuur van data: het digitale landschapsmo
del (dlm). Het dlm is een beschrijvend digitaal model
dat als basis dient voor experimenten, analyse en visu
alisatie van een buitenplaatsenlandschap.22 Het dlm
kan worden opgevat als een vereenvoudigde weergave,

4. Fragment van een kaart van Walcheren uit 1750 met daarop onder andere de buitenplaatsen Rijnsburg, Huis ter Mee en
’t Middenhof. Vervaardigd door D.W.C. en A. Hattinga (Zeeuws Archief)

een formeel-ruimtelijke beschrijving van een be
staand, niet meer bestaand of toekomstig buitenplaat
senlandschap. Technisch gezien bestaat de dlm uit
een terreinlaag (een digitaal hoogtemodel [dem]), aan
gevuld met andere topografische 2D- en 3D-objecten,
zoals paden, water, gebouwen en bomen.23 De onder
staande tabel geeft de geomorfologische en hydrogra
fische elementen, vegetatie en gebouwde en/of gecon

strueerde elementen weer die in een dlm kunnen
worden opgenomen.
Er zijn drie manieren waarop de tijd in een dlm kan
worden vastgelegd: als time-slice snapshots, via versioning, of als ruimte-tijdcomposiet.24 Time-slice snapshots brengen de fysieke vorm en het patroon van de
site op bepaalde momenten in de tijd in beeld. Bij ver-

Hydrografie

meren, beken, rivieren, (vis)vijvers, grachten

Vegetatie

bossen, bomen (individueel, gegroepeerd, lanen), heesters, grasland,
weiland, akkerland, boomgaarden, ornamentele beplanting (parterre,
bloemborder, etc.)

Gebouwde en aangelegde
elementen

paden, wegen, huizen, schuren, poorten, parcellering, architectonische
elementen (zoals tempels, torens, obelisken, beelden)

•3

heuvels, ruggen, valleien, hellingen, depressies, welvingen
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5. Cartometrische analyse van een historische kaart met een buitenplaats. De vervorming van het raster brengt de afwijking
van de kaart in beeld. De richting en mate van afwijking van de kaart worden zichtbaar gemaakt door respectievelijk een vector
en cirkel

sioning worden wijzigingen in de basisstaat aange
bracht door superpositie. De ruimte-tijdcomposiet
combineert meerdere time-slice snapshots. Voor land
schapstuin Stourhead (Wiltshire, vk) bijvoorbeeld
konden een aantal verschillende time-slice snapshots
geconstrueerd worden op basis van moderne en histo
rische topografische bronnen, waardoor het mogelijk
werd de ontwikkeling van de buitenplaats door de tijd
te bestuderen en cruciale ruimtelijke transformaties
te duiden (afb. 6).25
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gis-analyse is de exploratie en evaluatie van het digi
tale landschapsmodel om nieuwe of latente ruimtelij
ke patronen en relaties te laten zien met gebruikma
king van de rekenkracht van computers. gis-analyse
bestaat in feite uit het meten, testen en simuleren van
ruimtelijke aspecten en de interpretatie van de resul
taten daarvan. De grondslag voor analyse en evaluatie
wordt bepaald door technische bewerkingen zoals het

uitvoeren van overlay-bewerkingen, queries (zoekop
drachten), reclassificatie, bufferanalyse, interpolatie,
terreinanalyse, modellering, geostatistische analyse,
3D-symbolen/geometrie en toevoegde bewerkingen
uit expertsystemen. De beschikbare principes van gisondersteunde ruimtelijke analyse zijn onder te bren
gen in twee verschillende perspectieven: het verticale
en het horizontale perspectief.26
HET VERTICALE PERSPECTIEF

Het verticale perspectief beschouwt het landschap van
bovenaf. Het brengt ruimtelijke patronen, samenhang
en interactie in beeld. Het biedt een gedetailleerd over
zicht van het landschap met een dynamische schaal
door in- en uitzoomen. gis-analyse vanuit verticaal
perspectief richt zich op:
• locatie/allocatie: het in beeld brengen van objecten
of gebieden met bepaalde eigenschappen, selecties
daarbinnen en combinaties daarvan;

• dichtheid: het in beeld brengen van ruimtelijke
patronen op basis van aantal, spreiding en concen
tratie van objecten of gebieden;
• afstand/bereik: het in beeld brengen van objecten of
gebieden die een bepaalde relatie hebben op basis
van afstand, voldoen aan een afstandscriterium of
een bepaald bereik in tijd hebben;
• beweging/verandering: het in beeld brengen van
patronen van verandering of beweging van objecten
of gebieden;
• kwantiteit: het in beeld brengen van objecten of
gebieden op basis van aantallen, uitgedrukt in
absolute, hoeveelheden, verhoudingen, volgorde/
ordening, etcetera.
Afhankelijk van de gebruikte schaal (uitsnede en kor
relgrootte), variërend van enkele vierkante meters tot
enkele kilometers, kunnen met behulp van deze prin
cipes verschillende topologische en chorologische re
laties binnen het landschap worden bestudeerd. Topo
logische analyse richt zich op de verticale relaties
tussen de verschillende lagen van het landschap: bo
dem, water, vegetatie, klimaat en menselijk handelen.
Chorologische analyse richt zich op de horizontale re
laties tussen landschappelijke of (programmatische)
eenheden. In het kader van buitenplaatsenonderzoek
met behulp van gis zijn deze relaties belangrijk voor
het begrijpen van de manier waarop de buitenplaats in
zijn context ligt en reageert op bodem, geomorfologi

sche, hydrologische en geografische omstandigheden.
Door bijvoorbeeld op de schaal van Nederland bui
tenplaatsen te projecteren op een terreinhoogtekaart
worden buitenplaatsenlandschappen zichtbaar (afb. 7).
Vaak zijn deze zones gelegen op gradiënten van hoog
naar laag in de binnenduinrand, langs de Utrechtse
Heuvelrug en de oostelijke helling van de Veluwe,
maar ook in droogmakerijen als de Beemster en langs
rivieren zoals in de Vechtstreek. Meer in detail wordt
duidelijk hoe individuele buitenplaatsen in het na
tuurlijke landschap gelegen zijn, maar ook hoe de
ruimtelijke en programmatische organisatie van de
plattegrond in elkaar zit en welke rol bodemsoorten,
waterhuishouding en bereikbaarheid vanuit de stad
daarin spelen. In het geval van Gelders Arcadië, het
buitenplaatsenlandschap van de oostflank van de
Veluwe, wordt dan de strategische ligging en oriënta
tie van individuele buitenplaatsen zichtbaar (afb. 8 en
9), zoals Gelderse Toren, gelegen op een rivierduin met
uitzicht over het rivierengebied, of Rosendael, gelegen
aan een beekdal met stromend water.
Op basis van een dergelijke analyse waarbij de ken
merkende relatie met het landschap centraal staat, is
het mogelijk overeenkomsten en verschillen te duiden
en te groeperen. Daarmee kunnen typen buitenplaat
senlandschappen worden onderscheiden zoals die
langs rivieren en trekvaarten, in droogmakerijen, op
de strandwallen, langs de binnenduinrand en langs
stuwwallen.27

6. gis-gebaseerde digitale landschapsmodellen van landschaptuin Stourhead (Wiltshire, vk) in verschillende ontwikkelingsfasen
en getoond als virtueel 3D-landschap (boven) en als kaart (onder)

1785

1887

2010

7. De Nederlandse buitenplaatsen geprojecteerd op
eenterreinhoogtekaart (AHN). Daarmee worden patronen
van buitenplaatsen zichtbaar die door hun ligging
en spreiding buitenplaatsenlandschappen
genoemd kunnen worden (blauwtinten beneden
zeeniveau, bruintinten boven zeeniveau)

8. gis-analyse van Gelders Arcadië, het buitenplaatsenlandschap aan de oostflank van de Veluwe. Door de projectie op
het hoogtemodel wordt de strategische ligging van individuele buitenplaatsen zichtbaar
9. Detailkaart van Gelders Arcadië waarin de verschillen in ruimtelijke opbouw en oriëntatie van individuele
buitenplaatsen zichtbaar worden
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10. De koepel van de Santa Maria del Fiore, de Dom van Florence, is een belangrijk oriëntatiepunt in het landschap, zoals deze
viewshed-analyse duidelijk maakt. In blauw het gebied waar de koepel zichtbaar is

HET HORIZONTALE PERSPECTIEF
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Het horizontale perspectief beschouwt het buiten
plaatsenlandschap als een waarnemer van binnenuit
en heeft te maken met standplaats en beweging. Gang
bare principes van gis-analyse in deze groep hebben
betrekking op:
• zichtbaarheid: het in beeld brengen van de zicht
bare ruimte of het visuele bereik van objecten of
gebieden op basis van driedimensionale terrein
analyse;
• virtuele 3D-landschappen: het in beeld brengen

van objecten en gebieden en hun horizontale en
verticale ruimtelijke opbouw, werking en samen
hang in een virtuele, driedimensionale omgeving.
Dit type gis-analyse richt zich op de verschijnings
vorm, landschapsfysionomie of visueel-ruimtelijke
kenmerken (het ‘gezicht’) van het buitenplaatsenland
schap.28 Het gaat er hierbij om aspecten van de zicht
bare vorm te meten. De zichtbare vorm is de visuele
manifestatie van de driedimensionale ruimtelijke
structuur waarbij visuele waarnemingscondities een
belangrijke rol spelen, zoals de positie (hoogte en af

11. Toepassing van de viewshed-analyse om een ontworpen tafereel te analyseren

•3

tafereelverschuiving belangrijke thema’s voor buiten
plaatsenonderzoek, omdat dergelijke ruimtelijk-es
thetische aspecten vaak aan de basis staan van het
buitenplaats-ontwerp waarin de samenhang tussen
gebouw, tuin, park en landschappelijke context uitge
werkt werd, alsmede de balans tussen otium (vermaak)
en negotium (werk).30
Bij ruimtelijke opbouw wordt het gebied in zijn ge
heel bekeken, waarbij ruimtelijke patronen van mas
sa-ruimte, open-dicht, en ruimtelijke hiërarchie vast
gelegd worden op kaarten. Bij tafereelopbouw staat de
compositie van een ruimtelijk beeld zoals men dat op

B U L L E T I N K N O B 2 016

stand), kijkhoek, kijkrichting, beweging en atmosferi
sche omstandigheden.
Viewshed-analyse is een op gis gebaseerde driedi
mensionale zichtveldmethode waarbij de zichtbare
oppervlakte of de zichtrelaties worden berekend van
uit een of meerdere waarnemingsposities.29 Met deze
analyse brengt men als het ware het potentieel van wat
men kan zien in beeld, dus het gaat dan vooral om de
mogelijke en/of waarschijnlijk zichtbare ruimte. Het
menselijk gezichtsvermogen en de manier van kijken
is bij deze analysemethode het uitgangspunt. In dit
verband zijn ruimtelijke opbouw, tafereelopbouw en
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12. gis-gebaseerd virtueel 3D-landschap. Een realistische
reconstructie van de verdwenen zeventiende-eeuwse buitenplaats Honselaarsdijk (A. de Boer, L. Breure, S. Spruit en
H. Voorbij, Universiteit Utrecht)
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ooghoogte ziet vanaf specifieke waarnemingspunten
centraal. De analyse richt zich op statische zichtrela
ties zoals die zich voordoen bij uitzichten, ingekaderde
uitzichten (vista’s) en ontworpen tafereelcomposities.
Dergelijke zichtrelaties waren bijvoorbeeld belangrijk
bij de ontwikkeling van het Toscaanse buitenplaatsen
landschap rondom Florence (Italië). Allocatie en oriën
tatie van villa’s en hun tuinen in de Toscaanse heuvels
rond de stad waren afhankelijk van de zichtbaarheid
van de koepel van de Basilica di Santa Maria del Fiore,
of kortweg Duomo, die als het visuele middelpunt van
de regio gold.31 Met behulp van zichtbaarheidsanalyse
kon het visuele bereik van de Dom onder normale
weersomstandigheden geanalyseerd worden en zicht
relaties tussen de Duomo en villa’s onderbouwd
(afb. 10). Bij landschapstuin Stourhead zijn de visuele
principes van diverse ontworpen tafereelcomposities
(‘3D-schilderij’) nader onderzocht met behulp van gis
(afb. 11).32 Daarmee zijn nieuwe inzichten verkregen
over de gehanteerde horizontale en verticale zichthoe
ken in relatie met de plaatsing en zichtafstand van ar
chitectonische elementen in de compositie. Horizon
tale beeldhoeken zijn belangrijk voor zichtbaarheid en
herkenning (bijvoorbeeld binnen ca. 30 graden bino
culair zicht ziet men het scherpst), verticale beeldhoe
ken bepalen voorgrond, middenplan en achtergrond
van de driedimensionale compositie.33 In dit Engelse
landschapspark hebben de toepassing van dergelijke
visuele wetmatigheden geleid tot tafereelcomposities
met wereldfaam.
Tafereelverschuiving is ook een thema dat met zicht
veldmethoden kan worden onderzocht. Hierbij gaat
het om een opeenvolging van ruimtelijke beelden van
af routes (beeldsequentie) in samenhang met bewe
ging. Belangrijke aspecten zijn daarbij het padenver
loop in het platte vlak of in het hoogteverloop. Ook de
manier van bewegen kan in de analyse worden meege
nomen, met langzame beeldverschuiving, zoals bij lo
pen, of juist snelle beeldverschuiving zoals per fiets of

te paard. ‘Zichtbaartijd’, hoelang of hoe vaak delen van
de buitenplaats in beeld zijn, is een nuttig begrip bij de
bepaling welke delen visueel dominant zijn.
Virtuele 3D-landschappen in gis bieden de mogelijk
heid om greep te krijgen op de driedimensionale wer
kelijkheid in het verleden, heden en toekomst. Het zijn
digitale landschappen met een bepaalde mate van rea
lisme; die is afhankelijk van het doel en de beschikba
re tijd. De virtuele landschappen kunnen naar behoef
te statisch of dynamisch worden bestudeerd, vanuit
ooghoogte of vogelvluchtperspectief. Veranderingen
in tijd en ruimte kunnen worden gesimuleerd, evenals
het effect van bijvoorbeeld ruimtelijke of ecologische
processen. Ook kunnen toekomstige en historische
landschappen worden geconstrueerd of gereconstru
eerd om deze te beoordelen op ruimtelijke kwaliteiten.
Het verdwenen zeventiende-eeuwse Honselaarsdijk
kan als voorbeeld dienen, waarbij op basis van histori
sche bronnen een gis-gebaseerde realistische recon
structie is gemaakt om een indruk te krijgen van de
ruimtelijke opbouw en expressie van het ensemble
(afb. 12).34 Ook zijn complete historische landschap
pen op deze wijze gereconstrueerd.35
3D-modellering in gis biedt uitgebreide mogelijkhe
den voor het onderzoeken van virtuele landschappen,
zoals het afbeelden van landschappen en terreinhoog
temodellen in 3D, interactieve en dynamische naviga
tie, 3D-symbolen en geometrieën (bijvoorbeeld het im
porteren van 3D-modellen of 3D-laserscanning data),
3D-zichtbaarheidsanalyse en het bepalen van observa
tiepunten of routes.
De hier genoemde gis-analyses zijn individueel of in
combinatie bruikbaar, wat geïllustreerd wordt door de
vele toepassingen. De gerelateerde methoden en tech
nieken kunnen worden ingezet in ex-ante (vooraf) en
ex-post (achteraf) onderzoek. Het is daarmee niet al
leen een hulpmiddel om de huidige ruimtelijke situa
tie of die in het verleden in beeld te brengen, maar ook
toekomstige ontwikkelingen. Men kan denken aan
metingen, simulaties en experimenten om effecten
van beheersmaatregelen met betrekking tot verjon
ging van boombestanden te bestuderen, of aanpassin
gen in het routesysteem in verband met toegankelijk
heid, of inpassing van nieuwe bebouwing en dergelijke.
GIS-VISUALISATIE

De ruimtelijke informatie en analyseresultaten kun
nen afhankelijk van het doel op verschillende manie
ren gevisualiseerd worden met behulp van het outputsubsysteem van gis. Men kan daarbij gebruikmaken
van dynamische of statistische wijzen van presentatie
in twee, drie-, of vierdimensionale vorm met digitale
en/of analoge output zoals kaarten, tabellen en dia
grammen maar ook virtuele driedimensionale model
len (inclusief walk-through of fly-through animaties)
en 3D-print (gis-cam). Afhankelijk van de data is
het met gis mogelijk te schakelen tussen verschillende

13. gis-gebaseerde bewerking van hoogtegegevens van Nederland,
linksboven gevisualiseerd als kaart waarop de kleuren de hoogte
ten opzichte van de zeespiegel zijn weergeven. Rechts een 3D-geprinte
maquette die de hoogtes weergeeft

14. Een opstelling op landgoed Beeckesteijn toont de landschapsontwikkeling van Kennemerland door een sequentie van kaarten
die op een met gis-cam vervaardigde 3D-maquette worden geprojecteerd (S. Nijhuis, M. Pouderoijen en J. Wiers, TU Delft)
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wijzen van visualisatie. Zo kunnen hoogtegegevens
bijvoorbeeld als kaart getoond worden met kleuren
die hoogtezones markeren en slagschaduw in de
achtergrond die hoogteverschillen zichtbaar maakt,
of als 3D-geprinte maquette op basis van hoogtedata
(afb. 13).
Visuele representatie is belangrijk voor visueel den
ken en communiceren.36 Visueel denken impliceert
het genereren van kennis en ideeën door de creatie,
beschouwing en interpretatie van visuele representa
ties van het eerder niet-zichtbare, terwijl visuele com
municatie verwijst naar de overdracht van resultaten
in visuele vorm. Door gebruik te maken van de reken
kracht van computers in combinatie met analyse-, mo
dellerings- en visualisatietechnieken ontstaat nieuwe
informatie en kennis over ruimtelijke opbouw, proces
sen en gebruik in een interactief proces tussen de ge
bruiker en de computer. gis kan worden gezien als een

‘verlengstuk van het brein’, als gereedschap om het
observeren en reflecteren te ondersteunen. Bij visuele
communicatie gaat het om overdracht en uitwisseling
van informatie, beeld en kennis aan belanghebben
den of breder publiek.
gis-visualisaties zijn abstracties van de werkelijk
heid, maar kunnen variëren in niveau van realisme en
mate van detail. Ruimtelijke schaal, resolutie en de
mate van generalisatie zijn de belangrijkste eigen
schappen ervan. Schaal is de verhouding tussen een
afstand op de kaart of in een 3D-model en de overeen
komstige afstand in werkelijkheid. De resolutie is de
mate waarin details zijn te onderscheiden. Tussen fy
sieke werkelijkheid en abstracte betekenis bestaat een
continuüm van visuele voorstellingswijzen variërend
van zeer waarheidsgetrouw tot schematisch-iconisch.
Afhankelijk van de doelstelling kunnen al deze typen
ingezet worden in landschapsonderzoek, waarbij
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schematisch-iconische voorstellingen vaak nuttig blij
ken te zijn voor analyse en interpretatie, terwijl realis
tische voorstellingen het vaak goed doen bij het grote
publiek.
Buitenplaatsenlandschappen veranderen in de loop
van de tijd door menselijk handelen of natuurlijke pro
cessen. De beweging door het landschap, de beweging
van het landschap en de interactie met het landschap
zijn dynamische aspecten.37 Hoe deze ruimtelijk-tem
porele dynamiek vast te leggen, is een belangrijk on
derwerp in gis-visualisatie.
Gangbare principes voor het uitdrukken van veran
deringen in de tijd en ruimte zijn de ruimte-tijdcom
posiet, die bestaat uit meerdere snapshots in serie of in
een dynamische voorstelling. De ruimte-tijdcompo
siet toont verandering in een twee- of driedimensio
nale voorstelling. Meerdere time-slice snapshots tonen
cruciale staten van ontwikkeling in een reeks van
twee- of driedimensionale representaties met een be
paalde tijdsinterval zoals eerder getoond aan de hand
van Stourhead (afb. 6). Dynamische visualisaties zijn
driedimensionale voorstellingen die voortdurend ver
anderen, met of zonder de controle van de gebruiker;
voorbeelden zijn interactieve kaarten, fly-overs en
walk-throughs. Combinaties tussen statische en dyna
mische visualisaties zijn ook nuttig.38 Zo blijken dyna
mische digitale projecties op maquettes effectief in
het overbrengen van informatie en kennis voor een
groter publiek. Een opstelling op landgoed Beecke
steijn toont bijvoorbeeld de ontwikkeling van de land
goederenzone van Kennemerland door een sequentie
van gis-kaarten die op filmische wijze op een met giscam vervaardigde 3D-maquette worden geprojecteerd.
Associatieve beelden roepen het gevoel van een be
paalde tijdsperiode op, een voice-over vertelt het ver
haal erbij (afb. 14).
ENKELE CONCLUDERENDE OPMERKINGEN
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Samenvattend kan worden gezegd dat gis grote poten
tie heeft voor ruimtelijk onderzoek naar buitenplaat
senlandschappen met grofweg drie toepassingsgebie
den: gis-modellering, gis-analyse en gis-visualisatie.
Door het gebruik van de rekenkracht van computers,
in combinatie met inventieve data-acquisitie en mo
dellering, analyse en visualisatie in een interactief
proces met de gebruiker, is het mogelijk om infor
matie en kennis te verwerven en te verdiepen door
verschillende informatielagen met elkaar te verkno
pen en te bewerken. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld
waardestellingen en keuzes in gebruik en beheer. Het
buitenplaatsenlandschap kan daarbij vanuit het verti
cale en het horizontale perspectief benaderd worden,
waarbij het landschap van bovenaf of binnenuit bestu
deerd wordt, met gebruikmaking van verschillende

representatievormen, zoals kaarten, virtuele land
schappen en 3D-prints.
gis verlengt als het ware de waarneming van de on
derzoeker, via metingen, simulaties en experimenten,
en opent nieuwe vensters op de situationele en cul
tuurhistorische aspecten van buitenplaatsenland
schappen. De vraagstelling en het werkgebied van het
landschapsonderzoek kunnen daardoor worden ver
breed en verdiept. gis kan dus instrumenteel zijn op
meerdere fronten; aan de ene kant door het buiten
plaatsenlandschappenonderzoek te ‘volgen’ en daar
aspecten van uit te werken en aan de andere kant door
nieuwe fundamentele ontwikkelingen in gang te zet
ten door de mogelijkheden die de technologie biedt.
De huidige stand van het onderzoek toont bijvoor
beeld de grote potentie voor de verwerving van ruimte
lijke kennis door verkenning van de landschappelijke
composities van binnenuit, maar ook de mogelijkhe
den om beschrijving van de buitenplaats te verrijken
met visuele indicatoren die als het ware op ooghoogte
kunnen worden gemeten. De technische ontwikkelin
gen en beschikbaarheid van data zullen het mogelijk
maken methoden te combineren en steeds efficiënter
en nauwkeuriger te werken.
Ondanks de vele mogelijkheden is een kritische hou
ding ten aanzien van de resultaten van computer-gege
nereerde analyses gepast. Deze moeten altijd met ge
zond verstand worden geïnterpreteerd en zo mogelijk
aan de werkelijkheid getoetst, om te kunnen komen
tot evenwichtige conclusies. Voor de viewshed-analyse
is bijvoorbeeld gebleken dat een betrouwbaarheid
tot 85 procent kan worden bereikt en resultaten dus
het best in termen van waarschijnlijkheid kunnen
worden uitgelegd.39 Verkeerde toepassingen met be
trekking tot ruimtelijke patroonconcepten leiden
soms tot foutieve conclusies.40 Ook de mate van rea
lisme en materialisering bij virtuele 3D-landschappen
zijn belangrijke thema’s bij het gebruik in onderzoek
en communicatie.41
Zoals geïllustreerd door de voorbeelden in dit artikel
zijn er nog legio aanknopingspunten om gis-toepas
singen te ontwikkelen voor buitenplaatsenlandschap
penonderzoek.42 Hierin lijken ten minste drie wegen
open te staan. In de eerste plaats is daar de ontwikke
ling van wetenschappelijke theorie, methode en tech
niek. Ten tweede is de implementatie in het onderwijs
van belang, en ten derde de overdracht van kennis en
toepassingen naar de samenleving. Om de ontwikke
ling te stimuleren is niet alleen dialoog in wetenschap
pelijke kringen nodig, maar ook met de samenleving.
Daarbij spelen niet alleen publicaties van hoge kwali
teit een rol, maar ook de diverse platforms voor ken
nisoverdracht en discussie.
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GIS APPLICATIONS IN RESEARCH INTO COUNTRY ESTATE
LANDSCAPES
Steffen Nijhuis
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The central theme of this article is the application of
Geographic Information Systems, gis for short, as an
instrument for spatial research into historical country
estate landscapes aimed at increasing knowledge
about historical layout, spatial coherence and develop
ment over time. This kind of research can focus on in
dividual country estates in their immediate surround
ings (house, garden, park, landscape), but can also be
applied at the regional scale, where ensembles of sev
eral country estates are looked at in conjunction with
their landscape context. gis is generally seen as a pow
erful instrument for geographic data processing and
cartography; its analytical merits are often overlooked.
There are national and international examples of his
torical–geographical, landscape–archeological and
landscape–architectural research in which the analyti
cal qualities of gis have been used to acquire and en
rich historical knowledge. Although there has always
been and still is considerable interest in country estate
landscapes, gis has been used only occasionally in this
kind of research and very little has been written about
it.
This article seeks to demonstrate the potential of gis
in this kind of research with reference to a number of
applications in country estate research inside and out
side the Netherlands, thereby contributing to the de
velopment and dissemination of knowledge in this

field and helping to fill the knowledge gap between
country estate research and the possibilities afforded
by geoinformation technology.
To this end it describes and illustrates some of the
ways in which gis can be used as a research instru
ment. These include data gathering, the use and pro
cessing of available analogue and digital sources as
well as cartometric source analysis, measurement and
correction of deviations in historical cartographic ma
terial in the interests of reconstruction. gis-based
analyses of the spatial structure and coherence over
time from horizontal (from inside) and vertical (from
above) perspectives feature prominently in the article,
together with different forms of representation such as
maps, virtual landscapes and 3D prints.
The article shows that the use of the processing pow
er of computers, in combination with inventive data
gathering and modelling, analysis and visualization in
an interactive process with the user, makes it possible
to acquire and enrich information and knowledge
about historical country estate landscapes. gis effec
tively extends the researcher’s observation via meas
urements, simulations and experiments, and opens
new perspectives on the situational and cultural-his
torical aspects of country estates, which can play a part
in value assessment and decisions regarding the use
and management of these living green monuments.

TUSSEN TENT EN VILLA
HET VAKANTIEPARK IN NEDERLAND 1920 - NU
Rotterdam (nai010 uitgevers) 2015, 544 pp.,
ills. in kleur en z/w, isbn 978 94 6208 074 4, € 39,50
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onderzoek dat Dings startte als uitwerking van haar
afstudeeronderzoek aan de Rijksuniversiteit Gronin
gen, dat beperkt was tot Center Parcs. Zij voerde het uit
naast haar werk als zelfstandig onderzoeker en in dat
opzicht zal ook haar tekst- en onderzoeksbijdrage aan
Dorp+ Handreiking Dorpseigen uitbreiden (2008) een re
levant kader zijn geweest. Dings heeft op basis van veel
nieuw archiefonderzoek een helder betoog geschre
ven. Behalve de traditionele architectuurtijdschriften
als Bouw, Bouwkundig Weekblad en Wonen-TA/BK heeft
ze ook systematisch de in de architectuurgeschiedenis
doorgaans genegeerde De Kampioen, Kampeerkampioen, Rekreaktie en Recreatie als primaire bronnen ge
raadpleegd. Naast de openbare (gemeentelijke en nati
onale) archieven kreeg zij ook toegang tot de
particuliere archieven van de ondernemers van grote
vakantieparken als Center Parcs en Landal Green
Parks. In de verantwoording van haar methode stelt
Dings dat zij allereerst op basis van de genoemde tijd
schriften een inventarisatie heeft uitgevoerd naar de
belangrijkste makers van het vakantiepark, dat zij in
haar inleiding definieert als een complex met mini
maal vijf huisjes die voor vakantieverblijf zijn bestemd
en herkenbaar zijn door een samenhangende vormge
ving en op een omheind terrein staan. Uit die inventa
risatie kwamen directe makers naar voren (onderne
mers en ontwerpers) en indirecte makers (overheden
en organisaties). Vervolgens achterhaalde Dings op
basis van aanvullend archiefonderzoek welke ideeën
die makers hadden, en hoe die zich verhielden tot de
ideeën uit de sociologie. Dat resulteerde in een door
haar beschreven periodisering in de bouw van vakan
tieparken van drie fases: 1920-1960, 1960-1980, 1980 tot
heden. In de handelseditie van het proefschrift zijn
tussen de hoofdstukken aparte casestudies uitgelicht,
die kenmerkend zijn voor de periode. Gedurende hon
derd jaar veranderde het vakantiepark als ruimtelijk
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De rode draad in het proefschrift waarop cultuur- en
architectuurhistorica Mieke Dings in april 2015 pro
moveerde aan de Technische Universiteit Delft is geba
seerd op een hypothese die afkomstig is uit de sociolo
gie. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog
verklaarden sociologen die onderzoek deden naar de
vrijetijdscultuur de steeds massaler verschijnende va
kantieaccommodaties als een reactie op stedelijke
omgevingen in die tijd. Meer nog dan het hotel of het
pension was het verblijf in een vakantiepark in de na
tuur een populair alternatief voor de stedelijke
thuisomgeving. De parkbezoekers hadden behoefte
aan een ontspannen leven in sociaal of gezinsverband
in de natuur, en de parken zijn zowel een alternatief
voor als een reactie op de alledaagse woonomgeving, is
de hypothese. Dings noemt socioloog Dean MacCan
nel, die in de jaren zeventig als een van de eersten de
motieven voor massale vakantietrek onderzocht, en
brengt ook Nederlandse sociaal-cultureel onderzoe
kers zoals Jaap Lengkeek en Theo Beckers naar voren.
In de inleiding, waarin zij haar methode uitlegt, gaat
Dings slechts kort in op het theoretische kader. Zij ver
antwoordt de invalshoek door te stellen dat in de ge
schiedschrijving over landschap, stedenbouw of archi
tectuur nauwelijks onderzoek voorhanden was over
het vakantiepark, terwijl vanuit de sociologie wel veel
onderzoek was gedaan naar vrijetijdsbeleving. Er be
staan wel enkele studies naar projecten van individu
ele ontwerpers, zoals Gerrit Rietveld en Willem Wis
sing, en over de Sporthuis Centrum-complexen van
Jaap Bakema is veelvuldig gepubliceerd, maar een ge
schiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van het
vakantiepark in Nederland was nog niet geschreven.
Na honderd jaar bepalen die parken, waarvan ons land
er meer dan 1500 telt, met soms honderden huisjes per
complex, een groot deel van het landschap.
Het proefschrift is het resultaat van een langdurig
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ontwerp drastisch, zo blijkt uit Dings’ betoog, en ze
verklaart waarom.
In de eerste fase van het vakantiepark (1920-1960)
voert Dings een amalgaam op van initiatieven en uit
eenlopende motieven waaruit de vakantieparken ge
leidelijk zijn ontstaan. De auteur schenkt aandacht
aan socialistische jeugdkampen (Arbeiders Jeugd Cen
trale), een woningbouwvereniging die haar huurders
een vakantieverblijf biedt (Zomers Buiten), maar ook
aan boeren die bijverdienen (’s zomers schuren be
schikbaar stellen), burgers die zelfbouw plegen in het
landschap (waardoor verrommeling optreedt), of on
dernemers die inspelen of de behoefte van de markt
(met standaardbouwpakketten) en daarmee op onge
reguleerde wijze de eerste stappen zetten. Dit lijkt wil
lekeurig, maar dat het goed gekozen typerende the
ma’s zijn blijkt uit vergelijking met onderzoek naar het
ontstaan van vakantiekolonies en openluchtscholen
rond 1920, waar zwakke kinderen gedurende korte pe
riode in de natuur verblijven, eveneens als alternatief
voor de thuissituatie (D. Broekhuizen, Openluchtscholen in Nederland, 2005). Bij de eerste verblijven werd de
recreatie het verblijf in de natuur gekoppeld aan soci
ale gemeenschapszin. Aan het hoofd van een kamp
stond de kampleider die toezag op de sociale functie
van het verblijf zoals in Saxenheim in Vierhouten
(1925). De meeste huisjes zijn eenvoudig van hout of
van baksteen met een zadeldak en zijn klein en primi
tief ingericht. In de jaren dertig nemen steeds meer
grote bedrijven (Den en Duin, Graancoöperatie De
Toekomst in Norg) of bijvoorbeeld kerkelijke instellin
gen (Het Grote Bos, Nederlands Hervormde Kerk, 1952)
het initiatief om de parken te stichten, voor hun werk
nemers of leden. Architecten spelen eveneens op de
trend in en ontwikkelen demontabele standaardhuis
jes die ze als houten bouwpakket aan de man proberen
te brengen (Gerrit Rietveld, 1937). Vanwege dreigende
wildgroei en het succes van de vakantieparken zien ge
meenten zich geconfronteerd met een ruimtelijke op
gave en gaan geleidelijk steeds meer op lokaal niveau
regulerend optreden door middel van bestemmings
plannen, vergunningverlening en bouwverordenin
gen. Door het aanwijzen van terreinen stimuleren ze
zelfs de realisatie van nieuwe parken, betoogt Dings.
Tussen 1960 en 1980 treedt schaalvergroting op en
worden de vakantieparken luxer. De verblijven zijn
nog steeds klein, maar ze krijgen een tussenverdie
ping, een zitkuil of een open haard, ontworpen door
architecten als Gert Boon en Cees Baars. Aan de ge
meenschapsruimte, die als eetzaal, recreatieruimte
en bijeenkomstruimte functioneert, worden extra
voorzieningen toegevoegd zoals bowlingbaan, golf
slagbad, solarium, sauna en speelhal. Het verblijf in
de natuur treedt naar de achtergrond vanwege een
weersonafhankelijk verblijf in het overdekte zwem
bad. Architect Bakema liep voorop in pogingen om het
zwembad te transformeren tot een ‘subtropisch zwem

paradijs’ (De Eemhof, Zeewolde, 1976-1980). De natuur
wordt een decor en de planning van de vakantieparken
wordt volwaardig onderdeel van recreatieplanning.
Landelijke instellingen als de Rijksdienst voor het Na
tionale Plan en de ANWB stellen nota’s op waarin de
planning van vakantieparken cruciaal onderdeel is
voor de organisatie van de recreatiebehoefte van de be
woners van sterk groeiende steden.
Vanaf 1980 veranderen de doelstellingen bij de bouw
van nieuwe parken van welzijnsgericht naar econo
miegericht. Vanaf die jaren signaleert Dings de om
schakeling naar themaparken, waarin niet meer het
verblijf in de natuur centraal staat noch opvoeding of
een sociaal verbindend doel, maar vermaak de over
hand heeft gekregen in een wereld die volledig wordt
gemaakt. Het ministerie van Economische Zaken sti
muleert parken vanwege de economische voordelen
van (internationaal) toerisme. In de jaren tachtig kij
ken ontwerpers voor de thematisering eerst naar uit
heemse voorbeelden zoals de mediterrane wereld in
Port Zélande aan de Brouwersdam (vanaf 1987 uitge
voerd naar ontwerp van de bekendste ‘vakantiepar
kenarchitect’ Matthijs Zeelenberg), later meer naar
regionale landschappen en historische dorpen. Nieu
we landschappen worden speciaal gecreëerd (wet
lands, gegraven waterlopen), en historische steden
dienen als voorbeeld voor bijvoorbeeld Esonstad aan
het Lauwersmeer in Friesland, gebouwd vanaf 2005.
Nog steeds kan het vakantiepark beschouwd worden
als alternatief voor de thuisomgeving. Maar de parken
zijn door de thematisering naar de ontwikkelmodel
len van de ‘echte’ stad toegegroeid, en verleiden tot
permanente bewoning. Dat thema van gedoogde per
manente bewoning komt in het slothoofdstuk aan
bod, waarin Dings voorstelt om de praktijk van bewo
ning door onder meer seizoenarbeiders, starters op de
woningmarkt en de verloedering van de oudere parken
aan te pakken door het instellen van een fonds, waar
bij enerzijds parken geüpgraded worden en andere
juist afgebroken.
Tussen tent en villa is een proefschrift dat door de
vormgeving en de toegankelijke formuleringen niet al
leen nieuwe kennis ontsluit voor de vakgemeenschap,
maar ook geschikt is voor een breder publiek. De illus
tratiekeuze sluit hierbij aan: Dings plaatst talloze pri
maire bronnen zoals krantenartikelen, wervingsbro
chures, ansichtkaarten, naast de meer gebruikelijke
wetenschappelijke bronnen als ontwerptekeningen.
Ze heeft een goed oog voor de totaalopzet van de com
plexen door de analyse van landschappelijk, steden
bouwkundig, architectonisch en interieurontwerp.
Een van de meest overtuigende aspecten hiervan is
hoe ze aantoont op welke manieren talloze organisa
ties betrokken zijn bij de fabricage van dit onderdeel
van de gebouwde omgeving. Elk hoofdstuk (fase) be
gint met de grote schaal van de nationale organisaties
en de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en het

beleid, zodat heel goed wordt aangetoond hoe naast de
ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen, land
schapsontwerpers) ook overheden als de Rijksdienst
voor Nationaal Plan en gemeenten en organisaties als
de ANWB gezamenlijk dit onderdeel van het recreatie
landschap in Nederland hebben vormgegeven. Vervol
gens worden kenmerkende projecten thematisch be
sproken. Door het begrip van de krachten die op
verschillende schaalniveaus op de ruimte inwerken,
heeft de studie dezelfde helderheid als Gerrie Andela’s
proefschrift over de geschiedenis van de ruilverkave
lingen (Kneedbaar landschap, kneedbaar volk, 2000).
Natuurlijk zijn er kanttekeningen te plaatsen, die
zijn overigens ondergeschikt en betreffen vooral het
slot. Dings beschrijft, analyseert en interpreteert hel
der. Maar de conclusie, in het proefschrift ‘tot slot’ ge
noemd, waarin de drie hoofdstukken elk tot een pagi
na zijn samengevat, aangevuld met een pleidooi voor
de omgang met vakantieparken in de toekomst, is wel
heel bondig uitgevallen (p. 477-483). De hypothese om
vanuit de sociologische constateringen de complexen
te analyseren is vruchtbaar gebleken. Maar de geschie
denis van het vakantiepark is óók interessant omdat
Dings de internationale context in haar betoog op
neemt. Als tijdens het ontstaansproces een internatio
naal voorbeeld aantoonbaar een rol speelt is dat be
noemd, zoals de Engelse Butlinparken of de invloed
van de Sea-ranch uit de Verenigde Staten, waardoor dit
aspect fragmentarisch in het boek aan bod komt. Het
zou interessant zijn geweest als Dings op een meer sa

menhangende wijze op de internationale contextuali
sering van de Nederlandse situatie was ingegaan. Ook
zou de auteur in de conclusie nog hebben kunnen re
flecteren op de sociologische invalshoek. Daarbij zou
ze meer verbanden hebben kunnen leggen met onder
meer bijvoorbeeld de stadssociologische surveys naar
de reguliere woonbuurten, zoals die in de jaren vijftig
opkwamen binnen de stedenbouwkundige discipline,
waar bijvoorbeeld socioloog Jozef Haverda betrokken
was bij het ontwerp van de woonwijken De Heuvel en
Prinsenhof in Leidschendam-Voorburg (J.L. Haverda,
Sociologisch rapport voor de gemeente Leidschendam,
1968). Maar wellicht is gekozen voor inperking om te
voorkomen dat de publicatie te uitgebreid werd en dit
meer gepast is als vervolgonderzoek.
Met dit proefschrift over het vakantiepark is overtui
gend nieuwe kennis toegevoegd over de ruimtelijke
geschiedenis van het recreatielandschap in de twintig
ste eeuw in Nederland. De onderzoeker laat zien hoe in
de loop van honderd jaar vakantieparken en nieuwe
woonomgevingen naar elkaar zijn gegroeid. Tussen
tent en villa is letterlijk misschien een eerste ‘schets’
van de geschiedenis van vakantieparken, zoals Dings
in haar inleiding bescheiden formuleert (pag. 15),
maar inhoudelijk is de lijvige publicatie (544 pagina’s)
een gedegen wetenschappelijk uitgewerkt onderzoek
dat als naslagwerk uitstekend dienstdoet en ook een
lust is om te lezen.
Dolf Broekhuizen

Peter Nissen en Hein van der Bruggen

ROERMOND
BIOGRAFIE VAN EEN STAD EN HAAR BEWONERS
Maaslandse monografieën, serie groot formaat, deel 12,
Hilversum (Verloren) 2014, 670 pp., ills. in kleur en z/w,
isbn 978 90 8704 192 2, € 35,00
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nu in een voordeel te zijn gekeerd. De eerste geschiede
nis van een oudere Gelderse stad, Zutphen, in 1989 ge
publiceerd en toen nog experimenteel opgezet als een
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Roermond was een van de laatste middelgrote steden
van Nederland waarvan in recente decennia nog geen
stadsgeschiedenis was geschreven. Dat nadeel blijkt
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mengvorm van chronologische en thematische bena
dering, met een slotbeschouwing over de stedelijke
identiteit, zou nu door de ontwikkelingen in het genre
stadsgeschiedenis herschreven moeten worden. Hier
van heeft de hoofdauteur van de geschiedenis van
Roermond, de ooit Gelderse stad die halverwege dit
boek Limburgs wordt, van de verworven inzichten en
reflectie kunnen profiteren. Dat wordt ook erkend in
de ‘Verantwoording’ achter in dit prachtig vormgege
ven en uitstekend verzorgde boek – helaas met drie
kilo gewicht echter zo zwaar en naar omvang zo bui
tenmaats, dat het eigenlijk alleen op een bureau kan
worden gelezen. Het werk is rijk van verwijzingen naar
bronnen en literatuur voorzien en voortreffelijk en toe
gankelijk geschreven, feitelijk door één auteur, al heeft
die ook hulp gekregen van een heel bataljon lokale
specialisten en vrijwilligers. In zeven delen passeert
in chronologische volgorde de geschiedenis van
Roermond de revue: de oudste bewoning; de begin
nende stad tussen 1100 en 1300; Roermond als bloei
ende middeleeuwse Hanzestad, onderdeel van het
hertogdom Gelre, tot rond 1550; de hoofdstad van een
krimpend onderdeel van de Habsburgse, vervolgens
Oostenrijkse Nederlanden, tot 1790; de dynamiek
van de veranderingstijd tussen 1790 en 1850, waarin
Roermond meermaals van gewest en land wisselde,
en vervolgens Limburgs en Nederlands werd; de
‘roomse eeuw’ tussen 1850 en 1960; en ten slotte de
aanloop naar de toekomst, tot en met de affaireVan Rey, waarvan de afloop bij de afsluiting van het
manuscript nog onzeker was (p. 556) – maar de histori
cus mist hier een analyse van de historisch gegroeide
omgangscultuur die bestuurlijk Roermond zo duide
lijk kenmerkt. Terwijl de tijdsbegrenzing tussen de
eerste vier delen aansluit bij wat in de Nederlandse
geschiedschrijving gebruikelijk is, beantwoordt die
tussen de laatste drie meer aan de kenmerkende ont
wikkeling van de betrekkingen tussen Roermond
en de gewesten en landen waarvan de stad deel heeft
uitgemaakt. Dat betekent ook dat Roermond niet in
alle opzichten als een ‘normale’ Nederlandse stad kan
worden behandeld – een inzicht dat hier onuitgespro
ken, maar toch vrij prominent doorschijnt. Zowel de
literatuurlijst (33 pagina’s in twee kolommen) als de
illustraties (vaak twee of drie per pagina) moeten wel
zo ongeveer alles bevatten wat kan worden gerelateerd
aan de stad Roermond of aan personen die bij haar
geschiedenis betrokken zijn geweest. Het bijzonder
gedetailleerde en helder gestructureerde register (40
pagina’s) verdient een apart woord van lof; niet alleen
de tekst maar ook de illustraties zijn erin verwerkt. Dit
is kortom het onontkoombare naslagwerk voor ieder
die iets van Roermonds geschiedenis wil weten. Het
heeft nog een andere kwaliteit. Die openbaart zich in
veel zijdelingse opmerkingen of aanvullende bijzin
netjes en is dus lastiger te meten, maar is onmisken
baar voor wie zich daarvoor openstelt: het boek is ge

schreven door iemand die merkbaar van Roermond
houdt en de stad en haar geschiedenis door en door
kent. Daarmee onderscheidt het zich zowel van de
nieuwere, specifiek ruimtelijke benaderingen en van
recente netwerkstudies, als van de meer op structuur
analyses gerichte urban studies, met hun vaak bloede
loze conclusies die wel veel over ontwikkelingslijnen
vertellen en inzicht geven in metahistorische of geo
grafische verbanden, maar veel minder te zeggen heb
ben over de concrete werking van de stedelijke ge
meenschap zelf. Maar het onderscheidt zich ook van
veel door een collectief van auteurs geschreven stads
geschiedenissen, die wel een grote vertrouwdheid met
deelonderwerpen verraden, maar vaak net die interne
samenhang en persoonlijke touch missen die het voor
de lezers uit de stad en zelfs voor derden mogelijk ma
ken zich haar geschiedenis als een persoonlijke waar
de toe te eigenen.
Daar zitten ook gevaren aan. Het belangrijkste is wel
dat een auteur dan gemakkelijk het zicht op de afhan
kelijkheidsrelatie tussen stad en omgeving, gewest of
staat kan verliezen. Dat gevaar wordt hier niet echt be
zworen. Roermond was een van de vier hoofdsteden
van het oude Gelre, maar Roermonds Overkwartier lag
wat excentrisch ten opzichte van de drie noordelijke
kwartieren van Nijmegen, Arnhem en Zutphen, had
bovendien een wat versnipperde vorm en – onhandig
voor de huidige historicus, die helaas niet gewend is of
aangespoord wordt over landsgrenzen heen te kijken
– het lag voor bijna de helft in huidig Duitsland. Een
maal losgekoppeld van de Gelderse hoofdmoot speel
de Roermond na de Opstand wel een wat centralere rol
in het veel kleinere Habsburgse en vervolgens Oosten
rijkse Opper-Gelder, maar ten slotte kwam het in het
centrum van Limburg, doch aan de rand van de Neder
landse staat te liggen. Over de verhouding tussen
groot-Gelre en Roermond horen we hier eigenlijk niet
veel buiten de geijkte politieke geschiedenis om. De
actieradius van de stad ligt hier feitelijk al vanaf het
begin in wat nu Limburg heet. Het is zeker niet onmo
gelijk dat dit beeld correct is, maar ik had het graag wat
meer geadstrueerd gezien. Ook een analyse van de ac
tiviteiten van het nieuwe Hof van Gelre, dat in 1580 te
Roermond werd gevestigd en waarvan de jurisdictie
tot het Overkwartier beperkt bleef maar waarvan de
leden wel een grote rol in de stadsgemeenschap speel
den, had beslist meer over de verhouding van de stad
tot haar omgeving kunnen vertellen. Bij gebrek aan
een duidelijke confrontatie met dat wat Roermond van
de rest onderscheidt – een euvel dat veel naar binnen
gerichte of vanuit een gevoel van stedelijke identiteit
geschreven stadsgeschiedenissen kenmerkt – komt
Roermond als ‘Nederlandse’ stad even later al even
min echt uit de verf. Er ligt daarentegen een zwaar ac
cent op Roermond als bisschopsstad, zowel in de eer
ste periode (1559-1801) als na het herstel van de
hiërarchie in 1853, en zelfs al daarvoor. Niet voor niets
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tige verhouding van Roermond tot de Reformatie en de
Opstand. De toch duidelijk gereformeerde groepering
die de stad toen telde, krijgt niet echt een gezicht. Op
merkelijk is de afhoudende toon in de korte passage
over een gebeurtenis die Roermond in 1613 even in het
hart van een zowel vanuit Noord- als Zuid-Nederlands
perspectief bezien cruciaal landelijk probleem plaats
te. Ik doel op het grootste heksenproces dat de Neder
landen ooit hebben gekend, met 64 terechtgestelde
slachtoffers. De evidente rol van de lokale overheden
daarbij, in de context van een agressieve katholieke Re
formatie, wordt wat besmuikt afgedaan, alsof dit geen
bespreekbaar probleem meer is, terwijl we thans over
toverij en hekserij juist voor de Nederlanden theorie
vorming te over hebben. Die had het collectieve hande
len hier kunnen verhelderen en in een bredere context
plaatsen, en tegelijk concreter licht kunnen werpen op
de lokale spanningen.
Het derde gevaar is eerder charmant: het chauvinis
me. De eigen stad moet voor de lokale historicus altijd
de oudste, eerste, grootste of beste zijn. De lezer die
enigszins op de hoogte van de literatuur is, kan slechts
glimlachen om de met nauwverholen drogredenen
omgeven bewering dat Roermond de oudste stad van
Gelre is, en dat de Nederlandse Opstand in Roermond
is begonnen. Inwoners en liefhebbers van Remunj mo
gen het gerust geloven, daar schuilt geen gevaar in.
Maar het is het soort geschiedschrijving dat Henry
Ford een eeuw geleden tot zijn uitspraak bracht: ‘His
tory is bunk’. En welke stadshistoricus heeft nooit zul
ke pekelzonden gepleegd?
Het woord stadsgeschiedenis komt in de titel niet
voor. Dit toch als een historische ontwikkeling vorm
gegeven overzicht heet een biografie. Ook daarin is dit
boek niet nieuw, maar het stelt wel enkele bijzondere
vragen. Liever gezegd, het verplicht de auteur tot een
cultuurhistorische benadering die hier nu maar ten
dele wordt gerealiseerd. Wie biografie zegt, verwijst
niet alleen naar leven maar ook naar eigenheid of iden
titeit. Wie een stadsbiografie schrijft, kan niet heen
om een analyse van de stadscultuur als lokale cultuur
die het gemeenschapsleven van en in de stad ken
merkt, vormgeeft, en in min of meer grote mate ook
stuurt. Beide benaderingen blijven hier wat onderbe
licht. De aandachtige lezer vindt door het boek ver
spreid wel veel elementen van (vooral sociale) stadscul
tuur, maar moet die zelf bij elkaar rapen en tot een
globaal beeld omsmeden; een volwaardige cultuurge
schiedenis van de stad, zoals ik die recent in het Tijdschrift voor Stadsgeschiedenis (9 (2014) 1, 57-63) heb be
pleit, is dit ook niet geworden. Maar misschien is het
daarvoor nog te vroeg en was dit globale overzicht een
eerste, noodzakelijke stap. De identiteit van de stad is
wellicht een urgenter punt, juist omdat zo veel steden
thans een regelrechte identiteitspolitiek voeren ten
behoeve van city branding, toerisme en interstedelijke
wedijver, vrijwel altijd met een schaamteloos simplis
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wordt de eerste bisschop van elk van beide perioden,
Lindanus en Paredis, als de meest belangrijke be
schouwd: zij zetten opnieuw de toon in de stad. Ook de
alomtegenwoordige architect P.J.H. Cuypers en be
stuursfamilies als Michiels van Kessenich domineren
dit beeld. Maar zij bepaalden niet zonder meer de kleur
van wat later kwam. Het religieuze accent weegt hier
zelfs zo zwaar dat de hele periode 1850-1960 als een ty
pisch Roermondse ‘roomse eeuw’ wordt geïnterpre
teerd, dat sociale spanningen naar losse paragrafen
verdwijnen en dat zelfs ingrijpende episoden als de
Tweede Wereldoorlog maar beperkt op de buitenwe
reld worden betrokken. In verhouding tot het grote ge
schiedverhaal dat Roermond in bredere ontwikkelin
gen laat delen, blijven ze per saldo ietwat onderbelicht.
Alles bij elkaar wordt de stad hier, met een onuitge
sproken metafoor, bovenal als een handelend subject
neergezet, weliswaar vooral via een analyse van haar
bewoners, hun verbanden en hun agency, maar in we
zen toch vanuit de impliciete opvatting dat de stadsge
meenschap zichzelf genoeg is, en dat voor een goed
begrip van haar geschiedenis een analyse van binnen
uit volstaat.
Daar hangt een tweede gevaar mee samen: het domi
nante beeld glijdt gemakkelijk over in dat waarmee de
(hoofd)auteur het meest vertrouwd is, zowel thema
tisch als chronologisch. De lezer merkt dat aan de
vaart en de precisie waarmee de laatmiddeleeuwse en
vroegmoderne perioden hier worden behandeld.
Vooral de oudheid, hoewel uiteraard wat minder goed
bekend, lijkt hier het kind van de rekening, en er zijn
weinig sporen van de theoretische en onderzoekstech
nische ontwikkelingen die de Nederlandse archeolo
gie de laatste decennia heeft doorgemaakt. Daarente
gen ligt er een zwaar accent op het geestelijk leven en
de religie, niet onverwacht bij een hoofdauteur die
hoogleraar religie- en spiritualiteitsstudies is. In grote
delen van het boek zweemt een katholiek waas over
deze stadsgeschiedenis. Ook dat is wellicht terecht,
maar het boek had aan overtuigingskracht gewonnen
als dit duidelijker tegen de ontwikkelingen elders was
afgezet, geografisch breder was ingebed, of aan een
veelvoud van geschiedbeelden van de stad was uitge
test. Roermond is in dit boek eigenlijk van begin tot
eind een door en door religieuze stad met een uitge
sproken katholieke kleur. Dat is in zoverre begrijpelijk
als de bisschop en de kerkelijke organisatie er vanaf
1560 een duurzame factor van gewicht werden, en na
1850 zelfs een dominante. Ook komen afwijkende reli
gieuze bewegingen of groeperingen allemaal keurig
aan bod, maar veeleer als een aanvulling of medede
ling dan als factor in de stedelijke ontwikkeling, en die
precisie verzandt aan het slot enigszins in maatschap
pelijke algemeenheden en weinigzeggende statisti
sche feitelijkheden, zoals vaak in de actuele stadsstu
dies gebruikelijk. Grotere vragen worden ook niet
altijd gesteld, zoals het verloop van de wat raadselach
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tisch identiteitsbeeld. De recente theorievorming over
het sociale en culturele begrip identiteit, met zijn ge
laagdheid in ruimte, tijd en sociale diepte, en zijn wis
selwerking tussen imago en zelfbeeld, is tot nu toe vrij
wel geheel aan hen voorbijgegaan. Eigenlijk is dat ook
het geval in dit boek, waar door de complexe politieke,
historische en culturele ontwikkelingen van de stad
juist het identiteitsbeeld tot uitdagende vragen leidt.
Het werk presenteert zich per saldo dus als een boei
ende en rijk gevulde, maar ondanks de verlokkende

titel tamelijk traditionele, naar binnen gerichte stads
geschiedenis. Daar is op zichzelf niets mis mee en zo
wel de Roermondenaren als de historici zullen er be
slist blij mee zijn, maar het zou mooi zijn als het een
opstap blijkt naar vervolgstudies die de globaal ge
schetste problematiek verdiepen, het beeld theore
tisch onderbouwen en nieuwe dimensies aan de ana
lyse toevoegen.
Willem Frijhoff

R.H. Alma et al. (red.)

HERVONDEN STAD 2015
20E JAARBOEK VOOR ARCHEOLOGIE, BOUWHISTORIE EN
RESTAURATIE IN DE GEMEENTE GRONINGEN
Groningen (Stichting Monument & Materiaal en Dienst RO/EZ),
2015, 188 pp., ills. in kleur en z/w, issn 1386 0208, € 13,50

Dirk J. de Vries en Henry Kranenborg (red.)

ONZICHTBAAR ZWOLLE
ARCHEOLOGIE EN BOUWHISTORIE VAN DE STAD
Zwolle (Gemeente Zwolle i.s.m. SPA uitgevers) 2015, 372 pp.,
ills. in kleur en z/w, isbn 978 90 8932 126 8, € 34,95
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In 2015 verscheen de twintigste Hervonden stad, het
jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restaura
tie van de gemeente Groningen en de Stichting Monu
ment & Materiaal. Het jaarboek is een beproefd middel

om vanuit gemeentelijke context kennis met betrek
king tot historisch onderzoek voor een breder (vak)pu
bliek toegankelijk te maken. Ook andere steden dan
Groningen hebben in het verleden soortgelijke reek
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omgang met oude gebouwen in de stad. Na eerdere in
ventarisaties werd in 2007 begonnen met een bouw
historische inventarisatie van meer dan 400 objecten
in de stad, die mede tot de voorliggende publicatie
heeft geleid. onZichtbaar Zwolle is een veelzijdig the
maboek over archeologie en bouwhistorie, waarin de
nieuwste inzichten omtrent de stadsontwikkeling en
tal van vondsten op met name bouwhistorisch gebied
worden gepresenteerd. Het boek zoekt daarmee aan
sluiting op de vijfdelige reeks Archeologie en bouwhistorie in Zwolle, die tussen 1993 en 2005 werd uitgege
ven, en biedt bovendien een aanvulling vanuit
historisch-materieel perspectief op de stadsgeschie
denis die Jan ten Hove in 2005 onder de titel De geschiedenis van Zwolle publiceerde.
Na een historiografische en methodische inleiding
wordt ingegaan op de stedelijke ontwikkeling tot 1400
vanuit archeologisch perspectief. Hierbij worden
vondstcomplexen vanaf de Karolingische periode in
chronologische volgorde en in een historisch kader ge
presenteerd. Zwolle kreeg in 1230 stadsrechten, maar
van de eerste stadsmuur is nauwelijks iets teruggevon
den en het tracé ervan is niet bekend. Een stadsbrand
in 1324 is slechts schriftelijk overgeleverd, hoewel de
stad daarna wel langzaam schijnt te zijn versteend. In
ieder geval zijn voorbeelden van stenen huizen uit de
tweede helft van de veertiende eeuw bewaard geble
ven. Vermoed wordt dat ook kort na 1324 met de bouw
van de tweede stadsmuur is begonnen, waarna de stad
in de vijftiende eeuw aan de noordzijde nog enigszins
werd vergroot. In dit kader fascineert de vondst van
een bijna één meter dikke muur in een aantal panden
rond de oudste kerk, die het verloop van de eerste
stadsmuur zou kunnen markeren (p. 71-75).
De bundel biedt artikelen over bij bouwhistorisch
onderzoek aangetroffen dwarshuizen, de muurhuizen
die vanaf de zeventiende eeuw aan de binnen- en bui
tenzijde van de middeleeuwse stadsmuur werden ge
bouwd en middeleeuwse huizen in de wijk Water
straat. Een mooi artikel van Wijnand Bloemink en
Agnes Hemmes geeft gedetailleerd inzicht in de beves
tiging van het Noordereiland in het begin van de
zeventiende eeuw en de daarop staande bebouwing
(p. 170-195). Jacco Vromen neemt meerdere bijdragen
voor zijn rekening, onder andere over de ontwikkeling
van de Nieuwe Markt, Dirk de Vries gaat in op de ge
schiedenis van Melkmarkt 14, waarna Peter Boer
Zwolse kapconstructies van de late zestiende tot de la
te negentiende eeuw belicht. Vanaf het midden van de
zeventiende eeuw werden de kappen in Zwolle steeds
vaker in rondhout uitgevoerd. De auteur zet deze kap
pen in perspectief van andere Nederlandse steden en
schenkt aandacht aan hergebruik van ouder hout. Na
bijdragen over de geschiedenis van de leerindustrie,
bebouwing op de voormalige wallen en transforma
ties in de Diezerstraat in de negentiende en twintigste
eeuw, wordt de bundel afgesloten met een artikel over
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sen opgezet, zoals de archeologische en bouwhistori
sche kronieken van de gemeente Utrecht (1972-1992)
en de jaarboeken monumenten en archeologie van de
gemeente Amsterdam (2001-2011). Maar met uitzon
dering van Groningen is geen enkele Nederlandse ge
meente er in de afgelopen decennia in geslaagd een
reeks op te zetten die met zo’n ijzeren regelmaat ver
schijnt en die wars van allerlei modieuze tendensen
laat zien welke onderzoeksresultaten archeologen en
bouwhistorici te bieden hebben – doorgaans in het ka
der van lopende bouwprojecten. Alleen dit al verdient
groot respect.
Het twintigste jaarboek Hervonden stad heeft veel te
bieden. Het jaarverslag archeologie over 2014 geeft,
evenals het jaarverslag bouwhistorie een overzicht van
de lopende projecten, waarin de belangrijkste resulta
ten van veelal kortlopende onderzoeken en waarne
mingen zijn beschreven. Het verslag van restauraties
laat een aantal successen zien, waaronder het integre
ren van onderzoeksresultaten in het transformatie
proces, maar ook de moeilijkheden, zoals het volbou
wen van een monumentale kapconstructie of de
invulling van een binnenterrein.
Na deze drie overzichten bevat het jaarboek een aan
tal artikelen gewijd aan bijzondere onderwerpen als
een nissengevel met visgraatvullingen, behorend bij
een fors stenen huis van rond 1300, die in een pand aan
de Oosterstraat schuil bleek te gaan. Deze spectacu
laire vondst is nu een van drie voorbeelden van nissen
gevels in een profane context in Noord-Nederland. De
gevel is opgemeten en gescand en de bouwgeschiede
nis van het huis wordt uit de doeken gedaan, waarna
de gevel in bredere architectonische context wordt ge
zet. Andere bijdragen zijn gewijd aan in Groningen ge
slagen munten en de geschiedenis en restauratie van
een recentelijk herbestemde boerderij aan de Noord
dijkerweg 12. Archeologische resten hiervan gaan te
rug tot de veertiende of vijftiende eeuw; zestiendeeeuwse eikenhouten staanders werden in de huidige
negentiende-eeuwse constructie hergebruikt. Het
woonhuis werd in 1934 vernieuwd.
Een mooie bijdrage is gewijd aan twee opgegraven
Venetiaanse glazen. Dit glas werd vanaf de zestiende
eeuw in Antwerpen, Luik, Middelburg en Amsterdam
geproduceerd, maar ook in Bohemen en Silezië. De
in Groningen opgegraven exemplaren zijn waarschijn
lijk afkomstig uit Duitsland. Overige artikelen zijn
gewijd aan de dooptuin van de Nieuwe Kerk, de ge
schiedenis van Oude Boteringestraat 44, art-nouveau
tegeltableaus en de restauratie van de Watertoren
Noord, die in 2014 in gebruik werd genomen als multi
functionele theaterzaal.
Van een heel ander kaliber is onZichtbaar Zwolle.
Kwam deze stad in 2015 vooral negatief in het nieuws
vanwege de sloop van de deels nog vijftiende- en zes
tiende-eeuwse Tijlpanden aan de Melkmarkt, met de
ze publicatie wordt een ander licht geworpen op de
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naoorlogs erfgoed van de hand van Johan Teunis. De
artikelen in de bundel worden afgewisseld met tekst
blokken over onderwerpen als het monumentende
pot, beeldhouwwerk, schilderingen, kleurgebruik en
losse vondsten. Het boek bevat vele goede foto’s, histo
rische afbeeldingen en heldere kaarten.
Zowel Hervonden stad als onZichtbaar Zwolle – hoe
verschillend beide bundels ook zijn – bieden een schat
aan kennis en gegevens. Hoewel beide in de eerste
plaats gaan over de gebouwen in de behandelde steden
Groningen en Zwolle zelf, is hun waarde niet beperkt
tot het lokale. Door de ontsluiting van onderzoek
wordt niet alleen verantwoording afgelegd van met ge
meenschapsgelden uitgevoerd onderzoek, maar wordt
het mogelijk bredere verbanden te zien voor wat be
treft bouw- en architectuurhistorische fenomenen en
ontwikkelingen van Nederlandse steden. De bundels
maken duidelijk hoezeer de materiële verschijnings
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vorm van de geschiedenis zoals die in oude gebouwen
is neergeslagen – die echter in de vele stedenatlassen
en stadsgeschiedenissen meestal weinig aan bod
komt – uiteindelijk de werkelijke afspiegeling vormt
van de collectieve stedelijke geschiedenis.
De geschiedenis van Groningen en Zwolle is door
deze publicaties tastbaarder geworden, er kan worden
gereflecteerd en onderzocht waarin het bouwen in
Groningen of Zwolle verschilt van andere steden. Pu
bliceren over lokaal onderzoek vanuit gemeentelijke
context is allerminst vanzelfsprekend. Voor de bouwen architectuurhistorische referentiecollectie van Ne
derland is lokaal onderzoek echter van het grootste
belang. Beide bundels maken dit op een aantrekkelij
ke manier duidelijk.
Gabri van Tussenbroek

