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1— PRACHTIG GEDETAILLEERD GEZICHT OP DE GROTE MARKT TE HAARLEM  

“De groote Markt te Haerlem te sien uit het Hujs van Laurens Koster 1746” pentekening met aqua-
relverf vervaardigd door Jan de Beijer, verso betiteld. Afm. (papier) 23,3 x 37,5 cm. 
 
We zien de Grote Markt te Haarlem met helemaal links de achterzijde van de St. Bavo kerk (de Vis-
hal wordt pas 23 jaar later gebouwd), daarnaast de imposante Vleeshal waar (tot in de 19de-eeuw) 
slagers hun vlees verkochten (tegenwoordig is hier museum De Hallen). Daarnaast het pand van de 
rederijkerskamer (dat in de tweede helft van de 19de-eeuw moest wijken voor de Verweyhal). In het 
midden het stadhuis (met nog de oorspronkelijke toren) en helemaal rechts de Hoofdwacht. Om de 
tekening te maken heeft De Beijer gestaan voor het (in 1929 afgebroken) huis van Laurens Jansz. 
Coster (aan wie de uitvinding van de boekdrukkunst werd toegedicht), Grote Markt 25. 
 
Jan de Beijer (1703-1708) werd geboren in Zwitserland, waar zijn vader Johan Jacob de Beijer huur-
lingen wierf voor de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. In zijn jeugd reisde hij vaak met 
zijn vader naar Amsterdam en kwam terecht bij Cornelis Pronk om het tekenvak te leren. Pronk was 
toen de bekendste topografisch tekenaar van de Nederlanden. Op zijn vele reizen tekende De Beijer 
een groot aantal stads- en dorpsgezichten, afbeeldingen van kerken en kastelen met grote nauwkeu-
righeid vastgelegd. Door zijn ijver is de topografische kennis van ons land in het midden van de 18de

-eeuw vrij groot. 
 
Veel van zijn werken werden nagegraveerd door Hendrik Spilman en Paul van Liender en als illu-
stratie opgenomen in bijvoorbeeld Het Verheerlykt Nederland. Ook werden zijn tekeningen veel door 
particulieren gekocht. In 1751 vestigde De Beijer zich in Amsterdam, waarna de nadruk van zijn 
werk op het gebied rond Amsterdam en Haarlem kwam te liggen. Veel van zijn werk uit deze perio-
de is terug te vinden in de Atlas van Pierre Fouquet, een verzameling van 102 prenten van Amster-
dam. 
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“De Markt te Nijmegen”,  lithografie ver-
vaardigd ca. 1825-1840 door J.P. Houtman te 
Utrecht naar een tekening van Jean Francois 
Michel Mourot (1803-1847). Afm. 
(voorstelling): 20,8 x 29,1 cm. 
 
Eeuwenlang bloeide de handel in Nijmegen. 
Aan de Waalkade verkocht men verse vis en 
hoger op de heuvels lagen markten voor 
koren, laken, eieren, kannen, varkens, groen-
ten, etc. (In veel gevallen herinneren straat-
namen hier nog aan.) Van producten die niet 
per stuk maar per gewicht werden verhan-
deld, moest natuurlijk het precieze gewicht 
worden vastgesteld. Omdat handelaren 
regelmatig sjoemelden met afgeschaafde 
gewichten, richtten vele steden een waagge-
bouw op. Daar zag de overheid erop toe dat 
de handel eerlijk plaatsvond. De waag legde 
de stad geen windeieren, want over alle 
gewogen goederen moest men waaggeld 
afdragen. Al in de middeleeuwen stond op 
de Grote Markt in Nijmegen een waag, spe-
cifiek bedoeld voor het wegen van boter. 
 
Deze Boterwaag (op de prent rechts) heeft 
grote poorten aan de voor- en achterzijden die waren bedoeld om karren naar binnen en weer naar buiten te laten rijden. Op de bovenverdieping 
zetelde in die tijd de Hoofdwacht. De oorspronkelijke bordestrap van de Waag was in 1756 afgebroken en vervangen door een zuilengalerij; iets 
dat destijds meer in de smaak viel. (Bij een grondige restauratie in 1886 is de bordestrap teruggeplaatst.) 
 
Aan het begin van de 19de eeuw telde Nijmegen iets meer 10.000 inwoners. De schandpaal op Grote Markt werd weggehaald in 1805. De Fransen 
vertrokken in 1814. Tussen 1832-1833 treft een cholera epidemie de stad, er vielen bijna 60 doden. 

2— DRUKTE OP DE GROTE MARKT TE NIJMEGEN  



“Gezigt op de Groote 
Waag den Ryn, en L. 
vrouwekerk te Leyden”, 
kopergravure vervaar-
digd in 1763 door Abra-
ham Delfos (1731-1820) 
naar een tekening van 
Jan de Beijer (1703-
1780), uitgegeven als 
deel van de “Beschryving 
der stad Leyden, haare 
gelegenheid, oorsprong, 
vergrootinge, oude en he-
dendaagsche gedaante…” 
door Wed. Abraham 
Honkoop en A. Kalle-
wier. Later met de hand 
gekleurd. Afm. 25,0 × 
41,8 cm. 

Op deze fraai gestoffeer-
de prent zien we vanaf 
de Visbrug de Leidse 
binnenstad met de Oude 
Rijn, links het classicisti-
sche Waaggebouw, aan 
de overkant de Vrouwe-
kerk (gesloopt in de 
eerste helft van de 19de-
eeuw) en rechts de in-
gang naar de Mare. 

3— DE LEIDSE BINNENSTAD GEZIEN VANAF DE VISBRUG 



4— GROOT FORMAAT PANORAMA VAN NIJMEGEN  



“De stad Nijmegen – La ville de Nimegue”, lithografie op 4 bladen vervaardigd ca. 1850 door C.A. Vieweg naar een tekening van Pieter Caspar 
Christ. Later met de hand gekleurd. Afm. 16 x 194 cm. 
 
De Nijmeegse kunstenaar Pieter Caspar Christ (1822 - 1888) maakte schilderijen, tekeningen en prenten van landschappen en stadsgezichten. Hij 
woonde en werkte aan de zuidelijke Veluwezoom (eerst in Nijmegen, daarna in Arnhem).  
 
Zijn bekendste werk is dit panorama van Nijmegen gezien vanaf het aan de overzijde van de Waal gelegen Lent.  
 
Het complete Waalfront van de stad is weergegeven. Van links naar rechts zien we de Belvédère toren; het Valkhofpark en de Heidense Kapel 
(uit de 11de-eeuw); De Veerpoort; de kantoren van de Verenigde Nijmeegse Stoomboot Maatschappijen; de Kraanpoort aan de Grotestraat; de 
stedelijke hijskraan waarmee schepen werden geladen en gelost, aangedreven door een tredmolen; de Sint Stevens Kerk; de Meipoort; de Sint 
Stevenspoort; en de haven met molen. Op de rivier zijn de gierpont, zeilschepen en raderboten nauwkeurig afgebeeld.  
 
De stedelijke verlichting bestond tot midden negentiende eeuw uitsluitend uit olielantaarns, vanaf 1850 gaat men over op straatverlichting op uit 
steenkolen bereid pijp-gaz. De stad barstte in die tijd uit haar voegen. Er was geen ruimte voor uitbreiding en er waren weinig middelen van be-
staan terwijl het inwonertal bleef groeien. De roep om afbraak van de wallen en aansluiting op het landelijke spoorwegnet werd steeds luider. De 
spoorwegverbinding naar Kleef kwam er in 1865. In 1874 wordt de vesting opgeheven en er werd rigoureus gesloopt. Van de middeleeuwse wal-
len bleven slechts enkele stukken muur, twee bastions en de kruittoren gespaard. Het aangezicht van de stad zoals we dat hier zien, verandert 
dan sterk. 



“Urbis Traiecti ad Rhenum novissima et accuratissima 
delineatio” kopergravure vervaardigd door Jan van 
Vianen, hier in een tweede staat uitgegeven door Rei-
nier en Josua Ottens tussen 1725-1750. Later met de 
hand gekleurd. Afm. 49 x 57,5 cm. 
 
Over de inhoud van deze vogelvluchtkaart is veel lo-
vends te zeggen. Van de bestaande gedrukte kaarten 
van de stad Utrecht uit de 17de eeuw is er geen die car-
tografisch zo goed is als deze. De meetkundige verhou-
dingen van de grondvorm van de stad, alsmede van het 
gebied direct buiten de stadsmuur zijn veel beter alle 
andere.  
 
De in opstand getekende bijzondere bebouwing, 
(kerken, gasthuizen, poorten, enz.) is waarschijnlijk 
geheel in overeenstemming met de werkelijke situatie 
van 1695. Jan van Vianen zal kriskras door de stad ge-
trokken zijn om schetstekeningen te maken van de di-
verse gebouwen die hij naderhand in zij atelier in het 
kaartbeeld inpaste. Niet waarheidsgetrouw is het ont-
breken van ruïnes van gebouwen, die er toen wel dege-
lijk waren (zoals bijvoorbeeld de St. Servaasabdij, het 
Wittevrouwenklooster en de Domkerk). Maar deze zijn 
natuurlijk opzettelijk weggelaten om het representatieve 
en decoratieve karakter van de kaart geen schade te 
doen.  
 
De woonhuizen zijn over het algemeen op uniforme wijze afgebeeld. De schaal waarop de kaart is getekend liet een verfijnde weergave, waarin 
de variatie in hoogte, breedte en diepte alsmede het verschil in de vorm van de daken van de diverse huizen, naar voren zou moeten komen ook 
moeilijk toe. De stad maakt een opvallend groene indruk door zowel in als buiten de stad getekende bomen en tuincomplexen. De weergegeven 
tuinpatronen zullen echter voornamelijk gefantaseerd zijn. 

5— 17DE-EEUWS KAARTBEELD VAN UTRECHT 



“Tetrarchia Ducatus Gelriae Arn-
hemiensis, Sive Velavia”. Koper-
gravure uitgegeven door Joan 
Blaeu te Amsterdam 1662. Afm. 42 
x 53 cm. In de tijd met de hand 
gekleurd. 
 
In het decoratieve titelcartouche 
zien we de rijkdommen van de 
Veluwe: de visvangst en de fruit-
oogst. Rechtsonder een landmeter 
met zijn instrumenten voor drie-
hoeksmeting en een vragende put-
to, weer zien we fruit en vis. 
Rechtsboven het wapenschild van 
het Hertogdom Gelre. Linksboven 
de wapenschilden van: Hattum, 
Harderwijk, Arnhem, Wageningen 
en Elburg wederom geflankeerd 
door putti. In de legenda (Notarum 
Explicatio) wordt gesproken over 
forten, reduiten [versterkte gebou-
wen], dorpen, edelhuizen, kloos-
ters, buurtschappen, watermolens, 
windmolens en “geruïneerde edel-
huizen”. 
 
De kaart stamt uit de Atlas Mai-
or van Joan Blaeu “The Greatest 
Atlas Ever Produced”, die deel uit-
maakt van de canon van Neder-
land. 

6— DE MOOISTE KAART VAN DE VELUWE 



“Het Eiland Schiermonnikoog, voormaals 
eene Heerlijkheid, later de 32e Grietenij der 
Provincie Friesland. …” Staalgravure vervaar-
digd 1858 door Daniel Veelwaard voor de 
Nieuwe Atlas van Provincie Friesland van Wopke 
Eekhoff. Later met de hand gekleurd. Afm.: 59 
x 77 cm. 

________ 

De Nieuwe Atlas van Provincie Friesland, werd in 
opdracht van het provinciebestuur gemaakt. 
Op 2 maart 1847 verscheen in de Leeuwarder 
Courant het “Berigt van Inteekening op de uitgave 
van een nieuwe Atlas van Vriesland”. De prijs 
voor de hele atlas met 32 kaarten was fl. 48, 
losse kaarten kostten fl. 2 per stuk. 

Iedere kaart werd in de betreffende gemeente 
twee weken ter inzage gelegd. Via een vooraf-
gaande publicatie in de Leeuwarder Courant 
meldde Eekhoff dat “ieder in de gelegenheid wordt 
gesteld om daarop schriftelijke aanmerkingen aan 
het Bestuur mede te deelen”. Ook werd nog even 
vermeld dat men nog steeds voor twee gulden 
een losse kaart kon bestellen, “dewijl die na de uitgave niet meer te bekomen zullen zijn”. 

Op zijn dertiende ging Wopke Eekhoff (1809 – 1880) in zijn geboortestad Leeuwarden aan het werk bij boekhandelaar en drukker G.T.N. Surin-
gar. Hij ontwikkelde zich tot een self-made historicus van naam. In 1838 werd hij benoemd tot stadsarchivaris van Leeuwarden, de eerste van 
Nederland. Die functie combineerde hij met een eigen boekhandel en uitgeverij op de hoek van de Wirdumerdijk en de Peperstraat. 

 7— SCHIERMONNIKOOG 



“Het Eiland Ameland, 
voormaals eene Heer-
lijkheid, later de 31e 
Grietenij der Provin-
cie Friesland.” Groot 
formaat staalgravure 
vervaardigd in 1854 
door Daniel Veel-
waard voor de Nieuwe 
Atlas van Provincie 
Friesland van Wopke 
Eekhoff. Later met de 
hand gekleurd. Afm. 
ca. 59 x 102 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________ 

In een oplage van 286 exemplaren gaf Eekhoff de Nieuwe Atlas van Friesland uit, tegenwoordig beter bekend als de Eekhoff-atlas. Tien jaar daar-
voor hadden Gedeputeerde Staten van Friesland opdracht gegeven om de provincie opnieuw in kaart te brengen. Met behulp van driehoeksme-
ting werden de kaarten samengesteld door J.W. Witteveen (tekenaar bij het kadaster), onder toezicht van ingenieur-verificateur J.H. Jappé. De 
kaarten werden gegraveerd door D. en H. Veelwaard en beletterd door L. Schweickhardt. 

8— AMELAND  



Tekening met aquarelverf van de hand 
van Jan Verbruggen. Gesigneerd en 
gedateerd linksonder “JVerbruggen fecit 
1745”. Afm. Ca. 21 x 33 cm. 

Jan Verbruggen (1712-1781) gaat na de 
Franse kostschool in Voorburg terug naar 
Enkhuizen waar hij geboren is. Daar 
begon hij met het tekenen van Vaertuigen, 
Zee- en Strantgezichten, daer men de bran-
ding der Zee over het zoute pekelvelt ziet 
heenen weiden, of het schuim der bruischende 
baeren tegens scheepen, strant en duinen, ziet 
aanstuiven, nevens de verandering van lucht 
en water in allerlei gesteltheit van weer; door 
dezen weg heeft hij tot de kennis der Scheeps-
bouwkunst aenleiding gekregen. 

Verbruggen was ook schepen en wees-
huisvoogd te Enkhuizen en was aldaar 
gevestigd als geschutgieter. Van 1755 tot 
1770 werkte hij in Den Haag als directeur 
van de Lands-grofgeschutgieterij en ver-
trok in 1770 naar Engeland. 

Er zijn van Verbruggen meerdere teke-
ningen bekend naar schilderijen van 
Ludolf Bakhuijzen en Jan Claes Riet-
schoof, waaronder zeegezichten bij Enk-
huizen met jachten en Oost-
Indiëvaarders. 

9— SCHEEPSTAFEREEL VOOR DE KUST BIJ ENKHUIZEN  



“Victorien der Nederl. Ge.oct. O. Compagn. op 
het Koninkryck van Macasser door den Ed. Heer 
C. Speelman”. Ets vervaardigd door Romeyn de 
Hooghe in 1669, afm. 40,3 x 55,4 cm. 
 
Sinds 1667 was de VOC gevestigd in koninkrijk 
Makassar op Zuid-Celebes, het vormde het ‘slot op 
de deur’ voor de oostelijker gelegen specerij eilan-
den: de Molukken, Ambon en Banda. De VOC had 
er in de eerste helft van de 17de eeuw monopolies 
op de uitvoer van muskaatnoten, foelie en kruid-
nagels. Makassar werd door de bij deze handel 
uitgeschakelde Europese en Aziatische concurren-
ten gebruikt om ‘smokkel’ in specerijen te bedrij-
ven. Omdat de vorsten van Makassar dit toelieten, 
zich niets aantrokken van de monopolies van de 
VOC en in deze een koers van ‘vrijhandel’ voor-
stonden, was het tussen de VOC en Makassar vóór 
1667 al regelmatig tot ernstige gewapende conflic-
ten gekomen, zowel op Celebes zelf als in Ambon.  
 
In de oorlog van 1666 tot 1669 lukte het admiraal 
Cornelis Speelman (1628-1684) met behulp van 
Arung Palakka, een vorst uit het naburige Bone, 
het verzet van Makassar te breken. “Met slechts 
600 man Europeesche militairen, die hevig door 
ziekten werden geteisterd, heeft hij drie jaren den 
strijd tegen de fanatieke Makassaren, ‘de 
Haentjens van het Oosten’, volgehouden en ten 
slotte de overwinning behaald, die ook in het va-
derland groot opzien baarde en Vondel tot een 
lofdicht dwong.” 

10— VOC OVERWINNING OP CELEBES 



Ets vervaardigd door Paulus Con-
stantijn la Fargue, uitgegeven in 
1763 door P.G. van Balen, te ’s 
Gravenhage. Later met de hand 
gekleurd. Afm. ca. 45 x 70 cm. 

Als het ijs sterk genoeg was dan 
vertoonden zich ook deftige luyden 
aan het volk. Arrensleden, koetsen 
en speelwagens kwamen onder 
het belgerinkel van de dampende 
paarden over de dikke ijskorst 
aangegleden en –gereden. Er 
wordt hier een historisch moment 
weergegeven: de latere stadhouder 
Willem V (1748-1806) rijdt in zijn 
door zes paarden getrokken koets 
met uitgebreid gevolg over de 
bevroren rivier. Het is een met alle 
details weergegeven drukte een 
formidabele prent en topografisch 
interessant door het gezicht op de 
stad vanaf het ijs. 

We zien Rotterdam: het Oude 
Hoofd met Oude Hoofdpoort en achterzijde van de huizen aan het Haringvliet; aan het einde daarvan zijn de Admiraliteitswerf aan het Boeren-
gat en de molens op het Bosland en langs de Oostzeedijk zichtbaar. 

Paulus Constantijn la Fargue (1732–1782) stamt uit een Nederlands geslacht van kunstenaars, van vijf kinderen was hij de meest begaafde. Paulus 
Constantijn heeft zowel geschilderd en getekend, als geëtst. In de eerste plaats waren dat nauwkeurig uitgewerkte stads– en dorpsgezichten, 
maar daarnaast ook actuele gebeurtenissen, landschappen, portretten, en genretaferelen. 

11— “OOSTELIJK GEZICHT DER STAD ROTTERDAM EN DER MAAZE, MET IJSVERMAAK OP DEEZE RIVIER” 



 

“La dedicace de la Synagogue des Juifs Portugais, a Amster-
dam”. Kopergravure vervaardigd door Bernard Picart voor 
Cérémonies et Coûtumes religieuses van Jean Frederic Bernard, 
uitgegeven te Amsterdam 1724-1737. Afm. (plaatrand) 34  x 
41,7 cm. 
 
Opmerkelijk aan de jaren zestig en zeventig van de zeventien-
de eeuw in Amsterdam was dat er enorme, monumentale ker-
ken voor de andere geloofsrichtingen dan de publieke kerk 
werden gebouwd. Zo verscheen aan het Singel bij de Haarlem-
mersluis de prachtige Nieuwe Lutherse Kerk. Ook de Joden 
bouwden in deze periode grote, vanaf de straat duidelijk zicht-
bare kerkgebouwen: de Grote Hoogduitse Synagoge en de 
Portugees-Israëlitische Synagoge, beide ontworpen door Elias 
Bouman, voor de asjkenazisch- en sefardisch-joodse gemeen-
schappen. Het waren de eerste synagogen in West-Europa 
waarvan niet alleen het interieur maar ook het exterieur fraai 
en indrukwekkend waren. 
  
De Portugese synagoge te Amsterdam was geïnspireerd op een 
houten model van de Tempel van Jeruzalem die door rabbijn 
Jacob Juda Leon (1602-1675) was vervaardigd. Op 2 augustus 
1675 werd de nieuwe synagoge gedurende acht dagen feeste-
lijk ingewijd. Ieder jaar wordt deze inwijding nog herdacht. 
 
Op de gravure van Picart zien we de plechtigheden tijdens het 
inwijden van de Portugese synagoge. De hele ruimte staat vol 
met bezoekers. Op het podium in het midden staat de chazan, 
de voorzanger, om voor te lezen uit de Thora. Hij houdt de 
wetslezing ter herdenking van de inwijding. Op de achter-
grond de hechal, de kast waarin de Thorarollen worden be-
waard. 

12— INWIJDING VAN DE PORTUGESE SYNAGOGE TE AMSTERDAM 



“Gezicht van de beurs te Amsterdam”. 
Kopergravure uitgegeven 1789 door Pier-
re Fouquet jr. naar een tekening van Her-
man Schouten uit ca. 1765. Later met de 
hand gekleurd. Afm. (prent) ca. 27,2 x 36,1 
cm.  

De Amsterdamse koopmansbeurs 
(gebouwd 1608-1611), was in het begin 
van de 17de-eeuw het belangrijkste han-
delsinstituut ter wereld. Al snel was de 
beurs een zeer internationale aangelegen-
heid. Er werd gehandeld in alles wat maar 
te verhandelen was. Er waren VOC– en 
WIC-aandelen te koop, termijncontracten, 
die het recht gaven op een vastgelegd 
tijdstip voor een vaste prijs partijen goe-
deren te kopen, verzekeringen, maar ook 
gewoon goederen. Verder konden er ver-
zekeringen worden afgesloten. Er konden 
contracten over het vervoer van vrachten 
worden gesloten en er was informatie te 
krijgen wat verder voor de handel van 
belang was.  

Het Amsterdamse stadsbestuur was de 
initiatiefnemer voor de bouw van deze 
beurs. Het wilde daarmee de handel in de 
stad op één plek concentreren. Dit was 
bevorderlijk voor de handel en het bood 
ook mogelijkheden voor regulering. De 
bouw stond onder leiding van stadsbouw-
meester Hendrick de Keyser.  

13— DE EERSTE AANDELENBEURS TER WERELD 



 “`T Keysers Hof van binnen 
in Pekin; Le dedans du pa-
lais de L’Empereur de Chine 
à Peking; L’Interiore de 
Palazzo del Imperatore di 
China a Peking; Des Sini-
schen Kaisers Hof von In-
nen, zu Peking.” Kopergra-
vure naar een tekening van 
Peter (van) Blan(c)k(a)ert, 
uitgegeven te Augsburg 
door Georg Bathalsar 
Probst, ca. 1750. In de tijd 
met de hand gekleurd. 
Afm.: 32,5 x 43,5 cm. 
 
Zgn. optica prent van de 
Verboden Stad, het keizer-
lijke paleis Beijing tijdens 
de Qing Dynastie weerge-
geven vanuit Europees 
perspectief, met voorstellin-
gen, processies en ceremo-
nies. 
 
De uitgeverij van Probst is 

met name bekend om de 

uitgave van honderden 

optica prenten in Augs-

burg, Parijs en Londen. Het 

merendeel daarvan “avec 

Privilege de Sa Majesté”. 

14 — DE VERBODEN STAD  



Tekening met pen en penseel op 
perkament vervaardigd door een 
anonieme, vermoedelijk Duitse 
kunstenaar, rond 1820. Afm. 19,5 
x 29,5 cm. 
 
In deze charmante tekening zien 
we wijnboeren in een heuvelig 
landschap bij de oogst. De tijd is 
rijp, we zien een wijngaard in 
een zomers namiddaglicht. Drui-
ven worden geplukt, een met 
paard bespannen wagen wordt 
geladen, een met druiven-
bladeren omhulde fluitspeler 
maakt muziek en er wordt ge-
danst. De zon heeft zich bijna 
achter de heuvels tussen de bo-
men verscholen en werpt een 
zachte gloed over de wijnranken. 
Er hangt een geur van zoete bloe-
sem en heerlijke kruiden. Krekels 
krieken en lijsters zingen. In de 
verte hoor je het blaten van de 
schaapskudde die terug wordt 
gebracht naar de veilige schaaps-
kooi. 
 
En dan aan het einde van deze 
zwoele zomerdag met een heer-
lijke koele bries door het haar 
genieten van een mooi glas...  

15— BIJ HET DRUIVEN PLUKKEN 



“Voortdurend wat anders. Kermis te Rotter-
dam.” Lithografie in kleur, opgebouwd uit groot 
aantal uitgeknipte en in de achtergrond ingesto-
ken kartonnen figuren. Uitgegeven in 1850 door 
steendrukkerij Van Hoogstraten, naar het ont-
werp van Gerard Bos. Afm. 33,5 x 39 cm. 
 
Vanaf 1809 was de Rotterdamse kermis in augus-
tus. De tweede maandag van de maand was offi-
cieel de eerste kermisdag. Sommige buurten in 
Rotterdam konden echter niet zo lang wachten. 
Zaterdags tevoren gingen in de Zandstraatbuurt 
en op de Schiedamse dijk de vlaggen uit. Er werd 
al gehost en gedanst onder het zingen van: “Hop, 
hop, hop, tingelingeling, morgen luidt de kermis in!”  
 
De kermis van toen was een imposant schouwspel 
op de grote Veemarkt, die in het midden nog 
bebouwd en slechts voor een klein gedeelte over-
dekt was. De mooiste en grootste kermisattracties 
en de nieuwste snufjes moeten op de Rotterdamse 
kermis te zien zijn geweest. 
 
De kermis duurde veertien dagen en eindigde in 
een explosie van uitgelatenheid: de Dolle Zater-
dag. Die zaterdag was voor alle Rotterdammers 
een feestdag. Iedereen kleedde zich op z’n best, 
ongeacht zijn stand, en ging naar de kermis.  
 
Het karakter van een markt met kramen verandert in de negentiende eeuw van een gebruiksgoederenmarkt naar een recreatiemarkt. Er is onder 
meer een circus en toneel, en in kramen en theater en ook op straat kunnen marionetten, panorama’s, vreemde dieren en mensen, gedrochten en 
goochelaars worden aanschouwd. Het belangrijkste van de kermis is echter het openlucht-vermaak: “Een schittering van licht en goud, een ge-

draai en gewemel van kleuren en spiegels, het was een stad van vermaak met een niet te tellen aantal at-
tracties en bronnen van pret en ontspanning.”  16— KERMIS TE ROTTERDAM 



Tekening in gouache en aquarelverf, vervaardigd rond 1770 door Josefa 
Kreitner, gesigneerd rechtsonder. Afm. (papier) 35 x 25 cm.. 
  
De Leidse botanicus Carolus Clusius kreeg in 1593 tulpenzaden van de 
gezant van de Zuidelijke Nederlanden aan het Ottomaanse hof. Uit de Hor-
tus Botanicus werd een aantal tulpen gestolen en zes oogsten later – een 
tulp komt in zeven jaar tot wasdom – was het verzamelen van tulpen een 
rage geworden. 
  
De mooiste en meest gevraagde tulpen waren levendig van kleur en had-
den strepen en vlammen op de bloembladen. Vooral de zeldzame exempla-
ren waren uiterst populair. Er waren honderden tulpenrassen bekend. Om-
dat het moeilijk was ze uit elkaar te houden en er was nogal eens onenig-
heid over de vraag tot welk ras een bloem precies hoorde, verschenen tul-
penboeken waarin gekleurde tulpentekeningen stonden. Meestal afgebeeld 
als enkelvoudige tulpen, uitgevoerd in aquarel, soms ook als gouache of 
een combinatie van deze technieken. 
  
De 17de eeuwse Hollandse tulpengekte waarin met speculatie vermogens 
werden verdiend en verloren, betekende niet het einde van de teelt en de 
handel in tulpen. Evenmin als de belangstelling er voor. Vorsten en presi-
denten maakten bij een bezoek aan Nederland graag een uitstapje naar het 
tulpenrijk dat zich aanvankelijk rondom Haarlem concentreerde. 
  
Menig kunstenaar heeft dan ook sinds de 17de eeuw de zo geliefde en zo 
bewonderde tulp in portretten en stillevens vastgelegd.  
 

17— ACHTTIENDE EEUWS TULPPORTET 



Bloemstilleven vervaardigd door A.C. Cruys, verso gesigneerd en 
gedateerd 1823. Afm. (papier): 27,6 x 21,1 cm. 
 
De Nederlandse schilderkunst staat van oudsher bekend om de fraaie 
bloemstillevens, die vanaf de zestiende eeuw vervaardigd werden. 
Maar al was het genre destijds razend populair onder de afnemers, het 
stond in kunstenaarskringen aanvankelijk niet in al te hoog aan-
zien. Het bloemstilleven als apart genre en specialisme – sommige 
schilders beperkten zich hiertoe – hield stand tot ver in de negentiende 
eeuw en werd toen meer als een typisch vrouwelijke kunstvorm be-
schouwd. Ook het moraliserende verhaalelement van vergankelijkheid 
(vanitas) speelde in de negentiende eeuw een beduidend kleinere rol 
dan voorheen, de weergave van de bloemen zelf is dan belangrijker 
dan de verborgen boodschap. Wist u overigens dat eind negentiende 
eeuw het vak van bloembinder en de bloemenwinkel ontstond? 

18— BOEKET MET TULPEN 



“A winter arrival” en “Before the hunt”, aquarellen vervaar-
digd door Harry Eliott rond 1920. Gesigneerd rechts-, resp. 
linksonder. Harry Eliott is de Anglofiele artiestennaam van 
de Fransman Charles Edmond Hermet (1882 - 1959). Afm. 
(elk): 25 x 44 cm. 
 
Eliott maakt deel uit van een reeks getalenteerde kunste-
naars/illustratoren uit het gouden tijdperk van de illustra-
ties. Aan het begin van de twintigste eeuw, werkte hij voor 
tijdschriften als Nos loisirs, Le Sport Illustré Universel, Mon 
Journal, Le Sourire, Le Chasseur français en La Revue Illustrée. 
Als kunstenaar is hij vooral bekend om zijn humoristische 
gestencilde prints en jachttaferelen in Victoriaanse stijl. 
 
Zijn wereld is altijd kleurrijk, meestal humoristisch, poëtisch 
en met zijn scènes van alledag, interieur scènes en dieren, 
toegankelijk voor iedereen. 

19— KLEURRIJKE ILLUSTRATIES VAN HARRY ELIOTT 



“Sky jumping”, aquarel op papier vervaardigd door Jan Willem 
(Willy) Sluiter rond 1930. Gesigneerd en betiteld links onder. Afm. 
47 x 37 cm. 
 
In het interbellum worden de alpen niet alleen ontsloten als een plek 
om te kuren, maar wordt ook de wintersport bij de beau monde 
populair, zeker na de Olympische Spelen van 1928 in St. Moritz.  
 
Willy Sluiter (1873-1949)  bewoog zich als gentleman-schilder zich in 
uiteenlopende kringen en had twee uitgesproken talenten: hij schil-
derde prachtige, impressionistische landschappen en haven- en 
stadsgezichten, en was daarnaast een rastekenaar, die in staat was 
om in vlotte, vaak humoristische schetsen en aquarellen het leven 
om zich heen vast te leggen.  
 
In zijn tekeningen van vrienden en familie, van het mondaine strand
- en uitgaansleven in Scheveningen, van reizen en van de welgestel-
de sneeuwtoeristen in Davos en St. Moritz toont Willy Sluiter zich 
chroniqueur van zijn tijd. Sluiters’ tekentalent leidde ook tot vele 
opdrachten voor boekomslagen, illustraties, affiches en ander recla-
mewerk. Vanaf de jaren twintig was hij een bekend en zeer succes-
vol kunstenaar. Hij kreeg talloze onderscheidingen. 

20— SKY JUMPING—WILLY SLUITER  




