
           

                         VERSLAG VRIJBURGH III CONFERENTIE  7 December 2018 AMSTERDAM 
 
 

                                                    
 
De Vrijburgh III Conferentie ‘Ambacht en Kunstnijverheid in de WIC’ werd bijgewoond door 
zesenveertig belangstellenden, sprekers, bestuur en raad niet meegerekend. De zaal achter de 
spreekruimte in het Honorair Consulaat van Brazilië was feestelijk gedecoreerd met guirlandes en 
adventskransen voor een uitstekend verzorgde lunch. Hier werden ook de theepauze en de borrel 
gehouden.   
 

Inleiding  

De voorzitter liet enkele niet in het programma opgenomen, maar wel relevante ambachten zien. De 
Rode- verfproductie in het Rasphuis, IJzersmeden voor de ontelbare nagels, Koperslagers - voor 
onderdelen van het interieur in de scheepsbouw en huisraad (er werd in ons Fort Oranje project in 
2002 een koperen pollepel gevonden, wellicht afkomstig van de koosjer keuken van het Joods 
Bataljon*)) - Kuipers, Baksteen- en Wapenproductie en vele Waterhuishoudkundige werken, de 
Hollanders eigen. Johan Maurits liet later lokale baksteenovens bouwen om  de aanschafprijs te 
drukken. .  

          



           

 

 

 

 

 

Sociologisch interessant is de observatie van Gilberto Freyre in het standaardwerk "Casa Grande e 
Senzalas", dat het de Hollanders waren, die de inheemse stammen stimuleerden hun huisraad  
meermaals te maken en het overschot te verkopen. Op die manier ontstond er een binnenlandse 
marktstructuur, die tot op heden voort duurt. Zo werd ook de basis gelegd voor de folkloristische 
productie van manden, hangmatten en poppetjes als kinderspeelgoed.   



           

                          

Navigatie 

- De keynote speech over Navigatie werd uitgesproken door Vice Admiraal b.d. M.J.M. Borsboom. 
Matthieu Borsboom staat bekend als een ‘begenadigd spreker’ (quote Paul Comenencia) en deze 
faam kunnen wij alleen maar bevestigen. 'Navigatie' gaat over de ingenieuze wijze waarop zeelieden 
steeds verdere reizen konden ondernemen en op gegist bestek op de min of meer geplande plek 
aankomen. Het berekenen van de lengtegraden was daarbij in vroeger tijd de bottleneck.  

                               

De breedtegraad was te berekenen via driehoeksmeting met hemellichamen en een basislijn tussen 
twee vaste markeringen op het vasteland. Daarom hebben zeekaarten zoveel lijnen naar 
gedetailleerd afgebeelde oevermarkeringen, zoals bergen en kliffen en zijn zeekaarten zo 
gedetailleerd. De sextant zoals afgebeeld op de uitnodiging, bleek een anachronisme, want deze 
werd pas in de tweede helft van de achttiende eeuw ontwikkeld. Mijn excuses ! Matthieu Borsboom 
bezit een prachtige verzameling navigatievoorwerpen, waaronder een Jacobsstaf, die in de VOC- en 
WIC periode juist wel werd gebruikt. Deze stukken uit zijn collectie droegen er aan toe bij dat het 
abstracte en technische onderwerp aanschouwelijk werd  gemaakt. Zo ook de door hem met ons  



           

                                 

Arne van der Gen bewondert de éénogige verrekijker             Cardanisch opgehangen uurwerk  

gedeelde persoonlijke ervaringen. Zijn nachtelijke confrontatie in het Braziliaanse jubileumjaar 2000 
van de ontdekking van het land in 1500, ('Quinhentos Anos') met een opgewonden groep indianen - 
inderdaad de autochtonen sinds naar schatting tussen de 10.000 en 50.000 jaar - die hij met kalme 
autoriteit en zijn rijzige in wit tropenuniform gestoken gestalte wist te pacificeren, bracht een 
vermakelijk, historisch déjà vu.                                                                                                                                                 
De kwesties van de vele het hoofd te bieden gevaren op zee van stormen, mist en monsters, 
verlijeren en verdwalen, heeft de spreker met allure ten tonele gevoerd, waarbij hij de zaal in 
dialoogvorm betrok. Dat de kleur van het water bij riviermondingen, de opdoemende klippen, vogels 
en de geur, opmerking van ex-kapitein Claudius Bollaert (foto onder) de kreet 'Land in zicht !' 
aankondigden,  voelde de zaal aan den lijve als een opluchting. Het was een voorrecht deze 
presentatie mee te maken en ja, ook om het prachtige Arabische astrolabium even te mogen 
vasthouden. 

                                                              



           

                            

Scheepsbouw in de Gouden Eeuw  

- Na de keynote-speech kwam de Scheepvaart aan de beurt. 
 

                                                      

Drs. Jeroen ter Brugge, verbonden aan het Rijksmuseum, gaf een voordracht over wat er zoal bij 
scheepsbouw in de zeventiende eeuw kwam kijken. Vreemde en tegenwoordig niet alledaagse 
benamingen waren er voor ooit gebruikte schepen, zoals Snauw, Fluit, Brik en Bark. Elk met zijn eigen 
diepgang, laadruimte en tuigage werpen zij licht op de diversiteit aan vaartuigen die nodig was voor 
het vervoer in veelsoortige wateren van veelsoortige waren. Soms werden voor de binnenvaart 
gebruikte scheepstypen omgebouwd voor de grote vaart. Hoe groot ook was het belang van 
onderhoud, aangetoond in de griezelige afbeeldingen van de paalwormen en het aangeknaagde stuk 
steigerpaal of kielbalk.                                                                                     

                                   

Het was een inhoudelijk zeer boeiende lezing, waar ook ruim aandacht werd besteed aan het 
gruwelijke transport van  miljoenen slaafgemaakten via de trans-Atlantische slavenhandel van de 
Westkust van Afrika naar de beide Amerika's.   Meestal werd de schaamteloze inrichting van de 
ruimen, een woord dat in schril contrast staat met de plek die de arme mensen hadden, voor de 
heenreis naar de overkant van de Atlantische Oceaan in Afrika in koopvaardijschepen aangebracht.  
Na aankomst werd dat materiaal verwijderd en op enigerlei wijze hergebruikt. We bent zunig.                                                                                                                                



           

Tot de 'vruchten' van de veroveringen in Afrika mag ook het ebbenhouten kistje met gouden 
versieringen en beslag gerekend worden, het 'Doosje van de West-Indische Compagnie' uit de 
collectie van het Rijksmuseum. Een prachtexemplaar van 18e-eeuwse kunstnijverheid, dat moet 
gezegd.               

                                               

Breedte en vorm van het scheepsmodel De Witte Oliphant (1755, Rijksmuseum), staven het 
vermoeden, dat er ook specifieke slavenschepen gebouwd werden. Schepen zoals beschreven zijn in 
het bijzondere boek “Het slavenschip Leusden en de slavenschepen in de West-Indische Compagnie” 
(Walburg Pers), van de hand van Dr. Leo Balai, die deze middag wederom in het gehoor aanwezig 
was. 

Cartografie                             

- Drs. Ilja Mostert nam ons in het veelbewogen leven van de briljante Cornelis Goliath en daarmee in 
de geschiedenis van de WIC.   

  

                                 

Als een kat met negen levens wist deze scheepsjongen, Europese slaaf in Noord-Afrika, cartograaf, 
kapitein, huisvader, schrijver, banneling, bestuurder en politiek adviseur zich dankzij zijn vele 
talenten uit velerlei benarde situaties te redden.                        



           

                                       

Zijn kaart voor 'Sijn Exellenz' Johan Maurits van Nassau werd alom bekend. Hij hangt bijvoorbeeld 
aan de muur van het schilderij 'De geograaf' van Cornelis de Man. Geografie en astronomie waren in 
de periode der ontdekkingsreizen een geliefd genre. Men vermoedt, dat Goliath de hand in meer 
kaartmateriaal heeft gehad, waaraan tot nu toe de naam van Georg Marcgraf wordt verbonden.  

                                                                 

Gillis Peeters, Gezicht op Pernambuco 1637                                                  Suriname 1658                                                                                                        

                                      

Vanwege doodslag op een rover werd Goliath verbannen uit de stad Middelburg, waar hij zijn vrouw 
en kinderen moest achterlaten. Hij werd adviseur in Suriname, waarvan hij in 1658 een prachtige 
zeekaart maakte. Er liggen aan de kennis van Goliath's leven heel wat studie uren en archiefwerk ten 
grondslag. Als de spreker ook nog onderzoek in het Madrileens archief had kunnen doen, had deze 
lezing wellicht niet binnen het tijdsbestek van deze conferentie gepast. Nu al leek hij door de 



           

veelzijdige onderwerpen voor velen te kort. De tentoonstelling over ’s mans faits et gestes: 'De 9 
levens van Cornelis Goliath (1617-1660)' in het Zeeuws Archief in Middelburg, van welke stad hij een 
schitterende plattegrond maakte, is dan ook van harte aan te bevelen ! 

                         

 

Tabakspijpen in de Gouden Eeuw. 

 
- Drs. Benedict Goes, conservator van het Amsterdam Pipe Museum, zou voor een merendeels niet 
(meer) tabak-minnend publiek wellicht een zware pijp roken, maar niets was minder waar. Op 
levendige wijze besprak hij de cultuur-historische achtergrond van het toeback gebruik en de rol van 
de pijp in verschillende verschijningen.  

                                      

Tabak werd in Europa pas na de ontdekking van Amerika bekend. De Indianen hadden hun specifieke 
manier van roken met een pijpje en de Europeanen namen dat over. De lengte van de pijpensteel 
verhinderde het verbranden van mond en keel. Allengs werd de steellengte een statussymbool.                                                                                                                                                       
De fabricage van de kleipijp werd eveneens behandeld. De wit-bakkende klei uit de Maas-vallei werd 
eerst gerold, maar later in mallen geperst. Voor het bakken werd een rietstengeltje in de steel 
geduwd, tot in het begin van het kopje. Opvallend, dat voor de vervaardiging vrouwen werden 
tewerk gesteld, van wie de vingers fijnere bewegingen konden maken bij het rollen van de klei in de 
gewenste vorm. De Goudse pijpenateliers kochten de klei en de witste aarde hielden de Gouwenaars 



           

zelf; de mindere kwaliteit werd doorverkocht aan pijpenateliers in onder meer Haarlem en 
Rotterdam. Ateliers konden hun producten onderscheiden door een merken systeem. Het merkje 
werd met een stempeltje op de kop of het hieltje aangebracht.                                                              

                

Een pijp van groot formaat met een prachtig gedecoreerde kop toont het wapen van de WIC kamer 
Maze (Rotterdam en Dordrecht). In de tijd van de WIC werden er duizenden pijpen verscheept om de 
matrozen en soldaten soelaas te bieden tegen honger en pijn. Dat waren de eenvoudige, gladde, niet 
eens altijd gepolijste pijpen.                                                                                                                                
De pijpenkop met een afbeelding van een kruiwagen waarop een korf vol pijpen doet de hoop rijzen, 
dat het merendeel heel aankwam… Op de vaart werden ze in tonnetjes met boekweitzaadjes (of 
zand)  verscheept.   Pijpenkopjes zijn, met gele baksteentjes, de 'footprint van het Nederlands 
koloniaal verleden' (Van Wiechen). Een bezoek aan dit museum op de Prinsengracht is de moeite 
meer dan waard. Ook voor de niet-roker ! 

                                                    

Benedict Goes had een paar mooie boeken uit de museumwinkel meegebracht, waaronder de  door 
hem geschreven, mooi uitgevoerde catalogus.  

Tegels in Recife in kunst- en cultuurhistorisch perspectief 

- De presentatie over de Nederlandse en Portugese Tegels in de kloosterhof van het Franciscaanse 
Sint Antoniusklooster in Recife, behandelde herkomst, stilistische kenmerken, en datering. Het 
verschil in stijl en uitvoering van de Portugese voorstellingen met de Nederlandse werd duidelijk. 
Elegante personages in een landschappelijke setting tegenover correcte, maar statische enkelfiguren. 
Vergelijk het Portugees tableau van de Ark van Noah met het Nederlands tegeltje De Violist.**)   Bij 
de Nederlandse tegels werd de eenheid bereikt door hoekmotieven, terwijl de Portugese 
voorstellingen omlijst werden in Barokke cartouches.  



           

                                     

                 

Het atmosferisch perspectief op de Portugese tableaus werd ontleend aan de Noord-Nederlandse 
landschapschilderkunst. De voorstellingen zijn deels ontleend aan Rafaëls Loggia Vaticano (ca 1516). 
Hiervan werden prenten gemaakt door zijn tijdgenoot Marcantonio Raimondi, die duidelijk ook door 
de ateliers in Lissabon werden gebruikt. Zie de bouw van de Ark van Noah.  

                         

De Broeders in Recife maakten in 1703 aan de Fiscaal in Lissabon hun voorkeur kenbaar voor de 
Capela Dourada in de kloosterkerk. Dat moesten ‘tegels uit het Noorden’ zijn, net als bij hun 
zusterorde der Clarissen in de Madre de Deus.***) Maar voor dat kloostertje in ‘America Portuguesa’ 
was dat te duur en toen vroegen de Broeders om ‘alleen maar blauwwitte tegels’. Die hebben ze wèl 
gekregen, maar gemaakt in Portugal, tien, twintig jaar later. Evenzo, in het derde kwart van de  18e 
eeuw, kregen ze blauwwitte tableaus voor de kloosterhof. 

De 924 Hollandse tegels (plus fragmenten) zullen deels uit Huis Vrijburgh afkomstig zijn, dat op 200 
meter van het vroegere Fort Ernestus lag. (Legenda nr.2 bij het bastion rechtsboven luidt:  
monasterium). Ook de huizen van de welgestelde kooplieden en plantagehouders zullen dit soort 
tegeltjes hebben gehad. Hun woningen hadden ook vaak trapgevels, net als in patria. Deze zin voor 
vaderlandse traditie is duidelijk waarneembaar op het prachtige schilderij van Frans Post en de 
oudere tekening, die naar verluidt in een particuliere collectie in Brazilië door termieten is teloor 
gegaan.   



           

    

En dan was daar Nicolaas van der Hoeve, die op het Marktveld in Rotterdam een tegelbakkerij had. 
Zijn vouw Barbara dreef de zaak, waar hij als kapitein in Staatse Dienst dikwijls weg was. In 1634 
verkocht hij zijn atelier, trad als kapitein in dienst van de WIC en ging met vrouw en een van zijn 

                                      Recife  Rotterdam, depot HRM 

                                  

dochters, Marijtgen, maar Recife..! De beide dames worden de komende jaren meermaals als 
getuigen genoemd in het Doopregister van de Grote Kerk in Recife. Van Nicolaas is niets meer 
vernomen en zijn vrouw hertrouwt in Recife met ene heer Goudswaard. Stilistisch komt zeker een 
groot gedeelte van de Hollandse tegels uit Rotterdam.   

             

 

In Recife dacht men enige tijd, dat de tegelfriezen in het klooster Frans waren, nadat een 
vooraanstaand Braziliaanse keramiekdeskundige  Château de Beauregard had bezocht. Hier 



           

decoreren maar liefst 5.500 blauwwitte tegels met afbeeldingen van fuseliers de vloer van de grote 
zaal.  

                                                    

De tegels werden in 1627 betaald, maar later in de eeuw gelegd. Oorspronkelijk bedoeld voor de 
wanden van de galerij, hebben zij dus veel te lijden gehad. Enfin, die in de kloosterhof van het 
Convento de Santo Antônio waren dus ook 'Frans'. Aan de hand van de vrachtbrieven waarop de reis, 
eerst van Rotterdam naar Le Havre en vandaar naar het binnenland en verder met paard en wagen, 
heb ik de ware herkomst kunnen staven. Nu is men er ginds gelukkig van overtuigd, dat het in Recife 
echt om Nederlandse tegels gaat. 

Ook de fysieke toestand van beide bestanden is verschillend.  
De Portugese tableaus in de kloosterhof zijn in 2009-2010 gerestaureerd. Maar de Nederlandse 
tegels hangen onbeschermd in weer en zoute zeewind (maresia) en moeten nodig worden ontzout. 
Temeer door het vanuit de nissen door de achterkant van de tegels indringend zout uit het 
metselwerk. In 2010 heb ik aan IPHAN een eigen vertaling aangeboden van een artikel van Drs. Pier 
Terwen over ontzilting van 17e-eeuwse tegeltjes (met een toevoeging van chemische verklaringen 
door Prof. Dr. Arne Van der Gen). In datzelfde jaar heeft de Nederlandse Ambassade de Expertise 
Missie van MoWIC bekostigd.  

 

                               

De Expertisemissie bestond uit Kate van Lookeren Campagne-Nuttall MA, expert op het gebied van 
tegelrestauratie, Drs. Ingrid de Jager en Drs. Nora Schadee (auteurs van "Tegels uit Rotterdam" 2009) 
en mijzelf. Assistent ter plekke was Agnaldo da Silva, afgestudeerd aan de UFPE op de voorstellingen 



           

van deze Nederlandse tegels.  In een lijvig rapport maakt de Expertisemissie in het Engels en 
Portugees de noodzaak tot restauratie in extremis duidelijk.****)  

MoWIC roept op tot actie ! Er moet een commissie worden ingesteld bestaande uit 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, instanties voor erfgoed beheer en vakmensen. De 
particuliere stichting Eurobras heeft zich reeds als subsidiënt aangemeld. Het PBF heeft in 2008 ook 
een post in beheer gekregen van de kant van de Beschermheer zaliger van MoWIC, Prof. Dr. Ir. C. L. 
Temminck Groll. Wat er ontbreekt is het inzicht aan beide kanten van de oceaan, dat er in Recife een 
vreselijke kapitaalvernietiging aan de gang is. Zowel in cultureel opzicht als economisch. Deze 
collectie is Nota Bene de grootste Nederlandse 17e-eeuwse blauwwitte tegelcollectie overzee ! 
 

                            

Matthieu Borsboom heeft zojuist de Penning overhandigd onder het wakend oog van de Dagvoorzitter Paul 
Comenencia en Secretaris Axel Derks 

Met deze harte- of liever noodkreet, was het inhoudelijk deel van de conferentie ten einde. 
De vier externe sprekers ontvingen als dank een dit voorjaar uitgekomen boek van de hand van Jacob 
Gelt Dekker: 'The Caribbean'. De auteur is zowel erelid als raadslid van de stichting. Hij beschrijft op 
humoristische wijze zijn serieus gedocumenteerde zeiltocht die hem vanaf Key-West, langs vele 
Caribische eilanden naar Curaçao voerde.  Ondergetekende ontving tot haar grote verrassing uit 
handen van onze keynote spreker de penning van het persoonlijk genootschap 'Commandant van de 
Zeestrijdkrachten Vice Admiraal M. J. M. Borsboom'. Met deze geste voel ik mij bijzonder vereerd. Ik 
draag de penning op aan de stichting MoWIC. 

                                                              

Onder de aimabele doch straffe leiding van Dagvoorzitter Paul Comenencia was er ter afsluiting ruim 
tijd voor een geanimeerde borrel. Met een voldaan gevoel nam ieder afscheid van onze gulle 
gastheer, de Honorair Consul van Brazilië in Nederland. Hij heeft ons een prachtige ambiance 



           

aangeboden. Voor zijn onmisbare steun bij het welslagen van deze conferentie willen wij hem op 
deze plaats hartelijk bedanken ! 
 
Lessons learned: houdt u allen in het volgend jaar de lengtegraden in de smiezen. Dan loopt u niet op 
de klippen, vermijdt u blaktes en komt u zonder averij terecht waar u wezen moet:                               
de Vrijburgh IV Conferentie ! 
 
Samengesteld door Hannedea van Nederveen Meerkerk, met dank aan Reinier Russell, Paul 
Comenencia,  Axel Derks en Yvonne Willemsen voor hun foto's 

 *) Na hun heldhaftig optreden in de strijd tegen de Portugese aanvallen op Itamaracá, kregen de joodse 
soldaten vrijstelling van dienst op Sabbat. **) Van De Violist werden een aantal kopieën gemaakt door Kon. 
Tichelaar in Makkum, door MoWIC  aangeboden aan onder meer H.M. Beatrix, President Luiz Inácio Lula da 
Silva en Z.E. Gilberto Vergne Saboia. In 2012 ontving H.M. Máxima eveneens een exemplaar.  ***) Os azulejos 
produzidos nos Países Baixos gozavam, então, de grande prestígio, quer em Portugal quer no Brasil, como 
atesta uma encomenda, de 1703, para a Capela Dourada do convento da Ordem Terceira de São Francisco, no 
Recife. Na impossibilidade de encomendarem azulejos “do norte”, isto é, da Holanda, pedia-se que ao menos o 
imitasse e que não tivesse outra “cor mais que azul e branco.” De Madre de Deus had een uitgebreid 
iconologisch programma, vervaardigd in het Amsterdamse tegelatelier van Jan van Oort (†1699) en zijn 
opvolger Willem van der Kloet, oorspronkelijk uit Rotterdam. Tegel 39, 2011.  ****) Na het verzoek daartoe in 
februari 2004 van de statelijke monumentenzorg van Pernambuco, FUNDARPE, aan MoWIC om de Azulejos 
Holandeses te restaureren, heeft MoWIC hier in binnen- en buitenland aandacht voor gevraagd . ICOMOS 
steunt het streven inhoudelijk. Het World Monuments Fund eiste in 2010 een stabiele Braziliaanse counterpart. 
De stichting Dutch Culture van de Nederlandse overheid vraagt een counterpart in het ontvangende land voor 
tenminste voor 50% te participeren. De toentertijd op handen zijnde  sportieve evenementen (Wereldcup 
Voetbal 2014, Olympische Spelen 2016) en daarna politieke verwikkelingen, hebben de interesse in Brazilië zelf 
voor Shared Cultural Heritage, in dit geval door Nederland en Brazilië gedeeld cultureel erfgoed, doen 
afnemen. De Nederlandse tegels in het Convento de Santo Antônio do Recife zijn de afgelopen veertien jaar erg 
achteruit gegaan.  

  

  
                             


