


Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 laatste groep was doorgaans ook lid van het Lucasgilde) konden niet op tegen deconcurrentie van vreemde handelaren die buiten de vrije jaarmarkten om hunwaar aanboden. Het kon niet uitblijven dat de gilden met protesten kwamen. Om een einde temaken aan de vormen van verkoop die de broodwinning van de schilders ingevaar brachten, werden voorschriften opgesteld. Daarbij blijkt duidelijk datmaatregelen in de ene stad van invloed zijn op de kunsthandel in andere steden.Hierdoor ontstond een keten van verbodsbepalingen die de steden aan elkaarverbond. In Amsterdam bijvoorbeeld werd in 1608 opnieuw een verbod uitge-vaardigd op de verkoop van schilderijen door vreemden'. Het gevolg was datveel handelaren naar andere steden vertrokken om daar hun waar te verhandelen.In Leiden ondervond men last van de handelaren die Amsterdam ontvluchtten.In 1609 werd

de verkoop van schilderijen door vreemden ook hier verboden^.Ook in Delft ondervond men last van de vreemde handelaren. In 1610 ver-klaarden de Delftse schilders, op verzxDek van Leidse schilders die bondgenotenzochten in hun strijd tegen de Zuidelijke handelaren en schilders, dat er geenschilderijen ingevoerd en verkocht mochten worden'. In Den Haag werd in 1656zelfs besloten, dat een handelaar pas schilderijen mocht verkopen wanneer hijtwee jaar onafgebroken in Den Haag had gewoond*. Door zo'n strenge maatre-gel gingen veel handelaren waarschijnlijk hun geluk in een andere stad beproe-ven. In Leiden werd in 1657 het verbod op handel in schilderijen van buiten ver-scherpt'. We kunnen aannemen dat dit een gevolg was van de Haagse maatregel.In de door mij onderzochte steden (Utrecht, Amsterdam, Leiden, Delft, DenHaag, Haarlem, Middelburg en Dordrecht), waren de vrije jaar- en

weekmarktenuitgezonderd van de verbodsbepalingen. Op deze dagen mocht iedereen schilde-rijen verhandelen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat reeds in de zestiende eeuw schilderijenverlo-tingen werden georganiseerd in Amsterdam, Leiden en Utrecht. Voor de overigesteden heb ik hier geen bewijs van gevonden. In Leiden werden loterijen al in1568 verboden'&quot;. In de zeventiende eeuw werden loterijen expliciet verboden in 5.    I.H. van Eeghen, 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw'. Jaarboek Amstelodamum,61 (1969), 89. 6.    A. Bredius en W. Martin, 'Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Leidsche St. Lucasgild'.OudHolland, 22 (1904), 122. 7.    Montias, 72-73. 8.    F.D.O. Obreen, ed.. Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, IV (1881-1882), 47. 9.    Bredius en Martin, 121-128. 10.  C.W. Fock, 'Kunstbezit in Leiden in de zeventiende eeuw'. Th. H. Lunsingh Scheurleer,

C.W.Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg: geschiedenis van een Leidse gracht 5. Leiden, 1990, 31.



Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 hoe heeft dit verschijnsel zich ontwikkeld en wat was het beleid van de overhe-den ten aanzien van loterijen, zijn vragen die daarbij aan de orde zullen komen.Tenslotte zal ik aandacht besteden aan de loterij in Wijk bij Duurstede. Dezeloterij vormt een gunstige uitzondering in die zin dat er veel bronnenmateriaalvan is overgeleverd. Dit materiaal is terug te vinden in het stadsarchief van Wijkbij Duurstede^. Kunstenaars, gilden en kunstmarkt In de zeventiende-eeuwse samenleving werd de kunstenaar nog beschouwd alseen ambachtsman die het schildersvak tot zijn broodwinning had gemaakt. Netals andere ambachtslieden waren de schilders verenigd in een ambachtsgilde: hetSint Lucasgilde. Het Sint Lucasgilde was een belangrijke factor voor de kunste-naars en speelde een grote rol op de kunstmarkt. Het gilde beschermde hetambacht en behartigde de gemeenschappelijke belangen van de

kunstenaars.Onder deze bescherming viel ook de verkoop van en de handel in de produktendie gemaakt werden door de gildeleden. De handel in schilderijen ging in het begin van de zeventiende eeuw steedsgrotere vormen aannemen. Nadat Antwerpen in 1585 in handen van de Span-jaarden was gevallen, verplaatste de handel zich naar het noorden. De Scheldewerd geblokkeerd, waardoor de bloeiende handel werd lamgelegd. Tijdens hetTwaalfjarig Bestand (1609-1621) ondervonden de Noordnederlandse stedenopnieuw veel last van handelaren uit het zuiden'. Deze introduceerden blijkbaarnieuwe verkoopmethoden. Er kwamen namelijk al gauw klachten over de 'extraordinare maniere van verkoopingen, als die daer geschiede bij opentlijckeveijlinge en uijtroepe, als oock meede alle loterijen, rijffelarijen ende alle diei^e-lijkcke soorte van plaggerijen, en ongewoone, en gesochte maniere van venduween verkoopingen'^. Uit het feit dat

men de termen 'extraordinare' en 'ongewoone' gebruikt, zoudenwe mc^en afleiden dat verlotingen voorheen in de Noordelijke Nederlanden nietvoorkwamen. Ook de gewone wijze van verkoop, door venten langs de straat ofuitstalling in kramen, gaf reden tot klagen. Schilders en kunstverkopers (deze 2.    Gemeentearchief Wijk bij Duurstede (GAW), Stadsarchief 1300-1810, 166. 3.    J.M. Montias, Artists arts Artisans in Delft: a Socio-Economic Study of the Seventeenth Century.Princeton, 1982. 4.    H. Miedema, De archiefbescheiden van het St. Lucasgilde te Haarlem, 1497-1798. Alphen a/d Rijn,1980.
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Tussen Rijn en Lek 1994 3. - Dl.28 3 Zijn zoon Klaas van Bemmel (1818-1887) begint in 1848 te boeren op de in 1843gekochte boerderij^', maar als zijn nog ongehuwde broer Johannes in 1851 opde Vogelpoel overlijdt, verhuist hij daarheen. De andere boerderij tegenoverNuland is later afgebroken. Wanneer zijn moeder, Wijnanda Verweerd, in 1859sterft, wordt de nalatenschap verdeeld tussen Klaas, zijn broer pastoor A.J. vanBemmel en de onder curatele gestelde zus Cornelia'°. Doordat Klaas vrijwel allesvan zijn broer en zuster erft of koopt&quot; en er bovendien nog meer land bij-koopt, vergaart hij in totaal zo'n 133 ha. land, waarvan een gedeelte onderCothen en 7 ha. onder Amerongen. Splitsingen Na de dood van Klaas van Bemmel in 1887 wordt het geheel gesplitst in drieboerderijen. De Vogelpoel komt met andere bezittingen aan zijn zoon Thomasvan Bemmel (1856-1931). Zijn zoon Gerardus krijgt een nieuwe boerderij,geheten 'Ons

Genoegen', ongeveer op de plaats waar vroeger de Steenenkamerwas. Deze Gerardus sterft al in 1889 waarna zijn weduwe hertrouwde metAnthonij van Dijk. Klaas' dochter Anthonia (gestorven in 1902), die gehuwd wasmet met Anthonij Vernooij (overleden in 1923), kwam op de hoeve Nuland&quot;.In de jaren 20 en 30 van deze eeuw en ook later nog vonden er verdere splitsin-gen van het bezit plaats. En zo is het gekomen, dat er nu zoveel Van Bemmelsaan de Wijkersloot wonen! 29.  Idem (9-5-1849). 30.  RAU, NA, 2772 (19-12-1866). 31.  Idem (2-7-1869). 32.  RAU, NA, 2813 (9-1-1888) en 1809 (4-1-1901). 30


