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Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

» 

In de tweede helft van de 17de eeuw en in de 18de eeuw was er nauwelijks 
een kasteel of buitenhuis aan de Vecht waarin niet in een of meer kamers 
minstens één prachtig porseleinen servies, vergulde lakdozen, ivoren 
waaiers en versierde kamerschermen te pronk stonden. Soms waren deze 
goederen ingevoerd uit China of Japan, maar vaak waren ze in Europa 
gemaakt en gedecoreerd met Chinese motieven. De gangbare verzamel
naam voor kunstvoorwerpen en snuisterijen uit China of in de stijl daarvan 
vervaardigd, is chinoiserie. 

Het kostbaarste porselein of mooiste aardewerk1 stond meestal in een spe
ciaal daarvoor geconstrueerd pronkkabinet, de porseleinkast, bestaande uit 
een onderbouw met laden en een bovenbouw met twee deuren en zijkanten 
die beglaasd waren. In het bijzonder het porseleinen servies werd gewoon
lijk in zo'n porseleinkast bewaard: enkele exemplaren, de mooiste, van elke 
serviesbestanddeel achter het glas, de andere exemplaren in de laden. De 
bovenbouw van een schrijfkabinet kon ook als vitrinekast zijn ingericht, voor 
kostbare kleinere porseleinen voorwerpen. Grote vazen, kommen, beelden 
en dergelijke plaatste men bovenop kasten en op tafeltjes. Had men erg veel 
porselein dan werd een pronkkamer tot een speciale porseleinkamer. 

In China werd al heel lang porselein gemaakt. Onder de Ming-dynastie (1368 - 1644) 
werd het de belangrijkste kunstvorm. De export steeg. In 1622 kwam de eerste Hollandse 
handelsexpeditie in China. In 1644 begon een revolutie, waarin geleidelijk de Mantsjoes 
hun greep op het land versterkten. In 1652 deelde de uit China naar Batavia gekomen pater 
jezuïet Martino Martini aan de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) mee dat de 
onderwerping van het gehele Chinese grondgebied door de Mantsjoes nog slechts een 
kwestie van tijd zou zijn. Hij adviseerde de VOC onderhandelingen te beginnen met het 
hof in Peking, om de handel in zijde en porselein weer op gang te krijgen. Het duurde 
geruime tijd voordat alles weer op orde was, maar daarna werd er op flinke schaal ge
handeld. Vooral het blauwwitte Chinese porselein was bij de Nederlanders in trek. 

Een belangrijk alternatief voor Chinees porselein was Delfts aardewerk (de term Delfts 
porselein berust op een hardnekkig misverstand; in Delft is alleen maar aardewerk 
vervaardigd).1 Hoewel in de laat-16de eeuw in Delft al plateel werd gebakken, kwam de 
grote ontwikkeling van de aardewerkproductie na circa 1640. Naast nagebootste Chinese 
porseleindecors werden ook zuiver Nederlandse en andere westers-georiënteerde beschil
deringen op het Delftse aardewerk aangebracht. Ze ondervond zware concurrentie van 
goedkope import, vooral van Engelse waar. 

Pas in de tweede helft van de 18de eeuw kreeg Nederland eindelijk een 
bescheiden eigen porseleinfabriek, achtereenvolgens in Weesp (1760 - 1770), 
Loosdrecht (1774 - 1784) en Ouder-Amstel (1784 - 1809, met nog een voort
zetting tot 1814 in Nieuwer-Amstel). Toen was het hoogtij voor het pronk-
porselein in de Nederlanden al voorbij. Niettemin richtte de porseleinfabriek 
op eigen boden zich vooral op het vervaardigen van luxe-voorwerpen, waar
van de prijzen bovendien te hoog waren. Had men de nadruk gelegd op 
eenvoudig aardewerk voor dagelijks gebruik, dan was de geschiedenis van 
deze bedrijfstak waarschijnlijk florissanter gelopen.2 

Ook op andere gebieden was er in de tijd van de zegepralende Vecht bij de 
algemeen ontwikkelde Nederlanders belangstelling voor China en zijn 
cultuur. Zij werden daarbij geestelijk gevoed door Europese denkers over 
staatkunde, filosofie en geschiedenis welke zich lieten inspireren door intel
lectuelen uit het Chinese keizerrijk. De bekende satirische schrijver Jacob 
Campo Weyerman, die zich, na ruim zes jaren vol omzwervingen langs 
Hollandse steden, in 1725 in Breukelen vestigde3 en eind 1727 vandaar naar 
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Abcoude verhuisde,4 vertelde zo nu en dan over China of verfraaide zijn 
teksten met beeldspraak ontleend aan typisch Chinese zaken, en wel op zo'n 
manier dat hij er duidelijk van uit ging dat zijn lezers al over een zekere 
kennis van China beschikten. Bruggeman noemde dergelijk geschrijf 
literaire chinoiserie.5 Uiteenlopende onderwerpen werden aangestipt. 

In de aflevering van 7 augustus 1724 van zijn tijdschrift Den Ontleeder 
der Gebreeken (deel 1, nr. 44, blz. 349) hekelde Weyerman de kledinggewoon-
ten van zijn mannelijke tijdgenoten: "Onze Voorouders droegen Broeken, als 
Korenzolders, ruim genoeg om een half last haver in te bergen, en onze Tyd-
genooten zyn in Spaansche Broekjes geschroeft, zo eng' dat een Spaanbaars 
ter naauwer noot daar in kan Ademhaalen". Hij vreesde dat deze gang van 
zaken op den duur tot kleinere mannen zou leiden, "gelyk als de Voetjes der 
Chineesche Vrouwen verkleinen, die gecomprimeert worden door de Pyn-
bank van een paar Poppemuiltjes" en "gelyk als de Oostersche Gewassen, 
die van jaar tot jaar verslimmeren in de Tuinen der Nederlanders".6 

Weyerman gaf in zijn actiefste schrijversjaren verscheidene tijdschriften 
uit, waarvan de meeste niet lang bestonden. In Den Amsterdamsche 
Hermes van 19 januari 1723 (deel 2, nr. 17, blz. 136) had hij het onder meer 
over Chinese karakters (woord-/lettertekens) en in de aflevering van 10 
augustus 1723 (deel 2, nr. 46, blz. 365 - 366) vertelde hij dat de schoonheid van 
het Chinese porselein werd veroorzaakt door een bijzondere eigenschap van 
het water waarmee de porseleinaarde werd gemengd. In zijn weekblad 
Den Ontleeder der Gebreeken van 6 maart 1724 (deel 1, nr. 22, blz. 175) 
schreef Weyerman over Chinees papier. 

In zijn De Historie des Pausdoms uit 1728 (deel 3, blz. 130) merkte Weyer
man op: "Alphonsus Mendoza verhaalt dat de Drukkonst reeds vyfhondert 
jaaren was bekent geweest aan de Chineesen, eer dat Laurens Koster of Jan 
Guttenberg daar ooit de lucht van hadden gerooken". Met deze Alphonsus 
Mendoza bedoelde hij waarschijnlijk Juan Gonzalez de Mendoza (1545 -
1618), die in 1584 in boekvorm een beschrijving gaf van China: Historia de 
las cosas mas notables, ritos y costumbres del gran Reyno de la China, 
waarvan in 1595 een vertaling in het Nederlands werd uitgegeven. 

Weyerman haalde al zijn kennis bij anderen. Zelf is hij nooit in China ge
weest. 

Noten 

1 Men kan de keramische producten in drie hoofdgroepen indelen: (1) aardewerk, dat bros, breekbaar 
en poreus is en gebakken wordt bij lage temperaturen, tot 800°C (als dit aardewerk met een in het 
algemeen tinhoudend glazuur is overtrokken, spreekt men van plateel); (2) steengoed, dat hard en 
sterk en - wat zeer belangrijk is - niet poreus is en dat gebakken wordt bij een temperatuur van 1300°C 
en hoger; (3) porselein, dat steengoed is, maar dan gemaakt uit witte klei met een speciale samen
stelling, waarin kaolien of porseleinaarde (40 - 65%), veldspaat (15 - 35%) en kwar ts (12 - 30%) de 
belangrijkste zijn. 

2 W.M. Zappey et a l , 1988. Loosdrechts Porselein, 1774 - 1784. Uitgeverij Waanders, Zwolle, 312 blz. Dit 
boek verscheen bij gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling, die van 27 februari tot 15 mei 
1988 in het Rijksmuseum te Amsterdam werd gehouden. 

3 G. Maréchal, 1992. Jacob Campo Weijerman (1677 - 1747). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 7, nr. 4, blz. 218 - 226. 

4 P. Altena, 1997. Jacob Campo Weyerman (1677 - 1747), schrijver en schilder. In: A.A. van Baal-de Vries 
et al. (Red.), Utrechtse Biografieën - De Vechtstreek. Uitgeverij SPOU, Utrecht, blz. 185 -190. 

5 J. Bruggeman, 1998. Literaire chinoiserie in het werk van Jacob Campo Weyerman. Mededelingen 
van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jaargang 21, nr. 1, blz. 25 - 30. Vooral de kern van he t 
tweede deel van dit artikel is aan deze publicatie ontleend. 

6 Baarzen zijn zijdelings afgeplatte vissen; of een spaanbaars een bepaalde soort of een bepaa lde 
verschijningsvorm was, heb ik niet kunnen achterhalen; ook bij de Univers i te i t Ut rech t en de 
Landbouwuniversiteit in Wageningen kon men mij niet helpen (weet iemand onder de lezers er meer 
over ?). Met iets dat "verslimmert" gaat het slecht. 
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