
Vol. 6, no. 2 (2013) 61–78 | ISSN: 1876-9055 | e-ISSN: 2212-7283

URN:NBN:NL:UI:10-1-113901 | Publisher: Gewina, in cooperation with Huygens ING
www.gewina-studium.nl | Content is licensed under a Creative Commons Attribution (CC BY 3.0)

61

‘Archimedes in kundigheit, Ulisses in beleit, 
Achilles in dapperheit’. Het Album Amicorum 
van Klaas Willem Kiers (c. 1722/1759), 
ingenieur-modellist van stadhouder 
Willem IV

FRIDA VAN TIL*

ABSTRACT

The Album Amicorum of Klaas Willem Kiers (c. 1722/1759), military engineer and model maker of the 
Dutch Stadtholder Willem IV
This paper focuses on the importance of the Album Amicorum as a source of biographical information. 
Presented is the case of Klaas Willem Kiers, an engineer from Groningen, who was employed by the 
Dutch Stadtholder Willem IV for the fabrication of scientific models for his cabinet of experimental 
philosophy in The Hague. Kiers also taught the young hereditary prince – the later Willem V – the 
basic principles of fortification. After the sudden death of the stadholder, Kiers served as a lieutenant-
engineer in the Army of the Dutch Republic. At that time he started an Album Amicorum, in which he 
collected inscriptions from various prominent countrymen. Kiers’ case demonstrates how this source 
can provide precious information about one’s biography. We can, among others, reconstruct Kiers’ 
education, his connections at the Stadholderly court and the other social levels in which he operated. 
Kiers probably used some of these connections to start in 1758 a chemical factory in Amsterdam for 
the production of soap and saltpetre. In short, Kiers’ album provides a unique testimony of the Dutch 
scientific culture in the mid-1750s. 
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Inleiding
In 1939 werd aan de conservator van het Groninger Universiteitsmuseum een fraai Album 
Amicorum te koop aangeboden, samen met een klein schilderijtje.1 Volgens de verkoper 
zouden deze zaken voor het museum interessant kunnen zijn, omdat de oorspronkelijke 
albumeigenaar, een zekere Klaas Willem Kiers, in Groningen was geboren. Bij nadere 
beschouwing blijkt dit album niet zozeer interessant vanwege de geboorteplek, maar vooral 
omdat het is aangelegd door een ‘Ing[enieur] Modellist’. Een functionaris bovendien, die 
in dienst was van ‘Zijne D.L.H. [Doorluchtige Hoogheid] Willem de Vierde’. In de jaren 
vijftig van de achttiende eeuw wist deze Kiers diverse inscripties van prominente en minder 
prominente landgenoten te verzamelen. Het mee geschonken ietwat primitief vormgegeven 
schilderijtje toont bovendien een les vestingbouw die mogelijk door deze Kiers aan de zoon 
van stadhouder Willem IV werd gegeven.2

De casus van het album van Kiers zullen we gebruiken om aan te tonen dat dergelijke 
alba bijzonder waardevolle informatie kunnen verschaffen over iemands biografie. Studies 
over het fenomeen Album Amicorum tonen aan dat het gebruik hiervan stamt uit de eerste 
decennia van de zestiende eeuw. Het is dan onder Duitse studenten aan de universiteit van 
Wittenberg een populair gebruik geworden om als herinnering aan hoogleraren, professoren 
en later ook aan medestudenten, een inscriptie te vragen die zij dienen te schrijven in een aan 
hen voorgelegd boek, bijvoorbeeld een bijbel, een gezangenboek of een catechismus.3 Van-
wege ruimtegebrek ging men al snel over op aparte boekjes. Behalve dat hierin de tijden van 
‘goed samenzijn’ worden vastgelegd, laten deze alba op een fraaie manier zien in welke soci-
ale kringen de student heeft verkeerd en leggen ze diens netwerken bloot.4 Dat het verzoek 
om een albumbijdrage een legitieme manier is om toegang te krijgen tot bekende hoogle-
raren of anderszins belangrijke personen, is wellicht de belangrijkste reden voor de aanleg 
van een album. Zo’n inscriptie kan immers als bouwsteen dienen voor latere betrekkingen.

Alba Amicorum bleven niet beperkt tot het universitaire milieu, maar werden mettertijd 
ook gangbaar in adellijke kringen. Zo gingen edellieden, adellijke dames, vorsten, maar 
ook aan het adellijke milieu verwante groepen als militairen of hofbeambten over tot het 
aanleggen van een album. Via hun alba is de wereld van het hof waartoe ze behoren in 
kaart te brengen.5 Net als de studenten wendden de kringen rond de adel zich met hun 
inscriptieverzoeken voornamelijk tot hoger geplaatsen. Waar de hoge adel voorgedrukte 
gebedenboeken en emblematabundels hanteerde, gebruikten bijvoorbeeld militairen klei-
nere boekjes. Deze zijn immers eenvoudig mee te nemen. 

In het burgerlijke milieu waren het in eerste instantie handelslieden, factoren en agen-
ten die tijdens een verblijf in het buitenland inscripties verzamelden van bezoekers uit het 
vaderland. Deze bijdragen waren vooral afkomstig van gezanten, personen die voor hun 

1 Album Amicorum Klaas Willem Kiers, Universiteitsbibliotheek Groningen, Hs. Add. 244 (hierna: Album Kiers). 
Digitaal beschikba ar: http://facsimile.ub.rug.nl/cdm/compoundobject/collection/manuscripts/id/957 (geraad-
pleegd 29-03-2013).

2 Zie over dit miniatuurschilderij: Sabine Craft-Giepmans, ‘Ingenieur Kiers, leraar vestingwerken van Willem V’, 
RKD Bulletin, Bijdragen voor Rudi Ekkart (december 2012) 18–23, m.n. 23. 

3 K. Thomassen (red.), Alba Amicorum: vijf eeuwen vriendschap op papier gezet. Het album amicorum en het poëzie-
album in de Nederlanden (Maarssen 1990) 10.

4 Werner Wilhelm Schnabel, Das Stammbuch, Konstitution und Geschichte einer textsortenbezogenen Sammelform 
bis ins erste Drittel des 18. Jahrhunderts (Tübingen 2003) 337.

5 Ibidem 305–309.

1. Van Till.indd   62 9/10/2013   1:50:45 PM



‘Archimedes in kundigheit, Ulisses in beleit, Achilles in dapperheit’

63

studie op reis zijn en handelaren. De albumeigenaren, die de taal van hun landgenoten en 
de taal van het land spraken, functioneerden als informatiebron voor de bezoekers uit het 
vaderland. Het album vormt in deze gevallen een ‘excuus’ om contact te maken met een 
landgenoot.6 Albumeigenaren afkomstig uit de burgerij stonden dikwijls in nauw contact 
met het universitaire milieu of de aristocratie. Ook in hun alba is een zogenaamde oriën-
tering naar boven waarneembaar. Was de kloof tussen de albumhouder en inscribenten uit 
de hogere milieus te groot, dan richtte de albumhouder zich tot inscribenten uit dezelfde 
sociale laag en met name tot die uit dezelfde beroepsgroep.7

Het album van Klaas Willem Kiers (c. 1722–1759)
Bovengenoemde kenmerken vinden we ook terug in het album van Klaas Willem Kiers, een 
jongeman afkomstig uit de burgerij die zich door zijn opleiding en betrekkingen toegang 
weet te verschaffen tot universitaire en adellijke kringen Het laat echter bovenal treffend 
zien hoeveel biografische gegevens uit een dergelijke bron zijn te distilleren. Zo is hieruit 
onder meer te reconstrueren wie Kiers opleidde, hoe zijn carrière verliep, wie zijn contac-
ten aan het stadhouderlijk hof waren en in welke andere maatschappelijke contexten Kiers 
functioneerde. Dit unieke document legt tevens getuigenis af van een stukje wetenschappe-
lijke cultuur uit het midden van de achttiende eeuw. Het is daarmee meer dan een ‘autogra-
fenalbum’: een serie inscripties verzameld uit liefhebberij voor autografen.8 Het is ook meer 
dan een ‘vriendenrol’, een document waarin voornamelijk bijdragen van medestudenten, 
kennissen en eventueel familieleden staan en vooral de ‘vriendschap’ wordt bezongen.9

In het leven van Kiers speelt stadhouder Willem IV een grote rol. Deze Willem Karel Hen-
drik Friso, Prins van Oranje-Nassau (1711–1751) was van 1731–1747 stadhouder van Friesland 
en Groningen. Vanaf 1747 – na het herstel van het erfelijk stadhouderschap in de overige 
provincies – was hij stadhouder over de gehele Nederlandse Republiek. Van deze prins 
is bekend dat hij een bijzondere belangstelling had voor de in de achttiende eeuw opko-
mende natuurwetenschappen, inclusief de daarmee verband houdende technische vakken. 
Zo volgde Willem IV in 1733 te Londen colleges natuur- en sterrenkunde bij de befaamde 
popularisator en newtoniaan John Theophilus Desaguliers. Vanaf die tijd legde de stadhou-
der in zijn residentie te Leeuwarden een indrukwekkend kabinet aan met wetenschappelijke 
instrumenten en modellen.10 Ook nam hij een aantal initiatieven om de beoefening van de 
natuurwetenschappen te stimuleren en benoemde hij in 1745 de Zwitserse geleerde Samuel 
Koenig tot zijn hofleraar in de natuurfilosofie. De prins stimuleerde daarnaast een aantal 
‘vernuftelingen’ uit de noordelijke provincies, wiens talent hem was opgevallen, om zich tot 
instrumentmaker te bekwamen.11 Vanaf 1747, nadat het stadhouderlijk hof naar Den Haag 

 6 Ibidem 544–546.
 7 Ibidem.
 8 Thomassen, Alba Amicorum (n. 3) 90 (album nr. 68).
 9 De inscriptoren van Kiers’ album citeren niet alleen bijbelteksten of klassieke auteurs (zoals gebruikelijk), maar 

verwijzen ook veelvuldig naar zijn functies.
10 Peter de Clercq, ‘Science at Court. The Eighteenth-century Cabinet of Scientific Instruments and Models of the 

Dutch Stadholders’, Annals of Science 45 (1988) 113–152. Opnieuw bewerkt en in het Nederlands uitgegeven als 
Peter de Clercq, ‘Het kabinet van wetenschappelijke instrumenten en modellen van stadhouders Willem IV en 
V’, in: Mozart en Oranje en andere bijdragen over het Huis van Oranje in de 18e eeuw (Jaarboek Oranje-Nassau 
museum 1991) (’s-Gravenhage/Zutphen 1992) 55–98.

11 H.J. Zuidervaart, Speculatie, wetenschap en vernuft. Fysica en astronomie volgens Wytze Foppes Dongjuma (1707–
1778), instrumentmaker te Leeuwarden (Leeuwarden 1995) 25–26.
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verhuisd was, creëerde Willem IV ook een aantal honoraire functies met wiskundige inslag, 
zoals ‘Astronomus’, ‘Architect’, ‘Instrumentmaker’, ‘Oculist’, maar ook die van ‘Ingenieur-
Modellist’, de functie die Klaas Willem Kiers bekleedde.12 

De Groningse Kiers was dus kennelijk één van deze technisch begaafde mannen wiens 
kwaliteiten door de stadhouder waren opgemerkt. Van sommige van deze technici is het 
nodige bekend. We weten van de bijzondere landmeetkundige machine, die de Leeuwarder 
instrumentmaker Wytze Foppes voor de stadhouder maakte.13 Bekend is ook het succesver-
haal van Jan van der Bildt uit Franeker, die met zijn spiegeltelescopen van hoge kwaliteit 
een complete Friese instrumentmakersindustrie vormgaf.14 Instrumenten of modellen van 
de hand van Kiers lijken niet bewaard te zijn gebleven. De stellig door hem voor de stad-
houder gemaakte modellen van molens en andere technische apparaten zijn in de Franse 
tijd naar Parijs verscheept en daar in de maalstroom van de revolutie verdwenen. Een in 
1759 opgestelde lijst van ongeveer veertig modellen uit het stadhouderlijk kabinet betreft 
vermoedelijk werk van Kiers, maar als maker wordt hij niet vermeld.15 Ook in andere bron-
nen komt Kiers maar sporadisch voor, zodat Kiers’ Album Amicorum nagenoeg het enige 
document is dat ons over het leven en werk van deze ‘invisible technician’ iets kan leren.16

Kiers en zijn ‘vriendenboek’
Het album van Kiers is een in rood marokijnen gebonden boek van groot kwarto-formaat 
(260×203 mm), waar op de platten van zowel de voor- als de achterkant met goudstempe-
ling het volgende staat gedrukt:

ALBUM AMICORUM
VAN K.W. KIERS
ANNO. MDCCLII17

Het album bevat zestig inscripties, soms vergezeld van een tekening of portret, uit de 
periode 1752–1758. De inscripties zijn voornamelijk opgetekend in Den Haag, Groningen, 
Amsterdam en Namen, wat bijzonder is omdat achttiende-eeuwse alba gekenmerkt worden 
door plaatsgebondenheid.18 Hoewel een album doorgaans wordt aangelegd tijdens de stu-
dententijd, begint Kiers zijn album op volwassen leeftijd wanneer hij in dienst is van prins 
Willem IV. Hij moet zich, zo valt uit het album af te leiden, moeiteloos hebben bewogen in 
zowel universitaire, adellijke, als burgerlijke kringen. 

Achterin het album vinden we een index met de namen van de inscribenten. Daarbij 
plaatste Kiers soms een opmerking die verraadt hoe hij de betrokkene zag. Twee bladen 

12 H.J. Zuidervaart, Van ‘Konstgenoten’ en hemelse fenomenen; Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw 
(Leeuwarden 1999) 95 en voetnoot 174.

13 Peter de Clercq, ‘A Princely Piece from Friesland. The ‘Trigonometrical Instrument’ of Wytze Foppes’, Bulletin 
of the Scientific Instrument Society, no. 47 (1995) 14–16.

14 H.J. Zuidervaart, ‘Reflecting ‘Popular Culture’: The Introduction, Diffusion, and Construction of the Reflecting 
Telescope in the Netherlands’, Annals of Science 61 (2004) 407–452, m.n. 427.

15 De Clercq, ‘Science at Court’ (n. 10) 138–150.
16 De term ‘invisible technician’ voor vaak over het hoofd geziene technici is gelanceerd door Steven Shapin, ‘The 

Invisible Technician’, American Scientist 7 (1989), 554–563. 
17 In achttiende-eeuwse alba is de naamsvermelding op de band dikwijls de enige verwijzing naar de bezitter en 

wordt die verder niet meer met naam genoemd. De inscripties in het album van Kiers beginnen echter veelvuldig 
met een uitvoerige beschrijving van de eigenaar en diens functies. Zie: Thomassen, Alba Amicorum (n. 3) 22.

18 Ibidem 20.
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zijn uit het album gesneden. Op de achtergebleven strook heeft Kiers vermeldt: ‘Dit blad 
is bij de heer [naam]’. Het gebeurde vaker dat albumhouders een blad aan een toekom-
stige inscribent meegaven, die daar op een later tijdstip aan kon werken. Op twee plaatsen 
zijn duidelijk sporen van ‘vernielzucht’ te zien. Inscripties of afbeeldingen die daar waren 
geplaatst, zijn verwijderd. De index bevestigt dat hier inderdaad ooit bijdragen stonden.

Wat weten we van deze albumeigenaar Kiers, behalve dat hij afkomstig is uit het noorden 
van Nederland? De eerste keer we hem in de archieven terugvinden, is op 1 maart 1746 wan-
neer hij officieel lid wordt van de kerk van Zuidbroek en Muntendam.19 Craft-Giepsmans, die 
een artikel aan het meeverkochte schilderijtje heeft gewijd, maakt – op grond van de gemid-
delde leeftijd van 24 jaar waarop men destijds geloofsbelijdenis deed – de inschatting dat 
Kiers rond 1722 moet zijn geboren. Zij vermoedt dat Klaas Willem Kiers een ‘voorhuwelijks’ 
kind was van een zekere Willem Kiers uit Zuidbroek.20 Met zekerheid is echter alleen zijn 
overlijden bekend: hij werd op 9 oktober 1759 te Amsterdam in de Eilands Kerk begraven.21

In de literatuur wordt Kiers zelden genoemd. Het Repertorium van Nederlandse kaart-
makers, samengesteld door Marijke Donkersloot-De Vrij, vermeldt dat hij in 1750 en 1751, 
dus in de periode vóór het album, twee kaarten van Nijmegen heeft getekend.22 Nijme-
gen was destijds een van de vestingsteden waar militaire ingenieurs werkzaam waren. Als 
deskundigen inzake vestingbouw droegen deze ingenieurs de verantwoordelijkheid voor 
de fortificaties in de Nederlandse Republiek.23 Hetzelfde geldt voor de vesting Naarden, 
waarvan Kiers eveneens een kaart vervaardigde.24 Kiers heeft uitgebreid studie gemaakt van 
Nijmegen, zo blijkt uit een bewaard gebleven ‘tekenboek’ met ruim honderd gedetailleerde 
tekeningen van deze stad.25 Tevens laat deze bron zien dat hij zijn ingenieurswerkzaamhe-
den heeft uitgevoerd ‘op order van sijne Doorluchtigste Hoogheid, Den Heere Prince van 
Orange en Nassauw Erfstadhouder van de Unie’.26 Kiers is in dat jaar dus in dienst van Wil-
lem IV, blijkens zijn eigen aanduiding ook al als ‘ingenieur modellist’. Een jaar later noemt 
Kiers zich in de intekenlijst van de Nederlandse vertaling van Robert Smith’s Optica even-
eens ‘Ingenieur Modellist van Z[ijne] D[oorluchtige H[oogheid]’.27

Kiers is dus opgeleid tot landmeter en militair ingenieur en gezien zijn achtergrond 
vermoedelijk in Groningen. Hij staat echter niet vermeld in het overzicht van erkende land-
meters door Zandvliet c.s.28 Dat Kiers’ admissie nergens wordt aangetroffen is overigens 
goed verklaarbaar. In zijn studie over de opleidingstrajecten voor landmeters en ingenieurs 

19 Zie: http://www.lidmatengroningen.nl/Zuidbroek.htm#1701 (geraadpleegd 4-01-2013). 
20 Craft-Giepmans, ‘Ingenieur Kiers’, (n. 2) 23.
21 De Maandelykse Neerlandsche Mercurius 7 (Amsterdam 1759) 165; Stadsarchief Amsterdam, Begraafregister 

(PTB 1128) 34.
22 M. Donkersloot-de Vrij, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500–1900 (Utrecht 2003) 110. http://www.

maphist.nl/Repertorium_van_Nederlandse_kaartmakers.pdf (geraadpleegd 14-03-2013). De kaarten van 
Nijmegen bevinden zich in het Nationaal Archief, inv. nr.: OPV N 119, OPV N 121 en OPV N 122. 

23 W. Uitterhoeve, Cornelis Kraijenhoff 1758–1840 (Nijmegen 2009) 33.
24 F.W.J. Scholtens, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579–1795 (Alphen a/d Rijn 

1989) 211. De kaart van Naarden bevindt zich in het Nationaal Archief, inv. nr.: OPV N 15. Deze kaart is ongedateerd.
25 Nationaal Archief Den Haag, OPV 119.
26 Ibidem.
27 Dit boek verscheen in 1753, maar de intekening vond plaats in 1751. Zie: Ontwerp om by inschryvinge te drukken 

een Volkomen samenstel der optica of gezigtkunde (Amsterdam 1751).
28 C.J. Zandvliet, E. Muller & W.A. van Ham, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811 (Alphen a/d Rijn 1987) 

o.a. 73–81. 
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toont Van Winter aan dat de registratie van landmeters en ingenieurs vooral in de provincie 
Groningen te wensen overliet.29 

In dienst van (wijlen) Zijne Hoogheit
De vroegste bijdrage in het album is op 12 augustus 1752 in Den Haag opgetekend door Aer-
nout Vosmaer, bekend als verzamelaar en kenner van naturalia met een bijzondere belang-
stelling voor het dierenrijk. Kiers duidt hem in de index van het album aan als een ‘Groot 
Natuurkenner’. In 1756 wordt Vosmaer vanwege die kwaliteit benoemd tot directeur van 
het stadhouderlijke naturaliënkabinet. Volgens een ongeschreven regel bij dergelijke alba 
begint Vosmaer niet op de eerste bladzijde, maar in alle bescheidenheid ergens midden in 
het album met zijn gedicht:

Natúúrsgeheimenis en haar verborgentheden,
Door ’t pit van Rede en Leer, ’t ontdekken en ’t ontleden,
Is mijne poginge, Die kent ge, o wakkere Kiers;
Maar Gij, van andre keus, zoekt in den gloet des Viers30

Uw’ naam op ’t Schoútoneel des Oorlogs te doen hooren.
Zeg wat verschillentheit wert uit dees keus gebooren?
Indien ik ’t wel begrijp, het onderscheit zit hier:
Een hooftstof eischt uw dienst; ik onderzoek’ er vier.31

Hoewel Vosmaer de levende natuur onderzoekt en Kiers zich begeeft op het ‘Schoútoneel 
des Oorlogs’, moet er toch sprake zijn van enige verbondenheid tussen beide heren. Kiers 
kiest er immers voor om Vosmaer als eerste zijn album voor te leggen. Bovendien was 
hij in die jaren werkzaam in de stadhouderlijke collectie en mogelijk keek Vosmaer daar 
toen ter tijd ook al rond. Het ligt dus voor de hand dat ze elkaar daar zijn tegengekomen. 
Natuurwetenschappelijke interesse deelt Kiers ook met Arnold Hoogvliet uit Vlaardingen, 
inscribent op 19 september 1752. Zoals het een brooddichter betaamt, brengt die in bloem-
rijke taal onder woorden waarom des ‘Vorstengunst’ de albumhouder ten deel is gevallen.32 

De inscriptie die twee weken later wordt opgetekend door Jacob Spex, ‘clercq in de secre-
tarije van den Prinse van Oranje’,33 geeft meer informatie over de inhoud van Kiers’ functie:

29 P.J. van Winter, Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre; Bemoeiingen met de vorming van landmeters en ing-
enieurs bij de Nederlandse universiteiten van de 17e en 18e eeuw (Amsterdam/Oxford/New York 1988) 13. 

30 Wellicht doelt Vosmaer met ‘gloet des Viers’ op de passie voor natuurwetenschappen van Willem IV.
31 Album Kiers (n. 1) 47. Welke ‘vier’ categoriën Vosmaer hier bedoelt, is onduidelijk. Bekend is wel dat hij in het 

bezit was van een omvangrijk naturaliënkabinet met onder andere schelpen, vogels fossielen, gesteente, vlinders 
en opgezette dieren. Vosmaer had verder grote belangstelling voor ‘natuurkunde’ of ‘natuurlijke historie’, dat 
een combinatie was van biologie (in geval van Vosmaer m.n. zoölogie), geologie en mineralogie. Zie: J.W. Nie-
meijer, ‘Het kunstenaarsalbum van Arnout Vosmaer’, in: J.F. Heijbroek (red.), De verzameling van mr. Carel 
Vosmaer (1826–1888) (’s-Gravenhage/Amsterdam 1989) 149–170, m.n. 151 en F.F.J.M Pieters & L.C. Rookmaker, 
‘Arnout Vosmaer, top collectioneur van naturalia en zijn Regnum animale’, in: B.C. Sliggers & A.A. Wertheim 
(red.), Een vorstelijke dierentuin. De menagerie van Willem V (Haarlem/Zutphen 1994) 11–38, m.n. 17–18.

32 Hoogvliets belangstelling voor de natuurwetenschappen blijkt onder andere uit de lofdichten op Antoni van 
Leeuwenhoek die hij samen met Hendrik Poot schreef. Vgl. Arnold Hoogvliet, ‘Op de brieven van den Zeer-
geleerden Heere Antoni van Leeuwenhoek’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie 
voor Taal- en Letterkunde 1923 (Gent 1923) 352–355.

33 P.C. Molhuysen & P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (hierna NNBW) 2 (Leiden 1912) 
1349.
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Stevyn lei glori in toen hy
Een Archimedes Maurits strekte,
Die, in ’t gezigt der dwinglandy,
Den Staet met schans en vesting dekte:
Uw kunst voldeed Prins Frizoos oog,
Die u tot zijn’ vernuftling stelde,
En, pas eer hij ten hemel toog,
Met lof, mijn vrient, uw gaven meldde.
Wat wenscht men meer? Dat eens de zoon
Zich aen uw onderwijs gewenne,
En (wacht de deugt met recht haer’ loon)
Ook uw vernuft naar eisch erkenne.34

Deze bijdrage bevestigt dat Kiers’ talenten de stadhouder – prins ‘Frizoo’ – waren opgeval-
len, waarna deze hem als ‘vernufteling’ had aangesteld. Spex wenst daarnaast dat ‘de zoon’, te 
weten Willem V, onderwijs van Kiers mag genieten. Hierna wijzen ook andere inscribenten 
op de lessen die Kiers kennelijk aan de jonge Willem V heeft gegeven.35 Die instructies kun-
nen overigens weinig meer hebben ingehouden dan wat spelen met vestingmodellen, want 
de toekomstige stadhouder was toen pas een jaar of vijf oud.36

Een mooie aanwinst voor het album is de inscriptie van een telg uit het adellijke geslacht 
Van Brunswijk, te weten Frederik Karel Ferdinand van Brunswijk-Beveren.37 Die laat echter 
alleen de Latijnse spreuk Fortuna Coelestis Favet achter, wat doet vermoeden dat Kiers geen 
echt nauwe band had met dit heerschap.38 Deze vroege inscripties in het album tonen dat 
Kiers al in het begin van de jaren vijftig zijn best deed om in beeld te blijven bij vooraan-
staande (politieke) figuren.

Bezoek aan Groningen
Van eind mei tot de tweede week van juni 1753 onderbreekt Kiers zijn werkzaamheden in 
Den Haag om een bezoek aan Groningen te brengen. Hier legt hij zijn album voor aan een 
gevarieerde groep personen. Allereerst aan Gerrit Cramer.39 Deze instrumentmaker had in 
1736 voor Willem IV een grote zonnewijzer vervaardigd boven de poort van de Prinsentuin 
in Groningen.40 Dat de albumeigenaar te spreken was over de instrumenten van Cramer, 
blijkt uit zijn inboedel. Die werd na zijn dood op 20 mei 1760 geveild en bevatte onder 

34 Album Kiers (n. 1) 113. Dit gedicht is ook gepubliceerd in: Gedichten van Jacob Spex (’s-Gravenhage 1755) 321.
35 In juni 1753 schrijft J. van Nispen dat vanwege Kiers’ ‘onvermoeiden ijver in het verstandig onderwijs van Wil-

lem den Vijfden Nederlands Erf-Stadhouder in de Vesting-bouw-kunde De VII vrije en verêende Landen veel 
Heils te wachten; Hunne Vijanden veel Afbreuks te duchten staet’. Zie: Album Kiers (n. 1) 120.

36 De conclusie van Craft-Giepmans dat het inderdaad Klaas Willem Kiers is, en niet zijn broer Adecco, die wordt 
afgebeeld op het miniatuur, dient met terughoudendheid te worden benaderd. Zij gaat onder andere uit van 
een onjuist geboortejaar van Willem V (1745 in plaats van 1748). 

37 Thomassen vermeldt dat dergelijke bijdragen van ‘beroemdheden’ prestigeverhogend werkten voor een album 
en dat van de bezitter. Zie: Thomassen, Alba Amicorum (n. 3) 18.

38 Dit bevestigt Thomassens these dat de adel niet bijster uitvoerig was in zijn teksten. Ibidem 18.
39 Album Kiers (n. 1) 125.
40 Cramer is net als Kiers een van de intekenaren op Smiths Volkomen zamenstel der Optica. Hij vervaardigde ook 

een zonnewijzer voor de Groningse Martinikerk.
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andere een (zak)microscoop van Cramer.41 De index achter in het album verraadt dat Kiers 
Cramer zag als een ‘Groot Mathematiskonstenaar’.42

De bijdragen van andere inscribenten uit Groningen zijn nuttig om het door Kiers’ 
bewandelde studiepad te achterhalen. Zo’n reconstructie is nodig, omdat Kiers’ naam niet 
voorkomt in het Album Studiosorum van de Groninger universiteit.43 Een eerste aanwijzing 
van Kiers’ opleiding levert de bijdrage van Abraham Buning, die van februari 1727 tot juni 
1771 rector van het Gronings Gymnasium was.44 Bunings inscriptie bevestigt Van Winters 
hypothese dat naast kandidaten die zich door zelfstudie of via een ervaren vakman voorbe-
reidden op een universitair ingenieursexamen, er ook studenten waren die eerst de Latijnse 
School doorliepen. Daarna stonden aan de universiteit alle mogelijkheden voor hen open.45 
Kiers heeft dus naar alle waarschijnlijkheid, voordat hij aan de universiteit ging studeren, 
onderwijs genoten aan Bunings Latijnse School.

In het album vinden we daarna de bijdragen van een viertal professoren, waarvan Daniel 
Gerdes de eerste is. Deze ‘Professor Theologie van ‘s’ Lands Hoge Schole van Stad en Lande 
en thans derzelver Rector’ geeft Kiers een ‘heylzame Lesse’ mee door Mattheüs 10:16 te 
citeren: ‘Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen 
en argeloos als duiven’.46 Kiers volgde Gerdes’ colleges Theologie wellicht met een boven-
gemiddelde interesse. De vele inscripties van (‘candidaat’) predikanten en het feit dat Kiers 
in vrijwel iedere stad die hij bezocht zich ook tot de plaatselijke voorganger wendde, doen 
vermoeden dat we met een godvruchtige jongeman van doen hebben. Ook bezoekt Kiers 
Nicolaas Engelhard, de hoogleraar wiskunde. Engelhard was afkomstig uit Zwitserland en 
was vanaf 1728 verbonden aan de universiteit van Groningen.47 Zeker is dat de hoogleraar 
Kiers heeft onderwezen in de wiskunde. Hij draagt zijn inscriptie immers op ‘antea Disci-
pulo suo’, hét bewijs dat Kiers in Groningen heeft gestudeerd. In Engelhards korte bijdrage 
klinkt enig verwijt door wanneer hij Prediker 9:18 citeert: ‘La sagesse vaut mieux que tous 
les instrumens de guerre’.48 Een derde inscriptie is die van Leonardus Offerhaus, hoogle-
raar geschiedenis, welsprekendheid en Latijn, die bekend stond vanwege zijn gepassioneerd 
docentschap.49 

In het beeld van Kiers’ opleidingstraject past ook de naam van Antonius Brugmans, 
wiens inscriptie we anderhalve maand na de Groningse bijdragen tegenkomen.50 Brugmans 
had vanaf 1746 in Franeker gestudeerd en was in 1750 zijn vriend en leermeester Samuel 
Koenig gevolgd naar Den Haag.51 In 1755 keerde Brugmans terug naar Franeker om daar 
de wijsbegeerte te onderwijzen. Later zou hij als hoogleraar wiskunde en wijsbegeerte in 

41 Opregte Haarlemsche Courant nr. 18: 3 mei 1760 en nr. 21: 22 mei 1760.
42 Album Kiers (n. 1) 178. 
43 Ook Thomassen wijst op het belang van alba als ‘onontbeerlijk hulpmiddel bij de aanvulling of reconstructie 

van gebrekkige of verdwenen martikels’. Zie: Thomassen, Alba Amicorum (n. 3) 35.
44 A.T. Schuitema Meijer & B. Valkenburg, Inventaris van het archief van het Praedinius-Gymnasium (en voorgang-

ers), 1693–1973 (2003), bijlage 2: Lijst van rectoren, conrectoren en praeceptoren. 
45 Van Winter, Hoger Beroepsonderwijs (n. 29) 78–100, i.h.b. 97; Scholtens, Militaire topografische kaarten (n. 24) 84.
46 Vertaald naar: NBG (Bijbelvertaling 1951). Een blijkbaar populair bijbelvers, aangezien de predikant Willem van 

Rije in zijn bijdrage vergelijkbare bewoordingen gebruikt. Zie: Album Kiers (n. 1) 114. 
47 Van Winter, Hoger Beroepsonderwijs (n. 29) 85.
48 Album Kiers (n. 1) 139.
49 Album Kiers (n. 1) 106.
50 Album Kiers (n. 1) 141.
51 In 1747 vergezelt Koening de stadhouder naar Den Haag, en gaat ook daar wijsbegeerte en natuurrecht doceren.
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Groningen de opvolger van Engelhard worden.52 Kortom, ondanks het ontbreken van Kiers’ 
naam in het Album studiosorum Academiae Groninganae kunnen we dankzij de inscriptoren 
van het album concluderen dat hij inderdaad aan de universiteit van Groningen de vakken 
heeft gevolgd die voor een toekomstig ingenieur vereist waren, waaronder zeker de ‘Geome-
tria ende Kunst van Fortificatie’.53 Vanwege zijn talent en/of doorzettingsvermogen zal hij 
zijn opgevallen bij zijn docenten en onder de aandacht zijn gebracht van Willem IV, op dat 
moment stadhouder van de twee noordelijke provincies. 

In Groningen bezoekt Kiers ook Lucas Trip. Deze Groningse regent zorgde ervoor dat de 
promotie van zijn zoon Jacob Trip tot landmeter en ingenieur een ‘plechtigheid met luister’ 
werd.54 Trip senior prijst Kiers om zijn vernuft en diens lessen vestingbouw aan ‘[h]et jeug-
dig Hoofd van ons Gemeenebest’.55 Wederom een aanwijzing dat de albumhouder de jonge 
erfprins Willem V heeft geïnstrueerd. Kiers brengt in die dagen eveneens een bezoek aan J. 
van Hoorn, destijds raadsheer en syndicus van Groningen.56 De inscripties van Trip en Van 
Hoorn tonen aan dat Kiers ook toegang had tot de bestuurslaag van ‘Stad en Ommeland’. 
Het is denkbaar dat Kiers, die een uitstekend netwerker lijkt te zijn geweest, hierbij gehol-
pen is door zijn studiegenoot, Sigfried Klugkist, inmiddels opgeklommen tot ‘rentmeester 
der Stadt Groningen’. Bovendien geeft diens bijdrage opnieuw inzicht in Kiers’ afkomst en 
opleiding. Zo schrijft Klugkist ‘dat Wij beide Een Geboorte Plaats, en Een Doorlugtigen 
Promotor hebben gehad’. Net als Kiers kwam Klugkist dus uit het Oldambt.57

De inscribenten uit het universitaire milieu doen vermoeden dat Kiers’ bezoek aan Gro-
ningen niet voor de gezelligheid was. Het is goed denkbaar dat hij via zijn connecties trachtte 
een aanstelling aan de Groningse universiteit te krijgen. Misschien wel als docent vesting-
bouwkunde. Wellicht om deze reden bezoekt hij in juli 1753 te Den Haag Anthony Adriaan 
van Iddekinge, daar aanwezig als Gedeputeerde ‘weegens de Prov[incie]. van Stadt en Lande’. 
Diens vader was als president-curator van de universiteit van Groningen een machtig man 
en daarom voor Kiers dé aangewezen persoon wanneer hij daar iets wilde bereiken.

Op bezoek in Amsterdam en Haarlem
Op de terugweg naar Den Haag zoekt Kiers de dichter Rutger Schutte op in Amsterdam. De 
eerste twee strofen van diens bijdrage prijzen onomwonden Kiers’ vernuft en diens taken als 
vestingbouwer en landmeter. In de woorden van Schutte:

O Krijgsvernufteling, die door
Een onvermoeide vlijt, op Archimedes Spoor
In vestingen te bouwen & te dwingen

52 Van der Aa, Biografisch Woordenboek 2 (Haarlem 1855) 1463–1465; Van Winter, Hoger beroepsonderwijs (n. 29) 
94–97.

53 Uit het begin van de zeventiende eeuw stammen aantekeningen in de resoluties van de Senaat van de universit-
eit dat studenten als Kiers geëxamineerd werden in ‘Geometria ende Kunst van Fortificatie’. Van Winter, Hoger 
beroepsonderwijs (n. 29) 81.

54 Ibidem 86 & 95. Jacob Trip was daarna werkzaam als ingenieur in het Staatse leger, een functie die Kiers vanaf 
1753 ook bekleedt. Zie: Scholtens, Militaire topografische kaarten (n. 24) 104 en 192.

55 Album Kiers (n. 1) 97.
56 Album Kiers (n. 1) 103 [10 mei 1753].
57 Dat ook Kiers uit dat deel van Groningen kwam, wordt bevestigd door de inscriptie van Johannes Appelius, 

‘pastor te Zuidbroek en Muntendam’ die hij bezoekt ter afsluiting van zijn uitstapje naar Groningen. Zie: Album 
Kiers (n. 1) 147.
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Durft treên; en dwars door doodlijk Staal en vúúr,
Zoekt in het diep geheim der landmeetkunde te dringen
Door kunst volmaakt men de natúúr

Hoe juist weet de Evenredigheid
’t Onregelmatige te Schikken, ’t wijs beleid
Den ruwen grond te hogen of te Slegten!
Gij meet, O KIERS, en land & water af:
Uw nette passer leert den krijgsman kundig vegten, 
En hoedt er duizenden voor ’t graf.58

In Amsterdam doet Kiers ook het huis aan van zeeofficier Cornelis Schrijver, hetgeen in 
zijn album een weerslag vindt door de inscriptie van Schrijvers dochter Maria.59 Kiers zou 
in 1756 vanuit Namen met deze luitenant-admiraal corresponderen en modellen voor hem 
maken, maar daarover verderop meer.

De bijdrage van de Haarlemse Dorothea Kreps, ‘kunstmeestres in ’t bloemenschild’ren’ 
en vanaf 1758 echtgenote van hortulanus van de Hortus Medicus te Amsterdam Johan-
nes Storm, is om twee redenen interessant.60 Haar inscriptie valt allereerst op door de 
kleurrijke illustratie waarmee zij als tekenares haar visitekaartje afgeeft. Kreps’ biografe 
beweert dat van haar maar één gouache is overgeleverd, maar dit album toont een tweede 
(fig. 1). Het bevestigt daarmee dat alba regelmatig oorspronkelijk beeldmateriaal bevatten 
dat op geen andere wijze is overgeleverd.61 Daarnaast nodigt haar woonplaats Haarlem uit 
om stil bij te staan. Deze stad kende vanaf 1737 een Natuur- en Sterrenkundig College. Dit 
gezelschap probeerde onder meer inzicht te krijgen in het klimaat en de weersomstan-
digheden. In 1739 prijst de Leidse fysicus Petrus van Musschenbroek in zijn Beginselen 
der Natuurkunde ‘eenige wakkere Wijsgeeren, een genoodschap tot Haarlem uitmaak-
ende, welke mij hunne waarneemingen [...] eenige jaaren agter een hebben meegedeeld’.62 
Onder de leden van dit College bevond zich de landmeter en meteoroloog Jan Noppen, 
ook inscribent van Kiers’ album en eveneens medeoprichter van de kort tevoren – in 1752 
– tot stand gekomen Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.63 Met andere leden 
van dit wetenschappelijke genootschap probeert Kiers in 1755 contact te leggen, zo valt uit 
het album af te leiden.

Terug in Den Haag
Na een maand afwezigheid keert Kiers terug in Den Haag. Daar slaagt hij erin diverse voor-
aanstaande personen tot een bijdrage te verleiden. Zo tekent op 18 juni 1753 Aart Schou-
man een fraai portret van Kiers (fig. 2). Schouwman zou kort daarna als docent teken-
kunst aangesteld worden bij de Haagse Fundatie van Renswoude, waar ook wis-, natuur-, 

58 Album Kiers (n. 1) 165.
59 Album Kiers (n. 1) 30 en 177. Schrijver was in 1748 benoemd tot luitenant-admiraal bij de Admiraliteit van 

Amsterdam en was bovendien raadsman van Willem IV. Zie: J.R. Bruijn, ‘Cornelis Schrijver (1687–1768)’, in: 
L.M. Akveld (e.a.) (red.), Vier eeuwen varen; kapiteins kapers kooplieen en geleerden (Bussum s.j.) 161–175.

60 Album Kiers (n. 1) 63. Zie ook: Marloes Huiskamp, Kreps, Dorothea, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
61 Thomassen, Alba Amicorum (n. 3) 36.
62 B.C. Sliggers, ‘Honderd jaar natuurkundige amateurs te Haarlem’, in: L.T.G. Theunissen (e.a.), Een elektriserend 

geleerde: Martinus van Marum (1750–1837) (Haarlem 1987) 71–75.
63 C.C. van Valkenburg, ‘De mannen van het eerste uur’, in: Bevorderaars van wetenschap (Haarlem 1978) 79–94.
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en landmeetkunde, naast andere technische vakken werd onderwezen.64 Juist in deze tijd 
worden hier plannen gemaakt voor de aanleg van een omvangrijk instrumenten- en model-
lenkabinet.65 Dat Kiers hier contact zoekt, ligt dus voor de hand. 

Eerdergenoemde Spex voorziet het door Schouman getekende portret van een gedicht, 
waarin de modellist, ‘[d]ien we in den krygsdienst zelfs den beitel handlen zien’ en ‘[w]iens 
vestingwerk in ’t klein geen vorst met gout betaelt’, als een achttiende-eeuwse Archimedes 

64 De Fundatie van Renswoude werd in het leven geroepen nadat Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Ren-
swoude na haar overlijden in 1754 haar hele vermogen bestemde voor ‘eenige van de verstandigste, schranderste 
en bekwaamste jongens af te zonderen en aan te zetten in de Mathesis, tekenen of schilderkonst, Beeldhouwen 
of beeldssnijden, oeffeningen in sware dijkagien of dergelijke libere konsten’. H. Hardenberg, Het Burgerwee-
shuis voor Nederlands Hervormden te ’s-Gravenhage (’s-Gravenhage 1964), 157–159 en 162. Zie ook: http://www.
fundatievanrenswoude.nl (geraadpleegd 14-03-2013).

65 Huib Zuidervaart, ‘De grootste verzameling die men ergens vindt’, Lessen. Tijdschrift van het Nationaal onder-
wijsmuseum (2012) 10–13.

Fig. 1: Niet eerder gesig-
naleerde gouache van de 
vrouwelijke schilderes 
Dorothea Kreps in het 
Album van Kiers. (UB 
Groningen)
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wordt geprezen.66 Op deze modelmakerij wijst ook Johannes van Nispen, raadsheer van 
de Hoge Raad van Holland. Van Nispen schrijft zelfs tweemaal in het album. In zijn eerste 
bijdrage dicht hij: 

Koehooren wat uw brein voor Sterktens oit deed bouwen67

Weet Kiers, nu, naar de maat, uijt palmhout, net, te houwen.
Uw Wens is reedts vervult, uw konst wort meer volmaekt;
Vorst Willems weetenschap ligt booven Maurits raekt.
Prins, bruijk ’s mans kundigheit: Zulks eischt ’t gemeenebest,
Dat al zijn Heil naest Godt in uwe Wijsheit vest.68 

66 Ruim een week na deze notitie inspireert ditzelfde portret Joan Hugo van Strijen, baljuw van Oudewater, tot 
een klein gedicht dat hij op het blad ernaast schrijft. Zie: Album Kiers (n. 1) 174–175.

67 Over Menno van Coehoorn als vestingbouwer zie: Scholtens, Militaire topografische kaarten (n. 24) m.n. 30–34.
68 Album Kiers (n. 1) 27.

Fig. 2: Klaas Willem 
Kiers (ca. 1722–1759). 
Portret door Aert 
Schouman, voorzien van 
een gedicht van J. Spex. 
(UB Groningen)
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In zijn tweede inscriptie brengt Van Nispen Kiers’ talenten samen door hem een ‘ARCHI-
MEDES in Kundigheit’, een ‘ULISSES in beleit’, en een ‘ACHILLES in dapperheit’ te noemen. 
Ook deze inscribent prijst Kiers vanwege diens ‘verstandig onderwijs’ aan de erfprins.69

Uit deze tweede Haagse periode stamt eveneens de inscriptie van Jean Nicolas Sebastien 
Allamand, van 1747 tot 1784 hoogleraar wijsbegeerte en wiskunde te Leiden en de beheer-
der van het Leids fysisch kabinet.70 Bij deze verzameling instrumenten bevonden zich ook 
veel modellen, en Kiers zal deze collectie ongetwijfeld hebben bezichtigd.71 In zijn bijdrage 
spreekt Allamand lovend over Kiers’ kennis van de mechanica en citeert hij de beroemde 
anekdote over Archimedes, die beweerde met het juiste steunpunt de aarde te kunnen 
bewegen.72

Luitenant-ingenieur Kiers
In november 1753 wordt Kiers door de weduwe van de stadhouder, de ‘Mevrouwe de Princesse 
Gouvernante’, bevorderd tot Luitenant-Ingenieur.73 Kiers stopt dan kennelijk met zijn werk als 
modellenmaker, want van maart tot juli 1754 is hij gelegerd in Namen. Onderweg naar de ves-
tingstad bezoekt hij in Rotterdam de arts en dichter Johannes Eusebius Voet, ook een bekend 
verzamelaar van naturalia.74 In zijn bijdrage roept Voet Kiers op om ‘wallen’ te ontwerpen, 
maar daarbij wel te beseffen dat men tevergeefs ‘stormt […] als God de stad bewaakt’.75 Van 
eind maart dateert de eerste inscriptie uit Namen van een collega-luitenant, J.J. Meijer. Deze 
begint zijn (vrijwel onleesbare) bijdrage met een citaat van Albrecht von Haller, waarin deze 
Duitse natuurwetenschapper de wetenschap verkiest boven rijkdom. Nog net leesbaar is dat 
Meijer naar Coehoorn verwijst, hetgeen niet verrassend is gezien de fortificatiewerkzaamhe-
den die Kiers en de inscribent in Namen moeten hebben verricht. Vier maanden later treffen 
we een bijdrage van Jetzo Idzard van Burmania. Deze uit Friesland afkomstige Groot-Majoor 
was in 1750 tot gouverneur van Namen benoemd. Kiers moet hem nog uit zijn Haagse tijd 
gekend hebben, want onder Willem IV was Burmania kapitein van diens lijfregiment.76

Een van de fraaiste inscripties uit Namen is die van de predikant, landschap- en portret-
schilder Johannes van Dijk.77 In het bijbehorende gedicht wijst Van Dijk op zijn vriendschap 
met Kiers. De illustratie is rijkelijk verluchtigd met militaire symbolen en spreuken (fig. 3). 
Veel heil wenst ook diens vrouw Anna Maria van Dijk-Kervel hem een pagina eerder toe 
met een stichtelijk gedichtje.

Eind november 1754 keert Kiers uit Namen terug in Den Haag, maar in juni 1756 vinden 
we in het album opnieuw bijdragen uit de vestingstad. Daaronder zijn er drie van col-
lega-ingenieurs. Opvallend is de inscriptie van Joseph August Martfeldt, kolonel van de 
artillerie.78 Waar zijn andere collega’s alleen hun symbolum achterlaten, schrijft Martfeldt 

69 Ibidem 120.
70 Pieters & Rookmaaker, ‘Arnout Vosmaer, topcollectioneur’ (n. 31) 24. In de index bij het album noemt Kiers 

Allamand ‘Professor Philosophie & Mechanica’.
71 NNBW 1 (Leiden 1911) 76.
72 Album Kiers (n. 1) 13.
73 Opregte Groninger Courant, No. 91: 13 november 1753.
74 Zuidervaart, Konstgenoten (n. 12) 260, 501 en 620.
75 Album Kiers (n. 1) 167.
76 NNBW 7 (Amsterdam 1974) 242.
77 Album Kiers (n. 1) 71. Van der Aa, Biographisch Woordenboek 4 (Haarlem 1858) 464–465.
78 Album Kiers (n. 1) 67. Joseph August Martfeldt is de oudere broer van Johan Frederik die zich in 1758 toegang 

weet te verschaffen tot de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
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een gedicht waarin hij Kiers adviseert niet te driftig het aardse goed na te jagen. Uit Kiers’ 
werkzaamheden na uitdiensttreding zou blijken hoezeer de kolonel het bij het rechte eind 
had toen hij zijn bijdrage besloot met: 

Slae hand aan ’t werk en laet de vlijd u niet vermoejen
Maar krijg j’eens stroom en wind, soo leerd dan waare vrind
Hoe dat men ’t zijltje vierd soo sal u welvaart groeien.79

Uit twee brieven aan Cornelis Schrijver vanuit Namen geschreven blijkt dat Kiers daar 
in het hospitaal een ventilatiesysteem heeft getest. Vermoedelijk is dit gebeurd op aan-
dringen van de luitenant-admiraal, aan wie Kiers zijn bevindingen rapporteert. Schrij-
ver genoot een reputatie als vernieuwer, en de gezondheid van zijn personeel had zijn 

79 Ibidem 67. Cursivering door FvT.

Fig. 3: Inscriptie en illu-
stratie van J. van Dijk 
in het Album van Kiers. 
(UB Groningen)
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grote aandacht.80 Hij legde zich vanaf 1750 toe op diverse voorstellen tot verbetering 
van de kwaliteit van de Nederlandse scheepsbouw.81 Kiers test in Namen ook andere 
 ontwerpen van Schrijver, waaronder ‘een Lantaern voor de artillerie Laboratoriums, 
van Uwe  Excellenties Uitvindinge’ en ‘Keetingen van Uwe Excellenties inventie tot 
afsluitinge van Rivieren voor allerleij afdrijvinge’. Van de laatste vinding heeft hij ‘voor 
lange reeds een Modelletie gemaekt’. Ook staat voor Schrijver ‘een klein model voor een 
 Polvermagazijn’ gereed.82 De modellen die Kiers in deze brieven noemt, zijn nauw ver-
want aan  modellen uit het stadhouderlijk kabinet, zoals een ‘kruijd of pulver moolen’, 
een ‘ventilabium om versche lugt in scheepen te brengen’ en een molen om ‘salpeter te 
stampen’.83 Door  vroegtijdige uitdiensttreding wordt een model van Namen waartoe hij 
de opdracht kreeg niet door hem, maar vier jaar later door zijn eerdergenoemde broer 
Adecco voltooid.84 

Netwerken binnen de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen
Eind november 1754 is Kiers terug in Den Haag. Uit de inscripties valt op te maken dat de 
albumhouder druk bezig was in the picture te komen bij directeuren en leden van de Hol-
landsche Maatschappij der Wetenschappen. Dit eerste officiële geleerdengenootschap van 
Nederland was formeel ontstaan op initiatief van enige regenten, maar was in feite nog een 
gevolg van het onder Willem IV ingezette beleid tot stimulering van de natuurwetenschap-
pen. Het genootschap kende enerzijds directeuren – gerekruteerd uit adel en patriciaat – die 
de financiële middelen verschaften en anderzijds ‘gewone’ leden die verantwoordelijk waren 
voor het wetenschappelijke werk. De benoeming van leden ging op voordracht, en bij de 
toelating speelden zowel afkomst als intellectuele kwaliteiten een rol. Mogelijk hoopte Kiers 
door te netwerken ook voorgedragen te worden als lid van de Maatschappij. Tevergeefs, zo 
weten we nu. Hoewel formeel niet buitengesloten, werden vertegenwoordigers van techni-
sche, niet-universitaire beroepen in de praktijk slechts zelden toegelaten.85 

Niettemin vinden we in het album de bijdragen van diverse vooraanstaande heren 
van de Hollandsche Maatschappij. Zo tekenen in de eerste maanden van 1755 zowel de 

80 Deze ‘ventula’ wordt door Kiers uitgebreid beschreven, net als de proef die hij ermee doet. ‘[E]en Ventula Lang 
Seven voeten. Breed 3 voet en hoog 3 voet Rijnlands, die ik hier in S’Lands Hospitael heb laten maken, om de 
bedurven Lucht naa buiten uit te brengen Uit vier onderscheidene Zaelen waar van twee Lang sijn 72. voeten, 
2 lang 30 voeten Breed 24. voeten en alle Hoog 15 voeten Rijnlands, ik heb de ventula aan de middelmuur laten 
Plaatzen, om te gemaklijker gemeenschap, door middel van houte buisen te hebben, de bedurve Lucht word op 
gevangen ter Hoogte van 10 voeten boven de vloer van Ieder Zaal, en afgescheiden door enkelde schuifies, om 
Ieder Zaal de een voor den anderen te Suiveren, dat bevonden is te kunnen geschieden in minder als 30 min hoe 
seer de Lucht ook bedurven is, wij hebben een van de Grootste Zaalen vol Houtrook laten maken, dat er geen 
Sterveling in konde leven, die Uitgedreeven wierd met 2. Sterke mannen, in de tijd van 10 min. daen/doen de 
Lucht zoo Suiver was als buiten in de oopen lucht, de bedurve lucht Uit de zieke en gequetste Zaalen, was zoodanig 
bedurven, dat daarse uit de buis in de oopen Lucht viel, geen beest 5 minuten in zou kunnen leeven, gevende van 
Sich een verschrikkelijke Stank’. Zie: Koninklijke Bibliotheek Den Haag, KW 73 D 22. Namen, 4 maart 1756.

81 Bruijn, ‘Cornelis Schrijver’ (n. 59) 161–175.
82 Koninklijke Bibliotheek Den Haag, KW 73 D 22. Namen, 4 maart 1756.
83 De Clercq, ‘Science at Court’ (n. 10) 145. Hoezeer Kiers’ ervaring met het maken van dergelijke ‘military models’ 

hem nog van pas komt, blijkt tijdens zijn carrièreswitch.
84 Christoph Schäfer, ‘Krygsvernuftelingen’: Militäringenieure und Fortifikation in den Vereinigten Nieder lan   den 

(Gießen 2001) 568. Zie: http://irs.ub.rug.nl/ppn/329912895) (geraadpleegd 10-04-2013). 
85 W.W. Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750–1815 (Amsterdam 

1987) 88–93 en 139.
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medeoprichter en eerste president van de Maatschappij, Cornelis Ascanius van Sypesteyn, 
als de eerste secretaris van het genootschap Christianus Carolus Henricus van der Aa hun 
symbolum daarin op. Hoewel de datum van de inscriptie ontbreekt, past ook die van mede-
oprichter Pieter van Schuylenburgh in dit rijtje.86 Dat geldt eveneens voor Petrus Lyonnet, 
lid van het eerste uur. Deze natuurkundige en microscopist bewijst een begaafd tekenaar 
te zijn via een gedetailleerde schets van acht door de Duitse arts Johann Nathanael Lie-
berkühn geprepareerde deeltjes uit het slijmvlies van de dunne darm, ook wel kleppen van 
Kerckring genoemd (fig. 4). De eerdergenoemde Jan Noppen schrijft meer dan alleen zijn 
symbolum in het album. Hij prijst Kiers om zijn ‘konst’, kennis en vriendschap.87 

Chemisch ondernemer 
Omstreeks november 1757 treedt Kiers uit dienst van het Staatse leger.88 De reden van zijn 
vertrek is niet bekend, maar wanneer we het vervolg van zijn loopbaan overzien, speelde 
wellicht de geringe verdienste in het leger een rol.89 De albumeigenaar heeft vanwege zijn 
korte tijd in het Staatse leger weinig kans gehad om op te klimmen tot een hogere rang. 
Deze kon namelijk enkel worden bereikt op grond van anciënniteit.90 Kiers zag kennelijk 
meer kansen in het zakenleven. Op 6 april 1759 blijkt althans uit de Leydse Courant dat hij 
zich als zeepmaker in Amsterdam, in de Nieuwe Houttuinen heeft gevestigd. Daar maakt 
en verkoopt hij: 

in de Spaansche, Engelsche en Groene Zeep-Siedery […]’, alle soorten van Spaansche, Witte en 
Gemarmorde Zeep, ingelyks weeke geel doorschynende Engelsche Kroon Zeep met witte stipjes 
gegraineert, welke de Verzending naar Oost- en West-Indien kan verdragen; als mede beste weeke 
groene KroonZeep volgens de Keuren der Stad Amsterdam, zeer dienstig voor alle Verweryen en 
Bleekeryen; alles tot de laagste Pryzen.91

Niet zonder reden deelt Kiers in deze advertentie mee dat zijn zeep het keurmerk van de stad 
Amsterdam draagt. Het jaar tevoren hadden de ‘Overlieden van het Zeepzieders College’ name-
lijk al opgemerkt dat Kiers en een zekere Jan Mulder in de Haarlemmer Houtuinen illegaal:

een Seepsiedereij [hebben] opgerecht, alwaar sij (volgens hunne gedrukte billietten of adever-
tentien) maaken en verkoopen alle soorten van Spaansche, witte en gemarmerde zeep, insgelijks 
Engelsche weeke, geele, groene en doorschijnende kroonzeep; werdende onder anderen door 
deselve Kiers en Mulder van tijd tot tijd zeep in vaaten verkogt en afgeleevert.92 

Omdat beide heren noch de zeepziederseed hadden afgelegd, noch de zes gulden intreegeld 
in het Zeepzieders College hadden betaald, was hun bedrijf door de Overlieden verboden. 

86 J.A. Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752–1952 (Haarlem 1952) 1.
87 Album Kiers (n. 1) 35. De vriendschap tussen inscribent en albumhouder wordt in achttiende-eeuwse alba zo 

vaak benoemd en geprezen, dat het altijd maar de vraag is of er daadwerkelijk sprake was van een nauwe onder-
linge band. Zie: Thomassen, Alba Amicorum (n. 3) 22–23. 

88 Donkersloot-de Vrij, Repertorium van Nederlandse kaartmakers (n. 22) 110.
89 Uitterhoeve, Kraijenhoff (n. 23) 34.
90 Ibidem 33.
91 Leydse Courant No. 42: 6 april 1759.
92 Geciteerd naar: M.G. Emeis Jr., ‘Amsterdamse Zeep’, Maandblad Amstelodamum 41 (1954) 81–84; 101–105, m.n. 102.
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Kiers kiest echter eieren voor zijn geld. Op 18 januari 1759 treedt hij alsnog toe tot het Zeep-
zieders College en wordt het rekest tot opheffing ingetrokken. 

In de maanden daarna vinden we in diverse kranten vergelijkbare advertenties. Kiers is 
‘chemisch ondernemer’ geworden! Zijn carrièreswitch is minder drastisch dan op het eerste 
gezicht doet vermoeden. De voormalige ingenieur-modellist houdt het namelijk niet bij het 
maken en verkopen van zeep, want in zijn buitenverblijf Vry Zigt aan de Amstel wordt ‘een 
toestel gezien, die veel beloofde, en ook reeds een weinig salpeter hadt voortgebracht’.93 Dit 
apparaat moet voor Kiers winstgevender zijn geweest dan zijn zeephandel.94 Salpeter was 
namelijk een van de kostbare bestanddelen van buskruit, en daarmee kon Kiers goed zaken 
doen in de roerige jaren vijftig. Hij hield er in elk geval een flinke buitenplaats aan over. 

Begin oktober 1759 overlijdt Kiers plots zonder kinderen na te laten, zodat zijn huis en 
inboedel worden geveild. Onder de hamer komen onder andere’[d]iverse meubilaire Goe-
deren, […] Goud en Zilverwerk […], een Massief Goud Pourtret van zyn Hoogheid Prins 
Willem de Vierde […], eenige restanten fyne Verfstoffen’, maar ook diverse gereedschappen 
en ingrediënten van zijn zeepziederij.95 De Opregte Haerlemsche Courant van 3 mei 1760 
vermeldt dat bovendien

93 M. Noël Chomel, Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboek. 8 (Amsterdam 1792) 5921. 
94 In de periode tot aan zijn overlijden maakte Kiers in totaal 156 vaten zeep, hetgeen amper één procent van de 

totale Amsterdamse zeepproductie was. Emeis, ‘Amsterdamse Zeep’ (n. 92) 103.
95 Amsterdamsche Courant, 1 mei 1760.

Fig. 4: Microscopische 
observatie door 
Petrus Lyonnet 
van de Valvulam 
Kerkringianam: plooien 
van het slijmvlies van 
de dunne darm. (UB 
Groningen)
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ten Huyze van den Overledenen K.W. Kiers in de Houttuynen […] verkogt worden: Een fraaye 
Party Nederduytsche en Fransche boeken, bestaande in Godgeleerde, Historische, Geographi-
sche, Natuurkundige, Mathematische en Vestingbouwbundige; […] nevens eenige Mathematische 
Liefhebbery, als Microscopen, waaronder een uytmuntend staande, waarvan het Koper in ’t Vuur 
Verguld is, van G. Cramer, Telescopen [waaronder een van Van der Bilt, FvT], Luchtpomp, Kopere 
Waterpassen, een extra ongemeene Draaybank, en andere Rariteyten meer.96 

De omvang van zijn buitenplaats is niet gering, en levert een bewijs van Kiers’ succesvolle 
ondernemerschap. Immers, op 19 mei 1760 werd eveneens verkocht een: 

Heerenhuyzinge, Tuynmans-Wooninge, extra groot Speelhuys, Styger, Schuytenhuys, capitaale 
Vischryke Kom of Vyver, Laanen, Starre- en Slinger-Bossen, Boomgaarden Moes-Tuynen […], twee 
extra lange Lootsen, aangelegt tot een Salpeter-Fabriek, en een apart woonhuys en Erve.97

Conclusie
Kiers’ technische en chemische werkzaamheden hebben hem duidelijk geen windeieren 
gelegd. Uit zijn inboedel blijkt dat deze netwerker avant la lettre in zijn Amsterdamse jaren 
enorm heeft geprofiteerd van de kennis en ervaringen die hij in dienst van de stadhouder 
en diens weduwe heeft opgedaan.98 De opsomming van Kiers’ bezittingen vult de infor-
matie uit zijn album, de belangrijkste bron waaruit zijn leven is te reconstrueren, prachtig 
aan. Het maakt het beeld van zijn leven compleet: Klaas Willem Kiers was een technisch 
begaafde jongeman uit het noorden van de Republiek, die na een functie als ingenieur aan 
het stadhouderlijk hof en in het Staatse leger te hebben bekleed, verhuisde naar Amsterdam 
om daar als chemisch ondernemer grof geld te gaan verdienen, daarbij stellig profiterend 
van het netwerk dat hij eerder had weten te creëren. 

Omdat Kiers’ Album Amicorum het enige tot nu toe bekende exemplaar is van een techni-
cus, een beroepsgroep die wel als ‘invisible technician’ is aangeduid, fungeert het niet alleen 
als een spiegel van Kiers’ leven.99 Het boek verschaft vanuit een uniek perspectief tevens 
informatie over enerzijds de wetenschappelijke belangstelling van de stadhouders, regen-
ten, hoogleraren, predikanten en liefhebbers, en anderzijds de wereld van ingenieurs in het 
Staatse Leger en de genootschapswereld in het midden van de achttiende eeuw. Ten slotte 
is deze casus een fraaie illustratie van de mogelijkheden die een Album Amicorum voor de 
moderne onderzoeker in zich draagt.

96 Opregte Haerlemsche Courant No. 18: 3 mei 1760 en nr. 2: 22 mei 1760.
97 Opregte Haarlemsche Courant No. 20: 15 mei 1760.
98 Uit de periode waarin Kiers werkzaam was voor stadhouder Willem IV stammen immers de al genoemde 

modellen van een ‘moolen om de salpeter te stampen’ en een ‘kruijd of pulver moolen’: ontwerpen die wellicht 
door hem persoonlijk zijn ontwikkeld. Zie: De Clercq, ‘Science at Court’ (n. 10) 145. 

99 In Thomassen, Alba Amicorum (n. 3) vinden we studenten, letterkundigen, predikanten, medici en enkele mili-
tairen, maar geen beroepen of personen met een carrièreverloop vergelijkbaar met die van Kiers.
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