Naschrift
In mei vorig jaar heb ik 'De levens van Jan Six' (2016, non-fictie) van Geert Mak gelezen.
Voor mensen zoals ik die altijd op zoek zijn naar historische sensaties, is het een geweldig
boek. Op de achterkant staat: "Dit is het verhaal van Jan Six, zijn familie en zijn vele levens.
Zijn portret wordt beschouwd als het mooiste dat zijn vriend Rembrandt ooit heeft gemaakt.
(...) De levens van Jan Six beschrijft de reis van een Amsterdamse elitefamilie door vier
eeuwen geschiedenis. Het is tegelijk het verhaal van de stad en tijdgeest, van ambities en
beperkingen, van grandeur en de eeuwige angst voor de neergang."
In dit boek, op pagina 37, staat een foto van 'Chloris', een klein portret van een onbekende
dame, van Gerard ter Borch uit 1640 (Privé Collectie Six). Zij draagt een broche met hanger.
Het beeld in het boek was te klein om exact te kunnen zien wat de hanger is. Maar het was
heel verleidelijk een gelijkenis te ontwaren met het ontwerp van de Zeeuwse knoop.

© Collectie Six

© Collectie Six

Diezelfde maand schreef ik mij en mijn man in voor een rondleiding door het huis van de
familie Six aan de Amstel in Amsterdam. Door het verschijnen van het boek van Geert Mak
was de wachtlijst daarvoor opgelopen tot 8 maanden. Maandag 15 januari jl. was het zover.
Na afloop adviseerde jhr. Six (X) om voor meer informatie over het sieraad op het portretje
contact op te nemen met Bianca du Mortier, conservator kostuum bij het Rijksmuseum en met
Marieke de Winkel, zelfstandig onderzoekster. Hij wilde zelf ook wel weten hoe het zat.
Ik heb contact gezocht met het Rijksmuseum en sprak uiteindelijk met Suzanne van Leeuwen,
jr. conservator/ restaurator juwelen. Zij stuurde me onder meer de masterscriptie van haar
collega en researchfellow Monique Rakhorst met de titel Gedragen en vastgelegd, uit 2013.
Haar onderwerp van studie is de authenticiteit van sieraden op portretten van welgestelde
Amsterdamse inwoners uit de 17e eeuw. Hoewel Chloris geen specifiek voorwerp van haar
onderzoek is, is over het sieraad dat zij draagt wel het nodige te zeggen.
Het is een ronde broche met hanger, bezet met diamanten, op de borst gedragen, gangbaar
vanaf de jaren ’40 17e eeuw. In dit geval zijn de stenen gezet in een bloemmotief.
De reden waarom er een gelijkenis is met het voorwerp van mijn onderzoek, is dat ook de
basis van het ontwerp van de Zeeuwse knoop een bloemmotief is, mogelijk Astrantia
(Sterrenkruid), dat in Nederland tevens de naam Zeeuws knopje draagt.
Op de oude schilderijen worden de diamanten op dit type broche vaak in zwart afgebeeld,
omdat de reflectie in de stenen door de toen nog toegepaste slijptechniek beperkt was.

Het type sieraad dat Chloris draagt wordt tegenwoordig een ‘Devant de corsage’ genoemd
(term uit de 19e eeuw), hoewel dat meestal een grotere, zgn. strikbroche is, met of zonder
hanger. De broche op het portretje van Chloris heeft geen strik. Dat geldt overigens ook voor
de broche waarmee burgemeestersdochter Agatha Bas (geen familie van Elisabeth Bas) door
Rembrandt in 1641 is afgebeeld. Het kunnen de eerste modellen zijn geweest. De hangers aan
de broches van beide vrouwen lijken vrijwel identiek. Dat geeft te denken. Ze werden
gemaakt vanaf eind jaren ’30 17e eeuw. In dit geval wellicht door dezelfde goudsmid of
juwelier, wonend en werkzaam ergens aan de grachtengordel of dicht daar in de buurt.
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Interessant is dat onder de 17e eeuwse, in Amsterdam gevestigde juweliers en diamantslijpers
ook een aantal Zeeuwen was, waaronder de Middelburgers Pieter van den Abeele (juwelier)
en Jasper Baackelijn (diamantsnijder). En veel personen afkomstig uit Antwerpen. Een deel
van de diamantslijpers was waarschijnlijk tevens goudsmid. Juwelenkooplieden/ juweliers
lieten sieraden maken voor de handel (en eigen gebruik) en ontwierpen deze sieraden soms
ook zelf.
Op de site van het Rijksmuseum, in de Rijksstudio, vond ik een portret van Mattheus van den
Broucke, Raad van Indië te Dordrecht, door Samuel van Hoogstraten, geschilderd in de jaren
’70 17e eeuw. Op zijn jas en vest rijen met gouden knopen die het ontwerp van de Zeeuwse
knoop heel dicht benaderen. Er kan zelfs sprake zijn van filigrain of anders een techniek die er
veel op lijkt. De knopen op het onderste deel van het rechter voorpand zijn van opzij
afgebeeld waardoor hun structuur goed zichtbaar is. Ik ga er vooralsnog vanuit dat het om
gouden knopen gaat. Knopen werden en worden ook gemaakt van messing, al dan niet
verguld. Het portret van Van den Broucke is geschilderd na zijn terugkeer in de Nederlanden
in 1670. Voor en na zijn missies voor WIC en VOC woonde hij in zijn geboortestad
Dordrecht.

Sanne Roefs, destijds studente aan de RUG, schreef in 2013 een artikel over hem, met als
onderwerp zijn ‘zelfpresentatie’ (zeg maar ‘persoonlijke pr’), n.a.v. drie in opdracht van
hemzelf geschilderde portretten. Het is haar en ook mij helaas niet gelukt in het Dordrechts
archief een boedelbeschrijving van deze man te vinden. Misschien is die er wel, maar nog niet
gedigitaliseerd. In dergelijke beschrijvingen kunnen kostuums en knopen zijn opgenomen.
Het persoonlijk archief van Michiel de Ruyter werd in 2013 door nazaat Frits de Ruyter de
Wildt overgedragen aan het Nationaal Archief. Op de site van het N.A. staan 48 scans van de
boedelbeschrijvingen. Peter Blom, archivaris bij het Zeeuws Archief en Andrea van Boven,
specialist infrastructuur bij de Zeeuwse Bibliotheek, vonden een papieren en een digitale
vertaling naar modern Nederlands uit 1928 door het Historisch Genootschap. Helaas daarin
geen vermelding van kostuums en knopen. De minutieuze beschrijving geeft wel een prachtig
beeld van hoe het huis van Michiel de Ruyter er qua inrichting uitgezien moet hebben. Frits
de Ruyter heeft in zijn familie nog een paar vragen uitgezet. Het had gekund dat er tastbare
zaken bewaard waren gebleven die nog in het bezit zijn van de familie. De kans was klein, en
inderdaad, ook hier jammer genoeg geen resultaat.
Aanvankelijk leek het er op dat onze ‘Zeeuwse’ knoop vanaf 1700 in Nederland
geïntroduceerd, gemaakt en gedragen werd. Met waarschijnlijk een Spaanse oorsprong, met
mogelijk Joodse invloeden. Maar inmiddels lijkt het, op basis van wat op de diverse portretten
te zien is, mogelijk dat de Zeeuwse knoop en voorlopers daarvan hier al in de 2e helft van de
17e eeuw in zwang raakte. Tussen 1670 en 1681 schilderde Gerard ter Borch ‘Jacob de Graeff
in officiersuniform’. Op dit uniform zijn decoratieve zilveren knopen bevestigd die qua
ontwerp een beetje in de buurt komen. Geen filigrain, maar wel met een granulen-achtige
bovenkant.

Op de kleding van Michiel de Ruyter en op die van zijn viceadmiraal Aert van Nes (portretten
van Ferdinand Bol uit 1667 en Bartholomeus van der Helst uit 1668, Collectie Rijksmuseum
Amsterdam) zien we eveneens rijen met gouden en zilveren knopen. Ze zijn het nog niet
helemaal, maar gaan in de goede richting. Die van Van den Broucke lijken het meest.

De tweede helft van de 17e eeuw, onze Gouden Eeuw, lijkt de periode te zijn waarin
verschillende soorten decoratieve (edel)metalen knopen mode werden voor degenen die het
zich konden veroorloven. Ik vermoed dat er in die tijd weinig behoefte was om sieraden te
dragen (inclusief gouden en zilveren knopen) die direct van de vroegere Spaanse bezetter
afkwamen. De Tachtigjarige Oorlog eindigde immers nog maar kort tevoren, in 1648. Zij het
dat het Plakkaat van Verlatinghe - ook wel de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland
genoemd en recentelijk verkozen tot Pronkstuk van Nederland - dateert uit 1581, waarmee
een aantal provincies van de Habsburgse Nederlanden Filips II toen al afzetten als hun heerser
(Wikipedia).
Er moeten in elk geval ook nieuwe ontwerpen zijn gemaakt. Het is goed mogelijk dat de
waarschijnlijke voorloper van de Zeeuwse knoop, de Spaanse Charro knoop, vanaf de 60er of
70er jaren van de 17e eeuw via handelsactiviteiten werd geïntroduceerd door uit Spanje of
Portugal gevluchte Sefardische Joden in onder meer Amsterdam en Middelburg, wellicht ook
Rotterdam, en daar ook gemaakt werden, alsmede in Dordrecht en Schoonhoven.
En vervolgens evolueerde tot het streeksieraad zoals we dat nu kennen.
Door de Nederlandse boeren en vissers zouden in dit geval dus niet de hof kleding en sieraden, maar die van onze zeehelden (zo blijf ik ze toch maar noemen…) kunnen zijn
nagevolgd.
Van goudsmid Luis Mendez Lopez uit Salamanca kreeg ik november vorig jaar een aantal
teksten die hij weer kreeg van de gemeente Salamanca. Hij had eerst navraag gedaan bij het
Regionale Centrum voor traditionele studies in de regio Castilië en León.
In de teksten staat dat de Charro knoop, behorend bij de regionale streekdracht, gemaakt en
gedragen werd en wordt in Salamanca, Zamora en de grensstreek met Portugal. En dat lang
geleden in de sieradenworkshops van Astorga, León en Salamanca invloeden te zien waren
van Joodse en Moorse goudsmeden, met filigraan en granulaat, zoals toegepast in de Charroknoop. Die op hun beurt zijn afgeleid van decoratieve knopen uit de zestiende en vroege
zeventiende eeuw.
Op naar Marokko en de Joodse gemeenschap daar? Misschien, ooit…
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