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Een gouden leertijd
Inleiding op het themadossier

Mirjam de Baar en Feike Dietz

In 2014 verscheen The First Knowledge Economy van Margaret Jacob, waarin zij de groei 
van ons ‘human capital’ aanwijst als motor achter het ontstaan van een kennissamenle-
ving in Europa.1 Wie die cruciale ontwikkeling van menselijk kapitaal wil begrijpen, 
moet volgens Jacob onderzoek doen naar de productie en verspreiding van kennis in 
verschillende educatieve en sociale contexten. Volgens Jacob worden kennis en ken-
nisoverdracht in het (vooral economisch-historische) onderzoek te vaak voorgesteld 
als een ‘socially disembodied and universally transferable’ gegeven: er is sprake van een 
‘top-down opvatting van kennis’ waarbij ‘het fundamenteel dynamische karakter en de 
meervoudige contouren’ van de kennisproductie geheel buiten beeld blijven.2 Jacob 
plaatst ‘minds, books, school curricula’ en ‘human actors’ daarentegen in het centrum 
van het onderzoek naar de opkomst van de kennissamenleving in Europa.3 Het is 
immers via ‘bottom-up education, formal, informal, on the shop floor, in the home’ dat 
mensen zich kennis konden toe-eigenen en zo ‘human capital’ creëerden.4

Jacobs studie spitst zich toe op de periode 1750-1850, maar haar benadering is 
ook inspirerend voor wie zich bezighoudt met onderwijs en kennisoverdracht in de 
zeventiende-eeuwse Nederlanden. Vooral in de Noordelijke Nederlanden was al vanaf 
de Reformatie een sterk accent komen te liggen op leesonderwijs voor jongens en 
meisjes, omdat protestantse gelovigen zelfstandig de Bijbel moesten kunnen lezen. 
De zeventiende eeuw was bij uitstek een periode waarin nieuwe kennis ontstond 
en – mede dankzij een florerende drukpers – op grote schaal werd verspreid: denk 
aan natuurwetenschappelijke kennis en aan kennis over onbekende werelden, maar 
bijvoorbeeld ook aan praktische ‘know how’ of aan nieuwe theologische gezichts-
punten. Veel van dat soort kennis was onontbeerlijk voor wie een maatschappelijke 
positie wilde bekleden, de zondagse preken wilde analyseren of wilde meepraten in de 

1 M. Jacob, The first knowledge economy. Human capital and the European economy, 1750-1850, Cambridge 2014.
2 Ibidem, p. 9.
3 Ibidem, p. 224.
4 Ibidem, p. 10.
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trekschuit, op het marktplein of op de beurs. Hoe konden nieuwe generaties kennis tot 
zich nemen en zo klaargestoomd worden om een actieve rol te vervullen in een zich 
snel ontwikkelende kennissamenleving? Die belangrijke vraag nodigt uit tot onder-
zoek naar onderwijs en vorming van jongeren, en meer specifiek naar de manieren 
waarop verschillende groepen jongeren zich bepaalde kennis en vaardigheden konden 
toe-eigenen in werkplaatsen en klaslokalen, maar ook in andere educatieve contexten. 
Dit themadossier, getiteld ‘Een gouden leertijd’, biedt hiertoe een eerste verkenning 
en aanzet tot verder onderzoek.

In 2014 verschenen buiten The First Knowledge Economy van Margaret Jacob ook 
in Nederland diverse studies waarin de thema’s onderwijs, kennisoverdracht en 
jeugd centraal stonden. Klaas van Berkel leverde een wezenlijke bijdrage aan de 
universiteitsgeschiedenis met het eerste deel van zijn Universiteit van het Noorden, dat 
verscheen ter ere van het vierhonderdjarig bestaan van de Rijkuniversiteit Gronin-
gen.5 Een heel ander soort boek uit hetzelfde jaar is Benjamin Roberts’ Seks, drugs 
en rock ‘n’ roll in de Gouden Eeuw, dat een rijk beeld schetst van de wijze waarop de 
in de Nederlandse Republiek ruim vertegenwoordigde populatie van jongemannen 
een eigen jongerencultuur creëerde en daardoor als groep steeds zichtbaarder werd.6 
In De Zeventiende Eeuw verscheen in 2014 ook een bijdrage van Els Stronks over 
praktische ‘know how’ die jongeren konden verwerven via de informele route van 
de rijke liedcultuur.7

Deze greep uit in 2014 verschenen studies laat zien dat de thema’s onderwijs, ken-
nisoverdracht en jeugd in de belangstelling van vroegmodernisten staan – maar ook 
dat zij op zo verschillende wijzen en vanuit zulke uiteenlopende invalshoeken wor-
den benaderd dat van één af te bakenen discipline geen sprake is. Tot die constatering 
kwam eerder ook Eddy Put in zijn inleiding van de bundel Onderwijs en kennisoverdracht 
in de Nederlanden (1500-1800).8 Hij wijst erop dat de vroegmoderne onderwijsge-
schiedenis zich in de afgelopen decennia verbreed heeft. De basis werd gelegd in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw met het onderzoek naar onderwijs en kennis-
verwerving in verschillende typen scholen in de vroegmoderne tijd, wat resulteerde 
in de publicatie van belangrijke handboeken en algemene historische overzichten.9 

5 K. van Berkel, Universiteit van het Noorden. Vier eeuwen academisch leven in Groningen, dl. 1: De oude univer-
siteit, 1614-1876, Hilversum 2014.
6 B. Roberts, Seks, drugs en rock ‘n’ roll in de Gouden Eeuw, Amsterdam 2014 (verkorte versie van Sex and 
drugs before rock ‘n’ roll. Youth culture and masculinity during Holland’s Golden Age, Amsterdam 2012). Tijdens het 
congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw in 2014 werd de Nederlandse editie gepresenteerd.
7 E. Stronks, ‘ “Dees kennisse zuldy te kope vinnen”. Liedcultuur en de waarde van ‘know how’ in de 
vroegmoderne Republiek’, in: De Zeventiende Eeuw 30.2 (2014), p. 147-167.
8 E. Put en W. Thomas (red.), Onderwijs en kennisoverdracht in de Nederlanden (1500-1800), Maastricht 2012.
9 Zie o.m. P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeu-
wen tot aan de huidige tijd, Assen, Maastricht 1987; B. Kruithof, J. Noordman en P. de Rooy, Geschiedenis 
van opvoeding en onderwijs. Inleiding, bronnen, onderzoek, Nijmegen 1982; E. Put, De cleijne schoolen. Het 
volksonderwijs in het hertogdom Brabant tussen Katholieke Reformatie en Verlichting (eind 16de eeuw-1795), 
Leuven 1990; J.J.H. Dekker, Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Neder-
land sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900, Amsterdam 2006.
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Tegelijkertijd ontwikkelde de universiteitsgeschiedenis zich tot een volwaardige disci-
pline.10 Inmiddels is de vroegmoderne onderwijsgeschiedenis in toenemende mate een 
multidisciplinair veld geworden, juist ook vanwege de onlosmakelijke vermenging met 
de sociale, culturele, religieuze en politieke geschiedenis, aldus Put.11

De artikelen in het themadossier ‘Een gouden leertijd’ illustreren die verbreding van 
het onderzoek. De breedheid blijkt allereerst uit het onderzoeksobject. Zo bevat dit 
themadossier artikelen die ingaan op de mediale contexten waarin het leren plaatsvond 
(Feike Dietz over literaire leerroutes om schrijfvaardigheid te trainen; Gwendoline 
De Mûelenaere over performatieve en multimediale kanten van het onderwijs) en op 
de toegankelijkheid van de leerprocessen voor specifieke sociale groepen (Carolina 
Lenarduzzi over de universiteitskeuze van katholieke jongeren). Niet alleen vormt dit 
themadossier een bijdrage aan het onderzoek naar de universiteitsgeschiedenis (arti-
kelen van De Mûelenaere en Lenarduzzi),12 maar het haakt ook in op de recente 
ontwikkeling om leerprocessen buiten formele instituten te bestuderen, en daarbij met 
name aandacht te besteden aan de praktische vaardigheden die jongeren in de vingers 
moesten krijgen (artikel Dietz).13

De breedheid is behalve in de keuze van het onderzoeksobject ook zichtbaar in de 
onderzoeksvragen: de artikelen dragen bij aan geesteswetenschappelijke discussies die 
het specifieke veld van de onderwijsgeschiedenis te buiten gaan. Zo biedt de bijdrage 
van Lenarduzzi inzicht in de identiteitsvorming en belevingswereld van katholieken in 
de zeventiende-eeuwse Nederlanden: een onderzoeksthema dat in de sociale religiege-
schiedenis momenteel hoog op de agenda staat.14 Door de afwegingen van katholieke 
studenten bij hun keuze voor een Noord-Nederlandse (protestantse) of Zuid-Neder-

10 Belangrijke grondleggers waren voor de Noordelijke Nederlanden Willem Frijhoff (W.Th.M. 
 Frijhoff, La société Néerlandaise et ses gradués, 1575-1814. Une recherche sérielle sur le status des intellectuels à 
partir des registres universitaires, Amsterdam 1981) en voor de Zuidelijke Nederlanden H. de Ridder-
Symoens (met name gericht op de Middeleeuwen, maar later ook op de vroegmoderne periode, zie 
bijvoorbeeld H. de Ridder-Symoens, A history of the university in Europe, dl. 2: Universities in early modern 
Europe  (1500-1800), Cambridge 1996) en J. Roegiers ( J. Roegiers, De Leuvense theologen en de verlichting. 
 Onderwijs, wetenschap, polemiek en politiek van 1730 tot 1797, Leuven 1979 (onuitgegeven proefschrift)).
11 E. Put, ‘Bij wijze van inleiding. 30 jaar vroegmoderne onderwijsgeschiedenis in 100 boektitels’, in: 
Put en Thomas, Onderwijs en kennisoverdracht, p. 3-11, spec. 3.
12 Vergelijk hierboven noot 10. Zie verder o.m. ook W. Otterspeer, Groepsportret met Dame i. Het 
bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1672, Amsterdam 2000 en Groepsportret met Dame ii. 
De vestiging van de macht. De Leidse universiteit, 1673-1775, Amsterdam 2002; A.F.B. Dijkstra, Between 
academics and idiots. A cultural history of mathematics in the Dutch province of Friesland (1600-1700), proef-
schrift Universiteit Twente 2012; S. Kivistö, The vices of learning. Morality and knowledge at early modern 
universities, Leiden 2014; Van Berkel, Universiteit van het Noorden (n. 5).
13 B. De Munck, Technologies of learning. Apprenticeship in Antwerp guilds from the 15th century to the end of 
the ancient régime, Turnhout 2007; B. De Munck, S.L. Kaplan en H. Soly (red.), Learning on the shop floor. 
Historical perspectives on apprenticeship, New York 2007; M. Prak en J.L. van Zanden (red.), Technology, 
skills and the pre-modern economy in the East and the West. Essays dedicated to the memory of S.R. Epstein, 
Leiden 2013.
14 J.S. Pollmann, Catholic identity and the Revolt of the Netherlands, 1520-1635, Oxford 2011; C.P. Parker, 
Faith on the margins. Catholics and catholicism in the Dutch Golden Age, Cambridge ma, Londen 2008.
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landse (katholieke) universiteit te analyseren, werpt Lenarduzzi licht op de pragmatische 
omgang van katholieken met hun religieuze identiteit. De Mûelenaere wijst op de rol 
van patronagerelaties in het universitaire onderwijs, en draagt zo bij aan het onderzoek 
naar het belang van patronage in de vroegmoderne tijd.15 Dietz, ten slotte, gebruikt 
mediawetenschappelijk onderzoek naar de betekenis van schrijfvaardigheid om een 
nieuwe bijdrage te leveren aan de studie van vroegmoderne geletterdheid.16

De gemeenschappelijke noemer in de hier opgenomen artikelen is de wijze waarop 
ze de lerende jongere benaderen: als een actief handelende en zelfbewuste actor in het 
leerproces. Zo richt het onderzoek van De Mûelenaere zich op de vaardige studenten 
aan Zuid-Nederlandse universiteiten die hun verworven kennis en kunde (zoals hun 
iconografische bagage en hun sociale competenties) vertaalden in rijk geïllustreerde 
theses waarmee ze zichzelf konden profileren en hun patronen openlijk konden 
prijzen. In het onderzoek van Lenarduzzi komen Noord-Nederlandse katholieke stu-
denten naar voren als jongeren met eigen overwegingen en behoeftes, die autoriteiten 
durfden te trotseren door te gaan studeren aan een Zuid-Nederlandse universiteit (wat 
de Noord-Nederlandse overheid verbood) of juist aan een Noord-Nederlandse onder-
wijsinstelling (wat de katholieke kerk tegenhield). Lenarduzzi constateert dat veel van 
deze studenten weliswaar zwegen over hun afwegingen, maar betoogt dat die stilte 
ook blijk geeft van hun weloverwogen optreden: het leek vaak een strategische keuze 
om hun motivatie voor zich te houden en zo hun reputatie niet in gevaar te brengen. 
Het artikel van Dietz, ten slotte, gaat over de bijdrage van literatuur aan de vorming 
van actief handelende jongeren, die met hun geletterdheid in staat waren om eigen 
schrijfproducten tot stand te brengen.

Om de actieve leerders en leerpraktijken in beeld te krijgen, benutten de artikelen 
een rijke variëteit aan bronnen, die niet eerder in het onderzoek naar de vroegmo-
derne leertijd zijn betrokken, of daarin nog niet eerder vanuit deze perspectieven en 
vragen werden bestudeerd. De prachtig geïllustreerde theses uit het onderzoek van De 
Mûelenaere zijn nog nauwelijks bestudeerd en bieden nieuwe inzichten in de wijzen 
waarop studenten hun tijdens de studie opgedane kennis en vaardigheden publiekelijk 
demonstreerden om hun sociale positie te verstevigen. De liedjes, emblemen en romans 
uit het onderzoek van Dietz zijn weliswaar bekend materiaal, maar worden voor het 
eerst gelezen als ‘schrijfwijzers’ die geletterdheid verbeeldden en zo de jeugd stimu-
leerden zich te ontwikkelen tot schrijvende actoren. Lenarduzzi, ten slotte, betrekt een 

15 S. de Beer, The poetics of patronage. Poetry as self-advancement in Giannantonio Campano, Turnhout 2013; 
S. de Beer, ‘Patronage’, in: J. Bloemendal, C. Fantazzi en P. Ford (red.), Brill’s encyclopaedia of the Neo-
Latin world, dl. 2, Leiden, Boston 2014, p. 1124-1125; R. Nauta, Poetry of patrons. Literary communication 
in the age of Domitian, Leiden 2002.
16 Ze haakt bijvoorbeeld aan bij: S. Livingstone, ‘Media literacy and the challenge of new information 
and communication technologies’, in: The Communication Review 7 (2004), p. 3-14, spec. 11-12. Daar-
mee verlegt ze de focus in het onderzoek naar vroegmoderne geletterdheid, dat zich meestal primair 
richt op ‘functional literacy’ ofwel de technische vaardigheid van het lezen en schrijven: M. Ferguson, 
‘Literacies in early modern England’, in: Critical Survey 14.1 (2002), p. 1-8; H. Graff, ‘Early modern 
literacies’, in: D.J. Crowley e.a. (red.), Communication in history, Boston 2007, p. 104-112.
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nieuw type bron in het onderzoek naar de universiteitskeuze van katholieke studen-
ten: egodocumenten. In plaats van institutionele bronnen en theologische geschriften 
gebruikt zij brieven, memoires en autobiografisch dichtwerk om de afwegingen van 
de katholieke studenten te kunnen onderzoeken.

Het themadossier als geheel roept de vraag op of bepaalde kennis en/of kunde was 
toegesneden op een specifieke sociale of geografische subgroep, en in hoeverre de 
verworven inzichten te vertalen zijn naar andere sociale contexten of leeromgevingen. 
Maakten de Noord-Nederlandse katholieke studenten die kozen voor een Zuid-
Nederlandse universiteit uit de bijdrage van Lenarduzzi ook het type geïllustreerde 
theses waarover De Mûelenaere schreef? We kennen visuele theses, collegedictaten 
en onderwijsmaterialen alleen uit een Zuid-Nederlandse context,17 maar raakten 
de beeldpraktijken via die Noord-Nederlandse studenten niet ook in de Republiek 
bekend? En welke hier beschreven kennis en kunde bereikten ook jonge vrouwen, die 
weliswaar geen toegang hadden tot de universiteiten maar wel tot de informele leer-
routes die Dietz bespreekt?

De artikelen in dit themadossier laten kortom zien dat multidisciplinair onderzoek 
en de combinatie van verschillende typen bronnen ons nieuwe inzichten kunnen 
bieden in de wijze waarop jongeren zich in de zeventiende-eeuwse Nederlanden pro-
fileerden als zelfbewuste actoren. Tegelijkertijd nodigt dit themadossier uit tot nieuw 
onderzoek naar de verspreiding en ontwikkeling van verschillende typen kennis en 
kunde onder lerende jongeren uit en in uiteenlopende sociale, religieuze en geografi-
sche contexten, via zowel formele als informele leerscholen.

17 G. Vanpaemel e.a. (red.), Ex cathedra. Leuvense collegedictaten van de 16de tot de 18de eeuw, Leuven 2012, p. 
169-185; K. Porteman, Emblematic exhibitions (affixiones) at the Brussels Jesuit College (1630-1685). A study of 
the commemorative manuscripts (Royal Library, Brussels), Brussel, Turnhout 1996; K. Porteman, ‘The use of the 
visual in classical Jesuit teaching and education’, in: Paedagogica Historica 36.1 (2000), p. 179-196.


