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PORTRETKUNST IN HET STICHTS-HOLLANDSE 

GRENSGEBIED door N. Plomp en J.W.C, van Schaik 

Inleiding 
In de stadjes Oudewater, Montfoort en Woerden met de omliggende dorpen zijn door de eeuwen heen 
honderden, zo niet duizenden mensen geportretteerd. De een liet zijn beeltenis vastleggen uit pure 
ijdelheid, de ander omdat het in zijn kring nu eenmaal gebruikelijk was, de derde omdat toevallig een 
portretkunstenaar zijn pad kruiste, de vierde omdat een uitgever er naar vroeg, de vijfde omdat er 
vraag naar was onder zijn gemeenteleden, patiënten of leerlingen en de zesde werd nog na zijn 
overlijden in beeld gebracht omdat de nabestaanden behoefte hadden aan een blijvende herinnering. 
Van die vele portretten is in de loop der jaren een groot deel verloren gegaan door slijtage, door brand 
of door gebrek aan interesse bij latere bezitters van het portret die vaak niet eens meer wisten wie de 
voorgestelde was. 
De schrijvers van dit artikel hebben geprobeerd zoveel portretten te achterhalen dat het mogelijk 
wordt aan de hand van voorbeelden uit deze streek iets weer te geven van de ontwikkeling van de 
portretkunst in de loop der eeuwen. Hoewel daarvoor nu inderdaad voldoende materiaal 
bijeengebracht is, moet er zeker meer zijn. Wij hopen dan ook op veel reacties zodat het mogelijk zal 
zijn op de duur tot een wat meer uitgebreide inventarisatie te komen van de portretten die in 
particuliere en openbare verzamelingen bewaard zijn gebleven. 

PRAALGRAF HEREN VAN IJSSELSTEIN VÓÓR DE RESTAURATIE VAN 1860 
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Twee Van IJsselsteins 
De oudste afbeeldingen van personen uit deze streek dateren uit de veertiende eeuw. Het was een tijd 
waarin de ridderschap en de geestelijkheid de bovenlaag van de bevolking vormden. In de kerk van 
IJsselstein ligt als herinnering aan die tijd de zwart-marmeren graftombe van heer Gijsbrecht van 
IJsselstein ("("1344) en zijn zoon heer Arnoud van IJsselstein ( "T 1363) met hun echtgenotes. Op de 
tombe werden beide echtparen ter eeuwiger memorie in zwart marmer gebeeldhouwd. Zo liggen hun 
beelden er nu na zes eeuwen nog, al zal door restauratie de gelijkenis wel zijn afgenomen. 
De recente vondsten in de Petruskerk te Woerden hebben nog eens overduidelijk aangetoond dat de 
middeleeuwse kerken ook in deze streek welvoorzien waren van beeldhouwwerk en schilderingen. Het 
waren uiteraard vooral religieuze voorstellingen, maar soms werden zij voorzien van de wapens of 
afbeeldingen van de schenkers of hun familieleden waaraan men de herinnering levend wilde houden. 

DE HEREN VAN MONTFOORT 

Vier De Rovers 
Zeer bijzonder is het middeleeuwse epitaaph dat in 1884 uit de nalatenschap van de Woerdense 
heelmeester H. van der Lee aan het Rijksmuseum te Amsterdam werd geschonken. Het is een paneel 
van 69x142 cm., waarop vier leden van de riddermatige familie De Rover van Montfoort zijn 
afgebeeld, knielende aan de voeten van Maria die in een stoel zit met het kindeke Jezus op schoot. 
Achter de vier heren staat Sint Joris, de beschermheer van de ridderschap, die de achterste van de vier 
ondersteunt. Blijkens het onderschrift herinnert het memoriestuk aan de slag bij Warns tegen de 
Friezen in 1345, bij welke gelegenheid de eerste drie voorgestelden sneuvelden en de vierde ernstig 
gewond werd. De gesneuvelden waren de jeugdige burggraaf Jan, zijn oudoom Roelof de Rover van 
Heulestein, en zijn oom Willem de Rover van de Nesse. De vierde voorgestelde was Hendrik de Rover 
van Heulestein, zoon van Roelof. Wanneer dit stuk precies is geschilderd valt niet meer vast te stellen. 
Het zal echter niet later dan in het begin van de vijftiende eeuw zijn gemaakt. 
Het memoriestuk behoorde vermoedelijk bij een Maria-altaar, dat wellicht oorspronkelijk in een van 
de kastelen in de omgeving stond, doch tenslotte naar men aanneemt is terechtgekomen in de kerk van 
Montfoort, waar het tot 1598 kan zijn gebleven. Daarna is het in particuliere handen gekomen. In 1608 
en 1770 heeft het een opknapbeurt gekregen. 
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Erik van Brunswijk en Jan de Bakker 
Hoewel mag worden verondersteld dat ook in de vijftiende en zestiende eeuw burggraven van 
Montfoort zullen zijn geschilderd, is daarvan niets teruggevonden. Ook van de riddermatige familie 
Van Woerden van Vliet, in de veertiende en vijftiende eeuw huizend op het slot Vliet bij Oudewater, 
zijn geen portretten bekend, evenmin als van de landadel op de overige huizen onder Linschoten en 
Harmeien en van de burgerij in Woerden, Oudewater en Montfoort. 
Er valt pas weer iets te vermelden uit het midden van de zestiende eeuw. Maar dan is het ook iets 
bijzonders. Een van de beroemde gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk te Gouda, glas 8, werd 
in 1566 geschonken door hertog Erik van Brunswijk (1528-1584) die het sinds 1558 in Woerden, 
Bodegraven en een deel van Harmeien voor het zeggen had omdat hij het Land van Woerden had 
gekregen als onderpand voor een vordering op koning Philips IL Hertog Erik, die de koning als 
militair diende, onderstreepte in 1566, het jaar van honger en beeldenstorm, zijn katholieke gezindheid 
door de schenking van dit raam, gemaakt door Wouter Crabeth. Het kreeg als onderschrift 
,,Catholicae Religionis ergo" (terwille van de katholieke godsdienst). De voorstelling, de bestraffing 
van de tempelrover Heliodorus, maakt zijn standpunt ten aanzien van de beeldenstorm duidelijk. 
Hertog Erik zelf is er in afgebeeld in devoot geknielde houding, een kroon op het hoofd. 
Het portret van hertog Erik kan min of meer worden gezien als de afsluiting van een periode waarin 
men het eigen portret plaatste in het kader van een religieuze voorstelling. De reformatie brak door en 
inmiddels hadden nieuwe denkbeelden hun intrede gedaan. 
Een van de voorlopers van de reformatie was de Woerdense priester Jan de Bakker. Beschuldigd van 
lutherse denkbeelden, was hij in 1525 door wurging en verbranding in Den Haag terechtgesteld. De 
lutherse gemeente van Woerden bezit twee olieverfportretten (op hout, dagmaat 63x49,5 cm.), die 
waarschijnlijk zijn vervaardigd door Abraham van Rustingh te Woerden in het begin van de 
achttiende eeuw. Ze stellen Maarten Luther en Jan de Bakker voor. Hoewel thans geen oudere 
afbeelding van Jan de Bakker meer bekend is, bestaat de mogelijkheid dat de schilder een 
oorspronkelijk portret uit de zestiende eeuw als voorbeeld had, want de gelobde kraag waarmee Jan de 
Bakker is afgebeeld was een zestiende eeuwse mode. 

ERIK VAN BRUNSWIJK 
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Houtsneden 
Nog vóór de uitvinding van de boekdrukkunst was aan het begin van de vijftiende eeuw de houtsnede 
in gebruik gekomen. Daarmee kon men eenvoudige afbeeldingen in vele exemplaren afdrukken. De 
techniek is vergelijkbaar met die van het tegenwoordige rubberstempel (hoogdruk). Ook portretten 
werden op deze wijze verspreid. In 1611 werd te Antwerpen in twee delen een reeks beschrijvingen en 
afbeeldingen van beroemde personen uitgegeven, waarbij gebruik werd gemaakt van oudere 
houtsneden. Onder de afgebeelde personen waren er twee die geboren waren te Montfoort. Lambert 
van den Hove (1500 of 1518-1574) werd rector aan delatijnse school te Naarden en kreeg onder de in 
het latijn vertaalde naam Lambertus Hortensius bekendheid met zijn latijnse gedichten. Zijn in hout 
gesneden portret, dat in het zojuist genoemde verzamelwerk werd opgenomen zou, volgens een oude 
datering op één der bewaard gebleven exemplaren, uit 1558 dateren. 
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L A M B E R T V S H O R T E N S I V S . 
Cttrnhactempeftate fthola Dclphenfis 

eaïctct Re&örc , commendatusquc effet 
Comulibus ù M B E R T V S H O R T E N S I V S 

Montfcrtftisob eruditiónem, curas fpeci-
mcrocdiris librisdederat, fcripfit Adrianus 
Aîeidiusriuitatiàpenfionibus, vtvocant, 
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pctere reâorcm, qualetn ipfc colore var io 
clépingebat Hortenfiusqui Nairdar quietc 
yitam agcbat ad éas Laconicè-hoc modo 

'refpondit ; An$tlumqu*ritis\l<mtofum. Vt-
lctc 

LAMBERTUS HORTENSIUS (1500 of 1518-1574) 

De andere Montfoortenaar die werd afgebeeld, was Anthonis van Blokland (1532/'33-1583). Hij was 
een vermaard kunstschilder. Ook zijn oom, Hendrik Sweersz, is schilder geweest. Ongetwijfeld hebben 
er van verscheidene van hun familieleden portretten bestaan. Met zekerheid kan dat worden gezegd 
van Anthonis' vader Cornelis Sweersz van Blokland, burgemeester en schout van Montfoort ( T1581) 
en diens vrouw Emmerentiana van de Poll. Hun portretten waren in 1603 in bezit van een van hun 
kleinzonen. Van Anthonis van Blokland is niet alleen een houtsnedeportret bewaard gebleven, maar 
hij zou ook nog op zijn doodsbed zijn geschilderd door Michiel Jansz Mierevelt en zichzelf hebben 
vereeuwigd op zijn schilderij van Het Laatste Avondmaal in het museum te Dordrecht. Ook zijn er 
kopergravures met zijn portret. De oudste, toegeschreven aan Simon Frisius, is te vinden in een werk 
van Hondius dat in 1610 in Den Haag werd uitgegeven. De schilder zit er met een rol in de hand. Op de 
achtergrond is de bruiloft te Kana afgebeeld. 
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CORNELIV5 VALERIVSVLTRA1ECTIÎTVS 
ORATOR ET POËTA . 

Qœsams es, et mym ntßis depmt allai vmCfï, 
t-AujbuT Tmuttt0Twn H&MBUI dom vtrutn • 

Lipsms hoc oLt, Sâwttus, Contents, et omù 
'BeLnca ^BhUoäs eft venerate Jncem . 

_W.*5»». 

CORN ELIS VALERIUS (1512-1578) DS. PETRUS CU PUS 

Kopergravures 
De kopergravure die sinds het midden van de vijftiende eeuw toepassing vond, werd heel anders 
vervaardigd dan de houtsnede. In glad gepolijst koper werd met een fijne naald de gewenste 
voorstelling aangebracht, waarna de plaat werd geïnkt en vervolgens weer luchtig afgenomen. De inkt 
bleef dan in de groeven achter en de plaat kon worden afgedrukt (diepdruk). In de zeventiende eeuw 
werd vooral deze techniek toegepast voor het vervaardigen van prenten. 
Uit het begin van de zeventiende eeuw dateren enkele verzamelwerken met levensschetsen en 
gegraveerde portretten van beroemde personen waarin, behalve de al genoemde Anthonis van 
Blokland, liefst drie personen voorkomen die in Oudewater zijn geboren. In een te Antwerpen in 1608 
uitgegeven werk met schrijversportretten vinden we het door Ph. Galle gegraveerde portret van 
Cornelis Valerius (1512-1578), hoogleraar aan het College Busleyden te Leuven, bekend als dichter. In 
een te Leiden in 1613 uitgegeven werk vinden we de portretten van twee in Oudewater geboren Leidse 
hoogleraren: Roelof Snel van Rooyen alias Rudolphus Snellius (1547-1613), die wiskunde doceerde, 
en Jacob Hermansz, beter bekend als Jacobus Arminius (1560-1609), de theoloog die aan de wieg van 
de remonstrantse richting stond. 
Een volgeling van Arminius was Ds. Petrus Cupus, predikant te Woerden van 1613 tot 1619, toen hij 
werd afgezet. Evenals dat van Arminius werd zijn portret nog in 1788 door Reinier Vinkeles naar 
I. Buys gegraveerd ten behoeve van het „Vaderlandsch Woordenboek" van Jacobus Kok. Het portret 
van Cupus ging terug op een zeventiende eeuws portret dat P. Stoiker tekende naar een schilderij door 
J. van Ravestijn. 
Niet ieders portret werd zo fraai gegraveerd als die van deze beroemdheden. De Woerdenaar Aert 
Jansz. van Rijnevelshorn, een notabele inwoner die tweemaal na een pestepidemie zijn zorgen om de 
zonden der wereld verwoordde in wijdlopige verhandelingen over het naderende wereldeinde, eenmaal 
in 1636 en eenmaal in 1665, werd in 1656 in een gravure vereeuwigd, op 51-jarige leeftijd. Deze prent, 
matig van kwaliteit en met een onbeholpen onderschrift, moet teruggaan op een portret dat naar de 
kraagmode te oordelen uit de jaren twintig zal dateren. In de boedelinventaris die in 1655 na het 
overlijden van zijn vrouw werd opgemaakt, worden de portretten van het echtpaar vermeld. 
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AERTJANSZ. VAN RIJNEVELSHORN (1656) 

Twee tekeningen en een ets 
Er zijn uit de zeventiende eeuw twee portrettekeningen bewaard gebleven uit onze streek. In een 
handschrift met gedichten die in de periode 1635-1649 zijn geschreven door de Woerdenaar Johan 
Farret (1611-1650), van 1635 tot 1639 fiscaal op Curaçao en nadien manufacturier te Woerden, komen 
aardige illustraties voor van de hand van de Woerdense schilder Hugo van Swaneveld en diens veel 
bekendere broer Herman, de meestal in Italië verblijvende landschapschilder. Een van hun gewassen 
pentekeningen, voor in het boek, stelt enkele putti (engeltjes) voor die hun pijlen slijpen, wellicht 
bedoeld als illustratie bij het achttien bladzijden lange, niet om door te komen rijm „Amstel 
Godinnetje", waarin Farret zijn liefde beschrijft voor het Amsterdamse meisje Rosetta, dat na zijn 
vertrek naar Curaçao trouwde met een oudere, gebrekkige man. Het portret dat in potlood boven de 
putti is getekend stelt ongetwijfeld Johan Farret voor. Wie het heeft getekend blijkt echter niet. 
Het is in ieder geval van mindere kwaliteit dan het 10x9,8 cm. metende portret dat een onbekende 
tekende van Hendrik Schrijver (1605-1665), baljuw, dijkgraaf en schout van Oudewater, een zoon van 
de bekende historicus en dichter Petrus Scriverius. 
Een techniek die het mogelijk maakte de zwier van een tekening in een prent te brengen, was de 
etstechniek. Met een stalen naald werd de tekening gemaakt in een afdekkende laag op een koperplaat, 
waarna de tekening door inbijten in de koperplaat werd gebracht. Daarna werd de plaat 
schoongepoetst, geïnkt en afgedrukt. Op een prent uit het derde kwart van de achttiende eeuw staan 
twee bekende inwoners van Utrecht afgebeeld, Johan Wtenbogaert en IJsbrand van Diemerbroek. 
Van Diemerbroek (1609-1674), die te Montfoort was geboren, was hoogleraar in de genees- en 
ontleedkunde te Utrecht. Als we de ets vergelijken met het gegraveerde portret dat van hem bestaat 
(door Joannes Edeling naar Romeyn de Hooghe) en met het door C. Janson van Ceulen geschilderde 
portret in de Senaatszaal van de Rijksuniversiteit te Utrecht, is duidelijk te zien dat de ets teruggaat op 
de gravure. 
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JOHAN FARRET (1611-1650) HENDRIK SCHRIJVER (1605-1665) 

IJSBRAND VAN DIEMERBROEK (1609-1674) 
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Olieverfportretten uit de zeventiende eeuw 
Hoewel het voor de hand zou liggen dat juist van de burggraven van Montfoort portretten bewaard 
gebleven zouden zijn, hebben wij die niet kunnen achterhalen. Er is er één bekend, van een van de 
laatste burggravinnen. Het is het portret van Anna Maria Sidonia van Bronckhorst Batenburg, 
burggravin van Montfoort, echtgenote van Floris, burggraaf van Montfoort die in 1638 als zodanig 
wordt vermeld. Zij is ten voeten uit afgebeeld met op de achtergrond twee kastelen, waarvan het rechter 
kasteel aan Montfoort doet denken. Vóór de burggravin links is een foliant afgebeeld met haar zestien 
kwartieren met wapens. Het onderschrift luidt: „Dame Anna Maria Sidonia née Comtesse de 
Bronchorst & de Batembourg &c, Epouse de Florent Comte de Merode d'Oolen, de Montfort, de 
Batenbourg, Marquis de Westerloo, Baron de Petersheim &c. Elle fut Bourggrave héréditaire de 
l'archevêché de Cologne". 

In de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was aan het einde van de zestiende eeuw een 
snelle groei van de welvaart begonnen, die ook een hoge ontwikkeling van de schilderkunst met zich 
meebracht. De rijk geworden Utrechtse familie Strick, die verscheidene bezittingen te Linschoten 
verwierf, liet daar in 1647 het Huis te Linschoten bouwen en bracht al meteen een aantal zestiende en 
zeventiende eeuwse familieportretten mee. De schilder Jan van Bylert (1603-1671) te Utrecht 
portretteerde de bouwheer Johan Strick (1583-1648) en diens vrouw Beatrix Gybels (1595-1655) 
alsmede hun zoon Johan Strick (1625-1686) en diens vrouw Christina Taets van Amerongen (1627-
1686). Op het Huis te Linschoten wordt nog altijd een doek bewaard voorstellende Johan Strick van 
Linschoten en zijn echtgenote Christina Taets van Amerongen in een landschap. Dit schilderij is 
eveneens van de hand van Jan van Bylert. 

JOHAN STRICK (1583-1648) BEA TRIX G Y BELS (1595-1655) 
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JOHAN STRICK (1625-1686) CHRISTINA TA ETS VAN AMERONGEN 
(1627-1686) 

Het waren echter lang niet uitsluitend kasteelbewoners die, op doek of op paneel, in olieverf werden 
afgebeeld. Het portret van Van Rijnevelshorn werd hiervoor reeds terloops genoemd, evenals die van 
Van Blokland, Cupus en Van Diemerbroek. Er is zelfs een „portret" van een levenloos geboren 
Siamese tweeling uit Woerden. In de winter van 1627/1628 beviel de vrouw van Gerrit Claeszn op Snel 
onder Woerden van twee meisjes met aaneengegroeide lichamen. De vader leverde de doodgeboren 
kinderen over aan het Hof van Holland en kreeg daarvoor een vergoeding van vijftig gulden. De 
tweeling werd geanatomiseerd door het Haagse chirurgijnsgilde. Ter gelegenheid van dit zeldzame 
gebeuren lieten de leden van het gilde zich met de tweeling en met de bevindingen van hun onderzoek 
op een fraai schilderij vereeuwigen door Gerard Crijnszn van der Maes (1577-1636). Het schilderij is 
thans in het Haags Gemeentemuseum. 
Jan Aertszn van der Heede, een jongeman uit Driebruggen die zich als koopman te Amsterdam had 
gevestigd, daar getrouwd was en lid van de schutterij was geworden, zal nooit hebben vermoed dat zijn 
beeltenis nog eens jaar in jaar uit zou worden aangestaard door duizenden uit alle werelddelen. Toch is 
dat het geval, want Jan werd in 1642 als schutter onder de compagnie van Frans Banning Cocq 
vereeuwigd door niemand minder dan Rembrandt van Rijn, op het stuk dat wereldfaam verwierf 
onder de naam ,,de Nachtwacht". Jammergenoeg zijn weliswaar de namen van alle schutters op het 
stuk vermeld, maar is niet van alle schutters de juiste plaats bekend. Ook Jan van der Heede is nog niet 
geïdentificeerd. 
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Een onbekende schilder portretteerde Johannes Bredius (ca. 1606-1656) die notaris en procureur te 
Oudewater was vanaf 1636. Ook was hij secretaris van Hekendorp en schepen in het stedelijk gerecht. 
Bredius is op dit portret op dezelfde wijze gekleed als de zojuist genoemde Johan Strick (1583-1648). 

JOHANNES BREDIUS (1606-1656) 

Een tijd- en plaatsgenoot en daarom een goede bekende van Bredius was Hendrik Schrijver, wiens 
getekende portret hiervoor al ter sprake kwam. 
Schrijver liet zich ten voeten uit afbeelden op een groot paneel (107x77,5 cm.) als jager, vergezeld van 
een dienaar en twee honden. Op de achtergrond zijn de kerktoren van Oudewater en de Waardpoort 
afgebeeld, met een man die in de stadsgracht hengelt. 

78 



HENDRIK SCHRIJVER (1605-1665) 
In de Heksenwaag te Oudewater is een zeer groot paneel te zien dat dateert uit 1651. Het is afkomstig 
uit het in de vorige eeuw gesloopte weeshuis dat aan de Kloosterstraat heeft gestaan. Het is geschilderd 
door H. van Ommen en stelt blijkbaar het goede leven in het plaatselijke weeshuis voor. Achter de tafel 
staan de weeshuismoeder, met aan haar linkerzijde tien weesjongens (waarvan er negen kortgeknipt 
zijn) en een man, waarschijnlijk haar echtgenoot, de weeshuisvader. Links nog eens drie weesjongens 
en één weesmeisje, met daarachter vier vrouwen. Het is niet duidelijk of dit gedienstigen of 
medebewoonsters van het weeshuis voorstellen. Het was niet ongebruikelijk dat tegelijkertijd in het 
weeshuis kinderen en bejaarden waren ondergebracht. 
Rechtsonder is een vel papier afgebeeld met daarop het volgende vers: 

,,De weesen deser stad 
in hare jonge jaren 
ontbloot van ouders gunst 
opvoedingh en bewaren 
genieten in dit huys 
lijfs en siels onderhout 
dies sijn sij schuldich God 
te dancken menichvout 
H.V.Ommen fecit A° 1651". 
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MAALTIJD IN HET WEESHUIS TE OUDEWATER (1651) 

Volgens Van der Aa in zijn .Aardrijkskundig Woordenboek' hingen nog in 1846 in het Weeshuis te 
Oudewater, behalve het door Van Ommen geschilderde stuk, ,,eenige portretten van donateurs". 
Wellicht zijn dat dezelfde portretten als die welke de Heksenwaag in bruikleen heeft van het 
Weesbestuur der Hervormden. 
Het betreft hier de portretten van een dame en een heer waarvan kortgeleden bij de restauratie bleek 
dat het mansportret gesigneerd was door Nicolaes Maes (1634-1693). Het zijn modieuze portretten van 
welgestelde burgers. 

Olieverfportretten uit de achttiende eeuw 
De elegante portretten van Johan Hendrik Strick van Linschoten (1687-1759) en zijn vrouw Johanna 
Antonia Bernard (1706-1740) zijn vervaardigd door J. Vollevens tussen 1727 en 1740. 
De statie en rijkdom die spreken uit deze portretten staat in tegenstelling tot de degelijke en eenvoudige 
wijze waarop hun ouders en grootouders zich lieten afbeelden. 
In Zuid-Duitsland werd in mei 1982 een groepsportret geveild dat in 1733 geschilderd werd door Jacob 
Schrieder. Op het doek staan 2 zoontjes en 3 dochtertjes van het echtpaar Strick-Bernard afgebeeld. 
De kinderen bevinden zich op een balcon met links op de achtergrond de voorgevel van het Huis te 
Linschoten. 
In 1959 schonk A.C.A. van Vuuren (1888-1964) een portret aan het Centraal Museum te Utrecht. Hij 
vertelde erbij dat het zijn voormoeder Adriana Cornelia Monincx (1775-1806) uit Montfoort 
voorstelde. 
Gezien de kleding van het meisje moet het portret echter veel ouder zijn nl. van omstreeks 1740-1750. 
De voorgestelde zou dan haar moeder Catharina Monincx- van Meurs kunnen zijn. Het meisjesportret 
is vervaardigd door de Nijmeegse schilder Willem Hengst (1703-1784). 
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JOHAN HENDRIK STRICK VAN LINSCHOTEN 
(1687-1759) 

JOHANNA ANTON IA BERNARD 
(1706-1740) 

Olieverfportretten uit de negentiende eeuw 
Mr. Lubertus van Beusechem (1748-1812) was heer van Harmeien en bewoner van Huize Harmeien. 
Hij was in Harmeien o.a. hoogheemraad van Bijleveld. Daarnaast was hij raadsheer in het Hof van 
Utrecht en als zodanig werd hij afgebeeld op een olieverfportret door Chr. van Geelen dat uit 1811 
dateert. 

MR. LUBERTUS VAN BEUSECHEM 
(1748-1812) 



PASTOOR MICHAEL VAN DE VEN 
(1-1809) 

PASTOOR JOANNES PETRUS NUIJS 

PASTOOR JOANNES THEODORUS 
SCHUURMAN (1803-1868) 

PASTOOR WILHELMUS GERARDUS 
VAN VUUREN (1829-1887) 
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In de r.k. pastorie te Oudewater wordt het portret bewaard van Michael van de Ven die van 1796 tot 
1809 pastoor van Oudewater was en in 1803 de nieuwe kerk aldaar heeft ingewijd. Het portret is van 
J.P. Horstok. In de r.k. pastorie te Kamerik worden enkele pastoorsportretten bewaard die nog 
afkomstig zijn uit de oude pastorie te Teckop. Het zijn de portretten van: Pastoor Joannes Petrus 
Nuijs (1775-1852) die gedurende 36 jaren pastoor van de statie Teckop was. Het olieverfportret op 
doek werd in 1830 geschilderd door G. Craeyvanger. 
Craeyvanger schilderde in 1830 ook een portret van Joannes Theodorus Schuurman (1803-1868). 
Schuurman was o.a. kapelaan te Montfoort van 1837-1842 en pastoor van Teckop van 1848 tot de 
opheffing van de statie in 1856. Daarna was hij pastoor van de nieuwe parochie Kamerik tot zijn 
overlijden. 
In de reeks ,pastoorsportretten' kan genoemd worden het portret van Philibertus Josephus Wilhelmus 
van Bijlevelt, geboren te Vleuten in 1816 en vanaf 1856 pastoor van Harmeien waar hij in 1861 is 
overleden. Het doek is bezit van de familie Van Bijlevelt. 
Op de zolder van de Breukelense pastorie werd onlangs het olieverfportret aangetroffen van 
Wilhelmus Gerardus van Vuuren, geboren te Montfoort in 1829. Van Vuuren werd in 1857 benoemd 
tot professor aan het seminarie te Rijsenburg. Hij stond bekend als een lastig man en wellicht leidde dat 
ertoe dat hij in 1866 benoemd werd tot pastoor van Breukelen, waar hij in 1887 overleed. Van Vuuren 
was de leermeester van dr. Schaepman. Hij bleef banden onderhouden met Montfoort: in 1863 hield 
hij de feestpreek bij de inwijding van de nieuwe r.k. kerk aldaar. 
Het portret werd in 1869 geschilderd door H. Bogaerts (1841-1902). 

Van Huize Harmeien afkomstig is een aantal portretten uit de Biedermeiertijd van bewoners van het 
kasteel door C.H. Hodges (1764-1837). Het zijn de olieverfportretten van: Mr. Adriaan van 
Beusechem (1776-1846): van zijn vrouw Catharina Helena Maria van Beusechem-van Beusechem 
(1778-1845): een portret van Jacobus Catharinus de Joncheere (1801-1858) gehuwd met Helena 
Cornelia Luberta van Beusechem (1807-1886) waarvan eveneens een olieverfportret is. 

MR. ADRIAAN VAN BEUSECHEM 
(1776-1846) 

CATHARINA HELENA MARIA VAN 
BEUSECHEM-VAN BEUSECHEM (1778-1845) 
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JACOBUS CATHARINUS DE JON CHEER E 
(1801-1858) 

HELENA CORNELIA LU BERT A DE 
JONCHEERE-VAN BEUSECHEM (1807-1886) 

De familie Bredius uit Woerden is ook in de negentiende eeuw vertegenwoordigd met enkele 
olieverfportretten. Het zijn de portretten van Cornelis Jan Bredius (1804-1873) burgemeester van 
Woerden, hoogheemraad en dijkgraaf van het Groot-Waterschap van Woerden enz., en van zijn 
echtgenote Hendrica Johanna Gijsberti Hodenpijl (1801-1870). Op de portretten zijn tevens hun 
familiewapens afgebeeld. 

CORNELIS JAN BREDIUS (1804-1873) HENDRICA JOHANNA GIJSBERTI 
HODENPIJL (1801-1870) 
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In het Oudewaterse stadhuis hangt het olieverfportret door Cornelis Kruseman (1797-1857) van de in 
Oudewater geboren Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838). Hij was schout-bij-nacht en lid 
van de raad te 's-Gravenhage. 

CORNELIUS DE JONG VAN RODENBURGH (1762-1838) 

Andere technieken 
Andere technieken die in de achttiende eeuw werden gebruikt waren de in waterverf op ivoor of papier 
geschilderde miniaturen en de kleine pastelportretten. Het hierbij afgebeelde miniatuur (op ivoor, 
6,2x4,6 cm.) stelt waarschijnlijk Mr. Diederik Swaving (1737-1825) voor, die van 1774 tot de 
omwenteling in 1795 lid van de vroedschap van Woerden en in die periode ook vele malen 
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burgemeester was. Van Mr. Jacobus Bredius (1773-1826) en zijn echtgenote Brigitta van Sorgen ( 1779-
1833), die in 1797 huwden, zijn eveneens miniatuurportretjes (waterverf op papier, 8x6,5 cm.) bewaard 
gebleven. Bredius was notaris en ontvanger der domeinen te Woerden. 

DIEDERIK SWA VING (1737-1825) 

BRIGITTA VAN SORGEN (1779-1833) JACOBUS BREDIUS (1773-1826) 
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PA UL HUBERT AD RI AAN JOHAN STRICK VAN LINSCHOTEN (1769-1819) 

Een enkeling, zoals Mr. Paul H.A.J. Strick van Linschoten (1769-1819), bezocht in de jaren negentig 
Parijs en kon daar een physionotrace laten maken. Met behulp van een profielmachine werd het profiel 
nagetrokken en het modelé met de hand ingetekend en gehoogd, veelal op roze papier. De tekening 
werd dan verkleind en in een koperen plaatje gegraveerd en kon dan meervoudig afgedrukt worden. 
Met name in revolutionaire en patriottenkringen was de physionotrace populair. Het procédé werd 
bedacht door de Fransman G.L. Chrétien. 
Een aardig pastelportretje uit de periode 1800-1805 is dat van Dorothea Gasse ( 1776-1849), echtgenote 
van de welvarende timmerman Lenssinck te Harmeien (15x20 cm.). 

GEERTJE BOER (1843-1903) JACOBUS BOER (1845-1926) 
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De reizende kunstenaar Berend Wierts Kunst (1794-1881) maakte in 1851 portretten van de vijf 
kinderen van Dirk Boer, logementhouder in ,,De Doelen" en postmeester te Oudewater. Drie van 
deze crayonportretten zijn bewaard gebleven, te weten die van Dirk Boer (1835-1904), Geertje Boer 
(1843-1903) en Jacobus Boer (1845-1926). Wie aan het einde van de achttiende eeuw een portret in 
meerdere exemplaren wilde verspreiden, had daarvoor verscheidene mogelijkheden. De goedkoopste 
manier was het silhouet, zo genoemd naar een Frans staatsman, Etienne de Silhouette, die faam 
verwierf met zijn bezuinigingsplannen. Een silhouet vervaardigde men door het profiel van de af te 
beelden personen uit zwart papier te knippen of door het profiel met oostindische inkt te tekenen op 
wit papier en vervolgens met zwart in te vullen, met witte lijntjes werd de afbeelding bijgewerkt. 
Van verscheidene inwoners van Woerden zijn silhouetten bewaard gebleven. Zo bijvoorbeeld van 

DS. ANTONY KIST(1722-1794) ANNA KIST- WOLFF (1722-1808) 

Ds. Antony Kist ( 1722-1794) en zijn echtgenote Anna Wolff (1722-1808), van de heel- en vroedmeester 
Fredrik Andres (1766-1826) en van het gezin van Joan Georg Stierling (1754-1825). Stierling was 
secretaris van het Groot-Waterschap van Woerden van 1788 tot de omwenteling in 1795, toenhij werd 
ontslagen. Hij woonde daarna enige jaren te Emmerich. Van één van zijn kinderen is een Album 
Amicorum bewaard gebleven, een soort poêziealburn waarin vrienden en bekenden iets schreven of 
tekenden. Dit album bevat de silhouetportretten van Joan Georg Stierling, zijn vrouw Cornelia 
Wilhelmina Schuttrup (1753-1823), hun dochter M.J.C. Stierling en hun zoon Gijsbert Swartendijk 
Stierling. Deze laatste was met naam en toenaam vernoemd naar een Woerdense advocaat, studeerde 
medicijnen te Leiden en werd een bekend geneesheer te Hamburg, waar hij naam maakte bij de 
bestrijding van de cholera en door diverse medische publicaties. 

FREDRIK ANDRES (1766-1826) 



JOAN GEORG STIERLING (1754-1825) CORNELIA WILHELMINA 
STIERLING - SCHUTTRUP (1753-1823) 

M.J. CONSTANCE STIERLING GIJ S BERT SWARTENDIJK STIERLING 

het Silhouetten werden ook wel gedrukt. Nog in 1852 werd bij de weduwe Barbiers te Zwolle 
silhouetportret uitgegeven van Ds. M.B. Romeny, predikant te Montfoort van 1819 tot 1864. 
Sedert de jaren twintig van de negentiende eeuw kende men ook de familielitho, een portret in 
steendruk dat in kleine oplage werd vervaardigd. Van de Woerdense kosterszoon Jacobus van Wijk 
Rzn. (1781-1847), kostschoolhouder te Kampen en schrijver van een aardrijkskundig woordenboek in 
vele delen, bestaan twee verschillende litho's door C.C.A. Last. De een, gedrukt bij P. Blommers in 
Den Haag, wordt hierbij afgebeeld, de ander, naar J.J. Pels, verscheen in een jaarboek voor het 
onderwijs in 1845. 

JACOBUS VAN WIJK (1781-1847) 
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Mr. D . C O S T E R U S , 
B u r r emeei ter enz. 

TE VOERDEN. 
DOM I NIC US COSTERUS (1728-1803) 

Naast de steendruk handhaafde zich de kopergravure. Van de Woerdense burgemeester en dijkgraaf 
Mr. Dominicus Costerus (1728-1803), een fervent patriot, zijn twee gravures bewaard. De 
prinsgezinde baljuw van Woerden Willem van der Hoeve schrijft over hem in zijn dagboek: „Is circa 
5 voet 6 à 7 duim lang, dik van postuur, ros van haar, draagt een witte pruik, zijn gezigt lijkent na Judas 
altoos even vals, pleeg in zijn vroeger tijd te zeggen: als ik vrolijk ben ben ik 't gevaarlijkst". 
Hier afgebeeld is een zogenaamde „stippelgravure" door J. Kobell, naar Smit (6,5x8 cm.). Het is een 
proefdruk blijkbaar. Dat is eveneens het geval met de uit 1793 daterende gravure van Ds. M.C. Vos 
(1759-1825), die in dat jaar afscheid nam als predikant te Woerden. Behalve de in 1793 in proefdruk 
door H. van Otterlo uitgegeven gravure door P.H. Jonxis, die was gemaakt naar een portret door 
C. van Cuylenburg, verscheen nog tussen 1818 en 1825 een tweede gravure naar hetzelfde portret. Ook 
van andere predikanten, zoals de lutherse Ds. J.F. Scheffer (geb. 1744) en de hervormde Ds. D.A. 
Detmar (1774-1884) verschenen gegraveerde portretten. 

Fotografie: daguerreotypie 
De officiële bekendmaking van de uitvinding van de daguerreotypie vond plaats in augustus 1839 in 
Parijs. 
Al ver voor die tijd had de uitvinder, Louis Jacques Mandé Daguerre, geëxperimenteerd met de 
gebroeders Niépce: de oudste, nog bestaande, foto dateert daarom al van 1827. 
De methode van Daguerre bestond erin een verzilverde en gepolijste koperen plaat bloot te stellen aan 
de inwerking van jodiumdamp zodat zich lichtgevoelig zilverjodide vormde. 
Na een belichtingstijd vaneen kwartier tot een halfuur vormde zich in het zilverjodide een beeld dat, na 
ontwikkeling, voor eeuwig bewaard bleef. De plaat werd, achter glas, in een lijst of in een étui geplaatst. 
Al in het jaar van de uitvinding werd de nieuwe kunst in Nederland geïntroduceerd door een aantal 
Franse, Duitse en Engelse daguerreotypisten. De daguerreotypie is in Nederland snel populair 
geworden, maar raakte omstreeks 1850 uit de mode omdat de methode éénmalig was (zonder negatief) 
en omdat de daguerreotype een hinderlijke spiegeling bezat. 

Fotografie: papieren foto 
In de jaren zestig van de negentiende eeuw maakte de papieren foto een enorme opgang. Dit kwam 
vooral door de populariteit van de „carte visite": een foto geplakt op een kartonnetje ter grootte van 
een visitekaartje. 
Op de oudste visitekaartfoto's zijn de modellen nog ten voeten uit afgebeeld. 
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De carte visite foto's werden tot in de twintigste eeuw gemaakt, voor vrijwel alle lagen van de 
bevolking. In vrijwel iedere familie zijn er in omloop: portretten van (huwbare?) boerendochters, van 
jongemannen in 's konings wapenrok, van verloofde paren. De cartes visite werden op grote schaal 
uitgewisseld in familie- en kennissenkring. Er kwamen speciale albums in de handel met bladen waar 
de cartes ingeschoven konden worden. 
De achtergrond van een portretfoto was meestal een atelierdecor; geschilderde achtergronden, 
kartonnen zuilen en studiomeubilair. 
Sinds omstreeks 1860 werden ook foto's van overledenen op bidprentjes geplakt. Een vroeg voorbeeld 
van een dergelijk prentje is dat van Hendrikus Broekhuijse, op 14 juni 1870 te Haarzuilens overleden. 
De foto moet dus vóór 1870 gemaakt zijn. De fotograaf is onbekend. 

G E B E D . 
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Utrecht, Wed. 1. R. 

HENDRIKUS BROEKHUIJSE (1814-1870) 

De fotografie leende zich al spoedig voor het maken van groepsfoto's: een voorbeeld is de schoolfoto 
uit Harmelen die in 1875 gemaakt werd. 

-aal :#t 
SCHOOLFOTO HARMELEN (1875) 
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In 1870 vestigde zich te Woerden de fotograaf Gustave 
Richard Lambert. Hij werd in 1846 te Berlijn geboren 
en huwde te Woerden in 1871 met een meisje 
Groeneveld. 
Tussen 1871 en 1877 moet hij het portret vervaardigd 
hebben van dr. Hermanus van der Lee (1814-1884). 
Van der Lee werd in 1836 te Arnhem gediplomeerd als 
heelmeester voor een stad en in 1837 te Den Haag als 
heelmeester voor het platteland en als vroedmeester. 
Hij vestigde zich te Woerden waar hij tot zijn 
overlijden een bloeiende praktijk uitoefende. 
Tot zijn nalatenschap behoorde het epitaaph van de 
Heren van Montfoort, dat aan het begin van dit artikel 
werd besproken. 

HERMANUS VAN DER LEE (1814-1884) 
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Over de navolgende personen en/of portretten werd eerder in Heemtijdinghen gepubliceerd: 
Heren en IJsselstein -
Heren van Montfoort -
Erik van Brunswijk -
Anna Maria Sidonia van Bronckhorst Batenburg -
Woerdense Siamese tweeling -
Catharina Monincx-van Meurs -
Pastoor Wilhelmus Gerardus van Vuuren -
Mr. Paul H.A.J. Strick van Linschoten -
Dorothea Gasse -

Ds. Michiel Chnstiaan Vos 
Schoolfoto Harmeien -
Hermanus van der Lee -
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nr 4 -1971 P 38-42 
nr. 3 -1978 P 41-43 
nr. 2 -1981 P 31-34 

92 


