
Jonas Zeuner en de Maliebaan in zilver en goud 

Jet Sprenkels-ten Hom 

De meest curieuze afbeeldingen van de Maliebaan ooit vervaardigd zijn wel de 
vier achterglasschilderijen door Jonas Zeuner, die deel uitmaken van de vaste 
opstelling in de Lodewijk XVI-kamer van het Centraal Museum te Utrecht (afb. 8 
t/m 11). 
Deze zijn niet zozeer bijzonder omdat zij tonen hoe de Baan er vanuit verschillen
de gezichtshoeken in 1772 heeft uitgezien, alswel vanwege de zeldzame techniek, 
het zgn. "verre églomisé", die voor de uitbeelding werd toegepast. Het procédé zal 
nader worden besproken. 
Wij bezitten slechts een fragmentarische kennis van de levensloop van de kunste
naar. Toch is het mogelijk op grond van het kleine aantal vaststaande biografische 
gegevens en vooral na bestudering van zijn oeuvre een beeld te schetsen, zij het 
vaag, van de ongetwijfeld interessante mens die Zeuner moet zijn geweest. 
Over de geschiedenis van de Maliebaan is al eerder uitgebreid bericht1. In deze 
bijdrage zullen alleen die historische feiten genoemd worden die van belang zijn 
voor een nadere beschouwing van de voorstellingen. 
Ook worden de gravures naar tekeningen van J.Versteegh behandeld, die door 
Zeuner als voorbecldprenten zijn gebruikt. Tot besluit volgen bijzonderheden, spe
cifiek voor ieder schilderij. 

Jonas Zeuner 

Zijn naam is weliswaar in verschillende biografische naslagwerken opgenomen, 
maar de daarin genoemde data blijken bij nadere bestudering en onderlinge verge
lijking onvolledig en vaak met elkaar in tegenspraak. De beste aanknopingspunten 
vindt men nog in het lexicon Thieme-Becker2. 
Jonas Zeuner werd op 7 november 1727 geboren te Kassel, de hoofdstad van 
Hessen-Kassel in Duitsland'. Uit de persoonsarchieven blijkt dat zijn vader, Jacob 
Zeiner4, in Kassei stamijnmaker5 was. De naam van zijn moeder is niet terugge
vonden. Zijn grootvader. Johannes Jacob Zeiner. eveneens stamijnmaker, overleed 
aldaar op 28 augustus 1734". 
Of Jonas aanvankelijk de traditie van zijn familie voortzette, of dat hij al direct 

Zie hiervoor o.a.: C. van de Graft, 'De Maliebaan', Maandblad van Oud Utrecht 1967.56-58; 
W. G. A. Perks. Geschiedenis van de Maliebaan (Utrecht. 1970): D. Hamer. 'Maliebaan van speel
plaats tol kantoorallee', Acht artikelen tussen 19-2-1988 en 11-11-1988 in het Utrechts Nieuwsblad 
gepubliceerd. 

: Thieme-Becker. ed.. Allgemeines Lexicon der Bildenden Künstler. XXXVI (Leipzig, 1949) 471. 
1 Hessisches Staatsarchiv Marburg (HSM). Taufregister der Gemeinde Oberneustadt. 1701-1780. 57. 
' Dergelijke naamsveranderingen zijn in die tijd niet ongewoon. 
* Stamijn is een grove wollen stof. 
* HSM, Familienforschung Zeuner. Tgb.nr.II/4251/86. 
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Aß. I. Derail uit aß. Il 
(linker benedenhoek) met 
de signatuur ran Zeuner. 
Foto: Centraal Museum 
Utrecht. 

koos voor een ambacht in de richting van zijn latere activiteiten in de kunst, is niet 
bekend. Tot nu toe vormen de eerste 43 jaar van zijn leven een gesloten boek en 
ook daarna is er bij onderzoek in de daarvoor in aanmerking komende archivalia 
geen enkel bericht te vinden omtrent huwelijksdatum, eventuele kinderen, leer
school, bedrijf of lidmaatschap van kerk. gilde of vereniging. Wel is er zijn over-
lijdensacte van 1814". Daarin wordt vermeld dat hij bij zijn dood in Amsterdam 
woonde in de Goudsbloemstraat nr 188 en gehuwd was met Anna Maria Mierckens. 
Pas uit 1770 stamt Zeuners totnogtoe bekende oudste werkstuk 'Vermanende 
voorstelling', dat al direct van goed vakmanschap getuigt8. 
De Canadees Rudy Es warin schrijft, dat Zeuner kort na 1750 in Amsterdam arri
veerde en er onafgebroken 60 jaar van zijn leven zou doorbrengen9. Voor deze uit
spraak worden echter geen bronnen vermeld. Het is niet zeker, dat Zeuner al die 
jaren aan één stuk in Amsterdam heeft gewoond. Wel is het aannemelijk dat hij 

; Gemeentearchief Amsterdam (GAA). BS 424. S 1814-9.15 vv. 
s Particuliere collectie. 
» R. Eswarin, 'A Group of Portraits by Zeuner'. Journal of Glass Studies. XIX (The Coming Museum 

of Glass, New York, 1977) 131. 128. 
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lange perioden in die stad heeft doorgebracht, want een groot deel van zijn oeuvre 
bestaat uit Amsterdamse stadsgezichten en landschappen uit de omgeving. Het 
vroegst gedateerde werk met deze stad als thema is het 'Theatrum Anatomicum' 
in de St. Antonies Waag aan de Nieuwmarkt, getekend l.o.: 'Zeuner verf. 1773"1". 
Jonas Zeuner behoorde vrijwel zeker tot de emigranten die in de tweede helft van 
de 18de eeuw in grote aantallen uit Duitsland naar de in hun ogen welvarende 
Republiek zijn gekomen". Ondanks de gestage algemene economische neergang12 

was er een goede werkgelegenheid op alle gebieden. In de steden kan dit worden 
toegeschreven aan de aanzienlijke achteruitgang van het eigen inwoneraantal. 
Amsterdam hield, in tegenstelling tot b.v. Utrecht en Amersfoort, geen registratie 
bij van de bevolkingsgroei die aan immigratie was te danken. Men kon zich zon
der enige belemmering in de stad vestigen". De onzekerheden omtrent Zeuners 
levensloop hebben aanleiding gegeven tot vele speculaties. Zo wordt er o.a. in 
vakkringen herhaaldelijk gesuggereerd dat er een Zwitserse periode in zijn leven 
zou zijn geweest en dat hij in Denemarken heeft gewerkt. Voor deze veronderstel
lingen zijn nog geen feitelijke aanwijzingen gevonden14. 

Het is waarschijnlijk dat Zeuner op zijn minst één jaar in Londen heeft gewoond, 
zoals blijkt uit zijn inzending voor een jaarlijkse ledententoonstelling in 1778 van 
de Society of Artists of Great Britain. Voor het lidmaatschap was het verplicht dat 
men in Londen woonde. In de catalogus staat hij als volgt genoteerd: 

'Zeuner Stained Glass Painter 
Society of Artists 28, Haymarket 
1778. 260. A drawing of a landscape in Metals on Glass. 

261. A Ditto: its companion.'15 

Het is interessant om te zien in welk kader en in welk gezelschap Zeuner zich 
daarbij heeft bevonden. Op enkele uitzonderingen na dragen alle exposanten 
Engelse namen. Uit de grote verscheidenheid van de opgegeven beroepen kan men 
afleiden dat de leden zowel tot de kringen van de beeldende kunsten als tot die van 
de kunstnijverheid behoorden. Er waren in totaal 115 deelnemers met 319 inzen
dingen16. 
Wanneer men het werk van Jonas Zeuner in zijn samenhang bestudeert, laten zich 
daaruit zonder veel speculaties nog interessante gedachten afleiden omtrent zijn 
persoonlijke ambities en voorkeuren in godsdienstige en politieke zin. 
De vijf portretten die hij vervaardigde zijn van drie Lutherse predikanten die allen 

'" Amsterdams Historisch Museum (AHM), stamb.nr. B5749. 
" Zij kwamen zowel in groepen als individueel: kooplieden, soldaten, adellijke families, ambachtslui, 

handwerkslieden en dienstpersoneel. 
12 S. Schama. Patriotten en bevrijders (Amsterdam. 1989) 1. 51-74. 
! A. E. van Puffelen. 'Utrechtse bevolkingsaanwas door Duitse immigratie', Maandblad Oud Utrecht, 
49(1976)90-96. 

14 Meer zekerheid hierover is misschien te halen uit het werk dat zich bevindt in Zwitserse particuliere 
verzamelingen, maar om redenen van privacy is dat niet toegankelijk. 

15 A. Graves. The Society of Artists of Great Britain 1760-1791. The Free Society of Artists 1761-178?. 
(Bath, 1907/reprint 1969) nr 260, 261. 

"' Het was de 19de openbare tentoonstelling sinds de oprichting van de Society in 1760. Het doel was 
om vooral eigentijdse kunstenaars onder de aandacht van het publiek te brengen. Zij werd gehouden 
in Mr Philips' New Great Room in Piccadilly. De opening vond plaats op 24 april 1778. Onderde 
exposanten bevonden zich o.a. schilders, graveurs, architecten, beeldhouwers, haarwerkers, schelpen
werkers, ivoorsnijders, gemmengraveurs. naaldwerkers en makers van penningen en wasmodellen. In 
ledenlijsten van de Society of Artists vindt men namen van schilders als Thomas Gainsborough. 
George Romney, Sir Thomas Lawrence, William Hogarth, Henry Fuseli, Francesco Zuccarelli e.a. 
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in die tijd in Amsterdam werkzaam waren1". Ook maakte hij tweemaal een paneel 
van hel Luthers Diakoniehuis aan de Nieuwe Keizersgracht1". Op zijn minst kan 
men hieruit afleiden dat er tussen Zeuner en deze gemeente een relatie bestond1". 
Of hij zelf luthers was is niet zeker: op de nauwgezet bijgehouden lidmaatschaps-
lijsten van die gemeente komt zijn naam niet voor. 
Zeuner beleefde de woelige jaren tachtig van zijn eeuw. De strijd om de macht 
tussen prinsgezinden en de staatsgezinde patriotten was in volle gang, met wisse
lend succes2". Hij maakte zeker zeven afbeeldingen die hierop betrekking hebben. 
De handelingen die erop te zien zijn maken deze tot levendige momentopnamen, 
waarin het verloop van de strijd - altijd in het voordeel van de patriotten - is vast
gelegd. 
Op het schilderij b.v. 'Gevecht tussen prinsgezinden en patriotten bij het dorp 
Vreeswijk' op 9 mei 1787, is dit op haast naïeve wijze weergegeven. Het initiatief 
is aan de patriotten: daar wordt een kanon afgevuurd en er zijn slechts twee doden. 
Aan de linkerkant, waar de prinsgezinden weerstand bieden, ligt een groot aantal 
gesneuvelden21. 
Een weergave van de buitenplaats van de patriottisch gezinde Hendrik Hooft 
Danielsz., burgemeester van Amsterdam, toont de desolate staat waarin dit huis is 
achterlaten na de plundering door de prinsgezinden in het jaar 1787". 
Met de vrijheidsfeesten van het einde van de eeuw als thema maakte Zeuner onder 
meer een afbeelding, waarop de binnenkomst der Fransen wordt gevierd: 'De dans 
om de vrijheidsboom op de Dam te Amsterdam' in 17952ï. 
Tegenover de zeven schilderijen met duidelijk patriottisch gekleurde thema's, 
gemaakt over een periode van ca. 10 jaar, staan voor zover nu bekend geen werken 
die in de richting van orangistische belangstelling wijzen. Het ligt voor de hand 
aan te nemen dat Zeuners sympathieën werkelijk aan de staatsgezinde kant lagen. 
Tot op hoge leeftijd heeft Jonas Zeuner gewerkt en het is niet uit te sluiten dat hij 
toen een tweede maal enige tijd in Engeland heeft doorgebracht. Uit de jaren 1802 
tot 1804 (1806?) is er immers een concentratie van gedateerd werk bekend, met 
Engelse landschappen en stadsgezichten als onderwerp, dat zich in Engelse musea 
en privé-collecties bevindt24. Maar het blijft ook mogelijk dat Engelse opdrachtge
vers gravures naar Amsterdam verzonden als voorbeeldprenten, om ze door 

17 ds E. F. Alberti. Drie versies: 
1. Particuliere collectie te Londen. 
2. The Corning Museum of Glass. New York. inv.nr.66.3.5. 
3. Rijksmuseum Amsterdam (RMA), inv.nr. C1569. 
ds P. Weslingh. AHM, stamb.nr.A4349. 
ds W. A. Klepperbein. Particuliere collectie te Toronto. 

" !. Particuliere collectie te Amsterdam. 
2. Verkocht op 15-6-1973 bij Sotheby's, Londen; in de catalogus ten onrechte genoteerd als 
"Walenweeshuis". 

'" Eswarin, ' A group of portraits'. 127-133. 
:" Schama, Patriotten en bevrijders, I, 95-170: themanummer Jaarboek Oud Utrecht 1987. 
21 RMA. inv.nr. 4117. 'Gevecht te Vreeswijk'. Afgebeeld op de omslag van de handelseditie: 'O 

Vrijheid onwaardeerbaar pand!'. Jaarboek Oud Utrecht 1987. 
- Particuliere collectie te Leeuwarden. Op de plint staat de volgende tekst: 

'De PLaats Van den WelEd.Gestr.Heer Henrik Hooft DanleLz Burgemeester, der Stad AmsterDam. 
zoo aLs deseLVe In dit Iar. GepLVndert, en GerVIneert Is. Zeuner fee. 1787'. (In dit chronogram zit 
het jaartal 1787 verscholen). 

; ' AHM. inv.nr. A10639. 
: Daaronder is een schilderij, een van de grootste door Zeuner ooit gemaakt, voorstellende 'Greenwich 

Hospital and the Observatory', in de collectie van de koningin van Engeland. 
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Zeuner op zijn bijzondere wijze tot unica te laten maken. Het zijn zijn laatste wer
ken. Hij was toen ver in de zeventig, maar hij moet nog over een vaste hand en 
een scherp gezichtsvermogen hebben beschikt. 
De overlijdensacte van Jonas Zeuner vermeldt dat hij bij zijn dood negentig jaar 
was25. In werkelijkheid was hij zeven en tachtig. 

De werken 

Op twee tabaksdozen en een snuifdoos na, waarvan de deksels zijn versierd met 
achterglas-goudgravures, zijn alle tot nog toe achterhaalde werken van Zeuner 
schilderijen. De termen "schilderij" en "achterglasschildering" zullen in dit artikel 
worden gebruikt in hun algemene betekenis van ingelijst kunstwerk, of, zoals hier 
in het bijzonder, een glaspaneel met een daarop aan de achterzijde uitgevoerde 
voorstelling in gemengde techniek. 
Zeuner heeft een groot aantal genres beoefend: portretten, stadsgezichten, land
schappen, buitenhuizen, havengezichten, krijgshandelingen. allegorische voorstel
lingen en pastorale scènes. Tot nog toe zijn binnen dit onderzoek ca. 125 werken 
opgespoord, waarvan er 110 meer of minder gedocumenteerd zijn2''. 
Onder zijn panelen bevinden zich soms meerdere versies van dezelfde voor
stelling". Ook komt het verscheidene malen voor dat hij een stel van twee pendan
ten heeft gemaakt, bij elkaar behorende stukken met verwante onderwerpen en 
met dezelfde afmetingen. Vaak is dan maar één van de twee gesigneerd. 
Enkele werken zijn van teksten voorzien, meestal in het Nederlands, maar ook wel 
in het Duits of Frans. Soms zit hierin een jaartal verborgen28. 
In de afmetingen van de schilderijen bestaan grote verschillen. Er zijn tafereeltjes 
van 9x15 cm maar ook stadsgezichten en landschappen van 55 x 75 cm. 
Jonas Zeuner signeerde op de volgende manieren: 

Zeuner 
Zeuner.fec. [fecit] 
Zeuner.inv. [invertit] 
Zeuner.verf. [verfertigt] 
Jonas Zeuner. 

Een aantal van zijn werken is niet gesigneerd. Dikwijls wordt de signatuur 
gevolgd door een jaartal. Men kan daar echter niet altijd de conclusie aan verbin
den dat dit ook het jaar aangeeft waarin het werkstuk is vervaardigd. 
Dateren van werk zonder jaartal is bij Zeuner extra moeilijk. Het feit dat hij, zoals 
bekend is. zeer vaak naar voorbeelden heeft gewerkt, waardoor de stilistische ken
merken van zijn schilderijen sterk bepaald werden, maakt het vrijwel onmogelijk 
om een ontwikkeling te onderscheiden in eigen tijdsgebonden stijlperioden, waar
binnen men een schilderij zou kunnen plaatsen. 
Wel zijn er technische kwaliteitsverschillen te constateren, maar die lijken samen 
te hangen met de voorkeur van Zeuner voor een bepaald genre. Het zijn vooral de 

!? GAA, BS 424. S1814 - 9.15 vv. 
26 Een beredeneerde catalogus wordt thans door de auteur samengesteld. 
27 Zie hierover p. 135. 
:* Bij de allegorische voorstelling betrekking hebbende op de Maatschappij Felix Meritis b.v. is op de 

plint een tijddicht van J.F. Delsing gegraveerd, waarin het oprichtingsjaartal 1777 in hoofdletters 
(Romeinse cijfers) is verwerkt. AHM, stamb.nr. B5748. Zie ook noot 22. 
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stadsgezichten die door hem met grote vaardigheid en zin voor detail werden uit
gevoerd en in dit opzicht uitsteken boven de andere onderwerpen. 
Verreweg de meeste werken verbeelden stadsgezichten, gebouwen en landschap
pen. Ook de vier Utrechtse panelen behoren hiertoe. 
In de 17de eeuw wordt men zich meer bewust van zijn omgeving en begint men 
die "naar het leven" af te beelden. De topografie als zelfstandig beeldthema doet 
haar intrede in 1650. Toch blijft het stadsgezicht of het landschap ook zijn rol als 
achtergrond behouden, b.v. wanneer het gaat om de uitbeelding van een gebeurte
nis. Het heeft dan de functie van plaatsaanduiding, waardoor het een documentair 
karakter krijgt. 
In Nederland is Jan van der Heyden (1637-1712) waarschijnlijk wel de eerste 
stads- en landschapsschilder. Hij is daarmee zijn beroemde Italiaanse collega's29 

een slag voor geweest10. 
'De achttiende eeuw is in Nederland vóór alles de eeuw van de topografische teke
ning en de topografische prent. Van de overtalrijke kunstenaars uit die tijd die zich 
met het afbeelden van dorps- en stadsgezichten, kerken, gebouwen, kastelen en 
buitenplaatsen bezighielden, vormden de met olieverf werkende schilders slechts 
een kleine minderheid'31. Tot degenen die in deze traditie hebben gewerkt behoren 
o.a. de tekenaars/graveurs H.P. Schouten (1747-1822)32, W. Writs (werkzaam 
tweede helft 18de eeuw) en J. Versteegh (ca.1720-ca.1818). Uit hun prenten heeft 
Zeuner de voorbeelden gekozen voor zijn Amsterdamse en Utrechtse stadsgezich
ten. De gravures bedoelden in de eerste plaats een realistische weergave van de 
werkelijkheid te geven; Zeuner nam dit onveranderd over. Voor de stoffering ech
ter gebruikte hij een geheel eigen beeldvocabulaire, waarbij hem zeker beperkin
gen zullen zijn opgelegd door zijn ingewikkelde techniek. De verschillende beeld
elementen hebben ieder voor zich altijd en in alle werken dezelfde uitdruk
kingswijze. Dit is b.v. te zien aan zijn lindebomen, die steeds uit dezelfde drie- of 
vijfvoudig gelobde blaadjes zijn samengesteld, ongeveer zoals 75 jaar eerder bij 
Jan van der Heyden op diens 'Bosgezicht'31. Ook de grote structuren van de 
bomen zijn op een eigen wijze weergegeven, meer in grote lobben afgebakend dan 
op de voorbeeldprenten. Hij gebruikt maar enkele typen bomen: de lindeboom, de 
eik. naaldbomen en op zijn Engelse voorstellingen ook treurwilgen, welke laatste 
bepaald kinderlijk van uitvoering zijn. 

Een andere persoonlijke eigenaardigheid is zijn zin voor het detail, b.v. bij de 
weergave van de textuur van bakstenen muren en huizen. Vaak zijn de naden in de 
specielagen minutieus aangegeven, van laag tot laag met een halve steen versprin
gend. Wegen vertonen karresporen of zijn met stenen geplaveid (afb.l). 

Het is niet bekend wat de prijzen waren die Zeuner voor zijn schilderijen kreeg, 
maar uit geannoteerde veilingcatalogi is wel enige aanwijzing te halen. Nog tij
dens zijn leven werd bij het Veilinghuis Hasselaar te Amsterdam in 1797 voor een 

29 o.a. Giovanni Panini (1692-1765/8), Giovanni Antonio Canaletto (1697-1768), Giovanni Battista 
Piranesi (1720-1778), Francesco Guardi (1712-1793). 

'" Voor nadere gegevens over van der Heyden zie: Helga Wagner, Jan van der Heyden 1637-1712 
(Amsterdam/Haarlem, 1971). 

" H. C. de Bruijn, 'Amsterdamse gezichten van Jan ten Compe (1731-1761)'. Antiek, VIII (1974) 613. 
s: A. W. Gerlach. 'De familie Schouten. Een 18de-eeuws tekenatelier in de praktijk'. Bulletin KNOB, 

88(1989)20-29. 
33 Gesigneerd IVH. RMA, inv.nr. A2511. 
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landschap te Eemnes f 28,- betaald. In de 19de en 20ste eeuw neemt de waarde
ring voor Zeuners werken steeds toe. Werd in 1903 voor een portret van ds Alberti 
nog f 88,- gegeven, in 1922 wordt een werk verkocht voor f 200,-. Vijftig jaar later 
is de gemiddelde prijs ca. f 12.000.- en in 1988 rond f50.000.-. In 1989 werd in de 
kunsthandel voor een groot paneel f 100.000,- gevraagd. Uiteraard spelen bij deze 
bedragen afmetingen en conditie van het werk een belangrijke rol. 
Opdrachtgevers zijn niet bekend. Zelfs bij portretten en afbeeldingen van buiten
huizen, waar men in de desbetreffende archieven een notitie omtrent prijs en 
datum zou verwachten, is daarvan niets gebleken. 
De stadsgezichten zouden kunnen zijn verkocht aan reizigers, die de stukken als 
herinnering meenamen, zoals dat ook vandaag nog bij toeristen het geval is. In de 
18de eeuw waren veduten als souvenir in ieder geval een gewild object. Zij wer
den in allerlei technieken en verschijningsvormen vervaardigd. Prenten en teke
ningen in alle categorieën waren bovendien zeer in trek bij verzamelaars. Vaak 
wensten kopers een kunstwerk, dat zij elders gezien hadden, zelf te bezitten. Om 
vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen werden replieken gemaakt. 
Dit zijn door een kunstenaar zelf vervaardigde herhalingen van zijn eigen schilde
rijen. Zij onderscheiden zich van de eerste versie doordat er kleine veranderingen 
in zijn aangebracht". Het gebruik om doublures te maken van veduten kwam tege
lijk met de opbloei van het genre in zwang. Wij zien het o.a. toegepast door schil
ders als Jan van der Heyden en de gebroeders Berckheyde. 
Ook Jonas Zeuner maakte van een aantal van zijn achterglasschilderijen één of 
meer replieken. De topografie is daarbij identiek gebleven terwijl in de stoffering 
kleine wijzigingen zijn te zien. Op deze wijze is elk der doublures toch tot een uni
cum geworden. Zo zijn ook van minstens twee van de vier Utrechtse schilderijen 
replieken bekend. 
Schilderijen van Zeuner bevinden zich in Nederlandse en buitenlandse musea15 en 
in particuliere collecties. 

De techniek 

De schilderijen van Jonas Zeuner zijn vervaardigd in een gemengde techniek: 
geschilderd (a) en in "verre églomisé" (b). 
a. Voor de luchten gebruikt hij een matte olieverf waarin geen dierlijk eiwit voor
komt, zoals bij onderzoek is vastgesteld36. De kleuren zijn zachtgrijs, blauw en 
gebroken wit, naar de horizon verlopend in een roze gloed. De wolkenformaties 
hebben een geheel eigen karakter, zijn vaak wat somber, met een lichte dreiging. 
De zon is nooit te zien. Een enkele maal komen ook in het "verre églomisé"-
gedeelte geschilderde enclaves voor, zoals de rookpluimen van kanonnen en 
schietgeweren bij gevechten en jachtscènes, grijs en oranjerood van tint". 

" J. A. L. de Meyere, 'Een Utrechts stadsgezicht door Folpert van Ouwen Allen', Maandblad Oud 
Utrecht, 60 (1987) 253-255. 

" o.a.: Amsterdam: Rijksmuseum; Historisch museum; Scheepvaartmuseum: Den Haag: P.T.T.-muse-
um; Arnhem: Gemeentemuseum; Groningen: Gronings Museum; Utrecht: Centraal Museum; 
Beverwijk: Kennemer Oudheidkamer; Duitsland. Düsseldorf, Museum für Kunst; Engeland, Londen: 
Victoria & Albert Museum; Collection Witt van het Courtauld Institute: The Royal Collection; USA. 
New York: The Corning Museum of Glass. 

16 Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap. 25/5/84 nr. U288 
in opdracht van Martin Bijl, restaurateur RMA. 

" b.v. "Gevecht te Vreeswijk", zie noot 21. 
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b. De voorstelling werd uitgevoerd in •"verre églomisé". Het is interessant deze 
benaming nader toe te lichten. De etymologie is eenvoudig: het woord is afgeleid 
van de achternaam van Jean-Baptiste Glomy (1786). Deze encadreur uit de tijd 
van Lodewijk XV paste bij het maken van zijn lijsten een passe-partout toe, 
gemaakt van achter glas geplakte, bewerkte bladgouden randen, die werden afge
dekt met zwarte lak. In feite gebruikte hij een zeer oude techniek, die geen eigen 
benaming had, maar telkens werd omschreven. Navolgers noemden het procédé 
"verre églomisé", een uitdrukking die vervolgens in gebruik raakte niet alleen 
voor werk dat naar Glomy werd gemaakt, maar ook voor allerlei achterglasdecora-
ties van vóór zijn tijd, tot aan de Oudheid toe. In Italië, waar de techniek zeer veel 
toepassing vond, verbasterde men de benaming tot "agglomizzato". Het aandeel 
van Glomy wordt door Paul Guth als volgt samengevat: 'Het bijzondere fortuin 
van een lijstenmaker uit de 18de eeuw, Glomy, wiens naam (op quasi-wetenschap-
pelijke wijze) wordt gebruikt om een procédé aan te duiden, al bekend sedert de 
Oudheid, dat bestaat in het achter glas bevestigen van gegraveerde goudblaadjes.'w 

De vroegste voorbeelden van "verre églomisé" zijn gevonden te Canosa en stam
men uit de eerste eeuw voor Christus. Het zijn glazen bokalen, versierd met gegra
veerd bladgoud, dat afgedekt is met glas. 

In de catacomben te Rome zijn schalen uit de 4de en 5de eeuw aangetroffen met 
dergelijke decoraties in de bodem, eveneens met glas als beschermlaag. De onder
werpen van de versiering zijn zowel religieus als profaan. 
Pas rond het jaar 1100 duikt het eerstvolgende bewijs op voor het gebruik van 
deze techniek. De Westfaalse monnik Theophilus geeft er een beschrijving van. 
bestemd voor ambachtslieden""'. 
In Italië herleeft zij in de laat-Gotiek. In de 14de eeuw waren er scholen in 
Bologna en Padua waar men het "agglomizzato" toepaste. Cennino Cennini 
schreef een handleiding in diezelfde tijd in Padua*. In de 15dc eeuw neemt het 
naturalistische aspect toe: het gebruik van bladgoud voor achterglasversiering 
wordt daardoor minder en het toepassen van kleur wint veld. In de 16de en 17de 
eeuw zet deze tendens zich voort, maar geheel verdwenen is het gebruik van blad
goud en bladzilver niet. Het Rijksmuseum te Amsterdam bezit in zijn vaste opstel
ling een rond tableau, in bronzen montuur gevat, voorstellende een geografische 
kaart van het Iberisch schiereiland, minutieus uitgevoerd in "verre églomisé". Het 
wordt toegeschreven aan Wenzel Jamnitzer (1507/8-1585. Neurenberg) en is ca. 
1570 vervaardigd41. 
In het begin van de 18de eeuw komt de techniek opnieuw tot leven. In Bohemen 
worden "Zwischen-goldgläser" gemaakt, waarbij gegraveerd goud tussen in elkaar 
passende glazen bekers is aangebracht. Ook in andere decoratieve kunst vindt het 
procédé weer toepassing42. Vooral tegen het einde der 18de eeuw is er een grote 
opbloei. Bekend is b.v. het Würzburger Spiegelkabinett in Duitsland" en in 

's "La fortune extraordinaire d'un encadreur du dix-huitième siècle. M. Glomy, dont le nom est utilisé 
(de façon quasi scientifique) pour désigner un procédé connu depuis l'Antiquité, qui consiste à fixer 
sous verre des feuilles d'or gravées." Paul Guth. 'Toute la vérité sur le verre "églomisé"". Connais
sance des Arts, 66 (Parijs. 1957) 28-31. 

'" Theophilus. Schedula diversarium artium, z.j. 
411 Cennino Cennini. // Libre* del!'arte o Trattato délia punira (Padua. z.j.: reprint Florence. 1859). 
41 RM A. inv.nr. RBK 17007. 
42 W.B. Honey, 'Gold-engraving under glass'. The Connoisseur, XCII (1933) 372-382. 
43 Catalogus tentoonstelling Gemalt hinter Glas. München. Bayerisches Nationalmuseum, 26-2/24-4. 

1988. 
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Engeland de "glass drawingroom" in Northumberlandhouse44. Delen van de deco
raties daarvan bestaan uit glazen platen met aan de achterzijde gegraveerde orna
menten in goud en afgedekt met kleur. Ook in Frankrijk namen meubelmakers 
deze versieringen in hun werk op. Een voorbeeld uit eigen museumbezit (Haags 
Gemeentemuseum) is een vleugel, gebouwd in 1808 door Sébastien Erard te 
Parijs, waarvan de opstand boven het toetsenbord uitgevoerd is in "verre églo-
misé" door de ebenist Antoine Rascalon45. 
Jonas Zeuner komt tot een geheel nieuwe toepassing en wel in schilderkunstige 
zin. Zijn achterglasschilderijen in gegraveerd bladgoud en bladzilver vormen een 
hoogtepunt4''. De tijdgenoten, zoals Leenden Overbeek (1752-1815) te Haarlem47, 
K.J.Weygand (eerste kwart 19de eeuw)48, J.P.Otto4", die in dezelfde trant werkten, 
bereikten geen van allen die grote kwaliteit. De kunst van het "verre églomisé" is 
na het eerste kwart van de 19de eeuw vrijwel verloren gegaan. 
Het procédé wordt in bloemrijke taal beschreven in het receptenboek van Cennini 
uit het einde van de 14de eeuw50. Men gaat als volgt te werk. Op een glasplaat van 
hoge kwaliteit wordt door middel van geklaard eiwit of gelatine, bladgoud en 
bladzilver gelijmd. Het plakmiddel moet kleurloos en transparant zijn-en-blijven 
en mag noch het glas, noch het metaal aantasten. Daarna wordt de tekening in 
spiegelbeeld met een dunne naald in het metaal gegraveerd. Gradaties verkrijgt 
men door wegkrassen, door het aanbrengen van streepjes en puntjes en door 
kruisarcering (afb. 1). Na verwijdering van het overtollige goud en zilver wordt de 
tekening met een zwarte inktsoort bestreken, waarbij deze in de gegraveerde lijnen 
loopt. Tenslotte wordt alles afgedekt met een tweede glasplaat of met dekverf. De 
bewerkte zijde is nu de achterkant geworden, aan de voorkant ziet men het eindre
sultaat door het glas heen51. Zeuner paste dit recept onveranderd toe. 
Cennini voegt nog enige in onze tijd curieus aandoende raadgevingen toe: '[..] en 
begin, onder het aanroepen van de naam van God, met deze naald heel lichtjes de 
figuren te tekenen die u wilt maken; laat de eerste tekening heel dun zijn, want u 
kunt niets uitwissen [..]'. 'En ik geef u dit advies: dat u de dag vóór u aan zulke 
werkstukken wenst te gaan werken, uw hand tegen uw hals legt of, als u wilt, in 
uw boezem steekt om haar goed van moeheid te laten uitrusten en het bloed tot 
bedaren te brengen.'52 

LJ D. Owsley, W.Rieder, 'The glass drawingroom from Northumberland House'. Yearbook Victoria & 
Albert Museum 1970. 101-124. 

45 J. Sprenkels-ten Horn. "De pianoforte van Hortense. de Koninein van Holland'. Antiek. 21 (1986) 
295-296. 

* Dat hij heeft gegraveerd en niet geëtst zoals vaak wordt vermeld is al' te leiden uit de lichte braampjes 
langs de lijnen in het metaal en is ook te zien bij beschadigingen. 

'" 1. 'Herderin met schapen'. Uitgevoerd in goud op zwarte achtergrond. 35.5 x 28,8 cm. Gesigneerd: 
L. Overbeek. RMA, inv.nr. A4266. 
2. 'Herder bij een boerenhoeve'. Uitgevoerd in goud op zwarte achtergrond. Pendant van het vorige. 
35.5 x 28.8 cm. Gesigneerd: L. Overbeek. RMA. inv.nr. A4267. 

4X Landschap, Sotheby's Amsterdam, veiling 21-11-1989, lot 69. 
Tweemaal 'Fries dorpsgezicht. 1806'. Kunsthandel Amsterdam 1989. 

50 Cennini, // Libro, hoofdstuk 172. p. 123. 
51 Sprenkels, 'De pianoforte'. 294. 
•: Vertaald uit: Cennini. // libro. p. 124: '[..] e col nome di Dio il comincia leggermente a disegnare con 

questa agugiella quella figura che vuoi fare; e fa' che il primo disegno si dimostri poco, perché non 
mai non si puö torre giù [..]'; p. 125: 'E dötti questo consiglio: che il dî che vuoi lavorare nella detta 
opera, tiene il dî dinanzi la mano a collo o vuoi in seno. per averla bene scarica e temperata da san-
°ue e da fatica.' 

137 



Voor een goed begrip van de technische 
opbouw van Zeuners schilderijen dient 
men steeds voor ogen te houden dat hij 
moest werken aan de achterzijde van 
het glazen paneel. Eerst zette hij het in 
vorm geknipte bladgoud en bladzilver 
op en modelleerde de omtrekken. Op 
plaatsen waar kleine vlakjes goud en 
zilver elkaar afwisselen, werd het nodi
ge oppervlak schoon geschraapt en met 
het contrasterende metaal overgeplakt. 
De glasplaat is daardoor ondoorzichtig 
geworden en van het overnemen van 
een onder het glas gelegd na te graveren 
ontwerp kan dus geen sprake zijn. Om 
het voorbeeld op het metaal over te 
brengen heeft hij waarschijnlijk gebruik 
gemaakt van een eenvoudige camera 
obscura53. Dit instrument biedt de 
mogelijkheid om andere formaten te 
kiezen bij het projecteren. Het zorgt 
tevens voor een spiegelbeeldige weer
gave, die nodig is om aan de voorzijde 
van het glas de afbeelding conform de 
werkelijkheid te verkrijgen. Dit heeft 
uiteraard ook consequenties voor tek
sten en signatuur: ook deze moeten aan 
de achterzijde in spiegelbeeld worden 
ingegrift. 
De afdeklaag van Zeuners werk bestaat 
uit verf met een grof pigment waarin 
waarschijnlijk krijt is gemengd. Voor de 
lucht is een lichte kleur gebruikt, die 
het metaal een paar cm. overlapt; het 
overblijvende goud/zilverdeel is afge
dekt met zwart. 
Alle opgebrachte lagen zijn zeer dun, 
wat goed te zien is wanneer men de 
glasplaat tegen het licht houdt, of 
beschadigde plekken bekijkt. 
Het kostbare materiaal bladgoud is op 
zijn minst al 5000 jaar toegepast. De 

waarde van dit metaal ligt in zijn grote chemische resistentie: het verliest nooit 
zijn glans en kleur. Het bezit een grote rekbaarheid en kan daardoor tot zeer dunne 
bladen worden uitgeslagen. In de vroegste tijden is bladgoud blikachtig dik 

I,eeuw*nfcerch 

Afh. 2. Situatieschets van de Maliebaan in 1772, 
waarop de vier standpunten aangegeven van 
waaruit Versteegh heeft gewerkt, door H. de 
Lanoy Mexer 

' In de 18de eeuw werd van optische en andere hulpmiddelen door kunstenaars graag en veel gebruik 
aemaakt. Dit werd in de hand gewerkt door de toenemende belangstelling voor de natuurwetenschap
pen. 
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geweest. Later werd het steeds dunner. In Zeuners tijd klopte men het uit tot bla
den van 1/8000 tot 1/10.000 mm dikte". Bladgoud bestaat niet voor 100% uit 
goud maar bevat ook zilver en/of koper. De mengverhoudingen bepalen de kleur. 
Deze kan variëren van citroengeel tot oranjerood, van groen tot wit". 
Zilver kan minder dun worden uitgehamerd. Ook hier geven bijmengsels andere 
tinten. 
Van wie Zeuner de metalen betrok is maar uit één aanwijzing af te leiden. Op de 
achterkant van het portret van P. Weslingh56, bevindt zich een etiket met hel vol
gende opschrift: 

'Johannes Nentweg 
Goudslager woon... 
in de Vergulde Hamer, 
maakt en verkoopt allerhande Zoor
ten van fijn geslagen Gout en Silver, 
alles voor een Civiele Prijs tot 
Amsterdam." 

Johannes Nentweg of Nentwegh, (ca. 1706-1774), was poorter en gildelid. Hij 
woonde in de buurt van de Goudsbloemstraat. 
De prijs van fijngoud en fijnzilver bedroeg aan het einde van de 18de eeuw resp. 
1,40 en 0,104 gulden per gram57. Hieruit laat zich berekenen dat een blaadje blad
goud van 25 x 25 cm. en 1/5000 mm. dik een materiaalwaarde had van ca. 35 cent. 
een even groot blad zilver van 1/1000 mm. dik van ca. 7 cent. De bewerking tot 
goud- en zilverblad was echter een tijdrovend proces, zodat de handelsprijzen 
daarvan hoger moeten zijn geweest58. 

Enkele van Zeuners werken hebben in de loop van de tijd beschadigingen opgelo
pen.Het glas, dat als beelddrager dienst doet, is breekbaar en kan behalve barsten 
soms door chemische werkingen ook lichte verkleuringen vertonen. In de lucht-
partijen bevinden zich af en toe door vochtinvloeden en hechtingsproblemen afge
bladderde plekken. Bij restauratie zal men verf moeten gebruiken met hetzelfde 
reflectievermogen als de originele, anders ziet men contrasten. Het zilver vertoont 
vaak verkleuringen van zeer lichtbruin tot zwart als gevolg van aantasting door 
zwavelwaterstof dat in elke leefruimte voorkomt. Het goud kan alleen maar wor
den beschadigd door mechanische oorzaken. 

u C. Hebing, Vergolden und Bronzieren (München, 1954) 33-34. 
" Idem, 20. 34. 
56 AHM, stamb.nr. A4349. 
57 N. W. Posthumus, Inquiry into the History of Prices in Holland (Leiden. 1943. 1964) Vol I. CX-

CXVI1I. Gedurende de gehele 18de eeuw was de zilveren gulden, met een inhoud van 9,61 g aan 
fijnzilver, de standaardmunt. De prijsratio goud/zilver schommelde rond 14,65. 

58 Enkele andere prijzen in Amsterdam uit de 18de eeuw ter vergelijking, globaal in centen per kilo
gram zie Idem, Vol II: 
tabel 313, 332: kaarsen: 40-60. 
tabel 350: boter: 56 
tabel 325: kaas: 26 
tabel 99: erwten: 8-12 
tabel 383: ossenvlees: 40 
tabel 91, 391: tarwe: 12-22 (men bakte zijn eigen brood). 
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De Maliebaan 

Nadat de Illustere School der stad Utrecht in 1636 tot Academie was verheven, 
besloot de Vroedschap der stad op 9 februari 1637"" een maliebaan te schenken, 
waar het maliespel"" kon worden beoefend door studenten en burgerij"1. 
Uit het bezit van het convent Oudwijk werd de benodigde grond gekocht. Het 
gebied strekte zich uit vanaf de herberg "Het Gulden Vlies", het latere "Malie-
huis", in noord-oostelijke richting tot aan de Oudwijkersteeg, het pad dat van de 
Gildbrug langs de westelijke oever van de Oude Vecht naar het voormalige kloos
ter Oudwijk liep. 
Bij vroedschapsbesluit van 22 augustus 1768": werd een verlenging goedgekeurd 
verder in noord-oostelijke richting tot aan de Biltse Steenstraat"'. Deze werd de 
Nieuwe Baan genoemd. De Oude Vechtarm werd op het punt waar hij vanaf nu de 
Baan zou kruisen en verderop naar het zuid-oosten gedempt. Bij de Gildbrug bleef 
een klein stukje bestaan. 
De Maliebaan was ca. 1 km lang. Zij was beplant met acht bomenrijen, aan weers
kanten van de middenbaan telkens vier. Daartussen liepen wandel- en ruiterpaden, 
waar de burgerij zich kon vermaken. Alleen de middenbaan, de eigenlijke speel-
baan, was verhard met leem en schelpen. In het Album Utrecht uit 1860 is een aar
dig verbaal portret van die speelbaan te vinden: 'De baan was, even als voor het 
thans nog altijd, hier en daar, in gebruik gebleven kolfspel, rondom afgebakend 
met eene houten schutting, waarin, aan de boven- en benedenzijde, groote palen 
stonden, met het Utrechtsche Wapen versierd. Te midden in, bevond zich een klei
ne ijzeren boog, met hetzelfde Wapen van hetzelfde metaal. 
De geverwde schutting was afgetekend, met nommers en strepen, om de vaart te 
kunnen bepalen, welke de ballen hadden genomen over de netgegladde baan, die, 
tot 1768. zeven-honderd-vijf-en-twintig ellen lang was; toen werd zij met de 
Nieuwe Baan, tot duizend el, verlengd. 
De oorspronkelijke aanleg kostte vier-duizend-zeven-honderd guldens, waarvan er 
dertien-honderd tot het planten van twaalf-honderd linden- en zes-honderd iepen-
bomen werd besteed'.64 

In 1772 was de Maliebaan nog zo goed als onbewoond. Zij werd in hoofdzaak 
omzoomd door hoveniersgronden, tuinen en boomgaarden, met slechts hier en 
daar een huis of een theekoepel. 

De rol van J. Versteegh 

Vier tekeningen van de hand van J.Versteegh zijn voor de Utrechtse schilderijen 
door Jonas Zeuner van betekenis. 
In de verschillende lexica worden zowel een Jacobus als een Justus Versteegh 
beschreven, maar er is geen duidelijk onderscheid tussen de twee kunstenaars te 
vinden. Vooral sterfjaar en -plaats scheppen problemen en bovendien wordt de 

" Gemeentearchief Utrecht (GAU), stad, II, 121. 
"" J. ter Gouw. I blksvermaken (Haarlem. 1871 ) 330-332. 
61 Perks. Geschiedenis. 3. 
62 GAU, stad, II, 121. 
" De huidige Biltstraat staat op oude kaarten als Steenstraat of Biltsche Steenstraat aangegeven. Z.van 

Doorn. 'Bij een oude kaart van Oudwijk en Oudwijkerveld'. Jaarboek Oud Utrecht 1962. 92-94. 
"4 Dr. Wap. Album Utrecht (utrecht. 1859/1860) hfdst. 'Maliebaan'. 
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Afb. 3. Tekening van.I. Versteegh waarnaar aß. 4 gemaakt is. GAU. T.A. Maliebaan 1772(11). 

naam in deze naslagwerken verschillend gespeld: Verstege, Verstegen, Versteechs. 
Toeschrijving van werk blijft hierdoor moeilijk. Zeker is, dat een J.Versteegh de 
vier gezichten van de Maliebaan tekende zoals die er in 1772 uitzag''. Een foto 
van één van de vier originele tekeningen is hier als afb. 3 opgenomen. Het interes
sante is dat zij hetzelfde onderwerp vanuit vier verschillende gezichtshoeken tonen 
(afb. 2) en daarom als het ware een serie vormen. De werken zijn niet gestoffeerd. 
Tweemaal dienden zij als voorbeeld om er in andere techniek nieuwe afbeeldingen 
van te maken. Balthasar Friedrich Leizelt (werkzaam tweede helft 18de eeuw) ver
vaardigde er vier ingekleurde opticaprenten"" van, die van figuratie zijn voorzien'". 
Door Pierre Jaques Duret (1729-eind 18de eeuw) en Jean Jaques Le Veau (1729-
1786) werden in Parijs van de tekeningen vier prenten gestoken, eveneens 
gestoffeerd (afb. 4, 5, 6 en 7). Of Versteegh zelf voor deze toevoeging heeft 
gezorgd of dat dit het werk van een tussenpersoon of van de plaatsnijders was 
blijft onduidelijk"". Deze prenten werden aangekocht door de stad Utrecht blijkens 
het vroedschapsbesluit van 9 juni 1772: 
'Gezichten van de Maliebaan aan de Vroedschap gedediceert. 
Door de Heeren Burgemeesteren gecommuniceert zijnde, dat den Boekverkoper 
Schoonhoven en Compagnie eenige gezichten van de Maliebaan te Parijs had 
doen in plaat brengen en dezelven met Hun Ed. voorkennisse aan de Vroedschap 
gedediceert hebben hun Ed.Achtb. zig 't zelve laten welgevallen, en goed gevon
den dat daar van drie exemplaren zullen genoomen en door de Stad bekostigt wor
den. Zullende aan ieder van de Heeren regeerende Burgemeesteren een der zelve 
gegeeven en 't derde in de Secretarije bij de andere teekeningen gedeponeert wor
den.'"'' 

" A. Graafhuis, 'Jacobus en Justus Versteegh'..Jaarboek Oud Utrecht 1963. 113-116. 
66 Ingekleurde kopergravure met litel in Spiegelschrift die wordt bekeken via een kast met spiegels 

waardoor de voorstelling in spiegelbeeld verschijnt en dieptewerking vertoont. 
"7 GAU, T.A. Maliebaan 1772 (4) en (5); (9); (13); GAU. T.A. Biltstraat 1772 (3). 
"" Het was heel gebruikelijk dat een kunstenaar zijn topografische werk door een specialist liet stoffe

ren: zo liet Jan van der Heyden zijn figuren door Adriaen van de Velde inschilderen. Wagner. Jan 
van der Heyden, 67. 

" GAU, stad," II, 121. 
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Aß. 4. 'Gezicht van de Maliebaan te Utrecht van het einde'. Kopergravure door .IJ. Le Veau (1729-
1785) naar J. Versteeg met adres van .1. van Schoonhoven & Co. Jaar van weergave 1772. 44.5 x 30.4 
cm. GAU, TA. Maliehaan 1772 (12). 

Afh. 6. 'Gezicht Van ter Zyde de Maliehaan te Utrecht, op 't Huys Belle Vue'. Kopergravure door J..1. 
Le Veau (1729-1785) naar .1. Versteeg met adres van .1. van Schoonhoven, .laar van weergave 1772. 44 
x28.8 cm. GAU. TA. Maliehaan 1772 (2). 
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Afb. 5. 'Gezicht van de Gilbrug buiten Utrecht op de Witte Vrouwe Poort'. Ets door JJ. Le Veau (1729-
1785) naar J. Versteeg met adres van J. ran Schoonhoven & Co. Jaar van weergave 1772. 40 x 30 cm. 
GAU, T.A. Biltstraat 1772 (2). 

Afb. 7. 'Gezicht Van de Maliebaan te Utrecht Vantbegin'. Kopergravure door P.J. Duret (geh. 1729) 
naar J. Versteeg met adres van .1. van Schoonhoven & Co. Jaar van weergave 1772. 44 x 29.8 cm. 
GAU. T.A. Maliebaan 1772 (7). 
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Als burgemeesters fungeerden in dat jaar mr Meynard van Buuren en mr Cypriaan 
Berger7". 
De gemakkelijk en goedkoop te vermenigvuldigen prenten van Duret en Le Veau 
hebben op hun beurt weer dienst gedaan als voorbeeldbladen op de ateliers van 
kunstenaars. Zo ook bij Jonas Zeuner voor zijn vier Utrechtse schilderijen. Hij 
gebruikte de prenten hierbij niet volledig: aan de linker- of rechterkant liet hij een 
strook weg. 
De topografie is door Zeuner steeds nauwkeurig nagevolgd, de figuratie vertoont 
kleine verschillen, veroorzaakt door technische problemen of persoonlijke visie 
(zie hiervóór p. 134). Het woord "'voorbeeld" moet in dit verband dan ook niet al 
te letterlijk worden genomen71. In 1850 ontstond er nogmaals een serie met de 
prenten als voorbeeld. M.J. Goetzee vervaardigde er vier ingekleurde tekeningen 
van72. 

De Maliebaan in zilver en goud 

De serie van vier schilderijen van de Maliebaan door Jonas Zeuner vormt binnen 
zijn oeuvre één geheel. Van de stad Utrecht heeft hij voor zover bekend geen 
andere gezichten gemaakt. 
De beelddrager is glas van ca. 4 mm. dikte. Het beeldend materiaal bestaat uit 
bladgoud, bladzilver, een zwarte inktsoort en olieverf. 
Bomen, bodem en begroeiing zijn consequent van twee kleuren goud, het geel-
kleurige dient om afstand te suggereren, het donkere is voor dichterbij gelegen 
objecten gebruikt. Gebouwen, water en stoffering zijn van zilver. Kleine details in 
het goudgedeelte zijn soms in zilver uitgevoerd en omgekeerd. 
De vorm der schilderijen is horizontaal rechthoekig, de afmetingen van alle vier 
zijn vrijwel gelijk: 34,8 x 43,2 cm. Elke afbeelding vult de gehele glasplaat, die 
aan alle randen voor ca. 1 cm. is weggevallen achter de lijst. Het glas wordt aan de 
achterzijde op zijn plaats gehouden door een eikehouten paneel dat aan de zijkan
ten is afgeschuind en met spijkers aan de lijst bevestigd. 
De lijsten zijn van latere datum en niet speciaal voor deze schilderijen vervaar
digd. 
De compositie is duidelijk en evenwichtig. Meerdere dicht bij elkaar liggende ver
dwijnpunten zijn versluierd door geboomte. Het perspectief wordt geaccentueerd 
door de stoffering: de figuren nemen in grootte naar achter toe af. Zij zijn gekleed 
naar de mode van de tijd en naar de normen van hun status en dragen dienovereen
komstig pruik, knipmuts, steek of gerande hoed. 
De topografische weergave is helder en zakelijk. Het anekdotische in de taferelen 
moet voor de verlevendiging zorgen. Zij verbeelden rustig vermaak en geven dui
delijk het thema vrijetijdsbesteding in de stadsnatuur weer. De mensen wandelen, 
vissen, spelen of zijn in conversatie gewikkeld. Over de paden rijden koetsen, boe-
renwagens, landauers en ruiters, de herbergen zijn in actief gebruik. Honden in 
drie rassen komen op alle schilderijen voor. 

70 Almanak. Utrechtsche Naamwyser van de Heeren Geëligeerden, Edelen en Ridderschappen, en ran 
de Regenten der Stad Utrecht (Utrecht, 1772). GAU. Bib*]., nr. 1320. XLI G41. 

7 In alle tijden hebben kunstenaars zich wat dit betreft vrijheden veroorloofd. Van overname in strikte 
zin is nooit sprake. 

": GAU. T.A. Maliebaan 1772 (3); (8); (14); GAU. T.A. Biltstraat 1772 (3). Persoonsgegevens zijn niet 
gevonden. 
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De juiste situering van de figuratie vormt een essentieel onderdeel van de compo
sitie. Het oog van de beschouwer wordt door de hele voorstelling van het ene punt 
naar het andere geleid. Toch zijn topografie en stoffering niet met elkaar verwe
ven; het stadsgezicht blijft hoofdzaak. 
De schaduwpartijen hebben dezelfde richting als die op de voorbeeldprenten. De 
zon staat in het zuidoosten, het loopt tegen het middaguur. 
De luchten zijn parelgrijs en grijsblauw van kleur. De wolkenformaties werden in 
grijzen en witten geschilderd, naar de horizon verlopend in een roze gloed: hun 
vorm is specifiek voor Zeuner. 
De vier stukken zijn gesigneerd: 'Zeuner. fee.' (afb. 1). Zij zijn niet gedateerd, 
maar afgebeeld is de situatie in 1772. Alle verkeren zij in goede staat. Eén paneel 
is licht gerestaureerd. 
Over de geschiedenis van de schilderijen tot 1974 is niets te zeggen. In dat jaar 
werden zij aangekocht door het Centraal Museum te Utrecht bij de firma Nijstad 
in Amsterdam. Deze kunsthandel gaf bij informatie geen inlichtingen over de 
voorgeschiedenis, zodat verder onderzoek daar al direct vast liep. Gezien de toene
mende waardering voor het werk van Jonas Zeuner en de oplopende prijzen is de 
som die werd betaald van f 12.500,- per exemplaar, alleszins redelijk te noemen. 
Een speurtocht door oude veilingcatalogi leverde slechts tweemaal iets op dat mis
schien op de vier betrekking kan hebben gehad. 
1. Op 10 september 1800 - Zeuner was toen nog in leven - werden in Amsterdam 
door V.d.Schley-Roos onder lotnummer 183 in veiling gebracht: 
'Twee stuks Gezichten te Utrecht, op glas geëtst. door Zenner [aan Cramer 
f.19,10]'.73 

2. In de catalogus: 'Magazijn- en Winkelgoedcren afkomstig van een liquidatie. 
Publieke Verkooping 10-12 augustus 1899 door Bom & Zoon, te Amsterdam'", 
werd onder lotnummer 2605 aangeboden: 
'Zeuner. Een herberg buy ten de Witte Vrouwe Poort te Utregt te zien als men van 
de Maliebaan afkomt. Geëtst in goud en zilver op glas. Zeldzaam groot exemplaar 
dezer sedert verloren gegane etskunst. Hoog 34. breed 42 c.M. In zwarte lijst.' 

Karakteristieken van elk der vier schilderijen 

Bij afb. 8. 'Het huis Bellevue met op de achtergrond de Domtoren'. 
De beschouwer staat in het midden van de Nieuwe Baan (afb.2 nr. 1) en kijkt in 
zuidwestelijke richting de Maliebaan af. In de verte ligt het hoofdgebouw van het 
huis Bellevue. geheel rechts staat de Domtoren. Centraal in de weergave ziet men 
de kruising met de Oudwijkersteegh. Vanaf dit punt werd de Maliebaan verlengd, 
de houten afscheiding aan het einde der speelbaan is daar te zien. Naar de voor
grond toe zijn de oude bomenrijen van de bestaande Baan met jonge aanplant aan
gevuld op de Nieuwe Baan. 
Geel goud is alleen gebruikt voor de bomen achter de muren rechts en links. 

Bij afb. 9.'Gezicht op de Biltstraat met herberg het Boompje'. 
De beschouwer staat op korte afstand voor de Gildbrug (afb.2 nr.2). Hij kijkt in 

™ Kunsthistorisch Documentatie Centrum, Den Haag, Afd.Exerpten en Archivalia. C. Hofstede-de 
Groot; Zenner/Zeuner nr.2. 

'J Particulier bezit, Amsterdam. Copie in het bezit van de auteur. 
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Aft>. 8. Het huis Bellevue met op de achtergrond de Domtoren. Achterglasschildering door Jonas 
Zeuner. 15x43.2 cm. CMU. inv.nr. 18767. 
Foto: Centraal Museum Utrecht. 

Afb. 10. Maliebrug met het huis Bellevue en een gedeelte van Lepelenburg. Achterglasschildering door 
Jonas Zeuner. 35 x43.3 cm. CMU. inv.nr. 18769. 
Foto: Centraal Museum Utrecht. 
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Afb. 9. Gezicht op de Bütstraat met herberg het Boompje. Achterglasschildering door Jonas Zeuner. 
34.8x433 cm. CMU. inv.nr. 1X768. 
Foto: Centraal Museum Utrecht. 

Afh. II. Het Maliehuis met de Maliebaan. Achterglasschildering door Jonas Zeuner. 35 x 43.3 cm. 
CMU. inv.nr. 18770. 
Foto: Centraal Museum I 'trecht. 
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westelijke richting de Biltsche Steenstraat af. Deze moet al van vóór 1290 dateren, 
want in dat jaar werd zij verlengd75. 
Links, scheef t.o.v. de Steenstraat, staat de herberg "Het Boompje". Zij werd ver
moedelijk gebouwd in 1637, tegelijk met de aanleg van de Maliebaan76, op een 
stuk boomgaard, het zgn. Backersland, dat in de 18de eeuw door het Convent 
Oudwijk in erfpacht werd gegeven voor de exploitatie van "een huysinge en tap-
stede, daar de Maliebaan uythangt met ses hoven daaraan behorende'77. Vóór 1748 
heette zij "De Maliebaan", daarna "Het Boompje". 
Links onder is de aansluiting te zien van de Oude Vecht met de in 1628 en 1648 
gegraven Biltsche Grift78. 
Op de voorgrond ligt de Gildbrug, voorheen de "Stenen brugghe' en 'Giltbrugge' 
genoemd, over de naar rechts afbuigende Grift. Zij wordt voor het eerst vermeld in 
1330. Vóór 1629 bestond zij uit twee achter elkaar liggende "kluizen"71'. Na een 
aantal reparaties en wijzigingen is zij tenslotte in 1758 veranderd tot een enkele 
overkluizing"'. 
In de verte is de Witte Vrouwenpoort zichtbaar. De middeleeuwse poort werd in 
1648 afgebroken. Het onderste gedeelte werd tot walhoogte weer opgebouwd naar 
een ontwerp van Hendrik Aertsz. Struys. De achtkantige koepel en toren zijn er in 
1650 door Pieter Post op gezet8'. Rechts langs de Steenstraat loopt een houten 
schutting, die samen met de Biltsche Grift de begrenzing vormt van het landgoed 
Gildesteyn. 
Het gele goud is ruim toegepast: de bomenrijen langs de hele Biltsche Steenstraat 
en haar aftakking naar links; de heining rechts. 

Bij afb. 10. 'Maliebrug met het huis Bellevue en een gedeelte van Lepelenburg'. 
De beschouwer staat met zijn rug naar de Maliebaan en kijkt in zuidwestelijke 
richting (afb. 2 nr. 3). 
Centraal staat het huis Bellevue aan het Servaasbolwerk, even vóór Zonnenburg. 
Het werd in de 18de eeuw gebouwd op de stadswal in opdracht van de koffieplan-
ter Everard Dudok en beschreven als 'huizinge, erve en tuinen staende en gelegen 
op dezer stadswalle, en uitzigt hebbende op de Maliebaan, genaamd Bellevue, met 
stallinge en koetshuis onder aan de wal uitkomende'"2. 
Wat meer naar achter zijn de twee leistenen zadeldaken te zien met de ingangs
poort van het in 1564 gebouwde Leeuwenberch-gasthuis, aanvankelijk bestemd 
voor het onderbrengen van pestlijders, maar later ook voor andere doeleinden 
gebruikt. Het werd in 1678 hersteld en in 1793 na langdurige leegstand aan de stad 
overgedragen8'. 
Langs de stadsmuur naar rechts is het aarden bolwerk Lepelenburg te zien. in 1579 
aangelegd als verdedigingswerk voor het noordoostelijke stadsdeel. 

75 C. C. S. Wilmer, Buitens binnen Utrecht (Vianen, 1982) 60. 
" Idem, 62. 

77 Rijksarchief Utrecht. Kleine kapittelen en kloosters, 831. 
7! Jan Wagenaar. Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden, XI: Utrecht (Amsterdam. 1758) 8 

294-295. 
79 Dit zijn gewelfde bruggen. 
"° GAU. Bibl.. nr. 4411+. G.G.Calkoen. 'Wateren binnen het Sticht van Utrecht'. Handschrift (ca 

1898/99). deel I. 140, 157-159. 
" J. A. L. de Meyere, Utrecht op schilderijen (Utrecht. 1988) 80. 
K: Geciteerd in: A. van Hulzen. Utrecht op oude prenten (Den Haag. 1982) 115. 
"•' A. van Hulzen. Utrechtse kloosters en gasthuizen (Baarn. 1986) 134. 
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IBS 
Aß. 12. Repliek ran aß. 8: 'Het huis Bellevue met op de achtergrond de Domtoren'. 33 S 
Collectie Mevr. C. Schimmelpenninck-de Brauw, Deventer. 
Foto: Oebele Blaauw. 

Over de Stadsbuitengracht ligt de Maliebrug, die vanuit de stad naar de Maliebaan 
voert. Zij werd gebouwd in 1631 om een verbinding te maken van Lepelenburg 
naar het hoornwerk, dat in 1629 was aangelegd op de plaats van het huidige 
Spoorwegmuseum"4. Toen in 1672 de Fransen de stad bedreigden, werd de ophaal
brug afgebroken, maar zij werd herbouwd in 1688. In 1724 zijn de beide brugge
hoofden in steen uitgevoerd, het middendeel bleef een valbrug". Links is van bin
nen uit de speelbaan het gewelfde ingangshek zichtbaar en de zuil met het 
stadswapen, die bij het spel een rol speelde. 
Grote vlakken zijn van geel goud: het hele rechterdeel van de voorstelling; ook 
het bootje op de achtergrond. De bascule van de zilveren ophaalbrug is van het 
donkere goud. 

Bij afb. 11. 'Het Maliehuis met de Maliebaan'. 
De beschouwer staat ter hoogte van de Maliebrug en kijkt in noordoostelijke rich
ting (afb. 2 nr. 4). 
In het midden van de voorstelling staat het Maliehuis aan het begin van de 
Maliebaan. De in 1637 aangekochte herberg "Het Gulden Vlies", gebouwd op de 
grond behorende aan het kapittel van Oudmunster86 werd aangepast om te gaan 
dienen als opslagplaats voor de spelattributen van de baan; ze werd tevens tot rust 

1 Perks, Geschiedenis. 18. 
! De Meyere, Utrecht op schilderijen, 109-110. 
' Perks, Geschiedenis, 5. 
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A/&. 73. Repliek van aß. 10: 'Maliebrug met het huis Bellevue en een gedeelte van Lepelenburg'. 33.2 
x 42.3 cm. Collectie Mevr. C. Schimmelpenninck-de Brauw, Deventer. 
Foto: Oebele Blaauw. 

plaats en café ingericht. Tijdens de Franse bezetting van 1672-1673 raakte het huis 
zodanig in verval dat het opnieuw moest worden opgebouwd87. 
Rechts van het midden is de gewelfde toegangspoort tot de speelbaan van buiten 
af te zien. De zuil met het stadswapen binnen de baan steekt er bovenuit. Uiterst 
links ziet men de punt van het aarden bolwerk Lepelenburg. Alleen op dit schilde
rij zijn vogels in de lucht afgebeeld. 
Geel goud is weinig toegepast: alleen voor de bomen in de verte rechts en links 
achter het Maliehuis. 
De restauratie van de wolkenpartijen langs de bovenrand, rechtsboven, in het cen
trum en vlak boven de boomtoppen, is nogal zichtbaar uitgevoerd met verf in niet 
passende tinten en met een ander reflectievermogen. 

De replieken 

Van de achterglasschilderijen van de Maliebaan zijn twee replieken bekend88: een 
van afb. 8: 'Het huis Bellevue met op de achtergrond de Domtoren' (afb. 12) en 
een van afb. 10: 'Maliebrug met het huis Bellevue en een gedeelte van Lepelen
burg' (afb. 13). De beide panelen hebben een originele lijst en zijn van gelijk for
maat: 33,2 x 42,3 cm., wat vrijwel overeenkomt met dat van de Utrechtse exem
plaren. Beide zijn zij gesigneerd en een ervan is bovendien gedateerd: 1784. Dit 
zou een aanwijzing kunnen zijn dat ook de andere schilderijen alle of ten dele in 

' Van Hulzen, Utrecht op oude prenten, 77. 
' Collectie Mevrouw C.Schimmelpenninck-de Brauw te Deventer. 
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dat jaar zijn vervaardigd. Dat het gedateerde werk de eerste versie is en het andere 
de replica, is waarschijnlijk maar kan niet worden vastgesteld. 
De verschillen in telkens twee doublures (afb. 8 en 12, resp. 10 en 13) vallen bij 
globale beschouwing nauwelijks op omdat het topografisch aspect van de afbeel
dingen hetzelfde is. Het meest in het oog springend zijn de veranderingen in de 
luchten met hun bewolking. 
Bij nauwgezette vergelijking echter bespeurt men vele grotere of kleinere afwij
kingen in de details. Het aantal der figuren in de beide taferelen b.v. is verschil
lend: in afb. 10 staat op de oever een man, die in afb. 13 ontbreekt. 
Groepjes mensen zijn bijna altijd identiek in vorm en samenstelling maar de situ
ering is anders. (In afb. 8 en 12 is dit te zien aan het groepje van drie personen 
rechts.) Honden zijn soms in spiegelbeeld neergezet. 
In de boompartijen kan men duidelijk verschillen waarnemen in de contouren, in 
het verloop en de vertakking van de stammen en in het gebladerte. 
In afb. 13 ontbreken bij een aantal bomen de slagschaduwen. 
In de twee Utrechtse exemplaren ontbreken de vogels in de lucht. 
De plaats der signering: in afb. 8 staat: 'Zeuner. fee.' rechts op de grond, in afb. 12 
links op het pad bij de voet van een boom; in afb. 10 ziet men de signatuur rechts 
op het pad op de voorgrond, in afb. 13 echter staat "Zeuner. 1784" op het pad op 
de voorgrond meer naar het midden. 

De werken van Jonas Zeuner zijn stuk voor stuk unica. Elk schilderij is steeds in 
zijn geheel nieuw vervaardigd. Door het gebruik van de bijzondere materialen 
worden zij tot kostbaarheden die ver uitsteken boven hun voorbeelden. De spiege
lende werking van hun metaaloppervlakken verleent hun een bijzondere bekoring. 
Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om zich het effect hiervan voor te stel
len in het flakkerende kaarslicht van de achttiende-eeuwse interieurs. 
De achterglasschilderijen verliezen bij reproductie veel van hun glans. Om ze ten 
volle te kunnen waarderen zou men ze in het Centraal Museum moeten gaan 
bekijken *. 

' Met dank aan: Ad; Jaap Wit (AHM); Susanne Weide: Mevrouw C. Schimmelpenninck-de Brauw; 
Robert-Jan te Rijdt: Jos de Meyere (CMU). 
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