
We willen het nog wel eens herhalen: De haast waarmee
in 1940 en 1945 de stad weer opgebouwd moest worden,
heeft heel wat belangrijk Middeleeuws materiaal vernie-
tigd waarmee heden een historisch interessant en at-
tractief aspect gediend geweest zou zijn.

J. Combrink
. . ' • • . * •

Achter Berg en Rijn<
Onder de titel 'Achter Berg en Rijn' zal in de komende
nummers een serie artikelen verschijnen, waarin enkele
onderwerpen uit het gelijknamige boek nader belicht
zullen worden. Dit eerste artikel is gewijd aan Jan de
Beijer, een tekenaar die in het midden van de 18e eeuw
tussen de 1500 en 2000 tekeningen gemaakt heeft van
Nederlandse, Kleefse en Belgische gezichten.
Jan de Beijer werd in 1?03 geboren in Aarau (.Zwitser--
land), waar zijn vader wellicht wervingsofficier voor
het hollandse leger is geweest. Jan de Beijer bracht
zijn jeugd echter in Emmerich door. Vermoedelijk heeft
hij in Amsterdam tekenlessen gehad van Cornelis Pronk,
met wie hij ook later veel eontact heeft onderhouden.
Zowel Pronk als de Beijer zijn bekende en vruchtbare
topografische tekenaars geweest, d.w.z. tekenaars van
landschappen, maar vooral ook van steden en dorpen,
kerken en kastelen, landhuizen en buitenplaatsen. De
eerste tekeningen, die van De Beijer bekend zijn, da-
teren uit 1732, tekeningen gemaakt rond Emmerich en in
het Kleefse land. Langzamerhand verlegt hij zijn ter-
rein meer naar het w sten en begeeft hij zich op het
gebied dat wij tegenwoordig Nederland noemen.
H. Romers (1969) heeft een studie van De Beijer en
zijn werk gemaakt en een oeuvrecatalogus samengesteld,
een catalogus waarin al het hem toen bekende werk van
de kunstenaar is gerangschikt en beschreven. Aan de
hand van notities en dateringen van zijn tekeningen
heeft Romers een reiswijzer kunnen samenstellen waar-
uit wij kunnen zien dat De Beijer vele tientallen ste-
den, dorpen en gehuchten heeft bezocht en getekend in
Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid Holland,
Noord Brabant en Limburg. In België heeft hij zo'n 24
tekeningen gemaakt en in Duitsland rond de 160.



Een nieuwe uitgave,fwaarinL de meeste tekeningen zullen
worden afgebeeld eni» waarin i na 1969 bekend geworden werk
zal worden opgenomen, is iii voorbereiding (te verschij-
nen bij Canaletto). * •
Zijn meest productieve reisperiode ligt tussen 17̂ 0 en
1750. Daarna heeft De Beijer nog maar in enkele plaat-
sen getekend» Daarentegen neef t hij aan. het eind van de
vijftiger jaren en in de zestiger jaren (zo tot 1769)
in Amsterdam getekend. Van dit zeer belangrijke werk
zijn ongeveer 170 tekeningen bekend. Over zijn overlij-
den is weinig of niets bekend. Er is een opvatting,
volgens welke hij in Emmerich in 1780 zou zijn overle-
den, Romers houdt het op Doesburg in een nog onbekend
jaar.
Jan de Beijer is in 17^5 en 1750 in Rhenen geweest, in
het eerstgenoemde jaar ongeveer een kleine week, in
1750 naar ik vermoed samen met een andere tekenaar.
Merkwaardigerwijs is één tekening van hem ( vanaf de
Grebbeberg), gedateerd 1776, vele jaren nadat hij zijn
laatste tekeningen in Amsterdam produceerde en hij ver-
moedelijk al als 73-jarige vrijgezel in Emmerich of
Doesburg verbleef. Hierbij doet zich de vraag voor of
het hier om een echte natuurtekening uit dit jaar gaat,
of dat hij toen een oude schets uit 17^5 of 1750 thuis
heeft uitgewerkt. In elk geval zijn er, inclusief voor-
studies, ongeveer 15 tekeningen van Rhenen en directe
omgeving bekend.
In zijn Amsterdamse tijd heeft De Beijer een tekenge-
zelschap opgericht waar veel belangstelling voor ge-
weest is. Er is een tweetal tekeningen bevraard gebleven
waarop De Beijer met een aantal andere tekenaars in de
trekschuit naar Haarlem is afgebeeld, enkelen met een
tekenblok of wandelstok, anderen met Goudse pijp (Ten-
toonstellingscatalogus van Guido de Werd, 1980). Van
deze leden van het 'Teken Collegie' hebben de volgende
ooit in Rhénen getekend: C. Pronk (in 1729, '30 en '31)
en J-„ Andriessen (in 1781). Pronk had zelf ook weer an-
dere tekenvrienden, waar hij zich zeer mee verbonden
voelde. In één van zijn schetsboekjes vond ik voorin



eerf aantekening: • f'DÏt boek hoort in Eygendom aan mij Cor-
ne ld s«Pronk, aan Hendrik de Winter en aata: Henörik-,i
•Spilman, beloove 't zelve niet,te ...(onleesbaar) of te
distribueren zó. Lang er twee in; Lee ven zijn'.
Het is opvallend dat De Beijer van Rhenen voornamelijk
vergezichten heeft getekend, met uitzondering van de
Waterpoort (Rijnpoort, afb. 32 in Achter Berg en Rijn),
het Zomerpaleis, in de gravure van Spilman abusievelijk
het Stadhuis genoemd (afb, 44) en de Markt (afb. 204 en
206). Er zijn van zijn hand van andere steden' en dorpen
prachtige .straatgezichten e.d. bekend.
Hoewel De-Beijer in Zwitserland werd geboren en l$nge
tijd, ook in zijn latere leven, in Emmerich'verbleef,
heeft hij zijn annotaties op dé tekeningen over hét al-
gemeen, voor zover ik heb kunnen nagaan, in het Neder-!-
landsi geschreven. De Beijer maakte zijn tekeningen
meestal met de pen in zwart (o.i. inkt) en met periseel
in grijs (verdunde o.i. inkt). Daarnaast tekende hij
ook met de pen in bruin. Hij heeft veel tekeningen in
kleur vervaardigd. Zijn tekeningen geven de werkelijk-
heid altijd zeer waarheidsgetrouw weer, zo zeer zelfs
dat deze later meermalen bij reconstructies werden ge-
raadpleegd. Hij maakte zijn reizen meestal in de zomer-
maanden,, waarbij hij ter plaatse de natuurstudies op
papier zette. Thuis werd dan, soms enkele jaren later,
de veel meer uitgewerkte ateliertekening vervaardigd.
Meestal voegde hij hieraan zogeheten stoffage toe:
Een herder, een hond, een jager, een postkoets of een,
groepje wandelaars. Naar deze uitgewerkte atelier-1
tekeningen werden vaak door andere kunstenaars gra-
vures of etsen vervaardigd. Om een zelfde afdruk van
de gravure of ets te verkrijgen, moest; de kunstenaar
de tekening in spiegelbeeld op de (koper)plaat aan-
brengen. Voorbeelden van natuurstudie, ateliertekening
en gravure zijn resp. de afbeeldingen 125, 126 en 124,
de afbeeldingen 138, 139 en 140 en ook 206, 204 en 207.
Maar ik vermoed dat in het laatste geval afb. 206 de
natuurtekening is en 204 de ateliertekening. De gra-
vure 207 is door Spilman echter niet naar de atelier-
doch naar de



natuurstudie 206 van De Beijer gemaakt. Spilman heeft
hierbij zelf de stoffage aangebracht *
De Beijer heeft ook in opdracht vele tekeningen gemaakt,
Een prachtige serie is die van de Utrechtse zijdefa-
briek en lusthof Zijdebalen, een inmiddels geheel ver-
dwenen complex, even ten noorden van Utrecht aan de
Vecht aangelegd aan het eind van de l?e en het begin
van de 18e eeuw. Hiervan zijn 24 natuurstudies en even-
eens hun atelieruitwerkingen bewaard gebleven. Ook wer-
den naar zijn tekeningen gravures gemaakt en opgenomen
in meer dan een tiental boekwerken waarvan de bekend-
ste 'Het Verheerlykt Nederland' en de 'Tegenwoordige
Staat' zijn.
Tekeningen van Jan de Beijer zijn altijd zeer gezocht
geweest. Af en toe duikt er nog wel eens één op vei-
lingen op, doch de meeste bevinden zich in archieven,
in musea (prentenkabinetten) en in collecties van
kunstliéfhebbende verzamelaars. Dankzij deze tekeningen
hebben wij een betrouwbare indruk van menig stads- en
dorpsgezicht uit de 18e eeuw. Zeker geldt dit voor
Rhenen, waaraan Jan de Beijer in zijn beste jaren
ruimschoots aandacht heeft geschonken.

H.P. Deys
december 1981
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