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In het jaarboekje 2005 verscheen een artikel over de 17de eeuwse marineschil-
der Jacob Storck en zijn familie. Het is geïllustreerd met foto’s van schilderijen
van Jacobs hand. Het toeval wil dat een jaar later bij veilinghuis Sotheby in New
York de ontwerptekening van een van die schilderijen, die van Nieuwersluis
(afb.1), te koop werd aangeboden. De tekening is aangekocht door het

Addendum Jacob Storck

Afb. 1. Nieuwersluis, gewassen pentekening door Abraham of Jacob Storck, rechtsonder gesigneerd
‘A. Storck’ met linksonder ‘JRig’ of ‘JRag’, mogelijk een, zo te zien 19de eeuwse, verzamelaars naam.
De dubbele ophaalbrug over de Vecht is hier in zijn geheel te zien maar wordt op het schilderij door
het zeiljacht deels afgedekt. Daardoor blijkt de op blz. 26 van het artikel uit 2005 geuite veronder-
stelling dat er eerst een enkelklaps brug was niet juist. Het jacht lost een saluutschot, te zien aan de
rook op het water. De twee roeibootjes op de tekening zijn op het schilderij vervangen door één boot
voor het jacht. Het jaagpaard is hier voor de trekschuit op het zandpad geschetst, maar is op het
schilderij weggelaten. De titel ‘Niewerslùijs’ is in dezelfde inkt als van de tekening waarschijnlijk
door Storck zelf bovenaan het blad geschreven. (Coll. Het Utrechts Archief, 123x193 cm).
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Utrechts Archief en wordt hierbij afgedrukt. Een verschil met het schilderij is
dat de tekenaar de toren van de kerk van Loenen tekende, die overigens vanaf
het ingenomen gezichtspunt zo niet te zien is, en de schilder niet. Op 8-7-1998
is bij Bonhams in Londen een schilderij op linnen, 64,6x84 cm, “Manner of Ja-
cobus Storck”, geveild dat deze tekening vrijwel precies volgt compleet met
Loenens kerktoren. Een ander verschil is het huis links op de oever (zou dat
het oude Rupelmonde zijn?) en het daarvoor liggend trekjacht dat op het schil-
derij door een veerpont is vervangen. De tekening is gesigneerd ‘A. Storck’ en
gedateerd ‘1681’, maar het lijkt erop dat de J veranderd is in een A. Abraham
Storcks werk bracht nu eenmaal meer op dan dat van broer Jacob.

Wat eerstgenoemd artikel aangaat schreef Gert Immerzeel, coördinator Land-
goed en Monumenten van stichting Nijenrode, die vrijwel alle ooit gemaakte
afbeeldingen van kasteel Nijenrode opspoorde(hij heeft er nu 64), dat hij vier
schilderijen van Storck met dat onderwerp vond. In de Goudstikker collectie
bevond zich in 1940 zo’n schilderij met afmetingen 79x110cm (RKD meldt 75
x100cm). Het schilderij dat als afb.8 in het Niftarlake artikel is afgebeeld is in
het Rijksmuseum te Amsterdam (nr.A1289) en heeft als maten 47x63 cm en is
op paneel geschilderd. In particulier bezit is een vrijwel gelijk schilderij op
doek met de maten ca. 60x90 cm. De heer Immerzeel is van mening dat het
schilderij vóór 1673 moet zijn gemaakt daar het alle details van het kasteel van
voor de Franse vernielingen toont.
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