
In het beroemde boek De Zegepraalende Vecht dat in 1719 het licht zag1 staan veel
tuinen afgebeeld. Die tuinen vormden samen met de steeds eveneens afge-
beelde huizen de buitenplaatsen waarvan het boek de meest bekende getuige-
nis is. Je deed in die vroege 18de eeuw niet mee als je tuin niet was aangekleed
met beelden en siervazen, vijvers met fonteinen en waterspuwers en sierhek-
ken. Er moet daarvoor een flink aantal beeldhouwers aan het werk zijn ge-
weest. In vorige jaarboeken zijn vader en zoon Van Logteren,2 JanPieter van
Baurscheit3 Michiel Shee,4 JeanBaptiste Xavery en Jacob Cre(s)sant5 al ter spra-
ke gekomen. Laatstgenoemde is vooral bekend geworden met zijn werken op
Zijdebalen te Utrecht. Hij werkte daar samen met Jan Mast6 (ca.1680-1736)
wiens naam vaak als Van der Mast wordt gegeven. Zij allen vormen de bekend-
ste groep kunstenaars in steen uit de eerste helft van de 18de eeuw waarvan in
de literatuur aanwijsbaar werk in de Vechtstreek is aangetroffen. Voor Zijdeba-
len maakte Mast tenminste twee siervazen.

Jan Mast in Breukelen
Onlangs verscheen een artikel7 waarin het werk van Jan Mast uitvoerig ter spra-
ke kwam. De schrijfster vroeg ondergetekende of hij ooit werk van Mast in de
Vechtstreek was tegengekomen. Nee dat was hij niet, maar omdat hij net bezig
was met het waterhek van Vechtstroom in Breukelen had hij het artikel van de
heer Van Es8 over dat buiten nog eens gelezen. Daarin stond dat Jan Mast, “stee-
ne beelthouwer”, en zijn vrouw Theodora Fokkenberg van de eigenaar van
Vechtstroom aan de noordzijde van dat buiten in 1718 een woning gingen hu-
ren. Jan en Theodora waren in 1707 in Utrecht getrouwd en al dat jaar lidmaat
geworden van de Domkerk daar. Eerst woonden zij aan de Steenstraat en van
1709-’13 “onder den Dom, alias Servetstraat” en tot 1718 weer aan de Steen-
straat waarna zij naar Breukelen verkasten.
In 1727 kon Mast het eerst gehuurde huis, dat aan de Vecht lag,  kopen en het
gezin bleef er tot hij in 1736 overleed. Hij werd in de Pieterskerk in Breukelen
begraven. Waarschijnlijk had zijn vrouw nog familie in Utrecht want zij ver-
kocht haar huis nog dat jaar en verhuisde terug naar de Domstad.
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Ander werk van Jan Mast
Tot nu toe zijn er vier ‘J.Mast’ gesigneerde imposante beeldhouwwerken getra-
ceerd, alle grafmonumenten of epitafen. Een vijfde beeld, Vrouwe Justitia of de
Gerechtigheid (Afb.1) staat in het depot van het Centraal Museum te Utrecht.
Dit houten beeld is afkomstig uit de vierschaar van het oude stadhuis van
Utrecht. Het zou uit 1729 dateren gezien de bouwgeschiedenis van de vier-
schaar, waar het in een nis boven “een weidsch gestoelte” stond, en stamt zo-
doende uit zijn Breukelense periode.9

Zijn vroegst gedateerde en gesigneerde grafmonument, in de NH kerk te Wij-
he, is van 1707 en is voor een veldheer van koning-stadhouder Willem III,
Transislanus Adolf baron van Voorst tot Hagenvoorde (1651-1707). Het in de
tijd volgende monument  is een epitaaf uit 1709 voor Steven baron van Welde-
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Afb. 1. Vrouwe Justitia, afkom-
stig uit de vierschaar van het
oude stadhuis van Utrecht
door Jan Mast ca. 1729 uit ei-
kenhout gesneden en in zand-
steenkleur geschilderd. Het
zwaard is van ijzer. Ca. 30 cm
hoog. Coll Centraal Museum
Utrecht (foto C. Coppée).
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ren (1662-1709) in de NH kerk te Tiel. Van Welderen was eveneens een leger-
aanvoerder van de koning-stadhouder. 
Het derde monument, een wandgraf, is gemaakt voor Coenraad Willem van
Dedem (1644-1714) weer in de NH kerk te Wijhe. Hij was luitenant generaal en
vocht in de slag van Malplaquet in 1709 tegen Lodewijk XIV. Het vierde beeld-
werk is weer een epitaaf  ditmaal voor Diderick van Velthuijsen (1651-1716) in
de hersteld Hervormde kerk te Houten. Van Velthuijsen was goed bevriend
met Willem III, was niet van adel en geen militair, maar wel statenlid in het
Sticht. Hij bewoonde het ons welbekende en nog (weer) bestaande huis Heem-
stede in Houten. In tegenstelling tot wat men zou verwachten is hij niet in Hou-
ten maar in de Buurkerk te Utrecht begraven.10 Deze vier werken van Mast zijn
alle uit marmer en Namense steen gehouwen en zijn tot stand gekomen in zijn
Utrechtse tijd.
Mogelijk is nog een zesde werk, weer een wandgraf, in de NH kerk van Wijhe
aan Mast toe te schrijven. Het is voor Robert van Ittersum tot Nijenhuis (1645-
1705) gemaakt en vertoont de stijl van Mast. Van Ittersum was kolonel der ca-
valerie van het Staatse leger van Willem III en was getrouwd met de zuster van
Hans Willem Bentinck, de bekende boezemvriend van Willem III. Dat zou dan
het vroegst bekende werk van Jan Mast zijn. Het is niet aannemelijk dat een
beeldhouwer zulke prestigieuze opdrachten krijgt zonder zijn kunnen eerder
getoond te hebben. Er zouden elders dus andere beelden van Mast moeten zijn
cq geweest zijn.
Van het werk op Zijdebalen waarvoor Mast volgens Hoevenaar11 samen met
Cressant ‘zeer veel fraaije Cieraad en Beeldwerken gemaakt hebben’ is niets
aanwijsbaars over behalve de door Cressant gesigneerde siervazen nu in het
Rijksmuseum te Amsterdam. Deze waren overigens gemaakt voor Elsenburg te
Maarssen. 
Er is wel geschreven dat Mast de hekken voor de grafkapellen van Gunterstein
en de Huydecopers in de hervormde kerken in Breukelen en Maarssen ge-
maakt zou hebben maar dat is vrijwel uitgesloten; een beeldhouwer is geen
smid. Wel zou hij ontwerpen daarvoor gemaakt kunnen hebben, ook voor de
grafkapellen zelf, omdat beeldhouwers altijd mensen zijn met een goed gevoel
voor verhoudingen in drie dimensies en voor decoraties aan gebouwen.
In de achttien jaar dat Mast in Breukelen heeft gewoond en gewerkt moet hij
behalve voor Zijdebalen natuurlijk ook aan veel anderen werk zoals beelden en
vazen geleverd hebben in de Vecht- en Angstelstreek. Mogelijk heeft hij ook
meer graftekens gemaakt. Speurwerk in archieven en kerken in de omgeving
zou mogelijk meer werk van hem aan het licht kunnen brengen.

E. Munnig Schmidt Loenen 2007
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