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Nog eens Jan Mast, beeldhouwer te Breukelen

E. Munnig Schmidt

In het vorige jaarboekje1 werd geopperd dat de gevelsculptuur aan het oude 
Rechthuis van Breukelen aan de Kerkbrink wel eens door Jan Mast (ca. 1680-
1736) gemaakt zou kunnen zijn. Van het feit dat hij voor de grafkapel van Gun-
terstein, die naast de toren van de Nederlands Hervormde kerk in Breukelen 
is gebouwd, het ontwerp zou hebben geleverd is geen schriftelijk bewijs gevon-
den, al is dit wel gepostuleerd door mondelinge overlevering.2

De graftombe van Joan Ortt en Anna Pergens 
Wat door een lapsus in het geheugen van schrijver dezes toen niet werd op-
gebracht is de mogelijkheid dat Jan Mast de vier marmeren reliëfs rond de 
hardstenen tombe van Joan Ortt en Anna Pergens in de N.H. kerk te Breukelen 
gemaakt kan hebben. Joan overleed in 1701 en Anna in 1732. Jan Mast woonde 
vanaf 1718 tot zijn dood in ’36 in Breukelen en was voor zo ver bekend de enige 
beeldhouwer in het dorp in die tijd. De reliëfs vertonen bekende Marot-motie-
ven, die in 1701 nog niet wijd verbreid werden gebruikt waardoor het weinig 
waarschijnlijk is dat de reliëfs al in 1701 zijn aangebracht. Dat zal gebeurd zijn 
na het overlijden van Anna Pergens, dus in 1733-’34.
Een keuze voor Jan Mast als vervaardiger van het marmerwerk ligt niet alleen 
voor de hand omdat hij in Breukelen woonde, maar ook omdat hij zijn spo-
ren ruimschoots verdiend had met zijn fraaie funeraire werk aan de epitafen 
van een viertal vrienden van koning-stadhouder Willem III. Die had hij al in 
1707-’09 in de kerk van Wijhe en in die van Houten gemaakt en gesigneerd. 
Ondanks nauwkeurig speuren op de reliëfs in Breukelen is hier geen signatuur 
aangetroffen.

De vier marmeren reliëfs
Het oostelijke reliëf (afb. 1) laat twee goedgevormde treurende putti zien 
(waarvan de neuzen beschadigd zijn) met tussen hen in een gebeitelde tekst 
in het Latijn als lofzang op Anna Pergens. Het zuidelijke exemplaar geeft het 
wapen van Joan Ortt te zien dat opgehouden wordt door twee griffioenen over 
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de volle lengte van de tombe. Aan de westkant is een tekst – ook in het Latijn – 
over Joan Ortt ingebeiteld en aan de noordzijde prijkt het wapen van Anna 
Pergens, een Franse lelie, ook gedragen door twee griffioenen over de gehele 
lengte van het zijvlak van de tombe (afb. 2). Het beeldhouwwerk is van goede 
kwaliteit, al is het geen topwerk.

Noten
1  E. Munnig Schmidt, Jan Mast? Jb. Niftarlake 2008, blz. 102-105.
2  E. Munnig Schmidt, Jan Mast, 18de-eeuws beeldhouwer te Breukelen, Jb. Niftarlake 2007, blz. 89-

92 en noot 7.

Afb. 2. Het noordelijke reliëf 
met het wapen van Anna Per-
gens. (Foto auteur)

Afb. 1. Het oostelijke marme-
ren reliëf van de tombe voor 
Joan Ortt en Anna Pergens 
in de N.H. kerk te Breukelen. 
(Foto auteur)
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