
VOORMALIGE BUITENPLAATS OOSTERVECHT IN PARELMOER: 

De wonderlijke omzwervingen van een 
Loenens reliëf 

Jarenlang lag in het depot van het museum 
Swaensteyn in Voorburg een parelmoeren 
plaquette van de parelmoersnijder Jan Ber
nard Barckhuysen (ca. 1684-1760). De pla
quette is een afbeelding van een buitenplaats 
aan de Vliet bij Voorburg. Althans, dat dacht 
men. In 1966 werd door een kenner van parel
moerkunst al aangetoond dat het hier niet om 
een buitenplaats aan de Vliet gaat, maar om 
een buitenplaats aan de Vecht in de provincie 
Utrecht. 
De parelmoeren afbeelding is een exacte 
kopie van een ets uit De Zegepralende Vecht 
van D. Stoopendaal en C. Bruyn uit 1719 van 
het buiten Oostervecht bij Loenen. Ooster-
vecht was gelegen ter hoogte van het huidige 
Terra Nova. Deze kennis omtrent het parel
moer reliëf met het afgebeelde Oostervecht 
raakte na verloop van tijd echter in de verge
telheid. Veel verwarring volgde. 

Omzwervingen 
Het parelmoertje duikt voor het eerst op in 
1863. Omschreven als "een vaart met trek
schuiten" op een parelmoeren schelp wordt 
het stuk gepresenteerd tijdens de tentoonstel
ling van Zuid-Hollandse oudheden in Delft. 
Het betreft hier Zuid-Hollandse oudheden, 
dus in 1863 was men er kennelijk al van over
tuigd dat het hier om een buitenplaats in die 
provincie ging. 
Vervolgens komen we in 1905 het parel moer
tje tegen in een veilingcatalogus van het vei
linghuis J. Schulman in Amsterdam. 
De omschrijving die dan wordt gegeven luidt: 
"Prins Willem IV en de Prinses van Oranje, in 
een met vier paarden bespannen Karos geze
ten, rijden langs de Vliet. In het kanaal ziet 
men een trekschuit en aan de overkant zijn de 
buitenplaatsen Wykerbrug, Schoonoord, 
Vlietenburg, Eenwijk en Essesteyn afgebeeld". 
De koper van het parelmoertje in 1905 was de 
toenmalige directeur van het Koninklijk Kabi
net van Munten en Penningen, de heer A.O. 

van Kerkwijk. Van Kerkwijk overleed en in 
1957 werd zijn gehele collectie geveild bij 
Frederik Muller in Amsterdam. De opbrengst 
was voor het de Vereniging Rembrandt. 
De geveilde collectie bevatte veel parelmoe
ren die op zilveren doosje waren gemonteerd. 
Deze brachten, hoewel minder artistiek van 
kwaliteit, meer op dan ons Parelmoertje. 
De nieuwe eigenaar betaalde 150 gulden. 

In 1966 verscheen er een artikel in het Neder
land Kunsthistorisch Jaarboek geschreven 
door W.H. van Seters. Hij was deskundig op 
het gebied van parelmoerkunstenaars en had 
onderzoek gedaan naar J. B. Barckhuysen. 
Seters had kennelijk ook de Zegepralende 
Vecht van D. Stoopendaal en O Bruyn 
(Amsterdam, 1719) bestudeerd. De afbeelding 
op het Parelmoertje werd door hem herkend 
als nummer 71 uit dit boek namelijk "Ooster
vecht; de plaets van den hr. Isaac Simkinson, 
naar Loenen te sien". Bij vergelijking bleek dat 
de gravure trouw was gevolgd en het snijwerk 
van Barckhuysen was volgens de deskundige 
Seters niet onverdienstelijk. Zoals eerder 
vermeld raakte deze kennis omtrent het parel
moertje echter in de vergetelheid. 
Het artikel van Seters ontgaat velen en in 
Zuid-Holland is men nog steeds in de ver
onderstelling dat de afbeelding op het reliëf 
een aantal buitenplaatsen aan de Vliet bij 
Voorburg weergeeft. Het Museum Swaensteyn 
in Voorburg besluit dan ook in 1994 het stuk 
aan te kopen. Kort nadat het reliëf op een 
veiling door een particulier wordt aangekocht 
worden fondsen verzameld en koopt het 
museum het parelmoertje weer van deze 
handelaar. 

Barckhuysen 
Jan Bernard Barckhuysen werd in 1684 gebo
ren. Waar is onbekend. Sinds 1719 was hij als 
stempelsnijder aan de Gelderse Munt te Har
derwijk verbonden. Over de periode 1726 tot 

14 



1748 zijn van hem penningen bekend. 
Tot 1745 was hij als stempelsnijder in Harder
wijk werkzaam. Maar ook als parelmoersnijder 
was hij zeer actief. 
De techniek van stempelsnijders, het graveren 
en snijden in harde materialen, bleek ook 
goed toepasbaar op parelmoer. Vermoedelijk 
heeft Barckhuysen de kunst van het snijden in 
parelmoer als bijverdienste uitgeoefend. Van 
hem is een groot aantal snijwerken bekend. 
Soms zijn het losse reliëfs die dikwijls werden 
gebruikt voor deksels van onder andere 
tabaksdozen. 
Barckhuysen nam uitsluitend prenten van 
anderen als voorbeeld om in parelmoer te 
kopiëren. Hij maakte vooral bijbelse—allegori
sche voorstellingen. 
Tijdens zijn leven trouwde Barckhuysen drie 
keer en hij stierf op 11 januari 1760 te Harder
wijk volgens de overlevering "in grote armoe
de van koude en ongemak op stro". 

Oostervecht 
Het buiten Oostervecht bestaat niet meer. 
Over het exacte jaar van afbraak zijn deskun
digen het nog niet eens maar vermoedelijk 
vond de ontmanteling plaats tussen1836 en 
1846. 
Oostervecht, gelegen ten noordoosten van 
Loenen werd vermoedelijk eind 
17e eeuw gebouwd door de familie Paneras. 
Degene die het meest in aanmerking komt als 
bouwheer is Gerbrand Paneras (1658-1716). 
Hij was onder andere burgemeester van 
Amsterdam. In 1718 bewoont Isaac Simkin-
son het huis, in 1726 Isaak van Beuningen en 
rond 1734 Isaak Samuel van Beuningen. 
Volgens de beschrijvingen in de literatuur is 
de plaquette van Oostervecht rond 
1750/1757 door Barckhuysen gemaakt en 
vermoedelijk in opdracht. Rond deze periode 
woonde op Oostervecht de doopsgezinde 
Amsterdamse zijdehandelaar Dirk van der 

Hef parelmoertje 
van Oostervecht 
(foto Robert 
Witkamp, museum 
Maarssen) 
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Mersch. Of hij de opdracht tot het maken van 
de plaquette heeft gegeven of dat een goede 
vriend het hem cadeau heeft gedaan zal wel 
nooit opgehelderd worden. Maar dat de 
omzwervingen van het kunstwerk aan de 
Vecht begonnen lijkt aannemelijk. 
De familie van der Mersch blijft tot ver in de 
19e eeuw op Oostervecht wonen. Pieter van 
der Mersch (1775-1835), kleinzoon van de 
mogelijke opdrachtgever van het parelmoer
tje, begon op een deel van het grondgebied 
van Oostervecht een glasfabriek. 

Pieter overleed in 1835 en zijn erfgenamen 
lieten het huis afbreken. De glasfabriek bleef 
bestaan tot 1897 en rond 1910 werd het 
terrein verkocht aan mr. dr. Richard Erdmann 
die er het landgoed Terra Nova creëerd. 

Terug aan de Vecht 
In het voorjaar 2003 werd de streekarchivaris 
in Loenen gebeld door de huidige conserva
tor van het museum Swaensteyn. De proble
matiek rond het parelmoertje was weer boven 
komen drijven en langzamerhand was het 
iedereen duidelijk dat het hier om het buiten 
Oostervecht bij Loenen ging. 
De museumconservator van Swaensteyn 
zocht naar een museum in Loenen waar de 
afbeelding beter tot zijn recht kon komen. 
Loenen heeft echter geen museum, maar 
Maarssen wel. 

De streekarchivaris verwees de museumcon
servator uit Voorburg naar de conservator van 
het Museum Maarssen en... de musea sloten 
een bruikleenovereenkomst! 
En zo gebeurde het dat nu in het Museum 
Maarssen in een bescheiden hoekje in een 
vitrine een wonderschoon stukje Vechtland-
schap te zien is, uitgevoerd in glanzend parel
moer, afmetingen slechts 11,5 cm hoog en 15 
cm breed, 250 jaar geleden met overgave en 
vakmanschap gemaakt. 

J.B. Barckhuysen wordt in de vakliteratuur 
beschreven als een uitzonderlijk bedreven 
parelmoersnijder. Maar hoe uitzonderlijk is 
niet aan te geven door een beschrijving of 
met een foto van één van zijn reliëfs. 
Het uitzonderlijke van zijn vaardigheid is 
slechts vast te stellen met in het zicht het 
origineel. Het natuurproduct parelmoer, dat bij 
iedere wijziging van de lichtinval van karakter 

verandert, maakt het reliëf van Oostervecht 
tot een geheimzinnig object. 
U kunt dan ook het beste een bezoek brengen 
aan het Museum Maarssen om het parelmoer
tje 'live' te bewonderen (woensdag, zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 16.00 uur). 

Jaap Berghoef 
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Aanvulling op het artikel over bakkerij 
Westveen te Nieuwersluis, Vechtkroniek 20: 

"Hef is waar dat mijn vader in 1924 een 
nieuwe bakkerij heeft laten bouwen, dat was 
Rijksstraatweg 25. Maar in 1916 had hij reeds 
een bakkerij overgenomen van bakker Prins 
die vanwege de mobilisatie in dienst moest. 
Dat was het pand Rijksstraatweg 27, later 
kwam daar de melkzaak van van Asselt. 
Op de plaats van de nieuwe bakkerij was eerst 
een café. Mijn ouders zijn in Januari 1917 
getrouwd en ik ben geboren in het oude pand 
in 1918 en mijn zus Greta in 1921. 

Met dank voor plaatsing 
Jan Westveen Sr. 
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