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De geschiedenis van Utrecht in de 15de eeuw kan niet geschreven worden 
zonder een belangrijke plaats in te ruimen voor de zeer omstreden bisschop 
David van Bourgondië. Ook aan Davids tijdgenoot en dikwijls zelfs zijn anti
pode, Evert Zoudenbalch, kan men niet voorbijgaan. In tegenstelling tot Da
vid van Bourgondië 1) heeft Evert Zoudenbalch nauwelijks de aandacht ge
kregen van de historici. Bovendien wordt in de weinige publicaties waar de 
Utrechtse kanunnik Evert Zoudenbalch ter sprake wordt gebracht 2) deze 
niet zelden verward met zijn neef die burgemeester was te Utrecht 3). De 
enigen die in ruimere mate aandacht besteed hebben aan Evert Zoudenbalch 
waren Kunst 4) in zijn studie over het Sint Elisabethsgasthuis, waarvan Zou
denbalch de stichter was, en Suir 5) in dit Jaarboek. De resultaten van hun on
derzoek hebben het mogelijk gemaakt de plaats van Evert Zoudenbalch in de 
pre-reformatorische periode beter te bepalen. 

Eén aspect is tot nogtoe onvoldoende belicht, namelijk Zoudenbalch en de re
latie tot de kunst van zijn tijd. Met andere woorden: is Evert Zoudenbalch, 
naar het voorbeeld van de Romein Cilnius Maecenas, een beschermer van 
kunst en cultuur geweest. Tijdgenoten van Zoudenbalch, onder andere David 
van Bourgondië, kunnen wel als zodanig worden omschreven 6). 

1. Zie over David van Bourgondië onder andere: N. B. Tenhaeff, Bisschop David van Bourgondië 
en zijn stad, Utrecht 1920; S. B. J. Zilverberg, David van Bourgondië, Bisschop van Terwaan en van 
Utrecht, Groningen-Djakarta (dissertatie), 1951. 
2. J. E. A. L. Struick vermeldt in Utrecht door de eeuwen heen, Utrecht-Antwerpen, 1968 op blz. 
122 en 126 wel burgemeester Evert Zoudenbalch; op blz. 120 beeldt hij het portret van de gelijk
namige kanunnik af, zonder verder aandacht aan hem te besteden. 
3. Onder andere in de catalogus van de tentoonstelling „Paus Adrianus VI", gehouden te 
Utrecht in het Centraal Museum en te Leuven in het Stadhuis, 1959, wordt deze vergissing ge
maakt. Cat. nr 65 betreft het portret van de kanunnik Evert Zoudenbalch, waarbij het overlij-
densjaar 1503 vermeld wordt; in de verdere tekst staaf. Zoudenbalch was raad, schepen en burge
meester van Utrecht tussen 1493 en 1524. Deze vermelding slaat uiteraard niet op de kanunnik, van 
wie het portret geëxposeerd was. 
4. A. J. M. Kunst, Van Sint Elisabeths-gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis, Utrecht (disser
tatie). 1954. voornamelijk blz. 20-29. 
5. E. Suir, „Evert Zoudenbalch - domkanunnik te Utrecht in de tweede helft van de vijftiende 
eeuw", Jaarboek Oud-Utrecht, 1977, blz. 7-56. 
6. Zie onder meer: G. J. Hoogewerff en J. G. van Regteren Altena, Arnoldus Buchelius ,,Res Pic-
toriae", Den Haag. 1928. blz. 22 en D. Th. Enklaar, „Een onbekend portret van bisschop David 
van Bourgondië". Jaarboekje van ,,Oud-Utrecht", 1931 blz. 36-43. 
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Archivalia leveren weinig aanwijzingen waaruit geconcludeerd zou mogen 
worden dat Evert Zoudenbalch een belangrijk opdrachtgever was. 
Omstreeks 1460 wordt aan Tyman Ysbrant de opdracht gegeven voor het ma
ken van een zilveren reliekschrijn in die eer Goets ende den Heyligen maertelaer 
sunte Ponsiaen voor de Dom. In het contract dat met Ysbrant gesloten wordt 
en waarin de manyeren ende vorwaerden bepaald worden, staat dat hij het werk 
zal vergulden alst gemaect is. Verder lezen we: Ie Tyman Ysbrantz. heb ontfangen 
van den eerbaren heren de werkemeysters in den Doem tUtrecht alse indertijt heer 
Evert Soudenbalch ende meyster Peter van der Goude intjair LIX om off te begin
nen sune Pontiaens kas te maken. Voor zover uit het document valt op te maken 
is het vooral Evert Zoudenbalch die zich met de verdere gang van zaken in
laat: hij doet de betalingen en zorgt ervoor dat Ysbrant ghebroken bellen ende 
ander ghebroken sulver etc. ontvangt om het te gebruiken voor het reliek
schrijn 7). 

Zoudenbalch is dus duidelijk nauw betrokken bij de uitvoering van een kunst
werk voor de Dom. In hoeverre Zoudenbalch relaties had of onderhield met 
Tyman Ysbrant en in hoeverre Zoudenbalch de opdracht aan deze kunstenaar 
gestimuleerd heeft blijft een open vraag. 
In 1467-1468 liet Evert Zoudenbalch in de Donkerstraat een royale woning 
bouwen, mogelijk door de architect Willem Backerweerd 8). Jaren tevoren 
reeds was hij bezig met gronden daarvoor aan te kopen. Muller 9) vermeldt in 
verband met dit huis: . . . lange jaren werden heer Evert gegund, om het inwendig 
te versieren met de rijke kunstproducten . . . Zonder twijfel heeft Muller hier 
vooral de steensculptuur, zoals schoorsteenmantel en dessus de porte op het 
oog 10). Verder in Müllers tekst wordt nog gesproken over het huis met synen 
tapeeten ende sittecussens, daer die wapenen van Saudenbalch op staen. Deze laat
ste vermelding houdt verband met de inventarisatie bij de overdracht van het 
huis in 1599. Na het overlijden van Evert Zoudenbalch in de nacht van 28 op 
29 maart 1503 11) kwam het huis in bezit van zijn neef en petekind, de burge
meester Evert Zoudenbalch. Als gevolg van de politieke onlusten wordt hij in 
1525 uit Utrecht verbannen 12). Het huis blijft in handen van zijn zoon en 

7. G. Brom, „Middeleeuwsche Kerksieraden", Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom 
Utrecht, deel 26, afb. 2, 1900, blz. 238-242. 
8. C. L. Temminck Groll, Middeleeuwse stenen huizen te Utrecht, 's Gravenhage, 1963 blz. 100-
101 
9. S. Muller, Oude huizen in Utrecht, Utrecht, 1911, blz. 24. 
10. Muller, o.e., blz. 24 verwijst naar de afbeelding in zijn boek. Op plaat x komen als „kunst
producten" slechts het beeldhouwwwerk bij schoorsteen en deur in aanmerking. Deze bevinden 
zich nu in het St Hiëronymus Verpleeghuis, Maliesingel 77 te Utrecht. Muller is in dit verband 
niet alleen verwarrend, maar bovendien met zichzelf in tegenspraak. Hij schrijft: Het hart der 
Zoudenbalchs hing aan het voorname en rijk gemeubelde familiepaleis . . .; verder: De heerlijkheden 
der familie werden in 1616 vervreemd; het kostbare meubilair van het huis was reeds vroeger in het 
openbaar verkocht; en ten slotte: Maar in 1875 werd het groote R.C. gesticht aan den singel geopend, 
en Zoudenbalch's woning moest daaraan niet alleen zijne weezen, maar ook de fraai gebeeldhouwde 
meubelen van eene der kamers afstaan, die bijna allen nog getuigden van de weelde, waarmede de stich
ter zijn vorstelijke woning had versierd. 
11. Muller, ibid., geeft als sterfdatum 29 maart 1504, zoals ook vermeld in N. van der Monde, 
Beschrijving van de pleinen, straten . . . der stad Utrecht, deel 3, Utrecht, 1846, blz. 186. 
12. Eveneens om politieke redenen werd de vader van burgemeester Evert Zoudenbalch, name
lijk Geryt, broer van kanunnik Evert, op last van Maximiliaan gevangen gezet in de kerker van 
het kasteel te Schoonhoven, waar hij kort daarna overleed. Zie: Kunst, o.e.. blz. 27. 
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kleinzoon. Toen deze laatste in 1599 kinderloos stierf, kwam het pand aan zijn 
zuster, Jonkvrouwe Walraven, echtgenote van Jonkheer Jan Ruysch van Pijls-
weerd. 

De vraag naar het kunstbezit in het huis van Evert Zoudenbalch is moeilijk te 
beantwoorden. Opvallend zijn de schaarse vermeldingen van kunstwerken in 
de inventarissen van de claustrale huizen te Utrecht in de 15de en 16de eeuw. 
Gesteld dat Zoudenbalch een uitzondering maakt op de regel, dan is een en 
ander van het eventueel aanwezige kunstbezit waarschijnlijk verloren gegaan 
in 1525, wanneer het huis, dat toen eigendom was van burgemeester Evert 
Zoudenbalch, door zijn tegenstanders geplunderd werd. Latere inventaris
sen 13) zijn dus relatief onbetrouwbare bronnen voor de vraag naar en de in
terpretatie van het bezit dat eventueel aan kanunnik Evert Zoudenbalch toe
behoorde 14). 

Naast de bemoeienissen die Zoudenbalch had bij de uitvoering van een reliek
schrijn voor de Dom en de decoratie van zijn huis in de Donkerstraat, zijn een 
aantal werken bewaard gebleven die met Evert Zoudenbalch in verband ge
bracht kunnen worden, omdat zij portretten van Zoudenbalch voorstellen. 
Eén portret komt voor op een miniatuur in de zogenaamde Bijbel van Evert 
Zoudenbalch; vier schilderijen met het portret van Zoudenbalch zijn bekend 
en tenslotte één tekening. 

1. Het portret in de Weense Bijbel 
De bijbel, waarin een portret van Evert Zoudenbalch voorkomt, wordt in We
nen bewaard in de Oesterreichische Nationalbibliothek; deze bijbel bestaat 
uit twee delen 15). Zeer recent zijn beide delen op voorbeeldige wijze bestu
deerd door Pacht en Jenni 16). 
Zeker zes miniaturisten hebben aan de decoratie van de bijbel gewerkt. Het 
belangrijkste gedeelte is vervaardigd door de zogenaamde Meester van Evert 
Zoudenbalch 17) en is vooral in het eerste deel te vinden. In dat deel is op fol. 
10 r° (afb. 1) het portret van Evert Zoudenbalch te vinden. Op de linkerhelft 
van het blad zijn zeven scènes uit het scheppingsverhaal weergegeven (Gene
sis 1 : 1 -31); in de achtste en laatste scène is Zoudenbalch voorgesteld (afb. 2). 
De voorstelling is gesitueerd in het koor van een Gotische kerk. De architec-

13. Zo bijvoorbeeld de inventaris in de collectie Booth, Rijksarchief Utrecht, B. 130. 
14. Een 15de eeuws schoorsteenfries in de collectie van het Centraal Museum, Historische Ca
talogus, 1928, nr 634, is wel afkomstig uit het huis van Zoudenbalch in de Donkerstaat. Op het 
fries komen de wapens voor van Valckenaer en Matenesse. Volgens Muller, o.e., blz. 24, bewoon
de de hoofdschout Hendrick Valckenaer, gehuwd met zijn nicht Florentine van Matenesse of de 
vader van Hendrick, Herman Valckenaer. in 1596 gehuwd met Margaretha van Matenesse, het 
huis in het begin van de 17de eeuw. 
15. Wenen, Oesterreichische Nationalbibliothek, cod. 2771/2772. Beide op perkament. Cod. 
2771 telt 343 fol., 395 x 293 mm.; cod. 2772 telt 261 fol., 395 x 288 mm. Minstens vier scriptores 
hebben aan de bijbel gewerkt. De bijbel bevat talrijke versierde en gehistoriëerde initialen, rand
versieringen en miniaturen. In de 18de eeuw bevond de bijbel zich in de collectie van prins Eu-
geen van Savoye. Voor een aantal gevens ben ik dank verschuldigd aan Prof. Dr O. Pacht te We
nen. 
16. O. Pacht en U. Jenni, Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Oesterreichischen Na
tionalbibliothek - Holländische Schule, 2delen, Wenen. 1975, blz. 43-85. 
17. Voor ander werk van de Meester van Evert Zoudenbalch, zie Pacht en Jenni, o.e.. blz. 82. 
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tuur is vrij algemeen, zodat een identificatie niet mogelijk is. Het is niet uitge
sloten dat de minaturist bij het maken van zijn illustratie de Dom in gedachten 
had, waaraan Zoudenbalch als kanunnik verbonden was. Links in de kerk 
troont Maria met op haar schoot het naakte Christuskind, dat zijn rechter
hand uitstrekt naar Zoudenbalch die in biddende houding voor de troon 
knielt. Achter Zoudenbalch staat een heilige bisschop als beschermer. 
Middenonder aan de benedenrand van de voorstelling staat het wapen van 
Zoudenbalch. 
Zoudenbalch is in de Weense bijbel voorgesteld als kanunnik; zijn kleding, 
namelijk het wit linnen superpelliceum en de almucha over zijn arm, wijst 
daarop. Dat betekent dat deze voorstelling gemaakt moet zijn na 23 oktober 
1445, datum waarop Zoudenbalch het canonicaat verwierf. Pacht en Jenni 18) 
menen dat de bijbel omstreeks 1460 ontstaan is 19). 
Een andere belangrijke miniaturist die aan de Weense bijbel gewerkt heeft, is 
de Meester van Gijsbrecht van Brederode. Zijn aandeel aan de verluchting 
van deze bijbel is, in vergelijking met de Meester van Evert Zoudenbalch, 
klein 20). Merkwaardig is zeker dat het Getijdenboek van Gijbrecht van Bredero
de 21) waarnaar de anonieme miniaturist genoemd is, ook met een miniatuur 
door de Meester van Evert Zoudenbalch gedecoreerd is. Beide miniaturisten 
hebben ook samen gewerkt aan het Getijdenboek van Yolande de Lalaing, echt-
note van Reinoud II van Brederode, een oudere broer van Gijsbrecht 22). 
Aan de samenwerking tussen de Meester van Evert Zoudenbalch en de Mees
ter van Gijsbrecht van Brederode is reeds eerder aandacht besteed 23). In het 
kader van het onderzoek der handschriften is echter steeds achteloos voorbij
gegaan aan de nauwe relatie die bestond tussen Gijsbrecht van Brederode en 
Evert Zoudenbalch. Het is echter niet toevallig dat én Zoudenbalch én Brede
rode dezelfde miniaturisten - of atelier - aantrekken voor het verluchten van 
handschriften 

In de machtsstrijd tussen David van Bourgondië en Gijsbrecht van Brederode 
kiest Evert Zoudenbalch duidelijk partij voor Brederode, die in 1456 het on
derspit moet delven en zich met de Domproosdij tevreden moet stellen. Zou
denbalch maakt deel uit van de delegatie die te Rome bij paus Calixtus III 
gaat pleiten ten voordele van Gijsbrecht van Brederode. Wellicht is het feit 
dat Zoudenbalch in 1469 door Brederode beleend wordt met de heerlijkheid 
van de Weerd buiten Utrecht en dat Zoudenbalch een jaar later Brederode 
opvolgt als proost van het kapittel van St. Servaas te Maastricht, te beschou-

18. Pacht en Jenni, o.e., blz. 43. 
19. A. W. Byvanck. Aanteekeningen over handschriften met miniaturen - XI. De Meester van 
Zweder van Culenborg en de Utrechtse miniaturen, Oudheidkundig Jaarboek, 1930, blz. 127 e.v. 
dateert de Weense Bijbel omstreeks 1465-1470. 
20. Pacht en Jenni, o.e., blz. 84. 
21. Het Getijdenboek van Gijsbrecht van Brederode bevindt zich te Luik in de Bibliothèque de 
l'Université, ms. Wittert 13. Zie ook catalogus Herbst des Mittelalters. Kunsthalle, Keulen. 1970, 
nr 106: ten onrechte wordt het Getijdenboek beschouwd als werk dat in Gelre ontstaan is. 
22. Het Getijdenboek van Yolande de Lalaing wordt bewaard in Oxford in de Bodleian Library, 
ms. Douce 93. 
23. Zie onder andere: A. W. Byvanck, ,,Kroniek der Noordnederlandsche Miniaturen". Oud
heidkundig Jaarboek. 1932. blz. 142-143. 
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1. Meester van Evert Zoudenhalch, Bijbel van 
Evert Zoudenhalch, ca 1460. 
Wenen, Oesterreichi.sche Nationalbibliothek, cod. 
2771 ,fol. 10 r°. Scènes uit het Scheppingsverhaal. 

2. Détail van aß. 1. 
Portret van Evert Zoudenhalch. 
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wen als een uiting van dankbaarheid van Brederode tegenover Zouden
halch 24). 
Moeten we misschien ook de Weense bijbel als een „relatie-geschenk" van 
Gijsbrecht van Brederode aan Evert Zoudenbach zien? Zou hierin mogelijk 
een verklaring te zoeken zijn voor het feit dat het portret van Zoudenhalch 
niet op een spectaculaire manier op een meer opvallende plaats is weergege
ven? Een sluitende argumentatie ontbreekt voorlopig om de gesuggereerde 
hypothese te bevestigen. 

2. Het Utrechtse portret 
Een portret van Evert Zoudenhalch (afb. 3) wordt sinds 1973 als bruikleen van 
het Evert Zoudenhalch Huis bewaard in het Centraal Museum te Utrecht. 
Het werk is niet gesigneerd en niet gedateerd 25). 

24. Zie verder E. Suir, o.e., blz. 28. 
25. Paneel, 45 x 34,4 cm.; Catalogus van het Historisch Museum der Stad, Utrecht, 1928, nr 3318; 
Catalogus der Schilderijen, Utrecht, 1933, nr 189; Catalogus der Schilderijen, Utrecht. 1952, nr286; 
inv. nr 18451. Het schilderij was reeds eerder, namelijk van 1922 tot 1960, bruikleen van Het 
Evert Zoudenhalch Huis- voorheen Gereformeerd Burger Weeshuis - aan het Centraal Museum. 
Het portret werd geëxposeerd op de tentoonstelling Oude Schilderkunst te Utrecht, Utrecht, 1 894, 
cat. nr 155; Noord-Nederlandsche Schilderkunst en Beeldhouwkunst voor 1575, Utrecht, 1913, cat. nr 
54; Jeroen Bosch - Noord N ederlandsche Primitieven, Rotterdam, 1936, cat. nr 38; Utrecht's Kunst in 
opkomst en bloei 650-1650, Utrecht. 1948, cat. nr 64; Het Nederlandse Boek 1300-1800. Den Haag, 
1950. buiten cat.; De Gouden Eeuw der grote Steden, Gent, 1958, cat. nr sub Utrecht \9\Paus Adri-
aan VI 1459-1959. Utrecht en Leuven. 1959, cat. nr 65. De lijst om het schilderij dateert uit de vo
rige eeuw. Voor zijn bereidwillige hulp ben ik Mr C. L. M. Lambrechtsen van Het Zoudenbalch 
Huis zeer erkentelijk. 
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Zoudenbalch is ten halve lijve voorgesteld, driekwart frontaal naar links ge
wend. Hij houdt een boek in zijn handen. Evenals in de Weense Bijbel, is Zou
denbalch ook hier als kanunnik voorgesteld, namelijk gekleed met superpelli-
ceum en de almucha over zijn linkerarm. 
De waardering voor dit portret is, vanuit kunsthistorische hoek, ambivalent. 
De Vries 26) spreekt over het niet zeer belangrijke portret van den kanunnik Evert 
Soudenbalch, dat in de fijne en zorgvuldige schildering even aan vroege werken van 
Mostaert herinnert; Hoogewerff 27) schrijft'. De Kop is bij een wat droge schilde
ring toch prachtig doorwerkt. De oogen leven, nadenkend en geduldig. De bleeke 
lippen, noch smartelijk, noch bitter, noch gestreng, hebben een berustende geslo
tenheid: de mond is meer afgeleefd dan de blik, waarin de geest nog werkzaam is. 
Even wisselend als de waardering voor het schilderij, is het idee over de oor
spronkelijke bestemming van het portret. Tegenover de algemene opvatting 
dat het schilderij oorspronkelijk bestemd was voor het St Elisabeth Weeshuis, 
waarvan Zoudenbalch de stichter was 28), staat de mening van Vermast 29). 
Hij schrijft hierover: . . . het bekende portret van Heer Evert Zoudenbalch, geda
teerd op omstreeks 1500, dat afkomstig heet uit het St. Elisabeth-Weeshuis, in 
1488 door Evert gesticht, in 1489 officieel gewijd en in 1491 in gebruik genomen. 
Ongetwijfeld werd dit portret geschilderd ter gelegenheid eener buitengewone ge
beurtenis in het leven van Heer Evert. Wij meenen, dat deze niet in verband zal ge
bracht moeten worden met het Weeshuis, bijvoorbeeld met de stichting of inwijding. 
Er is in het leven van den befaamden Domkanunnik een betere aanleiding aan te 
wijzen voor de vervaardiging van zijn portret en welzijn 50-jarig jubileum als Dom
kanunnik. Het staat vast dat dit feit plechtig is herdacht in de kapittelvergadering 
van Donderdag 19 november 1495 . . . Wij vermoeden, dat het vermaarde kunst
werk voor deze gelegenheid kan geschilderd zijn en dus zou dateeren uit het jaar 
1495 of begin 1496. 

De vondst van een kleine bundel documenten in het Archief van het Gerefor
meerd Burgerweeshuis 30) biedt meer informatie over de oorspronkelijke be
stemming van het schilderij, maar niet direct over de datum van ontstaan. 
Daar deze stukken, voor zover bekend, niet eerder werden gepubliceerd, 
worden ze hier als bijlage opgenomen 31). 
Uit deze documenten, opgemaakt in 1604, blijkt dat de huismeesters van het 
weeshuis via juridische weg proberen om seeckere schilderye van heer Evert 
Zoudenbalch te verwerven uit de boedel van Joncker Johan Ruysch. De huis
meesters zijn van mening dat het schilderij mit recht soude comen ende behoren 

26. A. B. de Vries, Het Noord-Nederlandsch Portret in de tweede helft van de 16de eeuw, Amster
dam (dissertatie), 1934, blz. 12. 
27. G. J. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Schilderkunst, dee! 1, 's Gravenhage, 1936. blz. 
573. 
28. Hoogewerff, o.e., blz. 573 schrijft bijvoorbeeld: Het Weeshuis is de voortzetting van het St. Eli-
sabethgasthuis, dat in 1491 door heer Evert werd gesticht. . . Het portret zou dus zeer goed uit het ge
noemde jaar kunnen dagteekenen. 
29. (P. G. F.) Vermast, „De focaristen en de rechtspositie hunner bastaarden te Utrecht in de 
late middeleeuwen", Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het 
Oud-VaderlandscheRecht. 1950, blz. 333-334 noot 5. 
30. Gemeente Archief Utrecht, Archief van het Gereformeerde Burgerweeshuis, 18. 
31. Mej. H. Schoonhoven van het Gemeente Archief Utrecht leverde de transcriptie van de do
cumenten. 
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S. Anoniem Utrechts Meester, Portret van Evert Zoudenbalch, 1491 (?). 
Utrecht, Centraal Museum (Bruikleen van Het Evert Zoudenbalch Huis). 

aert het weeshuys waar zij het wel geerne tot een memorie van deselve fundateur in 
't weeshuys hangen souden. Zij zijn zelfs bereid soe haer die nyet toe en comt dsel-
ve by estimatie te betaelen. In hun replycq maken de huismeesters duidelijk dat 
dsehilderye in quest ie eerst inde kerck van Sinte Elisabeth ende nae het affbreecken 
vandien inde broeders camere van den weeshuys tot memorie vanden fundateur ge
hangen heeft. 
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Aangenomen dat de informatie van de huismeesters juist is, dan heeft Johan 
Ruysch, die een latere bewoner van Zoudenbalchs huis in de Donkerstraat 
was, óf het portret in de inboedel van het huis aangetroffen óf het weten te 
verwerven. 
Uit het feit dat het portret in de kerk van Sint Elisabeth hing, zou men kunnen 
concluderen dat het schilderij daar als een soort memorietafel geplaatst was 
ter nagedachtenis aan de stichter. Is het portret dan eerst in 1503, het jaar van 
overlijden van Evert Zoudenbalch, ontstaan? Het is mogelijk, maar niet erg 
waarschijnlijk dat het schilderij vóór het overlijden van Zoudenbalch reeds in 
de kerk hing. Dat betekent niet dat het portret niet eerder geschilderd kan 
zijn en reeds in het Weeshuis aanwezig was. 
Evert Zoudenbalch heeft zijn stichtingsbrief voor het Sint Elisabeth Weeshuis 
gegeven int jaer ons Heeren duysent vier hondert een ende tnegentich op sinte Pon-
cyaens avondt. Het feest van Sinte Pontiaan op 14 januari werd in Utrecht, 
zelfs na de Reformatie jaarlijks zeer uitbundig gevierd 32). De keuze van Zou
denbalch om op die datum de stichtingsbrief te geven, was zeker niet toeval
lig. Het is zeer wel mogelijk dat ook toen, zoals Hoogewerff suggereert, het 
portret van Evert Zoudenbalch aan het weeshuis geschonken werd. De hypo
these dat het schilderij gemaakt is bij het 50-jarig jubileum van Zoudenbalch 
als Domkanunnik, zoals Vermast meent, is niet meer houdbaar. 
We mogen aannemen dat het de huismeesters van het Weeshuis gelukt is het 
portret van Zoudenbalch te verwerven. Tot op heden is het in het bezit van de 
stichting gebleven. 

3. Het Maastrichter portret 
In het Bonnefantenmuseum te Maastricht bevindt zich een portret van Evert 
Zoudenbalch (afb. 4) dat zeer verwant is aan het Urechtse portret. Ook dit 
portret is niet gesigneerd en niet gedateerd 33). 
Behalve de zwakkere uitwerking - de afmetingen zijn dezelfde als het Utrecht
se portret - is het meest opvallende verschil het familiewapen met kroon 34) 
dat in de rechter bovenhoek van het Maastrichter portret voorkomt. Dit ont
breekt geheel op het Utrechtse schilderij. 
Naast de functies die Evert Zoudenbalch binnen Utrecht bekleedde, had hij 
er ook nog een aantal buiten deze stad. Zo was hij, als opvolger van Gijs-
brecht van Brederode, sinds 1470 proost van het kapittel van Sint Servaas te 
Maastricht. In 1485 doet Zoudenbalch afstand van deze functie ten voordele 
van Johannes van Eynatten, maar blijft de titel voeren. 
Over de herkomst en de oorspronkelijke bestemming van het Maastrichter 
portret is niets met zekerheid te zeggen. Vast staat dat de maker van dit schil
derij het Utrechtse portret gekend moet hebben en als model gebruikt heeft. 

32. Zie hierover Kunst, o.e., blz. «2-84. 
33. Paneel, 45 x 34,5 cm.; Catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken, Maastricht, 1958, blz. 59. 
Het schilderij werd in 1895 aangekocht door tussenkomst van Jhr Mr Victor de Stuers, 's Graven-
hage. Het portret werd geëxposeerd op de tentoonstelling Oude Kunst. Maastricht, 1902, nr 446; 
L'Art ancien au pays de Liège, Luik, 1905, 1043 en 1178 als „Ecole mosane XVIe-XVIle siècle". De 
lijst om het schilderij is 20ste eeuws. Aan Drs I. L. Szénâssy, directeur van het Bonnefantenmu
seum te Maastricht ben ik dank verschuldigd voor zijn informatie. 
34. Zie hierover Vermast, o.e.. blz. 349 noot 1. 
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4. Anoniem Utrechts Meesier, Portret van 
Evert Zoudenbalch, begin 16de eeuw. 
Maastricht, Bonnefantenmuseum. 

De zwakke uitvoering van het Maastrichter portret doet veronderstellen dat 
het hier eerder om een copie dan om een repliek gaat, met andere woorden 
het portret is van een latere datum en door een andere hand geschilderd dan 
het Utrechtse portret. Het Maastrichter portret moet aan het begin van de 
16e eeuw geschilderd zijn. 

De twijfelachtige reputatie die de twintigste eeuwer toekent aan „copieën" is 
zeer verschillend van de opvatting die men ten aanzien van dit verschijnsel 
had in vroegere eeuwen 35). In 1445 schonk Jan II een copie van de Triptiek 
van Onze Lieve Vrouw - nu in het Museum te Berlijn - van Rogier van der Wey-
den aan het Karthuizerklooster van Miraflores bij Burgos. De thans in het 
Prado te Madrid bewaarde copie van De Levensbron van Jan van Eyck bevond 
zich reeds is 1454 in het klooster der Hiëronymieten van El Parral bij Segovia. 
Toen het Filips II niet lukte het Lam Gods van Van Eyk te verwerven, liet hij 
een copie maken door Michiel Coxcie, die onder andere ook een copie van 
Van der Weydens Kruisafname maakte 36). Portretten werden, vooral aan de 
hoven als het ware in serie vervaardigd. Ze waren niet alleen bestemd voor fa
milieleden, maar werden ook geschonken aan hovelingen, gezanten, bescher
melingen, etc. 
Het is zeker niet uitzonderlijk, gezien de talrijke functies die Evert Zouden
balch bekleedde, dat meerdere versies van zijn portret geschilderd werden. 

35. Zie in dit verband onder andere: Revue de l'art, 21, 1973. 
36. J. V. L. Brans, Vlaamse schilders in dienst der koningen van Spanje, Leuven, 1959, blz. 24-25 en 
83-85. 
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4. De eerste Utrechtse copie 
Het Evert Zoudenbalch Huis 37) bezit een copie van een portret van Zouden-
balch (afb. 5) 38). Aan dit schilderij is tot op heden nooit aandacht besteed. 
Geheel onbekend is dit portret niet. In een brief van 14 november 1918 richt 
het Gemeentebestuur van Utrecht op advies van archivaris S. Muller, een ver
zoek aan het College van Regenten van het Gereformeerd Burgerwees
huis 39) om het portret van Zoudenbalch in bruikleen af te staan ten behoeve van 
het eerlang te openen nieuw centraal museum waarin de rubriek: middeleeuwsche 
kunst nog niet ruim vertegenwoordigd is. In de brief, ondertekend door burge
meester Fockema Andreae, staat verder: We doen dit met eenige aarzeling om
dat het de afbeelding van den stichter van het Weeshuis is en Regenten begrijpelij
kerwijze prijsstellen op de aanwezigheid van diens portret in de stichting zelve. We 
zouden dan ook geen vrijheid hebben gevonden dit verzoek te doen, indien het ons 
niet bekend ware dat het Weeshuis behalve het portret zelf, tevens een behoorlijke 
copie daarvan bezit, zoodat het gemis van het oorspronkelijke minder bezwaar kan 
opleveren 40). 

De voorstelling gaat terug op het Utrechtse portret. Past men het Utrechtse 
portret als een legpuzzel in deze Utrechtse copie dan komen de afmetingen 
van de contouren van beide figuren nauwkeurig met elkaar overeen (afb. 6a-
b). Om het portret in deze copie is, in ovaal, een tekst aangebracht:. HEER 
EVERD ZOUDENBALCH, PROOST VÄ MAESTRICHT, CAN. EN THE-
SAU r. IN DEN DOM T'UTRECHT, HEER VÄ ORK, ÊN EMELOORT, 
FONDAT1" VAN ARME WESEN T'UTRECHT, 1491. 
Hoe kwam de copiïst van dit portret aan deze tekst? Het is niet waarschijnlijk 
dat deze tekst op dezelfde wijze was aangebracht op het Utrechtse portret. 
Compositorisch zou dat eerder ongewoon zijn voor een laat 15de eeuws por
tret. Bovendien zou het schilderij door afzagen behoorlijk verkleind zijn. Dat 
zou betekenen dat ook het Maastrichter portret, dat kort na het Utrechtse 
portret moet ontstaan zijn, op indentieke wijze verkleind is. Erg aannemelijk 
is dat niet. 
De ovale vorm van de tekst, waarbinnen het portret van Zoudenbalch geschil
derd is, roept zeker reminiscenties op aan de talloze prenten die vanaf de 16de 
eeuw op dezelfde wijze een geportretteerde binnen een rond of ovaal rand
schrift weergeven. Een dergelijke prent die aan de basis van de geschilderde 
Utrechtse copie zou kunnen liggen, is echter niet bekend. 
Ook andere mogelijkheden mogen niet uitgesloten worden. Misschien gaat de 
tekst terug op een inscriptie die bijvoorbeeld in het Sint Elisabeth Weeshuis of 

37. De stichting van het oorspronkelijke weeshuis aan de zuidzijde van het Catharijneveld tus
sen Achter Clarenburg en de huidige Lange Elisabethstraat werd in 1582 overgebracht naar het 
voormalige Regulierenklooster aan de Oude Gracht 245. Tijdens de Hervorming werd het wees
huis „gereformeerd". Midden 18de eeuw krijgt het de naam ..Burgerweeshuis". Toen het huis 
aan de Oude Gracht in 1926 eigendom werd van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tram
personeel, werd de stichting ondergebracht in het pand Nieuwe Gracht 98. In 1954 werd de naam 
„Gereformeerd Burgerweeshuis" gewijzigd in „Het Evert Zoudenbalch Huis". 
38. Paneel, 73 x 58 cm. 
39. Gemeente Archief Utrecht. Archief Gereformeerd Burgerweeshuis, nr 19. 
40. Het College van Regenten heeft blijkbaar niet meteen toestemming gegeven. Eerst in 1922 
wordt het schilderij in bruikleen gegeven. Zie noot 25. 
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5. Anoniem Utrechts Meester, fortret van tvert Zoudenbalch, eind 17de - 18de eeuw. 
Utrecht, Het Evert Zoudenbalch Huis. 

de daaraan verbonden kerk - mogelijk bij het graf van Evert Zoudenbalch -
voorkwam. Of moeten we simpelweg denken dat de copiïst van dit portret de 
informatie ontving van de opdrachtgever of van een historisch deskundige? 
Interessant is zeer zeker de duidelijke vermelding van het jaartal. Uit een glo
baal technisch onderzoek 40) bleek dat deze copie niet ouder dan laat 17de 
eeuws, en zeer waarschijnlijk zelfs 18e eeuws is. Ook de manier van schilderen 
en het gebruikte lettertype wezen daar reeds op. De maker en de oorspronke
lijke bestemming van deze eerste Utrechtse copie, is onbekend. 

41. Voor informatie ben ik dank verschuldigd aan P. F. J. M. Hermesdorf en W. G. van Lunte-
ren, respectievelijk schilderijen- en meubelrestaurator. 

66 



5. De tweede Utrechtse copie 
Een opgedoken serie artikelen over „Huize Zoudenbalch", gepubliceerd in 
1896 42), was de aanleiding om te zoeken naar een tweede copie. In zijn laat
ste bijdrage 43) over het huis schetst A. van Rooyen, op een ietwat verwarren
de manier, de diverse bestemmingen van het pand in de 19e eeuw. De auteur 
besteedt ook aandacht aan de toenmalige inventaris. Hij noteert onder andere 
het volgende: Van de schilderijen mag het eerst worden vernoemd het portret van 
heer Evert Van Zoudenbalch, den stichter van huize Donkerstraat en van het R.K. 
Weeshuis in Sinte Elisabeth, redenen te over om aan zijn afbeeldsel in deze zaal 
eene eereplaats te geven, 't Is eene copie in olieverf naar het hier ter stede bestaan
de origineel, van de hand van den, ik meen, Bussemchen kunstschilder Fock. 
Het lag voor de hand om deze copie, wanneer deze bewaard gebleven was, te 
zoeken in het R.C. gesticht aan den singel, het huidige Sint Hiëronymus Ver
pleeghuis aan de Maliesingel te Utrecht. Daar immers was in 1875 een gedeel
te van de inboedel uit de Zoudenbalchhuis in de Donkerstraat onderge
bracht 44). Deze tweede Utrechtse copie (afb. 7) wordt er inderdaad bewaard. 
Over de maker van het portret hoeft er geen twijfel te bestaan: rechts onder is 
het schilderij gesigneerd door A. Fock. 

Anthonius Leopoldus Josephus Maria Fock werd te Amersfoort in 1852 gebo
ren. Tussen ca 1880 en 1890 was hij te Bussum werkzaam, in hoofdzaak als 
portretschilder. Na die tijd trok hij naar Antwerpen, waar hij in 1910 overle
den is. 
Het portret door Fock gaat terug op het Utrechtse portret. In de linker bo
venhoek heeft hij op de copie het familiewapen van Zoudenbalch toegevoegd. 
We mogen aannemen dat de regenten van het katholieke weeshuis, dat sinds 
de 18de eeuw in het huis Zoudenbalch in de Donkerstraat was ondergebracht, 
de copie van het portret bestelden often geschenke kregen. De regentenka
mer was zeker de meest aangewezen plaats voor dit portret van Zoudenbalch. 

6. De tekening door Grolman 
In de Iconografische Atlas van het Gemeente Archief Utrecht wordt een te
kening met het portret van Evert Zoudenbalch bewaard (afb. 8). Deze teke
ning is gemaakt door Anthony Everhardus Grolman (1843-1926) 46). 
Grolman was voornamelijk te Utrecht werkzaam als schilder, aquarellist en 
graficus. Naast zelfstandige creaties maakte hij ook copieën. Het portret van 
Zoudenbalch heeft Grolman in 1878 gemaakt naar het Utrechtse schilderij. In 
de linker bovenhoek van de tekening, heeft Grolman het familiewapen van 
Zoudenbalch toegevoegd met eronder de volgende tekst: HEER. EVERT. 
ZOUDENBALCH. //PROEST. VAN. MAESTRICHT. //CANONICK. EN-

42. (A.A. van Rooyen), ,,Utrecht's Verleden en Heden - Huize Zoudenbalch", Zondagblad van 
de Utrechtsche Courant, 13 april - 27 april - 4 mei en 18 mei 1893. De „opsporing" van deze serie 
artikelen slaagde dankzij G. J. Röhner van het Gemeente Archief Utrecht. 
43. De laatste bijdrage, III b, verscheen op 18 mei 1896. 
44. Zie noot 10. 
45. Doek, 47,5 x 37,5 cm.; rechts onder gesigneerd: A. Fock //d'après -. Het schilderij is eigen
dom van het R.K. Parochiaal Armbestuur der Stad Utrecht. Voor zijn hulp ben ik G. Molenschot 
van het St. Hiëronymus Verpleeghuis bijzonder dankbaar. 
46. Papier, potlood gekleurd en gehoogd, 45,8 x 33 cm. 
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6a-b. Idem afb. 4 en 5. 

7 A. Fork. Portret van Evert Zoudenbalch, 
tweede helft 19de eeuw. 

R.K. Parochiaal Armbestuur der Stad Utrecht. 

8. A. Grolman, Portret van Evert Zoudenbalch, 
1878. 
Utrecht, Gemeente Archief (Iconografische AtlasI. 
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DE. TRESAVRIER. IN. DEN. DOM. TVRECHT. //HEER. VAN. ORCK. 
ENDE. EMELOERT. Deze tekst heeft Grolman letterlijk 47) overgenomen 
van de lijst om het Utrechtse portret. Copiëerlust en locaal historische belang
stelling waren voor Grolman wellicht de belangrijkste drijfveren voor het ma
ken van dit portret. 

De bewaard gebleven en momenteel bekende gegevens - zowel archivalia als 
kunstwerken - zijn onvoldende om Evert Zoudenbalch als maecenas te betite
len. Niets bewijst dat Zoudenbalch een beschermer van kunst en kunstenaars 
was. Slechts enkele gegevens laten toe te vermoeden dat hij mogelijk een 
kunstminnaar was. 
Uit archivalia blijkt dat Zoudenbalch betrokken was bij de uitvoering van een 
zilveren reliekschrijn dat Tyman Ysbrant vervaardigde voor de Dom. Moge
lijk waren de bemoeienissen van Zoudenbalch in opdracht van het kapittel en 
van zakelijke aard. Over enige relatie van Zoudenbalch met de kunstenaar of 
betrokkenheid bij de opdracht is niets bekend. 
Aan de bouw van zijn huis in de Donkerstraat moet Zoudenbalch zeer hoge 
sommen gespendeerd hebben. We mogen aannemen dat hij ook aan de deco
ratie van het interieur veel zorg besteed heeft. Slechts enkele fragmenten zijn 
bewaard gebleven. Uit deze fragmenten blijkt dat Zoudenbalch zich tot de lo
cale Utrechtse kunstproductie beperkte. 
Van de nu bekende portretten van Zoudenbalch zijn de meeste, latere copie-
en die teruggaan op een laat 15de eeuws schilderij. Dit paneel en een portret 
in een bijbel zijn vermoedelijk de enige portretten van Zoudenbalch die tij
dens zijn leven gemaakt zijn. Beide zijn te Utrecht vervaardigd. Mogelijk is 
Zoudenbalch de opdrachtgever geweest, maar absoluut zeker is dat niet. Een 
document uit 1604 vermeldt dat het 15de eeuws schilderij oorspronkelijk hing 
in de kerk van het Sint Elisabeth Weeshuis, dat gesticht was door Zouden
balch. 
Van een anoniem portret uit het begin van de 16e eeuw is de oorspronkelijke 
bestemming onbekend. Dat is ook het geval voor een copie, vermoedelijk ge
schilderd in de 18de eeuw. Dit portret vermeldt in een opschrift het jaartal 
1491, datum van de stichting van het Weeshuis. 
Van twee 19de eeuwse portretten zijn de makers wel bekend: A. Fock en A. 
E. Grolman. De copie van Fock was bestemd voor het katholieke weeshuis, 
dat vanaf de 18de eeuw tot 1875 in het huis Zoudenbalch was ondergebracht. 
De tekening door Grolman is te beschouwen als een exponent van de 19de 
eeuwse copiëerlust. 
In essentie gaan alle copieën terug op het laat 15de eeuwse portret van Zou
denbalch. Het documentaire karakter van de copieën is belangrijker dan het 
kwalitatieve. De portretten van Evert Zoudenbalch zijn meer getuigenis van 
een eeuwenlange waardering voor de stichter van het Sint Elisabeth Gasthuis 
te Utrecht, dan voor de ambtelijke functionaris. 

47. De tekst is niet helemaal letterlijk overgenomen; Grolman maakte namelijk in zijn trans
criptie twee foutjes: bij de eerste VAN is het dwarsstreepje in A vergeten: bij TVTRECHT is de 
tweede T vergeten, zodat er TVRECHT staat. 
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Bijlage portretten van Evert Zoudenbalch 

BIJLAGE 

T'Gerecht committeert Nijhoff ende Straten schepenen om metten curateur ende de gecommit
teerde van den boedel van Joncker Johan Ruysch te spreken ende tot het versouck vander suppli
anten in desen gedaen te induceren, interdicerende by provisie de voors(chreven) curateure ende 
gecommitteerden de vercopinghe vanden schilderye in questie. 
Actum den XXIIe maart 1604, B Enghe 

Aen myn Genadige heeren van den Gerechte der stadt Utrecht geven ootmoedig te kennen die 
huysmeesters in den tyt vant weeshuys binnen Utrecht, hoe dat ten huyse van Joncker Johan 
Ruysch bevonden was seeckere schilderye van heer Event Soudenbalch in zynen leven proost tot 
Maerstricht geweest zynde de fundateur van het oude weeshuis alhier, welcke schilderye zoe by 
supplianten verstaen, vande edele vrouwe van Urck, mit recht soude comen ende behoren aen 
het weeshuys gelyck zy oock zulx presenteer naeder te attesteren die welcke zy supplianten wel 
geerne tot een memorie van deselve fundateur int weeshuys hangen souden ende alsie zy te dien 
fine geweest hebben byde gecommitteerden van de boedel van Johan Ruysch om dselve schilde
rye nae haer te nemen. Ende soe haer die nyet toe en comt dselve by estimatie te betaelen. Ende 
dat die selve gecommitteerde haer dselve schilderye onder alsulcke behoorlicke presentatie nyet 
en willen laeten volgen maar dselve openbaerlicke willen vercopen. Soe ist dat zy supplianten 
versöcCKen oütmoeaeiiCK uat userve gecommittccruen zij georuonneert uy provisie üserve scnii-
derye den supplianten te laeten volgen, onder die presentatie dat hunlieden destimatie van dien 
zal worden betaelt, zoe bevonden wert dselve schilderye het weeshuys nyet te competeren dit 
doen etc 
Joost Adriaensz JP Westrenen 
Dinsinuatie vant boven geschreven appointement es bij op dat vantselve gedaen aan hendrick ve-
chele als curator ende aan enige gecommitteerde vande boedel van Jo(ncker) Johan Ruysch ter 
fine pro ut appointement die myn van autoriserende seijden die wetten te staen 
Actum uts. By my ( ) 1604 

Voor replycq segge dhuysmeesters vant weeshuijs req(uirant)en op ende iegens die frivole ant-
woort van wegen die crediteuren van Johan Ruysch overgegeven tot genouchdoen te blycken 
vam dschilderye in questie eerst inde kerek van S(int)e Elisabeth ende nae het affbreecken van-
dien inde broeders camere vanden weeshuyse tot memorie vanden fundateur gehangen heeft, 
sulex datmen daer uuyt wel can collegen dat dselve schilderye gesstineert ad repraesentandam 
fundatoris memoriam, het weeshuys es competerende, sonder dat hier tegens eenichsins obsteert 
dat die kereke van S(int)e Elisabeth zouden weezen offgebroocken, ende dat dvrunden well ge-
oorloft zoude zijn geweest, dschilderye nae hun te nemen en geconsidereert dat het weeshuijs all 
evenwell es gebleven in zynen volle gerechticheijt, ende alleenlick getransperieert op een com-
modieuse plaetsche, inder vougen dat de vrunden daer deur egheen regt en es geboren omme nae 
hun te nemen die schilderye, die sijl(uden) selve bekennen inde kereke van StElisabeth 
voorg(enoempt) inde broeders camere nae gehangen te hebben, ende consequenten en can die 
que(stelick) niet pretenderen die lotingen die sijl(uden) nopende d'selve schilderye zoude mogen 
hebben gedaen, zoe tselve es res inter alios acta, ende dar kenlick es id quid notram est sine facto 
notre ad alium transferri non posse. Debacherende daeromme tselve ende inhouden vande ge-
heele antwoord bij impertinentie, denegatie ende irrelavantie, concluderende persisteren dselve 
by heuren versoucke. 
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