


In de provincie Utrecht bevindt zich een aantal schilderijen, waarop 

een bijna eendere kop de beschouwer aanstaart. Deze kop wordt 

gebruikt om Willem van Abcoude en Jacob van Gaasbeek aan te dui

den, twee edellieden die respectieve

lijk tot de top van de Stichtse en de 

Bourgondische adel hebben 
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artikel wordt gepoogd om aan te 

tonen dat een 15de-eeuws portret 

eraan ten grondslag ligt. Bovendien 

wordt de sociale context nagegaan, die moet verklaren hoe deze laat

middeleeuwse kop de eeuwen heeft overleefd en hoe hij verzeild kon 

raken in de uiteenlopende voorstellingen waarin we hem thans nog 

kennen. 
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In de jaren 1642-1645 lieten de regenten van het Bartholomeusgasthuis in de Utrechtse 

Lange Smeestraat hun vergaderzaal herinrichten. Voornaamste en duurste onderdeel 

van het nieuwe luxueuze interieur vormden de gobelins die door de Delftse tapijtwever 

Maximiliaan van der Gucht op bestelling werden vervaardigd. Aan het einde van de 

19de eeuw ternauwernood van de ondergang gered mede dankzij de inspanningen van 

Samuel Muller en in de afgelopen eeuw twee maal grondig gerestaureerd, sieren zij 

nog steeds in volle glorie alle wanden van de zaal. 

Alle wanden, behalve het muurvlak boven de schouw. Voor die plek was waarschijnlijk 

het enige gobelin bestemd dat Van der Gucht nooit in Utrecht heeft afgeleverd '. Het 

zou blijkens een notitie uit 1644 'het tronye van de heere van Gaesbeeck' moeten voor

stellen:. 

Over deze 'tronye van Gaesbeeck' zal het gaan in dit artikel. Van der Gucht mag hem 

dan niet geweven hebben, op het thans in het gasthuis aanwezige geschilderde schoor

steenstuk, een ruiterportret uit de 17de eeuw, treffen we een geharnaste figuur aan 

met een eigenaardige kop die stellig de bedoelde edelman moet voorstellen. Precies 

dezelfde karakteristieke tronie figureert op twee portretten die sinds het eind van de 

17de eeuw in het Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede hebben gehangen 

en die zich thans in het Museum Dorestad aldaar bevinden. Voorts is de kop te zien op 

een portret in Slot Zuylen, op een voorstelling van het Laatste Avondmaal, eveneens uit 

het Ewoud- en Elisabethgasthuis afkomstig en thans in de Nederlands Hervormde Kerk 

in Wijk bij Duurstede en op een grote kopie van het Utrechtse ruiterportret in kasteel 

De Haar. 

Ik zal mij in het bijzonder richten op de onderlinge relatie tussen deze schilderijen en op 

hun eventuele afhankelijkheid van oudere voorgangers. Daarbij tracht ik ook de vraag 

te beantwoorden of we meteen min of meer gelijkend portret uit de 15de eeuw te doen 

hebben, of dat de 'tronie van Gaasbeek' een verzinsel uit later tijd is. 

Willem van Abcoude en Jacob van Gaasbeek 

Om te beginnen een eerste complicatie. Achter één tronie gaan twee personen schuil! 

De edellieden Willem van Abcoude (circa 1345-1407) > en diens neef Jacob van Gaasbeek 

(circa 1390-1459) ' worden met bijna eendere trekken afgebeeld. Die overeenkomst 

heeft er zeker toe bijgedragen, dat al in de 17de eeuw beide heren niet meer gemakke

lijk uit elkaar gehouden werden. Toen de regenten van het Bartholomeusgasthuis hun 

'fundateur' wilden laten weven, duidden ze hem abusievelijk als de 'heere van Gaes

beeck' aan. Het was echter Willem van Abcoude die het gasthuis had gesticht terwijl 

zijn neef Jacob nauwelijks een relatie met deze instelling heeft gehad \ Dat het wapen 

van Jacob door Van der Gucht in één van zijn gobelins is aangebracht en dat ditzelfde 

wapen tot op de huidige dag nog overal rondspookt, waar eigenlijk dat van zijn oom 

Willem beoogd werd, zal verderop nog blijken. 
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In hun eigen tijd zal men beide aristocraten niet gauw verward hebben. Daarvoor was 

elk van de twee van te groot sociaal gewicht. Willem van Abcoude had zijn voornaam

ste machtsbases in het Sticht, waar hij met meer dan een dozijn versterkte huizen en 

een uitgestrekt grondbezit de bisschoppen in aanzien naar de kroon kon steken6. Toen 

hij in 1407 stierf, verviel zijn erfenis aan zijn neef Jacob van Gaasbeek, aan wie reeds 

middels zijn vader, Willems broer Zweder, ook de beschikking over belangrijke territoria 

in Brabant en Holland was toegevallen. Moet men Willem bijna de gelijke van de 

Utrechtse landsheer achten, de positie van Jacob overtrof nog die van zijn oom. Zeker in 

de jaren twintig van de 15de eeuw, toen hij zijn aanvankelijke alliantie met Jacoba van 

Beieren had verbroken en de winnende Kabeljauws-Bourgondische zaak had omarmd, 

rees zijn ster tot grote hoogte7. Zowel Willem als Jacob combineerden politieke macht 

met enorme rijkdom waardoor het hun mogelijk was een vorstelijke staat te voeren. 

Jacob behoorde op het hoogtij van zijn carrière tot de voornaamste geldschieters van 

de Brabantse en Hollandse landsheren8. 

Dat zij ondanks hun maatschappelijke status toch allengs in vergetelheid zijn geraakt 

en derhalve in de 17de eeuw onderling nogal eens verwisseld werden, moet worden 

verklaard uit het lot dat zo vele aristocratische geslachten heeft getroffen: het ontbre

ken van wettige mannelijke nazaten. Willem had alleen bastaardzonen verwekt, reden 

voor de vererving van zijn heerlijkheden op Jacob. En Jacob had, naar een sterk gerucht 

wil, de enige zoon uit zijn eerste huwelijk eigenhandig de hersens ingeslagen, terwijl 

zijn tweede huwelijk kinderloos 

bleef. Zo ging in één fatale klap 

een familiefortuin ten onder dat in 

drie eeuwen was opgebouwd. En 

de herinnering aan Willem en 

Jacob werd voortaan, langzaam 

vervagend, nog slechts in stand 

gehouden binnen een enkele bas-

taardtak en in de kerken, kloosters 

en gasthuizen die van hun vrome 

schenkingen hadden geprofiteerd. 

In de tweede helft van de 15de 

eeuw en in het grootste deel van 

de 16de eeuw zal die herinnering 

nog mede geschraagd zijn door de 

alom aanwezige gebeeldhouwde 

en geschilderde gedenkstukken 

1. Portret van Willem van Abcoude; kopie, 
1691; doek, 97,5 x 73. Museum Dorestad 
(voorheen Ewoud- en Elisabethgasthuis), 
Wijk bij Duurstede. 
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van de familie; na de beeldenstormen, de ontmanteling van de kloosters en met het 

voortschrijden van de reformatorische 'zuiveringen' in de kerken raakten ook veel van 

die steunpunten van de memorie op drift of gingen geheel verloren. Het zijn de over

blijfselen van dat proces van verval, die hier aan de orde zijn. 

Twee portretten 

We moeten wel aannemen dat men in 1642 in het Utrechtse Bartholomeusgasthuis 

over een geschilderd portret beschikte, waarvan men meende dat het de 'tronie' van de 

stichter van het gasthuis voorstelde. Van der Gucht zal dat in Delft niet hebben kunnen 

vinden en een opdracht tot een fantasieportret zou wel niet zo specifiek zijn geformu

leerd. 

Deze veronderstelling wint nog aanzienlijk aan waarschijnlijkheid doordat in Wijk bij 

Duurstede een portret van Willem van Abcoude bewaard is gebleven dat precies beant

woordt aan de omschrijvingen van 1642: '... de figure van de heere van Gaesbeeck als 

fundateur van desen huys ten halven lijve met silver ende gout in zijn harnas op een 

viercant..."' (zie afb. 1). Bovendien is bekend dat dit Wijkse schilderij een kopie is van 

een portret dat zich in 1690 nog in het Bartholomeusgasthuis bevond. In december van 

dat jaar namelijk sturen de regenten van het Ewoud- en Elisabethgasthuis één hunner, 

de Heer van Natewisch, erop uit '... 

om tot Utreght te laten copieren 

het conterfeijtsel van den heere 

van Gaasbeek, fundator van desen 

huyse, welck te vinden is int Bar-

tholomei Gasthuijs tot Utreght' '". 

Meteen valt op dat ook in Wijk bij 

Duurstede in 1690 over de heer van 

Gaasbeek gesproken wordt, terwijl 

de heren regenten in hun archief 

zonder veel moeite hadden kunnen 

terugvinden dat 'Willem van 

Apcoude ende Duersteden' de stich

ter van het gasthuis was en niet 

diens neef Jacob van Gaasbeek ". 

Er is goede reden om aan te nemen 

dat de Heer van Natewisch dan ook 

2. Portret van Jacob van Gaasbeek; kopie, 
1690; doek, 91 x 73. Museum Dorestad 
(voorheen Ewoud- en Elisabethgasthuis), 
Wijk bij Duurstede. 
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aanvankelijk met een verkeerde kopie is teruggekeerd. In juni 1691 wordt hem namelijk 

opnieuw verzocht 'omme de pourtraitvan defundateur van desen Gasthuijsen te laten 

copieren'12. Nu zou natuurlijk de eerste kopieeropdracht zonder gevolg gebleven kun

nen zijn, maar dat wordt al heel wat minder plausibel omdat tot voor kort in het Wijkse 

gasthuis twee portretten hingen, één van Willem en één van Jacob (zie afb. 1 en 2). Het 

heeft er alle schijn van dat de regenten in het voorjaar van 1691 hun vergissing hebben 

bemerkt en toen alsnog het portret van hun stichter Willem in Utrecht hebben laten 

naschilderen. Aangezien men dat van Jacob toch al in huis had, hebben de heren van de 

nood een deugd gemaakt en onder het Gaasbeekportret laten vermelden dat hij de 

stichter van het Bartholomeusgasthuis was, zodat de schijn van twee pendanten 

gewekt kon worden: oom en neef, nagenoeg met dezelfde gelaatstrekken, beiden 

stichter van een gasthuis. Deze reconstructie wordt ondersteund door een belangrijk 

gegeven dat tot nu toe aan de aandacht is ontsnapt. De laatste regel van het onder

schrift is namelijk overgeschilderd. Oorspronkelijk stond daar eenvoudig 'Fondateur de 

eest hospital'. De oorsprong van die fout lag vermoedelijk in Utrecht, zoals hierna zal 

blijken. In elk geval maakt de overschildering duidelijk dat men (ook) in Wijk bij 

Duurstede de eigen stichter aanvankelijk met Jacob van Gaasbeek had geïdentificeerd 

en pas naderhand Willem van Abcoude de eer had gegeven die hem toekwam. 

Bovendien weten we nu dat het Bartholomeusgasthuis behalve over het portret van 

Willem dat Van der Gucht had zullen weven en dat in kopie in Wijk beland is, ook over 

dat van Jacob beschikte. Dat was althans zo in 1690-1691 toen de Heer van Natewisch 

zich in de war had laten brengen, maar dat was hoogstwaarschijnlijk al veel eerder het 

geval. Dat blijkt reeds uit de vergissing van 1642 toen men Van der Gucht zijn 'tronie 

van Gaasbeek' had willen laten maken, maar dat blijkt eveneens uit andere en vroegere 

stukken uit het Bartholomeusgasthuis. Het oude archief van dit gasthuis is helaas 

goeddeels verloren gegaan. In 1609 echter maakten enkele regenten een Memorie-

boeck, '... opgerecht ende neerstich bijeenverghadert uijt alle oude rekeninghen, brie

ven ende taeffelen ..." ". Dit Memorieboeck vermeldt expliciet en nadrukkelijk de rol van 

'Wilhelm, heere van Abcoude ende van Duierstede' die een kwijnend, aan S. Apollonia 

gewijd gasthuisje in 1378 als Bartholomeusgasthuis nieuw leven had ingeblazen '... als 

het blijekt bij sijn testamente ende fundatiebrieff...'". Men zou zeggen dat de regenten 

hun kennis over het gasthuisverleden dus redelijk op orde hadden, maar dat blijkt toch 

ook al in 1609 en volgende jaren niet het geval te zijn geweest '5. Tot tweemaal toe is 

een complete fraai verluchte bladzijde in het Memorieboeck gewijd aan wat als het 

wapen van de stichter werd beschouwd (zie afb. 3). En wat is het geval? Beide keren 

beeldde men niet het wapen van Willem, maar dat van Jacob af! '6 Een hand uit de 17de 

of 18de eeuw voltooide de contaminatie van beide heren door boven één van de 

wapens het volgende opschrift aan te brengen: 'Den Edelen welgeboren Willem Baron 

van Gaesbeeke Heere van Abcoude ende Duerstede Erfmaerschalck van Henegouwen, 

Gouverneur ende Capiteyn Generael van Holland, Zeeland ende Vrieslandt. Fundateur 
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"dclin !*tóStóü 
rie. fffÇ/vr7, 

3. Stichterswapen (Jacob van Gaasbeek) In 

het Memorieboeck van het Bartholomeus-

gasthuis, Utrecht, ijde eeuw. HUA, BA II 

SB, 1603, fo. 2r. 

van desen Gasthuyse. Anno 1407' ' . 

Kennelijk wist de schrijver dat de 

stichter 'Willem' had geheten en 

kende hij het jaartal 1407, waarin 

Willem de gasthuisbroederschap 

(niet het gasthuis!) had gesticht en 

begiftigd '8. De rest van het op

schrift is met weglating van Putten 

en Strijen een letterlijke vertaling 

van de titulatuur van Jacob die wij 

thans nog op de Wijkse kopie van 

1690-1691 aantreffen (zie afb. 2). 

De slotwoorden maken het 

hoogstwaarschijnlijk dat de in het 

Ewoud- en Elisabethgasthuis over

geschilderde 'Fondateur de eest 

hospital' inderdaad al op een 

Utrechtse vergissing berustten, zo

als hiervoor gesuggereerd. 

De wapenafbeeldingen in het 

Memorieboeck versterken nog 

twee andere zojuist geuite veron

derstellingen. Ten eerste natuurlijk 

dat de gasthuisstichter Willem van Abcoude en diens neef Jacob ook al in de vroege 

17de eeuw door elkaar werden gehaald. En ten tweede dat er twee portretten in het 

Bartholomeusgasthuis hebben gehangen, ruim voordat de Wijkse kopieeropdrachten 

in 1690-1691 werden uitgevoerd en ook nog ruim voordat Van der Gucht in 1642 werd 

benaderd. Tot de 'taeffelen' die in 1609 de verluchters van het Memorieboeck tot voor

beeld hebben gediend, behoorden bijna zeker de voorbeelden van de beide Wijkse stuk

ken. 

Bezien we thans deze portretten en hun onderlinge relatie wat nader. Hoewel bij de 

overeenkomsten tussen beide koppen familieverwantschap een rol zou kunnen spelen, 

is daarnaast en wellicht in hoofdzaak van ontlening sprake. Het vrijwel ontbreken van 

wenkbrauwen, de vorm van de neus en van de oogleden, de geprononceerde (ongeluk

kig weergegeven) kin en de reeks verticale rimpels bij de neuswortel zijn dermate 

opvallend identiek, dat inderdaad van één tronie kan worden gesproken. 
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Als deze trekken al aan één van beiden hebben toebehoord, dan moet dat Jacob van 

Gaasbeek zijn geweest. Omdat we over kopieën en wellicht zelfs over kopieën van 

kopieën spreken, is het belangrijkste argument daarvoor niet de evident betere kwali

teit van het Gaasbeekportret. Dat argument moet gezocht worden in het simpele feit 

dat dergelijke karakteristieke portretten in de Nederlanden omstreeks 1400 nog niet, 

maar een halve eeuw later wel denkbaar zijn ". 

Vanzelfsprekend mag niet op voorhand de mogelijkheid uitgesloten worden dat beide 

portretten willekeurige achteraf geconstrueerde verzinsels zijn, vervaardigd ergens 

tussen de dood van Jacob in 1459 en het opduiken van de eerste verwijzingen naar hun 

bestaan in het begin van de 17de eeuw. In dat geval zou de onderlinge relatie er weinig 

toe doen en kan men beide koppen en desnoods nog die van andere verwanten 'in 

serie' vervaardigd hebben, zoals bijvoorbeeld bij de portretreeksen van vorsten gebrui

kelijk was2". Ook fictieve portretten ter verhoging van de status van latere generaties 

zijn niet bij voorbaat denkbeeldig. Er zijn verscheidene gevallen bekend van geheel of 

gedeeltelijk vervalste schilderijen waarmee aristocraten uit de 17de eeuw hun afstam

ming uit oude adellijke geslachten geloofwaardig probeerden te maken 2I. Even verder

op zullen we een voorbeeld tegenkomen waarbij gehechtheid aan adellijke afkomst 

mede aanleiding was tot het laten vervaardigen van een curieus anachronistisch schil

derij. 

Voor het Gaasbeekportret ontbreekt echter elke aanwijzing in die richting. Zoals hier

voor gezegd, was hij de laatste telg van zijn geslacht en er is niets bekend van lieden die 

lang na zijn dood nog hebben geprobeerd zich op hun afstamming van Jacob te beroe

pen ". Als er al tot latere fictieve portretten opdracht gegeven zou zijn, dan moet men 

eerder aan de gasthuizen en kloosters denken die zich met hem verbonden voelden. 

Ook daarvoor ontbreekt evenwel elke aanwijzing. Er zijn daarentegen talrijke argumen

ten die pleiten voor de hoge ouderdom van het Gaasbeekportret. Uiteraard betreffen 

die het origineel, niet de kopie in Wijk bij Duurstede en wellicht evenmin het verdwe

nen voorbeeld daarvan in het Bartholomeusgasthuis. 

Dit laatste was waarschijnlijk niet meer dan één van de vele varianten van het portret 

die in omloop zijn geweest of dat nog steeds zijn. Alvorens dieper te graven naar de 

oorsprong van het werk is het zaak de sporen van die varianten te inventariseren. 

Het Gaasbeekportret 

Een mogelijkerwijze zeer oud exemplaar heeft zich bevonden op kasteel Valckesteyn in 

Poortugaal. Daar is het gezien door de antiquarisch gerichte historicus Pieter van der 

Schelling (1691-1750), die goed bekend was met de Zuidhollandse eilanden 2i. Vermoe

delijk heeft hij het kasteel bezocht in de jaren 1713-1737 toen het bewoond werd door 

Maria van der Duyn, laatste telg uit de familie Grijp van Valckesteyn die het huis sinds 

1588 in bezit had24. Na haar dood bleef het kasteel onbewoond tot kort voor de afbraak 
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in 1826-1827. Poortugaal behoorde tot Putten en Valckesteyn was in de 14de eeuw het 

centrum van die heerlijkheid geworden. Zowel Jacob van Gaasbeek als zijn vader Zwe-

der hebben erover beschikt en er wellicht ook af en toe verbleven 25. Het is een aanlok

kelijke, maar wellicht iets te romantische gedachte, dat een exemplaar van Jacobs por

tret samen met het huis alle bezitswisselingen zou hebben doorgemaakt orn daar in de 

18de eeuw nog te verwijzen naar de roemruchte bewoner van drie eeuwen her26. 

Waarschijnlijker is dat het portret door één van de Crijps van Valckesteyn later is ver

worven als aandenken aan de grote kasteelheer van vroeger. Dat het hoe dan ook een 

oude variant kan zijn geweest, blijkt uit Van der Schellings notitie, dat het onderschrift 

'in oude letteren' geschilderd was27. In de eerste helft van de 18de eeuw ervoer men 

gothische cursieven en boekschrift als 'oude letters', maar zeker niet de romeinse kapi

talen op de overgeleverde varianten van het portretm. 

Rond 1911 duikt opnieuw een exemplaar van het portret op. Dit keer is de waarnemer 

E.W. Moes, auteur van de Iconographia Batavia, een nog steeds gebruikt naslagwerk 

voor historische portretten. Na de voltooiing van het tweede deel in 1905 bleef hij tot 

zijn dood in 1912 aantekeningen maken en één daarvan vermeldt het Gaasbeekportret 

'bij wijlen de douairière van Reede en ter Aa te Utrecht'2'. Het zal wel Susanna Schiff 

van Reede tot ter Aa betreffen, die in 1911 is overleden. Susanna van Reede was opge

groeid op de bekende buitenplaats Rupelmonde aan de Vecht en wellicht heeft het 

schilderij daar gehangen "'. Het kennersoog van Moes registreerde nog dat het om een 

'oude copie' ging, waarmee ook dit exemplaar in de 16de of tenminste 17de eeuw moet 

worden geplaatst. 

Dat geldt ook vooreen paneel dat img79 bij Mak van 

Waay uit particulier bezit geveild is en vervolgens 

niet meer retraceerbaar in andere particuliere han

den is overgegaan. In de summiere veilingbeschrij

ving wordt het stuk 'ca. 1600' gedateerd. Als schilde

ring op paneel zal het in elk geval niet jonger dan de 

17de eeuw zijn geweest ". Vergeleken met het Wijkse 

schilderij heeft het een veel kleinere omvang, maar 

veel logischer en dus misschien oorspronkelijker pro

porties (respectievelijk 91x73 en 38x26 cm). Op het 

Wijkse doek zijn namelijk de ruimten aan weerszij

den van de figuur bijzonder breed. Wellicht heeft 

daarbij de omvang van het onderschrift een rol ge

speeld. Op varianten die niet voor de gasthuizen 

waren bestemd, ontbrak uiteraard de laatste regel, 

waardoorde tekst wellicht anders gegroepeerd was. 

4. Portret van Jacob van Gaasbeek; kopie, 18de eeuw (>); doek, 

27,5 x 27,5. Collectie Slot Zuylen (cat.nr. 148). 
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Dat is ook het geval op een laatste variant, die gelukkig wel voor onderzoek toeganke

lijk is. Het betreft een nog kleinere, ovale kopie op doek op Slot Zuylen (zie afb. 4) '2. Het 

portrettenbestand op Zuylen valt globaal uiteen in een al in de 17de eeuw door Hendrik 

Jacob Tuyll van Serooskerke aangelegde verzameling en een in 189g ingebrachte collec

tie, toen het slot in bezit kwam van een andere tak van de familie Van Tuyll33. Het por

tretje van Jacob van Gaasbeek behoort tot deze laatste groept. Het bevat behoudens 

geringe varianten en de weggelaten laatste regel hetzelfde onderschrift als het Wijkse 

doek. Het tekst dragende muurtje en het wapen zijn door de kopiist sterk vereenvou

digd. Het belangrijkste verschil, naast vorm en omvang, betreft de rode kleur van de 

kaproen en de mantel, waardoor het portret heel anders oogt dan het Wijkse met zijn 

zwart-bruine koloriet. 

Wellicht gaat het in deze vier gevallen ten dele om hetzelfde exemplaar. Zo is het goed 

denkbaar dat het in 1911-1912 door Moes geziene werk uit de boedel van Susanna Schiff-

van Reede samenvalt met het in 1979 bij Mak van Waay geveilde paneel. In beginsel zou 

ook het portret op Valckesteyn met beide of één van beide kunnen worden geïdentifi

ceerd, hoewel dat laatste door de lokalisering op Putten toch meer een buitenbeentje 

lijkt. Het ovalen portretje op Zuylen is in ieder geval een afzonderlijk exemplaar, al kan 

het wel als kopie in de omgeving van de andere tot stand gekomen zijn: de omvangrijke 

geslachten Van Tuyll en Van Reede waren in de 17de en 18de eeuw door tenminste vier 

huwelijken met elkaar verbonden '5. En tenslotte is het niet onmogelijk dat één van de 

niet retraceerbare stukken het na 1691 uit het Bartholomeusgasthuis verdwenen exem

plaar is. 

Waarop is nu de veronderstelling gebaseerd dat achter al deze al dan niet overgelever

de kopieën een veel ouder origineel schuil gaat? De argumenten vallen uiteen in ver

scheidene groepen. De eerste betreft het onderschrift. Om te beginnen de taal ervan: 

het feit dat het in het Frans geschreven is en niet in het in de noordelijke Nederlanden 

gangbare Latijn of Nederlands wijst al enigszins in de richting van het Bourgondische 

regeringsapparaat en het Bourgondische hofleven, waarin Jacob, zelf een verre ver

want van de hertogen, een aanzienlijke plaats innam 16. De vormen mareschal, Hen-

(n)ault, eest en hospital zijn bovendien uit het Frans van de late Middeleeuwen afkom

stig en in de 16de eeuw al ouderwets. 

Zwaarder weegt nog de inhoud van de tekst. Niet alleen worden allerlei titels opge

somd die historisch volledig correct zijn, ook de bewoordingen zijn precies uit de tijd 

van Jacob zelf. Met behulp van wat archiefonderzoek had men in Utrecht en omgeving 

in de loop van de 16de of 17de eeuw weliswaar een aantal titelelementen uit de oorkon

den kunnen lichten (Gaasbeek, Abcoude, Duurstede, Putten en Strijen), maar lang niet 

alle. Naar het erfmaarschalkschap van Henegouwen, een eretitel, had men al wat lan

ger moeten zoeken, maar wie had in de destijds voorhanden bronnen nog kunnen te

rugvinden dat Jacob zich inderdaad heel even ruwaard (gouverneur) en kapitein-gene-
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raal heeft mogen noemen3"? En wie zou als vertaling van 'heer' het pronkende Bra

bantse 'baron' hebben gebruikt in plaats van het veel meer voor de hand liggende 'seig

neur',8? Wie zou deze fraaie, als zodanig nooit in oorkonden gebruikte, verzameling 

titels hebben kunnen aanleggen, behalve Jacob zelf of door hem geïnstrueerde tijdge

noten? Om de zaak in een juist perspectief te zien, moet eraan herinnerd worden dat 

we tot nu toe uitsluitend aanwijzingen hebben aangetroffen, dat men in de 17de eeuw 

Jacob van Gaasbeek als historische figuur überhaupt nauwelijks wist te onderscheiden. 

Laat staan, derhalve, dat men de finesses van zijn titulatuur had kunnen reconstrueren. 

Een apart probleem vormen de twee laatste tekstgedeelten. De sterfdatum kan natuur

lijk later zijn toegevoegd - dat is op de kopieën niet meer uit te maken. Ook niet uit te 

sluiten valt echter dat het hele portret, inclusief sterfdatum, kort na Jacobs dood ont

staan is, bijvoorbeeld op instigatie van zijn tweede vrouw die destijds wellicht nog leef

de of door de zorgen van zijn bastaardzoon Zweder3'. De woorden 'fondateur de eest 

hospital' zijn zeker een toevoegsel achteraf. Anders zouden ze wel direct op de titula

tuur zijn gevolgd en aan de sterfdatum voorafgegaan. Dat wijst erop dat het portret 

oorspronkelijk niet voor een gasthuis bestemd was, maar andere doelen heeft gediend. 

Niettemin blijft het een opvallende zaak dat deze formulering, waarvan we zojuist 

zagen dat zij 15de- of hooguit i6de-eeuws moet zijn, al zo vroeg foutief op het schilderij 

is aangebracht. Aangenomen moet dan worden dat de regenten van het Bartholo-

meusgasthuis al veel eerder dan hun opvolgers van rond 1600 Jacob en Willem hebben 

verward. Een andere mogelijkheid is, dat deze variant van het schilderij met inbegrip 

van het volledige onderschrift oorspronkelijk voor een nog onbekend gasthuis bestemd 

was, dat wèl door Jacob was gesticht40. 

Een tweede basis voor de argumentatie ligt in het afgebeelde wapen. Ook daarbij moe

ten we via de kopieën tot het origineel zien te komen. Het wapen zoals het thans op het 

Wijkse schilderij staat, is het product van een restauratie uit 1845. Het oude wapen was 

'... in de wapenenremotie bij de revollutie van den jare 1795 verdonkert' en het werd nu 

hersteld met behulp van een wapen 'in ton gegaveerd', berustende bij de secretaris van 

het gasthuisbestuur, 'in wiens handen hetzelve na die wapenremotie als eigendom 

was aangekomen'"". We moeten dit proza uit de notulen van het Ewoud- en Elisabeth-

gasthuis vermoedelijk zo uitleggen dat het oorspronkelijke wapen in 1795 was over

schilderd en dat de secretaris over een ingekleurde gravure beschikte die nu als voor

beeld voor de restaurator moest dienen. Geheel zeker is deze uitleg niet: 'verdonkeren' 

kan ook 'verduisteren' in de zin van 'wegnemen' betekenen en 'gegaveerd' zou eventu

eel ook op een sculpturale vorm in hout kunnen slaan (2. 

Het voorbeeld van de secretaris bevatte, hoe dan ook, alleen het wapen van Jacob van 

Gaasbeek, dat sindsdien abusievelijk ook de afbeeldingen van Willem van Abcoude 

begeleidt. Het is opgebouwd uit vier kwartieren met achtereenvolgens de wapens van 

Abcoude, Gaasbeek, Putten en Strijen. Daarmee stemde de gravure overeen met de 

oudste variant waarin het wapenschild van Jacob is overgeleverd. Als zodanig ver-
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5. De aanbieding van een register aan 
Filips de Goede, in aanwezigheid van 
hoge ambtenaren en aristocraten, waar
onder Jacob van Gaasbeek (links met 
kaproen om de kin gewikkeld); perka
ment, ca. 20 x 78. Miniatuur uit 
Remissorium Philippi. ARA, Graven van 
Holland, 214g, fo. ir. 

schijnt het op zijn eigen grootze

gel 4', op een in Parijs bewaard 

wapenboek van omstreeks 1450 " 

en op een miniatuur in het Remis

sorium Philippi, eveneens uit het 

midden van de 15de eeuw (zie afb. 

5) 45. In hetzelfde Remissorium 

komt overigens nog een gespiegel

de variant voor46, die ook te zien is 

op Van Buchells weergave van een 

glas in het Domkoor (zie afb. 6) r 

en in het Memorieboeck van het 

Bartholomeusgasthuis (zie afb. 3). 

In dit laatste geval is bovendien de Gaasbeekse leeuw naar links gewend. Een beslissend 

bewijs van ouderdom kan echter niet aan dit wapenschild worden ontleend: de afbeel

ding die bij de secretaris berustte is namelijk niet met zekerheid van het Wijkse schilderij 

(en daarmee indirect van het Utrechtse voorbeeld) afgeleid. Het kan ook een product 

geweest zijn van heraldiekverzameiaars die toegang tot de goede bronnen hadden. 

Dat ligt echter anders wanneer we ons richten op de eigenaardige opgehangen schijf-

vormige bijfiguren die boven de wapendekking zijn aangebracht. Dergelijke bijfiguren 

hebben hun intrede in de late Middeleeuwen gedaan. Ze werden naar willekeur aange

bracht om persoonlijke of collectieve elementen van rang, stand of functie aan te dui

den. Omdat ze niet tot het wapen stricto sensu behoorden, vertoonden ze weinig 

bestendigheid en zijn ze weer verdwenen onder invloed van het proces van heraldische 

systematisering dat in de tweede 

helft van de 16de eeuw is ingezet18. 

In de wapenboeken, die zich op 

schild en helmteken concentreren, 

komen ze dan ook niet voor. 

Het toeval heeft evenwel deze 

6. Het 'Gaasbeekglas' in de kooromgang 
van de Utrechtse Dom; deel van een blad
zijde uit A. Buchelius Monumenta passim 
in templis..., (ca. 1592 - ca. 1630). HUA, 
Bibliotheek ms. XXVIIIL1J0. 7V. 

j -^ r>Wp \>titft 
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y. Zegel van Jacob van Gaasbeek, met twee schijven aan 
weerszijden van het helmteken; akte 10-12-1436. SAKRUH, 
Gasthuis 1,163. 

'schijven' van Jacob van Gaasbeek voor ons be

waard. Behalve op het Wijkse schilderij figureren 

ze in het Memorieboeck (zie afb. 3) en dus stonden 

ze ook bijna zeker op het verdwenen portret in het 

Bartholomeusgasthuis. Bovendien, en dat weegt 

zwaar, heeft Van Buchell ze eind 16de eeuw gezien 

op het Gaasbeekglas in de Utrechtse Dom: '... infra 

vero emblema Gaasbeeckiorum erat, duo lapides 

molares et litere' II coniunctae'4". Daarmee zijn ze 

bijna zeker terug te voeren tot Jacob zelf als de 

stichter van dit glas. 

De laatste twijfel dienaangaande verdwijnt, wanneer ook de zegels van Jacob bij de 

beschouwing worden betrokken ,0. Op diverse typen die hij zelf als zegelaar gebruikte, 

verschijnen vergelijkbare schijven, net als in het wapen paarsgewijze aangebracht (zie 

afb. 7). Bovendien vormde de schijf als zodanig zowel een tegenzegel met randschrift 

als een persoonlijk signet zonder randschrift (zie afb. 8). Deze kleine zegels gebruikte 

hij in de perioden dat hij optrad als 'sigillifer' (zegelbewaarder) van Jan IV van Brabant 

en van Jan van Beieren als graaf van Holland M. Dat Jacob veelvuldig dit eigen stempel

tje op landsheerlijke stukken liet drukken was vooral in Brabant hoogst ongewoon. Dit 

gebruik heeft dan ook de aandacht van diverse sigillografen getrokken, overigens zon

der dat een verklaring voor het fenomeen is gevonden,2. Of het om molenstenen ging, 

zoals Van Buchell al aan het eind van de 16de eeuw meende en ook in de moderne lite

ratuur enigszins aarzelend wordt verondersteld, is 

de vraag. Er is geen sprake van een specifieke rela

tie met maalrechten, noch bij Jacob noch bij enige 

andere Gaasbeekse heersi. De ophanging aan ket

tingen op de wapenafbeeldingen pleit eveneens 

ertegen M. Van nog meer gewicht is, dat de schijven 

op sommige zegels met een vrij ingewikkeld lijnen-

patroon zijn ingevuld, dat in het geheel niet lijkt op 

de waaiervormige groeven van molenstenen (zie 

afb. 7 en 8). Wat de schijven oorspronkelijk ook 

voor Jacob gesymboliseerd mogen hebben, het is 

zeker dat ze als zeer persoonlijk zegelontwerp 

gediend hebben en het is wellicht mede ais zegel-

8. Tegenzegel van Jacob van Gaasbeek; schijf met randschrift; 
akte 7-2-1419. ARA, Graven van Holland, 84. 
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stempels dat ze terugkeren bij diens wapens. Dat zou ook een plausibele verklaring 

voor de kettingen bieden. Voor ons betoog is uiteraard het grootste belang van hun 

aanwezigheid op het portretschilderij, dat daarmee eens te meer een verwijzing voor

komt naar een authentiek kenmerk uit de 15de eeuw. De mogelijkheid dat het raam in 

de Dom de bron voor het schilderij of voor het Memorieboeck zou zijn geweest, kan 

worden uitgesloten, omdat de wapenschilden zelf en de kwartieren afwijken van de 

vormen die Van Buchell heeft vastgelegd. 

Een derde reeks argumenten heeft betrekking op de voorstelling zelf. Omdat het om 

een kopie gaat is daarbij terughoudendheid geboden, vooral in stilistisch opzicht. 

Nochtans kan worden vastgesteld dat de luxueuze tabberd en de kaproen een aristo

craat uit het midden van de 15de eeuw goed passen en in elk geval geen evidente ana

chronismen vormen 55. Op een overgeleverde contemporaine afbeelding van Jacob, een 

miniatuur uit het hiervoor genoemde Remissorium Philippi (circa 1450), staat hij trou

wens eveneens met kaproen en tabberd afgebeeld (zie afb. 5)s6. De gelaatstrekken zijn 

misschien te zeer bedorven door de kopiisten om er conclusies aan te verbinden. Voor 

één onderdeel zou ik echter een uitzondering willen maken: de sterk beklemtoonde 

verticale huidplooien bij de neuswortel, die zoals we al zagen een hoofdkenmerk van de 

tronie vormen, ongeacht of Willem of Jacob wordt afgebeeld. Het gaat te ver om derge

lijke bijna sculpturale rimpels als een typisch ïsde-eeuws kenmerk aan te duiden, ze zijn 

niettemin bij schilders uit die eeuw heel wat gemakkelijker terug te vinden dan bij hun 

opvolgers uit de 17de eeuw. Ik verwijs slechts als voorbeelden naar enkele koppen bij 

Dire Bouts en Jacques Daret en talrijke bij Robert Campin en Rogier van der Weyden, om 

aan te tonen dat dit ook voor kunstenaars uit de omgeving van Jacob van Gaasbeek 

geldt57. 

Tenslotte een laatste argument dat meteen een brug slaat naar één van de andere 

schilderijen die het onderwerp vormen. De tronie van Gaasbeek, maar nu zeker bedoeld 

om Willem van Abcoude af te beelden, is ook terug te vinden op een schilderij dat zich 

thans in de N.H. kerk te Wijk bij Duurstede bevindt. Zo dadelijk zullen we zien dat er 

dwingende argumenten zijn om dit doek na 1615 te dateren. Wel bijna even dwingend 

is de op de voorstelling verdwaalde figuur van Willem van Abcoude terug te voeren op 

een gebedsportret. En als Willem daarop met de specifieke Gaasbeektronie stond afge

beeld, terwijl de vervaardiging van een memoriestuk voor de in 1407 gestorven Willem 

bezwaarlijk later geplaatst kan worden dan tijdens het leven van zijn neef Jacob, dan 

moet de conclusie wel zijn dat het Gaasbeekportret nog vóór diens dood in 145g 

bestaan zal hebben58. 

Het is mogelijk dat dit portret al in een vroeg stadium in meerdere varianten heeft 

bestaan, wellicht verspreid over de voornaamste kastelen waar Jacob placht te reside

ren en over de geestelijke instellingen onder zijn patronage. Aan het Bartholomeus-

gasthuis moet men daarbij niet in eerste instantie denken. Anders dan bij zijn oom is 

van persoonlijke contacten tussen Jacob en dit gasthuis weinig bekend. Een veel meer 
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voor de hand liggende verblijfplaats voor een Gaasbeekportret was het karthuizer 

klooster Nieuwlicht vlak buiten Utrecht. Dit was een echt familieklooster van de Gaas-

beeks. Jacobs vader Zweder had het gesticht en was er in 1400 begraven ". Jacob zelf 

heeft er een groot familiegraf laten inrichten waarnaar in 1443 de resten van zijn vader 

werden overgebracht om er samen met die van zijn zuster Jole(n)ta te rusten. In 1447 

liet hij vervolgens het gebeente van zijn moeder uit Rhenen naar dit graf overbrengen 

en toen hij zelf in 1459 in Brussel stierf werd ook zijn eigen stoffelijk overschot dadelijk 

naar Utrecht vervoerd om in dit graf te worden bijgezet'". Dat Nieuwlicht een cultureel 

centrum van belang was, is genoegzaam bekend. In het kader van dit onderzoek is het 

niet van belang ontbloot, dat circa 1450 een drieluik van Jan van Eyck in dit Gaasbeek-

klooster was opgesteld, dat ondermeer een gelijkend schenkersportret bevatte61. De 

mogelijkheden van de moderne schilderkunst kunnen Jacob van Gaasbeek nauwelijks 

zijn ontgaan. 

Het Laatste Avondmaal 

Het is thans de hiervoor genoemde hybride voorstelling in de Nederlands Hervormde 

kerk die nader onderzoek vergt (zie afb. 9). Dit doek duikt op in de bronnen in het jaar 

1790, als blijkt dat het door Leendert van Schaik, de rentmeester van het Ewoud- en 

9. Het Laatste Avondmaal met gebedsportret van Willem van Abcoude (naar L. da Vinci, P.P. Rubens en P.Soutman); ca. 7675-
7678 (?); doek 727 x 773. Wijk bij Duurstede, N.H. kerk (voorheen Ewoud- en Elisabethgasthuis). 
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Elisabethgasthuis op een publieke verkoping voor ƒ 12-3-6 is aangekocht. Als 'monu

ment der oudheid en nog al van eenig aanbelang' nemen de regenten van het gasthuis 

het schilderij van de rentmeester over 'met dankzegginge voor zijne attentie'6-. Tot 

voor kort heeft het doek vervolgens in verschillende vertrekken van het gasthuis 

gehangen, waarna het in bruikleen aan de kerk is gegeven". 

Vóór 1790 is het spoor helaas slechts enkele jaren met zekerheid terug te volgen. De vei

ling waarop de rentmeester het schilderij verwierf, betrof de boedel van de in 1785 kin

derloos overleden Henrina Cunera de Wijs, die gewoond had in een groot patriciciërs-

huis op de Markt in Wijk bij Duurstede '". Rentmeester Van Schaik woonde trouwens 

zelf ook op de Markt en we mogen wel aannemen dat hij het doek al enige tijd kende 

voor hij op de boedelveiling toesloeg''". Hoede in 1722 in Wijk geboren Henrina de Wijs 

het schilderij in bezit heeft gekregen, door vererving, aankoop of anderszins, is onbe

kend. Van enig belang is dat zij uit een katholieke familie stamde"'. Op grond van de 

aard van de voorstelling is het namelijk aannemelijk dat het doek sinds de vervaardi

ging ervan in katholieke kringen heeft gecirculeerd. 

De grondslag voor het tafereel vormt vanzelfsprekend het Laatstse Avondmaal, door 

Leonardo da Vinci op de achtermuur van de refter van Santa Maria delle Grazie in 

Milaan geschilderd in de jaren 1494-1498. In één oogopslag blijkt ook dat het Wijkse 

schilderij tot de sterk verbasterde nazaten van dit alom gekopieerde meesterwerk 

behoort. Het is gelukkig goed mogelijk de afstammingslijn te reconstrueren. De eerste 

schakel nà Leonardo vormt een tekening die zich thans in Dijon bevindt" en die nu 

eens aan Rubens zelf, dan weer aan een hand uit zijn atelier wordt toegeschreven6*. 

Het is hoe dan ook een evident contrareformatorische bewerking van het thema. Stond 

bij Leonardo het verraad van Judas centraal, de tekening van Rubens accentueert het 

sacramentele moment van de handeling. In evangelische termen wordt niet langer 

Matthaeus 26:21 en de parallellen daarvan verbeeld, maar Mattheus 26:26, waar de 

omstreden woorden 'hoc est corpus meum' vallen. De volle tafel bij Leonardo is door 

Rubens schoongeveegd - alleen het brood is overgebleven m . 

Deze schets van Rubens of diens leerling diende vervolgens als voorbeeld voor een ets 

van de Haarlemmer Pieter Soutman, die van circa 1615 tot 1624 in het Antwerpse atelier 

van Rubens werkzaam was7". Hadden bij Rubens de figuren van Leonardo al aan 

70. Pieter Soutman: Laatste Avondmaal (naar een tekening van P.P. Rubens naar L da Vinci), ca. 1615-1618 (?);ets, 29,7x98,4. 
Rijksprentenkabinet Amsterdam, RP-P-H-H-1248. 
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expressiviteit gewonnen, Soutman neigt bij sommige koppen tot het karikaturale (zie 

afb. 10). Zowel de fysionomische overdrijvingen van Soutman als de door de grafische 

techniek veroorzaakte spiegelbeeldigheid van de voorstelling vallen in het Wijkse stuk 

dadelijk op. Een echte kopie is het laatstse evenwel niet. Soutmans ets had een extreem 

langwerpige vorm 7', die zich slecht leende voor het traditionele schilderij dat de 

opdrachtgever kennelijk voor ogen heeft gestaan. Dat heeft de schilder verleid tot het 

'omklappen' van het rechterdeel van het beeld. Op die manier is het compositorisch 

evenwicht volledig teloor gegaan, wat naast allerlei mislukte details de zwakte van het 

stuk bepaalt. 

Esthetische overwegingen zullen bij de aanschaf door het Wijkse gasthuis in 1790 ech

ter geen rol hebben gespeeld. Het ging de kopers uiteraard om de prominente gestalte 

links op de voorgrond. Of ze het Abcoudewapen op de rok beter hebben kunnen thuis 

brengen dan hun voorgangers in de 17de eeuw en hun opvolgers in de 19de eeuw is 

twijfelachtig. De tronie evenwel, die hen bij alle vergaderingen vanaf de schouw aan

staarde, die kenden ze maar al te goed! Uiteraard maakte dit gebedsportret het schilde

rij nog katholieker dan het al was, maar het gaf er vooral een aristocratische wending 

aan. De opdrachtgever moet niet alleen een religieuze gezindheid hebben willen uit

drukken, maar eveneens een specifieke relatie met de al meer dan twee eeuwen voor

dien gestorven Heer van Abcoude. Dat heeft geleid tot een curieus mengproduct dat 

zich nauwelijks in een genre laat onderbrengen. Door de combinatie van gebedsportret 

en religieuze voorstelling benadert het nog het meest de memorietafel. Nochtans valt 

het niet gemakkelijk te rangschikken in de functionele categorieën die Van Bueren 

onderscheidt"2. Een tekst die voor de i7de-eeuwers dit vrijwel vergeten personage in 

herinnering had kunnen terugroepen, ontbreekt bovendien. Het opschrift rechts boven 

is pas in de 19de eeuw door het gasthuis aangebracht. Familieverwantschap was, zoals 

dadelijk zal blijken, vermoedelijk wel in het geding, maar dan weer niet in de op memo

rietafels gebruikelijke zin, dat enkele opeenvolgende generaties doden en levenden 

elkaar middels de afbeelding de hand reiken. Hier wordt een rechtstreekse verbinding 

gelegd die vele generaties en enkele eeuwen overbrugt. Stilistisch gaat het werk in 

tegen de tendens die Van Bueren heeft vastgesteld bij een aantal postreformatorische 

memorietafels, namelijk om een scheiding aan te brengen tussen de herdachte figuren 

en het sacrale gedeelte van de voorstelling"3. Op dit schilderij is de gestalte van Willem 

juist in de voorstelling opgenomen, al blijft hij qua uitvoering en vormgeving een 

Fremdkörper. 

Een aantal kenmerken stemt met de traditie van de memorietafels overeen: de gebeds

houding en de uitdossing ', de situering rechts vanuit Christus gezien " en het schuin 

uit het schilderij wegkijken "'•. De schilder moet óf een gebedsportret bewust en des

kundig hebben gefingeerd, óf naast de ets van Soutman een dergelijk portret van 

Willem van Abcoude als voorbeeld tot zijn beschikking hebben gehad. Voor die tweede 

mogelijkheid pleit vooral de wapenrok. Het is de enige heraldisch correcte weergave 
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met betrekking tot Willem in de periode van de 17de tot de 19de eeuw. Die authentici

teit frappeert te meer, wanneer men het Gaasbeekwapen linksboven erbij betrekt: het 

is ongetwijfeld bij de opknapbeurt van 1845 aangebracht en het bewijst het hardnekkig 

onbegrip. Inmiddels kon men Willem als persoon wel enigszins van Jacob onderschei

den, maar zijn wapen kende men nog altijd niet. Een andere aanwijzing vormt de 

ondergrond waarop de knielende figuur is afgebeeld. Er lijkt een soort 'heuveltje'te zijn 

gesuggereerd, dat een volkomen vreemd element in de Avondmaalsscène vormt, maar 

goed zou passen in een schilderij waarop de centrale voorstelling, een kruisiging bij

voorbeeld, in een landschap is gesitueerd. 

Met wat minder zekerheid wijst ook de tronie op het bestaan van een ouder voorbeeld. 

In beginsel zou de kop ook van het gasthuisportret kunnen zijn afgeleid, maar dat zou 

het gebedsportret van nà 1690 dateren, wat wel extreem laat is voor een dergelijke 

voorstelling. Dan is nog minder onwaarschijnlijk dat het verloren portret in het 

Bartholomeusgasthuis model heeft gestaan en dat een Utrechtse schilder de tronie 

daarvan gecombineerd heeft met een correcte reconstructie van Willems wapenrok. 

Veruit het meest voor de hand ligt echter een verklaring binnen de beperkte Wijkse 

context. Men moet zich dan natuurlijk afvragen van wie de opdracht tot een dergelijk 

eigenaardig katholiek en aristocratisch schilderij kan zijn uitgegaan en wie kon 

beschikken over een oude memorietafel met de figuur van Willem van Abcoude erop. 

Bij die zoektocht komen vele sporen samen in het dominicanessenklooster Maria 

Magdalena 77. Om te beginnen was dit klooster door Willem van Abcoude gesticht en 

rijkelijk begiftigd "s. Wat misschien nog meer zegt, hij lag er samen met zijn vrouw en 

kinderen begraven 7'. Zoals Nieuwlicht het klooster van de Gaasbeeks was, zo was 

Maria Magdalena het 'Abcoude-klooster' bij uitstek. Van 1580, toen in Wijk bij Duurste

de de protestanten de macht overnamen, tot 1618 is het klooster blijven voortbestaan, 

in allerlei opzichten gekortwiekt, maar toch gedoogd door het stadsbestuur dat gedul

dig op de dood van de laatste zusters wachtte. Wel verre echter van te berusten in de 

nieuwe godsdienstige verhoudingen, maakten de dominicanessen van hun klooster 

een bolwerk van het virulent katholicisme dat zich binnen en buiten de muren van de 

stad 'ondergronds'wist te handhaven8". In de jaren 1594-1604 zat er de priester Bernard 

van Goes ondergedoken, die optrad als biechtvader voor de nonnen, maartevens in het 

grootste geheim voor katholieke diehards uit de omgeving de mis opdroeg81. Dat men 

in deze kringen de katholieke versie van het Avondmaal koesterde, lijdt geen twijfel. 

Leiding aan deze gemeenschap van taaie roomse dames gaf sinds lange jaren de priorin 

Wilhelmina van Abcoude van Meertens:, telg uit een bastaardgeslacht waarvan de oor

sprong op Willem van Abcoude terugging. Hoewel veel geringer in aanzien en welstand 

dan de uitgestorven hoofdlinie, waren de Abcoudes van Meerten de enigen die nog 

naam en wapen van hun roemruchte voorvader voerden. Als ergens buitens diens 

vrome stichtingen de gedachte aan Willem gekoesterd zal zijn, dan in deze familie die 

overigens in de loop van de 17de eeuw ternauwernood haar adellijke stand kon ophou-
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den. Wilhelmina's naaste verwanten waren bijna allen ruim vóór haar gestorven, 

slechts twee achterneven droegen nog de familienaam81. In het uitstervend klooster 

had zij evenwel gezelschap gekregen van haar al lang verweduwde en kinderloze zus

ter Geertrui. Van deze Geertrui weten we dat zij haar oude dag heeft gevuld met het 

schrijven van vrome werkjes en ... een complete familiegenealogies'. 

Hier vinden we dus alle ingrediënten bij elkaar, waaruit het Wijkse Laatste Avondmaal 

is opgebouwd: een omgeving waarop Willem van Abcoude zijn stempel had gedrukt, 

geprononceerd katholicisme, familiebetrokkenheid en genealogische kennis. 

Uiteraard ontbreekt aan deze bewijsvoering de aantoonbare aanwezigheid van beide 

voorbeelden. De sporen van afzonderlijke afdrukken van grafisch werk zijn zelden 

nauwkeurig te volgen. Daarvoor was het aantal exemplaren te groot en hun vervoer-

baarheid te gemakkelijk. De vraag die men zich bij de ets van Soutman vooral moet 

stellen, is of deze in de jaren 1615-1618 überhaupt kan hebben bestaan. Het eerste jaar 

wordt daarbij bepaald door de aankomst van de Haarlemse schilder-graveur in Rubens' 

atelier, het laatste door de dood van beide dames Van Abcoude van Meerten s\ 

In de recente kunsthistorische literatuur heerst geen eenstemmigheid over de periode 

waarin Soutman zijn grafisch werk naar Rubens' tekeningen en schilderijen vervaar

digd heeft. Behalve de stijlkwestie speelt daarbij een rol, dat op geen van Soutmans 

prenten de octrooien vermeld worden die Rubens in de jaren 1619-1620 voor zijn gra

fisch werk verwierf86. Dat zou zowel op zeer late bewerkingen door Soutman kunnen 

wijzen, zelfs na Rubens' dood, als op heel vroege vóór 1619. De zaak wordt nog gecom

pliceerd doordat niet vaststaat, of alle prenten door Soutman in dezelfde periode zijn 

gemaakt en doordat van sommige prenten diverse staten bestaan met uiteenlopende 

vermeldingen van de betrokken kunstenaars en uitgevers. Dat is ook het geval met de 

ets van het Laatstse Avondmaal. De oudste staat geeft: 'Lionardo da Vinci Pinxit, P. 

Soutman effigiavit et Excud(it)'. Op een latere staat is de verwijzing naar de graveur 

Soutman vervangen door die naar de tekenaar Rubens: 'P.P. Rub. delineavit' "'. Het is 

niet uit te sluiten dat de eerste staat een vroeg product van Soutman als etser en uitge

ver is geweest, dat dan al van vóór 1619 zou kunnen dateren88. 

Enigszins anders ligt het met de veronderstelde memorietafel. Dat de zusters de nage

dachtenis van de in het klooster begraven stichter met behulp van memorietekens in 

ere hebben gehouden, is op zichzelf al nagenoeg zeker. Men deed dat nu eenmaal altijd 

en overal in zulke situaties. Dat daarbij geschilderde afbeeldingen een rol hebben 

gespeeld, is zeer waarschijnlijk. Bovendien is er een expliciete verwijzing naar een 

memorietafel van de familie. De onvolprezen Van Buchell spreekt in zijn Insciptiones 

over een 'tabella' met een passie-voorstelling waarop een geknielde, geharnaste figuur 

in wapenrok en met het Abcoudewapen stond afgebeeld. Het onderschrift verwees 

naar Willems zoon Gijsbert, kort voor zijn vader in 1407 overledens'. Het paneeltje werd 

door Van Buchell aangetroffen bij Gerrit Ketel, die van 1626 tot 1634 rentmeester van 

het inmiddels ontmantelde klooster was '"'. Het is bijna ondenkbaar dat de dominica-
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nessen wel een dergelijk gedenkstuk voor de vroegtijdig gestorven jonker van Abcoude 

zouden hebben bezeten en bewaard en geen voor diens zo veel belangrijker vader. En 

zoals Willem waarschijnlijk nog juist voor zijn dood een epitaaf had laten schilderen 

voor zijn zoon, was Jacob van Gaasbeek als erfgenaam de meest aangewezen figuur om 

voor zijn oom een memorietafel op te richten. Het Maria Magdalenaklooster was ook 

voor hem vertrouwd terrein. Hij heeft de zusters verscheidene schenkingen gedaan en 

zich meermalen aanwijsbaar met hun zaken bemoeid '". 

In deze constructie zou hij dan zijn eigen kop model hebben laten staan bij het afbeel

den van zijn allicht al enkele decennia eerder gestorven voorganger, een niet ongebrui

kelijke gang van zaken';. Er doet zich echter een complicatie voor: het afgebeelde har

nas strookt niet volledig met de wapenrok. Op basis van de renaissancistisch ogende 

arm- en kniestukken zou het in de eerste helft van de 16de eeuw gedateerd moeten 

worden ''•'. Wellicht moest de lyde-eeuwse schilder werken met een voorbeeld in slechte 

staat en heeft hij het harnas anachronistisch opgesierd. De mogelijkheid mag echter 

niet worden uitgesloten dat het oorspronkelijke gebedsportret uit het begin van de 

16de eeuw stamde. In dat geval kan het initiatief niet van Jacob van Gaasbeek zijn uit

gegaan, maar moet men aan de kloostergemeenschap zelf denken, bijvoorbeeld onder 

het bewind van de priorin Hadewijch van Abcoude van Meerten (circa 1521-1531) '4. Voor 

de verdere gang van zaken maakt dat niet veel uit, want ook in dat geval moet een be

staande 'tronie van Gaasbeek' de schilder van het verloren memoriestuk tot uitgangs

punt hebben gediend bij het afbeelden van Willem van Abcoude. 

Het is in elk geval pas na 1615 dat memoriestuk en taatste Avondmaal bij elkaar zijn 

gekomen in het huidige Wijkse doek1". Dat het de bejaarde gezusters Van Abcoude van 

Meerten zijn geweest die daartoe het initiatief hebben genomen, wordt nog waar

schijnlijker wanneer men in aanmerking neemt dat deze specifieke combinatie van 

familietrots en katholicisme na hun dood veel minder goed denkbaar is. Gebedsportret

ten waren in 1618 al een archaïsme. In de volgende decennia maken ze definitief plaats 

voor andere vormen om de doden te herdenken "6, tenzij als instrument om een adellij

ke afkomst bewust te fingeren '7. De hier gekozen vorm geeft geen aanleiding om een 

dergelijke bedoelingte vermoeden. Het schilderij tracht geen hoge ouderdom te sugge

reren en beklemtoont evenmin de relatie tussen Willem van Abcoude en zijn verre 

nazaten. Belangrijker echter is, dat het katholicisme van de oude dominicanessen door 

hun erfgenamen al lang was ingeruild voor het nieuwe geloof, zodat ook dat aspect na 

1618 niet meer te verklaren valt™. Wie het doek geschilderd heeft, valt vooralsnog niet 

te achterhalen. De matige kwaliteit van het werk, die vooral aan de dag treedt in de 

gedeelten die niet naar Soutman zijn gekopieerd, doet een lokale kunstenaar vermoe

den"'. 
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Het Abcoudeportret 

Middelmatigheid kon echter ook in de 'grote stad' worden geproduceerd. Dat blijkt 

wanneer we ons nu weer tot het portret van Willem van Abcoude uit het Ewoud- en 

Elisabethgasthuis richten (zie afb. 1). Eerder werd al besproken dat het doek in 1691 in 

Utrecht is gemaakt als kopie van een schilderij in het Bartholomeusgasthuis. Ook hier is 

het wapen in 1845 aangebracht ter vervanging van het in 1795 verwijderde, dat bijna 

zeker net als het huidige het verkeerde was. Betwijfeld moet worden of aan Willem is 

gewerkt door dezelfde kopiist die kort daarvoor Jacob van Gaasbeek had nageschilderd. 

Misschien moet de geringere kwaliteit van het portret van Willem mede aan het 

Utrechtse voorbeeld worden toegeschreven, de kopiist heeft het in dit geval toch ook 

wel laten afweten, ondermeer bij de proportionering van het werk: de rechterarm is te 

groot in verhouding tot de romp en de complete figuur is veel te iel uitgevoerd in rela

tie tot de grootte van het doek. Het is geen toeval dat bij de kopie in waterverf die J.F. 

Croockewit in 1884 maakte juist op deze punten correcties zijn aangebracht ™. Los van 

kwalitatieve overwegingen wijst ook het verschil in de belettering van het onderschrift 

op een andere hand "". In zijn huidige vorm moet dit onderschrift het werk van de kopi

ist zijn geweest: de vermelding van de stichting van het Wijkse gasthuis zal niet op het 

Utrechtse voorbeeld hebben gestaan. Er zijn echter wel aanwijzingen dat een oudere 

tekst gebruikt is. De eigenaardig gesitueerde abbreviatuur'Wilm' heeft het bijbehoren

de liggende streepje verloren, door slordigheid van de kopiist of omdat het niet goed 

meer leesbaar was. Ook de andere afkorting 'gefondért' is in de half vol geschreven 

laatste regel bepaald misplaatst en zal wel overgenomen zijn uit een andere tekst. Het 

ligt voor de hand dat 'Wilm' daarin genoemd werd als de stichter van het Bartholo

meusgasthuis. 

We zagen al dat het Utrechtse portret in de jaren veertig van de 17de eeuw bestaan 

heeft, omdat het Van der Cucht tot voorbeeld voor een gobelin moest dienen. Veel 

ouder dan de laatste decennia van de 16de eeuw kan het echter niet geweest zijn. Het 

harnas dateert namelijk uit de periode circa 1575-circa 1625. Enkele fouten, met name 

het te grote aantal stroken van het armstuk en de verkeerde positie van de ringkraag 

wijzen erop dat de schilder niet naar een concreet'model' heeft gewerkt, maar vermoe

delijk naar een andere afbeelding,0'. 

De vraag is uiteraard waarom Willem van Abcoude zo lang na zijn dood in een 'modern' 

harnas is gehesen. Het antwoord op die vraag ligt mijns inziens in het gebedsportret 

dat als één van de twee bronnen voor het Wijkse Laatste Avondmaal heeft gediend. Een 

vergelijking tussen beide schilderijen laat duidelijk zien dat de tronie, zelfs inclusief de 

verkeerd geplaatste kraag van het harnas rechtstreeks van het gebedsportret is overge

nomen. Wat men echter rond 1600 niet meer kon gebruiken was de rest van de gestal

te in zijn kenmerkende devotiehouding. Derhalve werd Willem gemoderniseerd en van 

zijn katholieke habitus ontdaan. Precies datgene wat door de Wijkse kloosterzusters 

werd gekoesterd moest wijken voor de reformatorische opvattingen van de Utrechtse 
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gasthuisregenten. De onbeholpen vormgeving van het portret wordt zo ook beter 

begrijpelijk. De romp heeft nog de oude stand behouden, maar de oorspronkelijk in 

gebed half geheven armen hangen nu noodgedwongen eigenaardig naar achteren en 

naar beneden. De uiteenlopende aankleding van Willem en Jacob sluit mijns inziens 

ook de mogelijkheid uit dat beide portretten van oudsher deel hebben uitgemaakt van 

een 'Ahnengalerie', een reeks van voorouderportretten. Nog afgezien van het probleem 

dat geen geschikte kandidaat voor de aanleg van een dergelijke verzameling kan wor

den aangewezen, kan de discrepantie tussen Jacobs authentieke kledij en Willems ana

chronistische harnas binnen één reeks niet goed worden verklaard. 

Het is niet waarschijnlijk dat dit Utrechtse portret naar de Wijkse memorietafel is 

geschilderd. Veel meer voor de hand ligt, dat zich ook in de grote kapel van het Bartho-

lomeusgasthuis een dergelijk stuk heeft bevonden. Willem zal immers in dit gasthuis 

nog wel enkele generaties als stichter vereerd en herdacht zijn. Dit temeer omdat hij 

ook de gasthuisbroederschap had opgericht, die memoriediensten voor de gestorven 

leden en zeker voor de voornaamste onder hen tot haar taken zal hebben gerekend 103. 

17. Herman van Lin (?): ruiterportret van Willem van Abcoude als zegevierend veldheer bij het verlaten 
van een slagveld, ca. 7650-7675; doek, 171 x 206. Bartholomeusgasthuis, Utrecht. 
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Evenals in Wijk bij Duurstede laat zich hierin de hand van Jacob van Gaasbeek vermoe

den, van wie bekend is dat hij zich niet alleen in zijn eigen domeinen, maar ook binnen 

de stad Utrecht als een grand seigneur gedroeg 10/'. Juist als in het Wijkse Maria Magda-

lenaklooster zou echter ook in het Bartholomeusgasthuis het initiatief tot een memo-

rietafel ook van de gemeenschap, in dit geval de leden van de broederschap, kunnen 

zijn uitgegaan. 

De tronie te paard 

De laatste ingrijpende manipulatie met de tronie van Gaasbeek heeft enige tijd na 1645 

plaatsgehad. Het zal namelijk wel even geduurd hebben voordat de regenten van het 

Bartholomeusgasthuis zich erbij neerlegden dat Maximiliaan van der Gucht zijn toe

zegging om het gobelin met het stichtersportret na te leveren niet nakwam. Uit

eindelijk hebben de heren besloten om het schoorsteenstuk te laten schilderen dat thans 

nog in de regentenzaal hangt (zie afb. 11)l05. 

Zo gemakkelijk als Willem van Abcoude op dit ruiterportet te herkennen valt, zo lastig 

is de enscenering thuis te brengen. Het gaat kennelijk om een veldheer die triomferend 

het slagveld verlaat. Op de achtergrond, waar zich nog een groot deel van het leger 

ophoudt, liggen enkele slachtoffers en in de stoet die de veldheer volgt, worden gevan

genen meegevoerd. Het tafereel speelt zich afin een heuvellandschap bij ondergaande 

zon. Het schilderij is meermalen gerestaureerd en vooral aan de onderzijde stevig 

bijgewerkt, maar bij de kop van de hoofdpersoon zijn weinig retouches aangebracht en er 

is geen reden om aan te nemen dat de kop een overschildering van een oudere figuur is'"6. 

De huidige voorstelling moet derhalve de bedoelingen van de schilder en van zijn 

opdrachtgevers min of meer getrouw weergeven. Noch uit het leven van Willem van 

Abcoude, noch uit dat van Jacob van Gaasbeek zijn echter specifieke gebeurtenissen 

bekend die de scène zouden kunnen verklaren, ook als men abstraheert van de 17de-

eeuwse inkleding ervan. Beiden hebben legio militaire avonturen meegemaakt, maar 

als zegevierend veldheer zijn ze niet de geschiedenis ingegaan. 

Het is dan ook waarschijnlijk, dat het om een fantasievoorstelling gaat, bedoeld om de 

tronie in een heroïsche context te plaatsen. Ruitergevechten en slagveldscènes zonder 

concrete historische verwijzingen worden trouwens in de tweede helft van de 17de 

eeuw steeds meer gangbaar1"'. Het archief van het Bartholomeusgasthuis bevat bo

vendien nog een aardige aanwijzing in dezelfde richting. De stukken die betrekking 

hebben op de leveranties door Van der Gucht bevatten behalve de door Van üsselstein in 

1936 uitgegeven teksten ook een conceptversie van het contract van 16 februari 1644 HIS. 

Vermeldt het officiële contract alleen '... den heere van Gaesbeeck als fundateur van 

dese huyse...', in het concept was daar nog aan toegevoegd: '... geweest sijnde een tref-

felijck crijchsman...' "". Deze zinssnede is achteraf doorgestreept, waarschijnlijk om de 

contracttekst niet met overbodige details te belasten. Op de denkwereld van de regen-
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ten werpt de toevoeging echter een verhelderend licht: de precieze identiteit van de 

fundateur, zijn wapen, zelfs zijn naam stonden hun niet meer zo scherp voor ogen. Dat 

het een voortreffelijk krijgsman moest zijn geweest had zich echter in hun besef vast

gezet, wellicht geholpen door het anachronistische harnasportret dat hun voorgangers 

ongeveer een halve eeuw eerder hadden laten vervaardigen. Een fraai voorbeeld van 

hetzelfde soort legendevorming, dat hun Wijkse collegae nog in de 19de eeuw verleid

de om van 'fundateurs' in meervoud te spreken omdat men nu eenmaal sinds mensen

heugenis tegen de tronie van Gaasbeek in duplo had aangekeken "°. 

Hoe dan ook, de schilder heeft zich goed van zijn taak gekweten. Behoudens de voorge

schreven kop die een wat klassieker ogende coiffure kreeg aangemeten, is het een aan

trekkelijk schilderij geworden, niet zonder vakmanschap vervaardigd. Over de identiteit 

van de kunstenaar bestaat verwarring. Bij een restauratie kort na de Tweede 

Wereldoorlog is links onder de signatuur 'Van Hillegaert' aangebracht, waarschijnlijk 

op basis van veronderstelde resten '". Deze signatuur is thans niet meer zichtbaar. Ver

moedelijk is zij verwijderd bij een latere restauratie in 1986-1987 "'. 

De naam Van Hillegaert is met het doek verbonden gebleven, ondanks dat deze schil

der al in 1640 is gestorven, terwijl het Utrechtse schoorsteenstuk pas gemaakt kan zijn, 

nadat Van der Cucht het liet afweten, dus na 1645. Dooreen volgend misverstand is het 

doek verward met een bekend werk van Pauwels van Hillegaert, waarop het afdanken 

van de waardgelders door prins Maurits in 1619 wordt afgebeeld. Zo kon het tenslotte 

als 'Pauwels I van Hillegaert, Het wegvoeren van de waardgelders door Willem van 

Gaesbeek' worden geregistreerd " \ Om uit de chronologische nood te komen, werd het 

schilderij daarnaast ook toegeschreven aan Pauwels II van Hillegaert (1631-1658), een 

zoon van Pauwels I "4. Aangezien weinig stilistische verwantschap valt vast te stellen 

met de talrijke werken die aan Van Hillegaert senior worden toegeschreven en aange

zien van zijn zoon en naamgenoot geen enkel werk voorhanden is " \ lijkt het beter de 

toeschrijving aan enige Van Hillegaert te schrappen als een vergissing van de restaura

teur uit de jaren veertig van de vorige eeuw. 

Liever volg ik een recente suggestie dat de schilder Herman van Lin (fl. 1650-1675) is 

geweest '"'. Deze nieuwe toeschrijving heeft een aantal voordelen. Anders dan de Am

sterdamse Van Hillegaerts, behoorde Van Lin tot het Utrechtse schildersmilieu "7. 

Voorts is het chronologische probleem opgelost dat bestond ten aanzien van de oudste 

en bekendste Van Hillegaert. En tenslotte past het Utrechtse ruiterportret goed in het 

oeuvre van Van Lin, dat niet alleen verscheidene 'slagvelden' omvat, maar ook geken

merkt wordt door hetzelfde chiaroscuro en door het plaatsen van de voorstelling tegen 

weidse wolkenluchten en in italianiserende heuvellandschappen "*. 

Het nieuwe schoorsteenstuk moet de regenten zo tevreden hebben gestemd, dat zij 

hun belangstelling voor de beide zoveel minder spectaculaire portretten hebben verlo

ren. Zo zal men tenminste wel moeten verklaren, dat deze op enig moment nadat de 

Wijkse kopieën in 1690-1691 werden vervaardigd uit het gasthuisbezit zijn verdwenen. 
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De glorieus uit de fantasievoorstelling galopperende Willem van Abcoude heeft in de 

20ste eeuw nog een laatste, curieuze sprong gemaakt. Zijn aristocratische gestalte 

sprak kennelijk tot de verbeelding van baron Etienne van Zuylen van Nyevelt die zijn 

zeer verre voorvader (de Abcoudes vormden een i3de-eeuwse zijtak van het geslacht 

Zuylen) in 1928 door Johannes Karstens liet kopiëren "9. En zo kijkt thans de tronie van 

Gaasbeek ook uit over de tienduizenden bezoekers die zich jaarlijks komen vergapen 

aan dat bizarre pronkstuk van de Nederlandse neogotiek, de door Cuypers tot hal ver

bouwde binnenplaats van kasteel De Haar. 

Samenvatting 

Vatten we tenslotte de resultaten van onze speurtocht kort samen. Ten eerste hoop ik 

aannemelijk gemaakt te hebben dat de kop van Jacob van Gaasbeek aan het beschei

den bestand Nederlandse portretten uit het midden van de 15de eeuw toegevoegd 

dient te worden. Het gaat weliswaar alleen om i7de-eeuwse en latere kopieën, maar 

het verlies van het origineel wordt enigszins gecompenseerd door de onverwisselbaar

heid van de gelaatstrekken. 

Ten tweede, dat de afbeeldingen van Willem van Abcoude, hoewel ze geen aanspraak 

kunnen maken op gelijkenis, teruggaan op een gebedsportret uit de 15de eeuw, waarop 

Willem met de fysionomie van zijn neef Jacob werd weergegeven. 

Ten derde hoop ik een bescheiden bijdrage te hebben geleverd aan het onderzoek naar 

de context van de besproken kunstwerken. De tronie van Gaasbeek, uitgeleend aan 

Willem of gebruikt voor Jacob zelf, is door haar herkenbaarheid het ijkmerk van alle 

portretten, de wisselende gedaanten echter, waarin zij ons verschijnt, zijn alleen te 

begrijpen uit de maatschappelijke kaders, waarbinnen zij van de 15de tot in de 20ste 

eeuw telkens opnieuw werd herschapen. 
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