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Kunst uit de koets 
De vroegste fato's van Breukelen-St. Pieters, ca. 1852 

Mattie Boom 
Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Jan Luykenstraat 1A, Postbus 74888, 1070 DN Amsterdam 

In januari 1999 was in het Rijksprentenkabinet in 
het Rijksmuseum de bijzondere tentoonstelling 
"Eduard Isaac Asser. Pionier van de Nederlandse 
fotografie" te zien. Asser (1809 - 1894) was een 
Amsterdamse procureur en advocaat, die zich als 
een van de eersten in Nederland toelegde op de fo
tografie. Al omstreeks 1842 moet hij in Parijs een 
camera en het instrumentarium hebben aangeschaft 
om daguerreotypieën, foto's op verzilverde koper
platen, te kunnen maken. Dat was heel vroeg, want 
pas in 1839 had L.J.M. Daguerre de naar hem ge
noemde daguerreotypie wereldkundig gemaakt, ^ijn 
uitvinding werd nog in hetzelfde jaar door de Fran
se regering aangekocht om haar als geschenk aan de 
gehele wereld aan te bieden. Bijgevolg geldt 1839 
algemeen als het geboortejaar van de fotografie. 

Na enkele jaren stapte Asser over op papier
fotografie, waarbij positieve afdrukken op zout-
papier werden gemaakt van papieren negatieven. 
Assers foto's zijn waar pionierswerk. Zijn portret
ten, typisch Nederlandse stillevens, stadsgezichten 
en enkele landschapjes behoren tot de vroegste 
foto's ooit in Nederland gemaakt. Daarbij zijn 
onder andere de eerste foto's van Amsterdam en 
Haarlem, en - naar nu pas is gebleken - ook de 
vroegste foto's van Breukelen en omgeving. 

Asser en zijn fotografische nalatenschap 
Assers foto's vormen ook het vroegste fotogra

fisch oeuvre van enige omvang in Nederland. In 
zijn nalatenschap zijn vijftien daguerreotypieën en 
ca. 200 foto's op papier, verspreid over vier albums, 
bewaard gebleven. Het ging daarbij om zijn produc
tie in de tamelijk korte periode tussen 1845 en 
1857. Het is van groot belang dat deze foto's, die 
overigens uniek zijn in de zin dat er maar één af
druk van elk van deze foto's bewaard is gebleven, 
als oeuvre bij elkaar zijn gebleven. Daardoor zijn ze 
de onmisbare bouwstenen voor een reconstructie 
van de vroege fotografie in Nederland, waarover we 
bijzonder weinig weten. De fotografie was in de be
gintijd vooral een vorm van kunst die door experi

menterende amateurs in achterkamertjes werd be
oefend: wetenschappers, kunstenaars, leden van de 
genootschappen voor natuur- en scheikunde. Van 
al deze activiteiten is nauwelijks iets bewaard ge
bleven en de bronnen zijn schaars. De jaren veertig 
waren de "dark ages" van het nieuwe medium. 

Asser was afkomstig uit een rijk joods juristen-
geslacht en behoorde tot de Amsterdamse elite. Pre
cies zoals hij in zijn jonge jaren uit liefhebberij por
tretten van zijn familieleden en vrienden tekende, 
ging hij later fotografische portretten maken. En net 
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instrumenten uit zijn natuurkundige verzameling, 
legde hij zich kort na de uitvinding van de fotogra
fie toe op deze nieuwe techniek. 

Natte collodium 
In 1851 maakte Asser zich met zijn vriend, de 

Franse chemicus en ingenieur Marie-Eugène Bour, 
het allernieuwste fotografisch procédé eigen: name
lijk fotografie op natte collodiumglasnegatieven. 
Dit procédé was in dat jaar uitgevonden door de 
Engelsman Frederic Scott Archer en betekende 
een belangrijke vernieuwing. Glasnegatieven waren 
veel minder dan papieren negatieven aan slijtage 
onderhevig. Ze gaven ook een scherper beeld. De 
methode was wel erg bewerkelijk; de fotograaf 
moest de plaat nat in de camera stoppen, vervolgens 
belichten, nat eruit halen en verder afwerken. Dit 
betekende dat hij zijn donkere kamer altijd dicht in 
de buurt moest hebben. Daarin werden de camera's, 
de glasplaten, de potten met chemicaliën en de bak
ken voor het dompelen en spoelen vervoerd. 

De Engelse fotograaf Roger Fenton had bijvoor
beeld een speciaal ingerichte kar, zijn zogeheten 
"photographic van", toen hij ten tijde van de Krim-
oorlog in 1854 naar Rusland trok om daar verslag te 
doen van het conflict. En de Haagse fotografe 
Alexandrine Tinne reed met een speciaal voor dit 
doel toegeruste koets over het Lange Voorhout om 
in haar directe omgeving stadsgezichten te kunnen 
vastleggen. 
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Afb. 1. Oudaen aan de Vecht. 
Alle foto's in dit artikel zijn 
gemaakt door E.l. Asser om
streeks 1852. De afmetingen 
zijn dezelfde als van de oor
spronkelijke foto's. 

Asser in de Vechtstreek 
Asser zal ook een koets met instrumentarium bij 

zich hebben gehad toen hij in het najaar of de win
ter van 1851/1852 of 1852/1853 een tochtje langs 
de Vecht maakte. In de albums zijn enkele opnamen 
van kasteel Oudaen aanwezig. Er was ook nog een 
ander groepje foto's waarvan wij vermoedden dat 
ze tijdens hetzelfde winterse tochtje - met dezelfde 
kale winterse bomen - moesten zijn gemaakt; zij 
waren bovendien van hetzelfde formaat en op de
zelfde manier afgewerkt. Daarop waren een boerde
rij en een wit houten huis in een parkachtige om
geving te zien. Hoewel we wel hadden gezocht, had 
onze zoektocht naar de op de foto's afgebeelde ge

bouwen niets opgeleverd. We hoopten dat we door 
de foto's ten toon te stellen meer aan de weet zou
den komen. Dat bleek ook zo te zijn. Tijdens haar 
bezoek aan de tentoonstelling herkende mevrouw 
H.A.S. Stooker-Menges, lid van de Historische 
Kring Breukelen, de foto's meteen: het ging behal
ve om opnamen van de ridderhofstad Oudaen, om 
foto's van de hofstede Het Kraayenest en het 
Vechtbuiten Slangevecht. Voor Slangevecht stond 
een koets; wellicht was dat Assers rijdende donkere 
kamer. 

Elk van de drie locaties die Asser fotografeerde 
behoorde tot de toenmalige Gemeente Breukelen-
St. Pieters. Oudaen en Het Kraayenest ten oosten 
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Afb. 2. Hofstede Het Kraayenest. 

van de Vecht, Slangevecht in het betrekkelijk kleine 
gebiedsdeel dat die gemeente had aan de westkant 
van de Vecht. Tussen beide delen van de gemeente 
was een voetgangersveer, dat voer bij uitspanning 
De Oliphant, 900 meter ten zuiden van Slange
vecht. Asser moest echter met zijn rijdende donkere 
kamer vrij ver omrijden over de Vechtbrug in Breu-
kelen-dorp om bij Slangevecht te kunnen komen. 
Het is maar de vraag of dat nodig was, want hij fo
tografeerde zowel Oudaen als Het Kraayenest met 
het water ertussen, dus vanaf de zijde van Slange
vecht, de westelijke oever. 

Oudaen aan de ongehuwde mevrouw 
Anna Geertruida van der Voort, die 
doopsgezind was en daar met drie 
dienstboden woonde. Zij was een vrij 
onopvallende bewoonster. In de tijd 
dat Asser er zijn foto's maakte had zij 
ook nog een onderhuurder, de bejaar
de Nederlands-Hervormde weduwnaar 
Wilhem Willink Jr. 

Het Kraayenest werd in die tijd 
bewoond door de sluiswachter Philip-

Jp.m pus Johannis Steenhuisen en zijn 
echtgenote Catharina Maria Korthoef. 
Zij verhuisden op 1 mei 1854 naar 
Maarssen. 

De bewoners van Slangevecht ko
men het meest in aanmerking als As
sers belangrijkste contact. Dit Vecht-
buiten werd toen permanent bewoond 

door Cornelia Jacoba Leonora Steur, weduwe van 
Abraham Everard Marie Dudok de Wit (overleden 
in 1843), en haar twee zonen Bram en Kees Dudok 
de Wit. Kees Dudok de Wit werd later bekend als 
Kees de Tippelaar en zou een van de meest kleur
rijke bewoners van het buiten worden. Aan het 
begin van de jaren vijftig verbleef ook de groot
vader van de jongens, die suikermakelaar was in 
Amsterdam, veel bij het gezin. De Dudok de Wits 
hadden een brede belangstelling voor alles wat er in 
de wereld gebeurde, ook op het gebied van cultuur 
en techniek. Zij moeten Asser er aan het werk ge-

Wie was Assers contactper
soon in Breukelen-St. Pieters? 

Het ligt voor de hand dat Asser 
tijdens het fotograferen over zijn 
bezigheden zal hebben gesproken 
met de bewoners van deze panden, 
alleen al omdat een fotograaf met 
zijn camera op driepoot en al zijn 
benodigdheden in die tijd veel 
belangstelling en nieuwsgierigheid 
moet hebben gewekt. Wellicht ook 
kende Asser een van de bewoners 
beter en was hij er op bezoek. 

Oudaen was in de periode tus
sen 1827 en 1857 eigendom van de 
makelaar Gerrit Duuring, die het 
Vechtbuiten Vreedenoord bewoon
de en sterk op Rotterdam was 
georiënteerd, waar hij een make
laarskantoor had. Hij Afb. 3. Buitenplaats Slangevecht. 
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Afb. 4. De Ridderhofstad Oudaen. 
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zien hebben en met interesse hebben toegekeken. 
De jongens hadden ook een roeiboot, waarmee ze 
vaak op de Vecht voeren of naar het tegenovergele
gen Kraayenest, vanwaaruit ze de polders indwaal-
den. Het is het waarschijnlijkst dat Asser tijdens 
zijn kleine fotografische expeditie bij hen op be
zoek was. 

Slechts 15 jaar als fotograaf actief 
Na de serie foto's die Asser langs de Vecht 

maakte, heeft hij nog meer buitenopnamen ge
maakt, in Amsterdam en in Haarlem. Uiteindelijk 
fotografeerde Asser maar vijftien jaar. Daarna hing 
hij zijn camera aan de wilgen, zoals zoveel pionie
rende amateurs uit de begintijd. Hij ging zich daar
na geheel toeleggen op zijn vinding van de foto
lithografie, waarmee hij uiteindelijk veel bekend
heid kreeg in Europa. 

De familie Asser schonk dit belangrijke fotogra
fische erfgoed in 1994 aan de Staat der Nederlan
den, waarna de foto's bij het Rijksprentenkabinet 
in Amsterdam zijn ondergebracht. De foto's en al
bums zijn nauwkeurig onderzocht en gerestaureerd. 
De neerslag daarvan is te vinden in de catalogus bij 
de tentoonstelling. 

De auteur is de heren Dr A.A. Manten en H.J. van Es 
veel dank verschuldigd voor hun onderzoek en de passa
ges over de gefotografeerde gebouwen en hun bewoners. 

Nadere informatie over Asser 
Mattie Boom, 1998. Eduard Isaac Asser (1809 -

1894). Focus Publishing, Amsterdam (in de reeks mono
grafieën van Nederlandse fotografen die op initiatief van 
het Prins Bernhard Fonds wordt uitgegeven). Dit boek is 
verkrijgbaar in het Rijksmuseum en via de boekhandel 
(ƒ 95,00). In het inleidende essay zet Mattie Boom deze 
interessante episode in de Nederlandse fotografie uiteen. 
De belangrijkste vraag was hoe iemand in die periode 
tot fotograferen kwam en welke onderwerpen hij koos. 
Daaruit komt tevens een levendig beeld naar voren van 
het leven van de Amsterdamse familie Asser in de 19de 
eeuw. In het rijk geïllustreerde boek zijn 40 kleuren-
platen opgenomen en in het catalogusdeel is, met meer 
dan 200 foto's, E.I. Assers hele oeuvre integraal afge
beeld en beschreven. Achterin het boek is een uitgebrei
de bibliografie opgenomen. 
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