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Alweer tien jaar geleden trof ik in een huis vlakbij 
Florence een schilderij dat meteen aan Breukelen 
deed denken (Afbeelding 1). Ik maakte bijgaande 
foto van het doek en nam me voor de afbeelding eens 
te laten zien aan de Historische Kring Breukelen. Er 
zijn namelijk een paar punten die wat mij betreft om 
opheldering vragen. 

Het doek meet 30 x 40,7 cm ( hoogte voor breedte). 
De eigenaar hield het niet voor onmogelijk  dat het 
van de hand is van Jan Ekels de Jonge (1759 - 1793), 
maar de toeschrijving diende nog nader te worden 
onderbouwd. 

Met twee vragen: is het inderdaad Breukelen, en 
wie is de schilder, richtte ik mij rond de zomer van 
2010 tot het THKB . De redactie vroeg Dr. Arie A. 
Manten naar zijn oordeel. Ik geef de resultaten van 
zijn bevindingen hierna weer, alsmede het door mij 
gevraagde commentaar van de eigenaar op zijn analyse. 

Breukelen?
Naar aanleiding van het verzoek van de redactie en 

het zien van de foto van het schilderij ging Manten aan 
het werk.  “ Een leuke uitdaging ! “, zo schreef hij. 
Zijn speurtocht eindigde bij een aantal reproducties 
van tekeningen van Dirk Verrijk (1734 - 1786). In het 
bijzonder diens tekening “Breukelen – Dorpsgezicht 
met de brug vanuit het noorden” (Afbeelding 2). 
Manten kwam toen tot de volgende bevindingen:

 “ Er zijn verschillen: De brug over de rivier is 
bij Verrijk heel duidelijk een ophaalbrug. Het blokje 
met drie huizen rechts van de brug heeft bij Verrijk 
één voorgevel aan de noordzijde in plaats van drie 
voorgevels naast elkaar aan de rivierzijde. De rechter 
rivieroever is in de linker benedenhoek op uw foto 
(met afgemeerd bootje) op maaiveldhoogte iets anders 
afgebeeld (maar de rolpaal staat in beide op dezelfde 
plek). De bebouwing op de linker rivieroever loopt op 
uw foto verder door dan op de tekening.

Er zijn niettemin overtuigende overeenkomsten 
tussen wat te zien is op de foto van het schilderij en die 
tekening: Het gedeelte van de linker rivieroever tussen 
de drie genoemde huizen bij de brug en de linkerzijde 
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decennia ouder dan de tekeningen van Verrijk, maar 
wel eveneens van na het Rampjaar 1672/’73”. 

De schilder
   Bij Manten kwam de volgende gedachte op: “... 

gelet op stijl en sfeer, zou het schilderij ook van Verrijk 
kunnen zijn. Hij maakte naam door zijn tekeningen en 
schetsen, maar schilderde wel, al is mij niet meer van 
hem bekend dan de behangselschilderingen in de RK-
pastorie van de St.-Trudokerk in Groot Zundert. (Ik 
had even belangstelling voor behangselschilderingen 
omdat ook in de RK-pastorie in Kockengen nog 
dergelijke kunstwerken in situ aanwezig zijn, maar van 
een andere schilder.)  Verrijk werd waarschijnlijk in 
Den Haag geboren, maar hij is daar geen lid geweest 
van het Haagse Schildersgenootschap Pictura. Hij 
heeft al tekenend veel rondgezworven”.

   Over de eventuele toeschrijving aan Jan Ekels 
de Jonge zou Manten graag  meer willen weten : “Ik 
herinner me hem nog vaaglijk van een genreschildering 
met een kunstschilder in een interieur (Rijksmuseum) 
en zijn vader Jan Ekels de Oude als schilder van 
stadsgezichten (Amsterdams [Historisch] Museum). 
Wat op het onderhavige Breukelen schilderij wijst, in 
aanpak en techniek, naar Jan junior? “

   De eigenaar onderbouwt zijn vermoeden van 
toeschrijving aan Jan Ekels de Jonge dan als volgt: “ 
Die hypothetische toeschrijving was en is gebaseerd 
op overeenkomsten met enkele in veilingcatalogi 
afgebeelde stadsgezichten (o.a. Christie’s,  New 

van het theehuis met een soort schildwachthuisje 
ertegenaan is exact hetzelfde. Zo’n afwisseling van 
diverse theehuizen en een enkel woonhuis is, tevens 
in aanmerking genomen de overeenkomende posities 
van de bomen, uniek te noemen. De kerktoren op de 
achtergrond (niet te zien op de genoemde tekening, maar 
wel op enkele andere van Verrijk, zoals “Breukelen 
– kerk en trekvaart” en “Breukelen – gezicht op de 
kerk”) is ook gelijk in hoogte/breedteverhouding, 
vorm van de spits, windwijzer en hek op de trans. 
Beide kunstwerken laten middenvoor een roeiboot zien 
(maar zo’n verfraaiend ornament zegt op een schilderij 
op zich niet zo veel) “.

Dit overziende deed Manten concluderen  dat 
het schilderij op de foto inderdaad Breukelen moet 
voorstellen.

De eigenaar reageerde desgevraagd verheugd 
op de “leuke en uitvoerige reactie“ van Manten, en 
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locatie was inderdaad eveneens gebaseerd op werk 
van Dirk Verrijk, namelijk een aquarel in het Utrechtse 
Gemeentearchief, waarvan me een aantal jaren terug 
een foto werd toegezonden door iemand die het 
schilderij bij mij thuis had zien hangen”. Een prent 
in het boek Vechtstroom, ed .1791 geeft daarbij een 
extra bevestiging (Afbeelding 3). De afbeeldingen 
in Vechtstroom zijn, zo voegde Manten vervolgens 
daaraan toe, “alle van de hand van Daniël Stoopendaal 
(1672 – 1726) en ontleend aan het beroemde werk 
De Zegepraalende Vecht uit 1719. Ze zijn dus enige 

Afb. 2. Tekening “Breukelen – Dorpsgezicht met de brug vanuit het noorden” van Dirk Verrijk, ca. 1760.
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York). Dat het schilderij van de hand van Verrijk is, is 
evenmin uitgesloten. Zoals Manten terecht signaleert 
is er weinig geschilderd werk van hem bekend. Een 
op 19 september 2004 bij Christie’s in London geveild 
schilderij is een zeldzaam gesigneerd riviergezicht met 
bolwerk en stadsmuur, stad en kerktoren waarvan ik 
voor zover ik kan zien aanneem dat het gaat om de 
Domtoren en dus om een gezicht op een stadsdeel 
van Utrecht. Het heeft de signatuur ‘T. Verryck’ en 
overeenkomsten in schilderwijze met het “Gezicht op 
Breukelen”. 

   Een complicerende factor zijn de sporen links 
onder op het “Gezicht op Breukelen” van een voor het 
grootste deel onleesbare signatuur waarvan de laatste 
twee letters ‘de’ zijn.”  De eigenaar kan echter met het 
blote oog niet vaststellen  of een deel van de signatuur 
– voor onleesbaar te worden – wellicht een beetje was 
opgekalefaterd door een restaurateur .

   Samen met de heer Manten  surfend en speurend 
op internet vonden we geen ondersteunende informatie  
voor een toeschrijving aan Jan Ekels de Jonge. Van 
hem zijn ongeveer vijftig schilderijen bekend, vooral 
genrestukken, maar ook een portret van Egbert van 
Drielst, een behangschilder. Hij stierf al op 33-jarige 
leeftijd en werd begraven in Amsterdam, waar hij ook 
was geboren. Hij was meelevend rooms-katholiek, 
waarbij Manten opmerkte dat “deze schilder dan in 
die tijd in de Utrechtse Vechtstreek waarschijnlijk niet 

zo gemakkelijk een koper voor zijn werk zal hebben 
gevonden, want de rijke bewoners van buitenplaatsen 
behoorden tot andere religieuze minderheden, vooral 
doopsgezinden en joden”.

   Jan Ekels de Oude (1724 – 1780) was eveneens 
practiserend rooms-katholiek en werd ook in Amsterdan 
geboren en begraven. Hij is in de leer geweest bij de 
landschapsschilder Dirck Dalens III en schilderde 
vooral stadsgezichten van Amsterdam en Maastricht, 
maar er is ook een werk van hem bekend met de 
dorpskerk van Beverwijk. Zijn schilderijen verkochten 
niet zo goed, waardoor hij vooral aan de kost kwam 
als restaurateur van schilderijen. Op 28-jarige leeftijd 
raakte hij verlamd, met als gevolg dat hij alleen nog 
lichte werkzaamheden kon verrichten.

Resterende vraag
   Nu we gevoeglijk kunnen aannemen dat het doek 

inderdaad een gezicht op Breukelen betreft rest nog 
de vraag naar de maker van het schilderij. Bij zoon 
en vader Jan Ekels blijft een vraagteken staan. Als 
inderdaad een deel van de signatuur “de” zou zijn is 
het onwaarschijnlijk dat Verrijk de schilder is. Maar 
wie was in dat geval dan wel de schilder? Een andere 
kunstenaar dan een van deze drie valt niet uit te sluiten. 
Het landschap langs de Vecht was aantrekkelijk voor 
een schilder en daar zowel als in Amsterdam was voor 
een mooi Vechts schilderij vermoedelijk wel een koper 
te vinden. Wie heeft een goede suggestie? !!!!!!!!!!!"

Afb. 3. “Het Dorp Breukelen, de Vecht opwaerds oversiende”, gravure naar een tekening van Daniël Stoopendaal, vroeg

18de eeuw (prent 34 in De Zegepraalende Vecht). 


