
EEN S T A D S G E Z I C H T VAN J. VAN G R O E N E S T E J N 

Schilders en tekenaars, die in vroegere eeuwen hun gaven dienstbaar 
maakten aan het afbeelden van landelijk of stedelijk schoon, hebben, 
hoewel sommigen trachtten het mooier voor te stellen, dan het in 
werkelijkheid was, goed werk verricht. Reeds in de 16e eeuw liet 
Ludovico Guicciardini, een aan een florentijns geslacht ontsproten 
te Antwerpen wonend handelsman, zijn Descrittione di tutti i Paesi 
Bassi verschijnen, rijk geïllustreerd met afbeeldingen van nederlandse 
steden. Later volgden Rademaker , Spihnan en De Bever, die steden, 
dorpen en kastelen door heel het land uitbeeldden en wier producten 
men nog bij tientallen in ant iquar ia ten aanwezig vindt. Niet onge
noemd mogen blijven de platen in het bij T i r ion verschenen werk: 
Tegenwoordige staat der Neder landen. Zeer fraaie staalgravures van 
de voornaamste steden van Noord-Nederland treft men aan in het 
midden der 19e eeuw bij Van Goor te Gouda verschenen werk van 
J. L. Terwen: Het Koninkrijk der Nederlanden. De tekeningen zijn 
van W. J. Cooke, de graveur J. C. Varrall, terwijl de druk bij G. G. 
Lange te Darmstadt werd verzorgd. 

Wat Amersfoort aangaat, deed Van Bemmel zijn tweedelig werk 
het licht zien met een aantal stadsgezichten van Paul van Liender. 

Schilderijen, welke Amersfoort doen zien, zijn heel wat zeldzamer. 
Er zijn er enkele bekend van de hand van onze prominente schilders 
uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Maar ook als vele andere steden, had 
Amersfoort plaatselijke schilders van geringer allure, die tal van 
gezichten op en in de stad in verf vastlegden. In de 19e eeuw J. van 
Groenestein, een vijftig jaar terug Veenendaal. 

Van J. van Groenestein, — in de volksmond „Jan Eenarm" ge
naamd, omdat hij de rechterarm miste en dus met de l inkerhand 
moet hebben geschilderd, — zijn nog een aantal schilderijtjes bekend, 
waarvan ik er in het bezit weet van de beeren W. G. van Dam, 
W. R. Schoterman en de familie Lammerts van Bueren. Door een 
gelukkig toeval was ik in de gelegenheid ongeveer vijfentwintig jaar 
terug een werkelijk fraai stukje van deze schilder te kopen. Het 
geeft weer een gezicht op Monnikendam, de oude waterpoort in de 
zuidelijke stadswal, met de achterzijde van de huizen van de Zuid
singel, o.a. „Het Pensionaat" — het huis waar kardinaal Van Rossum 
zijn laatste levensjaren doorbracht . 

Links op de achtergrond rijst de statige O.L. Vrouwetoren ondroog. 
De schilder koos als standplaats het terrein waar zich thans de Van 
Mechelen- en Bernulfusstraten bevinden. O p de voorgrond bevindt 
zich een weiland, gestoffeerd met koeien, waarvan het haar met 
pijnlijke nauwkeurigheid werd geschilderd. Nog meer vooraan loopt 
een landweg, waarop een wagen met „amersfoortsche stukjes", rollen 
gebleekt l innen. O p de hoek van het Blekerseiland tegen de Lunterse 
beek, welke terplaatse samenvloeit met de buitenste Singelgracht, 
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bevond zich blijkbaar een blekerij; daar liggen althans enkele groote 
lakens in de zon te bleken. 

Al moge liet paneeltje, dat 47 x 64 cm meet, geen grote kunst 
weergeven, door de nauwkeurigheid waarmede deze schilder werkte, 
kan men verzekerd zijn, dat hij het stadsbeeld weergaf, zooals dit 
zich aan zijn oog vertoonde. Bij testament heb ik het stukje aan het 
museum Flehite gelegateerd. S. W. M E L C H I O R . 
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J. G. N . Renaud, Aardewerkvondsten van het klooster Mariëndaal . 
In: Berichten van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodem
onderzoek IX, 1959, blz. 199-224. Met afb. 

Ofschoon er bij de werkzaamheden van 1956 en 1957 op het terrein van het 
vroegere klooster Mariëndaal aan de Vecht veel in de grond aanwezige voor
werpen door minder fraaie handelingen verdwenen zijn, kon toch een aantal 
vondsten veilig gesteld worden, voornamelijk aardewerken gebruiksvoorwerpen 
en versierde tegels. Ze worden in bovengenoemd artikel uitvoerig beschreven 
en afgebeeld. Het kan dienen als aanvulling op dat van C. L. Temminck 
Groll in het Jaarb. van Oud-Utrecht 1958, waarin de bouwgeschiedenis, voor 
zover deze nog was na te gaan, op de voorgrond stond. 

L. J. Bol, T h e Bosschaert dynasty, painters of flowers and fruits. 
London 1960. Met 90 afb. 

In Oud-Holland 1955 en 1956 schreef de directeur der dortse musea, L. J. Bol, 
de eerste vier artikelen van een reeks, getiteld „Een Middelburgse Brueghel-
groep", waarmee hij een aantal na 1574 uit Vlaanderen, met name uit 
Antwerpen uitgeweken schilders van bloemen- en fruitstukken aanduidde, die 
een tijd lang in de zeeuwse hoofdstad gewoond en gewerkt hebben. Het zijn 
Ambrosius Bosschaert, zijn zoons Ambrosius Jr., Johannes en Abraham, zijn 
zwager Balthasar van der Ast en zijn schoonzoon Jeronimus Sweerts. 

Ambrosius Sr., geb. c. 1573 te Antwerpen, kwam op ongeveer 20-jarige 
leeftijd naar Middelburg, waar hij zich als kunsthandelaar en schilder 
vestigde. Later, 1615—1619, treffen we hem in Utrecht aan. Daar had Chrispijn 
van der Passe Jr. zo juist zijn boek met bloemengravuren „Den Blom-hof, 
houdende rare ofte ongemeene blommen die op den tegenwoordighen tijdt 
bij de liefhebbers in estimatie ghehouden werden" uitgegeven. Utrecht werd 
op zijn beurt de zetel van de bloemenschilderij, want ook de zoons van 
Ambrosius, van der Ast en Roeland Savery hebben daar gewerkt en er veel 
van hun nog altijd boeiende schilderijen vol kunstzinnig en kunstmatig 
samengestelde bloemenboeketten, waaraan insecten, een schelp, vruchten ter 
afwisseling waren toegevoegd, vervaardigd. In het Centraal Museum, het Rijks
museum en andere verzamelingen hier te lande zijn nog verschillende van 
hun werken bewaard gebleven. Ook het buitenland verheugt zich in het bezit 
van onderscheidene werken van deze schilders. 

Thans heeft dezelfde auteur hetzelfde onderwerp nog eens behandeld in 
bovengenoemde publicatie over the Bosschaert dynasty. Het kostbare, uit
stekend uitgevoerde boek is slechts in 500 exemplaren uitgegeven. Kostbaar 
ook in materieel opzicht: £ 10,10 s. 
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