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NIEUWE  PORTRETTEN  IN  MUSEUM FLEH ITE

Bontmantels, kanten kragen,   
ernstige gezichten

Onlangs heeft het museum vier boeiende portretten verworven van
Amersfoortse notabelen. Vergeten, omdat de schilders niet bekend zijn. 
Hoe zijn ze hier gekomen en wie zijn ze? Aanleiding tot nieuw onderzoek.

door GERARD RAVEN

Wie de portretten goed bekijkt zal allicht denken: dat

moet het museum een aardig sommetje gekost hebben.

Maar dat valt erg mee. Twee schilderijen (het eerste en

laatste hierna) hingen in het Oude Stadhuis, in de kamer

van het grote stadsgezicht van Withoos. Sinds het mu-

seum dat in bruikleen kreeg hingen de twee heren er wat

verweesd. Onlangs gaf wethouder Pim van den Berg toe-

stemming om ze ook over te brengen naar het museum.

De twee andere hingen al lange tijd in het depot van de

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Rijswijk. Ze wa-

ren wel bekend en staan ook in Bruit van d’Eem (helaas al-

leen verwisseld). Het Rijk wilde ze graag uitlenen, maar

moest wel kleine restauraties in rekening brengen. De Oud-

heidkundige Vereniging Flehite paste de € 3000 bij.

Andere lezers zal eerder iets anders zijn opgevallen: het

zijn allemaal mannen. Zo ging dat indertijd. Vrouwen wer-

den wel afgebeeld, maar met hun man. Er moest wel iets

bijzonders aan de hand zijn als een vrouw alleen werd ge-

schilderd. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de rijke Cathari-

na Somers, een stichteres van het Burgerweeshuis in 1551.

Haar portret is daar nog steeds te bewonderen. 

GERRIT VAN BARNEVELD
Een relatief bescheiden luxe zien we op het enige 16e-

eeuwse portret. Lang is gedacht dat dit de vader van

Johan van Oldenbarnevelt betrof, maar het linksboven

vermelde jaartal 1598 sluit dat uit, omdat die toen al

tien jaar was overleden. Waarschijnlijk is het Gerrit Jansz

van Barneveld, leraar aan de Latijnse school. Mogelijk

werd hij daar in 1574 benoemd; in ieder geval ontdekte

Hans Smit dat het stadsbestuur hem in 1581 het huis toe-

wees van een gevluchte katholiek, Willem Pijl. Deze toe-

wijzing bevestigt dat Gerrit een stedelijke functie had ge-

kregen, maar ook dat hij van buiten de stad kwam, ver-

moedelijk uit Barneveld. Het volgende jaar volgden her-

benoeming en salarisverhoging en daarna diende Gerrit

door tot 1617. Toen was hij in de tachtig en kreeg hij een

pensioen. Zijn vrouw heette Wobbe en was vermoedelijk

een Van Staverden. Verschillende kinderen namen de ach-

ternaam Van Staverden aan en werden ook leraar of ad-

vocaat (een afstammeling was Jacob van Staverden, schil-

der te Rome rond 1700). 

CORNELIS VAN DUVERDEN
Mr Cornelis van Duverden of Deuverden (1543-1611) stu-

deerde rechten in Leuven en trouwde met Johanna van

Voort. Hij noemde zich daarom ook wel Van Duverden

van Voort. Hij werd advocaat van het Hof van Utrecht en
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schepen van de hoofdstad. Toen Amersfoort in 1579 ein-

delijk meedeed met de Opstand kocht Cornelis het ambt

van schout! Alleen omdat hij wel geschikt was kwam hij

er mee weg. Hij bleef in functie tot zijn dood. 

Van Duverden was een machtig man die zonder moeite

anderen bevoordeelde, waaronder zijn kinderen. Toch was

hij een fel calvinist, maar daarom juist intolerant. De zus-

ters van het Sint-Aagtenklooster waren als de dood zo

bang voor hem, zo blijkt uit hun kroniek. Nadat de bezet-

tingstroepen van Oranje hen tot tranen toe bedreigd had-

den kwam de schout hen vertellen dat ze niet meer ge-

bonden waren aan hun kloostergelofte. Het stadsbestuur

had het immers op hun eigendommen gemunt. De zusters

trapten er niet in, maar zij hadden wel veel last van de op-

gelegde boeten en inkwartiering van soldaten. Met ver-

driet constateerden zij dat Cornelis niet optrad tegen de

Beeldenstorm van de Joriskerk. 

Ook in later jaren hadden de nonnen nog vaak last van

Cornelis, ‘bysonder als hy beschonken was’. Het stadsbe-

stuur wilde niet dat hier nog clandestiene missen plaats-

vonden, als enige plek in Amersfoort. Dan kwam Van

Duverden met zijn mannen de getijdenzang verstoren,

zetten zij de pater de stad uit en dronken het bier op. De

schout kreeg het klooster niet, maar legde dan opnieuw

grote boeten en inkwartiering op. Toen de zusters eens

weigerden open te doen wilde hij woedend de deuren

kapotschieten. Gelukkig wisten zijn broer en zus en een

secretaris hem tot bedaren te brengen. Ook andere ka-

tholieken waren niet veilig; zo verstoorden Cornelis én

de burgemeesters de mis in de Rochuskapel, lieten zij �



hun financiën worden geregeld waren zij aardig bemid-

deld; zo hadden zij land in Stoutenburg en Hoogland. In

het lidmatenboek van de Joriskerk staan Hendrik en Bea-

trijs in december 1630 vermeld met de aantekening

‘dood’; daarom is wel verondersteld dat zij toen tegelijk

overleden. Hendrik wordt echter nog in 1636 vermeld; in

een andere bron is zijn overlijden op 1635/6 gedateerd. 

BARTHOLOMEUS VAN DEN VELDE
Het laatste portret in Japanse rok is een eeuw later ge-

schilderd, rond 1715. Bartholomeus kwam uit Rotterdam

en was in 1703 getrouwd met Aletta van der Lingen. Zij

kregen zes kinderen, die in de Joriskerk werden gedoopt.

Hij had een lange carrière op het stadhuis aan de Hof:

1704-1708 raad (3x), 1709-1721 secretaris (9x), 1713-

1718 burgemeester (4x), opnieuw raad in 1722 en dat

jaar ook overleden.

De vier portretten verdienen een ereplek. Die krijgen ze

in januari ook in de nieuwe portrettenwand van het mu-

seum, samen met enkele schilderijen die al in het museum

hingen. Zo is het museum verrijkt zonder dat er grote be-

dragen nodig waren om ze aan te kopen. Hopelijk doen

zich nog vaker zulke buitenkansjes voor.
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de priester neersteken en roofden alles mee wat ze za-

gen. 

Cornelis overleed in 1611 en werd begraven in de Joris-

kerk. Het pompeuze en martiale portret is dat jaar ge-

maakt, mogelijk pas kort na zijn dood in opdracht van

de familie. Zijn zoon Jan werd de nieuwe schout. Zijn

dochter Sophie was getrouwd met Pieter Both, de eerste

gouverneur-generaal van Indië.

HENDRIK BOTH 
Pieter Boths oudere broer was Hendrik Hendriksz ‘de

Oude’ (circa 1562-1636). Hij was in 1630-1634 kapitein

van de schutterij, in 1631-1633 raad en in 1636 wees-

meester. In één bron staat dat hij ook kameraar (penning-

meester) was, maar dat wordt niet bevestigd in het boek

van Hormann; de verschillende Hendrikken Both zijn trou-

wens wel vaker verward. Hendrik verwekte rond 1590

een natuurlijke zoon Jan, maar had daarna geen kinde-

ren meer uit zijn huwelijken. Eerst met Frederikje Maesdr

(1592) en na haar overlijden (aan de pest?) met regen-

tenweduwe Beatrijs Cornelis Taets (1623). 

Dit laatste jaar liet Hendrik zich ook schilderen, keurig en

relatief sober. Het is daarom mogelijk dat er bij het hu-

welijk een dubbelportret is gemaakt, waarvan dat van

Beatrijs dan is verdwenen. Gezien de vele akten waarin




