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Twee jaar geleden stond ik in 'ons' tijd- 
schrift uitvoerig stil bij het onderzoeks- 
project 'Woon- en Leefculturen van 
's-Hertogenbosch 1650-1850.'2 Een project 
van lange adem omdat er veel stappen 
moeten worden gezet om aan echt onder- 
zoek toe te komen. Het energieke werk 
van vrijwilligers heeft echter al resultaat, 
want nu weten we dat in twee eeuwen 
tijd Bossche notarissen ongeveer 7.000 
boedels hebben opgemaakt. Het is nu 
mogelijk een blik te werpen in huizen 
van de inwoners van 's-Hertogenbosch 
en te kijken hoe en waartussen de Bos- 
schenaar werkte, slaapte en wegdroom- 
de. Niet meer dan een blik, want het ech- 
te onderzoek moet nog beginnen. 

In die boedelinventarissen staan allerlei 
zaken vermeld, variërend van uitgebreide 
beschrijvingen van winkelvoorraden, 
afgedankte spulletjes op zolders, inhou- 
den van boekenkasten tot opsommingen 
van eet- en drinkgerei. In de boedelinven- 
tarissen treft de onderzoeker aan waar 
mensen zich mee omringden, hoe zij leef- 
den, waar de mensen zich eeuwen gele- 
den aan hechtten of niet erg belangrijk 
vonden. 
Er zijn 'secure' notarissen geweest die 
gedetailleerd opschreven wat zij aantrof- 
fen en notarissen die met een pennen- 
streek noteerden wat zich in het huis van 
de overledene of door een faillissement 
getroffene bevond. De onderzoeker hoopt 
dat de notaris alles tot in detail heeft opge- 
schreven, zodat hij een uitgebreid ant- 

54 woord krijgt op zijn vragen. Maar de nota- 

ris die door het huis van de overledene 
Liep en noteerde wat hij aantrof, dacht 
natuurlijk niet aan die paar onderzoekers 
in 1997. Hij noteerde gewoon wat hem 
goeddunkte om de boedel eerlijk te verde- 
len tussen de erfgenamen of om de 
schuldeisers 'tevreden' te stellen. 
De onderzoeker kan zich verwonderen 
over de notaris die 'zomaar' wat 
opschreef: 'een kist met oude boeken niet 
waardig te specificeren' of 'enige romme- 
larije'. 'Vertwijfeld' grijpt hij naar zijn 
hoofd. Juist die 'rommelarije' en wat door 
de notaris 'niet waardig' werd bevonden 
'te specificeren' daar zat natuurlijk precies 
tussen wat hij zocht. Wat toen 'rommela- 
rije' werd genoemd, zou nu juist heel erg 
waardevol kunnen zijn, bijvoorbeeld voor 
zijn onderzoek! Gelukkig prijst hij de 
notaris die precies opschreef welke boe- 
ken er in de boekenkast stonden. Niet 
alleen met vermelding van de titel, maar 
ook met de voor- en achternaam van de 
schrijver en de plaats en het jaar van uit- 
gave. Dat spaart een hoop pluiswerk uit! 
Een omschrijving van een schilderij, liefst 
de 'titel' die de maker er aan heeft meege- 
geven, de naam van de schilder en de 
afmetingen van het schilderij, daar zou de 
onderzoeker ook erg blij mee zijn. 
In het huisraad van een paar honderd jaar 
geleden bevonden zich namelijk veel 
schilderijen. De 'zeestukjes', 'conterfeijt- 
sels' (portretten), landschappen, prenten 
en 'stillevens' fungeerden niet zelden als 
'behang'. 
In deze bijdrage zal ik mij richten op het 
schilderijenbezit van Bosschenaren rond 



1700. Wat hing er in al die kamers? 
Een impressie. 

'Seriewerk' 
Niet alleen bij de gefortuneerden hingen 
schilderijen aan de wanden, ook bij min- 
der rijke Bosschenaren hing wel iets. 
Meestal een prentje met een devotioneel 
karakter, een bijbelse voorstelling ter 
decoratie en tot bezinning. Er is onnoeme- 
lijk veel geschilderd en heel veel gekocht. 
De historicus Van der Woude schatte de 
schilderijenproductie tussen de 8 en 10 
miljoen in de periode 1580 - 1800!3 De 
kunsthandelaar of de schilder kwam 
gewoon langs de deur om zijn waar te slij- 
ten, stond op de kermis waar hij schilderij- 
en verlootte of huurde een ruimte af waar 
hij de doeken en panelen kon verkopen. 
In 1657 werd op verzoek van de Antwerp- 
se schilderijenkoopman Cornelis Cuypers 
diens voorraad schilderijen opgemaakt4 
Al die schilderijen lagen in respectievelijk 
een 'groote lanckwerpige kist' of stonden 

In de gouden dagen van de Republiek werden miljoe- 
nen schilderijen vwuaardigd en aan de man 
gebracht. Dat laatstegebeurde vaak via lotmijen of 
door de marktkoopman die zi]n waren luidruchtig 
aanprees ... Pentekening Willem Buytewech, Loterij 
in 's-Grauenhage. 
(Parijs, Fondation Cuctodia, Institut Néerlandals) 

in 'packen' in het Bossche stadhuis. De 
grote zaal van het stadhuis was kennelijk 
bijzonder geschikt, niet alleen om schilde- 
rijen uit te stallen, maar ook om de doeken 
en panelen te verkopen. Een schildenjen- 
verkoper van buiten diende daarvoor wel 
een bedrag aan het Bossche Sint Lucasgil- 
de, waarin de schilders verenigd waren, te 
betalen, wilde hij zijn waar in de stad 
mogen  lijt ten.^ Het is niet bekend waarom 
Cuypers, bijgestaan door de Antwerpse 
kunstschilders Luycas Marinus Goossens 
en Peter van Veltom, zijn handelswaar 
wilde inventariseren. Was hij bang dat 
niet alies in de stad was aangekomen of 
wilde hij iets bewijzen? We weten het niet. 
Circa 200 grote en kleine werken werden 
door notaris Petrus van Oudenhoven 
genoteerd. Notaris Van Oudenhoven 
omschreef al deze schilderijen. Hij noteer- 
de de naam van de schilder, wat er 
geschilderd was en hoeveel stuks van 
'eenzelfde' exemplaar uit de 'groote lanck- 
werpige kist' kwamen. Vogelkens ende Vis-  
schen geschilderd door Martens, Blommen 
van Petrus Casteels (een niet onbekend 
Antwerps bloemschilder), op en naast 
Koeijkens van La Haije, een Cruycinge door 
Van de Bock en een Scheepvaert door 
Moors. Van veel stukken waren drie of 
vier exemplaren aanwezig. Kunst werd 
aan de lopende band gemaakt en kon wel 
beschouwd worden als een serieproduct. 
De marktwaarde werd vaak bepaald door 
louter materiële gegevens zoals grootte, 
het aantal figuren, de complexiteit van de 
compositie of het materiaal.6 De prijs van 
de stukken wordt niet vermeld in de akte, 
doch meestal bewoog deze zich tussen de 
10 à 15 gulden per schilderij? 
Het beeld van de koper die in het atelier 
een opdracht verstrekte aan een befaamd 
schilder verbleekt bij de gigantische pro- 
ductie van schilderijen die toch allemaal 
aan de man dienden te worden gebracht. 
Wie waren Moors, Martens, de la Haye en 
Van de Bock? Behoorden zij tot de talrijke 
schilders waarvan 'niemand' ooit gehoord 



De schilder Quirinus van AmelsfBort schetste 
Theodorus van 7'hulden (Rijksmuseum voor Kunst- 
historische Documentatie in Den Haag) 

heeft en die vaak in dienst waren van de 
kunsthandelaar? Er werd in die tijd zelfs 
gesproken van 'slaven' die door de kunst- 
handelaren gehouden werden? Een tijdge- 
noot - schilder, charlatan, onorthodox 
publicist en allesweter Jacob Campo Wey- 
ennan - meende zelfs dat 'de Konstkoo- 
pers tot Antwerpen en tot Brussel gant- 
sche wiilige Rasphuyzen vol jonge schil- 
ders (hebben) zitten die dag en nacht niets 
anders doen als kopieeren, en dat achter- 
volgens een Wonderspreuk van een oude 
Overlevering, die zegt: Dat een Schildey 
die een Kopey, en een Meysje dat een Kind 
heefi voortgehogt, beter aan de man zal raa- 
ken als een game Maagd, of een niet gedupli- 
ceert Konsffafereel'? 
Rond 1700 lijkt de markt verzadigd, er bra- 
ken voor kunstschilders moeilijke tijden 
aan. A. Houbraken, schreef in De groote 
Schouburgh der Ne&rlantsche Kunstschilders 
en Schilderessen (1721) dat hij Jan Soukens, 
kunstschilder uit Zaltbornmel, eens op een 
boot ontmoette. Soukens reisde twee maal 
per jaar naar Holiand om daar zijn schilde- 

56 rijen te verkopen. Houbraken vond Sou- 

kens een vrolijk en optimistisch man en 
toonde zich verwonderd dat de schilder zo 
luchthartig was. Want, zo redeneerde Hou- 
braken, de markt voor diens schilderijen 
was toen immers vrij slecht.'O 
Wij zijn snel geneigd om elk schilderij uit 
vervlogen eeuwen voor een waar meester- 
stuk aan te zien. Verwachtingsvol kijken 
we naar een boedelinventaris en dan blijkt 
de notaris alleen maar de voorstelling te 
noemen, 'een tronie', 'vier kleyne schilde- 
rijkens' of een 'vanitas' en niet de naam 
van de schilder. Bovendien blijkt uit de 
boedelinventaris vaak dat de 'zwarte 
ebben' of 'vergulden' lijst veel belangrijker, 
althans financieel aanzienlijk meer waard, 
is. Grote namen komen we niet vaak tegen. 
Wel veel, heel veel schilderijen. 

154 schilderijen 
In juni 1719 overleed juffrouw Maria 
Boons in haar woning 'Achter het Wild 
Varken', genaamd 'Vechel's Lust'." Zij 
was gehuwd met Johan van Campen, heer 
van Bijsterveld en notaris en procureur, 
die reeds eerder was overleden. In de 
inventaris wordt haar omvangrijke boedel 
gedetailleerd beschreven. De schatrijke 
Maria Boons bezat maar liefst 154 schilde- 
rijen.'= De meeste schilderijen, 37 stuks, 
hingen in het salet. Van twaalf schilderijen 
wordt de naam van de schilder uitdrukke- 
lijk genoemd. Het gaat dan om de Bom- 
melse 'constschilder' Soukens. Maar om 
welke Soukens het gaat blijft duister. Was 
het Jan of wellicht een van zijn zonen, 
Hendrik of Gijsbert? Hendrik Soukens 
(1680-1711), schilder van landschappen en 
historiestukken, was in 's-Hertogenbosch 
geen onbekende, zijn talent werd in de 
stad opgemerkt door een voornaam kunst- 
minnaar van 's-Hertogenbosch, die hem in 
staat stelde zich in Italië verder te bekwa- 
men in zijn vak.13 
De notaris die de boedel opmaakte noteer- 
de ook de plaats waar zich de voorwerpen 
bevonden. Het huis waar de notaris door- 
wandelde krijgt, omdat de notaris per ver- 



trek noteerde wat hij aantrof, zo meer 
gestalte. Veel notarissen noteerden de goe- 
deren per categorie. Onder 'tinwerk' 
lepels en borden, onder 'silver' de beugel- 
tassen, Bijbels met zilverbeslag en de 
snuifdoos en onder 'houtwerck' schilderij- 
en en meubels. Zo niet notaris Florentius 
van Woerkom, hij wandelde van kamer 
naar kamer. 'In de roode steenen kaamer' 
hingen twee schilderijen verbeeldende een 
lantschapje en riviere van Soukens, 'in de 
galderije' vier portrait stuckjes i n  gesnede 
lijstjes, 'inde aghter camer' twee schilderij- 
en, namelijk een zeestadt en scheepjes (alle 
met swarte lijsten) en op 'de camer bove het 
comtoir' nog 'vier schilderijtjes van Sou- 
kens'. 
Notaris Van Woerkom beschrijft de ande- 
re schilderijen ook, zoals een Bespotting 
van Christus, Buliaunse ruïnen, Boerenkeuc- 
ken met boerkens, en een Dans van naackte 
kinderen. Waren deze overige 142 schilde- 
rijen van tweede- en derderangs schilders 
of waren ze gewoonweg niet gesigneerd? 

De bloemen van Pain et Vin 
In 1719 werd Lambert Pain et Vin, 'raad 
deser stad' en administrateur bij het Kan- 
toor van de rentmeester generaal van de 
Beden van Brabant failliet verklaard en 
zijn 'insolvente' boedel opgemaakt.I4 Pain 
et Vin bewoonde een huis in de 'Nieuw- 
straat' (welke ?) met een fraaie tuin.IJ 
Naast het besturen van de stad en het 
innen van belasting besteedde de eens niet 
onbemiddelde regent ook tijd aan de 
lucratieve bloementeelt, die echter naar 
zijn bankroet voerde. 
Pain et Vin liet de verkoopcatalogi van zijn 
'tulpen, genoffels en oriculaas' illustreren 
door de reeds hierboven genoemde Jacob 
Carnpo We~erman.'~ Weyerman kon 'alles' 
en was 'dus ook' een niet onverdienstelijk 
bloemenschilder. Van Campo Weyerman 
had Lambert Pain et Vin ook enkele 'blom- 
stucken' in zijn kamers hangen. Zo hing er 
voor de schouw in zijn salet een schilderij 
van Weyerman met een vergulde lijst dat 

Distel blader en bloemen verbeeldde. In de 
voorkamer bevonden zich eveneens schil- 
derijen van Weyerman 'met swarte lijsten 
verbeeldende bloemen'. Bij verkoop bracht 
een 'blomstuck' van Weyerman 21 gulden 
en diens distel blader 51 gulden op. Aan de 
wanden in het huis aan de Nieuwstraat 
hingen nog veel meer schilderijen, onder 
meer van de Antwerpse schilder Jan Bap- 
tist Biset die portretten en historiestukken 
vervaardigde en ook in Den Bosch actief 
was. In het huis van Pain et Vin bevonden 
zich 'een' Adam en  Eva (ter waarde van 40 
gulden) en een portret van de familie Pain 
et Vin van Biset. Een andere schilder die in 
de boedelbeschrijving wordt genoemd is 
Jacob van der Bilt die bekend staat als schil- 
der van jachtstukken. Van der Bilt schilder- 
de voor Pain et Vin twee patrijzen. Dit schil- 
derij bracht bij de verkoop 20 gulden op. 

Twee Bossche schilders: Frans Santacker 
en Theodorus van Thulden. 
Van de Bossche schilder Frans Santacker 
(tweede helft 17e eeuw) is weinig bekend. 
'Over het leven van den artist tasten wij 
volkomen in 't duister' merkte Hofstede 
de Groot in 1895 op.I7 De kunsthistoricus 
Buijsen, bij wie bovenstaand citaat te vin- 
den is, kan daar in zijn bijdrage die bijna 
honderd jaar later verscheen weinig aan 
toevoegen. Buijsen vermeldt dat Santacker 
rond 1670 toetrad tot het Bossche Sint 
Lucasgilde. Of hij in dat jaar toetrad is 
echter niet duidelijk uit het geraadpleegde 
archiefstuk, maar 'Frans SanAcker' wordt 
in de rekening van het Sint Lucasgilde wel 
vermeld. In 1670 betaalde de schilder aan 
het gilde 2 gulden.18 Van zijn activiteiten is 
weinig bekend, ook niet uit zijn Bossche 
periode. Slechts een aantal van zijn wer- 
ken, het merendeel stillevens, is gesig- 
neerd. Een aantal stillevens en een 'musi- 
cerend gezelschap' is bewaard gebleven. 
Het 'musicerend gezelschap' bevindt zich 
in het Haagse Bredius Muse~m.'~ In de 
laatste jaren zijn overigens een aantal wer- 
ken van Santacker ontdekt, dat wil zeggen 



aan andere schilders toegeschreven wer- 
ken blijken door Frans Santacker geschil- 
derd te zijn.20 Nader onderzoek in de Bos- 
sche archieven kan wellicht meer licht wer- 
pen op zijn leven. 
Ik ontmoette Frans Santacker in een boe- 
delinventaris van, waarschijnlijk, een fami- 
lielid, de viskoper en burger Willem Sant- 
ackers. Willem Santackers overleed in 
1685.21 Zijn weduwe, Eva, droeg de goede- 
ren over aan Johanna Santackers, mogelijk 
hun dochter. Op de 'camer boven de keuc- 
ken' hing naast het Avondstontje van Fiarre 
en eenen Brand van een stadt door den vijant 
gedaen van E. van der Doel, een Blomstucx- 
ken oft stillevens met een cape1 daer in van 
F.S.acker! 
Beroemd was Theodoor van Thulden, 
geboren te 's-Hertogenbosch in 1606 en 
overleden te 's-Hertogenbosch in 1669. Van 
Thulden was onder meer werkzaam in 
Antwerpen, Parijs en 's-Hertogenbosch. De 
schilder behoorde tot de kring van Rubens, 
maar ontwikkelde een eigen stijl. Van 
Thulden schilderde veel allegorische stuk- 
ken. Hij vervaardigde monumentale wer- 
ken voor paleizen en kerken, onder meer 
voor de Oranjes. In 1650 schilderde hij de 
decoratie van de Oranjezaal van paleis 
Huis ten Bosch en in het Bossche stadhuis 
bevinden zich politieke allegorieën van zijn 
hand. th de catalogus van zijn werk die ter 
gelegenheid van de grote tentoonstelling 
over leven en werk van Van Thulden ver- 
scheen, wordt het leven en het werk van 
Van Thulden uitvoerig behandeld.22 In dit 
standaardwerk worden niet alle werken 
van de schilder genoemd, dat kan ook niet, 
want iedere keer blijken er weer nieuwe 
werken op te duiken. Is het niet tastbaar 
dan toch overgeleverd in teksten. 
Zo bevond zich tussen de schilderijen die 
door Maria Spronck, weduwe van Fran- 
cois Blom, in 1683 werden nagelaten, ook 
een schilderij van Theodoor van Thul- 
den.* In haar 'salet' of ontvangstkamer die 
uitkwam op het Sint JacobskerkhoP hing 

58 tussen de meer dan zestig andere schilde- 

Bloemschilder, 'allesweter en alleskunner' Jacob Cum- 
po Weyerman (een gravure van Jacob Houbraken) 

rijen 'een seer groot en schoon stuck schil- 
derije van Tulden met het opschrift Tem- 
plum Honoris in  quo Architectura Coronatur'. 
De tientallen schilderijen hingen in één 
vertrek. Het lijkt er op dat weduwe Blom 
of haar overleden echtgenoot Francois 
Blom verzamelaars van schilderijen 
waren. Uit de meeste boedels blijkt dat het 
schilderijenbezit verspreid was over het 
gehele huis. In de ontvangstkamer of salet 
hingen meestal wel de mooiste schilderij- 
en. Het salet was dan ook een vertrek om 
mee te pronken, daar stonden de prachtig- 
ste meubels en hingen de fraaiste behang- 
sels. Weduwe Blom had haar salet tot een 
echt schilderijenkabinet omgetoverd. 
Notaris Boons noteerde alle schilderijen. 
Onder de schilderijen bevonden zich een 
schilderije van een Hameter met een rijm daer 
onder; een schilderije van een Casteel met een 
kackhuys; een schilderije van het vonnis van 
Salomo over het levent en doot kint; een schil- 
derije sijnde de historie ofte fabel van Argus 
ende Mercurius met een koeybeest (sijnde de 



voorschreven schilderije vast ende gevoeght 
inden schoorsteenmantel voor de schoorsteen); 
een schilderije van Andromeda, die d'heer van 
Gole verclaert dat op de Orangie Camer voor 
de schoorsteen vast heeft gestaen ende daeraen 
hoort en de Offerhande vande 3 Coningen. 
Maria Spronck was omringd door bijbelse 
en mythologisch-allegorische afbeeldin- 
gen. Al die landschappen, allegorische 
stukken en bijbelse voorstellingen hingen 
in rijen boven en onder elkaar langs de 
wanden van het salet van weduwe Blom. 
Notaris Boons achtte slechts de vermel- 
ding van één schilder de moeite waard: 
'Van Thulden'! 
De hogere burgerij nam steeds meer aris- 
tocratische allures aan naarmate de 17e 
eeuw vorderde. Bij hun verfijnde levens- 
stijl hoorde een zekere vertrouwdheid met 
het klassieke ideeëngoed. Uit de boedel 
van Maria Spronck blijkt die waardering 
voor de Griekse mythologie en de Romein- 
se geschiedenis. Maar tussen de verheven 
thema's vinden we ook een Zeestrant en 
een Hameter met een rijm daeronder. 
Honderd jaar later, in 1782, biedt een nota- 
riële akte opnieuw een blik op Van Thul- 
den." Ook nu gaat het om werken in een 
burgerhuis van 'den vermaarden komt- 
schilder Van Thulden'. Vrouwe Catharina, 
Gravinne van Welderen, douairière wijlen 
Heer Philips Wiìlem de Schmeling (Raad 
en Rentmeester-Generaal van de Domei- 
nen van Brabant in Stad en Meierij) bood 
in 1782 'een partij extra mooije schilderij- 
en' aan. Niet alleen worden de 'titels' van 
de schilderijen genoemd, maar ook de 
afmetingen in 'Rhijnlandse MaaV. De 
schilderijen hingen in het huis 'In de Gan- 
senpoort' aan de Hinthamerstraat (thans 
waarschijnlijk huisnummer 164) .26 

De inventarisatie ten behoeve van de ver- 
koop betrof de volgende schilderijen: 
l.'De Schaking van Prosperina' (hoogte 

8 voet, 3 ' / 2  duym; breete 7 voet 3 3/4 

duym) 
2.'Neptunus en Arnphitrite' (8 voet 3l/2 

d ~ y m ;  7 voet ' / a  duym) 

3.'Uylysjes aan de Mast en de Syrenen' 
(8 voet 3'/2 duym; 7 voet 4 duym) 

4.'De wanhoop van Dido bij 't vertrek van 
Aeneas' (8 voet 3'/2 duym; 6 voet 7'/2 

duym) 
5.'Diana op de jagt, een Hert vellende' 

(8 voet s 1 / 2  duym; 7 voet 3l/2 duym) 
6.'Diana en Endimion' (8 voet 3l/2 duym; 

6 voet 3'/2 duym) 
7.Een schoorsteen stuck verbeeldende 'Schone 

Slapende Vrouwen en een jager die ze 
beziet door Cupido getroffen' (4 voet 
duym; 4 voet 6'/4 duym) 

8.Twee stucken boven de deuren zijnde: 
'Cupidoos' (3 voet 8'/1 duym; 3 voet) 

9.Een dito op ' t  Spiegel penant (3 voet 8l/2 
duym; 2 voet 3'/2 duym) 

10.Twaalffstuk 'Termes' op de Penanten (het 
bovenste schone vrouwen). 

Verderop in de akte worden de schilderij- 
en opnieuw genoemd, met daaronder de 
tekst: 'den hoogsten bieder geworden', en 
dan, helaas, zijn er geen namen van 
kopers ingevuld. We kunnen slechts gis- 
sen waar de schilderijen na de verkoop 
naar toe zijn gegaan. Misschien is 
Mevrouw Schmeling-Van Welderen wel 
op haar besluit teruggekomen. Of wenste 
de koper anoniem te blijven? 
In één boedelinventaris werd een schilde- 
rij van Van Thulden aangetroffen dat naar 
mag worden aangenomen thans in het 
Noordbrabants Museum te bewonderen 
is.=' Het betreft de inventaris van de boe- 
del van Vrouwe Josina Schade van Wes- 
trom (ook: Westrum). Zij was de weduwe 
van Otto Copes, raad en pensionaris van 
de stad 's-Hertogenbosch. Vrouw Schade 
van Westrom liet bij haar overlijden in 
1704 een zeer rijke boedel na. Het gezin 
Copes-Schade van Westrom bewoonde 
'eene schoone welgelegenen huysinge, 
erve, hoff ende aghterhuys op Den Uylen- 
borgh uytgaande ... gestaan ende gelegen 
... Inde Po~telstraat'~~ De Munt genaamd, 
thans nr. 42. De notaris die de voorwerpen 
per vertrek inventariseerde, signaleerde 
ruim honderd schilderijen en prenten en 



In het huis van Otto 

daarnaast nog de nodige wapen- en land- 
kaarten. In de 'Middelkamer' evenals in 
het 'Groote Salet' bevonden zich de mees- 
te schilderijen: 21 stuks. In het rijk gestof- 
feerde 'Groote Salet' met het goudleren 
behangsel, hing een groot portrait van  
Mevrouw Copes met v i j f  kinderen. Notaris 
Van Strijp schreef daaronder 'een schilde- 
rije voor de schoorsteen van Thulden'. Het 
is zeer waarschijnlijk dit werk dat in 1962 
door het Noordbrabants Museum werd 
gekocht. Het bevond zich in dat jaar op 
het Landgoed Nienoord te Leek.29 

Toch nog een Rembrandt 
President-schepen Dierick van Cattenburg 
stierf in 1661. Hij woonde in de Sint Joris- 
straat in het huis genaamd 'Bokh~ven'.~ In 
de uitgebreide boedel die hij bij zijn overlij- 
den naliet, bevonden zich ongeveer hon- 
derd schilderijen: landschappen, portretten 
van illustere voorvaderen, allegorische 
werken, huiselijke taferelen en genrestuk- 
ken3' Notaris Van Boxmeer schreef niet op 
in welke vertrekken de schilderijen hingen 
en van veel schilderijen wordt de naam van 
de maker ook niet onthuld. Waren het 
tweederangs schilders? De 'groten' vergat 

Copes aan de Postelstraat 
hing in 1704 dit olimerf- 
schtlderzj van zijn echtge- 
note Josina Schade van 
Westrum met vijf kinde- 
ren. Het kindje, rechtsbo- 
ven afgebeeld als een putto 
met vleugelt]es, was toen 
het schilderij werd ver- 
vaardigd reeds gestmen. 
Via omzwervingen 
belandde het schilderij in 
1962 zn hef Noordbra- 
bants Museum. 
(Foto: Noordbrabants 
Museum, inv. nr. 9740) 

de notaris echter niet op te schrijven. Een 
selectie. 'Een stuck van Adriaen Brouwer' 
daer Vechters i n  comen; 'een stuckjen van Jan 
Lievenssen' die gelt tellen; een Taback drinc- 
kertjen 'van den ouden Oostaden'; een 
Schoolmeesterken 'van Hals'; een Morgenston- 
tje 'van een discipel van Asselijn' en Vier 
G r a e u ~ t j e n s ~ ~  van Jan van Goyen. 
De familie Cattenburg had een voorliefde 
voor Adriaen Brouwer, waar meerdere 
schilderijen van aanwezig waren, net als 
voor Hals (Frans of Herman). Tussen de 
meesterwerken hing ook een Oudt  mans tro- 
nye van 'Rijnbrandts'. Was deze 'Rijn- 
brandt' Rembrandt van Rhijn? 
Het vermoeden is gerechtvaardigd dat de 
familie Van Cattenburg niet aan de deur 
kocht doch de meesters wist te vinden. 
Bezocht Cattenburg hun ateliers? Want 
Dierick van Cattenburg woonde weliswaar 
in 's-Hertogenbosch, maar aan de Klove- 
niersburgwal in Amsterdam bezat hij, naar 
uit de notariële akte blijkt, ook een huis. 

Tot slot 
Uit het bovenstaande blijkt dat alleen de 
gefortuneerden zich belangrijke schilderij- 
en konden veroorloven. Maar zoals aan het 



begin van dit artikel werd opgemerkt, ook 
ambachtslieden en inwoners van de stad 
die zich niet konden meten met burgers die 
zich in koetsen verplaatsten en zich lieten 
bedienen door huispersoneel, bezaten 
decoraties aan de wand.Bijvoorbeeld ser- 
geant Willem Jenkins. Hij woonde aan de 
Tolbrugstraat. Zijn huis bestond uit een 
'voorhuys', een 'keucken' en een 'solder'. 
Toen hij in 1670 stierf maakte notaris Boons 
de boedelinventaris op.31 In het voorhuis 
bevond zich 'een klein conterfeijtsel, sijnde 
de echte dochter des voo~ssckreven Willem 
Jenkins'. De schande van een faillissement 
ontvluchtte Alegonda Smits in 1718. 
Inderhaast trok de bakkersweduwe uit 
haar huisje. Notaris Van Woerkom trof in 
het huis van Alegonda Smits zelfs nog 
'twee stucken kaass, een klont boter en 
een stuck vet' aan. Daarnaast bevonden er 
zich wat meubeltjes, een winkelinventaris 
en enig gereedschap. Kleding trof de nota- 
ris niet aan, kennelijk waren deze goede- 
ren wel door Alegonda meegenomen. Ook 
in deze verlaten boedel bevonden zich 
schilderijen. De notaris deelde niet mee 
wat en door wie geschilderd was, wel het 
aantal: twee stuks. De schilderijen hingen 
in het 'voorhuys'. Bij de openbare verko- 
ping op 20 juli 1718 brachten de twee 
schilderijen 4 stuivers en 8 penningen op.34 
Voor gefortuneerden en minder gefortu- 
neerden schonken een schilderij, prent of 
andere decoratie aan het leven fleur. Bij de 
hogere burgerij zal 'prestige' en status een 
grote rol hebben gespeeld. De toonaange- 
vende families onderstreepten maar wat 
graag dat zij verschilden van de 'gewone' 
burgerij. Bovendien mag de wedijver 
onderling, tussen elite en elite, niet onder- 
schat worden. Een 'Rembrandt' in huis of 
een werkje van Biset maakte rond 1700 
toch wel uit. In de ontvangstkamer, het 
salet, hingen de meeste schilderijen. Daar 
werd immers het belangrijke bezoek ont- 
vangen. 
Het portret van vader aan de wand bij de 
'gemene man' of een prent met een bijbel- 

se historie zal niet zozeer gediend hebben 
om een signaal aan de buitenwereld af te 
geven. Zeker, de decoratie van de woning 
speelde mee, maar bovenal zullen afbeel- 
dingen met een religieus karakter de 
bewoner herinnerd hebben aan de plicht 
om een christelijk leven te leiden. Niet 
voor niets werden Jozef - vluchtend voor 
de vrouw van Potifar -, de dappere Ester 
of de schone Batseba in bad zo veelvuldig 
geschilderd of getekend.35 
Over schilders, schilderijen en de smaak 
van de Bosschenaren is veel meer te ver- 
tellen. Welke thema's waren in de mode - 
naakten, allegorieën, landschappen - en 
wanneer? Was het zo dat gereformeerden 
een voorkeur hadden voor Oud-Testa- 
mentische verhalen en in 'katholieke hui- 
zen' meer schilderijen van figuren uit het 
Nieuwe Testament aan de wand hingen? 
Wie kochten schilderijen, van wie en hoe? 
Waar kwamen de schilderijen vandaan? 
Was er in Den Bosch eigenlijk wel sprake 
van een kunstmarkt en woonden er kunst- 
verzamelaars in de stad? En tot slot: waar 
zijn toch al die schilderijen gebleven? De 
uitkomst van onderzoek naar de verblijf- 
plaats van kunstwerken die zich eens in 
de huizen aan het Leidse Rapenburg 
bevonden was opmerkelijk. Zo bleken de 
door de schilder Willem van Mieris gede- 
coreerde tuinvazen in 1702 in het bezit te 
zijn van de Leidse lakenkoopman Pieter 
de la Court. In de jaren zeventig van deze 
eeuw werden ze ontdekt in de tuinen van 
Windsor Castle. 'Het is fascinerend om te 
zien hoeveel beroemde kunstwerken ooit 
ergens op het Rapenburg hebben gehan- 
gen', aldus de Leidse hoogleraar Wille- 
mijn F o ~ k . ~ ~  Waar verbleef het groot por- 
trait van Mevrouw Capes met v i j f  kinderen 
voordat het naar het landgoed Nienoord 
in Leek verhuisde? Wellicht dat een 
(kunst)historicus zich eens over het 'Bos- 
sche kunstbezit' kan buigen. Verrassingen 
kunnen niet uitblijven, maar dat zal nie- 
mand verbazen die kennis neemt van boe- 
delinventarissen. i 
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