
Jacob Campo Weyemans bloemschilderingen 
en d e  aur iculas van Pain e t  V in  

Geen woest bloeiende planten, maar nette aan- 

geharkte perkjes, dat was het ideaal van de gegoede 

burger in de achttiende eeuw. Hij wilde de natuur 

naar zijn hand zetten, schikte de planten en bloemen 

in potten en harkte het pad aan. Als we een blik 

werpen in boedels uit die tijd dan zien we hun 

voorkeur. De notaris nam vaak de hofmee bij zijn 

inventarisatie-werkzaamheden. 

Bij de dood van zijn moeder, Maria van Schaak, in 1754, liet 
haar zoon, havenmeester en 'opsiender over vuur en ligt.', 
Gelijn Roels, alle roerende goederen in het huis en de hof 
door de notaris opschrijven. Mana van Schaak hield van 
bloemen en planten, want in een bloembak stonden maar 
liefst 66 potten met 'genoffelen' (anjers) en daarnaast ston- 
den nog een paar honderd potten met 'oriculaas' (sleutel- 
bloemen), violieren, opnieuw 'genoffelen' en verder boom- 
pjes, zoals een laurier, een peperboompje en twee rnirtus- 
boompjes. In de tuin waren ook perken aangelegd met tul- 
pen, anjelieren, ranonkels en hyacinthenl 
Misschien had Ma~ia de bloemen, de boompjes en de bol- 
len wel gekocht van Lambert Pain et Vin. De man met 
zijn bijzondere naam, woonde aan de Nieuwstraat en was 
administrateur van de gewestelijke 'belastingdiensf, maar 
handelde ook in bloembollen. 'Gevaarlijk spul' want er 
werden in de zeventiende ccuw niet alleen schatten aan 
verdiend, velen raakten door deze 'windhandel' ook aan 
de bedelstaf'. Er werd druk gespeculeerd en mensen 
bouwden luchtkastelen. Mensen leenden zelfs geld om 
tegen torenhoge prijzen bloembollen te kopen. Een 'Legio 
Lease' affaire avant la lettre. 
Zijn werk bracht Pain et Vin in aanraking met Jacob 
Campo Weyerman (1677-1747)~ een eigenaardig heer- 
schap met een aantal onaangename kantjes. De charlatan 
was wel begaafd. Hij kon goed schrijven en s~hilderen.~ 
Vooral het schilderen van bloemen ging hem goed af. In 
Weyermans geschriften treedt Lambert Pain et Vin ook 
op.3 Lambert nodigde Weyerman uit om zijn 'keurlijkste 

Jacob Carnpo Weyerman (1677-1747)~ 'Bloemstilleven i n  vaas' 
(Foto: Noordbrabants Museum) 

Luyksche en Engelsche auriculas' te komen schilderen. 
Weyerman stond en staat bekend om zijn grote fantasie. 
Het is moeilijk om vast te stellen of de schilder gelijk had. 
Hij vertelt namelijk dat Pain et Vin wilde dat hij de 'kost- 
bare tulpen en auriculaes' op perkament schilderde, èn 



op z'n voordeligst. Dat wil zeggen er mocht geen onvol- 
komenheid aan zitten, want Pain et Vin ging met deze 
schilderwerkjes het land in om kopers voor zijn bollen te 
winnen. Wat er, zo schrijft Weyerman 'ontbrak aen de 
natuur, was ik genoodzaakt om te repareeren door de 
konst' of 'de schoonheyt der bloemen werd verdubbeld en 
de wanstalten verbloemd'. Hij noemt dan het voorbeeld 
van een 'auricula, met een mager trosje blauwe blommen 
en een dunne stengel, die hij op bevel van Pain et Vin 
moest veranderen in een 'tros van vijfentwintig à dertig 
vlak openleggende ultramarijne of hoogblaauwe bloemen 
met een volmaekt sneeuwit rond oog en met een dikke 
stevige steng'. Dankzij deze schilderijtjes op perkament 
verkocht Lambert Pain et Vin voor honderden guldens 
aan bloemen, aldus Weyerman. Zo trapte een 'bejaarde 
Dordrechtse vrijer' er in en kocht voor een gulden of 800 
bloemen van de Bosschenaar, die Weyerman 'de paus der 
bloemisten' noemde. Lambert Pain et Vin was geen lieve 
jongen. In 1721 stond hij terecht voor gepleegde verduis- 
tenngen.4 Weyerman en Pain et Vin, beiden hadden iets 
met bloemen. Aan beiden heren zat ook een luchtje, 
maar dan van een onaangename soort. 
Jacob Campo Weyennan, althans een bloemschilderij van 
hem, is te zien op de tentoonstelling Bloemen van  verlan- 

gen in het Noordbrabants Museum. Misschien heeft 
Weyerman de bloemen mooier gemaakt dan ze in wer- 
kelijkheid waren. 

Een tentoonstelling is meestal verrassend en wordt nog 
interessanter als er 'een verhaal' aan de kunstenaar vast- 
zit. En, zou het tentoongestelde schilderij niet in het huis 
aan de Nieuwstraat aan de muur hebben gehangen? Lam- 
bert Pain et Vin bezat volgens de in 1719 opgemaakte boe- 
delinventaris een aantal schilderijen van Weyerman. Twee 
schilderijen 'verbeeldende bloemen, met swarte lijsten' 
hingen in de voorkamer en een schilderij met een 'ovaale 
gesnede lijsf prijkte in de 'cantoirltamer'. De eerste twee 
schilderijen brachten ruim 34 gulden op, het laatste 21 

gulden.5 Dat lijkt weinig, maar de meeste schilderijen 
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'Vanden eedt op het heylige evangelie' 
H e t  'Roode Previ legie-boek'  en de  Bl i jde Inkomste  

Het Stadsarchiefvan 's-Hertogenbosch geeft binnen- 

kort een van de zeer kostbare stedelijke archivalia, 

het zogenoemde 'Roode Previlegie'-boek uit handen: 

het Noordbrabants Museum zal het als langdurig 

bruikleen gaan tonen. Een vitrine met speciale voor- 

zieningen voor licht en klimaat wordt daarvoor 

klaargemaakt. 

Het Roode Previlegie-boek is een gecompliceerd geheel 
daterend uit de vijftiende en zestiende eeuw, dat om- 
streeks 1580 werd ingebonden. Voor Den Bosch is het 
een uitermate belangrijk manuscript, zowel wat de ge- 
schreven inhoud van de heel verschillende bijeengebrach- 
te teksten betreft als wat de symbolische rol aangaat die 
dit boek voor de stad heeft. 
Op de tentoonstelling In  Buscoducis (1990) werd het te 
globaal beschreven en de zwaar beschadigde miniatuur 
werd toen behoorlijk verkeerd gedateerd. In het hierna 
afgedrukte artikel wordt een eerste stap gezet ter correc- 
tie, waarin vooral ook wordt ingegaan op de rol van dit 
Roode Previlegie-boek bij de 'Blijde inkomsten' van de 
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