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zakelijke overeenkomsten met Rembrandt bekend.
Al met al genoeg reden om de ‘Bossche Dirck’, zijn
schilderijen en de familie Van Cattenburch eens
nader onder de loep te nemen. Om beide neven uit
elkaar te houden zal over de ‘Amsterdamse’ en de
‘Bossche’ Dirck worden gesproken.

Een nieuwe Rembrandt-vermelding
De fami l ie Van Cat tenburch en Rembrandt 1 Michiel Roscam Abbing*

en Aart Vos

Af en toe worden er in archieven nog inventarissen

gevonden waarin werk van Rembrandt wordt ver-

meld. In een artikel uit 1997 over boedelinventarissen

in Den Bosch werd gesignaleerd dat in de in april

1660 opgemaakte boedel van ‘wijlen d’heer Dierick

van Cattenburch in sijnen leven president deser stadt

s’Hertogenbossche’ onder andere een schilderij op

naam van Rembrandt voorkomt.2 Dirck van Catten-

burch was een magistraat die een belangwekkende

verzameling van ongeveer honderd schilderijen

naliet. Het betreft een voor Den Bosch omvangrijke

collectie en de inventaris bevat de enige bekende

zeventiende-eeuwse vermelding van een werk van

Rembrandt in de stad.

Het is al lang bekend dat de Van Cattenburchs ban-
den met Rembrandt onderhielden, maar de Bos-
sche magistraat viel tot op heden buiten beeld.
Zijn gelijknamige neef is de wèl uit de Rembrandt-
literatuur bekende omstreeks 1616 in Tiel geboren
Dirck van Cattenburch. Deze was koopman in wijn,
kunst, en rariteiten, en later ook mede-eigenaar van
een fabriek voor drinkglazen en spiegels; hij woon-
de lange tijd in Amsterdam. Hoewel van hem niet
vaststaat of hij ook schilderijen verzamelde of daar-
in alleen handelde, figureert hij in het ‘netwerk van
verzamelaars rondom Rembrandt’, zoals dat uit de
doeken wordt gedaan in de tentoonstellingscatalo-
gus Rembrandts Schatkamer.3 Van déze Dirck en
zijn in Vianen wonende broer Otto zijn diverse

Bladzijde uit de boedelinventaris in het Notarieel Protocol 2710,

folio 210r. De eerste twee regels vermelden een aanwezige Rem-

brandt: ‘Item een oudtmans tronije van Rijnbrants, gelijst’.



pen. In tegenstelling tot in opdracht gemaakte por-
tretten werden deze waarschijnlijk vooral als oefe-
ning èn voor de losse verkoop gemaakt. Tussen
1630 en 1700 zijn in de bekende bronnen 95 ‘tro-
nie’-vermeldingen van Rembrandt geteld.9 Identi-
ficatie van het bewuste schilderij is zonder nadere
gegevens uitgesloten.

Jan Lievens (1607-1674)
Van Jan Lievens worden drie schilderijen genoemd.
Het gaat respectievelijk om ‘een stuck wesende een
lantscap, daer een carosse incomt van Jan Lievens-
sen’ (nr. 64), ‘een stuckien van Jan Lievenssen die
gelt tellen’ (nr. 70) en ‘een lantscap van Jan Lievens-
sen’ (nr. 71). Lievens moet volgens vermeldingen in
boedelinventarissen vele landschappen hebben
geschilderd, maar signeerde deze mogelijk niet. Er
zijn althans zeer weinig landschappen van Lievens
aanwijsbaar.

Herman Hals (1611-1669)
In de inventaris worden drie schilderijen van Hals
genoemd, ‘een schoolmeesterken van Hals’ (nr.
101), ‘een taback drinkerken van Herman Hals’ (nr.

De Bossche Dirck van Cattenburch werd omstreeks
1610 in Tiel geboren. Hij was secretaris (1630) en
raad en thesaurier van Johan Wolfert, heer van Bre-
derode, gouverneur van Den Bosch. In 1640 werd
Dirck benoemd tot schepen en in 1646 tot presi-
dent-schepen van deze stad. Hij overleed te Utrecht
op 29 augustus 1653 in de Viesteeg ten huize van de
weduwe van Albert van Beeck, die later nog ter
sprake komt, en werd op 1 september in de Sint-Jan
in Den Bosch begraven.4 Zijn weduwe, Catharina
van Casteren, hertrouwde in augustus 1661.5Haar
voorgenomen huwelijk was de reden om in april
1660 – zeven jaar na zijn overlijden – een inventa-
ris te laten opmaken voor het vaststellen van het erf-
deel van haar vier kinderen.6Het is onduidelijk wat
er vervolgens met de schilderijen is gebeurd: moge-
lijk werden ze verkocht ten behoeve van de erfge-
namen. In het rechterlijk archief van Den Bosch
wordt in elk geval een akte van erfdeling uit 1665
bewaard waaruit blijkt dat de meubelen verkocht
zijn en dat Dircks kinderen ieder gerechtigd waren
voor een gelijk deel van de opbrengst daarvan.7

De verzameling
De verzameling schilderijen die de Bossche Dirck
naliet, is zonder twijfel belangwekkend te noemen,
hoewel geen enkel werk met zekerheid valt aan te
wijzen. Alle genoemde schilderijen zijn vermoede-
lijk in of voor 1653 (het overlijdensjaar) vervaardigd.
In vergelijking met andere inventarissen uit Den
Bosch worden ze uitvoerig beschreven, veelal met
aanduiding van voorstelling en maker. Vrijwel nooit
werden in die tijd in Bossche boedelinventarissen
de makers van de schilderijen vermeld.8 Opmerke-
lijk is verder dat van 22 schilderijen wordt meege-
deeld dat ze zonder lijst zijn. Dit kan er op duiden
dat deze werken al dan niet via een tussenpersoon
rechtstreeks van de schilders werden gekocht en in
elk geval niet naar een lijstenmaker waren gebracht.
De inventaris is een ongenummerde opsomming
zonder nadere aanduiding van de vertrekken waarin
de schilderijen zich bevonden. Hoewel de eigenaar
voor zover bekend nergens als koopman te boek
staat, kan niet helemaal worden uitgesloten dat het
geen verzameling, maar handelswaar betreft. Onder
de genoemde schilders zijn veel bekende namen.
In de bijlage staat een transcriptie van de hele lijst.
Maar eerst wordt bij enkele van de genoemde schil-
ders en hun werken in het kort stilgestaan.

Rembrandt (1606-1669)
Nummer 54 van de lijst vermeldt een ‘oudtmans
tronije van Rijnbrants’. Rembrandt en zijn leerlin-
gen vervaardigden talloze tronies of karakterkop-

De Bossche Dirck van Cattenburch woonde aan de Sint Joris-

straat in het huis ‘In Bokhoven’. Op (het gedeelte van) de afge-

beelde kaart van Cornelis Martini uit 1772 is het huis niet meer

aanwezig. Het stond op de plek waar zich eind achttiende eeuw

de ‘moestuijn van Speelman’ bevond. (Stadsarchief, hta)
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104) en ‘een speelmanneken ongelijst van Herman
Hals’ (nr. 105). Alleen het eerste schilderij heet van
‘Hals’ te zijn en men kan zich afvragen of het hier
gaat om Hermans vader, de Haarlemse schilder
Frans Hals. Vermoedelijk is dat niet het geval. Van
zoon Herman is althans een schilderij met het
onderwerp van een schoolmeester bekend.10Het
onderwerp van het tweede schilderij is typerend
voor Herman Hals: een landman of boer die een
pijpje tabak rookt.11Herman woonde in ieder geval
vanaf juli 1642 in Vianen en in 1645 had hij in die
plaats een huurschuld van een jaar.12

Jan Asselijn (ca. 1615-1652) en Nicolaes de Helt
(1614-1669)
Jan Asselijn, de landschapschilder van wie Rem-
brandt omstreeks 1647 een portret maakte, vervaar-
digde samen met Nicolaes de Helt schilderij nr. 51.
Dit nog ongelijste werk wordt omschreven als ‘Leda
van Stuckade de swaen van Asselyn’. Stuckade is de
bentnaam van De Helt, die in 1645 een zwager
werd van Jan Asselijn. (De schone Leda werd door
Zeus bemind. Leda wees Zeus af, totdat hij de
gedaante van een zwaan aannam. Leda borg de wit-
te wondervogel teder in haar schoot en werd door
hem bevrucht. Twee blanke eieren baarde ze, waar-
uit twee tweelingen werden geboren. De mythe
inspireerde talloze kunstenaars. Fameus is Michel-
angelo’s ‘Leda en de Zwaan’.)

Joachim von Sandrart (1606-1683)
Nummer 69 in de inventaris is ‘een stuckien een
nackte Venus van Zandra’. Het ligt voor de hand in
de schildersnaam een fonetische weergave van
Sandrart te lezen. Na in 1625-26 bij Honthorst in
Utrecht in de leer te zijn geweest, verbleef de Duitse
schilder Sandrart van 1637 tot 1645 in Amsterdam.

Van iets meer dan de helft van de schilderijen (56
van de 103) wordt de naam van een schilder genoemd.
Onder deze schilders zijn er opvallend veel die in de
jaren 1640 en 1650 in Amsterdam werkzaam zijn,
daarbij ook relatief onbekende schilders, zoals de
landschapschilders Jan Looten (1618-ca. 1681) (nr. 50)

Rembrandt heeft meer dan één portret van een oude man geschil-

derd. Het afgebeelde portret dateert van ca. 1629 en bevindt zich

in de collectie van het Agnes Etherington Art Centre van de

Queen’s University van Kingston in Ontario/Canada.

Zelfportret van Rembrandt, 1652.(Kunsthistorisches Museum

Wenen)

16



buiten de stad mocht laten vervaardigen.14 Dit
stemt overeen met een door John Michael Montias
getrokken conclusie. Montias maakt aannemelijk
dat de lokale markten in deze tijd voornamelijk, en
wel voor ongeveer viervijfde, door lokale kunste-
naars werden bediend.15 De Bossche Dirck lijkt zich
wat zijn schilderijen betreft weinig te hebben aan-
getrokken van het lokale aanbod en de plaatselijke
gildenregels, en was vooral geïnteresseerd in toen
moderne Amsterdamse schilders. Waarschijnlijk
was ook de kwaliteit van het aanbod in Den Bosch
veel lager.16

Montias heeft onderzoek gedaan naar Amsterdamse
inventarissen en keek onder andere naar de verde-
ling per onderwerp.17Wanneer zijn verdeling naar
het gemiddeld voorkomen van onderwerpen in
Amsterdam in de jaren 1640 en 1650 vergeleken
wordt met de tachtig schilderijen uit de inventaris
waarvan een onderwerp wordt genoteerd, blijkt met
het nodige voorbehoud dat de Bossche magistraat
een bijzondere belangstelling moet hebben gehad
voor landschappen en genrevoorstellingen. De hoge
percentages voor deze onderwerpen kunnen overi-
gens mede verklaard worden uit het vrijwel ontbre-
ken van familieportretten in de inventaris.

en Lodewijck van Ludick (1629-1697) (nr. 48), zoon
van de gelijknamige kunsthandelaar. Met naam
bekende leerlingen van Rembrandt komen niet
voor in de inventaris, maar van Johannes Ruysscher
(ca. 1625-na 1675) wordt wel aangenomen dat hij
enige tijd bij Rembrandt in de leer is geweest. Van
hem zijn geen schilderijen aanwijsbaar, maar in de
onderhavige collectie komen drie kleine landschap-
pen voor (nr. 81, 99 en 100). Van Adriaen Brouwer
(1605/06-1638) zijn drie genrestukjes aanwezig
(nr. 65, 66 en 98). Met een enkel Italiaans schilderij
(nr. 55 en 86) schaart de Bossche Dirck zich onder
de verzamelaars van Italiaanse kunst.13

Schilders van buiten Den Bosch
Opmerkelijk is dat er in de inventaris niet één schil-
derij van Bossche herkomst valt aan te wijzen.
Namen van toen bekende schilders uit deze stad,
zoals Theodoor van Thulden (1606-1669) of Frans
Santacker (ca. 1650), ontbreken geheel. Vermoe-
delijk overtrad Van Cattenburch daarmee een regel
van het gilde in Den Bosch. In 1618 werden de ‘vijff
natien’ van schilders, beeldsnijders, glazenmakers,
borduurstekers en legwerkers tot één enkel gilde
samengevoegd. Een artikel uit de ‘voorrechten van
de gildebroeders’ bepaalde, dat alleen wanneer een
klant iets uitzonderlijks wilde laten maken dat men
in de stad niet kon leveren, hij dit door iemand van

Schilderij nummer 10: ‘eenighe soldaten in een boshagie’. Afge-

beeld is een werk getiteld ‘Rustende soldaten in een bos’ van de

Middelburgse schilder Christoffel van den Berghe, werkzaam van

1617-1642.(Uit: ‘Beelden van een Strijd. Oorlog en kunst vóór de

Vrede van Munster’, p. 322)

Van Cattenburch bezat ook ‘een’ Palma Vecchio (ca. 1450-1528).

Van de Italiaan is hier het ‘Portret van een Meisje’ afgebeeld. Het

schilderij bevindt zich in het Hongaars Nationaal Museum.
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Connecties met Amsterdam
Het ontbreken van plaatselijk vervaardigde schilde-
rijen en de klaarblijkelijke voorkeur voor met name
Amsterdamse schilders doet de vraag rijzen of de
magistraat voor het verwerven van schilderijen zijn
gelijknamige neef heeft ingeschakeld. Daarvoor
bestaan enkele indirecte aanwijzingen. Beide neven
zullen elkaar in elk geval gekend hebben. En er valt
een relatie te leggen met de schoonmoeder van de
Amsterdamse Dirck. Deze Dirck was in 1641 poor-
ter van Amsterdam geworden, en in mei 1646 ging
hij daar in ondertrouw met de uit Utrecht afkomsti-
ge Margrieta van Beeck. Op 30 juni van dat jaar
wordt hij in een Utrechtse akte genoemd als ‘Dide-
rick van Cattenborch coopman van wijnen te
Amsterdam’. Deze akte was opgemaakt ten huize

De Vier Jaargetijden, een geliefd thema (boedel nr. 17). Afgebeeld

‘De Zomer’ door David Teniers de Jonge, 1610-1690.(Londen,

National Gallery)

In de zeventiende eeuw werden miljoenen schilderijen geprodu-

ceerd. Ook bij minder gefortuneerden hingen schilderijen aan de

wand. Afgebeeld is een ‘schilderijenkabinet’ met het Antwerpse

gezin Sebastiaan Leerse. Aan het interieur valt op te maken dat

we met een niet onbemiddelde familie van doen hebben die zich

door Frans ii Francken (eerste helft zeventiende eeuw) liet portret-

teren. Wellicht bezat Dirck van Cattenburch een dergelijk schilde-

rijenkabinet in zijn woning aan de Sint Jorisstraat. (Antwerpen,

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)
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Amsterdam. Onder de ‘erffgoederen’ van de Bos-
sche Dirck in de boedelbeschrijving van april 1660
wordt een huis en erf aan de Kloveniersburgwal
genoemd.23 Uit een reeks van akten komen we
meer over dat huis te weten. De Bossche Dirck
kocht het op 19 december 1651, dus ongeveer ander-
half jaar voor zijn overlijden.24 Uit de al genoemde
akte van 1665 wordt duidelijk dat het huis de naam
Het wapen van Granade (tegenwoordig Kloveniers-
burgwal nr. 93) droeg en dat Jan van den Eeckhout
de huurder was.25 Jan van den Eeckhout (1619-
1669), een broer van Rembrandt-leerling Gerbrand
van den Eeckhout, was wijnhandelaar en hoofd van
het wijnkopersgilde.26

van de moeder van Margrieta, Johanna Goudt,
weduwe van Albert van Beeck.18Hetzelfde huis
waarin de Bossche Dirck zeven jaar later overlijdt.19

Ten aanzien van de schilderijen beschikken we
mogelijk over één indirecte aanwijzing betreffende
connecties met Amsterdamse kunstenaars. Het
grootste aantal schilderijen van één schilder in het
huis van de Bossche Van Cattenburchs zijn de
zeven werken (nr. 56-62) op naam van Adriaen van
Eemont (1627-1662). Wellicht betreft het landschap-
pen, omdat deze vrijwel onbekende schilder te boek
staat als landschapschilder. Op 17 april 1653 kocht
Adriaen van Eemont een huis ‘staende aende hand-
booghstraet aende oostzijde’ voor 7200 gulden.20

Verkoper is de Amsterdamse koopman Nicolaas
Duysentdaelders (ca. 1620-1662). In de koopover-
eenkomst tussen Duysentdaelders en Van Eemont
werd het volgende bepaald: de totale koopsom
bedraagt 7200 gulden, daarvan zal 4000 op rente
blijven staan, 500 gulden in hoeden worden betaald
en het resterende bedrag (2700 gulden) zal in
schilderijen worden betaald (voor 1000 gulden aan
schilderijen per jaar). En dan volgt de nadere bepa-
ling die in dit verband interessant is: ‘doch soodani-
ge forme van stucken als den cooper nu jegenwoor-
dig voor Dirck van Cattenburch is schilderende, te
weten ijder lanck vier spannen en vierdalve span
breet van des coopers spannen, ijder stuck van 20
guldens’. Van Eemont vervaardigde dus in opdracht
van Dirck van Cattenburch schilderijen van een
bepaald formaat. Het lijkt erop dat de nog jonge uit
Dordrecht afkomstige schilder geld van Van Catten-
burch geleend had om het huis te kunnen kopen en
op deze wijze zijn lening afloste. Zonder twijfel
wordt hier de Amsterdamse Dirck bedoeld. Hij is
immers door zijn huwelijk in 1642 Duysent-
daelders zwager geworden.21Het is dan heel goed
mogelijk dat de Bossche Dirck de zeven stukken
van Van Eemont, waarvan vier zonder lijst, via zijn
Amsterdamse neef heeft verworven. En ook andere
schilderijen kunnen deze weg zijn gegaan. Met
name kan dan gedacht worden aan de ‘oudtmans
tronije’ van Rembrandt. De Amsterdamse Dirck
zou ook daarbij een rol kunnen hebben gespeeld,
omdat hij over een reeks van jaren met Rembrandt
te maken had en ook in schilderijen van hem lijkt te
hebben gehandeld. Als kunsthandelaar onderhield
hij ongetwijfeld goede connecties met Amsterdamse
schilders. In elk geval is er het 1 december 1685 geda-
teerde document waaruit blijkt dat hij aan zijn doch-
ters onder andere twee schilderijen van Rembrandt
(een zelfportret en een ‘vrouwe trony’) verkoopt.22

Aan het einde van zijn leven investeerde de magi-
straat uit Den Bosch ook in onroerend goed in

Van Cattenburch bezat meerdere werken van Adriaen Brouwer,

die met graagte het ruwe uitgaansleven van boeren schilderde.

Afgebeeld ‘Vechtende kaartspelers’ (ca. 1625). Het schilderij

bevindt zich in Het Mauritshuis in Den Haag.

Nummer 87 vermeldt een ‘landscapke’ van Pieter de Molijn

(1595-1661). Alhier afgebeeld: ‘Zuidelijk berglandschap met teke-

naars’ uit 1656 van dezelfde schilder. (sØr Rusche collectie, Oel-

de, Dld.)
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uit de doeken is gedaan.32 Otto’s huis werd even-
eens door een schilder gehuurd, en wel door de por-
tretschilder Hercules Sanderts (1606-na 1663),
zodat het wellicht over een voor Rembrandt aan-
trekkelijke atelierruimte beschikte. Volgens de
koopovereenkomst zou Rembrandt voor het huis
7.000 gulden betalen. Daarvan leende hij van de
verkoper, Otto van Cattenburch, 4.000 gulden
tegen rente en beloofde hij de resterende 3.000 in
de vorm van prenten en schilderijen te betalen.
Op 25 december 1655 verzochten Rembrandt en
Dirck van Cattenburch, die namens zijn broer op-
trad, aan Abraham Francen, de koopman Lodewijck
van Ludick, Thomas Asselijn en een zekere Corne-
lis Arentz om de schilderijen en prenten te taxeren
die Rembrandt leverde om aan zijn verplichtingen
te voldoen. De taxateurs kwamen uit op een totaal
bedrag van ruim 3861 gulden. Verder verklaarden
de getuigen dat Rembrandt en Otto van Catten-
burch waren overeengekomen dat de meester schil-
derijen zou leveren van Brouwer en Porcellis ter
waarde van 750 gulden. Tot slot zou Rembrandt
‘een conterfeytsel’ moeten maken ‘van Otto van
Kattenburch, twelck de voorsz. van Rijn sal naer ’t
leven etsen, van deucht als het conterfeytsel van
d’Heer Jan Six, ter somme van 400 (gulden)’, een
prijs die Van Cattenburch en Rembrandt volgens
Francen en Van Ludick samen hadden afgesproken.33

De koop van het huis in de Handboogstraat ging
niet door. Pas in 1663 zou het huis, dat nog steeds
niet was afbetaald, door Otto van Cattenburch wor-
den verkocht aan de juwelier Theodorus van Cloon.34

Misschien kon Rembrandt, die in hetzelfde jaar fail-
liet verklaard zou worden, niet meer aan zijn ver-
plichtingen voldoen. Een door Rembrandt geëtst
portret van Otto van Cattenburch, onderdeel van de
transactie, is naar algemeen wordt aangenomen
nooit gemaakt en Otto zal dus ook nooit de beschik-
king hebben gekregen over de schilderijen en Rem-
brandt-etsen. Het feit dat hij zich gedeeltelijk in kunst
wilde laten betalen, kan erop duiden dat hij verzamel-
de, er in handelde of er mee speculeerde.35 ����������

Van de Amsterdamse Dirck en zijn in Vianen wonen-
de broer Otto is bekend dat zij vanaf 1653 met Rem-
brandt te maken hadden. Ook de Bossche Dirck
onderhield contacten met neef Otto. Het is daarom
nuttig nader in te gaan op deze Otto, die in de Rem-
brandt-literatuur altijd onderbelicht is gebleven.

Otto van Cattenburch (1612-1665)
Otto van Cattenburch was secretaris van Vianen en
raad-ordinaris van graaf Johan Wolfert van Bredero-
de (1599-1655).27 Otto vernoemde zijn jongste zoon
naar de graaf28 en leende de graaf het enorm hoge
bedrag van 28 duizend gulden.29 Graaf van Brede-
rode was gouverneur of stadsvoogd van ’s-Herto-
genbosch en benoemde in die hoedanigheid de Bos-
sche Dirck tot zijn secretaris. Op 25 februari 1633
verkreeg ‘Dirk van Cattenburch’ in zijn hoedanig-
heid als ‘Secretaris van den Gouverneur van Brede-
rode’ het poorterschap van Den Bosch.30Het is
meer dan waarschijnlijk dat de Bossche Dirck en
Otto niet alleen als familieleden, maar ook vanwege
hun banden met de graaf onderling contact hadden.
Net als zijn neef in Den Bosch bezat ook Otto on-
roerend goed in Amsterdam. In een inventaris van
1667 staat de volgende beschrijving: ‘een seeckere
huijsinge met twee erven (...) aen de Nieuwe Haer-
lemmerweg ontrent vier hondert Roeden buijten de
Stadt Amsterdam’.31

Verder is bekend dat Otto in 1653, en wel op 23
oktober, in Amsterdam een huis aan de Handboog-
straat kocht, dat hij ongeveer een jaar later aan
Rembrandt doorverkocht, maar welke transactie uit-
eindelijk niet doorging. Dit huis was belendend aan
het hierboven genoemde pand dat de schilder Van
Eemont kocht, en beide huizen deelden een ont-
staansgeschiedenis die door Van Eeghen in 1969

20

Ook een ‘doekje’ van Frans de Momper (1603-1660) was aan-

wezig (nr. 96) in de collectie van Van Cattenburch. Dit mooie

‘Rivierlandschap met een klooster’ is eveneens van zijn hand.

(sØr Rusche collectie)
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Item drije stuckyes van Eemont gelijst, ende vier
stuckjes ongelijst van Emont
Item een stuckie van Vanden Bosch met een quee
[= kweepeer] ende silverschael48

Item een stuck wesende een lantscap, daer een carosse
incomt van Jan Lievenssen
Item een stuck van Adriaen Brouwer daer vechters in
comen49

Item een stuckie van Adriaen Brouwer daer een luyt-
slager incomt
Item een rondeken van Bamboets daer een ruyter in
comt 50

Item een stuckien van Verhaghen daer twee ter jacht
rijden51

Item een stuckien een nackte Venus van Zandra
Item een stuckien van Jan Lievenssen die gelt tellen
Item een Lantscap van Jan Lievenssen
Item twee tronien van Sweerde Croon52

Item een tronije van Pouwus met een houte lijst53

Item een lantscap van Pierre Moulin met een lollen
[= grappige?] ebben lijst54

Twee ongelijste lantschaepkens van Pr. Moulin
Item een studentie van Poorter55

Item een watervalleken met een ruwijn [ruïne]
Item een maneschijntien met een platte lijst
Item een lantscapke van Johannes Ruijscher56

Item een lantscap daer een bergh in comt met een
platte lijst
Item een manneken van Oostade57

Item een taback drinckertien vanden ouden Oostade58

Item een morgenstontie van een discipel van Asselijn59

Item een tronije met een boeck inde handt van
Stracio Volutt60

Item een lantscapke van Molijn gelijst61

Item vier graeuwtjens van Jan van Goijen met ebbe
lijsten62

Item vier stucken bij eens gebonden sonder lijstiens
Item een doeckien vanden jongen Momper63

Item een teeckeninghe van Holsteijn met een ebbe lijst64

Item een cleyn rontie van Adriaen Brouwer sijnde een
droncke manneken
Item twee cleyn lantschapkens van Ruysscher
Item een schoolmeesterken van Hals ongelijst
Een waterken van Lach ongelist65

Item eenen outmans tronije van Lelije66

Item een taback drinkerken van Herman Hals ongelijst
Item een speelmanneken ongelijst van Herman Hals

Totaal 103 schilderijen en 2 tekeningen.
Prenten worden niet genoemd.

Bijlage

Schilderijen in de boedelinventaris van Dirk van Cattenburch
(ca. 1610-1653), Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, gaht, na 2710,
f. 199r-216r (15 april 1660 en volgende dagen) en opgemaakt
door notaris Cornelis van Boxmeer.

Item een schilderije synde een scip
Item een offerhande
Item een van Petrus uyt de gevanckenis geleyt
werdende vanden Engel
Item een kinderdans
Item een daer honden vechten
Item een boshagie
Item een teeckeninghe
Item een mand met persken (perziken) ende druijven
Item een haringh met een kan ende gelas
Item van eenighe soldaten in een boshagie
Item een vrouw inde gevanckenisse36

Item een water rotz
Item een berchsken
Item twee stuxkens bossagie met goude lijsten
Item een verthooninghe van Engelen
Item vier Jaer getijden
Item seven wercken van bermhertichyt
Item een stuck tooverije
Item dryie stuxkens speellieden
Item twee stucxkens jeder van een tronije
Item een scip
Item een stuck van Adam ende Eva
Item een nackte vrouwe bij het water
Item een stuck met ruyters
Item een stuck molen
Item een nackte vrouwe
Het contrefeytsel van grootmoeder van Noort 37

Het contrefeytsel van grootmoeder van Noorts vader38

Item ses stucxkens van grootvader van Noort sonder
lijsten39

Item de bootscap van Maria een groot stuck
Item een groot stuck Laurentius opden roostel
[lees: rooster]
Item een stuck daer den soon den vader uyt den brant
draeght40

Item twelff sibillen
Item vier stucken schilderije van cleyn importantie
Item een groot stuck ongelijst van Daniel Schouten
synde een swaen 41

Item een groot ongelijst stuck van Lodewyck van
Ludick 42

Een ongelijst stuck vanden ouden Bleecker lantscap43

Item een ongelijst lantscap van Jan Looten
Item een Leda van Stuckade de swaen van Asselyn
ongelijst44

Item een lanckwerpich lantscap van Govert Janssen
menhee(r)45

Item een stuckie van Teniers wesende verherders met
een ebbe lijst46

Item een oudtmans tronije van Rijnbrants gelijst
Item een magdalena van Jacob Oom Palma47
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Noten
1 Voor een volledige versie van dit artikel zie: Michiel Roscam
Abbing en Aart Vos, ‘The Cattenburch family and Rembrandt’,
in: M. Roscam Abbing (ed.), Rembrandt 2006: Essays (Leiden
2006) 239-250.

2 Vos 1997, 60.
3 Van den Boogert 1999, 142.
4 Gemeentearchief Utrecht (gau), begraafboek 123, blz. 562.
Smits 1912, 183.

5 Hij was 21 september 1638 met Catharina van Casteren
gehuwd, geboren te Den Bosch omstreeks 1615 en overleden
te Den Bosch op 25 augustus 1694. Hun vier kinderen: Maria
(1640-1670), huwde te Utrecht dr. Sebastian Schelkens of
Schellekens (1635-1700); Helena (1645-in of na 1695), huwde
te Den Bosch 1665 mr. Johannes Vink (1645-vóór 1692);
Willem (1646-1706), huwde te IJzendoorn 1682 Jacomina
van Rijneveld (1655-1697); Mr. Johan Louis (1647-1703), huw-
de te Den Bosch 1670 Moralla Catharina Copes (1653-1728).

6 De Laet 2004, 24.
7 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch (gaht), Akte van Erfdeling,
d.d. 14 mei 1665 (ora inv.nr. 1641, fol. 175-190, aldaar f. 190r
‘de meubelen te Utrecht vercoght volgens den inventaris
daeraf sijnde’).

8 gaht, na 2710 fol. 199-216; De Laet 2004, 71, 147.
9 Van der Veen 1997, 71-73; Hirschfelder 2001, 82-90.
10 Schoolmeester in een lokaal met leerlingen, doek met monogram,

82 x 67 cm., Stockholm, universiteitscatalogus 1912, nr. 43.
Foto en informatie: rkd, Den Haag.

11 Bredius 1909, 196-197, met afbeelding van een ‘Tabacksuyger’.
Andere voorbeelden in de documentatie van het rkd te Den
Haag.

12 Wiersum 1935, 40.
13 Van der Veen 1997, 91-92; vgl. Bikker 1998, 281, n. 19, voor

een overzicht van literatuur over vroege verzamelingen Itali-
aanse kunst in Nederland.

* Dr. Michiel Roscam Abbing is politicoloog en promoveerde in
1999 aan de Universiteit van Amsterdam op Rembrant toont
sijn konst, een studie naar enkele Rembrandt-documenten.
Roscam Abbing is auteur van meerdere publicaties over
Rembrandt.

Wij danken de vrijwilligers van het zogeheten Bossche Boedel-
project voor hun medewerking.
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eveneens uit Tiel afkomstig was (Van Eeghen 1969, 171).

35 De precieze overlijdensdatum van Otto van Cattenburch is tot
nu toe niet achterhaald. Het laatste levensteken is een door
hem getekend ontvangstbewijs gedateerd op 5 juni 1665. Vlak
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36 Caritas Romana?
37 Bedoeld is de grootmoeder van moeders zijde van Catharina

van Casteren. Haar moeder heette Helena van Noort.
38 Bedoeld zal zijn de vader van de voorgaande.
39 Bedoeld zal zijn de grootvader van Catharina van Casteren

van haar moeders zijde. Wellicht was dit een schilder.
40 Waarschijnlijk: ‘Aeneas draagt zijn vader het brandende Troje

uit’.
41 De kunstenaar is niet geïdentificeerd.
42 De Amsterdamse landschapschilder Lodewijck van Ludick

(1629-1697).
43 De Haarlemse landschapschilder Gerrit Claesz Bleker

(ca. 1600-1656). Dirck Bleker (Haarlem ca. 1622-1672), waar-
schijnlijk een zoon van Gerrit, signeerde met ‘jonge Bleker’.

44 Jan Asselijn (na 1610-1652).
45 De landschapschilder Govert Jansz, genaamd Mynheer

(1578-voor 1619).
46 David Teniers (1610-1690). ‘Verherders’ zijn verkenners of

verspieders en dit kan verwijzen naar het oudtestamentische
thema dat Mozes verspieders uitzendt naar het land Kanaän.

47 Vermoedelijk Jacopo Palma Vecchio (1450-1528) of Jacopo
Palma Giovane (1544-1628).

48 Vermoedelijk Pieter van den Bosch (geb. ca. 1613 te Amster-
dam, overleden na 1663).

49 Adriaen Brouwer (1605/06-1638).
50 Pieter van Laer (1599-1642), wiens bentnaam Bamboccio of

Bamboots was.
51 Wellicht de landschapschilder Joris Abrahamsz van der Haa-

gen (ca. 1615-1669).
52 Vermoedelijk de Utrechtse schilder Bernardus Zwaerdecroon

(1617-1654).
53 Vermoedelijk Paulus Moreelse (1571-1638).
54 Pieter de Molijn (1595-1661).
55 Willem de Poorter (1608-na 1648).
56 Johannes Ruysscher (ca. 1625-na 1675).
57 Isaak van Ostade (1621-1649).
58 Adriaen van Ostade (1610-1685).
59 Wellicht Frederik de Moucheron (1633-1686).
60Misschien Gilliam Fermont, alias Volutto.
61 Pieter de Molijn (1595-1661).
62 Jan van Goyen (1596-1656).
63 Frans de Momper (1603-1660).
64 Cornelis Holsteijn (1618-1658) of Pieter Holsteijn (1614-1687).
65 De landschapschilder Reynier van der Laeck (voor 1637-na

1658).
66 Vermoedelijk Pieter Lely (1618-1680).
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