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Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Afb. 1. Kopie naar Jan Gossaert van Mabuse, Hercules en Antaeus, gedateerd 1523. Particuliere collectie.

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 AJb. 2. Meester van Rhenen, De verovering van Rhenen door Jan II van Kleef in1499.

Amsterdam, Rijksmuseum.

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Afb. 3. Pieter Saenredam, Toren van de Cunerakerk en het Koningshuis te Rhenen,tekening, gedateerd 1644.

Amsterdam, Rijksprentenkabinet.

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 1 ^ ?? n I 1 yl/?». 4. Toegeschreven aan Abraham WilUerts, Familiegroep. Milaan, Museo d'Arte Antica, Castello Sforzesco. Collecties op het platteland. Naar de opvattingen van de zeventiende eeuw bedreef men op het plattelandlandbouw, en hoorden de neringen gevestigd te zijn in de steden. In Utrechtging dit zover dat de stad er doelbewust naar streefde zelfs de nijverheid in devoorsteden en de eigen stadsvrijheid te beperken, ten giuiste van het gebiedbinnen de muren.'* De luxenijverheden, waartoe de schilderkunst behoorde,vinden we bij uitstek in steden. Op het platteland ontbrak hiertoe het intellectu-ele kader. Een goede algemene vooropleiding, zoals die aan de latijnse scholenwerd gegeven, was voor aankomende kimstenaars onmisbaar. Wilde een kunste-naar enige kans op succes maken, dan moest hij in staat zijn zelfstandig de bijbel 15. M.J. Bok, 'Buiten de

Catharijnepoort. Een Utrechtse voorstad in verval, 1650-1730' (doctoraal-scriptie, Rijksuniversiteit Utrecht 1984) 39-40.

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Afh. 5. Dirck van Baburen, Granida en Daifilo, gedat. 1623. Particuliere collectie. Kunstschilders werkzaam in het Overkwartier. In het hiernavolgende zal ik twee kunstenaars ter sprake brengen die in een vande kleine steden hebben gewoond en gewerkt. De vele schilders, onder wieRembrandt, Ruijsdael en Aelbert Cuyp, die Rhenen of Wijk kozen als schilder-achtig decor, laten we hier buiten beschouwing (afb. 6). Zij kwamen van elders,aangetrokken door het landschap, dat pittoresk werd gevonden, maar niet methel doel er hun brood te verdienen. Zij werkten him in Rhenen of Wijkgemaakte tekeningen thuis uit en verkochten hun schilderijen aan klanten ineigen stad. Tientallen vooAeelden hiervan zijn te vinden in Deys' geschiedenisvan Rhenen in afbeeldingen.'' Enige invloed op het ciJturele leven van het 17. H.P. Deys, Achter Berg en Rijn. Over boeren, burgers en buitenlui in

Rhenen(Rhenen 1981). 11

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 onderzoek van Ronald Rommes, dat in 1989 in Tussen Rijn en Lek werd gepubli-ceerd, hebben we voor het eerst enig inzicht gekregen in de ontwikkeling van debevolking van Wijk.&quot; Die liep op van rond de 2400 in 1597 tot circa 2700 in1635. Toen vaagde de pest ongeveer 20% van de bevolking weg en daarna ginghet voortdurend bei^af: van circa 2350 in 1650, via circa 1600 in 1675 - na devoor de hele provincie desastreuze bezetting door de Fransen -, naar ongeveer1400 in 1725. Dit betekent dat de bevolking in minder dan een eeuw teruglieptot bijna de helft van die in 1635. In Wijkse stukken wordt voortdurend geklaagd over de achteruitgang van debevolking en de nijverheid. Dat dit ook ernstige gevolgen had voor het cultureleleven blijkt uit het feit dat de kermis annex jaarmarkt het sedert 1653 moestdoen zonder de al meer dan een eeuw gebruikelijke spelen van de

stedelijkerederijkerskamer.&quot; De jaarmarkt te Wijk, die begin juli werd gehouden, moethet grootste jaarlijkse evenement in de stad zijn geweest. Behalve kermis enoptredens van de rederijkers werd dan ook de optocht van de schutters gehou-den. In heel Nederland was het gebruik dat men vanuit de verre omgeving naardergelijke kermissen toekwam. Zo blijken in de jaren 1630 ook de dekens vanhet Utrechtse Sint Lucasgilde, op uitnodiging van de 'kamer' (van rhetorica MJB)naar Wijk te zijn gekomen. In de rekening van het gilde over 1638 staat verant-woord: 'Noch betaeldt tot Bastyaen van de Kemp in Wyck te Duersteeden op hetOude Kerckhoff, hetwelck is verteerdt geworden soo nu ende dan, bydedekens als eenige gecommiteerden, wegens het versoeck van de kamer, desomma van 12-16-0. Ende is oock bij dese dekens quaets gevonden.'^Vermoedelijk waren de Utrechtse kunstenaars door de rederijkerskamer

uitgeno-digd om op te treden als jury. Met de achteruitgang van Wijk kwam aan dit alles geleidelijk een eind. Of deoptochten van de schutterij na 1653 wel zijn blijven bestaan is mij niet bekend.Hoewel wij dat misschien niet meer zouden verwachten, kreeg Wijk bij Dutu^te-de nog in 1664 een zelfstandig Sint Lucasgilde.^' Overal in de Nederlanden wasdit het gilde waarin de schilders waren georganiseerd.^ Bij de opstelling van het 18.

R.N.J. Rommes, 'De bevolking van Wijk bij Duurstede in de 17de en 18de eeuw,' in: TussenRijn en Lek li (1989) 9-24. 19.

R.J. Butterman, 'De jaarmarkt van Wijk bij Duurstede,' in: Tussen Rijn en Lek 22 (1988) 1-10,6. 20.

S. Muller, Schilders-vereenigingen te Utrecht (Utrecht 1880) 124. 21.

Gemeentearchief (GA) Wijk bij Duurstede, Stadsarchief 1300-1810, 616. 22.. Vaak in combinatie met andere ambachten, zoals die van glazenmakers en beeldsnijders. 13

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Afb. 7. Johan van Ysendoom, Mansportret (geheten Joost van den Vondel), paneel,79x63 cm.

Haarlem, Teylers Museum. 17

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 maar slechts naar Frankrijk. Mogelijk bleef Admirael dichter bij huis om dekosten te drukken, mogelijk ook omdat oom Johan slechte herinneringen aan deInquisitie had. Of de motieven voor deze reis van zuiver artistieke aard warenwaag ik evenwel te betwijfelen. Een dag na het opmaken van deze akte, op 11januari 1649, werd in de Gereformeerde kerk van Wijk een kind ten doopgehouden. De doopinschrijving luidt: 'Grietghen de meecht totten heer officier Isendoom heeft haer onecht kint ten doop gepresenteert, het kint is genaempt Dirck.' *^Ik weet niet of Dirck Admirael zich op dat moment al eigens tussen Wijk enParijs bevond, maar het feit dat Grietjes kind zijn voornaam droeg, moet iederdie op de hoogte is van de zeventiende-eeuwse gebruiken op het gebied vannaamgeving, aan het denken zetten. Ongetrouwde moeders vernoemden himkind naar de vader. De reis naar Frankrijk

duurde, zo zij al heeft plaatsgevonden, maar kort. Nogvoor het einde van het jaar komen we Admirael opnieuw in Wijk tegen. Op 17december werd in de resoluties van de magistraat aangetekend dat de kerkeraadopdracht kreeg de huwelijksproclamaties en de huwelijksvoltrekking van DirckAdmirael voort te laten gaan.^ Blijkbaar had de kerkeraad in eerste instantiegeweigerd hem in de echt te verbinden. Admiraal richtte zich toen met eenverzoekschrift tot de magistraat, waar hij zich bij voorbaat van de steun van zijnoom verzekerd wist. Helaas zijn de kerkeraadsnotulen voor deze periode nietbewaard gebleven, zxxiat wij geen kennis kunnen nemen van de overwegingenom Admirael en zijn bruid het huwelijk ie ontzeggen. Wie die bruid moet zijngeweest blijkt pas later. In tegenstelling tot wat wij misschien zouden verwachten is de huwelijksvoltrek-king niet de eerstvolgende vermelding van de jonge Wijkse schilder. Dat

blijktnamelijk de doopinschrijving te zijn van een dochtertje, op 17 februari 1650.*'Het kind stond op naam van de vader en werd vernoemd naar diens overledenmoeder Comelia van Ysendoom. De naam van de moeder vernemen we niet,maar we mogen er van uitgaan dat het niet de dienstmaagd Grietje, maar MariaJacobsdr. van Emmenes was. Met haar werd Admirael pas op 3 september 1650,ten overstaan van de gereformeerde gemeente van Wijk, in de echt verbonden.*Ondanks het ontbreken van de acta van de kerkeraad kunnen we op basis vandeze gegevens reconstrueren wat zich kan hebben afgespeeld.Toen Dirck Jansz. Admirael eind 1649 in ondertrouw wilde gaan met Maria 47.

ondertrouw 18-8-1650, voltrokken 3-9-1650. 21

RAU, DTB Wijk bij Duurstede, 482, 11-1-1649. 48.

GA Wijk bij Duurstede, stadsarchief 1300-1810, 51E, fol. 216, 17-12-1649. 49.

RAU, DTB Wijk bij Duurstede, 482, 17-2-1650. 50.

RAU, DTB Wijk bij Duurstede, 485,

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Jacobsdr. van Emmenes, zal de kerkeraad bezwaar hebben gemaakt omdat debruidegom al een kind verwekt had bij een andere vrouw. Grietje. Mogelijkheeft Grietje zelfs geclaimd dat Admirael trouwbeloften met haar heeft uitgewis-seld, wat de verplichting om met de moeder van zijn kind te trouwen alleen nogmaar dwingender maakte. Admirael heeft niet op de eisen van de kerkeraadwillen ingaan, hetgeen zijn beroep op de autoriteit van de magistraat verklaart.Formeel was dit een inbreuk op de in de Republiek heersende machtsverhoudin-gen. De in het voordeel van de contra-remonstranten besliste machtsstrijd uit dejaren 1610 draaide namelijk in niet geringe mate om de vraag of de wereldlijkeoverheid zou mogen ingrijpen in het kerkelijk leven, zoals de remonstrantenmeenden, of niet. In dit licht valt te begrijpen dat de kerkeraad de voltrekkingvan het huwelijk, niettegenstaande het gebod van de

magistraat, nog zevenmaanden na de geboorte van het dochtertje Comelia uitstelde. Een tweede kindwas toen al op komst en dit feit kan de kerkeraad hebben doen besluiten dat,ondanks de eerdere bezwaren, een huwelijk met Maria van Emmenes devoorkeur genoot boven langer ongetrouwd samenleven.*' De dienstmaagdGrietje had het nakijken. In de jaren 1650 werden nog drie dochters en een zoon geboren en uit het feitdat Admirael in 1658 van zijn oom Johan van Ysendoorn een huis op de hoekvan de Mimtstraat, tegenover de poort van Duerstede, kocht zouden we mogenopmaken dat het hem goed ging.&quot; Hierin vergissen we ons echter. Op 29 november 1660 liet de schilder een bewijsvan goed gedrag opmaken: 'Wij etc. doen cont ende certificeren bij desen dat Dirck Admirael endeMerrigjen Jacobs van Emmenes, echteluijden, sijn borgers ende inwoondersonse stadt, beijde geboren van eerlicke gequalificeerde ouders ende

familie,sijn beijde van goeden compoaemente, handel ende wandel, ende neerstichtot bevorderingh ende sustentatie van haer huijsgesin, dan dewijle denvoorn. Dirck Admirael is van de schilderconst, die alhier van geen grootestime ofte aftreck is, ende oversulcx genegentheijt heeft om sich met haerfamilie, bestaende in vijf kinderen, elders te transporteren, ende daeroverversoeckende onse certificatie, hebben wij haer sulcx niet connen weijgeren,maer seer geem toegestaen, des t'oirconde etc.'&quot;Kortom, er viel in Wijk bij Duurstede geen droog brood te verdienen voor eenkimstschilder en het gezin ging zijn geluk elders beproeven. Gezien de sterke 51.

Een dochter Sara werd gedoopt op 29-3-1651. 52.

RAU, RA Wijk bij Duurstede, 580-11, transporten en plechten, fol. 211-211vo., 27-10-1658. 53.

RAU, RA Wijk bij Duurstede, 585-13, Allerlei akten, 29-11-1660. 22

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Afb. 8. B. (Dirck Jansz.?) Admiraal, Mythologische voorstelling in een landschap,paneel, 37,5 x 50 cm.

zelfde periode in de sud Utrecht werkzaam waren. (Alle foto's bij dit artikel zijn afkomstig uit de collectie van de auteur). 24

Veiling New York, Christie's, 23 maart 1984, nr 81. Amsterdam, en in 1984 nogmaals in New York een schilderij geveild dat hierbijwordt afgebeeld (afb. 8). Het is een onduidelijke mythologische voorstelling ineen landschap en is goal voorstelbaar als Utrechts werk uit de tweede helft vande zeventiende eeuw. Hoewel ik hierover geen zekerheid kan verschaffen, wil ikde hypothese poneren dat dit een werk van Dirck Jansz. Admirael is. Slot. Ik heb geprobeerd bijeen te sprokkelen wat tot op heden bekend is over deschilderkunstige activiteit in het zuidoostelijke deel van het Sticht in de zeven-tiende eeuw. Het levert een karig en fragmentarisch beeld op, dat des te pover-der wordt wanneer wij het bezien tegen de achtergrond van de honderdenkunstenaars die in deze

Tussen Rijn en Lek 1993 2. - Dl.27 2 Mede gezien het korte tijdsbestek van het onderzoek is het natum&quot;lijk mogelijk dat met name het interieur niet altijd is onderzocht. Dit hebben wij getracht te ondervangen door aan de bewoners een vragenlijst te sturen met het verzoek om extra gegevens, bijvoorbeeld over waardevolle interieur-elementen. Een vergelijking met de Utrechtse binnenstad lijkt mij niet op z'n plaats. In Utrecht is immers al tientallen jaren een team van deskimdigen bezig en nog steeds ontdekt men daar oude elementen achter de gevels! De uitgave van Cothen moet, zoals ook die van andere gemeenten, gezien worden als een eerste integraal onderzoek en een basis voor verdere studie, voor nieuwe ontdekkingen en voor aanvullingen. Utrecht, Ronald K.M. Blijdenstijn,eindredacteiu- MIP Utrecht. Varia In memoriam C. Pater Jzn (1926-1993). Begin dit jaar overleed ons lid Cees Pater. Hij was

actief op tal van terreinen,maar vooral bekend als de uitgever/redacteur van het Bunniks/Houtens nieuws.In zijn krant nam hij altijd de aankondigingen van onze verenigingsactiviteitenop en daarmee heeft hij jarenlang bijgedragen aan de bloei van de vereniging.Zelf schreef hij ook over historische onderwerpen onze streek rakende. Vorigemaand verscheen het Zuidutrechts woordenboek, (zie verderop) waarin eenartikel verscheen dat hij samen met Henk Reinders schreef over de kersenteelt.Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie sterkte met dit verlies. Historische Reeks Kromme-Rijngebied: Rob Butterman: Het Sudsbestuur van Wijk bij Duurstede (1650-1700). In het tijdschrift kunnen wij bijdragen van meer dan 30 pagina's helaas nietopnemen. Aangezien de redactie de publicatie van omvangrijker werk uiteraardook graag mogelijk wil maken, hebben wij samen met uitgeverij Reinders uitRvmnik besloten

tot de uitgave van de Historische Reeks Kromme-Rijngebied. Erwordt naar gestreefd elk jaar een deel in deze reeks te doen verschijnen. Als eerste deel is zojuist verschenen de doctoraalscriptie geschiedenis van deWijkse gemeentearchivaris Rob Butterman, onder de titel Het stadsbestuur vanWijk bij Duurstede in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Niet lang voor zijnte vroege dood in augustus 1990 was Butterman voorzitter geworden van deHistorische Kring 'Tussen Rijn en Lek'. Daarvoor had hij de kring 5 jaar 29
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