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I   Voorwoord 
 
De redactie van het kwartaalblad van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven 
werkte in het eerste kwartaal van 2005 aan een themanummer over de familie Herlaar1 en Slot 
Herlaar in Tienhoven. 
Als lid van deze redactie ben ik hiervoor naar het Gemeentearchief Rotterdam gegaan. Het 
doel was informatie over het slot Herlaar in het familiearchief van der Hoeven2 te vinden.           
De reden om in het familiearchief van der Hoeven te gaan zoeken was dat bij ons bekend was 
dat François van der Hoeven Heer van Tienhoven was geweest.  
Bij toeval vond ik in een van de mappen van dit familiearchief een Catalogus van Schilderijen 
In ’t Cabinet van den Heer Arnoud Leers3 in Rotterdam van drie handgeschreven velletjes. 
 
Tijdens de bachelorexcursie in Italië in mei 2005, besprak ik met Dr. Kees Schuddeboom 
deze catalogus van E. W. Moes4. Hij raadde mij aan in Frits Lugt's Répertoire des Catalogues 
de Ventes Publiques na te kijken of deze verzameling ooit geveild was. 
Dat was het geval en de enige overgebleven veilingcatalogus bleek zich in The British Library 
in Londen  te bevinden. 
Deze catalogus eenmaal in mijn bezit hebbende, besloot ik een poging te wagen om de 
collectie Leers te reconstrueren en nader onderzoek te doen naar de persoon Arnout Leers en 
het milieu waarin hij verkeerde. 
 
Deze zoektocht voerde mij langs:  
De Universiteitsbibliotheek Utrecht 
De Universiteitsbibliotheek Leiden  
De Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Artis Bibliotheek 
Het Rijks Prentenkabinet Amsterdam 
Het Rijksmuseum in Amsterdam 
Het Amsterdams Historisch Museum 
The British Library Londen 
Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag 
De Koninklijke Bibliotheek, Den Haag  
Het Gemeentearchief Rotterdam 
Het Gemeentearchief Amsterdam 
Het Rijksarchief Utrecht 
De bibliotheek van het Zoölogisch Museum in Amsterdam 
Het Gemeente museum Rotterdam   
Het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. 
 
Het resultaat van deze zoektocht vindt u op de volgende pagina’s. 
                                                     

                                                 
1 De familie Herlaar behoorde oorspronkelijk tot de Brabantse adel, maar in 1266 bleek plotseling dat de familie 
   in de  noordoostelijke Alblasserwaard gegoed was. Zie in dit verband  H.J. Beckmann, ‘Een geschil tussen  
   Dirk van Herlaar en het kapittel van Sint Marie te Utrecht in 1266’, Nieuwsblad van de Historische Vereniging  
   Ameide en Tienhoven,  17 (2006) 2, pp. 36-47. 
2 Toegangsnummer 38.  Van de Rotterdamse familie Leers is geen familiearchief in het Gemeentearchief  
   aanwezig! 
3 Arnout Leers was een zwager van François van der Hoeven en Heer van Ameide en Herlaar. 
4 Zie Appendix 3. 
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II    Inleiding 
 
Arnout Leers (1698-1766) was de zoon van Reinier Leers en Cornelia Brandt. Zijn vader was 
schepen van de stad Rotterdam en gefortuneerd. In 1709 had hij zijn uitgeverij en boekhandel 
verkocht voor het toentertijd astronomische bedrag van fl 120.000,= 
 
Vader Reinier overleed in 1714 in Parijs. Arnout en zijn zusje: Johanna, waren in dat jaar nog 
minderjarig en kregen hun neef Arnout van den Bergh als voogd. 
 
Zijn moeder was de weduwe van Rotterdamse koopman en dichter Frans de Haes. Uit haar 
eerste huwelijk werden vijf kinderen geboren waarvan twee zonen in leven bleven: de dichter 
Joan en de advocaat Gerard. 
 
De vader van Cornelia Brandt was Gerard Brandt, een remonstrants predikant, geschied-
schrijver en kerkhistoricus. Hij schreef ondermeer de biografieën van P.C. Hooft, Vondel en 
Michiel de Ruyter. Haar moeder was Susanna van Baerle, een zeer geleerde vrouw en 
dichteres. Het echtpaar kreeg zes kinderen: vier jongens en twee meisjes: Anna en Cornelia.  
Een van de jongens stierf kort na de geboorte, de drie andere werden allen remonstrants 
predikant: Caspar, Gerard de Jonge en Joannes. 
 
De grootvader van Arnout Leers’ moeder was de beroemde remonstrantse predikant, arts en 
hoogleraar in de filosofie: Caspar Barlaeus. Hij was lid van de Muiderkring en een goede 
vriend van P.C. Hooft. 
 
In 1724 trouwde Arnout Leers met een nicht van Arnout van den Bergh: Christina 
Uijlenbergh. 
Zij kregen drie kinderen: Cornelia, Arnout en Jacoba Jacomina. 
 
Arnout Leers was schepen van de stad Rotterdam, directeur van de Levantsche Handel, 
kapitein bij de Rotterdamse schutterij, koopman in wollen-en hoedenmakerstoffen en 
importeur van merinoswol uit Spanje, die hij in zijn eigen wolwasserij aan het Schie liet 
wassen. En daarboven  was hij ook een twintigtal jaren directeur van de Maatschappij van 
Assurantie, Disconteering en Beleeningen te Rotterdam. 
 
In 1745 werd hij heer van Ameide en Herlaar, nadat Arnout van den Bergh en zijn vrouw 
Margareta van Eijk, en de zuster van Arnout van den Bergh: Anna overleden waren.               
Het echtpaar van den Bergh-van Eijk had op een veiling in 1729 het recht verworven om 
beleend te worden door de Staten van Holland en West-Friesland met Ameide, Herlaar en 
Tienhoven. 
 
Gedurende een tijdspanne van veertig jaar legde Arnout Leers drie verzamelingen aan: een 
schilderijenverzameling, een schelpenverzameling en een naturaliënkabinet.  
 
Aan Arnout Leers zijn, buiten een paar familieportretten, geen schilderijen, schelpen of 
‘rariteiten’, vermaakt door zijn moeder of zijn neef.  Hij heeft dus zelf deze drie 
verzamelingen aangelegd. 
Binnen een jaar na zijn overlijden werden de verzamelingen in 1767 geveild in Amsterdam. 
De schilderijenverzameling bracht fl 7.912,= op.                                                                         
De schelpenverzameling ging voor fl 9.587,50 van de hand en het naturaliënkabinet werd voor 
fl 3.621,85 geveild. 
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II. 1    Opzet van het onderzoek. 
 
Het doel van het onderzoek is tweeledig: 
- De reconstructie van de schilderijenverzameling Leers. Voor musea, particuliere  
   verzamelaars en de kunsthandel is het belangrijk om de herkomst van een schilderij te  
   weten. Hoe minder lacunes in de ‘pedigree’ hoe beter. 
- De verzamelaar Arnout Leers en het milieu waarin hij verkeerde te bestuderen. 
 
Gerard Hoet heeft de prijzen voor de schilderijen op veilingen die betaald zijn genoteerd in 
zijn Catalogus of Naamlijst van Schilderijen, met derzelver pryzen. Zedert een lange reeks 
van Jaaren zoo in Holland als op andere Plaatzen in het openbaar Verkogt. Deze catalogus 
bestond uit twee delen. Nadat Hoet overleden was, is een derde deel verschenen dat bewerkt 
was door Pieter Terwesten. In dit derde deel zijn de prijzen van de veiling Leers vermeld op 
de pagina’s 596-604. 
De omschrijving van Pieter Terwesten heb ik gebruikt om een schilderij te identificeren.       
Door de grote hoeveelheid aan materiaal die doorzocht moest worden, is uiteindelijk voor het 
volgende systeem gekozen. Indien een bepaald schilderij was gevonden kreeg het een Leers 
nummer. Soms zijn verscheidene schilderijen onder hetzelfde Leers nummer gekomen. Dit is 
het geval bij tegenhangers en series, zoals de vijf zintuigen. 
Dit Leers nummer wordt gevolgd door een cursief nummer. Dit is afkomstig uit het 
opbrengstenoverzicht van Terwesten. Dan volgt er een vet gedrukt nummer tussen haakjes, dit 
nummer verwijst naar de Leers veilingcatalogus1. En tenslotte volgt een beschrijving van het 
schilderij en het bedrag waarvoor het schilderij werd verkocht, door Terwesten. 
 
Leers 1  
 
17 (19) Een dito uitmuntend stuk, zynde Maria met het kind Jesus op haar schoot staande, wel 
geteekent en schoon van couleur geschildert, door P.P.Rubbens; hoog 39 ( 102 cm ), breet 
31,5 duimen ( 82,4 cm). NB. Dit Stuk is voor deeze altoos berustende geweest in de Famielje 
van den Baron Vicht. 
 
Na deze beschrijving volgt een afbeelding van het schilderij (indien gevonden) en 
verwijzingen naar literatuur die gebruikt is. 
Er is spaarzaam gebruik gemaakt van de Catalogus van Schilderijen in ’t Cabinet van den 
Heer Arnout Leers in Rotterdam, opgemaakt door E. W. Moes. De reden was de uiterst 
summiere omschrijvingen die door Moes gegeven zijn. 
 
Het tweede gedeelte van het onderzoek richtte zich op Arnout Leers en  het milieu waarin hij 
verkeerde. Hiervoor zijn zijn familierelaties onderzocht. Er werd gebruik gemaakt van drie 
testamenten, meerdere gedichten, handgeschreven manuscripten, een kaart en andere 
literatuur. 
Ook is getracht afbeeldingen van de diverse personen te vinden die in zijn biografie 
voorkomen. 
 
Een echte ‘trouvaille’ is het opbrengstenboek2 van de makelaars Blinkvliet, de Winter en Kok, 
die de veilingen van de schelpenverzameling van Arnout Leers en van zijn Naturaliënkabinet 
organiseerden in 1767. Dit boek telt 240 pagina’s, 120 pagina’s gedrukte tekst met summiere 
beschrijvingen van de diverse te veilen kavels en 120  ‘lege ‘ pagina’s. Op deze pagina’s zijn 

                                                 
1  Indien het schilderij niet in de Leers veilingcatalogus is opgenomen, volgt na het Terwesten  nummer (*) 
2 Het opbrengstenboek bevindt zich in de bibliotheek van het Zoölogisch Museum in Amsterdam. 
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de prijzen vermeld  van de verkochte kavels en wie de koper was van de desbetreffende kavel 
(handgeschreven). 
Door deze vondst is het mogelijk om een compleet beeld te vormen van de collectioneur 
Arnout Leers. 
 
In het derde hoofdstuk  wordt een schets van het leven van Arnout Leers gegeven. Zoals al uit 
de inleiding duidelijk wordt, was Arnout Leers een rijke Rotterdamse patriciër met interesses 
in zowel kunst als natuur.  
 
Hoofdstuk vier behandelt de veiling van de schelpenverzameling en het naturaliënkabinet van 
Arnout Leers.                                                                                                                                     
 
In het vijfde hoofdstuk wordt getracht de schilderijenverzameling te reconstrueren en wordt 
de veiling van deze verzameling besproken. 
 
In het laatste hoofdstuk worden de conclusies getrokken. 
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III     Biografie van Arnout Leers 
 

 
 

III. 1 Zijn grootouders van vaderskant, Arnout Leers en Jannetje van Berkel.              
 
Arnout Leers is vernoemd naar zijn grootvader. Die 
werd in 1616 in Aken geboren. Hoogstwaarschijnlijk is 
hij naar de Nederlanden uitgeweken in verband met de 
voortdurende strijd tussen katholieken en protestanten  
in Duitsland. Hij ging op 16 december 1642  in 
Rotterdam in ondertrouw met de dan twintigjarige 
Jannetje van Berkel. Zij was de dochter van de predikant 
Reinier Claesz. van Berkel en Helena Mosisdr. van 
Nederveen. Het echtpaar kreeg vijf kinderen: Arnout 
(1643), Helena (1646), Reinier ( 1654), Anna (1657) en 
Joannes (1660).     Arnout Leers was uitgever en 
boekhandelaar in Rotterdam. Hij publiceerde onder 
andere het boek Valerie Maximi. Zoon Arnout was lid 
van het boekverkopergilde in Den Haag en werd in 1685 
benoemd tot kamerbewaarder van de Staten van Holland 
en de Staten-Generaal. Arnout Leers  stierf in 1673 en 
werd begraven in de Grote- of Sint-Laurenskerk in 
Rotterdam. Zijn weduwe zette eerst alleen en later 
samen met haar zoon Reinier het bedrijf voort. Jannetje 
Leers stierf in 1694 in Rotterdam. 

 

III. 2 Zijn overgrootouders van moederskant, Caspar Barlaeus en Barbara Sayon 
 
Caspar Barlaeus werd op 12 februari 1584 in Antwerpen 
geboren als zoon van Caspar van Baerle en Cornelia 
Eerdewijns. Na de inname van Antwerpen door de Hertog 
van Parma, Alexander Farnese, vluchtte het gezin naar 
Zaltbommel, waar zijn vader rector werd aan de Latijnse 
school. Caspar Barlaeus werd tot predikant opgeleid  in 
Leiden en in 1609 trouwde hij in Nieuwe-Tonge met 
Barbara Sayon uit Brugge (?-1635). Hij was daar 
predikant tot  1612. In 1617 werd hij hoogleraar in de 
logica in Leiden aan het Staten Collegie. De twist over de 
predestinatie binnen de gereformeerde kerk noopte van 
Baerle te kiezen voor de remonstranten. Dit leidde tot zijn 
ontslag als hoogleraar. Hij vertrok naar het Franse Caen, 
waar hij geneeskunde studeerde en ook promoveerde. 
Hij keerde terug naar Amsterdam, alwaar hij aan het 
Atheneum Illustre in 1641 hoogleraar werd in de 
filosofie. Barlaeus was lid van de Muiderkring en een 
goede vriend van P.C. Hooft. Hij overleed op 14 januari 

1648 te Amsterdam en werd begraven in de Nieuwe kerk in Amsterdam. Uit het huwelijk met 
Barbara Sayon werden vier kinderen geboren, een zoon, Caspar, en drie dochters. Een van 
hen was Susanna van Baerle (1622-1674). 
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Barlaeus kende Rembrandt. Bij twee etsen van Rembrandt heeft hij gedichten gemaakt: een 
bij een ets van de predikant  Cornelis Claesz. Anslo (1592-1646) en een ander gedicht bij een 
postume ets van de predikant Jan Cornelis Sylvius (1564-1638)1.  
 

III. 3 Zijn grootouders van moederskant, Gerard Brandt en Susanna van Baerle 
 
De vader van Cornelia Brandt  was Gerard 
Brandt. Hij  werd geboren op 25 juli 1626 in 
Amsterdam. Gerard Brandt  was de zoon van de 
horlogemaker Gerard Brandt en Neeltje Jeroens. 
Zijn vader was een bestuurder van de 
Amsterdamse Schouwburg. Op zijn zeventiende 
jaar schreef  Geeraardt Brandt het treurspel  De 
veinzende Torquatus, een soort Hamlet 
gesitueerd in Rome. Oorspronkelijk werkte hij 
ook als horlogemaker, maar door zijn contacten 
met Caspar Barlaeus en speciaal diens dochter 
Susanna besloot hij te gaan studeren en werd hij 
remonstrants predikant, geschiedschrijver en  
kerkhistoricus.  Hij verwierf  een grote naam met 
Historie der reformatie in vier delen (1671, 
1672, 1674, 1704). Ook schreef hij biografieën 
over Hooft (1677), Vondel (1682) en Michiel de 
Ruyter 2(1687). Hij trouwde op 8 september 
1652 met de dertigjarige Susanna van Baerle3. 
Zij was een zeer geleerde vrouw en dichteres. 
Het echtpaar kreeg zes kinderen: vier jongens en 

twee meisjes, Anna en Cornelia. Van de vier jongens overleed er een vlak na de geboorte. De 
drie andere werden alle remonstrants predikant: Caspar4, Gerard de jonge5 en Joannes6 .                                   
Vlak voor Susanna’ s  huwelijk met Gerard Brandt schilderde Gerard Pietersz. Van Zijl een 
portret van haar7. Joost van den Vondel dichtte hier een bijschrift bij:                                                                 
 

Op d’ Afbeeldinge van Susanna van Baerle, de Bruidt van G. Brandt.                                           
In geenen Trou-ring blonk ooit Indiaensche Paerle 
Zoo zuiver als Suzan, in 't Huys-gezin van Baerle. 
Zy dooft met haer gezicht den klaersten Diamant, 

En stookt in 't kilste Hart een overkuischen Brandt. 
De schoonheit, jeugt en deugt verzamen hier te gader. 

Maar ’t rijp verstand verbeeldt het oordeel van haar Vader. 
 

Gerard Brandt overleed op 12 october 1685. Zijn vrouw Suzanna was al op 11 juli 1674 
overleden. 
 
                                                 
1 Zie Appendix 24. 
2 Zie Appendix 20. 
3 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, Susanna van Baerle. 
  Website:  http://inghist.nl/Onderzoek/ Projecten/DVN/ lemmata/data/baerle  
4 Zie Appendix 20a. 
5 Zie Appendix 20b. 
6 Zie Appendix 20c. 
7 Ik heb dit portret niet kunnen traceren. 
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III. 4 Zijn ouders,  Reinier Leers en Cornelia Brandt 
 
De vader van Arnout Leers, Reinier Leers, werd op 17 november 1654 in Rotterdam geboren 
en trouwde aldaar op 20 februari 1696 met de tweeëndertigjarige Cornelia Brandt, de weduwe 
van de Rotterdamse koopman en dichter Frans de Haes. 
 
Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: Johanna, die op 6 februari 1697 werd gedoopt; 
Arnout, die in Rotterdam werd gedoopt op 2 augustus 1698, en Reinier, die kort na de 
geboorte is gestorven en op 13 april 1701 werd begraven. 
                                                                                                                                                                               
Reinier Leers was een van de belangrijkste uitgevers en boekverkopers van zijn tijd. Hij had  
een omvangrijk fonds van spraakmakende boeken, die in diverse andere landen niet 
gepubliceerd konden worden. De belangrijkste auteurs van zijn fonds waren uitgeweken 
Franse Hugenoten; Pierre Bayle, Richard Simon, Nicolas Malebranche en de gebroeders 
Basnage8. Zijn uitgeverij  was onder andere leverancier van boeken aan de ‘Bibliothèque du 
Roi ’ in Parijs. In 1697 besloot Reinier  de Dictionaire Historique et Critique van de Franse 
filosoof, historicus en criticus Pierre Bayle (1647-1706) uit te gaan geven. Deze publicatie 
was de Fransen zeer onwelgevallig, maar niettemin bleef hij boeken leveren aan de 
Bibliothèque du Roi tot in 17079.                                                                                                      
 
Op 2 mei 1709 verkocht Reinier zijn uitgeverij en boekhandel voor het voor die tijd 
astronomische bedrag van fl 120.000,=  aan de Duitsers Michael Böhm en Caspar Fritsch.                               
 
Op 29 april 1714 werd hij verkozen tot schepen van de stad Rotterdam10.                                        
In september van datzelfde jaar werd hij door de Stad Rotterdam afgevaardigd om , samen 
met de Amsterdammer Jan Six, te gaan onderhandelen met de Franse overheid om het 
postverkeer tussen beide landen te verbeteren.                                                                                      
Reinier Leers werd tijdens de onderhandelingen ziek en stierf  op 14 november 1714 in Parijs. 
Het stoffelijk overschot werd naar Rotterdam overgebracht, maar eerst op 1 februari 1715 
begraven in de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam. Om erkentelijkheid voor zijn werk in 
Parijs te tonen, overhandigde de Vroedschap een zilveren lampetkan aan Cornelia Brandt11, 
alsmede een somma gelds om tegemoet te komen aan de kosten die Reinier Leers tijdens zijn 
reis naar en tijdens zijn verblijf in Parijs had gemaakt. 
 
Net voor zijn vertrek naar Parijs lieten Reinier en Cornelia notarieel vastleggen, dat indien een 
van hen zou komen te overlijden,  de kinderen niet naar de weeskamer zouden gaan. Johanna, 
Jacoba Jacomina en Arnout waren toen nog minderjarig. Zij vroegen aan Arnout van den 
Bergh12 het voogdijschap op zich te nemen, die dat accepteerde.  
 
Cornelia Leers-Brandt werd bijna 75 jaar oud. Zij werd op 25 juni 1738 begraven in de Grote 
of Sint-Laurenskerk in Rotterdam. Haar kleinzoon Frans de Haes schreef bij deze gelegenheid 
het gedicht13 ’Liefdetranen gestort by de uitvaert  myner eerwaarde grootmoeder, Vrouwe 

                                                 
8 O. Lankhorst, Reinier Leers (1654-1714), Uitgever &Boekverkoper te Rotterdam, Amsterdam, 1983. 
9  Leers en andere Nederlandse uitgevers gaven boeken uit die in Frankrijk verboden waren, maar die de Franse  
    overheid wèl wilde hebben. Met dank aan Dr. O. Lankhorst. 
10 Gemeente Archief Rotterdam, Oud Archief, 42, Resoluties Vroedschap, f. 99v: 29-4-1714. 
11 Cornelia Brandt zou deze zilveren lampetkan in haar testament vermaken aan Arnout Leers. Zie Appendix 25. 
12 Arnout van den Bergh was de zoon van Helena Leers en Isaack van den Bergh. Helena was een zuster van  
    Reinier Leers. (Zie III. 13) 
13 De nagelaten gedichten  en Nederduitsche spraekkunst van wylen den heer Frans de Haes, Amsterdam, 1764,  
    pp. 44-46. Zie Appendix 22. 
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Kornelia Brandt, laetst weduwe wylen den edelen agtbaren Heer Reinier Leers, in zyn agtb. 
leven regerend schepen der stad Rotterdam.’ 
 

III. 5 Zijn halfbroers uit een eerder huwelijk van zijn moeder met Frans de Haes 
 

        
Joan de Haes (1685-1722)                                                        Frans de Haes (1708-1761) 
 
Zijn moeder trouwde in haar eerste huwelijk in november 1683 met Frans de Haes (1658-
1690). Hij was koopman en dichter. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 
Gerard (1684-1686), Joan (1685-1722), Gerard (1687-?), Maria (1689-1691) en Frans (1691-
1692). Er bleven dus maar  twee zonen in leven: Joan en Gerard. Joan trouwde met een nicht, 
Cornelia de Haes. Uit dit huwelijk werd Frans de Haes ( 1708-1761) geboren. 
 
Joan werd door Cornelia Brandt niet in haar testament14 opgenomen, omdat hij zoveel van 
haar had geleend en niet terugbetaald, dat dit bedrag ruimschoots zijn kindserfdeel had 
overstegen. Wel kreeg zijn zoon Frans van zijn grootmoeder in haar testament ‘een 
Lijfrentebrief ten laste van de Generaliteit, staande  ten zijnen lijve in dato 1e Maart 1710 reg. 
no. 1651 sto. gevende een rente van omtrent veertig guldens jaarlijc.’toebedeeld. 
 
Frans de Haes15 was net als zijn vader koopman en dichter. Zijn tweede echtgenote,  
Alida Reesen, heeft na zijn dood zijn nagelaten gedichten16 uitgegeven. Zij droeg de bundel 
op aan de ‘Achtbaere Ooms ’van haar overleden man, Arnout Leers en François van der 
Hoeven. 
                                                 
14 Zie Appendix 25. 
15 Zie Appendix 22.  In deze Appendix zijn opgenomen twee gedichten van Frans de Haes, zijnde:’ Ter  
    Inhuldiginge myner oomen en moeien, den weledelen gestrengen heer  ARNOUT LEERS, oud schepen der  
    stat Rotterdam, enz,. enz, enz, en mevrouwe CHRISTINA UYLENBERGH, tot heer en vrouw van AMEIDE  
    en HERLAER: en den weledelen gestrengen heer FRANCOIS VAN DER HOEVEN en mevrouwe  
    JOHANNA LEERS tot heer en vrouw van TIENHOVEN.’  en het gedicht:’TER ZILVEREN BRUILOFTE VAN MYNEN  
   OOM, DEN WELEDELEN  GESTRENGE HEER ARNOUT LEERS, OUD SCHEPEN DER STAD ROTTERDAM, DIRECTEUR VAN  
   DEN LEVANTSCHEN HANDEL, ENZ. ENZ. EN MYNE MOEIE MEVROUWE CHRISTINA UYLENBERGH, HEER EN VROUWE  
   VAN AMEIDE EN HERLAER.’ 
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III. 6 Zijn zuster Johanna Leers en François van der Hoeven 
 

                       
     Wapen17 van Johanna Leers, Vrouwe van                                    Wapen van François van der Hoeven, Heer 
     Tienhoven. Eigendom Gemeente Zederik                                 van Tienhoven. Eigendom Gemeente Zederik 
 
Johanna werd gedoopt op 6 februari 1697 te Rotterdam en  trouwde op zesentwintigjarige 
leeftijd op 30 september 1723 met de achtendertigjarige François van der Hoeven. Het 
echtpaar kreeg vier kinderen: Dirk Jan, Reinier, Maria18 en Cornelis.                                                                 
Van der Hoeven stamde uit een oud Rotterdams patriciërsgeslacht, zijn ouders waren Dirck 
van der Hoeven en Maria Hennequin. Hij was advocaat voor het Hof van Holland, directeur 
van de Maatschappij van Assurantie, Disconteering en Beleeningen te Rotterdam en kassier 
van de Wisselbank aldaar. In 1745 werden Johanna Leers en François van der Hoeven vrouw 
en heer van Tienhoven. 
Het echtpaar van der Hoeven liet een huis bouwen aan de Rechter Rottekade in Rotterdam, 
daarvoor werd het ‘Het Huis den Arend’ afgebroken. Het huis werd verkocht na het overlijden 
van beide echtlieden in 176619. François van der Hoeven overleed op  3 december 1765 en 
werd in het familiegraf in de Sint-Laurenskerk in Rotterdam begraven. Acht dagen later stierf 
Johanna Leers. Ook zij werd in het familiegraf  begraven. 
Op 24 december 1766 vond de definitieve boedelscheiding plaats. Elk van de vier kinderen 
werd fl 65.600,= toebedeeld! 
 

                                                                                                                                                         
16 De nagelaten GEDICHTEN en nederduitsche SPRAEKKUNST van wylen FRANS de HAES, Amsterdam,  
    1764, pp. 44-46. 
17 Het wapen van Johanna Leers is zo goed als identiek aan het wapen van Arnout Leers. Alleen de hartschilden  
    verschillen. Johanna heeft een hartschild met een ham (Tienhoven), terwijl het hartschild bij Arnout gedeeld  
    is: I.   Ameijden 
         II. Herlaer (gevierendeeld: 1. en 4.  op goud een roode beurtelings gekanteelde dwarsbalk; 2. en 3. op zilver  
             drie blauw gekroonde en getongde leeuwenkoppen 
18 Maria werd geboren in 1730 en overleed in 1798. Zij was getrouwd met Jan Cornelisz. Van Vollenhove. 
19 De verkoop vond plaats op  2 Juni 1766 aan Maria Marta Ie Cointe, weduwe van Mr. Cornelis de Normandie.  
    Het huis wordt  omschreven als ‘een buytenplaats, bestaande in een huys, thuyn, bepotingen en beplantingen  
    daerop staende, oranjehuys, thuynmanshuys, loots, laanen, vijvers fonteynen, cascades, grotwerken en  
    menagerie. Voorts nog een pakhuys, zolders, eest en erven.... alsmeede nogh een koetshuys, stallingh en erve.’  
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III. 7 Zijn huwelijk met Christina Uijlenbergh 
 

           
     Wapen van Arnout Leers, oud-schepen van                                   Wapen van Christina Uijlenbergh 
      Rotterdam, Heer van Ameijden en Herlaer.                                  Vrouwe van Ameijden en Herlaer. 
               Eigendom Gemeente Zederik                                                   Eigendom Gemeente Zederik     
 
Arnout Leers was in 1737 en 1738 schepen van de stad Rotterdam. Ook zijn vader en  zijn 
zoon waren schepen van de stad Rotterdam. Van 1738 tot 1748 was hij kapitein bij de 
Rotterdamse Schutterij. 
 

 
Arnout Leers  door Dionijs van Nijmegen (1705-1798). 

Potloodschets  18,6 x 15,8 cm. Museum Boijmans Van Beuningen.  
 
Arnout Leers was directeur van de Levantsche handel en koopman in wollen-en            
hoedenmakerstoffen. Daarnaast importeerde hij op grote schaal merinoswol uit Spanje, die hij 
in zijn eigen wolwasserij aan het Schie liet wassen. Ook was hij een twintigtal jaren directeur 
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van de Maatschappij van Assurantie, Disconteering en Beleeningen te Rotterdam20 Zijn 
zwager François van der Hoeven was ook directeur bij deze Maatschappij.                               
Op 3 oktober 1724 trouwde de zesentwintigjarige Arnout Leers met de zestienjarige Christina 
Uijlenbergh. Zij was een dochter van Jacobus Uijlenbergh en Jacomina van Eijk en een nicht 
van  Arnout van den Bergh en Margaretha van Eijk.                                                                                           
Christina en Arnout kregen drie kinderen: Cornelia (1725), Arnout (1731) en Jacoba. De 
laatste overleed ongehuwd omstreeks 1750. 
 
In september 1745 werd Arnout Leers Heer van Ameide en Herlaer en zijn zuster Vrouwe van 
Tienhoven.(Zie voor meer details: III. 12 Arnout van den Bergh en Margaretha van Eijk) 
Tijdens de inhuldiging van de echtparen Leers-Uijlenbergh en van der Hoeven-Leers op de 
16de en 17de oktober van datzelfde jaar in Ameide en Tienhoven, droeg neef Frans de Haes 
een kolossaal dichtwerk van ongeveer tweehonderd versregels voor.21  
Tijdens het 25jarig huwelijksfeest van Arnout Leers en Christina Uijlenbergh op 3 oktober 
1749, dat op slot Herlaar werd gevierd, declameerde Frans wederom een gedicht22.  Een 
beroemde achternicht van het zilveren paar, de dichteres Lucretia Wilhelmina van Merken,23 
droeg ook een gedicht voor. 
 
In zijn functie van Heer van Ameide en Tienhoven had hij bepaalde privileges, zoals 
bijvoorbeeld het collatierecht24. Zo benoemde hij in 1758 Hermannus van Breugel tot 
predikant in Ameide en Tienhoven25.  
Van der Aa26 schrijft over Gerard van Breugel:’Ameide-Tienhoven. Onder de Predikanten, 
welke hier gestaan hebben, verdient melding de geleerde Gerard van Breugel, die zich als 
zedenschrijver, beoefenaar der natuurlijke en vaderlandse geschiedenis, penningkundige en 
Latijnsche en Nederduitsche Dichter heeft doen kennen. Hij stond er van 1758 tot 1759.’ 
Wat zeker een rol bij deze benoeming zal hebben gespeeld, is de interesse van Arnout Leers 
voor natuurhistorische zaken. (Zie IV.1 Het naturaliënkabinet van Arnout Leers) 
 

III. 8 Het testament van het echtpaar Leers-Uijlenbergh. 
 
In het testament27 van 24 pagina’s wordt uitvoerig stil gestaan bij de verdeling van het 
onroerend goed van het echtpaar Leers-Uijlenbergh. Zoon Arnout kreeg de Heerlijkheid van 
de Stede en Landen van Ameyde en Herlaar. Bovendien kreeg hij de wolwasserij en drogerij 
aan het Schie in Rotterdam. Dochter Jacoba Jacomina kreeg het huis ‘De Vergulde Ketel’ in 
den Oppert, alsmede twee andere huizen in Rotterdam. Deze twee huizen waren verhuurd 
voor respectievelijk driehonderd 28 en vierhonderd gulden per jaar. 
 
Buiten Ameide en Herlaar, ontving Arnout jr. het recht om een Hoog Dijkheemraad29 in de 
Alblasserwaard te mogen aanstellen. Hij kreeg de Tiende30, de Hoender-, Capoen 31- en 

                                                 
20  Rotterdams Jaarboekje 70, Rotterdam 1970, p. 352. 
21  Zie Appendix 22. 
22  Zie Appendix 22. 
23  Zie Appendix 20c en File Leers 45. 
24 Het recht om predikanten te benoemen: aan vele heerlijkheden was het recht van collatie verbonden. De  
   collatie werd bij toerbeurt verleend door de heer van Ameide en de heer van Tienhoven, door keuze uit een  
   tweetal kandidaten door de kerkenraad aangeboden. 
25 Zie Appendix  18. 
26  A. J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem, 1859, 13e deel, p. 543. 
27  Zie Appendix 19. 
28 Dit huis was verhuurd aan Mr. P. van der Schelling. Bron: het testament van het echtpaar Leers-   
    Uijlenbergh, p. 1220. 
29  Het voormalige hoogheemraadschap De Alblasserwaard werd bestuurd door een dijkgraaf en dertien  
    hoogdijkheemraden, meestal wat verkort tot hoogheemraad. Een van de dertien werd benoemd door de Heer  
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Hofstede-gelden. Bij de Heerlijkheid hoorde ook het bezit van ‘Den Bol’. Dit eilandje in de 
Lek lag voor Ameide32. Bovendien kreeg  hij het recht om pachtverguningen aan de 
veerschippers te verkopen en evenzeer voor de zalmvisserij op de Lek. Van het collatie-
recht33 werd in het testament  met geen woord gerept!  
 
In dit toch zeer lijvige document wordt maar twee maal over  schilderijen gesproken.                    
Op bladzijde 1226 wordt gememoreerd dat de schilderijen in het huis ‘De Vergulde Ketel’ 
moeten blijven, bij overlijden van een van beide echtlieden en  op de volgende pagina wordt 
vermeld dat dit ook van toepassing is op de schilderijen die op Herlaar aanwezig zijn. 
 
Kennelijk was de familie Leers in geldnood, want ondanks de bovenstaande clausule 
werden  binnen een jaar na het overlijden van Arnout Leers (†1 juni 1766) de verzameling 
schilderijen in mei 1767 geveild.  
 

III. 9 Het manuscript van Mr. P. van der Schelling 
 
Van dit handschrift in octavoformaat34 zijn twee exemplaren bekend. Een manuscript is in het 
bezit van de eigenaar van Herlaar en een tweede exemplaar bevindt in de Koninklijke 
Bibliotheek in ’s-Gravenhage. (signatuur 131 G 43) 
De titel van het manuscript is: Beschrijving van de Heerelijkheid, en Stede Ameyde, enz. 
mitsgaders van den Huize, en Hofstede van Ameyde, en van den Huize, en het Kastéél, en de 
Domaniale geregtigheden van Herlaar, met zijn toebehooren. Als ook van de Heerelijkheid, 
en stede Vyanen, voor zooveel de voors. Ameide en Herlaar daarmee eenige gemeenschap,of 
daartoe betrekking hebben. Nevens de successie en opvolging van de heeren en vrouwen van 
Ameide en Herlaar, voor zooverre die uit de oudste bescheiden waren na te vorschen tot den 
lesten bezitter toe. Mitsgaders de oudste verlijbrieven35, egte stukken en bescheiden, nevens 
de afteekeningen en verbeeldingen der voors. Landschappen, steden, sloten, huizen, 
geslagtwapenen, zegelen, enz., door Mr. P. van der Schelling36, 1749.  

                                                                                                                                                         
    van Herlaar. Een hoogheemraad kreeg een salaris van fl 450,=  per jaar. Of hij zijn Heer hiervoor een douceur   
    gaf, is mij niet bekend, maar zeker niet uitgesloten.  
30 De tiende werd door Karel de Grote ingevoerd. Het is een afdracht van een tiende van de oogst. Een vierde  
    gedeelte was voor de armenzorg, een ander kwart voor het levensonderhoud van de priester en weer een ander  
    kwart  ging naar het onderhoud van de kerkgebouwen. Tenslotte gingen de laatste 25 procent naar de  
    bisschop. 
31 Een capoen is een gecastreerde haan. Over nieuwgeboren vee en pluimvee werden ook een tiende ingehouden,  
    dit werd ook wel ‘krijtende tiende’ genoemd. 
32 Zie Appendix  23. 
33 Hoogstwaarschijnlijk werd dit collatierecht niet in het testament opgenomen, omdat het geen waarde vertegen- 
    woordigde. Als deze aanname juist is, zal de reden dat de Heer van Herlaar het recht op het benoemen  van  
    een hoogheemraad wèl opnam, te maken hebben gehad met financiële consequenties. 
34 Het boekformaat, waarbij een vel in achten gevouwen is en dus 16 bladzijden kent. 
35 Verlijbrief is een brief waarin iets beleend wordt. 
36 Mr. Pieter van der Schelling werd in 1692 te Rotterdam geb., studeerde aan het Atheneum in de rechten en    

tevens in het Remonstrants  Seminarium, werd in 1712 tot prop. bij de Broederschap toegelaten, en bediende  
    in dien rang de kleine gem. te Nijmegen tot zijn beroep te Gouda in 1712. Tijdens zijn verblijf aldaar, werd hij  
    18 Sept. 1721 als jur. cand. en met zijn kerkelijken titel in het Leidsche studenten-album ingeschreven; hij  
    verkreeg in hetzelfde jaar den graad van meester in de rechten, en in 1725 eervol ontslag uit zijn predikambt;  
    vestigde zich te Rotterdam, waar hij zich met zijn schoonvader  Cornelis van Alkemade op historie en  
    oudheidkunde toelegde en in 1751 overleed. Als oudheidkundige heeft hij zich bekend gemaakt door het  
    aanvullen, voltooien en uitgeven der werken van zijn' schoonvader, het schrijven van: Hist. van het  
    Notarisambt, Rotterdam 1745; De aloude vrijheid der Batavieren, aldaar 1746, enz.; als dichter door lofrijmen 
    vóór boeken en gelegenheidsdichten.  
   Bron: D. Schotel, Leven v. Alkemade en v.d. Schelling, Breda 1833. 
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Het  Herlaar manuscript is voorzien van  
tekeningen van de auteur, wapenafbeeldingen en 
een gravure. Het is gebonden in leer en voorin 
staat een opmerking van Van der Schelling:’ N. 
B.  Dit is het oorspronkelijk werk naar hetwelk ik 
een kopy, door mij geschreven met een drukletter, 
bestaande uit 606 bladzijden in een schilpadde 
band en verguld op snede, vervaardigd en vereerd 
heb aan de Heer en Vrouw van Ameide. Dog dit 
oorspronkelijk kreeg sedert meer afbeeldingen 
meer afbeeldingen en vermeerderingen dan de 
voors. Kopy….en bijzonder van zaaken 
Tienhoven betreffende’ etc. De schilpadband is in 
de loop van de tijd verloren gegaan en vervangen 
door een lederen band. Het exemplaar in Den 
Haag is nog in uitstekende staat  

                                                                      en heeft nog steeds haar ‘schilpadde band’.Uit het 
bovenstaande is duidelijk dat het handschrift in Den Haag oorspronkelijk  in het bezit van 
Arnout Leers en zijn vrouw Christina Uijlenbergh is geweest. 
 
Mr. F. A. Holleman37 heeft de herkomst van het Herlaar exemplaar in zijn geheel kunnen 
traceren;’ Na de dood van Van der Schelling, in 1750, kwam het na enige tijd aan diens broer 
Hendrik. Daarna werd het bezit van de erven van de familie van Bosch- van der Hoek, 
dochter en schoonzoon van een der zusters van de auteur , door overerving kwam het  
manuscript in het bezit van de Rotterdamse burgemeester Cornelis van Vollenhoven Jzn., die 
met de enige dochter van het echtpaar getrouwd was. In  1848 werd het handschrift op een 
veiling gekocht door Mr. J. van Dam van Noordeloos. In 1873 wisselde het manuscript weer 
van eigenaar; de heer Kam was de koper. Na diens overlijden in 1914 werd het handschrift 
onderhands uit de boedel gekocht door de toenmalige bezitter van Herlaar,  Hendrik van 
Eeten, burgemeester van Ameide en Tienhoven en dijkgraaf van de Alblasserwaard. Na diens 
overlijden waren de nieuwe bezitters zijn neef en nicht, het echtpaar van der Lee-Begram van 
Eeten. Het manuscript zou nog twee generaties in bezit van de familie van der Lee blijven.  
recentelijk zijn  Herlaar  èn het handschrift verkocht aan de heer A. W. R. Diepenhorst.’ 
 
Arnout Leers heeft aan Pieter van der Schelling opdracht gegeven  een beschrijving te maken 
van de stad en heerlijkheid Ameide en het kasteel Herlaar. De auteur begint het boek met een 
opdracht in dichtvorm38. Van der Schelling beschrijft in het eerste deel van zijn manuscript de 
levens van de diverse eigenaren van Herlaar en baseert zich op studies van zijn schoonvader39, 

                                                 
37 F.A.Holleman, Het octrooi tot testeeren naar Hollandsch leenrecht. Beschouwingen naar aanleiding van een 
    handschrift van Mr. P. van der Schelling, Zutphen, 1945, pp.17-18. 
38 Zie Appendix 28. 
39 Alkemade (Cornelis van), geb. te Noordwijk, 11 Mei 1654, op velerlei wijzen tot het Remonstr. Leeraarschap 
    voorbereid en als stud. 24 Febr. 1672 te Leiden ingeschreven, werd daar 1677 notaris, huwde Elisabeth, dr.    
    van den nots. I. C. Praats, wiens opvolger hij 1680 werd. Als weduwnaar tr. hij 1682 Johanna de Riemer, tante   
    van den Haagschen stadsbeschrijver, oefende zich in 't landmeten en leerde zoo de oude abdijen, kloosters en  
    adell.  huizingen kennen, welker bescheiden hij bijeenbracht, afschreef, en soms in hs. tot een beschr.    
    verwerkte. Door de drukte van zijn notariaat in deze liefhebberij beperkt, nam hij in 1687 eene betrekking van  
    zijn zwager bij de admiraliteit te Rott. over, en zette zijne studiën en verzamelingen voort met Mr. P. van der   
    Schelling, die zijne dochter Alida getr. had, en overl. te Rott. 12 Mei 1737. Zijn schoonzoon kon zijne taak 
    nog eenige jaren  voortzetten; beider verzameling, door den wil der erflaters lang bewaard, is eerst Januari  
    1848 te Amsterdam verkocht.     
    Bron: http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_0057.htm                                                 
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op een naamlijst van de Utrechtse hoogleraar  A. Drakenburg, maar ook op bronnen als de 
Batavia Illustrata40 en Out- Hollant Nu Zuyt-Hollant41. De eerste eigenaar, die besproken 
wordt is Robbert, de vierde graaf van Kleef en Teisterbant, overleden in 822. De laatste is 
Arnout Leers. 
 

                                                        
 
Vervolgens bespreekt hij de stad Ameide en maakt hij bij de tekst tekeningen. Hij besteedt  
veel aandacht aan de kerk en het stadhuis uit 1644. Uitvoerig worden daarna  de 
wapenschilden en lakzegels van Ameide, Herlaar, Vianen en Tienhoven  besproken. Tenslotte 
geeft van der Schelling een overzicht van ’Bijlagen en bewijzen ter bevestiging van de voors. 
Beschrijvinge van AMEIDE en HERLAAR, mitsgaders van Tienhoven, en de stad, het slot, 
en heerelijkheid van Vianen.’ 
 
In het hele manuscript wordt eenmaal gewag gemaakt van schilderijen en wel in de opdracht 
in dichtvorm in het tiende kwatrijn.   
 
Hier kunt ge AMEIDE zien in veele schilderijen, 
En Herlaar, naar den stand der oudste, en later tijen, 
AMEIDE, een oud gehugt, een dorp, en sints een stad 
Beide Utrechts Leen weleer, ’t welk eerst uw oom bezat. 
 
Van der Schelling zegt met zoveel woorden dat er op Herlaar meerdere schilderijen met 
voorstellingen van Ameide en Herlaar te zien waren. Het is bekend dat Jan de Beyer (1703-
1785) meerdere tekeningen van Herlaar, Ameide en Tienhoven gemaakt heeft en dat                
W. Cannegieter van een van deze tekeningen een kopie heeft gemaakt in 1876. Ook Aart 
Schouman  (1710-1792) heeft een tekening van Ameide, met het huis Herlaer en de kerk van 
Tienhoven in het verschiet, gemaakt. Deze werd door hem gesigneerd met A. S. en op 1752 
gedateerd. Deze tekening werd op 18 juni 1941 geveild bij van Stockum’ s Antiquariaat te ’s-
Gravenhage, de huidige verblijfplaats is onbekend. Aart Schouman kende Arnout Leers 
persoonlijk. In hoofdstuk IV. is een tekening van zijn hand van Arnout Leers afgebeeld, 
waarin deze zijn schelpenverzameling bekijkt.                                                                                                     
Ook Abraham Rademaker (1676/77-1735) heeft een gravure gemaakt van Herlaar en 

                                                 
40 W. van Gouthoven en S. van Leeuwen, Batavia Illustrata ofte Oud Batavien, ’s-Gravenhage, 1685. 
41 J. van Oudenhovens, Out-Hollant nu Zuyt-Hollant, Dordrecht, 1645. 
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Tienhoven voor het boek Het verheerlijkt Nederland42. Alle afbeeldingen van Ameide en 
Herlaar zijn tekeningen of gravures. Er zijn bij mij geen schilderijen met deze onderwerpen 
bekend. 
 

 
J. de Beijer, Ameijde, ’t Huijs Herlaer, Tienhoven. Ao 1745 
 

 
J. de Beijer, Loopik, Jaarsveld, Tienhoven, Ameijde, en  ’t Huijs Herlaer. Ao 1745 
 
 

 
A. Schouman, Ameide, Herlaar en Tienhoven, Ao 1752 

 

                                                 
42 Het verheerlijkt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten enz. 
    Amsterdam, deel VI, 1757. 
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Abraham Rademaker. Het Huis te Herlaar en het dorp Tienhoven langs de Lek te zien 1757. 
 
III. 10 Zijn dochter Cornelia Leers en Diedericus Gregorius Van Teylingen 
 

 
Diedericus Gregorius Van Teylingen en zijn vrouw Cornelia Leers door Dionijs van Nijmegen (1705-1798)                                     
Potloodschets, 11,5 x 9,5 cm. Museum Boijmans Van Beuningen (MB 1238 recto PK) 
 
 
De dochter van Arnout Leers  en Christina Uijlenbergh, Cornelia, trouwde op twintigjarige 
leeftijd op 26 oktober 1746 met Diedericus Gregorius van Teylingen43. Hij werd geboren op 
14 juni 1720 in Rotterdam. Zijn vader was Theodorus van Teylingen en zijn moeder was 
Agnita Meel.                                                                                                                              
Hij was ontvanger van octrooien en licenten en raad en schepen van ’s-Hertogenbosch. Uit dit 
huwelijk werden twee kinderen geboren, Theodorus, die gedoopt werd op14 mei 1748  en 
Arnout, die gedoopt werd op 2 april 1750. 
 

                                                 
43 Op 10 april 1908 werden er op de veiling ‘van Teylingen’ in Amsterdam (Muller) twee portretminiaturen  van  
    Arnout Leers en zijn vrouw Christina Uijlenbergh ingebracht, alsmede een ‘Silhouette encadrée ‘van Cornelia  
    Leers. Huidige verblijfplaats onbekend. 
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III. 11 Zijn zoon Arnout Leers en Maria Rebecca Callenburg Baartmans 
 

 
Arnout Leers jr. (1731-1785) door Dominico Dupra (1689-1770) 

Collectie  Historisch Museum Rotterdam, inv. Nr. 10644 
 
Arnout jr., de enige zoon van Arnout Leers en  Christina Uijlenbergh werd in 1762 
opgenomen  in het familiebedrijf. Hij werd in 1764 schepen van Rotterdam en na de dood van 
zijn vader in 1766 Heer van Ameide en Herlaer.                                                                                             
Arnout Leers jr. werd op 24-jarige leeftijd geportretteerd door Dominico Dupra44, portret-
schilder in Turijn.   
Het portret45  is geschilderd op doek en is aan de achterzijde gesigneerd en gedateerd: Dcus 
Dupra  pint Turino 1755. 
Het stelt Arnout Leers jr. voor, op ongeveer 24-jarige leeftijd. Het is een afbeelding ‘ter 
halven lijve.’ Hij draagt een gepoederde staartpruik en zijn  blauw fluwelen jas heeft  brede 
omslagen van goudbrokaat aan de mouwen, waaruit een paar kanten manchetten komen. Ook 
                                                 
44   Dominico Dupra, portretschilder te Turijn.  Hij werd in 1689 geboren en overleed in 1770. In 1750 werd hij  
       tezamen met zijn broer Guiseppe hofschilder van Karel Emanuel III van Savoye. 
45    Het portret van Arnout Leers Junior  werd op 27 mei 1943 door de familie Leers ter veiling gebracht en door  
       het Historisch Museum van de stad Rotterdam gekocht. 
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draagt hij een vest van goudbrokaat. De betekenis van het geopende doosje in zijn rechterhand 
is mij onbekend.  Waarom Arnout Leers jr. zich in Turijn heeft laten portretteren, is 
vooralsnog niet geheel duidelijk. Het lijkt waarschijnlijk dat de jonge Leers, zoals in die 
dagen gebruikelijk was, ter voltooiing van zijn opvoeding  een buitenlandse reis (Grand Tour) 
heeft ondernomen en dat het portret op die reis gemaakt is.                                                                                 
Hij trouwde op 24 juli 1759 te Ameide met Maria Rebecca Callenburg Baartmans, 23 jaar 
oud. Aanvankelijk woonden zij in den Oppert in Rotterdam, maar  later verhuisden zij naar de 
Wijnstraat in die stad.                                                                                                                                           
Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, waarvan er vijf kort na de geboorte overleden 
zijn. Al kort na het overlijden van Arnout Leers jr. op 13 maart 1785, werd op 27 september 
van dat zelfde jaar in de herberg ’t Fortuyn in Ameide een gedeelte van de inboedel van slot 
Herlaar geveild. Het slot werd aan Jan Wijnand Ram (1755-1789), Kanunnik van St. Marie, 
Schepen te Rotterdam, Schout van Beukelsdijk, Oost- en West-Blommersdijk genaamd Cool, 
verkocht in 178646.  
  

             
 

III. 12 Zijn dochter Jacoba Jacomina 
 
Van zijn dochter Jacoba Jacomina is zo goed als niets bekend. We weten dat Arnout Leers en 
zijn vrouw Christina Uijlenbergh in december 1749 testamentair bepaald hadden dat Jacoba 
het huis ‘De Vergulde Ketel’ in den Oppert, alsmede twee andere huizen in Rotterdam zou 
erven. Volgens de schaarse gegevens over haar leven is zij in 1750 gestorven. Frans de Haes47 
schreef bij deze gelegenheid een gedicht met de titel:‘ Op het schielyk afsterven myner nichte 
jongkvrouwe Jakoba Leers.’ 
 

 
 

                                                 
46   RA Utrecht, HA Jaarsveld 869.Stukken betreffende de overdracht van de ambachtsheerlijkheden Ameide en  
      Herlaar door Maria Rebecca Callenburg Baartmans, weduwe van Arnout Leers, aan Mr. Jan Wynand Ram . 
47   Zie Appendix 22. 
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III. 13 Arnout van den Bergh en Margareta van Eijk 
 
De vader van Arnout van den Bergh, Isaack van den Bergh, werd gedoopt in Delft op                  
19 mei 1641. Hij was een koopman in wol.                                                                               
In de jaren 1673-1678, 1689-1697  was hij luitenant van de schutterij in Rotterdam.              
Ook was hij aldaar regent van het weeshuis in de jaren 1679, 1690 en 1693. 
  
Isaack van den Bergh48 trouwde op 21 september 1666 met de twintigjarige Helena Leers 
(1646-1711), uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 
1.) Anna       (1667-1745) 
2.) Arnout    (1669-1734) 
3.) Johanna  (1674-?) 
4.) Helena    (1676-?) 
5.) Klara       (1677-?) 
 
Arnout van den Bergh trouwde op zesentwintigjarige leeftijd op 27 februari 1695 met de 
twintigjarige Margareta van Eijk (1674-1734). Het echtpaar kreeg geen kinderen. 
E. A. Engelbrecht49 geeft in zijn boek de volgende functies voor Arnout van den Bergh: 
Vroedschap van Rotterdam van 1711 tot 1733, 
Luitenant der Schutterij  van 1698 tot 1706, 
Kapitein der Schutterij van 1707 tot 1719 
Kolonel der Schutterij van 1720 tot 1730, 
Vredemaker50 in 1704, 
Schepen van de stad Rotterdam in 1707, 
Weesmeester 1711-1712, 1715-1717, 1725 en 1729, 
Gedeputeerde der dagvaart 1712, 
Commissaris der Wisselbank 1713- 1714, 
Boonheer51 1715-1716, 1719, 1726, 1728-1730, 1732, 
Commissaris van de wijken 1716-1717, 
Commissaris van de Leenbank 1718-1724, 1731-1733. 
 
Arnout van den Bergh was koopman. Op 1 juli 1713 kocht hij een buiten aan de Rotte op ’t 
Amsterdamsche Veer, buiten het Hofpoortje in Rotterdam en op 1 april 1722 kocht hij het 
huis ’t Claverblat’ in de Oppert WZ, eveneens in Rotterdam. Beide huizen vermaakte hij aan 
Arnout Leers. Op 17 maart 1729 kochten  Arnout van den Bergh en Margareta van Eijk op 
een openbare veiling in ’s-Gravenhage voor veertig duizend en honderd ponden52 (te XL 
groten ’t pond) Ameide, Herlaar en Tienhoven. Ze kochten niet de ambachtsheerlijkheid 
Ameide en Herlaar en de ambachtsheerlijkheid Tienhoven, maar het recht van de Staten van 
Holland en West-Friesland om met deze goederen beleend te worden53.  

                                                 
48 Op 5 mei 1667 koopt Isaack van den Bergh drie huizen aan de Oppert WZ in Rotterdam, 
     waaronder het huis ‘de Gouden Hamer’. Dit huis vermaakte hij aan Arnout Leers (1616-1673) de grootvader  
     van Arnout Leers (1698- 1766). 
    Op 18 mei 1678 kocht Isaack van den Bergh ‘de Witte Dubbelen Arent’ aan de Rotte N.Z. 
49  E. A. Engelbrecht, Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam, Deel V, De Vroedschap van Rotterdam  
      1572-1795, Rotterdam, 1973, pp. 295-296. 
50  Vredemaker, vreed-, -maecker, -maicker, -meker, znw.m. 1) Hij die de vrede oplegt aan twistende partijen; in  
      het algemeen vredestichter. 2) op verschillende westfri. dorpen benaming van een ambt, hetz. als   
      ambachtsbewaerre. Bron: J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek, ’s-Gravenhage, 1994. 
51   Een Boonheer was een lid van de Vroedschap, die een voordracht mocht doen (liefst van meerdere personen) 
      voor bepaalde ambten.  
52 De ponden waren Carolus guldens. 
53   Dit wordt ook wel een onversterfelijk erfleen genoemd. 
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   Wapen van Arnout van den Bergh. Raad en vroed-                      Wapen van Margareta van Eijk 
       schap der Stadt  Rotterdam. Heer van Ameijden,             Vrouwe van Ameijden, Tienhoven en Herlaer. 
                        Tienhoven en Herlaer. 
 
Op 28 juli 1730  maakten Arnout van den Bergh en Margareta van Eijk een zogenaamd 
besloten testament. Arnout van den Bergh overleed op 4 augustus 1733 en op 6 september 
1733 liet Margareta van Eijk  in het bijzijn van de enig overgebleven zuster van Arnout van 
den Bergh, Anna van den Bergh, het testament door Notaris Jacob Bordels openen54. In het 
testament was bepaald dat het echtpaar van den Bergh – van Eijk de ambachtsheerlijkheid 
Ameide en Herlaar aan Arnout Leers en de ambachtsheerlijkheid Tienhoven aan Johanna 
Leers vermaakten, maar dat  Anna van den Bergh haar leven lang het vruchtgebruik van beide 
ambachtsheerlijkheden zou krijgen. Dit ging in op 7 september 1734 toen Margareta van Eijk 
stierf. Anna van den Bergh overleed op 2 juni 1745. 
In dit testament wordt niet gesproken over wie wat krijgt uit de inboedel, noch over de 
aanwezigheid van schilderijen op Herlaar of in een van de andere huizen van het echtpaar van 
den Bergh- van Eijk. 
 

 
   Eikenhouten wandversiering  in het stadhuis van Ameide,  met de wapens van Margareta van Eijk ,    
   rechts en Arnout van den Bergh, links. Gemaakt tussen 1730 en 1734. Deze eikenhouten wandversiering was  
  oorspronkelijk op de Herenbank in de Hervormde Kerk in Ameide aangebracht. Op een gegeven moment is  
  deze wandversiering naar het stadhuis overgebracht. In 1953 brandde de Hervormde Kerk in Ameide geheel af.  
  Daardoor is deze wandversiering  het enige wat is overgebleven van het toenmalige rijke kerkinterieur.  
 
                                                 
54 Zie Appendix 26.Dit testament staat volledig vermeld in de acte die Notaris Jacob Bordels opmaakte op 6  
    september 1733. Dit is Bijlage II  uit het boek van F.A. Holleman, Het octrooi tot testeeren naar Hollandsch  
   Leenrecht, Zutphen, 1945, pp.145- 151. (Opm. testeeren is goederen testamentair vermaken.) 
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III. 14 Herlaar 
 
Op het moment dat Arnout van den Bergh en Margareta van Eijk op 17 maart 1729 de 
ambachtsheerlijkheid Ameide, Herlaar en Tienhoven kochten, was Herlaar een ruïne.  
Van der Schelling schrijft over het nieuwe huis en slot Herlaar het volgende in zijn 
manuscript:’ De  heer A. van den Berg, door reeds gemelde koop eigendom verkreegen 
hebbende aan de Heerelijkheden AMEIDE, HERLAAR en TIENHOVEN, heeft op den grond 
van het oude HUIS VAN AMEIDE en SLOT HERLAAR goedgevonden een schoon nieuw 
gebouw te doen stellen. Gelijk het zelve in den jare 1730 voltooid is en 1729 begonnen. 
De plattegrond (op de volgende pagina) van het geweeze kasteel en van dit nieuwe gebouw 
met een stal achter het zelfde is te zien in een groote aftekening hangende in het nieuwe 
gebouw waarna de voors. schets door mij gemaakt is, als wij gezegd hebben. Dog deeze 
grond voor zoveel dezelve met het nieuw gebouw beslagen en met de eerste gragt omt is, is 
althans zoo hoog dat men berigt dat dezelve in geval van dijbreuken in de Alblasserwaard vrij 
zoude zijn van ondervloeyinge. Het huis is breed ruim vierenvijftig voet55. Het heeft boven 
een ruim en fraay gezigt over den dijk op de Lek wederzijds en over de landerijen aan de 
andere zijde der riviere in diervoege men niet alleen de dorpen Loopik, Jaarsveld en andere 
maar den Domtoorn te Utrecht zittende met het oog gewaar worden, niettegenstaande de stad  
Utrecht vier uuren gaans van daar gerekend word en  dat boven op de eerste verdieping gelijk 
ik gewaar geworden ben zittende thee te drinken in de bovenkamer ter regter zijde der gang. 
 

1. De grond van het nieuwe gebouw 
2. De stal, afgebroken in 1746 
3. Een ronde toorn gelijkgemaakt 

met den grond en uitsteekende in 
de gragt 

4. De eerste gragt 
5. De tweede gracht 
6. Land tussen de twee gragten 

zijnde voor het huis 
bloemstukken, verder beslagen 
met vrugtboomen 

7. Valbrug 
8. Steene brug 
9. Stal 1746 
10. Kolfbaan 

 
Van den dijk loopt een OSSEREL56  zeer zacht en weinig afgaande wederzijds met 
boomen beplant en eene ruime laan vertoonende tot aan een zeer schoon ijzer hek 
voorzien van twee zwaare steene kolommen aan beide de einden en twee in ’t midden op 
welke leste elk een leeuw vertoond word houdende met de voorste pooten een 
wapenschild57.   

                                                 
55 54 voet is 18,4 meter. 
56 Noch van Dale – GROOT WOORDENBOEK DER NEDERLANDSE TAAL , noch Verdam –  
    MIDDELNEDERLANDSCH HANDWOORDENBOEK kennen het woord OSSEREL! 
57 Inrijhek van ‘Het Huys Herlaar’ aan de Lekdijk met gemetselde hekpijlers van de buitenplaats door J. Verheul,  
    gedateerd 1 augustus 1932. Eigenaar: Mr. J.A. van der Lee. Op de achtergrond het chalet dat gebouwd is eind  
    van de jaren twintig van de vorige eeuw op de plaats van het Herlaar van Arnout van den Bergh.  Deze  
    hekpijlers zijn de enig over gebleven resten van het Herlaar uit de achttiende eeuw.  
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Inrijhek van ‘Het Huys Herlaar’ aan de Lekdijk te Tienhoven met gemetselde hekpijlers van de buitenplaats. 

 
Dit hek staat op het midden van een steene boog of verwulfsel om overtogt te verleenen aan 
de tweede  gragt, die  rondom het oude slot Herlaar geloopen heeft, die om dit voors, nieuwe 
gebouw nog loopt en hetzelve afsnijd van het omleggende land. Eenige treden van dit hek af 
(zoo verre zekere strook lands tussen de voors. tweede en voors. eerste gragt van het slot 
rondom den grond waarop het voors. nieuwe gebouw staat, zig uitstrekt, welke strook lands 
voor aan beide zijden van dat nieuwe gebouw, althans met parterren, bloemfestoenen en 
standbeelden vercierd is), genaakt men eene lange ophaalbrugge den overtogt verleendende 



 23

over de eerste gragt van het Slot, welke beide gragten rondom het slot of voors. nieuw 
gebouw loopen, en zeer goede vis en het vermaak des visserije met segen, sleepnet, schakels, 
enz. verschaffen. 
Deze gragten hebben onderaardse gemeenschap met het water van de Lek, en het water der 
gragten rijst en daalt tegelijk met het water der Lek op enen schier onbegrijpelijke wijze 
waardoor hetzelve telkens verversing erlangt, de vis daar in onderhouden niet grondig maar 
blank en uitmuntend goed is en blijft. 
Van het oude slot Herlaar en deszelfs vroege ruinen is althans niets overgebleven dan in het 
onderste gedeelte van eenen ronden toorn. De  tegenwoordige Heer van Ameide en Herlaar 
heeft deezen toorn, die zig uit het water van de voors. eerste gragt tot aan de oppervlakte van 
den hoogen grond van het Slot of tegenwoordig nieuw gebouw verheft, met dien voors. grond 
laaten gelijk maken, met lood bekleeden en in het ronde met een ijzer hekje voorzien om bij 
goed zomerweder zig aldaar  met gezelschap in de open lugt, met ruim en aangenaam gezigt 
te vermaaken. Ook heeft de tegenwoordige Heer van Ameide en Herlaar het Stal, hetwelk zijn 
voorzaat agter het voors. nieuw gebouw, of Huis Herlaar gestigt had, in den jaare 1746 doen 
afbreeken. En ter regter zijde van hetzelve huis, dog een groote tussenvlakte daar van af, een 
geheel nieuw en grooter stal en koetshuis doen bouwen voor twaalf paarden met uitgehouwen 
paardenkribben van blauwe arduinsteen. Ten zelven einde is de OSSEREL aan die zijde van 
den dijk naar het stal loopende verbreed en met een nieuw hek, vertoonende de wapenen van 
den tegenwoordige Heer en Vrouwe van Ameide en Herlaar voorzien.’  

 

 
Kopie van W. Cannegieter gemaakt in 1876 naar een tekening van het Huis Herlaar bij Ameide door Jan de 
Beijer  (1703-1785)  
 
Zoals van der Schelling schreef, startte men met de bouw  van het bovenstaande Herlaar in 
1729  en was men in 1730 klaar. Gezien het formaat van het huis (woonoppervlak zo’n 800 
vierkante meter over vier bouwlagen) voorwaar geen geringe prestatie.                                                             
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In 2007 werd bij het uitbaggeren van een klein vijvertje op het grondgebied van Herlaar het 
tuinbeeld58, uiterst links  op tekening van Cannegieter op de voorgaande pagina, gevonden.  
 
Hoe zag het oude slot Herlaar eruit?  
 

 
 

De bovenstaande tekening van het Slot Herlaar van Abraham de Haen (1707-1748)  uit 1734 
werd door het veilinghuis Christie’ s in Amsterdam op 11 december 1979 geveild. De 
vermelding van het jaar 1734 is aanvechtbaar, daar volgens van der Schelling de bouw van 
het ‘nieuwe’ Herlaar al in 1730 was afgerond. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Zie Appendix 27. 
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IV.     De schelpenverzameling en het naturaliënkabinet en de van Arnout Leers 
 
 

 
In de Fodor Collectie in het Amsterdams Gemeentemuseum  is een portret van Arnout Leers  
van de hand van Aart Schouman. Onder het portret staat de tekst:’Dese ordansci getekent voor 
de heer …Leers, heer van ameyden etc etc. te  Rotterdam.  A. S’. (185 x 125 mm) 
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We zien Arnout Leers in een Japonsche rok1 gekleed aan een tafel zitten met een vergrootglas 
in de linkerhand. Op de tafel ligt een schelpenverzameldoos. Een bediende pakt uit een kast 
een andere schelpenverzameldoos. 
Arnout Leers had omvangrijke verzamelingen schelpen, bijzondere boomstenen2, versteende 
planten, halfedelstenen en edelstenen. Alsmede antiquiteiten en rariteiten. Deze 
verzamelingen werden op 20 mei 1767 geveild in de herberg de Keizerskroon in de 
Kalverstraat te Amsterdam.  
 
De catalogus van de veiling van het naturaliënkabinet van Arnout Leers op 20 mei 1767 (en 
opvolgende dagen) geeft beschrijvingen van de 556 kavels3. 
Alhoewel op deze voorpagina ook staat dat er schelpen en schaaldieren zullen worden 
geveild, worden deze niet vermeld in die veilingcatalogus!   
 

 
           Titelpagina’s van het opbrengstenboek van de schelpenveiling en de veiling van het naturaliën-  
             kabinet van Arnout Leers op 20 mei 1767 in de Keizerskroon in Amsterdam. 
 
In de bibliotheek van het Zoölogisch Museum in Amsterdam bevindt zich een boek4 uit 1767, 
van de makelaars Blinkvliet, de Winter en Kok, die de veilingen van de schelpenverzameling 
van Arnout Leers en van zijn Naturaliënkabinet organiseerde. Het boek telt 240 pagina’s, 120 
pagina’s gedrukte tekst met summiere beschrijvingen van de diverse te veilen kavels en 120  
                                                 
1 gewatteerde kimono. 
2 Boomstenen; dit zijn stenen die door mineralen die zich in kleine barstjes hebben afgezet, een boommotief   
  laten zien. Deze stenen waren zeer populair onder de verzamelaars in de 17e en 18e eeuw. Zie Appendix 31 
  voor afbeeldingen van boomstenen uit de Thesaurus Imaginum Piscium Testaceorm van Georgius Everhardus 
  Rumphius, ’s-Gravenhage, 1739.  
3 Zie Appendix 16. 
4 Zie Appendix 32. 
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‘lege ‘ pagina’s. Op deze pagina’s zijn de prijzen vermeld  van de verkochte kavels en wie de 
koper was van de desbetreffende kavel. (handgeschreven) 
 
De opbrengsten5 van deze twee Leers veilingen waren als volgt: 
 

Type verzameling Aantal kavels Opbrengst in guldens 
Schelpen 1575 fl   9.587,50 
Naturaliënkabinet     556 fl   3.621,85    

 
IV. 1     De schelpenverzameling van Arnout Leers 
 
Arnout Leers kocht zijn schelpen op veilingen. Hij kocht op de veilingen van Seba, Homoet, 
Sluiter, Westerveen, Baart en anderen6. 
 

 
 

Op de veiling van Seba kocht hij onder andere de bovenstaande gegraveerde zeepareloester. 
Hierover zegt W. H. van Seters7 het volgende: ‘De rijke schelpencollectie van de reeds 
genoemde Wed. Oortmans-de la Court8, die zij door meer dan vijftig jaar verzamelen had 

                                                 
5 Zie Appendix 30 voor de opbrengstberekening van beide veilingen. 
6 Smit, P. Hendrik Engel’s Alphabetical List of Dutch Zoological Cabinets and Menageries, Utrecht, 1986,   
   p. 339. 
7 Seters, W.H. van, OUD-NEDERLANDSE PARELMOERKUNST, HET WERK VAN LEDEN DER   
   FAMILIE BELQUIN, PARELMOERGRAVEURS EN SCHILDERS IN DE 17e EEUW, NEDERLANDS  
  KUNSTHISTORISCH JAARBOEK  9 (1958), BUSSUM, 1958. 

8 Petronella de la Court,  (1624-1707), trouwde op 24-8-1649 in Leiden met Adam Oortmans (1622-1684).    
Enkele jaren na haar huwelijk moet Petronella de la Court begonnen zijn met het aanleggen van een kunst-
verzameling. Toen vlak na haar dood in 1707 haar verzamelingen werden geveild – er waren veilingen voor 
respectievelijk porselein, schilderijen, rariteiten en tekeningen – werd in de veilingcatalogi vermeld: ‘Met grote 
kosten en moeite in meer dan 50 jaren bij een vergaard en nagelaten door Petronella de la Court, weduwe wijlen 
Adam Oortmans, in zijn leven brouwer in de Zwaan. Vijf van haar schelpen worden als uitzonderlijke 
exemplaren vermeld in D’ Amboinse rariteitkamer van G.E. Rumphius uit 1741. Tevens bezat ze vele door de 
parelmoerbewerker Cornelis Bellequin gegraveerde schelpen. Petronella de la Court is tegenwoordig vooral 
bekend vanwege haar poppenhuis (nu in het Centraal Museum te Utrecht), dat na haar dood nog wel geruime tijd 
in familiebezit bleef. Bron: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland 
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bijeengebracht, bevatte vele Bellekin schelpen, waarbij twee zeepareloesters, die als 
‘Rariteyten buiten het Kabinet’ werden verkocht. 
De ene stelde voor: De Vlucht naar Egypte, de andere De Geboorte van Christus, beide  
‘konstig uyt- en inwendig gesneden door Bellekin’. 
Bij Frau del Court, de echtgenote van een lakenverver, zag Von Uffenbach9 eveneens een 
Geboorte van Christus op een schelp van buitengewone grootte, ‘bey nahe einen Schuh 
grosz’, die zeer fraai moet zijn geweest. Zeer waarschijnlijk was deze schelp van de veiling 
Oortmans-de la Court (21 oktober 1707) afkomstig. De weerga met De Vlucht naar Egypte 
moet in handen zijn gekomen van de apotheker Seba, want ook in de beschrijving in de 
Thesaurus10 wordt op de buitengewone grootte gewezen:‘Dit stuk is zoo groot als immer 
gezien, en met kindertjes, die deze heilige familie geleiden, versiert;verders zijn de boomen 
niet op- maar ingewerkt en met swart gevult, dat de beelden fraai doet uitkomen’.                 
De afbeelding in de Thesaurus laat ons Maria met het kindeke Jezus zien, gezeten op een ezel, 
die door Jozef wordt voortgeleid. Twee engeltjes voeren aan een touw een os mede, terwijl 
een derde een mand met voedsel op het hoofd draagt. Drie in de lucht zwevende engeltjes 
wijzen de weg in het rotsachtige, met bomen gestoffeerd landschap. De figuren zijn en reliëf, 
maar de achter- en voorgrond zijn in gravure uitgevoerd. Op de veiling Seba (14 april 1752, 
Amsterdam) brengt deze schelp het grote bedrag van 120 gulden op, en hij schijnt in handen 
gekomen zijn van Mr Arnout Leers, de Directeur van de Levantsche Handel te Rotterdam. Bij 
de verkoop van diens kabinet (20 mei 1767, Amsterdam) brengt deze ‘Ongemeene capitaale, 
en bij uitstek en bas reliëf en inwaarts zeer fraaye gesneede en gegraveerde ovaale 
geperlamoerde Plaat’ maar 50 gulden op11. 

De in de veilingcatalogus opgegeven maten- 8,75 bij 6,25 duim (22 x 16 cm) – kloppen met 
die van de afbeeldingbij Seba, die dus op ware grootte is.  

Voordat ik de schelpencollectie van Arnout Leers bespreek, wijd ik enkele woorden aan 
Albertus Seba:’Albertus Seba werd geboren op 2 mei 1665 in Etzel in Oost-Friesland. In 1684 
ging Seba in de leer bij een apotheker in Neustadtgödens. Daarna werkte hij in Groningen, 
Amsterdam, Neurenberg en Straatsburg. Hij werd poorter van Amsterdam in 1697 en trouwde 
een jaar later met Anna Lopes. In 1700 kocht hij een groot huis in de Haarlemmerstraat. Hier 
vestigde Seba zijn apotheek en zijn geneesmiddelengroothandel. Het pand werd ‘Die 
Deutsche Apotheke’ genoemd. 

Hij had goede contacten met de bemanningen van de VOC retourvloten. Met hen ruilde hij 
zijn geneesmiddelen tegen exotische dieren en schelpen. Ook kocht hij op veilingen. In 1716 
verkocht hij zijn naturalia en artificialia verzamelingen aan tsaar Peter de Grote  voor het 
bedrag van fl 15.000,=  Hij begon onmiddellijk een nieuwe verzameling aan te leggen. . 
Albertus Seba stierf in 1735 en werd begraven in de Westerkerk. Pas in 1752 werd zijn 
collectie geveild. 

Seba had veel internationale contacten en was lid van drie beroemde genootschappen:           
de Academie in Bologna,                                                                                                              
de Academia Leopoldina12 en                                                                                                    
de Royal Society in Londen. 

                                             
                                                 
9 Z. C. von Uffenbach, Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engelland I-III,  Frankfurt,  
   1753-4. 
10 A. Seba, Locupletisimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio III, Amsterdam, 1758. 
11 Dit was kavel nummer 1421 van de Leers veiling. Deze kavel werd niet voor fl 50,= afgehamerd maar slechts  
    voor fl 30,= 
12 De Academia Leopoldina was gevestigd in de plaats waar de president woonde. 
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Ets van Jacob Houbraken naar Jan Maurits Quinkhard. Gemeentearchief Amsterdam. 
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De 10 duurste schelpen  op de Arnout Leers veiling waren: 
 
Kavel-
nummer  

Schelpen-
familie 

Beschrijving Opbrengst
in guldens

    76 Post-Ryders 
Angarii 

Een zeer schoone, aan de top of staart punt, gelyk 
meede aan den mondt en bandtjes, ongemeen 
geconserveerde, zeer leevendige en agtmaal 
omwonde Amboinsche Wenteltrap, circa lang 2 
duym, en breed of dik 1¼ duym. R. 49. a, V. 101, 
G. 10. zzD.11.v. 

100,= 

   466 Rots-Hoorens 
Murices 

Een zeldzaame, en ongemeen schoon hoogkleurig 
gebandeerde zeer fraaye Oranje Vlag, aan de top-
punt zeer compleet. R. 37.2, D. suppl. 2.g. 

 97,= 

    912 Halve 
Porcelein-
Hoorens 
Semi 
Porcelanae 
 

Een ongemeene, en zeer fraaye gespilde 
Weverspoel, met een dikke lip. S.55. 13, D. 18. i, 

 83,= 

1095 Oesters 
Ostrea 

Een zeer capitaale, ongemeen fraaye geplooyde, en 
zeer schoone swartkleurige Poolse Hamer-doublet,  
Breed 6 d. lang 4d. S. 93. 1, R. 47. h, G. 96. e, D. 
19 a. 

 77,= 

 736 Rollen-
gelykende 
Cylindroides  

Een zeer capitaale, ongemeen zeldzaame, en zeer 
schoon getekende Gloria Maris. 

 70,= 

 577 Tooten 
Volutae 

Een ongemeen zuivere, zeer fraaye, vleeskleurig 
gebandeerde, bruyn gestipte, en iets gegranuleerde 
Oranje-Admiraal. V. 100.  

 67,= 

 399 Purper-
Hoorens 
Purpurae  

Een ongemeen zeldzaam wit-gebandeerde, 
overheerlyk dubbelt lang getakte, en zeer fraaye 
bruynkleurige Krul-Hooren, onbekend. 

 66,= 

 465 Rots-Hoorens 
Murices 

Een zeer fraaye Teepelbaks-Hooren.  64,= 

1475 Steen- en dier-
planten 
Litophyta et 
Zoophyta 

Een zeer fraaye BloedKoraal, hoog 7 en een half, 
breed 8 duym. 

 64,= 

1090 Oesters 
Ostrea 

Een ongemeene fraaye groep, met vier zeer 
schoone paarskleurige, en sterk geplooyde Haane 
Kamsdoubletten, over het kruys 4 en een halve d. 
R. 47. d, G. 104. e, D. 20.d. 

 63,= 

 
 
Op de volgende pagina’s worden de bovenstaande schelpen getoond, met uitzondering van de 
Teepelbaks-Hooren.  Met dank aan de heren Moolenbeek en van der Bijl van het Zoölogisch 
Museum in Amsterdam. 
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Een zeer schoone, aan de top of staart punt, gelyk meede aan den mondt en bandtjes, 
ongemeen 

geconserveerde, zeer leevendige en agtmaal omwonde Amboinsche Wenteltrap, circa lang 2 
duym, en breed of dik 1¼ duym. R. 49. a, V. 101, G. 10. zzD.11.v. 

 
 

 
 

Een zeldzaame, en ongemeen schoon hoogkleurig gebandeerde zeer fraaye Oranje 
Vlag, aan de top-punt zeer compleet. R. 37.2, D. suppl. 2.g. 

 

 
 
Een ongemeene, en zeer fraaye gespilde Weverspoel, met een dikke lip. S.55. 13, D. 18. i,
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Een zeer capitaale, ongemeen fraaye geplooyde, en zeer schoone swartkleurige Poolse 
Hamer-doublet, 

Breed 6 d. lang 4d. S. 93. 1, R. 47. h, G. 96. e, D. 19 a. 
 

 
 

Een zeer capitaale, ongemeen zeldzaame, en zeer schoon getekende Gloria Maris. 
 

 
 

Een ongemeen zuivere, zeer fraaye, vleeskleurig gebandeerde, bruyn gestipte, en iets 
gegranuleerde Oranje-Admiraal. V. 100. 

 
 



 33

 
 

Een ongemeen zeldzaam wit-gebandeerde, overheerlyk dubbelt lang getakte, en zeer fraaye 
bruynkleurige Krul-Hooren, onbekend. 

 

 
 

Een zeer fraaye BloedKoraal, hoog 7 en een half, breed 8 duym. 
 

 
 
Een ongemeene fraaye groep, met vier zeer schoone paarskleurige, en sterk geplooyde Haane 

Kamsdoubletten, over het kruys 4 en een halve d. R. 47. d, G. 104. e, D. 2 
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IV. 2      De veiling van het naturaliënkabinet van Arnout Leers 
 
De samenstelling van het naturaliënkabinet van Arnout Leers was zeer divers. 
Hij had: ’ Oriëntaalse zwart gefigureerde boomsteenen, 
                Oriëntaalse rood gefigureerde boomsteenen, 
                Cornalynen, Opaalen, Kat-oogen, &c, 
                Oriëntaalse en Europaese Agaate plaaten, 
                Agaate Doozen en drinkschaalen,  
                Aangepolyste ruwe Agaaten, 
                Jaspis, Granit en Key-soorten, 
                Antique steenen, 
                Afgietzels in Glas,  
                Oriëntaalse edele gesteentens, 
                Marmers, Spathen, Boomagtige Spek-steenen, Serpentynen, 
                Barnsteenen met ingesloote insecten, 
                Indise Goude, zilvere, en andere Europaesche mineraalen, 
                Versteende zaaken, 
                Florentynse steede-steenen en andere gepolyste boomsteenen, 
                Miniaturen en andere kostbaarheeden, en 
                overgeslaagene antique statuen, borstbeelden en uitmuntende vaazen.’ 
 
De tien duurste objecten op de veiling van het naturaliënkabinet van Arnout Leers waren: 
 

Kavel-
nummer 

Objectbeschrijving Opbrengst
in guldens

555 Een aller capitaalste, overheerlyk fraaye, en uitmuntend 
schoone Vaaz van zuiver witte Marmer, verbeeldende het Bad  
van Diana; ongemeen Antiek, zeer konstig en stout bewerkt 
door de onverbeetelyke hand van en verders geteekend: 
J.F.S.C. Dit wel eer uit het Huis van Swieten afkomstig zynde 
zeer beroemde Konst-stuk, ’t welk altoos de verwondering en 
goedkeuring van alle Konstbeminnende Liefhebbers heeft weg-
gedraagen, is uitneemend geconserveert; het is geplaatst op een 
zeer propre Piedestal van blauwe Arduinsteen, ter hoogte van 4 
voet en 7duym, en de Vaaz met het deksel en Bassementen, 
heeft eene hoogte van 4 voet en 8 duym. 

  490,= 

556 Een in allen edelen zeer groots bewerkte dito als vooren, door 
denzelven, verbeeldende de Triumph van Bacchus, zynde de 
weerga. 

  490,= 

553 Een zeer capitaale Satyr, ongemeen konstig en uitneemend 
schoon naa het Antiek gebeeldthouwt in Hartsteen, door een 
zeer groot Meester, geplaatst op een Piedestal. 

   80,= 

554 Een dito, niet minder als vooren, zynde de weergaa.    80,= 
  36 Een ongemeene, en zeer fraaye digt geblaadert boomtje, op een 

aangepolyste ruwe Agaat. 
   70,= 

     7 Een ongemeene dubbelt geteekende Boomsteen.    59,= 
500 Een ongemeene en zeer leevendige Malacse Pedra del Porco1, 

hangende in een Goude beugeltje, en dito Kettingje, weegende 
met ’t goud, 6 engl. 11 aasen, en het goud alleen 3 engl. 6 aasen 

   40,= 

                                                 
1 De pedra del porco is een steen die aangetroffen wordt in de galblaas of de maag van een (stekel)varken en 
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506 Een ongemeene en zeer capitaale Oriëntaalse Perel, swaar in ’t 
goud gezet met een diamantje, weegende met het goud 10 engl. 
en 4 aasen. 

   40,= 

307 Een gesleepe Turmalin of Assetrekker, en een ruwe dito, beide 
zeer sterk trekkende.  

   33,10 

369 Een ongemeene fraaye, zuiver gedeege, of zeer ryk 
doorgroeyde Goud-Mineraal, in witte korlige Quartz, van 
Sumatra, weegende 2 loot. 

   30,= 

 
Arnout Leers had in zijn naturaliënverzameling een grote hoeveelheid  figuurstenen.                  
Dit type objecten wordt niet of nauwelijks meer verzameld, daarom volgt er nu een korte 
beschrijving van figuurstenen. 
 

                                      
 
Rumphius2 bespreekt in zijn boek Thesaurus Imaginum Piscium Testaceorum drie soorten 
figuurstenen met voorstellingen, die door de natuur gemaakt zijn: 

                                                                                                                                                         
   werd gebruikt als tegengif. 
2 Georg Everhard Rumphius (Rumpf) werd in 1627 in het Hessische Wölfersheim geboren. Voor 1652 was hij in  
  dienst van West-Indische Compagnie.  Tijdens een reis naar Brazilië werd hij aan boord van het schip de  
  ‘Swarte Raef ’ door de Portugezen gevangen genomen en naar Portugal opgebracht. Hij was tot 1649  
  krijgsgevangene in Portugal.   
  In 1652 trad hij in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie als marinekorporaal.   In datzelfde jaar  
  voer hij aan boord van de ‘Muyden‘ naar Batavia. Nadat hij daar uit de militaire dienst was gegaan, kreeg hij  
  van de VOC een baan als onderkoopman op Ambon aangeboden. Het was hier op Ambon, dat hij  
  geïnteresseerd raakte in de tropische fauna en flora. Hij bestudeerde schelpen, vissen en krabben en andere  
  lagere zeedieren. Maar ook kruiden en planten. Dit alles resulteerde in een reeks boeken, zoals Het 
  Amboinsche kruidboek in twaalf delen. Buiten deze reeks en het boek Thesaurus Imaginum Piscium  
  Testaceorum publiceerde hij: De Amboinsche Rariteitenkamer, De Amboinsche Historie, De Amboinsche Lant- 
  beschrijvinge en  Het Anboinsch Dierboek. Georg Everhard Rumphius overleed op 13 juni 1702 op Ambon. 
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Boomstenen, deze tonen struiken en bomen. In kleine barstjes in de stenen zijn in de loop der 
tijd metaaloxides afgezet waardoor een voorstelling van een boom of plant werd gevormd.  
Landschapstenen, deze stenen bestaan uit gesteente met twee verschillende kleuren 
resulterend in onherbergzame berglandschappen, en 
Tuinstenen, de stervormige laagjes in de doorgezaagde stenen doen denken aan fortificaties of 
ontwerpen voor tuinen. 
 
Rumphius geeft in zijn boek Thesaurus Imaginum Piscium Testaceorum voorbeelden van 
verschillende soorten figuurstenen: 
 

Fig. N°. 1. Een soort van Ægyptisch. 
Marmer, van verscheyde koleur, op wiens 
vlakte men een biddenden Paus ziet; deeze 
steen is gevonden in de puynhoopen van een 
Tempel by Rome. 
Fig. N°. 2. Duytsch Achaat-Steen op dewelke 
zeer aardig een onder-aardsche rots gezien 
word, en door dezelve van verre eenige 
bergen; in deszelfs verwulfzel vertoonen zig 
voor het oog twee doorgebrooke gaten, door 
welkers eene glinsterende straalen 
(straalenlicht) koomen vallen. 
Fig. N° 3. 4. Dit zijn twee Ferrareesche 
Lazuurstenen, waar men in ziet woestynen, 
bergen, stroomen, vervalle gebouwen, 
steeden, wolken, enz. 
Lit. A. Tuyn-steen, verbeeldende een zes-
hoekig Kasteel, met haare wallen en gragten 
omcingelt, zynde hoog-rood en doorschynend 
van verwe. 
Lit. B. Tuyn-steen van doorschnynend oranje 
verwe, wiens middelste Eylandt is wit, met 
een strand van roode stipels, omtrokken, dog 
zoo net, dat het onmoogelyk is, alles op koper 
te snyden. 
Lit. C. Tuyn-steen, vertoonende een Schans 
met een witte grond, niet doorschynende 
deszelfs verwe i graauw-purper met snelle 
witte streepen omtrokken.  
Lit. D. Tuyn-steen, hebbende de gedaante 
van een bruyn-purperagtig Kasteel, op 
zommige plaatsen van een heldere koleur, 
wiens buytenste rand doorschynig is als glas. 
Lit. E. Een zeldzaame Tuyn-steen, hebbende 
de gedaante van een Kasteel, zynde de 
uyterste omtrek derzelve bruyn en 
doorschynig, na welke drie streepen van 

verscheyde verwe, een dyk verbeeldende, volgen, doorschynig, dog een ys-agtig water in haar boezem 
bevattende, in wiens midden een groot Eyland legt, en rontom het zelve veele  kleyne Eylandjes, van blaauwe, 
purperagtige en roode verwe.  
Lit. F. Tuyn-steen, vertoonende een Kasteel van wit en blaauw, dog weynig doorschynende koleur. 
Lit. G. H. I. Zyn verscheyde forten van Boom-steenen. 
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V     De schilderijenverzameling van Arnout Leers 
 

V.1  De veiling van de collectie Leers op 19 mei 1767 
 
De veilingcatalogus1 voor de verkoop van de schilderijenverzameling van Arnout Leers, heer 
van Ameide, schepen van de stad Rotterdam en directeur van de Levantsche handel bestaat uit 
19 pagina’s. De veiling vond plaats op19 mei 1767 in de Muziekherberg de Keizerskroon2 in 
de Kalverstraat in Amsterdam. 
 

 
Muziekherberg de Keizerskroon3, voorheen het Burger-Weeshuis,  rond 1560 gebouwd. 

                                                 
1 Zie Appendix 1. 
2 In Amsterdam was rond 1700 een aantal muziekherbergen, waar bezoekers zelf muziek konden maken of  
  naar anderen konden luisteren. 
3 J. R. de Kruyff, De ’Keizerskroon’ te Amsterdam, in Oud Holland, 1888, pp. 47-50. 
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De schilderijen werden verkocht in Nederlandse guldens. De afmetingen van de schilderijen 
werden gemeten in Rijnlandse voet (31,4 cm). Een Rijnlandse voet bestaat uit twaalf duimen 
van elk 2,616 cm.  
 
Van de 140 schilderijen, die verkocht werden op deze veiling en waarvan Pieter Terwesten4 
de prijzen genoteerd heeft, stonden er vier niet in de veilingcatalogus van Arnout Leers: 
27 (*) Een klein Stukje, verbeeldende een Postwagen, die geattaqueert word, door denzelven, 
hoog 4 ( 10,5 cm), breet 6 duimen (15,7 cm). Dit kleine stukje bracht fl 51,= op. (Denzelven is 
Jan Brueghel de Oude.) 
133 (*) Een dito met Boertjes, hoog 6 (15,7cm), breet 8 duimen (20,9 cm). Dit schilderij 
bracht fl12,= op. Toegeschreven aan Molenaar. 
137 (*) Vier Pourtraitjes, door Brusouw; hoog en breet 6 duimen (15,7 cm). De prijs voor 
deze vier portretjes was fl 15,15. 
140 (*) Een Kerkje gestoffeert met Beeldjes &c. door een goed Meester. Hiervoor werd fl14,= 
betaald. 
 
Van de 151 schilderijen die vermeld zijn in de veilingcatalogus van Arnout Leers zijn er 
zeventien volgens Pieter Terwesten niet op de veiling verkocht! In ieder geval zijn ze niet 
opgenomen in zijn overzicht. De zeventien ontbrekende schilderijen zijn: 
10   Twee kinderen die elkaar omarmen, naar Raphael 
16   Een schilderij van Leonardo de Vinci 
41   Een portret naar van Dijck 
53   Boeren die tabak roken door Hoet 
54   Boeren die tabak roken Hoet 
56   Een landschapje door Poelenburg 
58   Boeren die tabak roken door Ostade 
100 Een landschapje in de stijl van Elsheimer 
104 ‘Une Assemblée des Dieux Payens’ in de stijl van Rubens 
120 Boeren die roken 
135 De geboorte van Christus door Bloemaert 
138 Een grisaille van de Heilige Familie door Kuypers 
141 Een man die de fluit bespeelt  
142 Een man die de dwarsfluit bespeelt 
143 Een man en een vrouw die muziek maken 
146 De geboorte van Christus naar Rubens 
147 Een mooi bloemstuk met distels. 
 

                                                 
4 Pieter Terwesten, Catalogus of Naamlijst van Schilderijen, met derzelver pryzen. Zedert den 22. Augusti 1752.  
  tot den 21. November 1768. Zo in Holland, als Braband en andere Plaatzen in het openbaar Verkogt. Dienende  
  tot een vervolg of Derde Deel op de Twee Deelen der uitgegeeve Cataloquen door wylen de Heer Gerard Hoet, 
  ’s-Gravenhage, 1770, pp. 596-604. 
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V. 2   Welke schilderijen waren er in de verzameling van Arnout Leers? 
 

Leers 1  
 
17 (19) Een dito uitmuntend stuk, zynde Maria met het kind Jesus op haar schoot staande, wel 
getekent en schoon van couleur geschildert, door P.P.Rubbens; hoog 39 ( 102 cm ), breet 
31,5 duimen ( 82,4 cm). NB. Dit Stuk is voor deeze altoos berustende geweest in de Famielje 
van den Baron Vicht1. 
 

          
   Peter Paul Rubens, Madonna met kind, Hermitage,                Peter Paul Rubens, Portret van Henri de Vicq. 
   Sint Petersburg.                                                                        Louvre, Parijs.  
                                                                                                                                                        
Deze Madonna met kind werd  verkocht voor  fl 400,=. Arnout Leers had dit schilderij zelf op 
27 april 1752 voor  fl 450,= op een veiling in Rotterdam gekocht2.                                                                     
Peter Paul Rubens zou het  schilderij van de Madonna met kind in Parijs geschilderd hebben 
en aan Baron Henri de Vicq, Heer van Meulevelt (1573-1651), die de ambassadeur van de 
Spaanse Nederlanden was aan het Franse Hof,  hebben gegeven.                                                      
Dit uit dank voor het feit, dat deze hem bij de Franse koning had geïntroduceerd3. Hij had 
toen de opdracht gekregen de Galerij in het  Luxembourg ( de Medici-galerij) te decoreren. 
Tegenwoordig is het schilderij van de Madonna met kind in de Hermitage in Sint Petersburg4. 
Dit olieverfschilderij heeft nu de maten 108 x 84 cm. 

                                                 
1 Pieter Terwesten, Catalogus of Naamlijst van Schilderijen, met derzelver pryzen. Zedert den 22. Augusti 1752.  
  tot den 21. November 1768. Zo in Holland, als Braband en andere Plaatzen in het openbaar Verkogt. Dienende  
  tot een vervolg of Derde Deel op de Twee Deelen der uitgegeeve Cataloquen door wylen de Heer Gerard Hoet, 
  ’s-Gravenhage, 1770, p. 597. 
2 Gerard Hoet, Catalogus of Naamlijst van Schilderijen, met derzelver pryzen. Zedert een langen reeksen van  
  Jaaren zoo in Holland als op andere Plaatzen in het openbaar verkogt, ’s-Gravenhage, 1752, p. 336. 
3 Karel Braun (samenstelling en bewerking), Alle tot nu toe bekende schilderijen van Rubens, Deel 2, het werk  
  vanaf 1620, Rotterdam, 1980, pp.112-113, kleurenplaat op pagina 36. (Portret van Henri de Vicq). 
4 Karel Braun (samenstelling en bewerking), Alle tot nu toe bekende schilderijen van Rubens, Deel 1, het werk  
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Moes5 geeft de volgende maten voor dit schilderij: hoogte 3 voet en 5 duim (107,2 cm) en 
breedte 2 voet en 7,5 duim (82,4 cm). 
De breedtemaat van 82,4 cm is bij Terwesten en bij Moes exact hetzelfde. De huidige maat 
van het schilderij in de Hermitage is, zoals reeds vermeld,  84 cm. 
De hoogte is voor Terwesten 102 cm, voor Moes 107,2 cm en de huidige maat in de 
Hermitage is 108 cm. 
 
Dit schilderij was in de collectie Leers. 
 

Leers 2  
 
18 (39) Vier Koppen, door denzelven, hoog 24 ( 62,8 cm), breet 34 duimen6 ( 88,9 cm). Dit 
schilderij werd verkocht voor  fl 62,=. 
Onder ‘denzelven’ wordt verstaan Peter Paul Rubens. Van de 1195 door Braun besproken 
schilderijen van het œuvre van Rubens, zijn er twee schilderijen met vier koppen: Het eerste 
is De vier filosofen. Dit schilderij  is in het Palazzo Pitti in Florence en heeft een breedte van 
139 cm en hoogte 164 cm. Deze maten wijken teveel af van het schilderij dat is geveild onder 
nummer18 van de Leers veiling.                                                                                                                     
Het andere is Filips IV benoemt Ferdinand tot landvoogd van Vlaanderen. Volgens Braun is 
het atelierwerk (Gerard Seghers) en de afmetingen zijn: breedte 185 cm en hoogte 146 cm. 
Dit schilderij bevindt zich in het Rubenshuis in Antwerpen. 
 
Het schilderij uit de verzameling Leers kon niet getraceerd worden. 
 

Leers 3  
 
19 (40) Sint Veronica, door, of in de manier van denzelven, hoog 24 ( 62,8 cm), breet 19 
duimen ( 49,7 cm)7. Deze Veronica werd verkocht voor  fl 22,=. 
Karel Braun8 heeft in zijn bespreking  van het œuvre van Pieter Paul Rubens géén Veronica 
opgenomen. In de Akademie der bildenden Künste in Wenen heeft een Beklimming van de 
Calvarieberg van Rubens in de collectie. Het is geschilderd op paneel en heeft een hoogte van 
64 centimeter en een breedte van 49,5 centimeter. Veronica is duidelijk op de voorgrond links 
aanwezig! 
Qua afmetingen komt dit schilderij redelijk dicht in de buurt van het schilderij uit de collectie 
Leers. 
 

                                                                                                                                                         
  tot 1620, Rotterdam, 1980, pp. 124-125.( Madonna met kind). 
5 Zie Appendix 3. 
6 Pieter Terwesten, Catalogus of Naamlijst van Schilderijen, met derzelver pryzen. Zedert den 22. Augusti 1752.  
  tot den 21. November 1768. Zo in Holland, als Braband en andere Plaatzen in het openbaar Verkogt. Dienende  
  tot een vervolg of Derde Deel op de Twee Deelen der uitgegeeve Cataloquen door wylen de Heer Gerard Hoet, 
  ’s-Gravenhage, 1770, p. 597. 
7 Pieter Terwesten, Catalogus of Naamlijst van Schilderijen, met derzelver pryzen. Zedert den 22. Augusti 1752  
   tot den 21. November 1768. Zo in Holland, als Braband en andere Plaatzen in het openbaar Verkogt.   
   Dienende tot een vervolg of Derde Deel op de Twee Deelen der uitgegeeve Cataloquen door wylen de Heer 
   Gerard Hoet, ’s-Gravenhage, 1770, p. 597. 
8 Karel Braun (samenstelling en bewerking), Alle tot nu toe bekende schilderijen van Rubens, Deel 1, het werk  
   tot 1620, Rotterdam, 1980.   
   Karel Braun (samenstelling en bewerking), Alle tot nu toe bekende schilderijen van Rubens, Deel 2, het werk  
   vanaf 1620, Rotterdam, 1980. 
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Leers 4  
 
15 (17) De vier Evangelisten met hunne Symbolen, overheerlyk in de Italiaansche trant 
geschildert, door Antonie van Dyk; hoog 51 ( 133,4 cm), breet 72 duimen9 ( 188,3 cm).            
Dit schilderij bracht  fl 370,= op. 
 
Het schilderij, dat is afgebeeld op  de volgende pagina, bevond zich in de verzameling van 
Cathy en Bobby Gregory in New York. De huidige verblijfplaats is onbekend. Het schilderij 
is ongesigneerd en ongedateerd. Het is geschilderd op doek en heeft een breedte van 140 cm 
en een hoogte van 110 cm10. 
Susan Barnes11 vermeldt dit schilderij niet in haar boek. 
Erik Larsen12 schrijft over dit schilderij:’Canvas, 110 x 140 cm. Provenance: Said to come 
from the Marlborough Collection. Lord Hamilton Collection, Monea Castle, County 
Fermanagh, Ireland. 
This impressive composition features models used by van Dyck in others of his paintings. 
Thus, the apostle in profile to the right is identical to the figure of Christ in “The Miraculous  

                                                 
9 Pieter Terwesten, Catalogus of Naamlijst van Schilderijen, met derzelver pryzen. Zedert den 22. Augusti 1752.  
   tot den 21. November 1768. Zo in Holland, als Braband en andere Plaatzen in het openbaar Verkogt.   
  Dienende tot een vervolg of Derde Deel op de Twee Deelen der uitgegeeve Cataloquen door wylen de Heer   
  Gerard Hoet ,’s-Gravenhage, 1770, p. 597. 
10 Karel Braun, (samenstelling en bewerking), Alle tot nu toe bekende schilderijen van Van Dyck, Rotterdam,  
  1980, pp. 92-93. 
11 S. Barnes….[et al.], Van Dyck, a complete Cataloque of his paintings, New Haven/Londen, 2004. 
12 E. Larsen, The paintings of Anthony van Dyck, Freren, 1988, Deel 2, p.66. 
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Feeding” formerly Potsdam, Neues Palast; and the fragment of a similar scene which used to 
be in the collection if Fritz Gurlitt, Berlin. He occurs again in “Christ and the penitent 
Sinners”(formerly at Augsburg and now in Munich). The apostle in the center of the present 
painting, holding a book, is identical of the figure seen to the right in profile in both versions 
of  “The Miraculous Feeding”. I have not found any similar connections for the two other 
heads, but they are obviously close in design to van Dyck’ s youthful style.’ 
 
Het is onwaarschijnlijk dat het schilderij in de collectie Leers aanwezig was, daarvoor zijn de 
maten te verschillend. 
 
Erik Larsen beschrijft een tweede schilderij met de voorstelling van de vier evangelisten van 
Dyck: ’Panel, size? Provenance: not determined. 
This spirited sketch is not by Rubens, as hitherto assumed, but a typical work by van Dyck. 
The apostle to the right is the same model as the figure in the center of the preceeding 
composition, which occurs in several of Van Dyck’ s paintings. Furthermore, the youthful 
standing figure (second from the left) bears a close resemblance to the study of “St. John” at 
the Musée Bonnat, Bayonne. In the treatment, we see the younger master’ s fluidity, and at 
the same time restraint, which differentiate his brush from that of Rubens. Executed c. 1617-
18, from the years of Van Dyck’ s cooperation in the Rubens studio. 
Literature: None to my knowledge. 
Warwick Castle, U.K.’ 
 
Beide schilderijen tonen weliswaar de vier evangelisten, maar volgens Terwesten  moeten ook 
hun symbolen aanwezig zijn! Op beide schilderijen is dit niet het geval! 
 
Een voorzichtige conclusie moet dan ook zijn dat er nog een derde schilderij van Van Dyck, 
of van een navolger,  over dit onderwerp bestaat. 
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Leers 5  
 
21 (21) Een leezende Paulus, kragtig geschildert, door Jan Lievens, hoog 45 ( 117,7 cm), 
breet 41 duimen ( 107,3 cm). Dit doek bracht  fl 27,= op. 
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Schneider13 geeft de volgende informatie over dit schilderij:’DER APOSTEL PAULUS. 
Sitzend den Kopf nach links gedreht und ein Feder in der Hand haltend, in Nachdenken 
versunken über einem offenen Folianten, in den er zu schreiben beschäftigt war. Hinter ihm 
rechts ein grosses Schwert. Er hat einen grossen Bart und trägt ein blaugraues Gewand. 
Grauer Hintergrund. Lebensgrosse Kniefigur. Im Barthaar hat der Maler mit dem 
umgekehrten Pinselstock in der nasse Farbe gezeichnet. 
Bezeichnet: L 
Leinwand, 119 x 108. 
Ausgestellt in Stockholm 1884, Nr. 97. 
Erwähnt von O. Granberg, Inventaire général des trésors d’ art en Suède, 1911,  104 Nr. 468 und Abb. auf Taf.2. 
Versteigerung Arnoud Leers aus Rotterdam in Amsterdam am 19. Mai 1767, Nr. 21 (fl 27). (Terwesten, 597) 
Sammlung des Grafen von Platen in Schweden. 
Sammlung des Grafen Wachtmeister in Wanås, Kat. 1895, Nr. 38. 
 
De RKD gegevens over dit schilderij zijn als volgt:’ J. Lievens. Gemon. R. van hoofd: L. 
Dk. 119 x 108 cm. 
Schneider, 53. Granberg I, nr. 468, pl. 2. K. Bauch: ‘ Pantheon’ 25. 1967, blz. 169 en afb. 10. 
Verz. Graaf Wachtmeister, Wanås, Zweden; cat. 1895, nr. 38. Foto: Lunds Universiteits 
Konstmusem. 
 
Deze Paulus van Lievens was met zekerheid in de collectie Leers. 
 
Voor deze Paulus  gebruikte Lievens hetzelfde model als voor De filosoof  uit 1629. Dit 
schilderij werd in 2005 door kunsthandel Salomon Lillian op de TEFAF in Maastricht 
aangeboden. 
 

 
 

Leers 6  
 
22 (22) Christus zittende met ’t Samaritaansche Vrouwtje in gesprek, extra fraay, door 
Gerbrand van den Eekhout; hoog 26 ( 68 cm), breet 32 duimen ( 83,7 cm). Dit schilderij werd 
voor fl 46,= verkocht14. 
 
Het schilderij op de volgende pagina15 werd op 16 october 1997 bij Christie’s in New York 
geveild (lot 44). 
Het was afkomstig uit de collectie Tausig uit New York. 
Het paneel is 63,5 cm hoog en 47 cm breed. 
Signatuur en datering: G. V. Eck 
..t. 163. 
 
De afmetingen komen niet overeen met de gegevens van Pieter Terwesten. Er bestaat een 
mogelijkheid dat het paneel fors is ingekort, 4,5 cm in de hoogte en 36,7 cm in de breedte. 
 
 

                                                 
13 H. Schneider mit einem Supplement von R. E.O. Ekkart, Jan Lievens, Sein Leben und seine Werke.  
    Amsterdam, 1973, p. 105. 
14 Pieter Terwesten, Catalogus of Naamlijst van Schilderijen, met derzelver pryzen. Zedert den 22. Augusti 1752.  
    tot den 21. November 1768. Zo in Holland, als Braband en andere Plaatzen in het openbaar Verkogt.   
   Gerard Hoet ,’s-Gravenhage, 1770, p. 597. 
15 RKD Websitenummer 44 ‘Gerbrand van den Eeckhout’ 
    RKD kunstwerknummer 30255 
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Leers 7  
 
60 (73) Een Schoenmakers Winkel, met een Vrouwtje dat Knollen schilt, fraay geschildert, 
door  Q. Brekelekamp, hoog 12 ( 31,4 cm), breet 24 duimen 16( 62,8 cm). Dit schilderij werd 
verkocht voor fl 105,=.  
 

 
 

                                                 
16 Pieter Terwesten, Catalogus of Naamlijst van Schilderijen, met derzelver pryzen. Zedert den 22. Augusti 1752.  
   tot den 21. November 1768. Zo in Holland, als Braband en andere Plaatzen in het openbaar Verkogt.   
  Dienende tot een vervolg of Derde Deel op de Twee Deelen der uitgegeeve Cataloquen door wylen de Heer   
  Gerard Hoet ,’s-Gravenhage, 1770, p. 600. 
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RKD websitenummer 55 ’van Brekelenkam’ Pijprokende schoenmaker in zijn werkplaats met 
zijn vrouw die wortelen schrapt17. Het paneel (eikenhout) op de vorige pagina is een liggende 
rechthoek met de volgende afmetingen: hoogte 47,5 cm en breedte 66 cm. 
Gemonogrammeerd. Het paneel is verkocht op de veiling Drouot Montaigne op 13 juni 1997, 
lot nr. 57. 

 
 

Het bovenstaande paneel heeft het RKD websitenummer 73 ’van Brekelenkam’ met als titel 
Schoenmaker in zijn werkplaats met zijn vrouw die eten schoon maakt18.  
Dit paneel is een liggende rechthoek met de volgende afmetingen: 
hoogte 51,5 cm en breedte 67 cm. 
Het is gesigneerd met Q. Brekelenkam en gedateerd 166. 
Museum Amstelkring Amsterdam in bruikleen van Instituut Collectie Nederland. 
 
Angelika Lasius19 beschrijft in haar proefschrift in het totaal veertien schilderijen ( en een 
kopie) met als thema de schoenmaker in zijn werkplaats. Bij twee van deze schilderijen wordt 
als herkomst de verzameling Leers gegeven. Maar de afmetingen van beide schilderijen zijn 
totaal afwijkend van de afmetingen die gegeven zijn door Pieter Terwesten. 
Pieter Terwesten had als hoogte 31,4 cm en als breedte 62,8 cm. Angelika Lasius geeft voor 
het schilderij nummer 43 een hoogte van 57 cm en een breedte van 78 cm en voor schilderij  
44 een hoogte van 60 cm en een breedte van 83 cm. 
 
Het schilderij uit de verzameling Leers moet het vijftiende schilderij van Quiringh van 
Brekelenkam zijn geweest met als thema de schoenmaker in zijn werkplaats. 
 

Leers 8  
 
28 (27) Een Boere-Binnehuis vol gewoel, met veel Vrugten en Keuken-Gereedschap, extra 
uitvoerig, door P. de Bloot, 1640. hoog 23 ( 60 cm), breet 31,5 duimen ( 82,4 cm). Het 
schilderij werd verkocht voor fl 120,= 
 

                                                 
17 RKD kunstwerknummer 34123 
18 RKD kunstwerknummer 55591 
19 A. Lasius, Quiringh van Brekelenkam, Doornspijk, 1992, pp. 89-93. 
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Het bovenstaande paneel draagt de titel Interieur van een boerenschuur met figuren aan de 
maaltijd en een vrouw die water put. De afmetingen zijn: hoog 61,6 cm en breed 82,7 cm. Het 
werk is links onder gesigneerd en gedateerd: P. de Bloot 1644. Veiling Christie’ s New York, 
27 januari 1644, lot nummer 186.  Tegenwoordig Collectie Noortman, Maastricht20.                                         
RKD Websitenummer 37 ‘de Bloot ’  
RKD kunstwerknummer 64249 
 

 
 

                                                 
20 R. C. Noortman, One Hundred Master Paintings, Maastricht, 2003. 
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Het schilderij op de vorige pagina heeft als titel Boerderij-interieur met stilleven van groenten 
en vaatwerk en boerin bij kookplaats, op de achtergrond drinkende boeren rondom een tafel. 
Het paneel is 60 cm hoog en 82 cm breed. Het is gedateerd en gesigneerd: P. de Bloot 1640. 
Veiling: Charpentier 25 mei 1949 lot nummer 5.                                                                             
RKD Websitenummer 46 ‘de Bloot ’ RKD kunstwerknummer 105899. 
 
Qua afmetingen en voorstelling was dit paneel in de verzameling Leers. 
 

Leers 9  
 
29 (28) Een zeer fraay en uitvoerig Stuk, door R. Brakenburg, 1691. hoog 30 (  78,5 cm), 
breet 35 duimen ( 91,5 cm) 
 
30  (29) Een dito weerga, niet minder fraay, en hoog en breet als voren; zynde de beste die 
van hem bekend zyn. Beide  schilderijen werden als een nummer geveild en op fl 145,= 
afgeslagen. 
 
De database van de RKD heeft 62 schilderijen van Brakenburg (of aan hem vroeger 
toegeschreven werken) opgenomen. Geen van deze schilderijen heeft de bovenvermelde 
afmetingen. 
 

 
 
Het bovenstaande schilderij met de titel Vrolijk gezelschap dat zich in Museum Boijmans Van 
Beuningen bevindt komt qua afmetingen relatief dicht in de buurt. Het is 71,5 cm hoog en 
87,5 cm breed. 
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Een tweede Vrolijk gezelschap, dat zich bevindt in de collectie van het Museum voor Schone 
Kunsten in Boedapest, heeft een hoogte van 76 cm en een breedte van 91 cm. Het is links 
onder gesigneerd: R. Brackenbourgh f. 
 

 
 
Het bovenstaande schilderij komt uit de verzameling Leers. 
 

Leers 10  
 
40 (68) Een Stuk, verbeeldende twee Brabantsche Kerkjes met een Markt, zeer excellent, door 
denzelven; hoog 13 ( 34 cm), breet 17 duimen ( 44,5 cm). Dit stuk werd verkocht voor           
fl 160,= 
 
De RKD heeft het  paneel op de volgende pagina de titel Stadsgezicht met de torens van de St. 
Pantaleon in Keulen en een vrije versie van het schip van de St. Martin in Emmerik gegeven. 
Het is olieverf op paneel en is 34 cm hoog en 44 cm breed. Het is linksonder gesigneerd met 
VHeyde. Het is op 2 juli 1958 bij Sotheby’ s in Londen geveild. Het paneel is thans in de 
collectie van  Leonard Koetser in Londen. 
RKD kunstwerknummer 64962 
RKD Websitenummer: 71 ‘Van der Heyden’ 
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Hofstede de Groot21 beschrijft dit schilderij als volgt: ‘185 PLATZ MIT EINER KIRCHE.  
Eine Gruppe alter Häuser, das vorderste mit einem Turmspitze, steht rechts im Vordergrund, 
eine doppeltürmige Kirche  in der Nähe; ihr gegenüber ein Kreuz und ein einzelner Baum. 
Staffage: 33 Figuren von A.v. d. Velde; z. B. im Vordergrund drei Kinder. 
Holz 33,7 x 45 cm. 
Vielleicht identisch  mit unserer Nr. 76. 
Wahrscheinlich Versteigerung A. Leers in Amsterdam am 19. Mai 1767, Nr. 40 (fl160,=) 
Terw. S.599.’ 
 
Buiten het feit dat Hofstede de Groot maar één boom beschrijft is zijn beschrijving vrij 
nauwkeurig! Op grond hiervan en van de maten moet dit het schilderij uit de verzameling 
Leers zijn. 
 
Dit schilderij werd in 1975 op de Pictura in Maastricht aangeboden door de Brod Gallery uit 
Londen. Het schilderij werd toen als volgt beschreven: 
 
JAN VAN DER HEYDEN 
Gorkum 1637-1712 Amsterdam 
A View in Cologne, St. Pantaleon 
Panel: 33 x 44 cm. Signed at lower left. 
Provenance: Probably in the A. Leers sale, Amsterdam 1767; 
Randon de Boisset, Paris 1777; 
William Wells, Redleaf, by 1834; 
Bought at the Wells sale, 1848 by Nieuwenhuys; 
Later in the collection of Joseph Barchard, Worsted Place, Sussex; 
Mrs. Maud Barchard, Horsted Place 1958. 
 

                                                 
21 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1923, Achter Band, p. 413. 
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Leers 11 
 
39 (69) Een landschap met een Kerk en andere kapitaale Gebouwen, door denzelven, en mede 
gestoffeert door van de Velde; hoog 19 ( 49,7 cm), breet 24 duimen ( 62,8 cm). (Denzelven is 
Jan van der Heyden). Het schilderij werd verkocht voor fl110,=. 
 

 
 

Dit olieverf paneel heeft als titel bij de RKD Gezicht in de stad Keulen en had als oude titel 
Utrecht Mariaplaats. Het is 44 cm hoog en 58 cm breed. 
Het paneel is op 30 juni 1894 geveild bij A. Hope in Londen. (Lotnummer 28) 
RKD kunstwerknummer 64832 
RKD Websitenummer: 47 ‘Van der Heyden’ 
 

 
 

Het bovenstaande schilderij bevindt zich in het Rijksmuseum en heeft de titel De Sankt 
Severin te Keulen opgenomen in een gefantaseerd stadsbeeld. 
Olieverf op paneel. De afmetingen zijn: 49 x 65. Gesigneerd: I. v. d. Heyde. 
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Lit. Hofstede de Groot 1907-28, vol 8 (1923) Nr.5.                                                                        
Op grond van de beschrijving van Hofstede de Groot1 verdient het schilderij uit het 
Rijksmuseum de voorkeur om in de collectie Leers aanwezig te zijn geweest.  Hij schrijft:’ 
Stadt am Fluss, beherrst von einem Schloss. Am Wasser Landungsstellen, im Vordergrund 
Figuren. 
Vielleicht Versteigerung A. Leers in Amsterdam am 19. Mai 1767, nr. 39 (fl 110),                 
Terw. S. 599. 
Versteigerung in Antwerpen am 10. Juni 1858 Nr. 52. 
 

Leers 12  
 
63 (66) Een schoon Landschap,door Griffier, hoog 14 ( 36,6 cm), breet 19 duimen ( 49,7 cm). 
Dit schilderij werd afgehamerd op fl 40,=. 
 
64 (92) Een Rhyn-Gezigt met beeldjes, ryk van Ordinantie, door denzelven; en hoog en breet 
als voren. Op de veiling bracht dit schilderij fl 38,= op. 
 

 
 

De titel van dit olieverfschilderij op koper is Rivierlandschap met dorpskermis. Het is 
geschilderd door Jan (1) Griffier (Amsterdam 1645/56- Londen 1718).  
Museum Bredius ’s-Gravenhage. 
Afmetingen: hoog 38 cm, breed 50 cm. 
RKD kunstwerknummer 21915 
RKD Websitenummer 13 ‘Jan (1) Griffier’ 
 
De titel van het olieverfschilderij op paneel, op de volgende pagina, is Bergachtig 
rivierlandschap met kasteel. Het is geschilderd door Jan (1) Griffier (Amsterdam 1645/56- 
Londen 1718).  
Rijksmuseum Amsterdam. 
Afmetingen: hoog 37 cm, breed 49 cm. 
RKD kunstwerknummer 21916 
RKD Websitenummer 14 ‘Jan (1) Griffier’ 

                                                 
1 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1923, Achter Band, p. 402. 
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De titel van het onderstaande olieverfschilderij op paneel is Bergachtig rivierlandschap. Het 
is geschilderd door Robert Griffier (Londen 1688-Londen 1760).  
Veiling: Phillips Londen, 5  december 1995, lot nummer 27. 
Afmetingen: hoog 37 cm, breed 49 cm. 
RKD kunstwerknummer 8561 
RKD Websitenummer 2 ‘Robert Griffier’ 
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Op de ‘Peltzer’ veiling in Amsterdam (Frederik Muller) op 26 en 27 mei 1914 werd het 
bovenstaande schilderij geveild. De veilingcatalogus gaf de volgende informatie: 
‘ JAN GRIFFIER Amsterdam 1656 † Londres 1718. 
VUE DE RIVIèRE  Au pied de hautes montagnes présentant leurs versants boisés à droite, un 
fleuve tracé son ruban qui serpente. Plusieurs voiles blanches s’y dessinent et au premier plan 
à gauche, au pied d’une colline où se trouve une cabane, on voit des barques chargées de 
merchandises. Sur l’autre rive, un palais niche dans un parc à haute futaie. Dans le bleu pâle 
du ciel se massent de grands nuages blancs. 
Cuivre- Hauteur 37,5, largeur 50 cent.’ 
 
In het Brukenthal museum in Sibiu,  Roemenië, is een schilderij van Jan Griffier (I) van een 
Engels landschap met slot. Het is op koper geschilderd en heeft een hoogte van 38 cm en een 
breedte van 50 cm. 
 
Door de uiterst summiere omschrijving zijn alleen de maten enigszins een aanknooppunt.  
Pieter Terwesten gaf voor beide schilderijen een hoogte van 36,6 cm en een breedte van   49,7 
cm. 
 
RKD kunstwerknummer Hoogte (cm) Breedte (cm) 
21915 38 50 
21916 37 49 
8561 37,5 49,5 
‘Peltzer’-veiling 37,5 50 
Sibiu Roemenië 38 50 
 
Buiten de verschillen in maten hebben wij ook te doen met twee schilders: Robert en Jan 
Griffier! 
 
In principe kunnen alle vijf schilderijen in aanmerking komen om in de verzameling Leers te 
zijn geweest!  
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Leers 13  
 
61 (61) Twee dito’s, zynde een Zomer en Winter, door Bredaal; hoog 9 ( 23,5 cm), breet 12 
duimen ( 31,4 cm). Deze twee schilderijtjes werden verkocht voor fl 80,=. 
 
62  (62) Een Landschapje, door denzelven; hoog 7 ( 18.3 cm), breet 9,5 duimen ( 24,9 cm). 
Dit landschapje bracht fl 24,= op. 
 
De beschrijving van de drie landschapjes is uiterst summier en daarbij komt nog dat er 
minimaal zeven van Bredaels schilder zijn geweest. 
Alexander van Bredael (1663-1720). De RKD database geeft 9 afbeeldingen. Hierbij zijn 
geen Zomer en geen Winter. Ook het landschapje met de afmetingen 18,3 bij 24,9 cm is niet 
aanwezig. 
Jan van Bredael (1625-1683). De RKD database geeft geen afbeeldingen. 
Jan Frans (1) van Bredael (1686-1750). ). De RKD database geeft 9 afbeeldingen. Hierbij zijn 
geen Zomer en geen Winter. Ook het landschapje met de afmetingen 18,3 bij 24,9 cm is niet 
aanwezig. 
Jan Pieter (II) van Bredael (1683-1735). De RKD database geeft 6 afbeeldingen, waaronder 
een winterlandschap met de afmetingen 25,8 x 39,7 cm. Ook het landschapje met de 
afmetingen 18,3 bij 24,9 cm is niet aanwezig. 
Joris van Bredael (1661-1706). De RKD geeft een afbeelding van een winterlandschap van 
169 bij 221 cm. 
Joseph van Bredael (1668-1739). De RKD database geeft 14 afbeeldingen, waaronder een 
winterlandschap met de afmetingen 21 x 29,3 cm.  Het olieverfschilderijtje (op koper) heeft 
de titel Winterlandschap met schaatsers bij een molen.  
Het is geveild door Christie’s in Londen op 13 december 1996. 
RKD kunstwerknummer 18775 
RKD Websitenummer 8 ‘Joseph van Bredael’ 
 

 
                                                                                                                                                         
Peeter van Bredael (1629-1719) De RKD database geeft 16 afbeeldingen. Hierbij zijn geen 
Zomer en geen Winter.  Ook het landschapje met de afmetingen 18,3 bij 24,9 cm is niet 
aanwezig. 
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Het bovenstaande Winterlandschap is geschilderd door Joseph van Bredael (Breda 1688-
Parijs 1739).  
Olieverf op koper. Afmetingen: 23,5 x 29,5 cm. 
Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam2. 
 
K. Ertz en C. Nitze Ertz3 schrijven in hun boek 155 schilderijen (landschappen) toe aan Josef 
van Bredael. Qua afmetingen komen de volgende schilderijen in aanmerking: 
- E 101 Rückkehr vom Markt 
  Antwerpen , Rockoxhuis, Inv. 77.118 (gilt dort als ‘Jan Brueghel d. Ä.’) 
  Kupfer, 23,50 x 30,50. (Het Rockoxhuis geeft als maten 22 x 30 cm!) 
  Sign. U. l. :JB 
  Herkunft: 1987- London, Gal. Richard Green 
  In Landschaft und Staffage weiter entwickelte Variante zu Kat. 91 und 98. 
   
Het schilderij staat op de volgende pagina afgebeeld. 
 
 

                                                 
2 Tableau, Jaargang 11, nr. 4, p. 39. 
3 K. Ertz en C. Nitze Ertz, Josef van Bredael, Lingen, 2006. 
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- E 72 Vornehme Gesellschaft am Ufer 
  London, Christie’s 10. 07. 1994, Nr. 30. 
  Kupfer, 23,50 x 31,50 
  Sign. U. r. JB 
  Herkunft: London, Christie’ s 12. 06. 1981, Nr. 23 
 
- F 31 Winterlandschaft mit Pferdekarren 
  London , Christie’s, 24. 02. 1995, Nr. 3 
  Holz, 22,60 x 30,80 
 
- E 15 Dorfeingang mit Windmühle und Bäumen 
  Detroit, The Detroit Institute of Arts 
  Kupfer, 23,50 x 31,10 
 
Al deze landschapjes komen qua afmetingen en voorstelling in de buurt van de twee dito’s uit 
de collectie Leers. 
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Leers 14  
 
35 (30) Een Zeestrandje met een Postwagen en Scheepjes in het verschiet: verders rykelyk 
met Beelden gestoffeert uitmuntend en eẻl geschildert, door Adriaan van Velde; 1660, hoog 
14 ( 36,6 cm), breet 19 duimen ( 50 cm). Dit strandgezicht werd verkocht voor fl 220,=. 
 

 
 

Marietta Frensemeier schrijft in haar proefschrift Studien zu Adriaen van de Velde4 over het 
bovenstaande paneel:’ Kutsche am Strand von Scheveningen, Paris , Louvre, Öl auf Holz,  
37 x 49 cm. Signiert und datiert:”A. v. Velde f. 1660”. 
Proveniensz: Verst. Den Haag (J. v. Schuylenburg) 20.9.1735 (an Clock). 
                      Verst. Amsterdam (Arnoud Leers) 19.5.1767. 
                      Verst. Amsterdam (G. Braamkamp) 31.7.1771. (an P. Fouquet). 
                      Verst. Paris (Trouari) 22.2.1779. (an Vaudreuil). 
                      Verst. Paris (Slg. Nogaret) 1780. 
                      Verst. Paris (Graf Vaudreuil) 24.11.1784. 
                      1784 aus der Sammlung Ludwig XVI. 
Literatur:       Smith, Bd. V, 1834, Nr.13. 
                      Michel 1888, S. 276. 
                      Hofstede de Groot, Bd. IV, 1911, Nr. 360. 
                      Best. Kat. Paris, Louvre 1979, Inv. 1915. 
                     Ausst. Kat. Amsterdam 1987, S. 494. 
                     Ausst. Kat. Los Angeles 1981, S. 100. 
 
Het bovenstaande paneel kwam uit de collectie Leers. 
 
 
                                                 
4 M. Frensemeier, Studien zu Adriaen van de Velde, Bonn, 2001, pp. 177 en 230 (Afbeelding). 
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Leers 15  
 
67 (99) De Emausgangers door denzelven, op koper, hoog 8 ( 20,9 cm), breet 10 duimen                
( 26,2 cm).Dit schilderij bracht fl 31,10 op. (Denzelven is Cornelis van Poelenburgh) 
 

 
  
Het bovenstaande olieverfschilderij heeft de volgende afmetingen: hoog 20,2 cm en  
breed 26,6 cm. De titel is Landschap met Emmaüsgangers. 
Op 13 december 1996 is het bij Christie’s geveild, lot nummer 209.  
Alhoewel  de maten bijna identiek zijn met de maten die werden opgegeven door ter Westen, 
is er een groot verschil. Dit schilderij is op paneel en het schilderij van ter Westen is op koper! 
RKD kunstwerknummer 17651 
RKD Websitenummer: 74 ‘Cornelis van Poelenburgh’. Op deze website staan 194 werken 
van Van  Poelenburgh (of toegeschreven aan hem in het verleden) maar het bovenstaande 
schilderij is het enige met de Emmaüsgangers als onderwerp. 
 
Nicolette C. Sluiter-Seijffert beschrijft in haar proefschrift5 twee landschappen met 
Emmaüsgangers. Beide zijn op paneel en komen qua afmetingen niet in aanmerking. 
(46,6 x 38 cm en 17,8 x 17,8 cm) 
 

Leers 16  
 
2 (2) De vier Evangelisten, door Barotius, extra kapitaal geschildert, hoog 39 ( 102 cm) breet 
45 duimen ( 117,7 cm). De vier Evangelisten werd geveild voor fl 27,=.  
 
Karel van Mander besteedt anderhalve pagina in het Schilder-Boeck aan Het leven van 
Frederijck Barozio, uytnemende Schilder van Vrbijn. In de tekst gebruikt hij ook de naam  
Frederijck Barotio en die van Barotius voor de schilder. 
 
Zijn werkelijke naam was Federico Barocci. In de onderstaande literatuur wordt het œuvre 
van Federico Barocci besproken. De vier Evangelisten komt hier niet in voor! 
 
A. Emiliani, Federico Barocci, Urbino 1535-1612, Bologna, 1985. 

                                                 
5 N. C. Sluiter-Seijffert, Cornelis van Poelenburch (ca. 1593-1667), Enschede, 1984, p. 233. 
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G. Walters, Federico Barocci, anima naturaliter, New York, 1978. 
A. Emiliani, Mostra di Federico Barocci, Urbino 1535-1612, Bologna, 1975. 
H. Olsen, Federico Barocci, a critical study in Italian Cinquecento painting, Stockholm, 
1955. 
H. Olsen, Federico Barocci, Copenhagen, 1962. 
 

Leers 17  
 
36 (98) Een stuk met Koeytjes en Schaapjes, door denzelven; hoog 16,5 ( 43 cm), breet 15,5 
duimen ( 40,5 cm). Dit werd verkocht voor fl 31,10. 
 
37 (31) Een wintertje daar de Jongens malkander met Sneeuw Ballen Gooijen, door 
denzelven; hoog 13 ( 34 cm), breet 16 duimen ( 41,9 cm). Het schilderij werd voor fl 21,= 
verkocht. 
 
Denzeven is Adriaan van de Velde. Deze twee schilderijen van hem  staan niet op de RKD 
website, alhoewel er 171 schilderijen en tekeningen van hem (of vroeger toegeschreven aan 
hem) worden getoond. 
Ook Frensemeier6 kent deze twee schilderijen niet. 
 
In de RKD files zijn deze schilderijen wel aanwezig! 
 

 
 

                                                 
6 M. Frensemeier, Studien zu Adriaen van de Velde, Bonn, 2001. 
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Het schilderij op de vorige pagina is gemonogrammeerd en gedateerd 1662. Het is 42 cm 
hoog en 37,4 cm breed. Het was op een tentoonstelling in Providence in 1938. In de 
kunsthandel D. Katz in Dieren in 1944. Sinds 1949 is het schilderij in de Elis. Holmes Fisher 
Gallery, University of Southern California, Los Angeles. 
 
Van het winterlandschap met sneeuwballen gooiende jongens zijn er in de RKD files drie 
verschillende exemplaren. Er bevindt zich een vierde exemplaar in de Staatliche Gemälde 
Galerie in Berlijn met dezelfde voorstelling. 
 

 
 
Dit schilderij is geschilderd op doek en is 43 cm hoog en 48 cm breed. 
 
Tentoonstellingen: Goudstikker Rotterdam, 1928. 
                               Amsterdam, Hollandse winterlandschappen, 1932, no. 85. 
 
Provenance: Kunsthandel Goudstikker 1928 
                    Veiling O. Lanz, Amsterdam 
                    Veiling F. Muller, 13. 3. 1951 
                    Veiling Lempertz Keulen, 3. 6. 1959 
                    Verzameling B. Mendelssohn, Amsterdam, ca:1962 
                    Verzameling A. Paterson, Inverness, 1964. 
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Op 7 februari 1979 werd door Sotheby’s een winterlandschap met sneeuwballen gooiende 
jongens geveild. Het schilderij op de volgende pagina heeft een hoogte van 30,4 cm en een 
breedte van 40,6 cm. 
Qua afmetingen ikomt dit schilderij  van de drie schilderijen het dichtst bij dat uit de collectie 
Leers. 
 

 
 
Het derde schilderij van een winterlandschap met sneeuwballen gooiende jongens werd op  
19 maart 1975 bij Sotheby’s in Londen geveild. 
Provenance:  Verzameling Sir Frederick Cook, Doughty House., Richmond. 
                      Verzameling Sir Herbert Cook, Doughty House., Richmond. 
Het schilderij heeft een hoogte van 41,5 cm en een breedte van 48,5 cm en is geschilderd op 
doek. 
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Leers 18  
 
31 (25) Een zeer fraay Bloemstuk, door Mignon; hoog 33 ( 86,3 cm), breet 27,5 duimen  ( 72 
cm). Dit schilderij werd verkocht voor fl 101,=. 
  
Dr. M. Kraemer-Noble7bespreekt in haar boek het œuvre van Abraham Mignon. 
Het  onderstaande schilderij uit het Mauritshuis  zou eventueel deel uitgemaakt kunnen 
hebben van de collectie Leers. Het komt qua afmetingen redelijk dicht in de buurt.  Het is 90 
cm hoog en 72,5 cm breed. Het is gesigneerd links onder: ‘AB Mignon : fe.’ 
 

 
 
 
 
                                                 
7 M. Kraemer-Noble, Abraham Mignon (1640-1679), Leigh-on-Sea, 1973. 
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Leers 19 
 
11 (14) Een Stuk verbeeldende Jozeph en Potiphars Wyf, door Palma; hoog 46,5 ( 121,6 cm), 
breet 37,5 duimen ( 98,1 cm). Dit schilderij bracht  fl 21,= op. 
 
Jacopo Nigretti, genaamd Palma il Vecchio, werd omstreeks 1480 in Serina, een stadje ten 
noorden van Bergamo, geboren. Zijn achterneef die dezelfde naam had  en  ook schilder was 
wordt Palma il Giovane (1544 - 1628)  genoemd. 
Volgens Vasari is hij 48 jaar oud geworden, hij stierf op 30 juli 1528. Zijn leermeester was 
vermoedelijk Francesco di Simone de Santacroce in Venetië. 
Gombosi8 geeft 195 afbeeldingen van schilderijen die aan Palma il Vecchio worden 
toegeschreven of  van de hand van zijn leerlingen zijn. Maar er is geen schilderij met als 
onderwerp Jozef en de vrouw van Potiphar. 
Pigler9 schrijft over dit schilderij het volgende:’Jacopo Palma, gen. Palma il Giovane                 
(1544-1628) Rad. ( B. XVI, 294, 27) Halbfiguren.’                                                                 
Stefania Mason Rinaldi10 beschrijft het gehele œuvre van Palma il Giovane. Weer is er geen 
schilderij met als onderwerp Jozef en de vrouw van Potiphar.   
 

Leers 20  
 
33 (35) Een heilige Famielje, krachtig en kunstig geschildert door A. Bloemaart; hoog 40               
( 104,6 cm), breet 54 duimen (141,3 cm). Het schilderij  fl 110,= op. De veilingcatalogus geeft 
een breedte van 54 duimen op, terwijl Terwesten een breedte van 34 (88,9 cm) duimen 
hanteert. 
 
Gero Seelig11 toont in zijn proefschrift een foto van een schilderij van Bloemaert met een 
voorstelling van de heilige familie.  
 

 
 
Dit schilderij heeft de titel Heilige Nacht en bevindt zich in het Herzog Anton Ulrich-Museum 
in Braunschweig. Het is 97 cm hoog en 124 cm breed. Daar deze maten nogal afwijken van de 

                                                 
8 G. Gombosi, Palma Vecchio, des Meisters Gemälde und Zeichnungen, Stuttgart, 1937. 
9 A. Pigler Barockthemen, Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts,  
  Budapest, 1974, Band I, p. 81. 
10 S. Mason Rinaldi, Palma il Giovane: L’opera completa, Milaan, 1984. 
11 G. Seelig, Abraham Bloemaert (1566-1651), Studien zur Utrechter Malerei um  1620, Berlijn, 1955. 
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maten in de catalogus en die van Pieter Terwesten is het moeilijk vast te stellen of dit 
schilderij daadwerkelijk in de verzameling Leers was. 
Dit schilderij12 staat afgebeeld op het schilderij van Pieter de Hooch Een man leest een brief 
voor aan een vrouw, dat zich in een privé-verzameling bevindt. 
Pieter de Hooch heeft zich gebaseerd op een gravure van Cornelisz Bloemaert uit 1625. 
Het onderschrift van deze gravure is: ‘Descended from heaven, miraculous incarnation of the 
Father, He assumes the frail fabric of the human flesh. As the very God, you are lying in the 
stable on hard straw, seeking and teaching poverty.  
 

 
 
Op deze reproductie is het schilderij moeilijk te zien, daarom  wordt hieronder de gravure van 
Cornelis Bloemaert afgebeeld, die gebruikt is voor dit haardstuk. 
 

 
 

Marcel G. Roethlisberger13 bespreekt in zijn boek uitvoerig het œuvre van Abraham 
Bloemaert, maar hij behandelt geen ‘Heilige Familie’               

                                                 
12 P.C. Sutton, Pieter de Hooch, 1629-1684, Washington,  1998, pp. 176, 177. 
13 M. G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Gent, 1993. 
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Leers 21  
 
46 (37) Een dito, verbeeldende een Italiaansche Markt met Ganzen, Duiven, Haas en verder 
Bywerk, door Weeninks; hoog 64 (167,4 cm), breet 59 duimen ( 154,3 cm). Dit grote doek 
werd voor fl 81,= verkocht. 
 
In haar proefschrift1 heeft Rebecca Jean Ginnings het bovenstaande schilderij niet 
opgenomen. Het is opvallend hoe weinig over Jean Baptist Weenix en zijn zoon Jan is 
gepubliceerd. 
Buiten het bovengenoemde proefschrift heeft de RKD nog de volgende literatuur over vader 
en zoon Weenix: 
W. Stechow, 'Jan Baptist Weenix', Art Quarterly II (1949), p. 181-199. 
L.J. Bol, Die holländische Marinemalerei des 17. Jahrhunderts, Braunschweig 1973, p. 258. 
Chr. Schloss, 'The early Italianate genre paintings by Jan Weenix (ca. 1642-1719)', in Oud 
Holland 97 (1983), p. 69-97. 
Chr. Schloss, 'A note on Jan Baptist Weenix's patronage in Rome' in: Essays in northern 
European art presented to Egbert Haverkamp-Begemann on his 60th birthday, 1983, p. 237-
238. 
P. Sutton [e.a.], cat.tent. Masters of Seventeenth Century Dutch Genre Painting, Philadelphia 
(Philadelphia Museum of Art), Berlin (SMPK), Londen (Royal Academy of Arts) 1984, p. 79. 
P.C. Sutton [e.a.], cat.tent. Masters of 17th Century Dutch Landscape Painting, Amsterdam 
(Rijksmuseum), Boston (Museum of Fine Arts), Philadelphia (Philadelphia Museum of Art), 
1987/1988, p. 520-522. 
D.A. Levine, E. Mai, G. Briganti e.a., 'I Bamboccianti, Niederländische Malerrebellen im 
Rom des Barock', Electa, Milano, 1991, Tent. cat. Wallraf-Richartz Museum, Köln (28 aug. 
1991- 17 nov. 1991) p. 290. 
J.A. Spicer [e.a.], cat.tent. Masters of Light. Dutch painters in Utrecht during the Golden Age, 
Baltimore (The Walkers Art Gallery), San Francisco (Fine Arts Museum), London (The 
National Gallery), 1997-1998, p. 390-391 
L.B. Harwood (red.), Inspired by Italy. Dutch Landscape Painting 1600-1700 
(tentoonstellingscat. Dulwich Picture Gallery, Londen, 22 mei-26 augustus 2002), p. 155. 
 
Leers 22  
 
52 (47) Een Quakzalver die een kies trekt, met veel bywerk door denzelven; hoog 15,5 ( 40,5 
cm), breet13,5 duimen ( 35,3 cm). De kiestrekkend kwakzalver was goed voor  fl 73,=.   
(Denzelven is Jan Steen)  
 
Over dit schilderij schrijft Karel Braun2 het volgende:’ A-107. Een kwakzalver die een kies 
trekt. * 40 x 36,5 cm. * W-2723 ; HdG-1924. Was op de van Zwieten-veiling te Den Haag 
(12 april 1741), daarna in de verzameling Arnout Leers te Rotterdam(1752). Het verscheen op 
de veiling J. v. d. Marck te Amsterdam (25 augustus 1773), gekocht door van Damme. 
Vermoedelijk was dit werk, dat op de Van Parijs-veiling te Brussel verscheen (6 oktober 
1853). Met vele mensen op de voorgrond een boerin met een wagen vol groente, een boer op 
krukken, een man te paard  en andere personen (HdG).’    
 
                                                 
1 R. J. Ginnings, The art of Jan Baptist Weenix and Jan Weenix, Newark, 1970. 
2 K. Braun, Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen, Rotterdam, 1980, p.147. 
3 T. van Westrheene Wzn., Jan Steen, Etude sur l’ art en Hollande, ’s-Gravenhage,1856. 
4 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten  
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1907, Erster Band, p. 54. 
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Het bovenstaande schilderij is hoogstwaarschijnlijk niet het schilderij dat door Hofstede de 
Groot werd besproken! Het is op paneel geschilderd en is 37 centimeter hoog en heeft een 
breedte van 29,5 centimeter, terwijl het schilderij uit de Leers collectie 40,5 centimeter hoog 
was en 35,3 centimeter breed. Tenzij het oorspronkelijke schilderij aan beide zijden is 
ingekort!  Deze afbeelding zit in de RKD files in Den Haag. Op de achterkant staat:’L’ 
arracheur de dents.  
 

Leers 23  
 
54 (51) De Bruiloft van de Weesmeid te Leyden, door denzelven; hoog 12 ( 31,4 cm), breet 
10,5 duimen ( 27,5 cm). Dit schilderijtje werd verkocht voor  fl 17,10. 
(Denzelven is Jan Steen) 
 
Over dit schilderij schrijft Karel Braun5 het volgende:’A-287 De bruiloft van de weesmeid. 
*Olie op paneel, 30 x 26,3 cm. * W-2396; HdG-4747. Veilingen: anoniem te Leiden (15 juni 
1764; Arnout Leers te Amsterdam (19 mei 1767).’ 
Het schilderij op de volgende pagina is niet de Bruiloft van de Weesmeid te Leyden. Het 
bevindt zich in de National Gallery of Victoria te Melbourne, Australië.  
 

                                                 
5 K. Braun, Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen, Rotterdam, 1980, p.151. 
6 T. van Westrheene Wzn., Jan Steen, Etude sur l’ art en Hollande, ’s-Gravenhage, 1856. 
7 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1907, Erster Band, p. 115.  
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Olieverf op paneel. Afmetingen: 45,5 x 37,3 cm. Dit schilderij is opgenomen in dit overzicht, 
omdat het hoogst waarschijnlijk om hetzelfde thema gaat als dat is afgebeeld op de Bruiloft 
van de Weesmeid te Leyden: een oudere heer trouwt met een jonge dame tegen haar wil. De 
tweede reden is dat dit schilderij niet is opgenomen in het œuvre overzicht van Karel Braun. 
In de files van de RKD in Den Haag is geen informatie over het schilderij uit de collectie 
Leers. Hofstede de Groot geeft afwijkende maten op voor dit schilderij: 30 x 26,3 cm. 
 

Leers 24 
 
56 (52) Een Boere Famielje, daar de Man en Vrouw zingen bekend, by zo de oude songen  
soo pijpen  de jonge, door denzelven, hoog 27 ( 70,6 cm), breet 21 duimen ( 54,9 cm).Het 
schilderij werd verkocht voor  fl 9,10. (Denzelven is Jan Steen) 
 
Over dit schilderij schrijft Karel Braun8 het volgende:’A- 44. Een boerenfamilie.              
*67,5 x 52,5 cm. *W-3289; HdG-9710. Veiling: Arnout Leers te Amsterdam (19 mei 1767). 
Getiteld: ‘Soo de ouden songen, so pypen de jonge.’ (HdG). 
 
Hofstede de Groot11 schrijft over dit schilderij:’800 DE OUDEN SONGEN, SOO PYPEN DE 
JONGEN. Sechszehn Personen, die zich in ein Zimmer vergnügen; an einem mit einer 
weissen Decke belegtem Tisch in der Mitte sitzt ein Mann in einem Lehnstuhl, der sein Glas 
in der Höhe Hält und mit den Andern singt, und eine magere Frau mit einem dicken Kind im 
Schoss. Hinter dem Mann eine alte Frau, die von einem Blatt singt und ein Mädchen. 
Dahinter spielt ein Knabe auf der Violine; ein Mann dreht die Orgel, ein anderer Knabe bläst 
den Dudelsack. Im Vordergrund zwei Kinder, ein Knabe und ein Mädchen. Der erstere spielt 
mit einer Tonpfeife, das Mädchen mit einer Zinnkanne. Vorn ein spanischer Hund. 

                                                 
8 K. Braun, Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen, Rotterdam, 1980, p.145. 
9 T. van Westrheene Wzn., Jan Steen, Etude sur l’ art en Hollande, ’s-Gravenhage,1856. 
10 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1907. 
11 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1907, Erster Band, pp.25, 26, 28. 
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Verschiedene Gegenstände am Boden. An der Decke hängt eine Krone mit den ersten Worten 
des Sprichwortes: ‘Soo dovde’. 
Am boden einer Tonne voll bezeichnet. 
Holz 42 x 56,2 cm. 
Erwähnt von Descamps und Waagen Suppl. S. 144. 
Austellung in Manchester 1857. 
                  im Burlington House 1890 Nr. 60.  
                  im Guildhall 1892. 
Wahrscheinlich auf der Versteigerung Swalmius in Rotterdam am 15. Mai 1747 (fl 100,=) 
und auf der von A. Leers in Amsterdam am 19. Mai 1767 (fl 120,=). 
Versteigerung Chevalier Traucottay 1816 (frcs. 4900,=) 
Sammlung Chevalier Erard, gekauft von Smith (£ 200,=) 
Sammlung Smith 1828 (235 gs.) 
Versteigerung Héris aus Brüssel in Paris am 25. März 1841 (fl 3800,=) 
Sammlung Baron Verstolk van Soelen im Haag. 
Erworben von Lord Overstone 1846. 
Sammlung Lady Wantage in London, Kat 1903 nr. 220.’ 
 
De maten die Hofstede de Groot opgeeft wijken te veel af van de maten van de 
veilingcatalogus en van Terwesten. Ook de opbrengst van fl 120,= (HdG) en de fl 9,10 van 
Terwesten zijn niet vergelijkbaar. De bovenstaande beschrijving is nummer 91 van de 
‘Steencatalogus’ van Hofstede de Groot. Braun refereert aan nummer 97 van de 
Steencatalogus’ van Hofstede de Groot,  die wel voor fl 9,10 werd verkocht. De maten van dit 
schilderij komen ook beter overeen met die van Terwesten: 67,5 x 52,5 cm. 
 
Maar op pagina 107 van zijn boek Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen geeft 
Braun nog de volgende informatie over het onderstaande schilderij:  
‘153.SOO D’ OUDE SONGEN, SOO PYPEN DE JONGEN. 
• Olie op paneel, 46,5 x 62 cm. 
• Geschilderd in 1661-1663. 
• Gesigneerd en ongedateerd. 
• S-51; W-71; HdG 91. 
• Tent. Londen 1909, nr. 31. 
• Op onbekende plaats. 
 
Het paneel was waarschijnlijk op de Swalmius-veiling te Rotterdam op 15 mei 1747 en op de 
A. Leers-veiling te Amsterdam op 19 mei 1767. Het verscheen op de Chevalier Traucottay-
veiling (1816), was vervolgens in de verzameling van Chevalier Erard, van wie Smith  het 
vóór 1828 kocht. Het kwam op de Héris-veiling te Parijs (26 mei 1841) en belandde in de 
collectie van baron Verstolk van Soelen te Den Haag. In 1846 werd het verworven door Lord 
Overstone en sedert1902 werd het vermeld in de catalogus van Lady Wantage te Londen, in 
wier bezit het in 1909 nog was. In 1926 behoorde het toe aan de Graaf van Crawford and 
Balcarres te Londen. Omstreeks 1933 bood kunsthandel Katz te Dieren het aan. 
Het bekende spreekwoord is deels op de belkroon aan de zoldering te lezen: ‘SOO DOVDE..’ 
De man in het midden bespeelt een draailier.’ 
 
Ook dit schilderij heeft afwijkende maten vergeleken met de maten van de veilingcatalogus en 
die van Terwesten! Conclusie: dit schilderij is niet traceerbaar. 
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Leers 25  
 
51 (49) Een vrolyk gezelschap van Jan Steen, zeer fraay, hoog 21 (54,9 cm), breet 17 duimen               
( 44,5 cm). Deze Steen bracht op de veiling  fl 150,= op. 
 
Over dit schilderij schrijft Karel Braun12 het volgende:’A-351 Vrolijk gezelschap.              
*52,5 x 42,5 cm. *HdG-553.13 Bekend van de veiling Arnout Leers te Amsterdam 19 mei 
1767. 
 
Hofstede de Groot schrijft dat het schilderij fl 120,= opbracht in plaats van fl 150,=. 
Ook geeft hij andere afmetingen op: 52,5 x 42,5 cm. 
Dit schilderij uit de verzameling Leers kon niet getraceerd worden. 
 
Leers 26  
 
25 (24) Een zeer kapitaal Stuk, verbeeldende een Markt vol gewoel, met een zeer groot 
Landschapen het dorp Breugel, in de Meiery van den Bosch, door den Fluweelen Breugel, 
hoog 22 ( 57,5 cm), breet 33 duimen ( 86,3 cm). Dit schilderij werd verkocht voor fl 400,=. 
 
Het schilderij, afgebeeld op de volgende pagina, heeft de titel Dorpsgezicht met zelfportret. 
Het bevindt zich in de 
Gemäldegalerie van het Kunsthistorisches Museum in Wenen. De afmetingen zijn 52 cm 
hoog en 90,5 cm breed. 
                                                 
12 K. Braun, Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen, Rotterdam, 1980, p.152. 
13 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1907, Erster Band, p.134. 
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Op 25 november werd bij Sotheby’ s een schilderij op paneel geveild dat nagenoeg identiek is 
met dit schilderij!  Klaus Ertz14 is van mening dat dit een kopie van een onbekende navolger 
van Jan Breugel de Oude is. 
 
Leers 27  
 
55 (48) Een Boere Haard, door denzelven; hoog 14 ( 36,6 cm), breet 10,5 duimen ( 27,5 cm). 
Hiervoor werd  fl 12,= betaald. 
(Denzelven is Jan Steen) 
 
Over dit schilderij schrijft Karel Braun15 het volgende:’A-474. Boereninterieur.                          
* 35 x 26,3 cm. * W-45016, HdG-683b17. Veiling Arnout Leers te Amsterdam (19 mei 1767). 
 
Hofstede de Groot geeft voor dit schilderij afwijkende maten op: 35 x 26,3 cm. 
 
Dit schilderij uit de collectie Leers was niet traceerbaar. 
 

Leers 28  
 
57 (127) Een Boere-Vreugd, door denzelven; hoog 24,5 ( 64,1 cm), breet 21 duimen ( 54,9 
cm). Dit schilderij werd op fl 41,= afgehamerd. 
(Denzelven is Jan Steen) 
 
Over dit schilderij schrijft Karel Braun18 het volgende:’A-403. Vrolijke boeren.                          
* 60 x 52,5cm. * W-32919, HdG-605b20. Veiling Arnout Leers te Amsterdam (19 mei 1767). 
 
Hofstede de Groot geeft voor dit schilderij afwijkende maten op: 60 x 52,5 cm. 
 
Dit schilderij uit de collectie Leers was niet traceerbaar. 
 

Leers 29  
 
26 (46) Een fraay Landschap, zynde het Bosch van Soigné met wagens en figuuren, door 
denzelven, hoog 13 ( 34 cm), breet 18 duimen ( 47 cm). Dit landschap werd verkocht voor             
fl 41,= 
 
Het op de volgende pagina afgebeelde schilderij heeft de titel Boslandschap met reizigers en 
is geschilderd op koper. Het is 33,7 cm hoog en 48,3 cm breed. Het is gesigneerd rechts 
onderaan ‘BRV(EGH)EL 1(60)8’ 
Het schilderij is in Engels privé-bezit en is in 1993 in Boston tentoongesteld. (cat. 82, met 
kleurenplaat). 
 

                                                 
14 K. Ertz, Jan Breughel de oude, in  Breugel, Een dynastie van schilders, Brussel, 1980, p.197. 
15 K. Braun, Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen, Rotterdam, 1980, p.145. 
16 T. van Westrheene Wzn., Jan Steen, Etude sur l’ art en Hollande, ’s-Gravenhage,1856. 
17  C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1907, Erster Band, p. 166. 
 
18 K. Braun, Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen, Rotterdam, 1980, p.154. 
19 T. van Westrheene Wzn., Jan Steen, Etude sur l’ art en Hollande, ’s-Gravenhage,1856. 
20  C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1907, Erster Band, p. 147. 
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Een zo goed als identiek schilderij werd in 1978 aangeboden door de kunsthandel                       
De Jonckheere21 uit Brussel. Het verschil met het bovenstaande schilderij is dat het niet is 
geschilderd op koper, maar op paneel. De afmetingen wijken ook af: hoogte 35 cm breedte 50 
cm. 
 

 
 
Gezien de maten is  het schilderij uit Engels privé-bezit afkomstig uit de verzameling Leers. 

                                                 
21 Tableau, Eerste jaargang no. 2- december 1978- januari 1979, p. 9. 
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Leers 30  
 
27 (*) Een klein Stukje, verbeeldende een Postwagen, die geattaqueert word, door denzelven, 
hoog 4 ( 10,5 cm), breet 6 duimen ( 15,7 cm). Dit kleine stukje bracht fl 51,= op. (Denzelven 
is Jan Brueghel de Oude.) 
 

 
 
Het bovenstaande schilderij is niet het schilderijtje uit de collectie Leers, maar een paneel  uit 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. (44 x 80 cm). 
Het thema De overval in het bos  is vaak geschilderd door Jan Brueghel de Oude in samen-
werking met Sebastiaan Vrancx, maar altijd op grote formaten.  
Aschaffenburg, Bayerische Staatsgemäldesammlung, paneel, 51,8 x 85,4 cm. 
Zwitserland, privé-verzameling, paneel, 46 x 85 cm. 
Wenen, Kunsthistorisches Museum, paneel, 55 x 85 cm. 
Madrid, Museo del Prado, paneel, 48 x 86 cm. 
 
Het schilderij uit de collectie Leers werd niet gevonden. 
 

Leers 31 
 
32 (26) Een Bloemstuk met Vrugten, zo goed als van Jan Davidse de Heem, door de Ring, 
hoog 39 ( 102 cm), breet 31 duimen ( 81 cm). Dit schilderij werd op fl 27,= afgehamerd. 
 
Qua afmetingen hadden de drie schilderijen, afgebeeld op de volgende pagina,  in de 
verzameling Leers kunnen zijn, ware het niet dat er niet of nauwelijks bloemen op deze 
schilderijen te zien zijn. Pieter de Ring monogrammeerde zijn schilderijen door er een ring op 
te schilderen.  
Op grond van het bovenstaande zijn deze schilderijen niet in de collectie Leers geweest! 
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Rijksmuseum, Amsterdam. Doek , 100 x 85 cm.                      Kunsthalle, Kiel. Doek, 103 x 84 cm. 
 

   
John G. Johnson Collection, Philadelphia. 
Doek, 105,5 x 84,2 cm. 
 

Leers 32  
 
131 (131) Een Boere Gezelschap, door H. M. Zorg; hoog 12 (31, 4 cm), breet 15 duimen 
(39,2 cm). Dit schilderij werd voor fl 12,= geveild. 
 
Er zijn drie schilderijen van Hendrik Martensz. Sorgh die qua afmetingen in aanmerking 
komen. 
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Het bovenstaande schilderij werd geveild bij Drouot Richelieu Parijs op 27 maart 2000, lot 5. 
De titel is Boereninterieur met een rokend en drinkend gezelschap met rechts een stilleven. 
De afmetingen zijn: 28,5 cm hoog en 38,5 cm breed. RKD Kunstwerknummer: 64694. 
Afbeelding 78 op RKD Website ‘Sorgh’. 
 

 
 

De titel van het onderste schilderij  is Herbergscène met boeren. Het is 29,5 hoog en 37 cm 
breed. Collectie: Bouvry Gent. RKD Kunstwerknummer 8592. Afbeelding 10 op RKD 
Website ‘Sorgh’. 
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Het bovenstaande schilderij van Hendrik Martensz. Sorgh (1611-1670) was in 1990 in de 
verzameling Rob Smeets in Milaan-Perugia. Het heeft als titel: Contadini che fumano in un 
granaio - Rokende boeren in een graanschuur. Paneel, olieverf. Gesigneerd en gedateerd 
1640. Afmetingen 30,5 x 38,6 cm. 
 
Het schilderij uit de verzameling Smeets was hoogstwaarschijnlijk in de collectie Leers. 
 

                           
Rembrandt f. 164[7]. Hendrick Martensz.                                     Rembrandt f. 1647. Ariaentje Hollaer. 
Sorgh. Verzameling hertog van Westminster.                               Verzameling hertog van Westminster. 

 
De  bovenstaande portretten zijn van Hendrik Martensz. Sorgh en zijn vrouw en zijn  
geschilderd door Rembrandt.  Hendrik Martensz. Sorgh was een Rotterdamse schilder van 
genre-taferelen, histories, zeegezichten en portretten. Hij verkeerde in zowel remonstrantse als 
doopsgezinde kringen. Arnout Leers was een Rotterdamse remonstrant!  
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Leers 34  
 
24 (97) De Vyf Zinnen, door denzelven; hoog 7 ( 18,3 cm), breet 5 duimen ( 13 cm). Deze 
kleine paneeltjes brachten samen  fl 42,= op. (Opmerking: denzelven is David Teniers de 
Jongere) 
 

 
 
Jacques-Philippe Lebas1 heeft van de ‘5 Zinnen’ in 1736 vijf gravures gemaakt voor de 
Comtesse de Verrue (1670- 1736). De tekst op de gravure geeft als schilder David Teniers. De 

                                                 
1 M. Klinge & D. Lüdke, David Teniers der Jüngere 1610-1690, Alltag und Vergnügen in Flandern, Karlsruhe,  
  2005. 
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gravure is gemaakt naar het origineel, dat zich op dat moment in het bezit van de Comtesse 
bevond. 
 

 
 

De eerste gravure stelt ‘Het Zien’ voor  en de bovenstaande ‘Het Gevoel’. De afmetingen van 
deze  gravure is 199 mm x 121 mm, de vorige gravure had de afmetingen 199 x 122 mm. 
De voorstelling zelf van ‘Het Zien’ is 164 x 111 mm.                                                                        
Bij ‘Het Gevoel’ waren die 165 x 111 mm. Het originele schilderij ‘Het Gevoel’ bevindt zich 
in een privé-verzameling  en is 16,5 cm hoog en 11 cm breed2. 
 
                                                 
2 De auteurs verwijzen naar  M. Klinge, David Teniers the Younger. Paintings-Drawings. Ausst. Kat. Antwerpen, 
  Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1991, Nr. 136, Masse:  16,5 x 11 cm. 
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De bovenstaand gravure toont ‘De Reuk’. De afmetingen van deze gravure zijn 197 x 119 mm 
en de voorstelling zelf is 164 mm hoog en heeft een breedte van 107 mm. De voorgestelde 
eenvoudig geklede man is een tuinder met een schop in de hand. 
 
Van de gravure van ‘De Smaak’ op de volgende pagina is het originele schilderij in het 
Nationale Museum in Warschau. Het schilderij heeft de titel De Wodkaverkoper  en heeft de 
volgende afmetingen: hoog 16 cm en breed 10,5 cm. De afmetingen van deze gravure zijn 195 
x 122 mm en de voorstelling zelf is 159 mm hoog en heeft een breedte van 111 mm. 
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Gravure van ‘De Smaak’                                                 Schilderij van de ‘Wodkaverkoper’ 
 

 
 
In Duits privé bezit (Berlijn) bevindt zich dit paneel. De titel hiervan is ’Händler mit 
Apothekerwaren.’ Afbeelding op microfiche: mi00234e07 bij Foto Marburg. 
Afmetingen zijn onbekend.  
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‘Het Gehoor.’ De afmetingen van deze gravure  zijn 193 x 122 mm en de voorstelling zelf is                           
159 mm hoog en heeft een breedte van 110 mm. 
Het schilderijtje De Wodkaverkoper uit Warschau kan uit de collectie Leers zijn gekomen. 
David Teniers de Jongere en zijn atelier maakten dit type schilderijtjes aan de lopende band! 
 

Leers 35  
 
138 (149) Een Bloemstuk, door Kornelis de Heem. Voor fl 12,= veranderde dit bloemstuk van 
eigenaar. 
 
Het probleem met dit schilderij is dat er geen enkel aanknopingspunt gegeven wordt. 
Sam Segal3 bespreekt in zijn boek vijf bloemstukken  geschilderd door Cornelis de Heem. 
Bij geen van de vijf schilderijen wordt bij de herkomst de verzameling van Arnout Leers 
vermeld. 
                                                 
3 S. Segal, Jan Davidsz. de Heem en zijn kring, ’s-Gravenhage, 1991, pp. 198-203. 



 83

Leers 36  
 
99 (129) Een Gezigt van de Haarlemse Kerk en Markt, door Gerrit Berkheide; hoog 22                  
(57,6 cm), breet 20 duimen (52,3 cm).  Voor fl 51,= veranderde dit schilderij van eigenaar. 
 
Cynthia Lawrence4 vermeldt in haar boek 27 schilderijen van Gerrit Berckheyde met een 
gezicht van de Sint Bavo en de markt in Haarlem. Géén van deze schilderijen heeft 
afmetingen, die de afmetingen van het schilderij uit de collectie Leers benaderen! Daarnaast 
wordt verwezen naar vijf schilderijen met dit zelfde thema, die uitsluitend bekend zijn uit 
veilingcatalogi. Zij verwijst ook naar het schilderij op de veiling van de collectie Leers. 
 

 
 

Het bovenstaande schilderij bevindt zich in het Frans Hals Museum in Haarlem. Het is 
geschilderd op doek en is 56,5 cm hoog en 48,8 cm breed. Het is gesigneerd en gedateerd: 
Gerrit Ber (….) 1692 (linksonder). 
De titel van het schilderij is: De Vismarkt in Haarlem met het Raadhuis in het verschiet. 
Dit schilderij kan in de verzameling Leers zijn geweest, qua afmetingen komt het redelijk 
dicht in de buurt, het is aan beide zijden iets ingekort. 
  
 
                                                 
4 C. Lawrence, Gerrit Adriaensz. Berckheyde, Doornspijk, 1991, pp. 36-37. 
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Leers 37  
 
41 (32) Een Landschapje, door van Berchem;  hoog 11,5 ( 30 cm), breet 14,5 duimen ( 38 
cm). Dit landschap verwisselde voor fl 41,= van eigenaar. 
 
Er komen drie schilderijen qua afmetingen in aanmerking: 
 

 
 

Landschap met krabbenvissers, ca. 1658. Gesigneerd. Paneel, 31,5 x 40 cm. York Museum 
Trust.  De herkomst gaat terug tot de veiling Ongare, Parijs, 1780. 
 

 
 
Rivierpanorama ‘Le Gué’, 1658. Gesigneerd. Paneel, 32 x 40,5 cm. Musée du Louvre,   De 
herkomst gaat terug tot de veiling Amsterdam, 7 augustus, 1776. 
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In de catalogus van de oude meesters in de ‘Hamburger Kunsthalle’’staat over dit schilderij 
het volgende:’Hirtenlandschaft  Am Waldrand links sitzt ein Hirt. Weiter rechts ein Ochse 
und ein Esel, daneben rechts eine Ziege, links Schafe. Rechts Bergferne, unten eine Pfütze 
Bezeichnet unten rechts. 

• Eichenholz. 30 x 37 centimeter. 
• Erworben 1888 aus der Sammlung Hudtwalcker-Wesselhoeft. Früher in der 

Sammlung Molkenboer in Amsterdam. 
• W. Bode, Sammlung Wesselhoeft, 1886, Seite 52. 
• Hofstede de Groot, IX, Nr. 616. 

 
Gezien de maten van dit schilderij en het onderwerp, was het hoogstwaarschijnlijk in de 
verzameling Leers. 
 
 

Leers 38  
 
65 (90) Een landschap, door Herman Sagtleeven, hoog 17  (44,5 cm), breet 25 duimen ( 65,4 
cm). Dit landschap werd verkocht voor fl 40,=. 
 
Wolfgang Schulz5 heeft een œuvrecatalogus van het werk van Herman Saftleven 
samengesteld. Hij beschrijft 329 schilderijen. Schilderij 191 komt qua afmetingen het dichtst 
bij het schilderij uit de collectie Leers in de buurt! 
De beschrijving van Schulz is als volgt: 
 

                                                 
5 W. Schulz, Herman Saftleven, Berlijn, 1982, p.175. 
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1674 
Privatbesitz 
Flusstal im Hochgebirge 
Die höchste Berge rechts; von links oben verdeckte Sonnenstrahlen; vorn links auf Weg 
Staffage, u.a. ein Maultiertreiber; dahinter Haus; rechts in Mittelgrund Weinberge. Holz,          
44 x 64 cm; bezeichnet unten nach links, eigenhändig ”(mon.) 1674”, auf der Rückseite, 
eigenhändig”Duits ghesight/Herman Saft Leven f. Utrecht/Anno 1674”. 
Slg: K.Herweg/ Recklinghausen. 
Lit: Aus. Kat. Recklinghausen 1963, Nr. 53. 
 

Leers 39 
 
53 (50) Een dikke Pater, die een Boer de Benedictie geeft door denzelven; hoog 8,5 ( 22,2 
cm), breet 7 duimen ( 18,3 cm). De zegenende pater bracht  fl 50,= op. (Denzelven is Jan 
Steen) 
 
In de œuvrecatalogus van Jan Steen van Karel Braun6 worden in het totaal 1430 schilderijen 
besproken. Braun heeft 376 erkende schilderijen, 767 werken die bekend zijn uit documenten 
en 287 schilderijen die ten onrechte aan Jan Steen worden toegeschreven. 
Op slechts één schilderij ( dat uit documenten bekend is) staat volgens Braun een geestelijke 
afgebeeld! Braun beschrijft dit schilderij als volgt: 
‘A-139 Een geestelijke neemt de biecht af. 
* Olie op paneel, 19 x 15 cm. 
* HdG-1437 
* Was op de veiling Néville D. Goldschmidt uit  Den Haag te Parijs (4 mei 1876). 
  ‘Hij houdt zich glimlachend de zakdoek voor de mond bij het aanhoren van het relaas van de    
   gelovige. Gesigneerd’. (HdG)’. 
 

 
 
                                                 
6 K. Braun, Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen, Rotterdam, 1980, p.147. 
7 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1907. 
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Het schilderij uit de collectie Leers is in de hoogte en de breedte een dikke drie centimeter 
groter(de lijst mee gemeten?) en ook het onderwerp is anders! 
 
Hofstede de Groot8 bespreekt echter dit schilderij wel. Het is nummer 244 uit de 
‘Steencatalogus’. Zijn omschrijving is als volgt:’244 EIN BAUER EMPFÄNGT DEN 
SEGEN EINES MÖNCHES. Der Bauer kniet vor ihm, neben ihm ein Korb mit Eieren. 
Holz 22 x 18.  
Erwähnt von Descamps. 
Versteigerung Arnoud Leers in Amsterdam am 19. Mai 1767 Nr. 53 (fl 50,=) 
Versteigerung J. Heybroek in Rotterdam am 9. Juni 1788 ((fl 21,=) 
Versteigerung A. van Beestingh in Rotterdam am 30. April 1832 Nr. 2 (fl 182,=) 
 
In de RKD files bevindt zich een afbeelding van dit schilderij. 
De omschrijving is als volgt:’J. Steen. 
Gemonogrammeerd, Paneel. 8. ½ x 6.3/4 in. (21 x 17 cm.) 
HdG.244. Expertise Valentiner en Plietzsch. 
Veiling Beeftingh e. a. Rotterdam, 30 april 1832, no. 2. 
Veiling Miss L. Coats e. a., anon. ged.., Londen (Christie’s) 2  1954, no. 107 aan Hall.. 
Veiling A. Rutherford Stuyvesant e. a. ,   New York (P. B. Gall.), 20 november 1954. 
 

 

                                                 
8 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1907, Erster Band, p. 64. 
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Aan de achterkant van deze foto staat een beschrijving van de veilingcatalogus van Park 
Benett van 20 november 1954. Deze is als volgt:’ Jan Steen. 
THE CONFESSION. A black-clad priest, seated on a wooden chair, is blessing a farmer 
kneeling on a cushion before him, with a basket of eggs at his side, his wife eavesdropping 
through the open door in the background. Signed at lower left J. Steen. 
Panel 8 ¾ x7 ¼ inches. 
Note: Two MS certificates by Dr. Wilhelm Valentiner, dated Los Angeles, Nov. 23, ’48 and 
by  Dr. Eduard Plietzsch, dated August 15, 1946, will be given to the purchaser. Dr. 
Valentiner states that the panel belongs to the latter period of the artist. 
Collection of Arnoud Leers, Amsterdam, 1767 
Collection of J. W. Heybroek, Rotterdam, 1788 
Collection Lamme, Rotterdam, 1832 
Recorded in Westrheene, Jan Steen: Etudes sur l’Art en Hollande, 1856, no. 449 
Recorded in Hofstede de Groot, Cataloque Raisonné, vol. I, 1908, no. 244. 
 
Het is duidelijk dat dit schilderij uit de collectie Leers is gekomen.  
 

Leers 40  
 
124 (144) Twee Landschapjes door Chalon. De twee schilderijtjes werden verkocht voor                
fl 25,=. 
 
 Louis Chalon werd in 1687 in Amsterdam geboren en overleed in deze stad in 1741. Hij 
schilderde en tekende Rijnlandschappen in de trant van Herman Saftleven. 
In 1709 trouwde hij met de twaalf jaar oudere toneelspeelster Anna Maria Rigo. Chalon 
speelde zelf ook toneel en hij werd in 1715 bovendien de decorschilder van de Amsterdamse 
schouwburg. Ze kregen vier kinderen. Haar  dochter uit een vorige relatie, trouwde met de 
kunstschilder Cornelis Troost. 
In de RKD files bevinden zich drie stellen met tegenhangers van Louis Chalon. 
 

         
Rijnlandschap met boten, in de voorgrond een herder.          Rijnlandschap met boten waarop handelswaren 
(pendant)                                                                                 worden vervoerd (pendant) 
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De bovenstaande landschappen zijn gesigneerd en gedateerd: L. Chalon. F 1733 (linksonder). 
Ze zijn geschilderd op doek en zijn 40,9 centimeter hoog en 33,5 centimeter breed. 
Veiling Londen (Sotheby’s) 16 april 1997. 
 
De eerste set tegenhangers op de volgende pagina is geveild in Amsterdam (SMvW) op 25 
april 1978, nr. 15.  
Volgens de catalogus van Christie’s van een eerdere veiling op 17 oktober 1977 in Laren zijn 
beide schilderijen gemonogrammeerd.  Het ene is gedateerd:1736 en het andere 1735. 
Beide schilderijen zijn geschilderd op doek, zijn 43 centimeter hoog en hebben een breedte 
van 34,5 centimeter.    
 

      
 
De onderstaande tegenhangers werden bij Christie’s in Monaco geveild op 19 juni 1988. Ze 
zijn geschilderd op doek en zijn 58,3 centimeter hoog en 72 centimeter breed. 
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Leers 41  
 
120 (123) Een Strand-Gezigt, door Esselens; hoog 30 (78,5 cm), breet 41 duimen (107,3 cm) 
Dit strandgezicht werd verkocht voor fl 20,10. 
 

 
 
Het bovenstaande Strandgezicht bij Zandvoort wordt toegeschreven aan Jacob Esselens 
(1626-1687).  Het is eigendom van het Instituut Collectie Nederland. Het is 74,5 cm hoog en 
113,5 cm breed. 
Het schilderij heeft het RKD Kunstwerknummer 21524 en het RKD Website illustratie-
nummer 19 ‘Esselens. 
 
Er zijn twee andere schilderijen die in aanmerking komen. 
Het eerste is aanwezig in de Fondation Custodia (coll. Frits Lugt) in Parijs. 
Het schilderij heeft als titel  Strandgezicht met vissers en wandelaars. 
Het is geschilderd op doek en is 80 centimeter hoog en 107,3 centimeter breed(!). 
 
Het tweede schilderij was in 1935  in de kunsthandel Vaarties, Rotterdam. Het is voluit 
gesigneerd en meet 80 centimeter in de hoogte en 103 centimeter in de breedte. 
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                  Fondation Custodia (coll. Frits Lugt). 
 

  
                    Kunsthandel D. Vaarties Rotterdam 1935. 
 
Het schilderij uit de Fondation Custodia (coll. Frits Lugt) komt hoogstwaarschijnlijk uit de collectie 
Leers.  
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Leers 42  
 
50 (60) Een Kabinet Stukje, zijnde een Meid die Bot schoon maakt, met veel bywerk, door 
Louis de Mony; hoog 13 ( 34 cm), breet 12 duimen ( 31,4 cm). De koper heeft  fl 150,= voor 
dit kabinetstukje betaald. 
 

 
 

Het bovenstaande schilderij bevindt zich in een Franse ambassade9 ergens ter wereld! Het is 
geschilderd door Louis de Moni (Breda 1698-Leiden 1771). Het heeft in Frankrijk de titel  
La Marchande de poissons. De afmetingen zijn 36,2 x 31 cm. 
 
In de RKD files bevindt zich een afbeelding van hetzelfde schilderij.                                               
Het is gemonogrammeerd en geschilderd op paneel. De afmetingen  zijn: hoog 36 centimeter 
en breed 31 centimeter. Verder wordt vermeld dat het schilderij in de verzameling Schloss in 
Parijs was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het ontvreemd. 
De foto van het schilderij is in 1949 gemaakt. Gezien de maten en de voorstelling gaat het 
hier om hetzelfde schilderij! Het zal na de Tweede Wereldoorlog in het bezit van de Franse 
Staat zijn gekomen. Op de volgende pagina wordt de afbeelding van het RKD 
gereproduceerd. Dit schilderij was in de verzameling Leers! 
 
                                                 
9 Zie: www.diplomatie.gov.fr./.../tableauxM/index.html  
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Leers 43  
 
82  (105) Een Turksche Zeehaven, door Lingelbach; hoog 16 (41,9 cm), breet 20 duimen             
(52,3 cm). Deze zeehaven werd voor fl 22,= verkocht. 
 
Catja Burger-Wegener10 schrijft in haar proefschrift het volgende over dit schilderij: 
‘Hafenansicht mit Orientalen 
                                                 
10 C. Burger-Wegener, Johannes Lingelbach 1622- 1674, München, 1976, p.268. 
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 Lw. 41,5 x 53,5 cm. Bezeichnet links auf einer Säulentrommel: J LINGELBACH 1669 
 Auf einer Uferpromenade am Hafen schreitet von links erin vornehmes Paar heran, rechts 
 verhandelt ein türkischer Kaufmann mit einer Gruppe von Sklaven. Im Hintergrund rechts  
 antike Architekturruine, links Blick auf das Hafenbecken. 
 Austst. Stockholm, Nationalmuseum, 1967, Nr. 89. 
 Herk.: Verst. Arnold Leers, Amsterdam 19.5.1767, Nr. 82 (F. 22.-) 
            Verst. Jos Valette e.a., Amsterdam 26.8.1807, Nr. 113 
            Verst. W. Wreesmann, Bz. Amsterdam 11.4.1816, Nr. 114 an Roos 
            Verst. Engelbrechts, Amsterdam 25.8.1817, Nr.54 an J. Schmidt (F.41,-) 
            Verst. Paris (eh. Slg. Delaroff, Petersburg, 1914) 8.11.1928, Nr. 67. 
            Privatsammlung Greve C.H. von Essen Signhidsberg, Bro, Schweden.’ 
 
Burger-Wegener publiceert geen afbeelding van dit schilderij. 
 
Het  onderstaande schilderij  was op de veiling ‘Peltzer’ op 26 en 27 mei 1914 bij het 
veilinghuis Frederik Muller in Amsterdam. De beschrijving in de veilingcatalogus was als 
volgt: ‘Johannes Lingelbach, Francfort s/l M, 1622, † Amsterdam 1674. 
          Port de la Méditerranée. 
          Sur le quai traversant le premier plan, on voit arriver de gauche une dame et un jeune  
          seigneur revenant de la chasse au faucon. Ils sont salués par un autre couple élégant.  
          Autour sont disperses des ballots de merchandises près desquels se reposent des 
          matelos du Levant. Plusieurs embarkations dans la large baie s’ étendant au fond.  
          Bois. Hauteur 40, largeur 49 cent.’ 
 
Alles duidt erop dat het schilderij dat zich in Zweden bevindt, het schilderij uit de Leers 
collectie is! 
 

 
 



 95

Leers 44  
 
49 (45) Een Musiçeerend Gezelschap met drie Beeldjes, daaronder een Juffrouw met een 
satyn Kleedje, door Gerard ter Burg; hoog 24 ( 62,8 cm), breet 19 duimen ( 49,7 cm). Voor 
dit schilderij werd  fl 35,= betaald. 
 

 
Musicerend gezelschap, doek, 67 x 55 cm. National Gallery, Londen. 

 
Sturla Gudlaugsson11 geeft vier schilderijen die uit de collectie Leers kunnen zijn gekomen. 
Ten eerste: een kopie in de verzameling Dechant Harsewinkel, Wiedenbrück, Duitsland. Het 
is geschilderd op paneel en is 61 centimeter hoog en 51 centimeter breed. 
                                                 
11 S. Gudlaugsson, Katalog der Gemälde Gerard ter Borchs, sowie Biographisches Material, Den Haag, 1960,  
    pp.201, 202,230, 231, afb. 220, 270. 
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Van het tweede schilderij vermeldt hij dat de afmetingen 61,6 x 47,5 centimeter zijn. Het is 
geschilderd op doek en gemonogrammeerd. Dit doek was op de veiling Arnout Leers12, 
Amsterdam, 19-5-1767, Nr. 455, (61 x 48 cm), fl 35,-. Verder merkt hij op:’ Während die 
Komposition dem Original der National Gallery London folgt, ist die Lautenspielerin dem 
Kasseler Bild nachgebildet. Wenn auch kaum eigenhändige Arbeit, so doch gewiss vom 
Meister selbst übergangenes , gutes Werkstattbild.’ 

Ook moet er volgens Gudlaugsson nog een exemplaar in het Fogg. Art Museum in Cambridge 
(Mass.) zijn.  
 

 
                                   Musicerend gezelschap, paneel, 55 x 44 cm, Cincinnati, Art Museum 
 
Tenslotte meldt hij nog dat het ook  mogelijk is, dat het schilderij uit de collectie Leers een 
kopie is van het schilderij dat zich thans in het Art Museum in Cincinnati   bevindt. De 
afmetingen van dit schilderij zijn 58,5 x 47 cm. 
 
Hofstede de Groot13 zegt over het schilderij:’142 d MUSIZIERENDE GESELLSCHAFT. 
Drei musizierende Personen. Unter  ihnen eine Dame in einem Atlaskleid. 60 x 49 
Versteigerung Pieter Testas in Amsterdam am 29. März 1757 Nr. 11 (fl 60,= an Leers). 
Versteigerung Arnold Leers in Amsterdam 1m 19. Mai 1767 Nr. 49 (fl 35,=)’ 

                                                 
12 Gudlaugsson meldt dat dit schilderij tegenwoordig  in de verzameling Baron Heinrich Thyssen-Bornemisza,    
     Schloss Rohoncz in Lugano is. Hij schreef zijn boek in 1960. Sindsdien is de verzameling verhuisd naar   
     Madrid. In de Madrileense bestandcatalogus komt dit schilderij niet voor! 
13 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
    holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1910, Fünfter Band, p. 55. 
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Gebaseerd op het bovenstaande is het schilderij uit de verzameling van Baron Heinrich 
Thyssen-Bornemisza hoogst waarschijnlijk uit de verzameling Leers afkomstig. 
 

Leers 45  
 
86 (83) Een fraay Bloemstuk, door J. Frank: hoog 22,5 (58,9 cm), breet 18 duimen (47,1 cm). 
De koper betaalde voor dit bloemstuk fl 42,=. 
 
Er zijn twee schilders die in aanmerking komen als vervaardiger van het fraaie bloemstuk. De 
eerste was Johannes le Francq van Berkhey, geboren 23 januari 1729 te  Leiden en overleden 
aldaar op 13 maart 1812. Hij was een leerling van Louis de Moni,  Hieronymus van der Mey 
en Frans van Mieris de Jonge14. Francq schilderde bloemstillevens. Bovendien was hij arts, 
dichter en schrijver. 
 

 
Portret van Johannes le Francq van Berkhey.                                                                                    

Kopergravure door J. Houbraken  naar H. Pothoven; gedateerd 1771.                                                                
Gemeentelijke archiefdienst, Leiden. 

 
                                                 
14 R. P. L. Arpots, Vrank en Vry, Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812), Nijmegen, 1990, pp.17,18. 
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Een saillant detail is dat Johannes le Francq van Berkhey lid was van het ‘illustre toneel-
genootschap’ Veniam Pro Laude (‘Verschoning voor Lof ’) in Leiden. Arpots15 schrijft dat de 
leden van dit genootschap zich voornamelijk bezig hielden  met het schrijven van 
zinnenspelen en toneeluitvoeringen. Zo werd in 1745 het treurspel Arteminus van Lucretia 
Wilhelmina van Merken uitgevoerd. Lucretia was de dochter van Jacob van Merken (1691-
1754) en Susanna Brandt (1687-1759). Zij was een achternicht van Arnout Leers. 
 

 
Portret van Lucretia Wilhelmina van Merken  

Door H. Pothoven/Rein. Vinkeles (1792). 
 

De andere schilder die in aanmerking komt is de Haagse schilder Johan Willem Frank 
(Franck) (1720-1761). 
Van beide schilders is geen schilderij met de door Terwesten opgegeven maten gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 R. P. L. Arpots, Vrank en Vry, Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812), Nijmegen, 1990, pp.30-31. 
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Leers 46  
 
129 (145) Twee dito’s met Koeyen en Schaapen, door Klomp. De veilingprijs was fl 12,15. 
 

   
Landschap met vee en twee hengelaars                            Landschap met melkmeid en vee voor een boerderij 
Afmetingen: 27 x 34 cm                                                   Afmetingen: 27,5 x 35 cm 
Doek. Olieverf.                                                                 Doek Olieverf. 
RKD Kunstwerknummer 22145                                       RKD Kunstwerknummer 22138 
RKD Websitenummer 9 ‘Klomp”.                                   RKD Websitenummer 7 ‘Klomp’. 
Pendant van 22138                                                           Pendant van 22145 
 
De stad Amsterdam verkreeg beide schilderijen uit het Legaat A. van der Hoop. Zij zijn nu in 
het Rijksmuseum in bruikleen van de stad Amsterdam. 
 

Leers 47  
 
119 (121) Een Zeestuk door Jan Maat, hoog 33 (86,3 cm), breet 51 duimen (133,4 cm). Dit 
schilderij bracht fl 20,= op. 
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Terwesten gebruikt de ‘bentnaam’ van de schilder Jan Theunisz. Blankerhoff (1628-1669). 
De titel van het schilderij is Hollands koopvaardijschip voor een mediterrane kust. 
Olieverf  op doek.  
Afmetingen: 87 x 130 cm. 
Het schilderij is geveild bij Sotheby’s op 18 december 1993, lot 26. 
RKD Kunstwerknummer 35486. 
RKD Websitenummer 47 ‘Blankerhoff’. 
Dit schilderij was in de verzameling Leers. 
 

Leers 48  
 
23  (23) Een Abrahams Offerhande, door David Teniers; zyde ’t beste dat van hem bekent is; 
hoog 24 ( 62,8 cm), breet 32 duimen (83,7 cm). Voor deze Teniers werd fl 74,= betaald. 
 
Het eerste probleem is om vast te stellen, aan de hand van bovenstaande schaarse informatie, 
of we hier te doen hebben met David Teniers de Oude (1582-1649) of met David Teniers de 
Jonge (1610-1690). In het boek van Klinge en Lüdke16 over David Teniers de Jonge is geen 
verwijzing naar een ‘Abrahams Offerhande’. 
Daarentegen wordt in het boek van Erik Duverger en Hans Vlieghe17 over David Teniers de 
Oudere gewag gemaakt van het feit dat een ‘Abraham’ als pand was afgestaan op 16 februari 
1623 door Karel Gelmers in Antwerpen. 
In het Kunsthistorisches Museum in Wenen bevindt zich Het dankoffer van Abraham en 
Isaak. Het is geschilderd op doek en is 132 centimeter hoog en 103 centimeter breed. Het is 
gesigneerd en gedateerd: David. Teniers. Fec. /Av 1653 (linksonder). Dit schilderij is gemaakt 
door David Teniers de Jonge. Gezien de afmetingen was het niet in de collectie Leers. 
 

 
Detail van  Het dankoffer van Abraham en Isaak. 

                                                 
16 M. Klinge & D. Lüdke, David Teniers der Jüngere 1610-1690, Alltag und Vergnügen in Flandern, Karlsruhe,  
  2005 
17 E. Duverger & H. Vlieghe, David Teniers der Ältere, Utrecht, 1971, p. 76. 
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Leers 49  
 
66 (56) Een landschapje, door Poelenburg, op koper, hoog 6,5 ( 17,0 cm). breet 8,5 duimen               
( 22,2 cm). De veilingprijs van dit schilderijtje bedroeg fl 31,=. 
 
Nicolette C. Sluiter-Seijffert beschrijft in haar proefschrift18 vier landschappen die qua 
afmetingen min of meer voldoen aan de boven genoemde hoogte en breedte. 
 
125. Landschap met ruïnes en zittende vrouw 
        Brodick Castle, National Trust for Scotland 
        Koper, 16,5 x 21,3 cm. 
        Lit. Roethlisberger 1981, p. 39. 
        Opm. Pendant van nr. 126 
 
126. Landschap met ruïnes  
        Brodick Castle, National Trust for Scotland 
        Koper, 16,5 x 21,3 cm. 
        Lit. Roethlisberger 1981, p. 39. 
        Opm. Pendant van nr. 125 
 
137. Landschap met ruïne 
        Florence, Palazzo Pitti, inv. Nr. 1198 
        Paneel, 18 x 22 cm (ovaal) 
        Lit. Roethlisberger 1981, p. 33-34.. 
        Opm. Pendant van nr. 139 
 
139. Landschap 
        Florence, Palazzo Pitti, inv. Nr. 1217 
        Paneel, 18 x 22 cm (ovaal) 
        Lit. Roethlisberger 1981, p. 33-34.. 
        Opm. Pendant van nr. 137 
 
De twee laatste landschappen vallen af omdat ze op paneel zijn geschilderd. 
 
In het Palazzo Pitti in Florence bevinden zich twee landschapjes van Cornelis van Poelenburg 
die Nicolette C. Sluiter-Seijffert niet vermeldt in haar proefschrift. Beide zijn geschilderd op 
koper en op beide schilderijen staat op de achterzijde geschreven:’Cornelio Satiro19.’ 
Nummer 1218 is 17 centimeter hoog en 22 centimeter breed. 
Nummer 1197 is 16 centimeter hoog en 22 centimeter breed. 
 
De landschapjes in Schotland en Italië komen alle vier in aanmerking, maar in beide gevallen 
gaat het om tegenhangers! Er was echter maar een landschapje in de collectie Leers! Dit lijdt 
tot de voorlopige conclusie dat er op zijn minst nog een vijfde schilderijtje op koper met deze 
afmetingen moet zijn geweest. 
                                                                                                                                      
 
 
 

                                                 
18 N. C. Sluiter-Seijffert, Cornelis van Poelenburch (ca. 1593-1667), Enschede, 1984, p. 233. 
19 De bentnaam van Cornelis van Poelenburch was ‘ Satyr. ’ J. Kiers, F.Tissink, De Glorie van de Gouden Eeuw,  
  Zwolle, 2000. p. 141. 
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Leers 50 
 
139 (148) Twee Tempeltjes, door van Nikkelen. Dit schilderij bracht fl 19,= op. 
 
Isaak van Nickelen (?-1703) schilderde voornamelijk kerkinterieurs. Hij werkte samen met 
Pieter Saenredam. Hij was de leermeester van zijn zoon Jan van Nickelen (1656-1721), zijn 
œuvre omvat kerkinterieurs, gebouwen, landschappen en schilderijen met dieren. 
 

      
 
De bovenstaande tegenhangers zijn geschilderd door Jan van Nikkelen. Ze hangen in de 
Gemäldegalerie in Dresden. Op beide schilderijen staat een tempeltje, al is dat op het rechtse 
schilderij moeilijk te zien. Ze zijn geschilderd op doek en hebben een hoogte van 57,5 
centimeter en een breedte van 73 centimeter. 
 

Leers 51 
 
75 (74) Een slapende Venus met Saters, door D. Vertange; hoog 13 ( 34 cm), breet 26,5 
duimen ( 69,3 cm). Deze Venus werd verkocht voor  fl 32,=.  
 

 
 
Het bovenstaande schilderij draagt als titel Zuidelijk landschap waarin twee saters een naakte 
vrouw bespieden. Het is echter niet het schilderij van de Leers veiling, daarvoor zijn de maten 
te afwijkend: 38,4 x 54 cm! Daniel Vertangen (ca. 1598-1684) was een leerling van Cornelis 
Poelenburgh.  
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Leers 52  
 
121 (139) Een Turkse Zeehaven, door Thomas Wijck; hoog 19 (49,7 cm), breet 25 duimen            
(65,4 cm). Dit schilderij  bracht fl 25,= op. 
 

 
 

Het bovenstaande schilderij van Thomas Wijck heeft als titel: Zuidelijk havengezicht met 
ruiters, een groetenverkoopster en een wandelend paar. 
Paneel , olieverf. Hoog 47, cm, Breed 62,5 cm. 
Veiling Dorotheum, Wenen, 30 maart 2000, lot nr. 221. 
RKD Kunstwerknummer 50631. RKD Websitenummer 61 ‘Wijck, Thomas’. 
 

 
 

Dit schilderij bevindt zich in het Museum der bildenden Künste in Leipzig. Het is 
gemonogrammeerd en geschilderd op paneel. Afmetingen: 56 x 64 centimeter. 
Het schilderij dat op de Weense veiling was komt qua afmetingen aardig overeen met het 
schilderij uit de verzameling Leers, maar niet qua voorstelling. Het  schilderij uit Leipzig 
heeft de juiste voorstelling, maar de hoogte verschilt nogal met het schilderij van Arnout 
Leers (+ 6,3 centimeter). Misschien was dit schilderij toch in de collectie Leers. 
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Leers 53  
 
43 (125) Een kapitaal Landschap, door denzelven; hoog 24 ( 62,8 cm), breet 29 duimen (  
75,9 cm). Dit landschap werd geveild voor fl 90,=.  Denzelven is Jan Wijnants (ca. 1632-
1684). 
 

 
 
Het bovenstaande schilderij heeft als titel: Landschap met jager en ruiter. 
Doek, olieverf. Afmetingen: Hoog 65,4 cm, breed 79,4 cm. 
Veiling Sotheby’s New York, 12 januari 1995, lot nr. 116. 
RKD Kunstwerknummer 3472. RKD Websitenummer 3 ‘Jan Wijnants’. 
 

 
 
Dit schilderij heeft als titel: Boslandschap met ruiters, reizigers en een bedelaar. Doek, 
olieverf. Afmetingen: Hoog 64,8 cm, breed 75,5 cm. Veiling Sotheby’s  Londen, 5 april 1995, 
lot nr. 44. RKD Kunstwerknummer 4232. RKD Websitenummer 5 ‘Jan Wijnants’. 
Beide landschappen hebben mogelijk deel uitgemaakt van de verzameling Leers. 
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Leers 54  
 
42 (34) Twee landschapjes, door Wynands; hoog 24 ( 62,8 cm), breet 15 duimen ( 39,2 cm). 
De twee schilderijtjes werden gezamenlijk voor fl 51,= verkocht. 
 
Deze twee landschapjes van Jan Wijnants komen in de database van de RKD niet voor. 
De RKD heeft 21 archiefdozen met schilderijen van het œuvre van Jan Wijnants. De meeste 
schilderijen zijn op een liggend formaat (> 95 %). 
Van de plus minus achthonderd schilderijen waren er slechts twee die eventueel als 
‘tegenhanger’ kunnen worden geclassicificeerd. 
 

           
J. Wijnants, voluit gem. m. o.                                                    J. Wijnants, 
Doek, 52,5 x 45,5 centimeter.                                                   Doek op paneel, 51,3 x 46 centimeter 
HdG. 184.                                                                                  HdG. 54. 
 
Beide schilderijen waren op de veiling Murat in Parijs op 2 maart 1961, Nrs.161&162. 
De conclusie is dat de twee tegenhangers niet traceerbaar zijn. 
 

Leers 55 
 
111 (124) Twee dito’s met Schaapjes en Bokjes, door J. van der Meer, de Jonge; hoog en 
breet 14 duimen (36,6 cm). Deze twee schilderijen werden verkocht voor fl 32,=.  
 
Er zijn drie Jan van der Meer’s, die in aanmerking komen: 
Jan van der Meer20(I); *onbekend, † 8-3-1670 te Haarlem. Ook genoemd Jan Vermeer van 
Haarlem. Landschapschilder. 
De RKD bezit vijf archiefdozen met afbeeldingen van schilderijen van zijn hand. Het 
overgrote deel van zijn schilderijen zijn vergezichten! 
Jan van der Meer (II); *22-10-1628 te Haarlem, † 25-8-1691 aldaar. Ook genoemd Jan van 
der Meer de Jonge. Landschapschilder. De RKD bezit een archiefdoos met voornamelijk 
schilderijen waarop vee is afgebeeld. Er zijn geen tegenhangers aanwezig! 
 

                                                 
20 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, p.171. 
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Jan van der Meer (III); gedoopt 29-11-1656 te Haarlem, † 28-5-1705 aldaar. Hij schilderde 
genretaferelen, herders in landschappen, enz. 
 
In de database en in de files van de RKD zijn bij deze drie schilders geen schilderijen 
aangetroffen die qua afmetingen in de buurt komen van de twee schilderijtjes van Terwesten. 
 

Leers 56 
 
83 (111) Een kapitaal Stuk, door denzelven, hoog 26 (68 cm), breet 33 duimen (86,3 cm) 
Dit kapitale stuk bracht fl 57,= op. 
 
84 (112) Een dito weerga, door denzelven; hoog en breet als voren. Dit schilderij werd 
afgehamerd op fl 46,= 
Denzelven is Johannes Lingelbach (1622-1674). 
 
Catja Burger-Wegener21 schrijft in haar proefschrift het volgende over deze schilderijen met 
min of meer deze afmetingen: 
8. Ein Zahnzieher zu Pferd auf einem römische Markt 
    Lw.  68,5 x 86 cm 
    Bezeichnet unten links: J. Lingelbach Ao 1651 
   Der dunkelgraue Sarkophag im Mittelgrund ist identisch mit dem porphysarkophag, der bis 
   1666 vor dem Pantheon gestanden hat und seit 1734 in San Giovanni im Lateran als  
   Sarkophag für Clemens XII in der Corsini-Kapelle befindet. Links sist man einige Säulen  
   von der Vorhalle des Pantheons. 
   Amsterdam Rijksmuseum Inv. Nr. 1468. 
 

 
                                                 
21 C. Burger-Wegener, Johannes Lingelbach 1622- 1674, München, 1976, pp. 222, 
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45. Gemüsemarkt in Rom 
      Lw. 69 x 87 cm 
      Bezeichnet rechts unten: J. Lingelbach 1670 
      Blick auf die Rampe des Capitols mit den beiden Dioskuren. Davor der Brunnen delle 
      Tartarughe von Giacomo della Porta (1585) von der Plazza Mattei. Links eine 
      Triumphsäule. 
      Louvre , Paris, Inv. Nr. 1434 
 

 
 
 
Het derde schilderij dat eventueel in de Leers verzameling geweest kan zijn is: 
92. Südlicher Hafen mit Neptunsstatue 
      Vor einem Palast am Hafen links rasten einige Kaufleute und Reisende. Von links kommt  
      ein türkische Kaufmann, der von einem schirmtragende Mohren begleitet wird. Hinter ihm  
      steht eine Neptunsstatue. Rechts Ausblick auf den Hafen und Küstenstreifen.  
      Dulwich College Picture Gallery, Inv. Nr. 326, London. Dit schilderij heeft de   
      afmetingen: 69,5 x 87,3 centimeter.                                                                                                             
 
Alle drie schilderijen kunnen in de Leers verzameling zijn geweest! 
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Leers 57 
 
122 (55) Een Landschapje in de manier van Poelenburg, door Hoet; hoog 9,5 (24,9 cm), 
breet 13 duimen (34 cm). De prijs op de veiling was fl 11,=. 
 
123 (76) Een dito, in de manier van denzelven: hoog 10 (26,2 cm), breet 14 duimen (36,6 
cm). Dit schilderij werd afgehamerd op fl 25,=. 
 
Er zijn drie kandidaten die als schilder eventueel in aanmerking komen als vervaardiger van 
de twee bovengenoemde landschapjes: 
Gerard Hoet22 (I), (1648-1733). Hij schilderde portretten, historische en mythologische 
onderwerpen en genretaferelen. 
Gerard Hoet (II), (1698-1760). Hij schilderde historische en mythologische onderwerpen. 
Hendrik Jacob Hoet, (1693-1733). Hij schilderde historische en mythologische onderwerpen. 
 
Swillens noemt de laatste twee schilders niet in zijn boek! 
 
In de database van de RKD zijn geen schilderijen met boven genoemde afmetingen van deze 
drie schilders bekend! In het archief van De RKD is een afbeelding met de volgende 
afmetingen: 26 x 33 centimeter. De schilder is Gerard Hoet. Het schilderij is 
gemonogrammeerd: G Hoet. Verblijfplaats onbekend. 
                                                 
22 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, p.134. 
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Dit schilderij zou het tweede schilderij  123 (76) uit de collectie Leers kunnen zijn. 
 

 
 

Leers 58  
 
117 (113) Een Bacchus met Kindertjes, door Holstein; hoog 23 (60,2 cm), breet 31 duimen           
(81,1 cm).Dit schilderij was relatief goedkoop, fl 10,=. 
 
Swillens23 bespreekt drie Holsteijn’ s in zijn Schilderslexicon: 
Cornelis Holsteijn, (1618-1658), schilderde historische en genretaferelen. 
Pieter Holsteijn (I), (ca. 1580-1662), glasschilder. 
Pieter Holsteijn (II), (1614-1673), graveur, etser. 
 
Alleen Cornelis Holsteijn komt dus in aanmerking. Hij heeft minimaal twee schilderijen met 
Bacchus als onderwerp geschilderd, zijnde: 
Bacchus. Paneel, olieverf , 75 x 108 cm. Veiling Dorotheum, Wenen, 23 maart 1965,                 
lot nr. 59. RKD Kunstwerknummer 2496. RKD Websitenummer 9 ‘Cornelis Holsteijn’, en 
Triomf van de jonge Bacchus. Doek, olieverf, 55 x 66. Veiling Sotheby’ s, 15 november 2005, 
lot nr. 102. RKD Kunstwerknummer 2494. RKD Websitenummer 7 ‘Cornelis Holsteijn’. 
 
Beide schilderijen hebben andere afmetingen dan dat uit de collectie Leers! 
 
 
 

                                                 
23 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, p.135. 
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Veiling Dorotheum, Wenen. 23 maart 1965.                           Veiling Sotheby’ s, 15 november 2005. 
 

Leers 59  
 
102 (116) Een Boere Gezelschap, door Gerrit Lundens, 1653; hoog 23 (60,2 cm), breet 23 
duimen (60,2 cm). Het schilderij werd bij fl 51,= afgehamerd. 
 
Gerrit Lundens (1622-1986) is vooral bekend om zijn kopie van de oorspronkelijke 
Nachtwacht.   Lawrence Steigrad Fine Arts in New York heeft het onderstaande schilderij in 
bezit. Het heeft de titel Wedding Dance in a Tavern. Olieverf op doek.                          
Afmetingen: 49,5 x 61 cm. Het kan het schilderij uit de collectie Leers zijn, maar dan is het 
ingekort! 
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Leers 60  
 
70 (70) Een vrolyk Stukje, door van der Mey; hoog 10 ( 26,2 cm), breet 11 duimen ( 28,8 cm). 
 
71  (71) Een dito, zynde een weergaa, hoog 9 ( 23,5 cm), breet 8 duimen ( 20,9 cm). Beide 
schilderijen brachten  fl 111,= op. 
 
Hieronymus van der Mij (1687-1761) was een leerling van Willem van Mieris. Hij schilderde 
portretten, historie- en genre voorstellingen.  
 

 
 

In de RKD files was geen schilderij aanwezig met de afmetingen van Een vrolyk Stukje, door 
van der Mij.. Het tweede schilderij, Terwesten 71, kan het bovenstaande zijn.  
De RKD files geven de volgende informatie:’H. van der Mij (CW, sept. 1991) 
Links onder op tafelrand gemonogrammeerd.                                                                                                       
Paneel, 24,7 x 20 centimeter. 
Veiling . Parijs (Drouot) 7 december 1990, nr. 135. 
Veiling Londen (Christie’s) 13 september 1991, nr. 139. 
De titel van het schilderij is Een dienstmeid gezeten aan tafel. 
 
Hieronymus van der Mij is een schilder die tegenwoordig vooral ‘bekend’ is als portrettist, 
terwijl zijn schilderijen met andere onderwerpen nauwelijks bekend zijn. 
 



 113

C. Wansink24 bespreekt in zijn artikel het andere gedeelte van het œuvre van Hieronymus van 
der Mij en doet een eerste poging de voorlopige catalogus van de historie- en genre 
voorstellingen van Hieronymus van der Mij samen te stellen. De schilderijen uit de 
verzameling Leers worden niet genoemd door de auteur. 
Ook geeft hij een lijst van de historie- en genrevoorstellingen van Van der Mij, die alleen 
bekend zijn uit beschrijvingen in oude veilingcatalogi. De veilingcatalogus van de collectie 
Leers kent Wansink niet! 
Opvallend is dat van der Mij (in de voorlopige catalogus van Wansink) alleen schilderijen 
maakte met staande formaten, terwijl het schilderij Terwesten 70 een liggend formaat heeft! 
De auteur wijst op het feit dat van der Mij ’s vroege historie- en genrevoorstellingen een grote 
afhankelijkheid van het werk van Willem van Mieris tonen. Volgens Wansink is er ook 
verwantschap met het werk van de zoon van Willem van Mieris, Frans van Mieris de Jongere.  
Frans van Mieris de Jongere en Hieronymus van der Mij waren leeftijd- en studiegenoten. 
 

Leers 61  
 
135 (119) Een oud Mannetje die een Haring schild, in de manier van Van Tol; hoog 17                  
(44,5 cm) , breet 13 duimen (34 cm). Dit doek werd voor fl 10,= geveild. 
 
Dominicus van Tol (1635-1676) was een leerling van zijn oom Gerard Dou. Hij schilderde 
portretten en genre taferelen.  
 

 

                                                 
24 G. Wansink, Hieronymus van der Mij als historie- en genreschilder, Oud Holland, Jaargang/Volume99, 
   1985, pp.201-215. 
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Dit is niet het doek uit de Leers collectie, maar een zelfde voorstelling van Dominicus van der 
Tol, zijnde Man die haring kaakt. Paneel, 26 x 19 cm. Het was in de Gemäldegalerie Alter 
Meister, Staatliche Kunstsammlungen in Dresden en is in 1945 verloren gegaan. 
Volgens Terwesten was het schilderij geschilderd op de manier van Van Tol. 
 

Leers 62  
 
78 (59) Een Jonge op een Paard dat drinkt, door P. Verbeek; hoog 10 ( 26,2 cm), breet 9 
duimen ( 23,5 cm). Deze voorstelling werd verkocht voor  fl 19,=. 
 
Pieter Cornelisz. Verbeeck25 (ca.1616-1654) schilderde paarden en landschappen. Horst 
Gerson26 vermeldt over dit schilderij het volgende:’ 11. (afb. 3/2). JONGEN OP EEN WIT 
PAARD. In een heuvelachtig landschap met rechts een kale boomstomp een naar links 
gewend wit paard, dat zich naar voren buigt, om uit een beekje op den voorgrond te drinken. 
De jongen, schrijlings op het paard gezeten, draagt een paarse jas, blauwe broek en rood vest. 
Hij heeft een mand aan zijn linkerarm en een stokje in de linkerhand. Rechts een springend 
roodbruin hondje. Gemonogrammeerd: P. VB. Paneel 25 x  21,5 cm. 
Veiling Arnout Leers, Amsterdam, 19 Mei 1767, no. 78.  
Veiling van der Marck, Amsterdam, 25 augustus 1773 no. 9 (fl 21,= aan Pothoven). 
Kunsthandelaar J. J. Lolkes de Beer, Den Haag. 
Verzameling Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn. 
 

 

                                                 
25 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders- Lexicon, Utrecht, 1965, p. 254. 
26 H. Gerson, Leven en werken van den paardenschilder Pieter Verbeeck, echtgenoot van Elisabeth van 
Beresteyn, ’s-Gravenhage 1940, p. 190 en afbeelding p.205. 
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Leers 63 
 
89 (65) Een heer met een Juffrouw in een Kamer, met veel bijwerk, extra uitvoerig, in de 
manier van Jan Mierris; hoog 25,5 (66,7 cm), breet 15,5 duimen ( 40,5 cm) 
Dit interieur werd op  fl 29,= afgehamerd. 
De veilingcatalogus  geeft een hoogte van 20 duim ( 52,3 cm) op. 
 
Terwesten omschrijft de stijl waarop dit schilderij is gemaakt als:’ in de manier van Jan 
Mierris’. Met andere woorden het schilderij is door een leerling of navolger geschilderd. 
 
Jan van Mieris1(1660-1690) was een leerling van zijn vader Frans van Mieris. Hij schilderde 
voornamelijk portretten. 
 

 
                            Postuum portret van Jan van Mieris door Frans van Mieris (1689-1763).         

Paneel, 14 x 11,5 cm. Collectie Castendijk, Rotterdam. 
Gedateerd en gesigneerd: F. v. Mieris Fec. Anno 1744. 

 
De files van de RKD in Den Haag bevatten geen afbeelding van een schilderij dat uit de 
collectie Leers afkomstig is. 
                                                 
1 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, pp. 177-178. 
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Leers 68 
 
108 (107) Een fraay stil Watertje, door Jan van de Kapelle hoog 18 (47,1 cm) , breet 21 
duimen (54,9 cm). De verkoopprijs was  fl 43,=. 
 

 
Jan van de Capelle, Gesigneerd Rembrandt f. Ca. 1652.  94 x 75 cm. 

Buscot Park, Engeland, The Faringdon Collection 
 

 
Er zijn drie schilderijen van Jan van de Capelle (1626-1679) die in aanmerking komen: 
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Kalme zee bij zonsondergang in de voorgrond een visser. Paneel, olieverf.                        
Afmetingen: 47 x 60 cm. Wallraf-Richartz Museum, inv. nr. 2533. 
RKB Kunstwerknummer 36527. RKB Websitenummer 96 ‘Jan van de Capelle’. 
 

 
 

Schepen voor anker op een kalme zee. Doek, olieverf. Afmetingen: 47,5 x 60,5 cm. 
Rijksmuseum, inv. nr. A 4042. Verz. De Bruijn-de Leeuw. 
RKB Kunstwerknummer 9270. RKB Websitenummer 10 ‘Jan van de Capelle’. 
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Het bovenstaande schilderij was in de verzameling van Heywood-Lonsdale in Londen in 
1938. Het is gesigneerd en gedateerd 1651. Het is geschilderd op doek en is 46,3 centimeter 
hoog en 52,7 centimeter breed. 
 
Van de drie fraaie stille watertjes is het schilderij in de verzameling van Heywood-Lonsdale 
in Londen qua afmetingen nog het dichtst in de buurt van het schilderij uit de collectie Leers.  
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Leers 69  
 
100 (130) Een binnenhuis, door P. de Hoogh; hoog 27 (70,6 cm), breet 23 duimen (60,2 cm) 
Het werd verkocht voor  fl 44,= 
 
Er komen vier schilderijen van Pieter de Hoogh qua afmetingen in aanmerking: 
 

 
 

Een interieur, met een drinkende vrouw en twee mannen, en een dienstmeisje. Doek, olieverf. 
Afmetingen: 73,7 x 64,6 cm. National Gallery, Londen. (NG 834). 
 
Het schilderij op de volgende pagina heeft als titel Een moeder met een zuigeling. Doek, 
olieverf. Afmetingen: 67,8 x 55,6 cm. 
Gesigneerd op de stoof (slecht zichtbaar): P. d Hooch (ca. 1658-1660).  
San Francisco, The Fine Arts Museums of San Francisco, inv.nr. 61-44.37. 
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Het schilderij op de volgende pagina heeft als titel Een appelschillende vrouw. Doek, olieverf. 
Afmetingen: 70 x 54 cm. Niet gesigneerd, niet gedateerd (ca. 1660). 
Londen, Wallace Collection, inv. nr. P 23. 
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Hofstede de Groot1 beschrijft het schilderij op de volgende pagina als volgt: ‘173 JUNGE 
DAME IN VESTIBÜL, DER EIN BRIEF GEBRACHT WIRD. Die Dame in hellblauer Jacke 
und rotem Rock sitzt in der rechten hinteren Ecke des mit Fliesen belegten Vorraumes. Ein 
Hündchen sitzt auf ihrem Schoss, ein anderes etwas grösseres steht links. Durch die Tür 
rechts ein Diener, der den Hut gezogen hat, eingetreten und bringt einen Brief. Durch das 

                                                 
1 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1907, Erster Band, p. 521. 
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Fenster und die Tür links, die nach der Strasse führt, fällt Licht ein. Ein Kind mit Peitsche 
steht aussen davor. Man blickt auf ein paar Bäume am Kanal und die hell beschienenen  
Häuser der anderen Strassenseite, des Kloveniersburgwal in Amsterdam. 
Bezeichnet P d’ hooch f. 1670 
Leinwand 68 x 59 
Ein Bild mit den gleichen Massen auf der Versteigerung Leers in Amsterdam am 19. Mai 
1767, doch kann dies auch das Gemälde der Sammlung Hope in London sein. 
Rijksmuseum in Amsterdam, Vermächtnis v. d. Hoop, Kat. 1905, Nr. 1249 (alte Nr. 682). 
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Alhoewel het schilderij op de vorige pagina qua afmetingen zeer dicht komt bij die van 
Terwesten, zijn er toch nog wezenlijke afwijkingen ten opzichte van de zeer accurate 
beschrijving van Hofstede de Groot. Het betreft de kleding van de afgebeelde dame. Hofstede 
de Groot schrijft dat de dame een helblauw jasje draagt met een rode rok. Dit is niet het geval: 
de dame in kwestie heeft een gele rok en daarover draagt zij een helblauw jasje.’ 
Indien Hofstede de Groot zich vergist heeft in de kleur van de rok, dan is dit schilderij in de 
collectie Leers geweest. 
 

Leers 70  
 
69 (64) Een Nagtligt, door Houbraken; hoog 17 ( 44,5 cm), breet 13 duimen ( 34 cm). Het 
bracht op de veiling  fl 33,= op. 
 
Arnold Houbraken2 (1660-1719) schilderde portretten en bijbelse voorstellingen. Hij was 
tevens etser en graveur. Hij schreef ‘De groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders 
en Schilderessen’. 
 
Wat betreft het onderwerp van het schilderij geeft van Dale de volgende informatie:’Een 
nachtlicht is een licht  dat ’s avonds brandt, met name een lichtje dat men ’s nachts op een 
slaapkamer laat branden3.’In de kunstgeschiedenis is het echter een genrevoorstelling waarbij 
een of meerdere kaarsen personen of voorwerpen verlicht (ten). 
 
De RKD files hebben geen afbeelding van een (of meerdere) schilderijen met een kaars of een 
andere lichtbron geschilderd door Houbraken. Wel zijn er twee afbeeldingen aanwezig met 
bijna dezelfde afmetingen. 
 

                    
 
Beide schilderijen zijn geschilderd op paneel en zijn 44,4 centimeter hoog en 34,2 centimeter 
breed. Ze zijn gemonogrammeerd rechts onder. 
In 1972 zijn deze schilderijen geveild bij Christie’s in Londen op 20 november . 
Huidige verblijfplaats onbekend. 
 
                                                 
2 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, p. 138. 
3 Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, Utrecht, 1999, deel 2, p.2133. 
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In Appendix drie schrijft Moes dit schilderij toe aan Schalke (Een Nagtlicht door Schalke). 
Gotfried Schalken (1643-1706) was een leerling van Samuel van Hoogstraten en van Gerard 
Dou. Hij werd ook wel ‘Koning Kaarslicht’ genoemd, omdat hij door het virtuoze gebruik van 
het kaarslicht in zijn schilderijen beroemd werd. Er zijn minimaal twee schilderijen van 
Gotfried Schalken die qua voorstelling èn maatvoering  in de collectie Leers kunnen zijn 
geweest! 
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Het  schilderij op de vorige pagina bevindt zich in het Uffizi in Florence. Het is geschilderd 
op paneel en is 44,5 centimeter hoog en 34,5 centimeter breed. 
 
Het onderstaande schilderij bevindt zich in Nationaal Museum in Krakau. Het is geschilderd 
op paneel, en is 44 centimeter hoog en heeft een breedte van 35 centimeter. 
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Leers 71  
 
114 (133) Een fraay Stuk met Gansen, Hoenderen en andere Vogels door Victor, zynde zo 
fraay als van Hondekoeter; hoog 38,5 (100,7 cm), breet 37 duimen (96,8 cm). Dit schilderij 
werd verkocht voor  fl 31,=. 
 
Jacomo Victors (1640-1705) was een stillevenschilder (vogels, hoenders, enz.). Het 
bovenstaande schilderij komt niet voor in de RKD database noch in de RKD archieven. Het 
Rijksmuseum heeft een schilderij van Jacomo Victors met een haan, kippen, duiven en een 
marmot. (128 x 111 cm ) 
 
Zover ik heb kunnen nagaan is er een artikel geschreven over Jacomo Victors, namelijk door 
Debra Miller4. Jacomo Victors’ œuvre wordt  in dit artikel echter niet besproken. 
 

Leers 72  
 
116 (140) Jozeph met Potiphars Wyf, door Wighmana; hoog 30 (78,5 cm), breet 25 duimen  
(65,4 cm). Deze bijbelse voorstelling werd voor  fl 32,10 verkocht. 
 
Gerardus Wigmana (1673-1741), ook wel de Friese Raphaël genoemd, was een leerling van 
Jelle Sybrandi in Sneek.. Hij was voornamelijk portretschilder en etser. 
 

 
Gerardus Wigmana (1673-1741) 

Bernard Picart (graveur) 
Stadsarchief Amsterdam 

 
Pilger5geeft de volgende informatie:’Gerard Wigmana (1673-1741) Gem. Erw. G. Hoet, 
Catalogus…, II, 1752, 526. G. Hoet-P. Terwesten, Catalogus…, III, 1767, 603, No. 116. Vgl. 
Th. – B. XXXV, 1942, 551. 

                                                 
4 D. Miller, A Confusion of Names: Jacobus Victors and Jacob van de Kerckhoven, in Oud Holland, 105 (1991)  
   nr. 1. pp. 44-49.  
5 A. Pilger, Barockthemen, Eine Auswahl von Verzeichnissen zurIkonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, 
  Budapest, 1974, Band I, p. 84. 
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Een foto van dit schilderij bevindt zich in de RKD files. Het is gemongrammeerd (CW) en is 
geschilderd op paneel. De afmetingen zijn 70 centimeter hoog en 55 centimeter breed. Het 
onderwerp is Potifar beschuldigt Jozef. Maar volgens de RKD  moet de titel zijn Ahasveros, 
Esther en Haman. 
 
Veiling Leiden 17 augustus 1778, nr. 13. 
Veiling J van Zurendaal, Leiden, 25 juni 1785, nr. 50. 
Veiling Londen (Sotheby’ s), 25 mei 1988, nr. 12 met afbeelding, als F. van Mieris II. 
Veiling Londen (Sotheby’ s), 17 mei 1989, nr. 38 met afbeelding, als F. van Mieris II. 
 
In juni 2004 werd dit schilderij weer geveild door Fisher in Luzern met als titel:’Joseph vor 
Potiphar von dessen Gattin bezichtigt.’ 
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Het schilderij op de vorige pagina,  Jozef en de vrouw van Potiphar, werd in 1982 door de 
Galerie Bruno Meissner in Zürich aangeboden. Het is geschilderd door Jean François de Troy 
(1679-1752). Het doek is 80,5 centimeter hoog en heeft een breedte van 64,5 centimeter. 
Het is gesigneerd en gedateerd 1737. 
Alhoewel de afmetingen aardig overeenkomen met die van  Terwesten en het onderwerp 
identiek is, blijft het onmogelijk vast te stellen of dit schilderij als een Wigmana in de 
collectie Leers was.   
 

Leers 73  
 
48 (44) Een Boere-Binnehuis, in de manier van Potter, door Kamphuisen; hoog 12,5 ( 32,7 
cm), breet 14 duimen ( 36,6 cm). Op de veiling werd er  fl 55,= voor betaald. 
 

 
 
Het bovenstaande schilderij is toegeschreven aan Govert Dircksz. Camphuijsen (1624-1672). 
Het heeft de titel Boereninterieur met een meid bij een waterput en koeien in de deuropening. 
Het is geveild bij Piasa in Parijs op 5 december 2001. De afmetingen werden niet gegeven. 
RKD Kunstwerknummer 55815  RKD Websitenummer 26 ‘Camphuijsen. 
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Het schilderij op de vorige pagina wordt door het Rijksmuseum6 betiteld als Vrijage in een 
koestal. De afmetingen zijn 33 x 37 cm. Het schilderij is gesigneerd G. C[a] mph [u] ijsen, en 
is overschilderd met de valse signatuur P. Potter. Dit schilderij was in de collectie Leers. 
 

Leers 74  
 
103 (103) Een Liereman met Jongens, door A. Both; hoog 25 (65,4 cm), breet 31 duimen           
(81,1 cm). De Both verwisselde voor fl 16,= van eigenaar. 
 
Andries Both7(ca.1608-1641) was een leerling van zijn vader Dirck Both en van Abraham 
Bloemaert. Hij schilderde genretaferelen. 
 
Het onderwerp van een lierenman met jongens was een populair onderwerp in de zeventiende 
eeuw. Een voorbeeld hiervan is het onderstaande schilderij van Nicolaes Maes dat zich in het 
Dordrechts Museum bevindt. (doek, 99 x 108,3 cm) 
 

 
 
Ook David Vinckboons schilderde ditzelfde onderwerp. In 1990 bevond dit schilderij zich in 
de collectie Rob Smeets in Milaan. Het is getiteld’ Il suonatore di organetto.’ 
Gesigneerd en gemonogrammeerd en gedateerd 1605. Paneel,  23,5 x 31,5 cm 
Het schilderij is afgebeeld op de volgende pagina. 
                                                 
6 P. J. van Thiel, Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam / volledig geïllustreerde catalogus door de  
  Afdeling Schilderijen van het Rijksmuseum, Amsterdam, 1976. 
7 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, p. 54. 
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Het schilderij uit de Leers collectie kon niet worden getraceerd. 
 

Leers 75  
 
68 (63) De Heilige Famielje, door Beschei; hoog 17,5 ( 45,8 cm), breet 25 duimen ( 65,4 cm). 
Deze heilige familie werd verkocht voor  fl 22,=. 
 
Balthasar Bescheij8 (1708-1776) schilderde landschappen gestoffeerd met kleine figuren. 
Kopiist van werken van Rubens, Van Dijck, Teniers, enz. 
Balthasar Bescheij heeft de Heilige Familie minimaal vijf keer geschilderd. Het betreft de vier 
hier onder genoemde schilderijen en het exemplaar uit de collectie Leers: 
                                                                                                                                                            
1. Een Heilige Familie, die geveild is in Brussel (PSK) op 27 februari 1969. Het schilderij 
is gemonogrammeerd en geschilderd op doek. De afmetingen zijn: hoog 142 centimeter en 
breed 71 centimeter. 
 
2. Een schilderij van de Heilige Familie dat geschilderd is op paneel. De afmetingen zijn: 
hoog  37,5 centimeter en breed 49 centimeter. Verblijfplaats onbekend. 
 
3. Een volgende Heilige Familie bevindt zich in de Bayerische Staatsgemäldesammlung in 
München. Afmetingen zijn onbekend. 
 
4. Een Heilige Familie naar Rubens. Het paneel is gesigneerd linksonder: 
Beschey. De afmetingen zijn: hoog  44 centimeter en breed 36 centimeter. Veiling Londen  
 Sotheby’s), 17 april 1996. 
 
Het exemplaar uit de verzameling Leers kon niet worden getraceerd. 
                                                 
8 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, p. 41. 
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Leers 76  
 
44 (33) Een dito met Schaapjes en Bokjes, door Jacob van der Does; hoog 11,5 ( 30 cm), 
breet 13,5 duimen ( 35,3 cm). De nieuwe eigenaar betaalde fl 25,= voor dit schilderij. 
 
Jacob van der Does9(1623-1673) schilderde genretaferelen en landschappen. Hij had twee 
zonen: Simon (1653-1718) en Jacob II (1654-1699)10. Beiden waren schilders. 
 

 
 
Het bovenstaande schilderij bevindt zich in de Staatliche Kunsthalle in Karlsruhe. Het is 
geschilderd door Simon van der Does en is 31 cm hoog en heeft een breedte van 36 cm. 
 
In de RKD files in Den Haag zijn geen afbeeldingen van een schilderij uit de collectie Leers 
van de hand van Jacob (I) van der Does en Jacob (II) van der Does. 
 
Het bovenstaande schilderij was aanwezig in de collectie Leers. De toeschrijving was dus 
onjuist. 
 
 
 
 
 
                                                 
9 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, p. 91. 
10 Swillens kent Simon van der Does, maar Jacob II niet. 
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Leers 77  
 
76 (77) Een Sater met een Nimphie, door Pieter van der Werf; hoog 13 ( 34 cm), breet 10 
duimen ( 26,2 cm). Op de veiling werd dit schilderij verkocht voor  fl 16,=. 
 
Pieter van der Werff11 (1665-1722). Leerling van zijn broer Adriaen van der Werff. Schilder 
van bijbelse en allegorische taferelen en portretten. 
 

                    
   Pieter van der Werff, Zelfportret, 1700.                               Een satyr verleidt een nimf. 
 
Op 31 mei 1989 werd  bij Christie’s het  bovenstaande schilderij geveild met de titel: ’Een 
satyr verleidt een nimf’. Volgens Christie’s was de maker Pieter van der Werff.                    
Het werd gekocht voor de Wallace Collection in Londen. In de catalogus wordt het schilderij 
toegeschreven aan Adriaen van der Werff! Ook is de titel veranderd in:’Herder en herderin’. 
Het is geschilderd op doek en heeft een hoogte van 46,8 centimeter en een breedte van 38,7 
centimeter. Deze afmetingen wijken te veel af van die van het schilderij uit de Leers collectie! 
 

Leers 78  
 
38 (67) Een Gezigt in de Stad Keulen, door J. van der Heyden, en gestoffeert door A. van de 
Velde, zynde verwonderlyk  uitvoerig; hoog 8,5 ( 22 cm), breet 10,5 duimen ( 27,5 cm). Het 
Keulse stadsgezicht werd op fl 150,= afgehamerd. Terwesten  plaatst hierbij nog een 
opmerking: 
NB. Het bovengemelde Stukje komt voor in de Catalogus van de Hr. P. Testas, te zien op 
pagina 178. alwaar Num. 26 blijkt, ’t zelve toen verkogt is voor fl 165,= 
 
Hofstede de Groot12schrijft over dit schilderij:’In Köln. Die Staffage von A. van de Velde. 
21,8 x 27. 
Vielleicht Versteigerung in Amsterdam am 18. 1707 Nr. 25 (fl 85), Hoet I S. 103. 
Versteigerung Graf van Wassenaar-Obdam im Haag am 19. Aug. 1750 Nr. 99 (fl 202) 
Versteigerung P. Testas in Amsterdam am 29. März 1757 Nr.26 (fl 165 an Leers), Terw.  S. 178. 
Versteigerung Arnoud Leers in Amsterdam  am 19. Mai 1767 Nr. 38 (fl 150), Terw. S. 599.’ 

                                                 
11 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, p. 271. 
12 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1923, Achter Band, p. 385. 



 133

 

 
 

Het bovenstaande schilderij van der Heyden heeft als titel ’Vor dem Tore einer befestigten 
Stadt’. Het paneel bevindt zich in de Staatlichen Kunstsammlungen Schloss Wilhemshöhe in 
Kassel. De afmetingen zijn: hoogte 21 centimeter en breedte 28,5 centimeter. 
Dit schilderij was in de collectie Leers! 
 

 
 
Leers 79  
 
128 (132) Een dito met Koeyen en Schaapen, door Carré. De prijs was fl 12,= 
 
‘Een dito’ is in dit geval een landschapje. Het traceren van dit schilderij wordt bemoeilijkt 
door het feit dat er geen afmetingen bekend zijn. Bovendien zijn er meerdere Carrée’s. 
Swillens13 kent de volgende: 
1. Abraham Carrée (1694-1762). 
2. Francicus Carrée (1630-1669). 
3. Hendrik Carrée (1656-1721). 
4. Hendrik Carrée de Jonge (1696-1775). 
5. Johannes Carrée (1698-1772). 
6. Michiel Carrée (1657-1727).  
 
De Carrée, die zich het meest met het schilderen van landschappen heeft bezig gehouden is 
Michiel Carrée.  
 

                                                 
13 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, pp. 67-68. 



 134

     
Michiel Carrée (1657-1727)                                            Michiel Carrée (1657-1727) 
Olieverf op doek, 48,7 x 57,4 cm                                    Olieverf op doek, 48,8 x 57,3 cm 
Museum voor Schone Kunsten, Gent                              Museum voor Schone Kunsten, Gent 
 
Maar ook Abraham Carrée (1694-1762), een leerling van zijn vader Hendrik Carrée, 
schilderde landschappen. Meestal kopieerde hij oude meesters. 
Het schilderij op de volgende pagina is een kopie van Paulus Potter’s Rustend vee in een 
weide. Het schilderij van Potter is geschilderd op paneel en meet 35,5 bij 46,5 centimeter. Het 
is linksonder gesigneerd en gedateerd: Paulus Potter. F. / 1652. Het schilderij bevindt zich in 
de Staatliche Kunstsammlungen in Dresden.                                                                                   
Het schilderij van Abraham Carrée was op de veiling Den Haag (van Marle en Bignell),          
8 november 1946, nr. 25. 
Het is geschilderd op paneel en meet 33 x 46 centimeter. 
De titel is Landschap met grazend vee. 
 

 
             Abraham Carrée Landschap met grazend vee. 
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           Paulus Potter Rustend vee in een weide 
 

 
            Abraham Carrée Boerenfamilie in een boomrijk landschap 
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Het onderste schilderij op de vorige pagina van Abraham Carrée was op de veiling Den Haag 
(van Marle en Bignell) op 20 december 1960 (nr. 47) 
Het is geschilderd op paneel en heeft de volgende afmetingen: hoogte 40 centimeter en 52 
centimeter breed. 
Gesigneerd: A. Carré. (rechtsonder) 
Het schilderij heeft als titel: Boerenfamilie in een boomrijk landschap. 
 
In het Staatliches Museum in Schwerin bevindt zich het schilderij De melkmeid van Paulus 
Potter. 
Het is geschilderd op paneel en heeft de volgende afmetingen: hoogte 38 centimeter en 49,5 
centimeter breed. 
Het is gesigneerd onder de windas van de put en gedateerd Paulus / Potter f. / 1648 
 

 
Paulus Potter De melkmeid. 
 
Vanwege het ontbreken van afmetingen kan men onmogelijk het landschap uit de 
verzameling Leers met zekerheid aanwijzen. 
 

Leers 80  
 
13 (13) Een schoon Stuk met Italiaansche Vrugten, door Campidoglio; hoog 19 ( 50 cm), 
breet 24,5 duimen ( 64 cm). Voor fl 11,= veranderde dit werk van eigenaar. 
 
De schilder van dit stilleven was Michelangelo Pace, ook wel Michelangelo di Campidoglio  
(1610?-1670?) genaamd. 
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 Xander van Eck14waarschuwt dat het Romeinse werk van Abraham Brueghel en dat van Pace 
dikwijls wordt verward door de nauwe verwantschap die er bestaat tussen hun schilderijen. 
Hij zegt onder meer:’Aangezien beide kunstenaars kwalitatief hoogstaande en qua onderwerp 
aantrekkelijke schilderijen maakten zijn hun namen goed voor stevige prijzen, maar omdat 
hun werk nog zeer spaarzaam is gepubliceerd, is er omtrent de toeschrijvingen nogal wat 
verwarring, en worden ook nogal wat mindere stukken ten tonele gevoerd.’ 
 
Als men in de files van de RKD gaat zoeken onder de namen Abraham Brueghel en 
Michelangelo Pace vindt men afbeeldingen van schilderijen met de volgende namen: 
David de Coninck (1646-1699). 
Pieter Boel (1622-1674). 
Jean Baptiste Monnoyer (1636-1699). 
Osias Beert (?-1678). 
Alexander Coosemans (1627-1689). 
Frans van Everbroeck. 
Evert van Doyenburgh. 
Pieter Gerritsz. van Roestraten (1630-1698). 
Hieronymus Galle (1625-1679). 
Jacob van der Bocht. 
Caspar Peter Verbruggen (II) (1664-1730). 
Pseudo- van Kessel. 
Simon Pietersz. Verelst (1664-1720). 
 
Dit schilderij uit de collectie Leers is niet gevonden. 
 

Leers 81 
 
8 (11) Een Kruisiging van Christus, door Andr. Chiavoni, hoog 27 (70,6 cm), breet 29 duimen 
(75,9 cm). Ook dit werk werd verkocht voor fl 20,=. 
 
De werkelijke naam van de schilder is Andrea Meldolla, genaamd Schiavone (ca. 1510-1563). 
 
Francis Richardson15 bespreekt in zijn boek het œuvre van Andrea Schiavone. Hij bespreekt 
383 schilderijen, waarvan er volgens de auteur 44 ten onrechte aan Schiavone zijn 
toegeschreven. Een Kruisiging komt niet in de Schiavone’ s œuvrecatalogus voor. 
Hij had vele navolgers, zoals Lambert Sustris, Marco del Moro en Batista Veronese. 
 
De Kruisiging van Christus uit de verzameling Leers was niet traceerbaar. 
 
Leers 82  
 
113 (122) Een Landschap in de manier van Karel du Jardin, hoog 27 (70,6 cm), breet 23 
duimen (60,2 cm). Het schilderij werd bij fl 32,= afgehamerd. 
 
Het schilderij is geschilderd in de trant van Karel Dujardin, maar de werkelijke schilder is 
onbekend bij Terwesten! Dit schilderij uit de Leers collectie is niet te traceren!  
 
 
 
                                                 
14 A. van Eck, Nieuw ontdekt werk van Abraham Brueghel en Michel Pace, een confrontatie, Tableau, nr.2,  
  1989, pp. 88-89. 
15 F. L. Richardson, Andrea Schiavone, Oxford, 1980. 
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Leers 83  
 
20 (18) Een Lieve Vrouwe Beeld met een Kindje op haar schoot, ongemeen krachtig in de 
Italiaansche manier geschildert, door Rosendaal; hoog 39 ( 102 cm), breet 32,5 duimen                        
( 85 cm). Voor dit schilderij werd fl 13,= betaald. 
 
Over Nicolaas Rosendael heeft Swillens16de volgende informatie: ‘*1636 te Enkhuizen,  
†1686. Is in Italië geweest. Genreschilder.’ 
 
Dit schilderij is niet gevonden. 
 

Leers 84  
 
109 (109) Een scheepje, extra fraay, door Vitringa: hoog 22,5 (58,9 cm), breet 26,5 duimen 
(69,3 cm). Dit zeestukje werd verkocht voor fl 30,=. 
 

 
 

Wigerus Vitringa (1657-1725) gaf dit schilderij de titel Spiegeljacht en andere vaartuigen op 
een woelig water, midden links op de achtergrond het silhouet van een kerkgebouw. Paneel, 
olieverf. Afmetingen: 53,5 x 72,5 cm. Gesigneerd links onder Witringa. Veiling: Audap, 
Parijs, 16 juni 1955, lot nr. 49. 
RKD Kunstwerknummer 4447 RKD Websitenummer 2 ‘Wigerus Vitringa’. 
 
Het schilderij op de volgende pagina werd vroeger toegeschreven aan Ludolf Backhuyzen.  
Het is ook gemonogrammeerd met LB/1694. Tegenwoordig wordt dit schilderij 
toegeschreven aan Wigerus Vitringa. Het is op doek geschilderd en is 56,5 cm hoog en 75,6 
cm breed. Op de veiling in Hamburg (Ketterer Kunst) op 2 september 2000 werd het verkocht 
onder nummer 27. Het stelt een statenjacht en andere vaartuigen voor, met op de achtergrond 
het silhouet van een havenstad. 
RKD Kunstwerknummer 8854 RKD Websitenummer 5 ‘Wigerus Vitringa’. 
 

                                                 
16 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, P. 214. 
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Het bovenstaande schilderij werd in 1932 door kunsthandel Abels in Keulen aangeboden als 
een W. van der Velde II. Op 19 november 1932 werd  dit schilderij geveild bij Kunsthaus 
Lempertz in Keulen. Het is geschilderd op doek en is 59 cm hoog en 75 cm breed. 
Gemonogrammeerd: WV. Geen van de drie schilderijen hebben afmetingen die 
overeenkomen met die van Terwesten. 
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Leers 85 
 
101 (106) Een Boer Binnenhuis, waar in een oud Besje, die Raape schild, nevens eenige 
andere Beelden en fraay bywerk, door T. van Houten,in de egte manier van Teniers, hoog 16           
(41,9 cm), breet 24 duimen (62,8 cm). Dit schilderij werd verkocht voor fl 24,=. 
 
Deze schilder is niet bekend bij Swillens en komt ook niet voor in de database van de RKD. 
Ulrich Thieme en Felix Becker17 geven in hun lexicon de volgende informatie over hem: 
’Houten (Hout),T. van, Maler, 17. Jahrh. Angeblich in Brüssel geb. Von ihm Landschaften  
u. Genrebilder in der Art von Teniers d. j.  (aus holl. Versteig.-Katalogen bei Kramm gen. 
unter Hout, Houten u. Houtter; die letzte Namensform stammt aus dem Katal, des Brüsseler 
Mus. Von 1846, der einem von Houtter die Landschaft auf dem Bilde des Teniers Nr 193 
zuschreibt; in pater Katal. ist dieser Name durch den des L. van Uden ersetzt). 
Vermutlich von H. die Landschaft in der Slg Delaroff zu St. Petersburg (vgl. Staryje Gody, 
1908 p. 695). In der Bilderliste einer Lotterie zu Wijk bij Duurstede 1649 (Obreen’ s Archief, 
II 77, 83)  wird eine ‘boeren vrolickheyt ’von van Houten genannt.- A. v. Wurzbach (Niederl. 
Kstlerex, I, 1906) wirft H. mit F. V. H. zusammen.   
Kramm, Levens en Werken, III (1859)  A. Siret in Biogr. Nat. De Belg., IX (1887) Sp.542. 
 

Leers 86  
 
136 (134) Een Pourtrait, zynde de Dogter van Justus van Huyssem, met Bloemen, door hem 
zelfs geschildert; hoog 33(86,3 cm) , breet 27 duimen (70,6 cm). Hiervoor werd fl 10,50 
betaald. 
 
Justus van Huijsum18 (1659-1723) was een leerling van Nicolaes Berchem. Hij had vier 
zonen, die allen schilderden. Hij zelf schilderde historische taferelen en bloemstillevens. 
Dit portret komt niet voor in de RKD Database en ook niet in de RKD files in Den Haag. 
Ook navraag bij Hoogsteder & Hoogsteder in ’s-Gravenhage leverde geen resultaat op. 
 

Leers 87  
 
58 (57) Een Rookend Mannetje met drie Gebuurtjes, door Adriaan van Ostaade; hoog 7,5              
( 19,6 cm), breet 6,5 duimen ( 17 cm) 
 
59 (58) Een dito met twee Boertjes, waarvan d’ eene zeer geestig zyn Pyp ontsteekt, door 
denzelven; en hoog en breet als voren. De beide schilderijen van Van Ostade werden geveild 
voor fl 100,=. 
 
Op de website van de RKD zijn 224 schilderijen en tekeningen van Adriaen van Ostade         
(ca. 1610-1685) aanwezig. De boven omschreven schilderijen echter niet! In de files van de 
RKD zijn twee afbeeldingen van schilderijen die qua voorstelling aardig dicht in de buurt 
komen van de beschrijving van Hofstede de Groot. 
 
Hofstede de Groot19schrijft over deze twee schilderijen:’202 EIN RAUCHER. In einem 
Bauerninterieur sitzt ein Mann mit einer Pfeife in der Hand an einem kleine Tisch, auf dem 
sich ein Kohlenbecken, ein Glas Bier und eine Pfeife befinden. 

                                                 
17 U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart,  
    Leipzig,  1907-1950. 
18 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, p. 141. 
19 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
    holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1910, Dritter Band, pp. 205, 206, 223. 
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Daneben  steht eine Bierkanne. Bij Herd noch einige rauchende Figuren. 
Holz 18,7 x 16,2. 
Pendant zu den zwei rauchende Bauern, unser Nr. 257.  
Versteigerung Arnoud Leers in Amsterdam am 19 Mai 1767 Terw. 600 Nr. 58 (fl 100,= 
zusammen mit der Pendant). 
Versteigerung H. Bredeman in Amsterdam am 1. juli 1788 nr. 6 (fl 180,= zusammen mit der 
Pendant an Spaan).’ 
 

 
 
De bovenstaande afbeelding is een foto van een gravure van een schilderij van Adriaen van 
Ostade. Afmetingen zijn er niet bij vermeld. Er zijn verschillen met de beschrijving van  
Hofstede de Groot. Het ‘kolenbakje ‘ staat niet op de tafel, maar bevindt zich in de linkerhand 
van de boer. Er staat geen glas op het tafeltje, maar een kan. Er is géén haard en de drie 
personen roken niet. 
 
‘ 257 ZWEI RAUCHENDE BAUERN in einem Interieur. Sie sitzen an einem kleinen Tisch, 
auf dem ein Kohlenbecken und ein Bierglas stehen. Der eine zündet seine Pfeife an. 
Holz 18,7 x 16,2. 
Vergl. das Bild der Versteigerung Kien van Citters 1798, kuisere Nr. 259 b. 
Pendant zu einem Raucher, unserer Nr. 202. 
Versteigerung Arnoud Leers in Amsterdam am 19 Mai 1767 Terw. 600 Nr. 59 (fl 100,= 
zusammen mit der Pendant). 
Versteigerung H. Bredeman in Amsterdam am 1. juli 1788 nr. 7 (fl 180,= zusammen mit der 
Pendant an Spaan).’ 
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Het bovenstaande schilderij werd in october 1970 in Genève geveild. Het is geschilderd op 
doek en is 20 centimeter hoog en 17 centimeter breed. Het is rechts onderaan gesigneerd 
Ostade. De afmetingen komen vrij goed overeen met die van Terwesten. De afmetingen 
gegeven door Hofstede de Groot wijken af! 
Zijn beschrijving wijkt ook gedeeltelijk af. Het bierglas staat op het linkertafeltje naast de 
kan. De kwaliteit van de reproductie van het schilderij is slecht! 
 
Beide schilderijen uit de collectie Leers zijn niet gevonden. 
 

Leers 88 
 
110 (102)  Een drift  met Beesten, door Izaäk van Ostaade; hoog 26 ( 68,0 cm) en breed 28,5  
(74,5 cm) duimen..Voor fl 27,10 verwisselde dit schilderij van eigenaar. 
 
Isaak van Ostade (1621-1649) is met 116 schilderijen en tekeningen in de database van de 
RKD vertegenwoordigd. Het bovenstaande schilderij maakt er geen deel van uit. 
 
Hofstede de Groot zegt over dit schilderij:’331 n TRIFT MIT TIEREN.  
65 x 71,2.  
Erwähnt von Hoet II 525. 
Versteigerung Arnoud Leers aus Rotterdam in Amsterdam am 19. Mai 1767 
Terw. 603 Nr. 110 (fl 27,10). 
 
De RKD heeft acht archiefdozen met afbeeldingen van schilderijen met dieren van Isaak van 
Ostade. Het schilderij uit de collectie Leers was echter niet aanwezig. 
 

Leers 89  
 
115 (117) Een oude Studiosus20, zo net en uitvoerig als van Dou, door P. van Slingeland; 
hoog 9,5 (24,9 cm), breet 8 duimen (20,9 cm). De verkoopprijs bedroeg  fl 30,=. 
 

                                                 
20 Student. 
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Het bovenstaande portret is geschilderd door Pieter Cornelisz. van Slingelandt (1640-1691). 
Hij was een leerling van Gerard Dou. De titel van dit schilderij is Portret van een man, 1688. 
Paneel, olieverf. Afmetingen: 25,5 x 20 cm. Gesigneerd: P. v. Slingeland fecit. 
Rijksmuseum, Amsterdam, nr. SK A 377. 
RKD Kunstwerknummer 16352 RKD Websitenummer 10 , Slingelandt, Pieter Cornelisz.’. 
 
Hofstede de Groot21 beschrijft dit schilderij als volgt:’Ein alter Gelehrter . So hübsch und 
fein ausgeführt wie von Dou. 
Versteigerung W. van Grondesteyn u. A. in Rotterdam am 30. März 1758 Nr. 108. 
Versteigerung Arn. Leers in Amsterdam am 19. Mai 1767 Terw. 603 Nr. 115 (fl 30).’ 
 
Dit schilderij was in de verzameling Leers! 
 

Leers 90  
 
77 (75)  Een Paard, met Boeren en een Hond, door A. Kuyp, hoog 14,5 ( 37,9 cm), breet 10 
duimen ( 26,2 cm).Dit schilderij werd verkocht voor  fl 20,=. 
 
Het schilderij op de volgende pagina bevindt zich in het Museum Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam. Het is geschilderd op doek, is 91 centimeter hoog en heeft een breedte van 117 
centimeter. Qua afmetingen voldoet het niet aan het schilderij uit de collectie Leers. 
Qua voorstelling klopt de aanwezigheid van het paard en de hond! Mijns inziens kunnen de 
beide figuren op het schilderij niet geduid worden als boeren. 
                                                 
21 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
   holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1923, Sechster Band, p. 447. 
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Leers 91  
 
137 (*) Vier Pourtraitjes, door Brusouw; hoog en breet 6 duimen (15,7 cm). De prijs voor 
deze vier portretjes was fl 15,15. 
 
Swillens22 kent de schilder Brusouw niet. Ook de RKD database kent deze schilder niet. 
Wel is er de Vlaamse schilder Melchior Brassauw (1709-1757), die de onderstaande pendant 
portretjes heeft geschilderd. 
 

                  
    Portret van een man met een gevederde hoed                      Portret van een vrouw met een kan en een glas 
     RKD Kunstwerknummer 46582                                             RKD Kunstwerknummer 46583 
     RKD Databasenummer 8 ‘ Melchior Brassauw ’.                  RKD Databasenummer 9 ‘ Melchior Brassauw ’. 
    
                                                 
22 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965. 
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Beide portretjes werden op 10 juli 1998 geveild in Wenen (Dorotheum). 
Ze zijn geschilderd op paneel  en zijn 15 cm hoog en 13 cm breed. Het is zeer de vraag of 
deze portretjes in de collectie Leers waren. 
 

Leers 92 
 
3 (5) De Offerhande der drie Koningen vol gewoel door F.D.Castello Flamingo; hoog 14,5          
( 40 cm), breet 18 duimen ( 47 cm). Dit schilderij werd verkocht voor fl 121,=. 
 
Terwesten kan zich verschreven hebben. Eventueel moet er  voor Flamingo, Fiammingo 
(Vlaams) staan. Als dit zo is, gaat het hier om de Vlaamse schilder Frans van de Kasteele, 
Francesco da Castello (1540-1621). Hij was langere tijd in Rome en rond 1619 bewoonde hij 
daar samen met Bartholomeus Breenbergh23 (1598-1657) een huis. 
 
Het schilderij uit de collectie Leers is niet gevonden. 
 

Leers 93  
 
16 (20) Een extra schoon Stuk, verbeeldende, de Heilige Famielje, nevens een wieg; in de 
manier van Ant. Van Dijk, en niet minder, geschildert door Diepenbeek; hoog 63 (164,8 cm), 
breet 46 duimen ( 120,3 cm). Dit doek werd verkocht voor fl 265,= 
 
Swillens24heeft de volgende informatie over hem:’Diepenbeeck, Abraham van; *9-5-1596 te  
‘’s-Hertogenbosch, † vóór16-9-1675 te Antwerpen. Leerling van zijn vader, de glasschilder 
Jan Roelofsz. van Diepenbeeck. Beoefende eerst de glasschilderkunst. Als zodanig als lid 
ingeschreven in het gilde te Antwerpen, 1623. Waarschijnlijk heeft hij daarna bij Rubens 
gewerkt. Leverde glasschilderingen voor de kerken te Antwerpen. Publiceerde veel gravures 
naar werken van Rubens. Schilderde historische en bijbelse taferelen.’ 
 
In 1980 werd er door de Robert Noorman Gallery25 in Londen / Hulsberg een ‘Heilige 
Familie’ aangeboden van Abraham van Diepenbeeck, olieverf op doek, 165 x 121 cm, 
gemonogrammeerd. Alhoewel de maten bijna identiek zijn, is een groot verschil met de 
beschrijving van Terwesten. Er is namelijk geen wieg. Dit  schilderij is in  1980 gekocht door 
het Noord-Brabants Museum. 
 

 
                                                 
23 Breenberg had de Bentnaam ‘Het Fred’. Hij was een van de oprichters van de Bentvueghels. 
24 P. T. A. Swillens, Prisma-schilderslexicon, Utrecht, 1965, p. 90. 
25 Tableau, Tweede jaargang no.4, maart-april, 1980, p. 3. 
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In Potsdam in het Neues Palais26 is een Heilige Familie aanwezig, die toegeschreven wordt 
aan  van Diepenbeeck27. 
 

 
 

Dit schilderij toont de Heilige Familie met een wieg! 
Een tweede schilderij van de Heilige Familie met wieg  van Van Diepenbeeck dat qua 
maatvoering enigszins  in de buurt komt van de beschrijving van ter Westen bevindt zich in 
het Museum in Lyon. Het is geschilderd op doek en is 154 x 113 cm. 
In een van de weinige publicaties over het werk van Van Diepenbeeck, behandelt David 
Wilton28 het œuvre van de schilder. Het schilderij met de Heilige Familie als onderwerp is bij 
Wilton onbekend. 
Wel bespreekt hij twee tekeningen met de Heilige Familie als onderwerp. Deze bevinden zich 
in de Albertina in Wenen: de Heilige Familie in een landschap (Nr. 9427) en de Heilige 
Familie met Engelen (Nr. 9428). 
Het schilderij uit de verzameling Leers is niet gevonden. 
 

Leers 94  
 
106 (136) Een Grauwtje met dertelende Bokjes en spelende Kindertjes, door Gerards, zynde 
zoo schoon als van hem gezien word; hoog 25,5 (66,7 cm), breet 23 duimen (60,2 cm). 
Er werd voor dit Grauwtje fl 50,= betaald. 
 
107 (137) Een dito, door denzelven; hoog 25 (65,4 cm), breet 23 duimen (60,2 cm). Het 
schilderij werd bij fl 30,= afgehamerd. 
 
Swillens29 geeft de volgende informatie over deze schilder:’ Geeraerts, Maarten Joseph, 
*1707 te Antwerpen, †1791 aldaar. Leerling van Abraham Godijn. Schilderde bijbelse en 
allegorische taferelen, portretten, decoraties in grauw. 
 
                                                 
26 De RKD vermeldt nog dat dit schilderij in hun  algemene catalogus het nummer I 5403 heeft. Afmetingen 
    worden niet gegeven. 
27 Onder de toeschrijving aan van Diepenbeeck staat bij de RKD nog een met potlood  geschreven notitie: 
    J. Thomas van Yperen (SG).  Swillens kent deze schilder niet!  
28 D. Wilton, Abraham van Diepenbeeck, Ann Arbor, 1982. 
29 P. T. A. Swillens, Prisma-schilders-lexicon, Utrecht, 1965, p.112. 
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Het bovenstaande portret is geschilderd door Balthasar Bescheij30. Het is het portret van M. J. 
Geeraerts, pastel op papier, ovaal, 47,2 x38,6 centimeter, Antwerpen, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten. 
 
De RKD database geeft 39 schilderijen en tekeningen van Maarten Joseph Geeraerts, maar 
geen met de onderwerpen van de bovengenoemde schilderijen.  
Ook in de archieven van de RKD werden geen afbeeldingen van schilderijen uit de collectie 
Leers gevonden. 
 
Literatuur over deze schilder is er nauwelijks. A.J. van Dissel31 heeft voor zover ik heb 
kunnen nagaan het enige artikel over Maarten Joseph Geeraerts geschreven. 
 

Leers 95 
 
 104 (114 ) Een Vrouwtje dat Haring verkoopt aan een Jonge met een Zwavelstok, door 
Lubeniski; hoog 22 (57,6 cm), breet 19 duimen (49,7 cm) 
 
105 (115) Een Schoorsteenveger met een Jonge door denzelven; hoog en breet als voren. 
De schilderijen 104 en 105 werden in een lot verkocht voor fl 120,= 
 
In Thieme-Becker32 wordt het volgende gezegd over de schilder:’ Lubieniecki (Lubienitzki), 
Christoffel (Krysztof), Bildnis- und Genremaler, Schabkünstler33 u. Radierer, *1660 oder 
1661,  Stettin als Sohn eines poln. Arianers, lebte noch 1729 ( aus diesem Jahr dat. Bild s. 
unten; laut Balkema † 1724 Amsterdam),Bruder des Theodor. Schüler von J.G.Stuhr in 

                                                 
30 Zie ook File: Leers 75 (L-75). 
31 A. J. van Dissel. Marten Jozef Geeraerts (1707-1791) : naar aanleiding van twee Leidse opdrachten, in  
    Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 1980, pp. 387-400. 
32 U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart,  
    Leipzig, 1929, deel 25, p. 424. 
33 Mezzotint 



 148

Hamburg seit 1675 von Adr. Backer in Amsterdam, wo er sich ansässig macht und in 1693 
heiratet.’             
 
Er zijn redenen om aan te nemen dat de Lubeniski van Terwesten in werkelijkheid 
Lubieniecki was. Het volgende is namelijk het geval. In Thieme-Becker staat vermeld dat hij 
een mezzotint heeft gemaakt van de Rotterdamse remonstrantse predikant Gerard Brandt de 
Jonge34. Dit was de broer van de moeder  van Arnout Leers, Cornelia Brandt. De kans is groot 
dat Arnout Leers via zijn oom in contact is gekomen met Lubieniecki en van hem twee 
schilderijen heeft gekocht. 
 
Voorts had Arnout Leers had  een portret van hemzelf, dat geschilderd was door Jan Maurits 
Quinkhardt35, die een leerling van Christoffel Lubieniecki was. (Huidige verblijfplaats van dit 
portret van Arnout Leers is onbekend) 
Tijdens het poseren voor zijn portret zullen Jan Maurits Quinkhardt en Arnout Leers ook wel 
gesproken hebben over Jan Maurits’ zijn leermeester, Christoffel Lubieniecki. 
 
Naar aanleiding van dit portret schreef de dichter Frans de Haes36, een neef van Arnout Leers,  
het onderstaande gedicht: 
 

              
                                                                                Frans de Haes door Dionys van Nijmegen. 
                                                                                                Prentenkabinet Boijmans Van Beuningen Rotterdam 

 
Het thema van de visverkoopster komt vaker voor in het œuvre van Lubieniecki, zoals te zien 
is op de volgende pagina. Maar het doorslaggevende bewijs dat Lubeniski  Lubieniecki is, is 
het schilderij op de volgende pagina, links onderaan. Op 23 april 1979 werd op de veiling 
Mak van Waay in Amsterdam dit schilderij aangeboden. Op de lijst zat een naamplaatje M. 
van Musscher. Volgens de RKD is de schilder echter Christoffel Lubieniecki. Het schilderij is 
geschilderd op doek en heeft een hoogte van 55,5 centimeter en een breedte van 47,5 

                                                 
34 Zie Appendix 20b. 
35 U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart,   
    Leipzig, 1933, deel 27, p. 524. 
36 Frans de Haes was de zoon van Joan de Haes, die op zijn beurt weer een zoon was van Frans de Haes en  
    Cornelia Brandt. Nadat Frans de Haes gestorven was, hertrouwde zij met Reinier Leers. Zie ook hoofdstuk 
    III.5. 
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centimeter. De zwavelstok(ken) draagt het jongetje over zijn schouders in een mand! Qua 
afmetingen en qua voorstelling moet dit schilderij 104 uit de collectie Leers zijn! 
 

                 
Paneel, 27,5 x 22,1 cm.                                                                Doek, 45,7 x 35,8 cm.                                                                         
Veiling Christie’s Amsterdam, 7 mei 1997, nr. 102                    Veiling Christie’s Londen , 29 oktober 2004 
                                                                                                      Nr. 76. 
 
 
 

                 
 
De tegenhanger met de schoorsteenveger uit de collectie Leers kon niet worden gelokaliseerd!  
 
Wel is er in het Rijksmuseum een schilderij van Lubieniecki met een portret van een schilder, 
dat volgens het Rijksmuseum vermoedelijk een zelfportret is. Het is geschilderd op doek, en 
is 92 centimeter hoog en heeft een breedte van 72,5 centimeter.  
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Leers 96 
 
12  (15) De Zegening van Ephraim, met vyf Beelden tot de knien te zien, door Carlo Lotti; 
hoog 52 ( 136 cm), breet 65 duimen ( 170 cm). Dit werk werd verkocht voor fl 52,=. 
 
Carlo Lotti was een Duitse schilder, genaamd Johann Carl Loth (München 1632-Venetië 
1698). 
 
Pigler37 schrijft over dit schilderij:’Johann Carl Loth, gen. Carlotto (1632-1698) Gem. Wien, 
Ksthist. Mus., 1551. Abb.G.  
Ewald, Johan Carl Loth, 1965, Taf.48.’ 
 

 
 
Het bovenstaande schilderij bevindt zich in het Kunsthistorische Museum in Wenen. Het 
wordt als volgt door het museum beschreven:’Jacob segnet Ephraim und Manasse. Um 1692. 
Leinwand. 134,5 x 156,5 cm. Provenienz: Vielleicht für Kaiser Leopold I; 1735 in der 
Gallerie nachweisbar.’ 
Qua afmetingen is dit niet het schilderij uit de collectie Leers. Daarbij komt nog het  feit dat 
het schilderij al in 1735 in Wenen aanwezig was!  
 
Gerhard Ewald38 geeft de volgende informatie in zijn boek: 

                                                 
37 A. Pigler Barockthemen, Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, 
Budapest, 1974, Band I, p. 94. 
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74 Jakob segnet die Söhne Josephs, Ephraim und Manasse 
Kniestück L. 134,5 x 156,5 cm 
Radiert von Frans von Stampart und A. Joseph Prenner in deren ‘Prodromus’ von Suida Hans 
Adam Weissenkircher zugeschrieben, in dessen Werk von Rosenberg-Gutman nicht 
aufgenommen; von Fiocco 1929 die traditionelle Zuschreibung an Loth bestätigt, desgl. Von 
Voss 1930 ausgestellt in Venedig 1959 Kat. Nr. 186 
Stammt  vermutlich aus der Sammlung Kaiser Leopold I. 
1735 Kunstbesitz Kaiser Karl VI. 
1783 Gemäldegalerie des Unteren Belvedère Kat. 1783, Nr. 3. 
Kunsthistorisches Museum, Wien Inv. Nr. 82-Kat. 1907, Nr. 1551 
Parthey 1864, Nr. 9-Frimmel 1898, 168/69-Voss 1912, 70 mit Abb.-Fiocco 1922/23, 278-
Suida 1924, 77 u. 84 mit Abb.-Fiocco 1929, 47 mit Abb.-Thieme-Becker XXIII, 1929 405-
Voss 1930, 205. 
 
75 Jakob segnet die Söhne Josephs, Ephraim und Manasse 
‘De Zegening van Ephraim, met vyf Beelden, tot de knien te zien, levensgroote, door Carlo 
Lotti- 52 x 65 duimen (200-0)’ 
Stammt aus dem Kabinett La Court in Leiden 
Versteigerung Colonel van Kretschmar am 29 März 1757 in Amsterdam 
Hoet-Terwesten III, 1770, Nr. 3 
 
76 Jakob segnet die Söhne Josephs, Ephraim und Manasse 
‘De Zegening van Ephraim, met vyf Beelden, tot de knien te zien, levensgroote, door Carlo 
Lotti- 52 x 65 duimen’ (Rhein. Mass: 12 Duimen auf 1 Fuss) 
Versteigerung Nachlass Arnoud Leers, Herrn von Amyden und Schöffen von Rotterdam, am 
19. Mai 1767 in Amsterdam 
Hoet-Terwesten III, 597, Nr. 12 
 

Leers 97  
 
6 (8) Een jonge met een Fles en Wynroemer in de Kelder door Merci; hoog 19,5 ( 52 cm), 
breet 26,5 duimen ( 69,3 cm). Dit schilderij werd voor fl 27,= verkocht. 
 
Hoogstwaarschijnlijk is Merci een verschrijving en moet het Michelangelo Merisi da 
Caravaggio zijn (28 September 1571 – 18 July 1610). In de veilingcatalogus staat dit 
schilderij ingedeeld bij de rubriek Italiaanse Schilderijen.                                                                 
Het schilderij kon niet gelokaliseerd worden. 
 

Leers 98  
 
7 (7) Een Kerstnacht, door Michel Angelo de la Bataille; hoog 23 ( 60,2 cm), breet 29 duimen 
(75,9 cm). Op de veiling bracht dit doek fl 20,= op. 
 
Michelangelo Cerquozzi (1602-1660) werd geboren in Rome en was een leerling van Pieter 
van Laer. Hij werd bekend om zijn schilderijen met gevechtsscenes en kreeg daarom de 
bijnaam Michelangelo delle Battaglie. Omdat hij ook een navolger was van de stijl 
Bamboccianti (het weergeven van mensen) werd hij ook wel Michelangelo delle 
Bamboccianti genoemd. Hij was bevriend met Paulus Bor en Cornelis Bloemaert. 
Het schilderij uit de Leers collectie is niet gevonden. 
 

                                                                                                                                                         
38 G. Ewald, Johann Carl Loth 1632-1698, Amsterdam, 1965, p. 64. 
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Leers 99  
 
5 (9) Een Stuk, zynde een Vrouwtje met eenige Kindertjes in de Wolken, door Parmesani, in 
zyn beste tydt geschildert; ( gaande dit in prent uit, door Tanjé gegraveert.) hoog 19 ( 50 cm), 
breet 15 duimen ( 39,2 cm). Het schilderij werd verkocht voor fl 80,=. 
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De gravure op de vorige pagina is in het bezit van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam. 
Pieter Tanjé (1706-1761) graveerde in 1734 deze voorstelling met als voorbeeld een schilderij 
van Parmigianino, ook wel genaamd Parmigiano. Zijn echte naam was Girolamo Francesco 
Maria Mazzola (Parma, 11 januari 1503 - Casalmaggiore, 24 augustus 1540). 
In de onderstaande literatuur komt het schilderij uit de collectie Leers niet voor! 
 
- Sylvia Ferino-Pagden, Lucia Fornari Schianchi, Parmigianino und der europäische    
   Manierismus, Milaan, 2003. 
- Giovanni Copertini, Il Parmigianino, 2 delen, Parma, 1932. 
- Paola Rossi, L’opera completa del Parmigianino, Milaan, 1980. 
- David Ekserdjian, Parmigianino, Londen, 2006. 
- Sydney J. Freedberg, Parmigianino, his works in painting, Cambridge, 1950. 
- Maurizio Fagiolo Dell’ Arco, Il Parmigianino, un saggio sull’ermetismo nel Cinquecento, 
   Rome, 1970. 
 

Leers 100  
 
14  (12) Een Offerhande by een Altaar, ongemeen kragtig en kunstig geschildert, door 
Nicolaas Poussyn; hoog 23,5 ( 61,5 cm), breet 49,5 duimen ( 129,5 cm). Dit schilderij werd 
voor fl 250,= verkocht. 
 

 
Nicolas Poussin (1594-1665) zelfportret, Louvre, Parijs. 

 
The National Gallery in Londen heeft het schilderij op de volgende pagina. Het heeft als titel 
’De aanbidding van het Gouden Kalf.’De afmetingen van het schilderij zijn 154,3 centimeter 
hoog en 214 centimeter breed. Qua afmetingen komt dit schilderij niet in aanmerking om in 
de verzameling Leers te zijn geweest. 
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In 1994 werd er een grote Nicolas Poussin tentoonstelling in de ‘Galeries nationales du Grand 
Palais’ in Parijs gehouden. Pierre Rosenberg39bespreekt in de desbetreffende catalogus een 
‘Aanbidding van het Gouden Kalf ’ dat zich  in The Fine Arts Museum in San Francisco 
bevindt. Volgens Rosenberg is het geschilderd op de manier van Poussin. Het museum schrijft 
het schilderij echter toe aan Andrea di Leone (1596-1675). Het schilderij is 96,5 centimeter 
hoog en 132,1 centimeter breed. Ook dit schilderij past qua afmetingen niet in de collectie 
Leers. 
 

 
                                                 
39 P. Rosenberg, Nicolas Poussin, 1594-1665, Parijs, 1994, pp. 113-115. 
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Leers 101  
 
72 (79) Twee Pourtraitjes, zynde Man en Vrouw, door Rembrant, in ’t ovaal; hoog 9 ( 23,5 
cm), breet 7 duimen ( 18,3 cm). Deze twee schilderijtjes brachten  fl 65,= op. 
 
Hofstede de Groot40Schrijft het volgende over deze twee portretjes:’ 
Brustbild eines Mannes mit einem Halskragen.  Gut gemalt. Datiert 1635.            793 e 
20,6 x 16,7. Oval.Gegenstück zu unserer Nr. 889 f. 
Versteigerung M. ten Hove u. J. A. Tourton am 8 April 17 Nr. 8 (fl 51 zusammen mit dem Gegenstück an Yver). 
Arnoud Leers in Amsterdam am 19. Mai 1767  Terw. 6.  Nr. 72 (fl 65 zusammen mit dem gegenstück). 
 
Weibliches Bildnis.                                                                                                        889 f 
Datiert 1635. Oval  20,6 x 16,7.Gegenstück zu unserer Nr.793 e. 
Versteigerung M. ten Hove u. J.A. Tourton am 8 April 1760  Nr.9 (fl 51 zusammen mit dem Gegenstück an Yver). 
Arnoud Leers in Amsterdam am 19. Mai 1767  Terw. 60. Nr. 72 (fl 65 zusammen mit dem gegenstück). 
 
Er is een zeer uitgebreide Rembrandtliteratuur, maar deze twee portretjes worden niet 
besproken! Hofstede de Groot was van mening dat het portretje van de man goed geschilderd 
was. Met andere woorden: Hofstede de Groot heeft de twee portretjes zelf gezien. 
De huidige verblijfplaats is onbekend. 
 

Leers 102  
 
73 (72) Een verschijnsel van den Engel aan verscheide Menschen, zoo gemeend word, door 
denzelven; hoog 29 ( 75,9 cm), breet 41 duimen ( 107,3 cm). Dit schilderij bracht  fl 31,= op. 
De veilingcatalogus geeft andere maten: hoog 41 duim en breed 22 duim. 
‘Denzelven’ is  Rembrandt. 
 

              
Rembrandt. De engel verlaat Tobias en de zijnen.                Atelier van Rembrandt naar Rembrandt. 
Paneel, 68 x 52 cm. Parijs, Musée du Louvre.                      De engel verlaat Tobias en de zijnen.   
                                                                                                Bewaarplaats onbekend.   
 
                                                 
40 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
    holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1915, Sechster Band, pp. 333,  369. 
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De schilderijen op de vorige pagina voldoen niet aan de maten uit de veilingcatalogus noch 
aan die van Terwesten. Rembrandt heeft relatief weinig ‘engelen’ geschilderd. Buiten het 
schilderij in het Louvre zijn het: 
De ezel van Bileam vermaant zijn meester. Paneel, 65 x 47 cm. Parijs, Musée Cognacq-Jay. 
De opstanding van Christus. Doek op paneel, 91,9 x 67 cm. München, Alte Pinakothek. 
Het offer van Abraham. Doek. 193 x 133 cm. St. Petersburg, Hermitage. 
Tobias geneest zijn vaders blindheid. Paneel. 47,2 x 38,8 cm. Stuttgart, Staatsgalerie. 
Jozefs droom in de stal van Bethlehem. Paneel. 20 x 27 cm. Berlijn-Dahlem, Gemäldegalerie. 
Abraham ontvangt de drie engelen. Paneel. 16 x 21 cm. Aurora Trust. 
De heilige familie met engelen. Doek. 117 x 91 cm. St. Petersburg, Hermitage. 
Jacob worstelend met de engel. Doek. 137 x 116 cm. Berlijn-Dahlem, Gemäldegalerie. 
 
Terwesten durft het schilderij uit de Leers collectie ook niet met zekerheid aan Rembrandt toe 
te schrijven. Hij bezigt de uitdrukking:’zo gemeend word, door denzelven.’ 
 

Leers 103  
 
74 (80) Een oude Vrouwe Kop, in de manier van denzelven, hoog 18 ( 47,1 cm), breet 13,5 
duimen ( 35,3 cm). Dit schilderij werd afgehamerd op  fl 14,10  
‘Denzelven’ is Rembrandt. 
 
In het boek van Karel Braun41 komt het schilderij met bovengenoemde afmetingen niet voor. 
Ook Gary Schwartz42 kent geen schilderij met dit onderwerp en met deze afmetingen. 
Het schilderij is vrijwel zeker niet door Rembrandt gemaakt. Terwesten schrijft:’ in de manier 
van denzelven’, wat er op duidt dat hij er van overtuigd is dat een andere meester het gemaakt 
heeft. 
 

 
 

                                                 
41 K. Braun, Alle tot nu toe bekende schilderijen van Rembrandt, Rotterdam, 1976. 
42 G. Schwartz, Rembrandt, zijn leven, zijn schilderijen, Maarsen, 1984. 
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Een van de kandidaten is Jan Lievens. Zijn Portret van Rembrandts moeder is geschilderd op 
paneel, en heeft de afmetingen 43,2 x 35 centimeter. Het is gesigneerd rechts boven: JL. ( ca. 
1629) 
Het paneel bevindt zich in Milwaukee, Wisconsin in de collectie Bader. 
Qua afmetingen en qua onderwerp past dit schilderij in de verzameling Leers. 
 

Leers 104  
 
88 (88) Een heer met een Juffrouw in een Kamer, met veel bywerk, zeer fraay, door 
Moolenaar; hoog 21 (54,9 cm), breet 16 duimen (41,8 cm).Dit schilderij werd voor fl 19,= 
verkocht. 
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Dit schilderij43 bevindt zich  in The Museum of Fine Arts in Houston, Verenigde Staten. 
Doek, olieverf. Afmetingen: 53 x 41 cm. Dit schilderij is uit de verzameling Leers. 
 

Leers 105  
 
47 (36) Een Stuk met levendige Vogels, als Hoenders, Kuikens, Bonsing &c., door                         
A. Schouman; hoog 28 ( 73,2 cm), breet 39 duimen ( 102 cm). Het werd voor fl 36,= geveild. 
   
In het boek van Bol44 komt het bovengenoemde schilderij niet voor en evenmin op de RKD 
Website (185 hits) en ook niet in de RKD files in Den Haag.  
 

 
Aart Schouman, Zelfportret, rood krijt. 170 x 118 mm., ann. In verso: 

‘Dit is het portret van A. Schouman door hem zelfs geteekend’, 
Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 

 
Het onderwerp van het schilderij uit de Leers collectie is door Schouman op zijn minst twee 
keer geschilderd! In 1967 was in de kunsthandel Nystad in Lochem een schilderij met 
hetzelfde onderwerp aanwezig.  Het is geschilderd op doek met de afmetingen 58 x 69 

                                                 
43 D. P. Weller, Jan Miense Molenaer, Painter of the Dutch Golden Age, Raleigh, 2002, pp. 168-169. 
44 L. J. Bol, Aart Schouman, Ingenious Painter and Draughtsman, Doornspijk, 1991. 
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centimeter. De onderstaande afbeelding is een slechte reproductie, maar de bunzing is links 
onderin aanwezig! 
 

 
 
Het schilderij uit de collectie Leers is niet gevonden! 
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Leers 106  
 
85 (101) Een stuk , verbeeldende een Tafel, waar op een Mande met diverse Vrugten, daar 
nevens een Haas en enig Doodt Gevogelte, voorts daar by een Aap, die eenige Vrugten uit de 
Mande Steelt: alles zeer Meesterlijk geschildert, door F. Snyders; hoog 32 (83,7 cm) breet 44 
duimen (115,1 cm) Deze voorstelling veranderde voor fl 101,= van bezitter. 
 

 
Antoon van Dyck, Portret van Frans Snyders, ca. 1619-1620. Doek, 124,5 x 105 cm. 

New York, The Frick Collection. 
             
Hella Robels45 bespreekt in het totaal 15 schilderijen (origineel of kopie) van Frans Snyders 
waarop apen staan afgebeeld. 

                                                 
45 H. Robels, Frans Snyders: Stilleben- und Tiermaler; 1579-1657, München, 1989, pp.292-298. 
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Eigenaar Plaats/Land Afmetingen (cm) Aantal apen 
M. Knoedler New York, USA 97 x 147 2 
Museum Boekarest Roemenië 96 x 152 (kopie) 2 
Veiling Drouot 1987 Frankrijk  82 x 110 3 
Castle Museum  Norwich,  Engeland 66 x 95 (atelierkopie) 3 
J. O. Leegenhoek Parijs, Frankrijk 73 x 107 2 
National Gallery Edinburgh U. K.  96 x 115 (kopie) 2 
Veiling Lempertz Keulen, Duitsland 84 x 128 (kopie) 2 
Schloss 
Friederichshof 

Kronberg, Taunus, 
Duitsland 

98 x 138 (kopie) 2 

Privé bezit Barcelona, Spanje 98 x 153 2 
National Gallery Praag, Tsjechië  110 x 180  2 
Louvre Parijs, Frankrijk 79 x 104 2 
J. Singer Londen, Engeland 80 x 115 2 
Louvre Parijs, Frankrijk 84 x 119 2 
Veiling Sotheby’ s Monaco 1987 (kopie) 94 x 141 2 
Veiling Sotheby’ s Londen, Engeland 

6 december 1979 
67 x 94 2 

  
Alle schilderijen die door Robels worden besproken hebben twee of drie apen, terwijl volgens 
Terwesten er maar één aanwezig is! Sommige van de schilderijen komen qua afmetingen 
redelijk dicht in de buurt van het schilderij uit de Leers verzameling. 
Susan Koslow46 heeft in haar zeer fraai geïllustreerde boek daarentegen negen afbeeldingen 
van een ‘stilleven’ met slechts één aap! 
 
Eigenaar Plaats/Land Afmetingen (cm) Aantal apen 
Mildred Williams 
Collection 

San Francisco 
USA 

163,4 x 221,4 1 

Louvre ( R 136 1) Parijs Frankrijk 79 x 108 1 
Staatsgallerie Stuttgart Duitsland 88 x 117 1 
Hermitage (1312) St. Petersburg 

Rusland 
208 x 343 1 

Koninklijk Museum 
voor Schone 
Kunsten 

Antwerpen 
België 

165 x 233 1 

Bayerische 
Staatsgemäldesamm-
lungen 

München 
Duitsland 

201 x 333 1 

Musée des Beaux-
Arts 

Marseille 
Frankrijk 

175 x 240 1 

Staatliche 
Kunstsammlungen 

Dresden 
Duitsland 

171 x 245 
(atelierkopie) 

1 

Nationalmuseum 
(inv. 637) 

Stockholm 
Zweden 

111 x 180 1 

                                                 
46 S. Koslow, Frans Snyders, Stilleven- en dierenschilder (1579-1657), Antwerpen, 1995. 
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Er komen qua afmetingen twee schilderijen in aanmerking, het schilderij uit het Louvre en dat 
uit Stuttgart. Maar op beide schilderijen staan géén dood gevogelte en géén dode Haas! 
Het schilderij uit de Leers verzameling is niet gevonden! 
 

Leers 107  
 
80 (81) Een Zee-stukje, door Abr. Storck, hoog 11,5 (30 cm), breet 13 duimen ( 34 cm) 
 
81 (82) Een dito weerga, door denzelven; hoog en breet als ’t vorige. Beide schilderijtjes 
verwisselden voor fl 63,= van eigenaar. 
 

       
 
De bovenstaande tegenhangers zijn geschilderd op paneel. De afmetingen zijn 25,4 centimeter 
hoog en 35 centimeter breed. Beide paneeltjes zijn linksonder gesigneerd: A. Storck. 
Herkomst: Veilig Londen (Christie’s), 26 juni 1925, nr. 84. 
Veiling Sir Charles Clore e. a. (anon. ged.), Londen (Christie’s), 10 december 1982, nr. 9. 
Huidige verblijfplaats onbekend. Abraham Storck (1644-1708) had een grote productie van 
schilderijen, maar heeft weinig tegenhangers geschilderd. Op de tentoonstelling De kroon op 
het werk, Hollandse schilderkunst 1670-1750 in het Dordrechts Museum (18 februari t/m 28 
mei 2007) waren onderstaande tegenhangers tentoongesteld. 
 

     
 
Beide schilderijen zijn geschilderd op doek, zijn 66 centimeter hoog en 81,5 centimeter breed. 
Gesigneerd linksonder: A. Storck / Fecit. Londen, Kunsthandel Richard Green. 
 
Hoogstwaarschijnlijk zijn de bovenste twee tegenhangers uit de collectie Leers afkomstig. 
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Leers 108  
 
126 (151) Een dito, in de manier van Millé, door Tibbemans; hoog 14 (36,6 cm), breet 18 
duimen (47,1 cm). Dit schilderij werd voor fl 9,10 geveild. 
Een ‘dito’ is een landschapje. 
 
Tibbemans staat niet in de database van het RKD noch in Swillens.  
Swillens en de database van de RKD kennen wel Peter Tillemans. Emmanuel Bénézit47 geeft 
de volgende informatie:’ Tillemans, Peter. Flemish school, 18th  century. Born 1684, in 
Antwerp; died 5 December 1734 in Norton, near Bury St Edmunds (Suffolk), England. 
Painter, watercolourist, draughtsman, decorative artist. Battles, hunting scenes, portraits, 
rustic scenes, landscapes, landscapes with figures, horses. 
 

 
 
Het bovenstaande schilderij bevindt zich in het Fitzwilliam Museum in Cambridge. Het is 
geschilderd op doek en is 38,7 centimeter hoog en 52,3 centimeter breed. Het is gesigneerd  
P. Tillemans en gedateerd F. 1709. Het museum vermeldt dat het schilderij werd vervaardigd 
meteen na de aankomst van de schilder in Engeland en dat is geschilderd in de Vlaamse 
traditie van Bout en Boudewijns.  
 
Het is onwaarschijnlijk dat dit schilderij in de collectie Leers is geweest. De maten wijken 
teveel af! 
 
 
 

                                                 
47 E. Bénézit, Dictionary of artists, Parijs, 2006. 
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Leers 109  
 
93 (93)  Een fraay Stuk, zynde vyf Kindertjes met Vrugten en Bloemen, door Jacob de Wit; 
hoog 46 (120,3 cm), breet 54 duimen (141,3 cm). Het werd verkocht voor  fl 125,=. 
 

 
 
Deze grisaille is 112 centimeter hoog en 152 centimeter breed en geschilderd op doek. In 
1955 was het in de kunsthandel Legatt in Londen. 
Hoogstwaarschijnlijk was dit schilderij niet in de verzameling Leers, er zijn nauwelijks 
bloemen te herkennen  en ook de afmetingen wijken te veel af. 
 

Leers 110 
 
94 (108) Een Kindje met een Schotel met Vrugten in de hand, zeer uitvoerig, door denzelven; 
zynde de Vrugten naar van Huyssum; hoog 21 (54,9 cm), breet 26 duimen (68 cm).                     
De verkoopprijs was  fl 52,=. 
‘Denzelven’ is Jacob de Wit. 
 
Dit schilderij uit de collectie Leers is niet gevonden. 
 

Leers 111 
 
95 (96) Een stuk met vier Kindertjes; door denzelven. Dit schilderij werd verkocht voor          
fl 44,=. 
‘Denzelven’ is Jacob de Wit. 
 
Het schilderij is op de spade gemonogrammeerd en gedateerd : 1753. 
Het is geschilderd op doek en heeft een hoogte van 124,6 cm en een breedte van 106,7 cm. 
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De titel van het schilderij is ’Arbeidzaamheid en Overvloed.’ 
Veiling Christie’s Amsterdam, 7 september 1983, nr. 375. 
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Het bovenstaande schilderij bevindt zich in de Hermitage in Sint Petersburg. Het is 
geschilderd op doek en heeft de afmetingen 117 x 117 centimeter. Op de bodem van de 
bloemenkorf is het gesigneerd en gedateerd: JD Wit 1737. 
 
In de collectie Anton C. R. Dreesmann was de grisaille op de volgende pagina aanwezig. Het 
is geschilderd op doek en is 110,5 centimeter hoog en 131,5 centimeter breed. Het is in 2002 
door Christie’s geveild in Londen. De titel van het schilderij was volgens Christie’s: ‘Putti 
adorning an altar with flowers: feigned bas relief.’ 
 
Omdat Terwesten geen maten geeft van het schilderij in de verzameling Leers, is het 
onmogelijk het schilderij te identificeren. In principe is het mogelijk dat een van de drie 
schilderijen in de collectie Leers was.  
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Leers 112  
 
96 (94) Het hoofd van Johannes den Doper in een schotel, omringd met Zeraphins Hoofdjes, 
door denzelven; hoog 10 (26,2 cm), breet 15 duimen (39,2 cm). Deze de Wit bracht  fl 23,= 
op. 
 
De titel van het werk op de volgende pagina is Hoofd van Johannes de Doper met 
cherubijntjes48. 
Rood, bruin en zwart krijt, penseel in blauw. Afmetingen: 26,6 x 34,4 cm. Gesigneerd rechts 
onder. Teylers Museum, Haarlem. 
Dit werk was in de collectie Leers. Het lijkt aan de rechterkant te zijn ingekort, waardoor de 
schotel niet in zijn geheel te zien is. Ik heb dit geverifieerd bij het Teylers Museum. 
Celeste Langendijk van de afdeling Collectiebeheer Kunstverzamelingen van het museum 
deelde desgewenst mede:’Ik heb uw afbeelding vergeleken met de tekening: de afbeelding op 
de foto is rechts inderdaad iets ingekort maar niet veel. Het kopje en de haren van het rechter 
cherubijntje zijn geheel afgebeeld maar de schotel niet. De ovaalvorm van de binnenrand van 
de schotel, die op de foto is afgesneden, is wel afgebeeld op de tekening. De buitenrand van 
de schotel is echter op de tekening ook niet geheel afgebeeld en  valt buiten het beeldvlak.’ 

                                                 
48 G. van den Hout, R. Schillemans (red.), Putti en Cherubijntjes, Het religieuze werk van Jacob de Wit     
  (1695-1754), Haarlem, 1995, p. 190. 
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Leers 113  
 
97 (95) Christus aan ’t Kruis, waar by Maria Magdalena, en Johannes, door denzelven; hoog 
17 (44.5 cm), breet 10 duimen (26,2 cm). Dit schilderij werd verkocht voor fl14,10. 
‘Denzelven’ is Jacob de Wit. 
 
 
 
De ontwerptekening, op de volgende pagina,  voor de Kruisiging49 is uitgevoerd in pen in 
zwart, penseel in grijs, bruin, zwart, blauw en wit. De afmetingen zijn  42,1 x 27,2 cm. Deze 
tekening is in het Teylers Museum in Haarlem. Dit is een voorstudie voor het schilderij dat 
zich in de Mozes en Aäronkerk (371 x 293 cm) in Amsterdam bevindt. 
 
Deze ontwerptekening was in de collectie Leers. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49 G. van den Hout, R. Schillemans (red.), Putti en Cherubijntjes, Het religieuze werk van Jacob de Wit     
  (1695-1754), Haarlem, 1995, p. 168. 



 169

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leers 114  
 
79 (43) Een Pikeur-School, na Philip Wouwerman; hoog 15 ( 39,2 cm), breet 18 duimen                   
(47 cm)  Het schilderij werd voor fl 36,= verkocht. 
 
Birgit Schumacher50 bespreekt in haar boek meerdere ‘riding schools’. Qua maatvoering komt 
een schilderij in haar boek een beetje in de buurt van dat uit de collectie Leers. Zij schrijft 
hierover: 
‘C2 A riding school 
Panel, 35 x 42 cm, signed (indistinctly) 
Stockholm, Nationalmuseum, inv, no. NM 711 
Provenance: Royal Museum, Stockholm 1816 
Literature: Museum cat. Stockholm 1990, p. 394 (fig.),as ‘Manner of Philips Wouwerman’ 
Comments: Probably contemporary painting or copy from the workshop of Wouwerman from 
the 1660’s. According to dendrochronological examinations (certificate from Dr. Peter Klein, 
Hamburg, 14 september 1989) the oak for the panel was felled in the Western Germany/Dutch 
region between 1649 and 1665. The panel could therefore have been painted in 1651 at the 
earliest, but probably only as of 1661.’ 
                                                 
50 B. Schumacher, Philips Wouwerman (1619-1668), The Horse Painter of the Golden Age, Doornspijk, 2006,    
   1e deel, p. 426. 
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Het  bovenstaande schilderij is aanwezig in de RKD files in de archiefmap’ Philips 
Wouwerman- Pikeurschool.’ Het bevindt zich in het Rijksmuseum en heeft daar de titel:’ De 
slaande schimmel.’ Verder omschrijft het Rijksmuseum het schilderij als volgt:’In een 
landschap onder een boom slaat een schimmel bereden door een heer achteruit waarbij een 
vrouw met een mand met appels op de grond wordt geworpen. In de omgeving andere ruiters 
en figuren, rechts een rivier waar een man baadt en een paard drinkt.’                                                               
Het is geschilderd op paneel en is 37 centimeter hoog en 49 centimeter breed. Gesigneerd 
rechts onder: Phils. W. Op basis van de bovenstaande gegevens zal het schilderij uit 
Stockholm hoogstwaarschijnlijk in de verzameling Leers zijn geweest. 

Leers 115  
 
45 (38) Een kapitaal Stuk met vegtende Haanen, en veel bijwerk, door Melchior de 
Hondekoeter; hoog 42 ( 109,8 cm), breet 48 duimen ( 125,6 cm). Dit schilderij  werd verkocht 
voor fl 102,=. 
 
Het schilderij op de volgende pagina bevindt zich in het ‘Von Heyl zu Herrnsheim’ museum 
in Worms in Duitsland. Olieverf op doek (twee maal gedoubleerd). Hoogte 111 cm, breedte 
143 cm. 
In de John G. Johnson Collectie in Philadelphia bevindt zich een Hanengevecht, gemaakt door 
een navolger van Melchior de Hondecoeter. Het heeft een hoogte van 106,7 cm en een breedte 
van 130,2 cm. Olieverf op doek. De catalogus51geeft de volgende informatie:’Provenance: 

                                                 
51 John G,. Johnson Collection, Cataloque of Flemish and Dutch paintings, Philadelphia, 1972, pp. 46, 47. 
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Coll. Sir. Wm. Neville Abdy, sold Christie’s, May 5, 1911, no’57 Hondecoeter./ Purchased by 
Johnson from Gooden & Fox, London, 1911. 
References: Valentiner, Johnson Cat., II, 1913, p. 148: Hondecoeter. / Gudlaugsson and 
Renckens  felt it the work of a follower, perhaps a copy.’  
Over het onderstaande schilderij zat de onderstaande informatie in de RKD files: 
’Hahnenkampf in einem Park. Leinwand. 111 x 128 cm. Auf der Rückseite ein Zettel: 
Schillersdorfer Schloss-Inventar Nr. 368. Herkunft: Baron Nathaniel Rothschild, Wien; 
Privatbesitz; G. Cramer, Den Haag. Austellung: XIe Oude Kunst- en Antiekbeurs, Delft, 1959, 
Stand 4. Literatur: Cramer, The Haque, Cat. No. 4, 1960; Notable Works of Art now on the 
Market. 
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Het onderstaande schilderij is gedateerd (1686) en gesigneerd. Het werd op 21october 1918 in 
Wenen geveild (Kende). Het is geschilderd op doek en is 100 x 125 centimeter. Huidige 
verblijfplaats onbekend. Variant of kopie in de verzameling R. Monti, Maserada, Sul Piave 
(Treviso), 1963. 
 

 
 

Het onderstaande Hanengevecht  is een andere variant of kopie van het schilderij dat 
tentoongesteld werd tijdens de XIe Oude Kunst- en Antiekbeurs in Delft in 1959. De 
afmetingen zijn 119 x 126 centimeter. Het is geschilderd op doek en bevindt zich in een 
particuliere collectie. 
 

 
 
Van de vijf besproken schilderijen is het schilderij van de collectie  Cramer in Den Haag gelet 
op de maatvoering uit de verzameling Leers afkomstig. 
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Leers 116 
 
132 (78) Een Stukje met Verkeer-Speelders, in de manier van Moolenaar. De veilingprijs was  
fl 13,=. 
 
Hofstede de Groot52 beschrijft dit schilderij als volgt:’721 A. TRIKTRAKSPIELER. 
Sammlung Arnout Leers in Rotterdam Hoet II 524 versteigert in Amsterdam am 19. Mai 
1767. Im Auktionskatalog nicht zu identifizieren.’ 
 
In de beschrijving van de collectie Leers wordt dit schilderij aan Jan Steen toegeschreven 
door G. W. Moes (Appendix 3). 
 
Braun53 beschrijft dit schilderij als volgt:’B-195 DE TRIKTRAKSPEELERS.  
Olie op paneel. 34,5 x 27,5 cm. HdG-721 A. 
Het was in de verzameling H. W. Kölling te Dieren en bij kunsthandel Douwes te 
Amsterdam. Het verscheen op de veiling Carl Jourdan e. a. te Keulen (4 juli 1955). 
Werd laatstelijk aangeboden door kunsthandel P. de Boer te Amsterdam (1958). Het gaat 
vermoedelijk om een kopie van een onbekend werk; anders is het een navolger. 
 

 
 
 
 

                                                 
52 C. Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten    
     holländischen Maler der XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1907, Erster Band, p.179. 
53  K. Braun, Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen, Rotterdam, 1980, pp. 174, 175. 
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In 1983 bevond zich het bovenstaande schilderij in de kunsthandel K  & V Waterman in 
Amsterdam. Het is geschilderd op paneel en heeft de afmetingen: 40 x 35 centimeter. 
Literatuur: Hofstede de Groot No. 725a. 
                  Karel Braun, Meesters der Schilderkunst, Jan Steen, p. 127, no. 286. 
 
Daar er geen afmetingen zijn gegeven, is het schilderij moeilijk te identificeren! Indien het 
schilderij door Steen is gemaakt en niet door een navolger van Moolenaar, zouden beide 
panelen in de verzameling Leers geweest kunnen zijn, waarbij het bovenstaande schilderij de 
voorkeur krijgt vanwege het feit dat dit een originele Jan Steen is. Bij het andere paneel 
worden door Braun toch veel voorbehouden gemaakt. 
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Leers 117  
 
1 (1) Maria Magdalena, berouw toonende, door een goed Italiaansch Meester; hoog 44 duim 
(115 cm) breet 38 duimen (99,4 cm). Het bracht fl 22,= op. 
 
 

 
 

Het bovenstaande schilderij bevindt zich in de Hermitage in Sint Petersburg en heeft als 
titel’De boetedoening van Maria Magdalena.’                                                                              
Het is geschilderd door Titiaan in ca.1565. Olieverf op doek. Afmetingen 118 x 97 cm. 
Qua afmetingen komt deze Maria Magdalena heel dicht bij die van Terwesten.  
Niettemin is het moeilijk voor te stellen dat een Titiaan voor fl 22,= verkocht zou zijn. 
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V. 3  De samenstelling van de schilderijencollectie van Arnout Leers 
 
In de veilingcatalogus1 van de verzameling Leers, die zich in The British Library in Londen2 
bevindt, worden zijn schilderijen summier besproken. 
Een derde van de Leers verzameling bestond uit landschappen en dierstukken en bijna 29 % 
(drieënveertig stuks) van zijn schilderijen waren genrestukken. Bovendien had hij tien 
portretten, acht stillevens, achtentwintig schilderijen met bijbelse voorstellingen, vier stukken 
met mythologische voorstellingen, zes schilderijen met architectuur en stadsgezichten en 
tenslotte twee schilderijen met andere voorstellingen3. 
 
Wij weten dat Arnout Leers een portret van hemzelf had, dat geschilderd was door Jan 
Maurits Quinkhardt4, maar dit schilderij verscheen niet op de veiling Leers op 19 mei 1767. 
Op 10 april 1908 werden er op de veiling ‘van Teylingen’ in Amsterdam (Muller) twee 
portretminiaturen van Arnout Leers en zijn vrouw Christina Uylenbergh ingebracht. Deze 
twee portretminiaturen  zijn dus nog een 140-tal jaren in familiebezit gebleven. Géén van de 
drie portretten heb ik kunnen traceren. 
 
Had Arnout Leers schilderijen van zijn ouders geërfd?                                                                   
In het testament van zijn moeder5 van 20 mei 1724 staat dat hij de volgende schilderijen zal 
erven: Een portret van zijn vader Reinier Leers, schilder onbekend. 
           Een portret van zijn moeder Cornelia Brandt, schilder onbekend. 
           Een portret van zijn grootvader Arnout Leers (1616-1673), schilder onbekend. 
           Een portret van zijn grootmoeder Jannetje van Berkel (1622-1694), schilder onbekend. 
           Een portret van hemzelf dat was geschilderd door Pieter van der Werff. 
          Geen van deze schilderijen werd geveild op 19 mei 1767. 
 
In het testament wordt geen gewag gemaakt van andere schilderijen, wat tot de conclusie leidt  
dat Arnout Leers zelf alle schilderijen van zijn verzameling heeft aangekocht. 
We weten zeker dat hij op 27 april 1752 op een veiling in Rotterdam fl 450,=  voor de 
Madonna met kind van Pieter Paul Rubens heeft betaald. Op 29 maart 1757 kocht Arnout 
Leers op de veiling ‘Pieter Testas’ in Amsterdam een musicerend gezelschap van Gerard ter 
Borch6 voor fl 60,= en een gezicht van de stad Keulen door Jan van der Heyden voor fl 165,=. 
 
In het testament van Arnout van den Bergh7 en Margareta van Eijk, waarin aan Arnout Leers 
de Heerlijkheid Ameide en slot Herlaar vermaakt worden, staat geen woord over de inboedel 
van Herlaar. Of het echtpaar van den Bergh een uitgebreide schilderijenverzameling op 
Herlaar aan de muur had hangen is niet meer te achterhalen. 
 
Veel bekende kunstenaarsnamen  zijn vertegenwoordigd in de schilderijenverzameling van 
Arnout Leers, zoals Nicolaes Berchem, Peter Paul Rubens, Abraham Bloemaert, Gerard ter 
Borch, Jan Bruegel de Oude, Aelbert Cuyp, Anthony van Dyck, Melchior d’ Hondecoeter, 
Pieter de Hoogh, Jan Lievens, Rembrandt, Frans Snyders, Jan Steen, de gebroeders van 
Ostade en Philips Wouwerman. 
 
Arnout Leers had ook schilderijen van buitenlandse meesters in zijn collectie. In zijn 
verzameling bevonden zich schilderijen van; Frederico Barocci, Parmigianino, Michelangelo 
                                                 
1 Zie Appendix 1. 
2 Lb. 31. b. 20652 (8). 
3 Zie Appendix  15. 
4 Zie File: Leers 95 (L-95) 
5 Zie Appendix 25. 
6 Zie File: Leers 44 (L-44) 
7 Zie Appendix 26. 
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Cerquozzi, Andrea Meldolla, genaamd Schiavone, Palma, Michelangelo di Campidoglio, 
Johann Carl Loth (Carlo Lotti) en Nicolas Poussin. 
 

VI   Conclusie 
 
In 1767  werden  acht schilderijenverzamelingen geveild in de Republiek der Zeven 
Provinciën8. Uit analyse van de verkoopcijfers van deze verzamelingen blijkt dat de 
verzameling Leers geen echte ‘uitschieters’ kende en dat het veilingresultaat op de vijfde 
plaats komt, wat betreft de gemiddelde opbrengst per schilderij. Van de twintig best verkochte 
schilderijen tijdens deze veilingen komen de drie schilderijen9 uit de collectie Leers ex aequo 
op de vijftiende plaats. Alle drie werden verkocht voor fl 400,= per stuk.  
De totale opbrengst10 van de veiling van de collectie Leers11 was fl 7.912,=. 
Uit het bovenstaande zou men de conclusie kunnen trekken dat de verzameling Leers een 
kwalitatief matige collectie was. Niets is minder waar! Om dit te illustreren worden allereerst  
tien topstukken uit de verzameling Leers getoond, gevolgd door een dertigtal andere 
schilderijen om de breedte van de verzameling te laten zien. 
 
Voor mij zijn de tien topstukken: 
1.   Een zeer kapitaal Stuk, verbeeldende een Markt vol gewoel, met een zeer groot  
      Landschap   en het dorp Bruegel in de Meiery van den Bosch, door den Fluweelen  
      Bruegel. 
2.   Een binnenhuis, door P. de Hoogh. 
3.   Een dikke Pater, die een Boer de Benedictie geeft, door Jan Steen. 
4.   Een Gezigt in de Stad Keulen, door J. van der Heyden, en gestoffeert door A. van de  
      Velde, zynde verwonderlyk uitvoerig. 
5.   Een leezende Paulus, kragtig geschildert door Jan Lievens. 
6.   Een extra kapitaal Stuk, zynde een Wedde met Paarden door Philips Wouwermans. 
7.   Een heer met een Juffrouw in een Kamer, met veel bywerk, zeer fraay door Molenaer. 
8.   Een Gezigt van de Haarlemse Kerk en Markt, door Gerrit Berkheide. 
9.   Een oude Vrouwe Kop, in de manier van Rembrandt door Jan Lievens. 
10. Een uitmuntend stuk, zynde Maria met het kind Jesus op haar schoot staande, wel  
      getekent en schoon van couleur geschildert, door P.P.Rubbens. 
 

                                                 
8  Zie Appendix 17. 
9  Pieter Paul Rubens, Maria met Jezus, Jan Brueghel de Oude, Landschap, Philips Wouwerman, Landschap met  
    paarden. 
10 Zie Appendix  6. 
11Voor dit bedrag konden 172 mensen uit de ongeschoolde arbeidersklasse in 1767 een jaar lang eten of  kon   
    men bijna acht timmerlieden gedurende een jaar te werk stellen. Zie ook Appendix 21. 
.  
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Jan Bruegel de Oude                                                                                                   Pieter de Hoogh 
 

                                           
Jan Steen                                                                                    Jan van der Heyden 
 

                
Jan Lievens                                    Philips Wouwermans                                                  Jan Mientse Molenaer 
 

                                                     
Jan van der Heyden                                      Jan Lievens                                                     Peter Paul Rubens                                      
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De onderstaande dertig werken tonen de breedte van de verzameling:  
 
11. Een  Stuk, zynde een Vrouwtje met eenige Kindertjes in de Wolken door Parmesani12, in  
      zyn beste tydt geschildert; (gaande dit in prent uit, door Tanjé gegraveert). 
12. Sint Veronica, door, of in de manier van Peter Paul Rubens. 
13. Een fraay Landschap, zynde het Bosch van Soigné met wagens en figuuren, door Jan  
      Bruegel de Oude 
14. Een Boere-Binnehuis vol gewoel, met veel Vrugten en Keuken-Gereedschap, extra  
      uitvoerig, door Pieter de Bloot, 1640. 
15. Een zeer fraay en uitvoerig Stuk, door Richard Brakenburg, 1691. 
16. Een zeer fraay Bloemstuk, door Abraham Mignon. 
17. Een Zeestrandje met een Postwagen en Scheepjes in het verschiet: verders rykelyk met  
      Beelden gestoffeert uitmuntend en eêl geschildert, door Adriaan van Velde. 
18. Een stuk met Koeytjes en Schaapjes, door Adriaan van Velde. 
19. Een wintertje daar de Jongens malkander met Sneeuw Ballen Gooijen, door Adriaan van  
      Velde. 
20. Een landschap met een Kerk en andere kapitaale Gebouwen, door Jan van der Heyden, en  
      mede gestoffeert door Adriaan van de Velde. 
21. Een Kabinet Stukje, zijnde een Meid die Bot schoon maakt, met veel bywerk, door Louis 
      de Mony. 
22. Een Stuk, verbeeldende twee Brabantsche Kerkjes met een Markt, zeer excellent, door  
      Jan van der Heyden. 
23. Een Landschapje, door Nicolaes Berchem. 
24. Een vrolyk Stukje, door van der Mey 
25. Een Boere-Binnehuis, in de manier van Potter, door Gerrit Kamphuisen. 
26. Een Jonge op een Paard dat drinkt door Pieter Verbeek. 
27. Het hoofd van Johannes den Doper in een schotel, omringd met Zeraphins Hoofdjes,  
      door Jacob de Wit. 
28. Een Vrouwtje dat Haring verkoopt aan een Jonge met een Zwavelstok, door Lubeniski. 
29. Een Strand-Gezigt, door Jacob Esselens 
30. Een Zeestuk door Jan Maat. 
31. Een Boere Gezelschap, door Hendrik Martensz. Zorg 
32. Een Stukje met Verkeer-Speelders, in de manier van Moolenaar. 
33. Een kapitaal Landschap, door Jan Wynants. 
34. Een Musiçeerend Gezelschap met drie Beeldjes, daaronder een Juffrouw met een satyn 
      Kleedje, door Gerard ter Burg 
35. Een dito met Schaapjes en Bokjes, door Jacob van der Does 
36. Een schoon Landschap,door Jan Griffier. 
37. Twee dito’s, zynde een Zomer en Winter, door Joseph van Bredael. 
38. Een Nagtligt, door Arnold Houbraken 
39. Een Zee-stukje, door Abraham Storck. Een dito weerga, door denzelven. 
40. Een Turkse Zeehaven, door Thomas Wyk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Parmigianino 
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Tanjé naar Parmigianino      Peter Paul Rubens              Jan Bruegel de Oude 
 

                                                               
Pieter de Bloot                                                                                    Richard Brakenburg 
 

                
Abraham Mignon                    Adriaan van der Velde                                           Adriaan van der Velde 
 

        
Adriaan van der Velde                         Jan van der Heyden                                     Louis de Mony 
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Jan van der Heyden                                        Nicolaes Berchem                                   Hieronymus van der Mij  
 

              
Gerrit Kamphuisen                           Pieter Verbeek                          Jacob de Wit   
 

     
Christoffel Lubieniecki       Jacob Esselens                                         Jan Theunisz. Blankerhoff (Jan Maat) 
 

                           
Hendrik Martensz. Sorgh                                         Jan Steen                                       Pieter C. van Slingelandt 
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  Jan Wijnants                                               Gerard ter Borch                       Simon van der Does 
 

                   
Joseph van Bredael                                             Joseph van Bredael                                    Gotfried Schalken 
 

           
Abraham Storck                                       Abraham Storck                                 Jan van de Kapelle 
 

   
Jan Griffier                                                 Thomas Wijck    
 
Arnout Leers was geen thematische verzamelaar, hij kocht wat hij mooi vond.                        
Zijn erfgenamen deden al binnen een jaar na zijn overlijden afstand van zijn verzameling. 
Alleen de familieportretten bleven in de familie. In zijn testament was een  clausule 
opgenomen dat de schilderijen in het huis ‘De Vergulde Ketel’ in Rotterdam en op Herlaar 
moesten blijven, bij overlijden van een van beide echtlieden. Deze clausule werd genegeerd, 
om wat voor reden dan ook! Zo viel een verzameling uit elkaar, die in een kleine veertig jaar 
was opgebouwd. Van de 140 schilderijen waarvan Terwesten de prijs heeft genoteerd  waren 
er 11 (en eigenlijk 12) niet te traceren omdat de beschrijving niet of nauwelijks 
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aanknopingspunten bood. In  Leers 117  is wel een poging gedaan De berouw tonenende 
Maria Magdalena te traceren, maar een goed Italiaans meester is een te vage omschrijving. 
Hieronder worden de niet te traceren schilderijen uit de Terwesten ‘opbrengstcatalogus’ 
gegeven. 
 
4       Twee stukken of Italiaansche Schetzen, extra schoon van coloriet en teekening,  
         verbeeldende het ene, het Water uit de Steenrotzen, en het andere de Kopere Slang: 
         hoog 19, breet 23 duimen. Deze twee  schilderijen brachten tezamen fl 90,= op. 
 9      Een Graflegging Christi, door een goed Italiaansch Meester: hoog 24, breet 19½  
         duimen. Dit schilderij werd voor fl. 20,= verkocht. 
10     Een Italiaansch Stuk, verbeeldende Christus en Thomas, extra schoon; hoog 18½, breet 
         12 duimen. Dit werd voor fl.  28,= verkocht.  
98     Een fraay Stukje, verbeeldende Maria met het Kind Jezus; in een zwart Kasje met  
         Paarlemoer ingelegt, hoog 12, breet 8½ duimen. Dit fraaie stuk brachtfl 21,= op. 
112   Een Landschap met Koeyen, hoog 25, breet 30½ duimen. Dit werd verkocht voor fl 10,= 
118   Een grot met een Bad en Baadende Vrouwtjes: hoog 10½, breet 14½ duimen. 
         Dit schilderij werd opfl 15,= afgehamerd. 
125   Twee dito Landschapjes, op koper, in de manier van Bruegel; hoog 5, breed 7½ duimen. 
         Deze twee landschapjes brachten fl 17,10 op. 
127   Een Landschapje na A. van de Velde. Dit landschapje verwisselde voor fl 20,10 van  
         eigenaar. 
133   Een dito met boertjes, hoog 6, breet 8 duimen.  Dit schilderijtje werd voor fl 12,=  
         verkocht. 
134   Een oud vrouwtje, in de manier van Dou; hoog 9, breet 7 duimen. Het oude vrouwtje 
         werd verkocht voor fl 18,=. 
140   Een kerkje gestoffeert met Beeldjes & c. door een goed meester. Dit schilderij werd op  
         fl 14,= afgehamerd. 
 
De bovenstaande elf schilderijen en De berouw tonenende Maria Magdalena zijn, zoals reeds 
eerder werd opgemerkt, niet te traceren vanwege de te summiere omschrijving in zowel de 
veilingcatalogus als de ‘opbrengstcatalogus’ van Terwesten. 
Het lijkt er op dat de samensteller van de veilingcatalogus zich heeft laten leiden door de 
catalogus van de heer Moes13 uit plusminus 175014.  
Er zijn maar 117 Leers nummers, omdat onder hetzelfde Leers nummer soms meerdere 
schilderijen van dezelfde meester zijn ondergebracht (tegenhangers, de vijf zintuigen, etc). 
Van deze 117 Leers nummers is  45,3 % geïdentificeerd, 4,3 % had een vage identificatie en 
50,4 % kon niet worden getraceerd15. 
 
De conclusie van dit onderzoek is dan ook dat het zeer moeilijk is een achttiende-eeuwse 
schilderijenverzameling te reconstrueren, omdat: 
A.  De beschrijvingen van de schilderijen in de diverse catalogi uitermate summier zijn. 
B.  De schilderijen over de hele wereld verspreid zijn en in privé-verzamelingen nauwelijks  
      meer te traceren zijn. 
C.  De toeschrijvingen vaak niet correct zijn. Zie Labeniski- Lubieniecki,  Houbraken- 
      Schalken en  Rembrandt-Lievens. 
D.  De maatvoeringen over het algemeen niet kloppen.  

                                                 
13 Appendix  3. 
14 Moes heeft de catalogus nà  27 april 1752 opgemaakt, omdat op die datum Arnout Leers  de Maria met het  
   kind Jesus op haar schoot staande van Rubens heeft gekocht. Dit schilderij wordt vernoemd in de catalogus  
   van Moens! 
15 Zie Appendix 29. 
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Tot slot wil ik nog een paar woorden wijden aan het ‘inkoopbeleid ’ van Arnout Leers. 
 
Van de onderstaande vijf objecten zijn de aankoop- en verkoopprijzen bekend. 
 

Object  Aankoop- 
datum 

Verkoop- 
datum 

Aankoop- 
prijs 

Verkoop
- 
prijs 

Waarde- 
vermindering 

Madonna met kind 
van Pieter Paul Rubens 

27-4-1752 19-5-1767 fl 450,= fl 400,= fl  50,= 

Musicerend gezelschap 
van Gerard ter Borch 

29-3-1757 19-5-1767 fl   60,= fl   35,= fl  25,= 

Gezicht op de stad 
Keulen van Jan van der 
Heyden 

29-3-1757 19-5-1767 fl 165,= fl 150,= fl  15,= 

Schelp met ‘De vlucht 
naar Egypte’ van 
Cornelis Bellekin 

14-4-1752 20-5-1767 fl 120,= fl   30,= fl  90,= 

Nautilus-Schelp van 
Cornelis Bellekin 

14-4-1752 20-5-1767 fl 150,= fl   50,= fl 100,= 

Totaal   fl 945,= fl 665,= fl 280,= 
 
De gemiddelde waardevermindering bedroeg bijna dertig procent. 
De drie veilingen van zijn collecties brachten in het totaal fl 21.121,35 op. Indien men dit 
bedrag vermeerdert met 10 % voor te dure inkoop (conservatieve schatting!)  en 5 % voor 
verwervingskosten komt men op het niet geringe bedrag van fl 24.289,55 als aanschafprijs 
voor zijn drie collecties. 
 
Opbrengst van de drie Leers veilingen in 1767 in Amsterdam 

Type verzameling Aantal kavels Opbrengst in guldens 
Schilderijen 140              fl    7.912,00 

Schelpen                   1575              fl    9.587,50 
Naturaliënkabinet 556              fl    3.621,85 

Totaal               fl  21.121,35 
 
Het ‘inkoopbeleid ’ van Arnout Leers is dan ook te typeren met de woorden van de heer 
O.B.B. te R: ‘Voor een heer van stand speelt geld geen rol.’ 



Appendixes behorende bij: 
 
 
 
De verkoop van de schilderijenverzameling van Arnout Leers, heer van Ameide, 
schepen van de stad Rotterdam en directeur van de Levantsche handel, op 19 
mei 1767 in de herberg de Keizerskroon in de Kalverstraat in Amsterdam. 
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Appendix 1: Veilingcatalogus Arnout Leers1 
 

 
 
 

                                                 
1 Het origineel bevindt zich in The British Library ´Shelfmark LB. 31. b. 20652 )8’ 
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      Appendix 2: Opbrengst van de veiling van schilderijen van Arnout Leers 
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Appendix 3:  Catalogus van Schilderijen in ’t Cabinet van den Heer Arnout 
Leers in Rotterdam, opgemaakt door E. W. Moes. 
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Appendix 4: Nummering veilingcatalogus en Terwesten 
Cat = Veilingcatalogus Arnout Leers 
Tw = Terwesten 
 
 
Cat Tw Cat Tw Cat Tw Cat Tw Cat  Tw 
1 1 31 37 61 61 91 92 121 119 
2 2 32 41 62 62 92 64 122 113 
3 4 33 44 63 68 93 93 123 120 
4 10 34 42 64 69 94 96 124 111 
5 3 35 33 65 89 95 97 125 43 
6 9 36 47 66 63 96 95 126 118 
7 7 37 46 67 38 97 24 127 57 
8 6 38 45 68 40 98 36 128 91 
9 5 39 18 69 39 99 67 129 99 
10  40 19 70 70 100  130 100 
11 8 41  71 71 101 85 131 131 
12 14 42 34 72 73 102 110 132 128 
13 13 43 79 73 60 103 103 133 114 
14 11 44 48 74 75 104  134 136 
15 12 45 49 75 77 105 82 135  
16  46 26 76 123 106 101 136 106 
17 15 47 52 77 76 107 108 137 107 
18 20 48 55 78 132 108 94 138  
19 17 49 51 79 72 109 109 139 121 
20 16 50 53 80 74 110 112 140 116 
21 21 51 54 81 80 111 83 141  
22 22 52 56 82 81 112 84 142  
23 23 53  83 86 113 117 143  
24 25 54  84 134 114 104 144 124 
25 31 55 66 85 130 115 105 145 129 
26 32 56  86 98 116 102 146  
27 28 57 58 87 90 117 115 147  
28 29 58  88 88 118 125 148 139 
29 30 59 78 89 87 119 135 149 138 
30 35 60 50 90 65 120  150 127 
        151 126 
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Appendix 5: Nummering Terwesten en die van de veilingcatalogus 
Tw = Terwesten 
Cat = Veilingcatalogus Arnout Leers 
 
Tw Cat Tw Cat Tw Cat Tw Cat Tw Cat 
1 1 31 25 61 61 91 128 121 139 
2 2 32 26 62 62 92 91 122 55 
3 5 33 35 63 66 93 93 123 106 
4 3 34 42 64 92 94 108 124 144 
5 9 35 30 65 90 95 96 125 118 
6 8 36 98 66 56 96 94 126 151 
7 7 37 31 67 99 97 95 127 150 
8 11 38 67 68 63 98  128 132 
9 6 39 69 69 64 99 129 129 145 
10 4 40 68 70 70 100 130 130 85 
11 14 41 32 71 71 101 106 131 131 
12 15 42 34 72 79 102 116 132 78 
13 13 43 125 73 102 103 103 133  
14 12 44 33 74 80 104 114 134 84 
15 17 45 38 75 74 105 115 135 119 
16 20 46 37 76 77 106 136 136 134 
17 19 47 36 77 75 107 137 137  
18 39 48 44 78 59 108 107 138 149 
19 40 49 45 79 43 109 109 139 148 
20 18 50 60 80 81 110 102 140  
21 21 51 49 81 82 111 124   
22 22 52 47 82 105 112 110   
23 23 53 50 83 111 113 122   
24 97 54 51 84 112 114 133   
25 24 55 48 85 101 115 117   
26 46 56 52 86 83 116 140   
27  57 127 87 89 117 113   
28 27 58 57 88 88 118 126   
29 28 59 58 89 65 119 121   
30 29 60 73 90 87 120 123   
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Appendix 6: Berekening van de opbrengst van de verkoop van de schilderijen-
verzameling van Arnout Leers op 19 mei 1767 te Amsterdam. 
Tw = Terwesten 
fl = guldens 
 
 
Tw fl Tw fl Tw fl Tw fl Tw fl 
1     22 31   101 61     80 91     32 121     25 
2     27 32     27 62     24 92     22 122     11 
3   121 33   110 63     40 93   125 123     25 
4     90 34   400 64     38 94     52 124     25 
5     80 35   220 65     40 95     44 125     17 
6     27 36     31 66     31 96     23 126       9 
7     20 37     21 67     31 97     14 127     20 
8     20 38   150 68     22 98     21 128     12 
9     20 39   110 69     33 99     51 129     12 
10     28 40   160 70   100 100     44 130     10 
11     21 41     41 71     11 101     24 131     12 
12     52 42     51 72     65 102     51 132     13 
13     11 43     90 73     31 103     16 133     12 
14   250 44     25 74     14 104     60 134     18 
15   370 45   102 75     32 105     60 135     10 
16   265 46     81 76     16 106     50 136     10 
17   400 47     36 77     20 107     30 137     15 
18     62 48     55 78     19 108     43 138     12 
19     22 49     35 79     36 109     30 139     19 
20     13 50   150 80     33 110     27 140     14 
21     27 51   150 81     30 111     32   
22     46 52     73 82     22 112     19   
23     74 53     50 83     57 113     32   
24     42 54     17 84     46 114     31   
25   400 55     12 85   101 115     30   
26     41 56       9 86     42 116     32   
27     51 57     41 87     19 117     10   
28   120 58     50 88     19 118     15   
29   100 59     50 89     29 119     20   
30     45 60   105 90     50 120     20   
 2867  2553  1131  1060     301 
          7912 
 
Opmerking: De vier niet in de veilingcatalogus opgenomen schilderijen zijn wel in dit 
overzicht opgenomen! Het zijn de Terwesten nummers: 27, 133, 137 en 140. 
De prijzen zijn op hele guldens afgerond. 
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Appendix 7: Overzicht van informatie over de schilderijen genoemd door Pieter 
Terwesten 
Tw = Terwesten nummer 
Info = informatie. Indien geen informatie is gevonden staat er nee. Indien wel informatie is 
gevonden wordt er verwezen naar het filenummer. 
 
Tw Info Tw Info Tw Info Tw Info Tw Info 
1 L-117 31 L-18 61 L-13 91 L-67 121 L-52 
2 L-16 32 L-31 62 L-13 92 L-64 122 L-57 
3 L-92 33 L-20 63 L-12 93 L-109 123 L-57 
4 nee 34 L-33 64 L-12 94 L-64 124 L-40 
5 L-99 35 L-14 65 L-38 95 L-111 125 nee 
6 L-97 36 L-17 66 L-49 96 L-112 126 L-108 
7 L-98 37 L-17 67 L-15 97 L-113 127 nee 
8 L-81 38 L-78 68 L-75 98 nee 128 L-79 
9 nee 39 L-11 69 L-70 99 L-36 129 L-46 
10 nee 40 L-10 70 L-60 100 L-69 130 L-66 
11 L-19 41 L-37 71 L-60 101 L-85 131 L-32 
12 L-96 42 L-54 72 L-101 102 L-59 132 L-116 
13  L-80 43 L-53 73 L-102 103 L-74 133 nee 
14 L-100 44 L-76 74 L-103 104 L-95 134 nee 
15 L-4 45 L-115 75 L-51 105 L-95 135 L-61 
16 L-93 46 L-21 76 L-77 106 L-94 136 L-86 
17 L-1 47 L-105 77 L-90 107 L-94 137 L-91 
18 L-2 48 L-73 78 L-62 108 L-68 138 L-35 
19 L-3 49 L-44 79 L-114 109 L-84 139 L-50 
20 L-83 50 L-42 80 L-107 110 L-88 140 nee 
21 L-5 51 L-25 81 L-107 111 L-55   
22 L-6 52 L-22 82 L-43 112 nee   
23 L-48 53 L-39 83 L-56 113 L-82   
24 L-34 54 L-23 84 L-56 114 L-71   
25 L-26 55 L-27 85 L-106 115 L-89   
26 L-29 56 L-24 86 L-45 116 L-72   
27 L-30 57 L-28 87 L-65 117 L-58   
28 L-8 58 L-87 88 L-104 118 nee   
29 L-9 59 L-87 89 L-63 119 L-47   
30 L-9 60 L-7 90 L-67 120 L-41   
 



 221

Appendix 8: Berekening van de opbrengst van de verkoop van de schilderijen-
verzameling van Mr. Johan Anthony van Kinschot op 21 en 22 juli 1767 binnen 
de Stad Delff 
Tw = Terwesten 
fl = guldens 
 
 
Tw fl Tw fl Tw fl Tw fl Tw fl 
1   460 31   80 61 52   91 11 121    26 
2   110 32   80 62 65   92 10 122    13 
3   165 33 110 63 54   93 21 123    18 
4     52 34 151 64 35   94 40 124    21 
5     80 35   50 65 26   95 21 125    22 
6   163 36   51 66 26   96 13 126    11 
7     28 37 280 67 20   97 23 127    13 
8     27 38   31 68 21   98 12 128    32 
9   100 39   22 69 21   99 11 129    14 
10   213 40 215 70 50 100 20 130    16 
11   100 41 300 71 50 101 14 131    17 
12     37 42   96 72 15 102 14 132    19 
13   *   352 43   21 73 12 103 14 133    19 
14 **   1290 44   46 74 32 104 37 134    10 
15     42 45   30 75 50 105 10 135    10 
16   215 46   90 76 27 106 13 136    11 
17     65 47   15 77 29 107 17 137    11 
18    42 48 146 78 20 108 10 138    10 
19    40 49   20 79 31 109 26 139    10 
20    53 50   72 80 21 110 28 140    10 
21    26 51   14 81 36 111   7 141    11 
22    31 52 100 82 15 112   7 142     60 
23  109 53   20 83 21 113 13 143     55 
24    32 54   53 84 25 114 36 144     21 
25    78 55   40 85 15 115 22 145     18 
26    63 56   71 86 13 116 22 146     27 
27    50 57   32 87 10 117 18 147     12 
28    25 58   25 88 17 118 18 148     11 
29    42 59   11 89 10 119 34 149     20 
30    80 60   54 90 13 120 28 150   150 
        151     43 
        152     30 
 4170  2326  832  570    771 
         8669 
 
* Dit Stuk wierd tot gemelde som van f 352 ingehouden, dog is na dato verkogt en althans berustende in ’t 
Vorstelijk Kunst-Kabinet van zijne Doorl. Hoogh. Den Heere Prince Erfstadhouder. 
** Dit Stuk wierd tot gemelde som van f 1290 ingehouden, dog is na dato verkogt en althans berustende in ’t 
Vorstelijk Kunst-Kabinet van zijne Doorl. Hoogh. Den Heere Prince Erfstadhouder. 
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Appendix 9: Berekening van de opbrengst van de verkoop van de schilderijen-
verzameling van Jacob van Zaanen. De veiling werd gehouden op 16 november 
1767 in ’s-Gravenhage. 
Tw = Terwesten 
fl = guldens 
 
 
Tw fl Tw fl Tw fl 
1 915 31   56 61     7 
2 600 32   14 62     6 
3 500 33   20 63   12 
4 400 34   15 64   11 
5   11 35   15 65   11 
6   50 36   60 66   10 
7   70 37   31   
8   42 38   11   
9   85 39   11   
10   60 40   31   
11   68 41   20   
12   30 42   --   
13   16 43     9   
14   66 44     9   
15   50 45   10   
16   40 46     5   
17   40 47     5   
18   32 48   20   
19   24   49   30   
20   60 50   28   
21   60 51   22   
22   61 52   22   
23   40 53   13   
24   40 54     7   
25   37 55     8   
26   40 56   29   
27   40 57   15   
28   39 58   10   
29   32 59   13   
30   45 60   15   
 3593  555      57 
     4205 
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Appendix 10: Berekening van de opbrengst van de verkoop van de schilderijen-
verzameling van de Wel. Ed. Heer Oud Professor Anatomie Thomas Schwencke 
op 6 0ctober 1767 op de Kunst-Confrerie-Kamer van Pictura in ’s-Gravenhage. 
Tw = Terwesten 
fl = guldens 
 
 
Tw fl Tw fl Tw fl Tw fl 
1 401 31   18 61   42 91   10 
2 157 32   16 62   28 92   21 
3   49 33   15 63   12 93   19 
4 147 34   25 64   23 94   21 
5 112 35   30 65   20 95   12 
6   29 36   17 66   25 96   20 
7   51 37   32 67   27 97   14 
8 150 38   24 68   25 98   15 
9 105 39   26 69   15 99   17 
10   49 40   17 70   15 100   10 
11   52 41   25 71   21   
12   45 42   20 72   10   
13   38 43   24 73   20   
14   30 44   16 74   22   
15   54 45   17 75   22   
16   41 46   15 76   26   
17   50 47   23 77   26   
18   40 48   18 78   20   
19   47 49   16 79   11   
20   20 50   12 80   11   
21   42  51   15 81   18   
22   13 52   45 82   14   
23   30 53   21 83   26   
24   33 54   20 84   15   
25   30 55   21 85   17   
26   36 56   21 86   14   
27   25 57   20 87   16   
28   20 58   16 88   14   
29   40 59   10 89   12   
30   28 60   42 90     9   
 1964  637  576  159 
       3336 
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Appendix 11: Berekening van de opbrengst van de verkoop van de schilderijen-
verzameling van  de Heer Isaäc Hermansen op 4 maart 1767 te Middelburg in 
Zeelandt. 
Tw = Terwesten 
fl = guldens 
 
 
Tw fl Tw fl 
1 150 31   15 
2   10 32   15 
3   76   
4   34   
5   34   
6   22   
7   42   
8   45   
9   17   
10   10   
11   52   
12   30   
13   15   
14   37   
15   19   
16   16   
17   17   
18   21   
19   13   
20   10   
21   36   
22   34   
23   17   
24   11   
25   28   
26   13   
27   13   
28   30   
29   17   
30   12   
 881    30 
   911 
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Appendix 12: Berekening van de opbrengst van de verkoop van de schilderijen-
verzameling van een voornaam Liefhebber, zynde , zo men zegt, den Heer 
Capello te Amsterdam op 6 mei 1767. 
Tw = Terwesten 
fl = guldens 
 
 
Tw fl Tw fl Tw fl 
1     70 31   188 61   199 
2   155 32     31 62     94 
3     52 33   700 63     11  
4   450 34   604 64     76 
5     14 35   196 65     41 
6   161 36     45 66    625 
7     10 37   278 67     27 
8   100 38   102 68     25 
9     31 39     21 69     34 
10   282 40   255 70     25 
11   200 41   100 71   130 
12       7 42   100 72 1075 
13     52 43   206 73   330 
14   255 44       9 74   190 
15   150 45     10 75     50 
16   100 46   207 76     51 
17   130 47   201 77   825 
18     86 48   122 78     80 
19 1700 49   121 79   215 
20     14 50     70 80 1400 
21   360 51     80 81   250 
22     15 52     80 82     22 
23     15 53     27 83     20 
24     35 54   110 84     42 
25     35 55     50 85     43 
26     18 56     51 86     24 
27     71 57     31 87     10 
28     58 58   130 88     21 
29   320 59     50   
30   179 60 1400   
 5125  5575    5341 
     16041 
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Appendix 13: Berekening van de opbrengst van de verkoop van de schilderijen-
verzameling van de Heer Kunst-Schilder Gerard Sanders op 5 augustus 1767 te 
Rotterdam. 
Tw = Terwesten 
fl = guldens 
 
 
Tw fl Tw fl 
1 180 31   33 
2 300 32   21 
3 280 33   14 
4   94 34   10 
5   95 35   11 
6   60 36   11 
7   25 37   30 
8   26 38   28 
9   25 39   25 
10   19 40   23 
11   31 41   12 
12   31 42   12 
13   44 43   14 
14   21 44     8 
15   13 45   11 
16   14   
17   15   
18   12   
19   12   
20   12   
21   11   
22   19   
23   12   
24   20   
25 157   
26 158   
27   42   
28   43   
29   50   
30   50   
 1871    252 
   2123 
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Appendix 14: Berekening van de opbrengst van de verkoop van Italiaansche 
schilderijen op 26 augustus 1767 te Amsterdam 
Tw = Terwesten 
fl = guldens 
 
 
Tw fl Tw fl 
1 100 31 270 
2   41 32   75 
3 177 33   76 
4 178 34   52 
5   60 35   52 
6   60 36   38 
7   71 37   39 
8   93 38   65 
9   92 39   40  
10   27 40 200 
11   26 41   41 
12   32 42   21 
13   32 43 285 
14   36 44 283 
15 119 45 282 
16 140 46   49 
17 185 47 135 
18   48 48   42 
19 138 49   26 
20 137 50   40 
21 177   
22 178   
23 127   
24   52   
25 117   
26 118   
27   65   
28   50   
29 180   
30   51   
 2907  2111 
   5018 
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Appendix 15: De onderwerpen van de schilderijen van de collectie Leers. 
 
Onderwerp Hoeveelheid Percentage 
Landschappen  38 25,3 
Portretten  10   6.6 
Stillevens    8   5.3 
Genrestukken  43 28,7 
Oude Testament    7   4,7 
Nieuwe Testament  21 14,0 
Klassieke Mythologie    4   2,7 
Dierstukken  11   7,3 
Architectuur en 
stadsgezichten 

   6   4,0 

Andere onderwerpen    2   1,3 
Totaal  150 99,9 
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Appendix 16: De veilingcatalogus van het naturaliënkabinet van Arnout Leers 
op 20 mei 1767 (en opvolgende dagen) in de herberg de Keizerskroon in de 
Kalverstraat in Amsterdam. 
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Appendix 17: Schilderijenveilingen in 1767 in de Republiek der Zeven  
Provinciën. 
 
In de Republiek der Zeven Provinciën werden in het jaar 1767 acht schilderijenveilingen1 
gehouden. De onderstaande tabellen 1 en 2 geven een overzicht van de opbrengsten, de 
aantallen aangeboden schilderijen, de gemiddelde prijs en de hoogste en laagste prijs. 

 
Tabel 1: Schilderijenveilingen in 1767 in de Republiek der Zeven Provinciën.(a) 

 
Datum   Verzameling Plaats Schilderijen Opbrengst 
  4 maart     Hermansen2 Middelburg     32  fl    911,= 
  6 mei        Capello (?)3 Amsterdam     88 fl 16041,= 
19 mei        Leers4 Amsterdam   140 fl   7912,= 
22 juli         Van Kinschot5 Delft   152 fl   8669,= 
  5 augustus  Sanders6 Rotterdam     45 fl   2123,= 
26 augustus Italiaanse 

Meesters7 
Amsterdam     30 fl   5018,= 

  6 october Schwencke8 ‘s-Gravenhage      90 fl  3336,= 
16 november Van Zaanen9 ‘s-Gravenhage      66 fl  4205,= 
 
Tabel 2: Schilderijenveilingen in 1767 in de Republiek der Zeven Provinciën.(b) 
 
Verzameling Gemiddelde 

opbrengst 
Hoogste prijs Laagste prijs 

Hermansen fl   28,46 fl  150,= fl 11,= 
Capello (?) fl 182,28 fl 1700,= fl 10,= 
Leers fl   56,51 fl  400,= fl   9,= 
Van Kinschot fl   57,00 fl1290,= fl   7,= 
Sanders fl   47,17 fl  300,= fl    8,= 
Italiaanse Meesters fl 100,36 fl  285,= fl  21,= 
Schwencke fl   33,36 fl   401,= fl    9,= 
Van Zaanen fl   64,69 fl   915,= fl    5,= 
 
De verzameling Capello (?) was kwalitatief het meest interessant.                                                  
Dit blijkt niet alleen uit de hoogste gemiddelde prijs waarop de schilderijen uit deze collectie 
werden afgeslagen, maar ook uit het feit dat elf schilderijen uit deze verzameling in de lijst  
                                                 
1 Pieter Terwesten, Catalogus of Naamlijst van Schilderijen, met derzelver pryzen. Zedert den 22. Augusti 1752.  
   tot den 21. November 1768. Zo in Holland, als Braband en andere Plaatzen in het openbaar Verkogt.   
  Dienende tot een vervolg of Derde Deel op de Twee Deelen der uitgegeeve Cataloquen door wylen de Heer   
  Gerard Hoet ,’s-Gravenhage, 1770, 
2 Zie voor details Appendix 11 
3 Zie voor details Appendix 12 
4 Zie voor details Appendix   6 
5 Zie voor details Appendix   8 
6 Zie voor details Appendix 13 
7 Zie voor details Appendix 14 
8 Zie voor details Appendix 10 
9 Zie voor details Appendix   9 



 288

van de twintig best verkochte schilderijen in 1767 voorkomen.                                                                          
Bij de lijst van de tien best verkochte schilderijen in 1767 staan de schilderijen uit de 
verzameling Capello (?) op plaats 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 en 10. Zie tabel 3. 
 
Het kostbaarste schilderij geveild in 1767 was een zelfportret van Anthony van Dyck, dat 
fl1700,= opbracht.  
 
De verzameling Leers kent geen echte ‘uitschieters’ en ligt op de vijfde plaats wat betreft de 
gemiddelde opbrengst per schilderij. 
De drie best verkochte schilderijen uit de verzameling Leers waren Maria met kind van Peter 
Paul Rubens, een landschap van Jan Breugel  en een landschap met Paarden van Philips 
Wouwerman. Elk van deze schilderijen werden afgehamerd op fl 400,=. 
 
Tabel 3: De twintig best verkochte schilderijen tijdens veilingen gehouden in de 
Republiek der Zeven Provinciën in 1767. 
 
Verzameling Schilder Onderwerp Opbrengst 
Capello (?) Anthony van Dyck Zelfportret fl 1700,= 
Capello (?) Peter Paul Rubens Landschap met 

Jupiter en Mercurius 
fl 1400,= 

Capello (?) Philips Wouwerman Paardenmarkt fl 1400,= 
Van Kinschot Jan Breugel en 

Hendrick van Balen 
Cibelle en de vier 
seizoen 

fl 1290,= 

Capello (?) Adriaan van der 
Velde 

Landschap met 
Argus en Mercurius 

fl 1075,= 

Van Zaanen Adriaan van der 
Werff 

Kabinetstukje fl   915,= 

Capello (?) Jan Wenincx Italiaans landschap fl   825,= 
Capello (?) Jan van der Heyde Stadsgezicht fl   700,= 
Capello (?) Jan Steen Schoolmeester fl   625,= 
Capello (?) Meindert Hobbema Landschap fl   604,= 
Van Zaanen Willem van der 

Velde 
Zeeslag tussen de 
Engelse en Hollandse 
vloot. 

fl   600,= 

Van Zaanen Dominicus van Tol Interieur met 
kantklossende vrouw 

fl   500,= 

Van Kinschot Nicolaas van 
Berchem 

Landschap fl   460,= 

Swencke Paulus Potter Landschap fl   401,= 
Leers Peter Paul Rubens Maria met Jezus fl   400,= 
Leers Jan Breugel Landschap fl   400,= 
Leers Philips Wouwerman Landschap met 

paarden 
fl   400,= 

Capello (?) Jan Griffier Landschap fl   360,= 
Capello (?) Willem van der 

Velde 
Zeegezicht fl   330,= 

Capello (?) Jan Davidz. De 
Heem 

Stilleven fl   320,= 
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Appendix 18: Arnout Leers en Hermannus Gerardus van Breugel 
 
In 1758 gebruikten Arnout Leers en zijn zwager François van der Hoeven hun collatierecht1 
om Hermannus Gerardus van Breugel te benoemen tot predikant in Ameide en Tienhoven. 
 

 
                                                 
1 Het recht om predikanten te benoemen: aan vele heerlijkheden was het recht van collatie verbonden. De 
collatie werd bij toerbeurt verleend door de heer van Ameide en de heer van Tienhoven, door keuze uit een 
tweetal kandidaten door de kerkenraad aangeboden. 
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De transcriptie luidt als volgt:’Wij Arnout Leers, Heer van Ameijde en Herlaar doen te weten, 
Alsoo de kerkenraad van Ameijde en Tienhoven, representerende de kerke Christi aldaer, ons 
hebben vertoont, dat nademael onse gewesen Herder en Leeraer Do. Hieronimus de Willem 
S.S. Theol. Doctor naar Lekkerkerk beroepen en vertrokken zijnde, het Predikampt aldaer is 
komen te vaceren, versoekende dat wij deselve plaatsen met een Vroom en bequaam Leeraer 
zouden gelieven te voorsien. Zoo ist dat wij op het goed raport aen ons gedaen van de 
bequaemheit, geleertheit en gaven van Do. Hermannus Gerardus van Breugel predikant te 
Berchem2 en Nestelrode in de Meierij van ’s Bosch mitsgaders van desselfs goed leven, het 
predikantsampt van Ameijde en Tienhoven hebben geconfereert gelijk wij het zelve 
confereren bij desen aen Do. van Breugel voornoemt omme alles te doen dat een vroom 
Leeraer van Gods wegen schuldig is en behoord te doen na order der Gereformeerde Kerke. 
Bevelende over sulks, dat de geregte, kerkenraad en de gemeente van Ameijde en Tienhoven 
den voorn. Do. van Breugel voor haren Herder en Leeraer zullen erkennen, mitsgaders aan de 
Eerwaerde Classis van Gouda en Schoonhoven zullen hebben te presenteren omme int voors. 
Predikampt bevestigt te worden, ten ware deselve op zijn Leven oft Leeren ietwes wisten te 
zeggen. 
                                                                                   Gedaan in Rotterdam, desen 1e Meij 1758 
                                                                                   wg. Arnout Leers  
                                                                                   van Ameijde. (met zegel).’ 
 

 
 

                                                 
2 In Berghem en Nistelrode stonden twee van Breugels: Johannes Tieleman (1735-1740) en Herman(nus)  
  Gerard(us) (1754-1758). 
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De transcriptie van de bevestigende collatiebrief van François van der Hoeven luidt als volgt:’ 
Wij Mr. François van der Hoeven, Heere van Tienhoven, gesien de vorennoemde Collatie 
door onsen Broeder den Heer Arnout Leers als Heer van Ameide, gedaan aen den Eerwaerden 
Heer Herm(annu)s Gerardus van Breugel tegenwoordig Predikant te Berchem en Nestelrode 
omme het Predikampt te Ameijde en Tienhoven te vervullen, verklaren deselve Collatie in 
alle zijne Deelen en Leden te approberen en confirmeren bij dezen, als zijnde de gemelde 
Collatie nu aen zijn Weled. tourbeurte vallende. 
                                                                                       Actum in Rotterdam den 1en Meij 1758 
                                                                                       Wg François van der Hoeven 
                                                                                       Van Thienhoven. 
 
Van der Aa3 schrijft over Gerard van Breugel:’Ameide-Tienhoven. Onder de Predikanten, 
welke hier gestaan hebben, verdient melding de geleerde Gerard van Breugel, die zich als 
zedenschrijver, beoefenaar der natuurlijke en vaderlandse geschiedenis, penningkundige en 
Latijnsche en Nederduitsche Dichter heeft doen kennen. Hij stond er van 1758 tot 1759.’ 
 
Gerard van Breugel publiceerde onder meer boeken over de volgende onderwerpen: 
- Physiologische verhandelingen over het leerstelzel der ontwikkeling en dat der bijgeboorte: 
  zijnde een aanhangzel van de naspooringen aangaande de öonlogie, enz. 
-Veranderingsgronden en lotgevallen van den heer Nicolaus Schmidt, voorheen Roomsgezind  
  hoogleraar in de Godgeleerdheid en Wijsbegeerte te Roermonde en te Mazijk, en laatst  
  proponent bij de Hervormden, onder de E. E. Classis van Schieland. 
-Zedenkundige verhandelingen zo over den aanstoot, en ergernis, als over de daar tegen 
  overstaande zedelijke stichting, voorgedragen in X. gesprekken. 
- De geordende en gelukkige huishouding, aangeweezen en aangepreezen in agt zeeden-  
  kundige leerreedenen. 
-De ouderdom of de zaak der bejaarden in XIII. gesprekken. 
-Naspooringen aangaande öonlogie, of eierkunde en de oorspronkelijke voortteeling van    
  menschen en beesten. 
 
 
 
 

                                                 
3 A. J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem, 1859, 13e deel, p. 543. 
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Appendix 19: Het testament van Arnout Leers en Christina Uylenberg 
 

      
 
 
 
Op Heden de derden December 1749 compareerden voor mij Cornelis Andries Cantier 
Notaris publycq binnen Rotterdam, ende voorde nagenoemde getuijgen, Den Weledele Heere 
Arnout Leers Heere van Ameyde en Herlaar, oud schepen dezer stad, enz. enz. en de 
Weledele Vrouwe Christina Uylenbergh, Echtelieden, wonende alhier ter steede, my notaris 
bekent. Dewelken verklaerden by dezen te revoceeren en vernietigen alle Testamenten Codicillen en 
andere actens van uytterste wille by den Heer en Vrouwe comparanten te zamen  off door yder in’ t 
byzonder voor dato dezes gemaackt, uytgenome en behalve alleende Douarien van weerskanten 
gemaackt en besprooken by de Huwelijxe voorwaerde tussen den Heer en Vrouwe comparanten 
voorbanden van Huwelyck opgeregt en gepasseert der 14e September 1729 voor den Notaris Johan 
Obreen en getuygen , willende  en begeerende dat deselve Douarien volkomen effect sorteeren stand 
(?) grypen en subsisteeren zullen. 
Ende komende op nieuws ter Dispositie van Sunne tijdelycke goederen, Soo verklaerde bij Heer 
Testateur Eerst en alleen Disponerende zoo uyt kragte van den Octrooye van haer Groot Mogende De 
Heeren Staaten van Holland en Westfriesland in dato den 20e Mey 1747 geobsineert ten respecte van 
de Leengoederen die zijn Edel. In Eygendom possideert als uyt zyne eigen wil en begeerte ten respecte 
der allodiale goederen, onder de navolgende conditiën te prelegateeren aan zijn Wel. Ed. Soon 
Jonkheer Arnout Leers, en by voor overlyden van denzelven, indien by Heer Testateur na desen nogs 
een off meer soonen zoude mogen komen te procreëeren, en ins Levenden Lyve  natelaten aan den 
oudsten van soodanige nogs te procreëeren soonen  dewelke alsdan in Levende Lyve zyn zal en by 
voor overlijden van alle deselve sonen voor hem Heer Testateur, aan zyn Heer Testateur oudste 
DogterVrouwe Cornelia Leers  Huysvrouwe van den heer Mr. Diederik Gregorius van Teylingen, en 
deselve mede, vooroverleden zynde alsdan aan zyn Heer Testateur jongste Dogter Jonkvrouwe Jacoba 
Jacomina Leers. Eerstelyk den Eygendom van de Heerlijkheyd van den Steede en Landen van Ameyde 
en van den Huyse off Slote van Herlaar alsmede de meubelen en thuynsieraden daer 
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In zynde. En op zyn Heer comparants overlyden daar in bevonden zullende worden met de Stallinge, 
Koetshuys, Kamers, en Solder of daerboven, En voorts de Dreeven, Boomgaerden, Singels, Grienden, 
en van alle zyn Heer testateurs Lande soo onder Ameyde, den Huise Herlaar als de Heerlykheit van 
Tienhoven gelegen, met het regt van aanstelling van een Hoog Dijk Heemraad inden Alblasserwaard 
en voorts generalyk met alle soodanige regten en geregtigheden, als by Heer Testateur aan de 
opgemelde Heerlykheit van Ameyde en aanden Huyse of Slote van Herlaar is hebbende en besittende. 
Ten Tweede, de Tiendens tot de voortz. Heerlykheit van Ameyde behoorende. 
Ten Derde, den Bol off uytterwaard onder Ameyde als Tienhoven gelegen. 
Ten Vierde, de Hoender, Capoen en Hofstede gelden van Ameyde en Tienhoven. 
Ten vijfde de recognitiën en het regt tot het begeven en aanstellen van de veerschippers varende van 
Ameyde of van de sluysen alsmede zodanige andere recognitiën als reets by den Heer Testateur 
worden genoten of namaels mogten genoten worden. 
En ten Laesten het regt vande visseryen inde Reviere de Lek, zoo na salm als anders door hem Heer 
Testateur althans in Huure gehouden wordende van haer Ed. Groot Mogende op den Laste vande 
Jaarlyxe pagtpenningen vandien indien deselve Huure op zyn Heer Testaments overlijden, nogh niet 
geexpireert zoude mogen zijn off wel geexpireert zijnde nader door hem Heer Testateur in Huure 
zoude mogen zijn aangestaen, gelyk ook van alle het viswand (?) als anders, dat aan de voorsr. off 
andere Visseryen alsdan gehoorend zal zijn niets uytgezondert. 
Des nogthans onder dese laste en conditie te weten;  
Eerstelijk Dat de titel van de voorn. Heerlykheit van Ameyde en vanden Huyse off  Slote van Herlaar 
zal moeten blyve gepossideert en gevoert worden, by, an door zyn Heer Testateurs Huysvrouwe, 
Vrouwe Christine Uylenbergh met alle het regt expra ‘eminetien. Daer toe behoorende , haer Wel. Ed. 
Leven Langh geduurende, indien haar wel Ed. niet zal komen te herhuwelyken, edegh ingevalle haer 
Wel. Ed. zigh in een Tweede Huwelijk zal komen te begeven alsdan niet verder nogh langer als tot 
haer Herhuwelyken toe. 
Ten Tweede dat het gebruik van het Huys of Slote van Herlaar met de meubelen daer in of op zynde, 
alsmede alle de vrugten 
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Te revenuen, opkomsten, baten, …….. van de voortz. Heerlijke en andere goederen, dewelcke. na 
afftreck van alle reparatien, aan het Huys off Slot van Herlaar, alsmede aan de  Stallingen aldaar, en 
generalyk aan het verder getuinierde pootingen en plantingen( welcke reparatien on onder houdingen 
by Heer Testateur begeert wat wel en in orde zal gedaen worden mitsgaders natrek  van alle ordinaire 
en extraordinaire Lasten en ongelden hoe genaamt off van wat natuur dezelve zoude mogen zyn, 
zuiver jaerlyks zullen komen over te schieten ( en alle welke Lasten en reparatien by Heer Testateur 
verstaat. Dat uyt de voorn. revenuen zullen moeten worden betaelt, zonder van, off uyt de Capitalen te 
mogen werden gerepoteert, niet tegenstaende eenige placcaeten, ordonnatien off nottificatien het 
contraire vandien mogten inhouden of medebrengen in resfruct (?) zullen  moeten worden genoten en 
geprofiteert by  welgemelde zyn Heer Testateurs Huysvrouwe, Vrouwe Christina Keylenberg  mede 
haer We. Ed. Leven Lang geduurende dogs onder die  mits, indien haer Wel. Ed. niet zal komen te 
hertrouwen, in voegen hier boven gemeld, in welken titel en usufrict (?) respective by Heer Testateur 
zyn welgemelde Huysvrouwe onder die voorschreve conditie tot zyne mede Erffgenaem is noemende 
en …………………… 
Ten Derde, dat wanneer het voors. …..’t zy door het overlyden, het zy door het hertrouwen van zijn 
Heer  Testateurs welgemelde huysvrouwe geeyndigt zal zijn, dat alsdan in een van die twee gevallen, 
den titel van de voorn. Heerlijkheit van Ameyde en van den Huise of Slote van Herlaar, alsmede alle 
de revenuen opkomsten, baten en profyten van de voorn. heerlyke en andere goederen zullen komen 
en devolveeren op zijn Heer Testateurs Soon Jonkheer Arnout Leers, en by voor overlyden van den 
selven op zijn Heer Testateurs casuquo nog te proereëren soon of soonen successivelijk van den 
oudsten tot den jongsten toe, en by voor overlyden van alle deselve soonen op zijn Heer Testateurs 
oudste Dogter Vrouwe Cornelia Leers Huysvrouwe van den Heer Mr. Diederik Gregorius van 
Teylingen, en deselve mede voor overleden zynde, op zijn Heer Testateurs jongste Dogter Jonkvrouwe 
Jacoba Jacomina Leers en vervolgensmet den Eygenden van de meergemelde Heerlijke en andere 
goederen werden te saemen geveegt en geconsolideert onder de Expresse conditie nogthans, dat zoo 
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langs als zijn Heer Testateurs voornoemde Kinderen in Leven zullen zijn, alle deselve revenuen, 
opkomsten, baten en profyten dewelke van de meergenoemde Heerlijke en andere goederen, by 
verpagtinge of recognitiën, Jaerlyks zullen inkomens 
 

         
 
en ontvangen werden, en na aftrek van alle lasten en ongelden daar op staende onderwelke lasten niet 
begrepen zullen zijn de onkosten van reparatien aender Huyse of Slote van Herlaar, Stallinge en verder 
getimmerte, bepotinge en beplantinge aldaar, dewelke tot eigen gebryk en vermaak werden gehouden, 
als welke lasten en verdere ongelden van ordinaire en extraordinaire verpondingen, honderste, 
tweehonderste, meerder of minder penningen zullen moeten gedragen en betaeld worden uyt de privé 
beurse van den Heer of Vrouwe van Ameyde, en van den Huyse of Slote van Herlaar in den Tyd, 
per…..lielyk, alleen, en voor het geheel zuyver zullen komen overteschieten tusschen zyn Heer 
Testateurs voornoemde kinderen en by voor overlyden van een off meer van deselve tusschen des voor 
overledens, off voor overledenen nagelate kind, kinderen, off verdere affkomelingen by representatie 
in zyn, off haer ouders plaets off plaetsen by staaken en niet by hoofden zullen moeten worden 
gepartageert en verdeelt, in gelyke, en egale portien omme door yder van deselve zyn portie en 
aandeel daer …inegenoten en geprofiteert te worden tot op haer overlyden van het laetste van zijn 
Heer Testateurs voornoemde kinderen toe, als wanneer de gemelde partage, en verdeelinge der voorn. 
revenuen, opkomsten, baten en profyten in het geheel zal komen te cesseeren en optehouden, en 
degemelde revenuen, opkomsten, baten en profyten in ’t geheel vervolgens eigen blyven aan diegeene 
van zijn Heer Testateurs voornoemde kinderen of deselves Erffgenamen, op wier den Eygendom van 
de voorn. Heerlyke en andere goederen hier voren gepraelegateert, gekomen zal zijn. Wydens 
verklaerde hy Heer Testateur wel expresselyk te willen en begeeren, dat ingevalle de hier boven 
gemelde Heerlyke en andere goederen na het overlyden van ….. Heer Testateur i Eygendom zullen 
zyn gekomen op zyn voorn. Soon Jonkheer Arnout Leers en dezelve zyn Soon naderhand deser Werelt 
mogt komen te overlyden, en een of meer Soonen, mogt komen natelaten, dat alsdan , en in dat geval 
alle de meergemelde Heerlijke en andere goederen zullen zijn fideï-commis en restitutie subject en 
onder de voorn. last en conditie van usuficiet (?)  en van Partage der revenuen, opkomsten, baten en 
profyten breeder hier boven gemeld, mitsgaders onder den last en verband hier na gemeld, in 
Eygendom zullen moeten komen devolveren, erven, en verstorven opdegemelde zyne natelaten Soon 
off Soonen successievelyk van den oudsten tot den jongsten toe. Dogh indien den gemelde zijn Heer 
Testateurs Soon Jonkheer Arnout Leers na ’t overlyden van hem Heer Testateur mogt komen te 
overlyden sonder mannelyk voir natelaten dan                            
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Alsdan en in dat geval alle de voorschreve Heerlyke en andere goederen mede zullen zijn fideï-
commis en restitutie subject, en onder de voorn. Laste en conditie van usuficiet en van partage der 
revenuen, opkomsten, baten en profyten biceder (?) hier voren gemeld mitsgaders onder den last en 
verband hier na gemeld in Eygendom zullen moeten komen, revolveeren erven en verstorven op zijn 
Heer Testateurs casuquo nogh te procreeeren Soon off Soonen successievelyk van den oudsten tot den 
jongsten toe, en by voor overlyden, off medeby overlyden van allen deselven zyne Soonen, sonder 
mannelyk oir natelaten op zyn Heer Testateurs oudste Dogter Vrouwe Cornelia Leers Huysvrouwe van 
den Heer Mr. Diederik Gregorius van Teylingen, en by voor overlyden van deselve zyn Heer 
Testateurs jongste Dogter Jonckvrouwe Jacoba Jacomina Leers. Gelyk hy Heer Testateur mede wel 
Expresselyk wil en begeert, dat ingevallen den Eygendom van de voorn. Heerlyke  en andere goederen 
onder de last en conditie hier voren gemeld zal zijn gekomen en gevolveert ’t zy direct ’t zy over de 
hand aan zyn Heer Testateurs oudste Dogter vrouwe Cornelia Leers, en dezelve zyn oudste Dogter 
naderhand mede deser weereld mogt komen te overlyden, ’t zy wettig kind of kinderen nalatende of 
niet, dat alsdan alle de voorsz. heerlyke en andere goederen mede zullen zyn fideï-commis1 en 
restitutie subject en onder de last en conditie van usuforiet en van partage der revenuen, opkomsten, 
baten en profyten breeder hier voren  gemeld mitsgaders onder den last en verband hierna gemeld, in 
Eygendom zullen moeten komen, devolveeren, erven, en versterven, op, en aan zyn Heer Testateurs 
jongste dogter Jonckvrouwe Jacoba Jacomina Leers.  Laatstelyk verclaerde hy Heer Testateur  mede 
wel Expresselyk te willen  en begeeren, dat ingevallen den Eygendom van de voorn. Heerlyke  en 
andere goederen onder de last en conditie hier voren gemeld zal zijn gekomen en gedevolveert ’t zy 
direct over de hand op en aan zyn Heer Testateurs jongste Dogter Jonckvrouwe Jacoba Jacomina Leers 
en deselve naderhand  mede overlydend, ’t zy kind of kinderen nalatende  of niet, dat alsdan aan alle 
de voorn. Heerlyke  en andere goederen in Eygendom zullen moeten komen, devolveeren, erven en 
versterven op de gesamentlyke kindskinderen en verdere Descendenten van hem Heer Testateur alle 
by staaken, en niet by hoofden als deselve alsdan daer nine (?) substitueerende by desen.  
En by abdien (?) alle deselve zoo kinderen kindskinderen als verdere Descendenten van 

 

                                                 
1 Testamentbepaling om successiebelasting te besparen. Stel: kind erft van overleden ouders en sterft zelf, kinderloos. 
Normaal gaat de erfenis dan, tegen een hoog tarief, naar broers of zussen. Met fideï-commis in testament, gaat erfenis van het 
kind – fictief – eerst terug naar ouders en vervolgens, tegen het lage tarief, van ouders naar broers en zussen. 
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hem Heer Testateur mogten ontbreeken, alsdan en in zulken geval verclaerde hy Heer Testateur te 
willen en begeeren, dat den Eygendom van de voorn. Heerlyke  en andere goederen zal moeten komen 
en devolveeren op zyn Heer Testateurs gemelde Huysvrouwe Christina Uylenberg het zy dezelve zyne 
Huysvrouwe Weduwe mocht zyn gebleeven off wel herhuwelyke alsdan zoude mogen zyn , alles  inde 
even vorengemelde gevallen zonder eenige afftreck van de Faleidische, off Trebellianique portien, 
daer aen te mogen doen, als den afftreck vandien Specialyk verbiedende by dezen; Wyders Vezelaerde 
hy Heer Testateur in aanmerkinge, en tot vagalisatie, off hoe het anders zoude kunnen genoemt 
werden van het Huys, Stallinge en Erven alsmede de helft in de meubilen door wylen vrouwe Anna 
vanden Berch, aen hem Heer en Vrouwe comparanten, Dogter de voorn. vrouwe Cornelia Leers 
gemaeckt en besprooken by desen te prelegateren, en vooruytmaken namelyk Aan zyn Weled. Zoon 
Jonckheer Arnout Leers, alle de Huysjes, werckhuysjes, Packhuysen en kamers daer boven, 
wolwashuys, lootsje en scheyhuys en Erven, staende en gelegen buyten aende Rotte alles breedt by het 
10e articul en in de margine van de scheyding van den Boedel van wyle vrouwe Anna van den Berch 
uytgedruckt. Alsmede de Woldroogery hebbende een gemeene gang mede staende en gelegen buyten 
op de Rotte met alle de Plankenen Lootzen daer op staende en by behoorende alsmede ook het nieuwe 
Packhuys en Erve onlangs door hem Heer Testateur op de Rotte laten timmeren. 
Hem een Gang met zes huysjes en erven zooals al het zelve by hem Heer Testateur op maendags den 
29 der voorhedene maand november 1749 is gekocht, off zoo als het zelve op zijn Heer Testateurs 
overlyden zal zyn en bevonden worden. En nogh boven dien een somma van Drie duyzent guldens. 
Hem Aan zyn Dogter Jonckvrouwe Jacoba Jacomina Leers het Huys en Erve De Vergulde Ketel 
staende ende gelegen In den Oppert (naest zyn Heer Testateurs groote Huys door zyn ED. zelfs 
bewoont werdende). Ten Protocole geregistreert op No: 1901. Tegenwoordig in Huure gebrykt 
werdende door Elisabeth vander Lanen, weduwe Dirck Nivel  voorde  Somma van vier hondert 
guldens s’ Jaers: alsmede het huys en Erve, staende en gelegen naest het zelve groote Huys aan              
d’ andere zyde 
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ten Prothocolle geregistreert op No. 1909. En verhuurt zynde aan den Heer Mr. Petrus van der 
Schelling  voorde Somma van Drie hondert guldens jaarlyx, sonder het Packhuys erff..  
Packhuys en Solders daer onder  er agter lopende, als zijnde hier na door hem heer Testateur  voor 
gedisponeert dat by het groote Huys zal off zullen moeten blyven , ’t zy dat deze Huyzen  en Erven op 
zyn heer Testateurs overlyden meerder off minder in Huure mogten doen, en boven dien nogh een 
Somma van Twee duyzent guldens. Alle dese vaste panden zoo aen bovengemelde zyn zoon 
Jonckheer Arnout Leers, aan zyn Dogter Jonckvrouwe Jacoba Jacomina Leers gemaakt vry en 
onbelast zoo als die tegenwoordigh zyn. Ende in alle de verdere goederen, roerende en onroerende, 
actien, crediten, penningen, en Effecten, geene uytgezondert by hem Heer Testateur (boven ’t gene by 
Huwelyxe voorwaerde aen Mevrouw zyne  voornoemde Huysvrouw voor een Douarie is besproken) 
met ‘er Dood te ontruymen (?) en natelaten. Verklaerde hy Heer Testateur  by desen tot zyne eenige en 
universeele Erffgenamen te stellen en Nomineeren zyne kinderen, dewelke by reets aan zyn 
tegenwoordige Huysvrouwe. De vrouwe meede comparante heeft venrecht(?), off nogh mogt komen te 
verwecken alle in egale portien en gelyke gedeeltens: Ende by voor overlyden van een off meer van 
deselve deselver kind, off kinderen by representatie in haer ouders plaetse, en dat by staaken en niet by 
hoofden, met volkomen recht van Erffstellinge met desen verstande nogthans. Dat de vrouwe tweede 
comparante haer leven langh geduurende van de eene helfte der goederen eb Boedel van den heer 
eersten comparant zal moeten hebben en genieten de Lyftogt en ’t usufruct (?) oft vrugtgebruyk, 
alsmede dat deselve Vrouwe tweede comparante van de wederhelfte des Boedels goederen en Effecten 
door den Heer eersten comparant  natelaten zal moeten hebben mede de Lyftogt en vrugtgebruyk van 
hare alsdan nogh minderjarige kind of kinderen haer erfportien zoo lang deselve minderjarige kind of 
kinderen zal off zullen zyn gekomen ten mondigen. Dage off eerder huwelycken State en Langer niet, 
mits dat dezelve vrouwe tweede comparante deselve kind of kinderen uyt deselve revenuen gedurende 
hare minderjarigheyt Eerlyk en na haer fatsoen zal moeten alimenteeren en opvoeden, Ende tot 
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mondigen dage, of State des huwelyks gekomen, of reeds gekomen zynde, alsdan te laten volgen aen 
ieder  
 

             
 
van deselve kinderen hare rechte Erfportie in de gemelde helfte der nalatenschap van den Heer eersten 
comparant haer competerende  zonder daar aen eenige kortinge te mogen doen,als Begeerende wel 
uytdrukkelyk, Dat geduurende het voorn. vruchtgebruyk, alle  reparatien , melioratien (?), 
verpondingen enz. en alle honderste, twee honderste, meerder, off minderpenningen, en andere 
jaerlyxe lasten, bereydt gesteld, off namaelt (?) te stellen, zullen werden betaelt uyt de vruchten en 
revenuen. Dogh geenszins uyt het capitael , niet tegenstaende eenige disposities van Placcaten off 
waarschouwingen  ter conttarie gemaeckt off nogh te maken; verstaende hy Heer eerste comparant 
mede, Dat het zelve vrugtgebruik in maniere als boven plaets zal hebben, en aan gemelde zyne 
Huysvrouwe zal blyven vande Legaten off praelegaten hier voor gemeld, namenlyk vande 
Packhuysen, buyten op de Rotte cum-annexis en de Somma van Drie duysent guldens aen zyn Heer 
Comparants Soon Jonckheer Arnout Leers; alsmede van de twee huysen en de Somma van Twee 
Duysent guldens aan zyn Heer Comparants Dogter  Jonckvrouwe Jacoba Jacomina Leers gemaackt en 
besprooken als hier voren breeder gemeld, gedurende haer beyder minderjarig seyt of eerder 
huwelijken State in voege en maniere als hier voor Staet uytgedruckt. 
Verklarende vrouwe Tweede comparante in acht hebbende genomen dese vorenstaende dispositie 
vanden Heer Eersten comparant haeren man by dezen wel voor bedagtelyk te remunciceren en 
affstand te doen van alle zoodanige winsten als staande Huwelyk in den Boedel vanden Heer eersten 
comparant en haer vrouwe tweede comparante mogten zyn gevallen, zonder diesaangaende eenige 
presentie op den Boedel en goederen vanden Heer eersten comparant haren man te behouden, daar van 
afstand doende by desen, en dienvolgende de keur en optie deswegen  by  huwelyxe voorwaerde 
bedongen, hier mede komt te vervallen, en gehouden word als off dezelve  niet gemaackt off bedongen 
was geweest, zooals by Heer eerste comparant ook dese dispositie op die conditie maackt en 
bespreekt. En indien zy Vrouwe Tweede comparante de eerst stervende mocht zyn, zoo verklaerde 
haer WelEde. By desen in alle de goederen, roerende en onroerende, actien, crediten, penningen en 
Effecten, geene uitgezondert die haere ED. (boven ’t geen aan Haer gemelde man Den Heer eersten 
comparant by Huwelyxe Voorwaarde is gemaackt en besprooken) met de Dood zal komen te 
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ontruymen en natelaten, tot hare eenige en algeheele Erffgenamen te nomineren, en instituceren by 
dezen hare kinderen dewelke 

 

          
 
Haer Ed. reeds aen haren tegenwoordigen man den Heer eerste comparant heeft verwekt off nogh 
mogt komen te verwekken, alle in egale portien en gelyke gedeeltens, en by voor overlyden van een 
off meer van deselve des voor overledens wettige nakomelinge, off nakomelingen by representatie in 
haer ouders plaetse, en dat by staaken en niet by hoofden met volkomen regt van Erffstellinge, met 
desen verstande nogthans. Dat den Heer eerste comparant zyn levenlang geduurende van de eene helft 
der goederen en boedel van de vrouwe tweede comparante zal moeten hebben en genieten de Lyftogt 
en userfrruet (?), off vruchtgebryk, alsmede dat denzelven Heer eerste comparant vande wederhelft des 
Boedels goederen , en effecten door de vrouwe tweede comparante natelaten en zal moeten hebben 
mede  de Lyftogt en vrugtgebruyk van zyne alsdan nogh minderjarige kind off kinderen haer 
erfpositie, zoo langs dezelve minderjarige kind off kinderen zal, off zullen zyn gekomen ten mondigen 
dage off eerder huwelyken State, en langer niet, mits dat denzelven Heer eerste comparant dezelve 
revenuen gedurende hare minderjarigheyt Eerlyken naer fatsoen zal moeten alimenteeren en opvoeden 
en tot mondige dage off State des Huwelyks gekomen zynde, alsdan te laten volgen aen yder van 
deselve kinderen hare regte Erfportie in de gemelde helft van de nalatenschap van de vrouwe tweede 
comparante haer compoterende (?), sonder daer aen eenige kortinge te mogen doen, als begeerende 
wel uytdrukkelyk dan gedurende het voorn. vrugtgebruyk alle reparatien, melioratien2, verpondingen, 
enz. en alle honderste, tweehonderste meerder off minder penningen, en andere lasten, bereyds gestelt, 
off namaels te stellen, en die inbare nalatenschap mogten voorkomen, zullen werden betaeld uyt de 
vrugten en revenuen dogh geenszins uyt het capitael, niet tegenstaande eenige dispositien van 
Placcaeten off waarschouwingen ter contrarie gemaackt off nogh te maken. Verder den Heer eerste 
comparant en vrouwe tweede comparante te samen disponeerende verklaeren haerEd. beyde  te willen 
en begeeren dat het groote Huys, Plaets, Packhuys, Polders daer agter tot aen het Slickvaert toe en 
Erven door hun Ede. Zelfs actuelyk bewoond werdende, alsmede het stal en kamers daer boven ende 
Erve inde St. Jacobstraat hun Ede. Beyde ider de helft toebehoorende, uyt kragte vanden Testament 

                                                 
2 Verbetering 
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van wylen Den Heer  Arnout van den Berch, in zyn leven Heere van Ameyde, Herlaer en Tienhoven, 
Raed in de vroedschap dezer Stad en zyne Huysvrouwe Margareta van Eyk 
 

                     
 
aan den langstlevende van hun Ede. beyde voorn. geheel in Eygendom zal blijven, met alles wat daar 
aan aard en nagelvast is, en voorts met alle de behangsels, schoorsteenstukken, Platfionds, 
Solderdocken, Schilderijen, Vloertapyten tot het voorn. Huys behoorende, alles zoo als het op ’t 
overlijden van D’ Eerststervende bevonden zal worden. Begeerde hy Heer eerste comparant by leven 
hy de D’ Eerststervende mocht zijn, dat hy het bovengemelde nogh zal behooren het Packhuys, 
ingaende voor in den oppert onder het Huys aen Heer Mr. Petrus van der Schelling verhuurt, 
voorgaende met het erff, Packhuys, en Solders tot aen de Slickvaert toe, lopende in en door het 
Packhuys en Solders van het gemelde groote Huys en aen hem Heer eerste comparant alleen 
toebehoorende, en gemaeckt  door Vrouwe Anna van den Berch, hetwelke by, in cas (?) voorn.  
D’ Eerststervende zynde, Wil en Begeert dat by het voorn. Groote Huys, Packhuys en Solder zal 
blyven en behooren. Wyders verklaeren zy Heer en Vrouwe comparanten ten beyde, aan malkanderen 
over en weder en dus D’ Eerststervende aan de langstleevende te maken en bespreken alle de by hun 
natelatene Meubelen en Huysraed alleen uytgezondert de meubelen en Huysraed, op den Huyse 
Herlaar die daar by zullen moeten blyven, en hier onder niet begrepen moeten worden, zoo als hy 
Heer Testateur hier voren daarvan heeft gedisponeert, mitsgaders schilderijen, zyde en wolle 
kleederen, off van andere stoffen, boeken, kabinet-rariteyten off anderen, goud en zilverwerk, 
juweelen, spaarpot, Lak en Staende Horologien, medailles of poststukken, niets uytgesondert. Daer 
onder mede begreepen alle de wynen en andere provisien, alsdan in de kelders in haer woonhuys 
bevonden zullen worden van wat soort die ook soude mogen zyn, met de vaten, voeders, flessen, off 
bouteilles daer die in zullen wezen: En wydens nogh De Koetsen, Paerden, Rytuygen, Stalgereed-
schappen en verder toebehooren vandien. Verkiesende zy Heer en Vrouwe comparanten in het 
versterven van de goederen van haare kind off kinderen het aasdoms (?)  Versterffregt, zoo als ’t zelve 
tot Leyden en in geheel Rynland plaats heeft en geobserveert werd, bewaert dat deselve kind off 
kinderen quamen te overlyden ofte hare goederen gelegen waren daer enigs ander versterffregt 
gebruykelyk is. Willende en Begeerende de voorn. Heer en Vrouwe comparanten dat hun Dogter 
Vrouwe Cornelia Leers, Huysvrouwe van den Heer W. Diederik Gregorius van Teylingen na 
overlyden van D’ Eerststervende in Collatie zal moeten brengen al ‘tgene aan haer Ed. door Hem Heer 
en 
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Vrouwe comparanten ten huwelyk is medegegeven. Recommanderende wel Ernstelyk en wel 
uytnichelyck (?)  zy Heer en Vrouwe comparanten aen malkanderen dus D’ eerststervende 

aen de Langstlevende , omme alle hunne kinderen zoo veel als ’t maar mogelyk is in alle Deelen te 
egaliseeren, en gelyk te stellen zoodanigh zelfs wanneer den Een off den anderen van hunne kinderen 
by optekomene Erffenissen boven de andere, off met seelusie (?) van d’ andere mogten gefavoriseert 
werden, dat alsdan hunne andere kinderen die minder off niets mogten genoten hebben , daer tegens 
worde gemaeckt zoodanigh een Equivalent als de Langstlevende zal oordeelen en bevinden te 
behooren. Sluytende en Exenweerende zy Heer en Vrouwe comparanten, en zulks zoo wel de 
langstleevende als D’ Eerststervende uyt hare respective Boedels , ende van de voogdye over hare 
natelatene minderjarige kinderen, mitsgaders van het bewind en administratie van derselver goederen 
& Ede. Groot achtbare Heeren van de Geregte & Ede. Heeren Weesmeesteren en de Weeskamer dezer 
Stad, ende van alle andere Steeden en plaatsen daar hun Sterffhuyzen zoude mogen vallende 
minderjarige woonagtich ofte goederen gelegen zoude mogen zyn, behoudens hun Ede. waerdigheyt 
ende gezagh. Stellende en committeerende de Eerststervende en de langstleevende van hun Heer en 
Vrouwe comparanten tot absolute voogd off voogdinne over hare natelatene minderjarige kind of 
kinderen, en tot Administrateur off Administratrice over derzelver goederen: En dat met zoodanige 
magt, last en authoriteit als een voogd ofte Voogdesse na Rechten toekomt ende gegeven kan worden: 
Dezelve specialyk authonseerende (?) omme de goederen, roerende en onroerende van de minderjarige 
te administreeren en beneficeeren na hun welgevallen, dezelve te kunnen en mogen verkopen, hetzy 
publycq off uit de hand, dezelve transporteeren en opdragen de kooppenningen te ontfangen , de 
kopers te quiteeren, vrywaringen te beloven, en dat alleen zonder daer toe van nooden te hebben ofte 
verzoeken eenigh consent, decreet, ofte authorisatie van eenige Hoven, Wethouderen, ofte Geregten 
als al het zelve aen de langstlevende volkommenlyck toevertrouwende ende daertoe de magtgevende 
by dezen, remitteerende aandezelve het doen van de Voogden, Ede. Ende Authoriseerende de 
eerststervende de langstlevende (omme zoo ‘t langstlevende goedvind, dogh anders niet  Een , off 
meer Voogden en Administrateurs nevens de langstlevende off in deselfs plaetse te mogen kiesen  
ende te stellen met gelyke off bepaelder magt, soo dickwils ’t noodigh zal zyn. Belovende zy Heer en 
vrouwe comparanten aam malkanderen deze Testamente niet te zullen veranderen in ’t geheel, off ten 
deelen 
 



 303

         
 
Dan met onderling goedvinden, of met voorgaande kennisgeving, te doen door die geene dewelcke aan 
zyne , off haere zyde eenige veranderingen zoude willen maken. Reserveerende echter zy Heer en 
Vrouwe comparanten te saemen aan hun Ede. de magt omme dezer hunne dispositien te mogen 
veranderen. Legaten, off praelegaaten te kunnen off mogen maken, off eenige andere Schickingen, 
beveelingen en Ordonnantiën te mogen doen: En dat allesby acte onder de hand, zonder off  met 
getuygen, En alle dewelcke zy willen en begeeren, dat dezelve van zoodanige kragt en waerde zal, off 
zullen zyn, en gehouden moeten werden, alsoff hetzelve hier inne van woord tot woord geschreven 
stond. 
Al ’t gene voorschreve staet den Heer en Vrouwcomparanten voorgeleezen zynde, zeyden ende 
verklaarden hun Ed. ’t zelve te wezen hun testament, laatste en uytterste will, ’t welcke zy willenen 
begeeren dat het zelve na hun Ed. overlyden zal werden agtervolgtende nagekomen ’t zy als 
Testament, Codicil, off anderszins zoo als ’t zelve best na regten zal komen bestaan, alwaert dat alles 
hier inne noodigh niet mogt weren waargenomen, verzoekende ’t uytterste beneficie te genieten en aan 
my notaris hier van te maken acte.  
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Rotterdam ter presentie van Jacob de Vogel & Cornelis van 
Pause als getuygen hier toe verzoeken. 
Arnout Leers van Ameyde                                                     Christina Leers 
                                                                                                Geboore uijlenberg 
 
                                                                                              Jacob de Vogel 
                                                                                              Cornelis van Pause 
 

A. Cantier Notaris 
……… 

                                                    1749 
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Appendix 20: Gerard1 Brandt 
 
De Biografie van luitenant-admiraal Michiel de Ruiter 
 

  
 
Deze monumentale levensbeschrijving van Michiel de Ruiter telt 1063 pagina’s en een 
register van 23 pagina’s. 
Het boek werd uitgegeven in Amsterdam in het jaar 1687 door de uitgevers Wolfgang, 
Waasberge, Boom, Van Someren en Goethals. In 1691 verscheen de tweede druk en in 1701 
de derde. In de achttiende en negentiende eeuw verschenen er nog eens vijf herdrukken. 
Het boek werd ook in het Frans en het Duits gepubliceerd. 
 
In zijn voorwoord richt Brandt zich tot de weduwe van Michiel de Ruyter, Anna van Gelder. 
Hij schrijft ondermeer:’ Maar was ‘er ooit een doorluchtig personagie, die de verwondering 
van de heele werelt naar zich trok, en waardig was met lof allerwegen opgehaalt te worden,          
’t was de Heer Michiel de Ruiter, uw Edelheits zalige echtgenoot, wiens leven onder uwe 
schaduwe hier te voorschyn komt. Hem heeft onze eeuw door eigen dapperheit uit het voetzant 
van een geringen staat tot den hoogsten eertop zien opklimmen, en als een heldenspiegel 
uitblinken, daar uit hoogen en laagen hunne plichten konden leeren. Geen Zeeheldt was ‘er 
die Nederlandt, ja gantsch Christenryk meer verplichtte en het verdiende, dat men zyne daden 
en diensten den nazaaten tot navolging voorhield.’ 
 
 
 
                                                 
1 De voornaam van Brandt wordt op verschillende manieren gespeld: Geeraert, Gerard, Geeraardt en Gerardus. 



 305

Appendix 20a: Caspar Brandt (1653-1696) 
 

 
                      Portret van Caspar Brandt, door M. Musscher/P. v. Gunst.    

                 Het onderschrift is als volgt: 
                   Deez’ print verbeeld alleen het minste deel van Brandt 

             Barleus naamgenoot en neef 1. Zijn vlug verstandt 
           En geest en Schranderheit en Godgewijde driften 

              Zijn onbeschrijfbaar, maar te kennen uit zijn Schriften 
P. Bos 

 
Zoon van Geeraert Brandt2 en Suzanne van Baerle. Remonstrants predikant in Schoonhoven                    
1675, Hoorn 1678, Warmond 1679, Alkmaar 1682, Rotterdam1683, Amsterdam1686-1696. 
1e huwelijk: 11 augustus 1681 met Sara Zwaardekroon. 
2e huwelijk: in 1686 met Leonara Tongerloo. 
3e huwelijk: 5 maart 1691 met Agatha Taats. 
 
Hij was een matig letterkundige, maar zijn preken waren van een veel hoger gehalte. Vele van 
zijn preken zijn postuum gepubliceerd. Nadat zijn vader gestorven was, heeft hij samen met 
zijn broer Joannes het manuscript van zijn vader,  Het Leven en Bedryf  van den Heere Michiel 
de Ruiter uitgegeven in 1687, alsmede de Daghwyser der geschiedenissen in 1689. 
                                                 
1 Caspar Brandt was geen neef van Barlaeus, maar een kleinzoon. 
2 D. Nauta, (red.) Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, Kampen, 1983,  
  p.92. 
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Appendix 20b: Gerard Brandt de jonge (1657-1683) 
 
 

 
Het onderschrift is als volgt: 

Soo sietmen GERARD BRAND den tweede van dien naam 
Een Naam, met liefde in ’t hert, met eer in alle monden: 

Hoewel den eerenprijs die haren roem betaam, 
Onmoog ’lijk na verdienste op Aarde werd gevonden: 

En schoon men trof hem min in omtrek dat ’s geen nood 
Men heeft zijn schaduw zelf gedoodverft na de dood. 

                                                                                                                 J. Oudam 
 
Zoon van Geeraert Brandt en Suzanne van Baerle. Remonstrants predikant in Dokkum, Kampen en 
Schoonhoven 1678, Rotterdam 1680-1683. Getrouwd met Elisabeth Verduin op 20 november 1680. 
Hij had een bijzondere aanleg voor vreemde talen en was zeer geïnteresseerd in geschiedenis. 
Maakte reizen naar Engeland en België. 
Cornelia Brandt  vermaakte in haar testament twee tekeningen van Gerard Brandt de jonge aan haar 
zoon Mr. Gerard de Haes. 
De tekeningen  worden als volgt beschreven:’Een tekening van Gerard Brandt de jonge’ en ‘Een dito 
na de dood geteekent door Willem Paets.’ Deze laatste tekening bevindt zich in het Prentenkabinet in 
Leiden. Er is nog een tweede tekening van Gerard Brandt de jonge, in het Prentenkabinet in 
Leiden, ook van de hand van Willem Paets. Beide tekeningen staan op de volgende pagina. 
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Gerard Brandt door Willem Paets.                                         Prentenkabinet Leiden 

 

 
Gerard Brandt door Willem Paets.   

Prentenkabinet Leiden                                         
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Appendix 20c: Joannes Brandt (1660-1708)  
 
 

 
Joannes Brandt, door Petrus Schenk (tekenaar). Het onderschrift is als volgt: 

Indien Welsprekentheit naar ’t leven zich liet malen, 
Zij zou in schijn van Brandt dus voor onze oogen pralen, 

De harten roeren met haer Goddelijke Stem, 
De geest  van vader Brandt en Baerle hoort naer hem, 

En moedigt hem om kloek hun voorbeelt naer te streven 
Om nevens hen altijd onsterffelijk te leven. 

                                                             D. van Hoogstraten 
 
Zoon van Geeraert Brandt en Suzanne van Baerle. Remonstrants predikant in Hoorn 1682,                
’s-Gravenhage 1684, Amsterdam 1696-1708. Trouwde op 7 juli 1682 met Wilhelmina Klopper. 
Zijn beide broers Caspar en Gerard waren betere predikers. 
Op de volgende pagina staan twee afbeeldingen gemaakt door Lubieniecki (Lubienitzki) van  
Joannes Brandt, (Zie ook File Leers 95.) 
Zijn zoon Joannes studeerde ook theologie, maar overleed in 1708. Zijn dochter              
Suzanne Wilhelmina (1687-1759) trouwde met Jacob van Merken (1691-1754).Hun dochter 
Lucretia Wilhelmina van Merken was een bekende dichteres. (Zie ook File Leers 45)  
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Ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig huwelijksfeest van Arnout Leers en Christine 
Uylenbergh schreef zij het gedicht dat op de volgende pagina’s is afgedrukt. 
 

             
Portret van Johannes Brandt, door C. Lubiennietzki.             Portret van Johannes Brandt, door C. Lubiennietzki 
Jak. Houbraken, onderschrift van Cl. Bruin. 
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Appendix 21: Inkomsten van werknemers in diverse sectoren in zestien 
Hollandse steden in 1767 in guldens. 
 
Jan de Vries en Ad van der Woude1 geven in hun boek relevante informatie over de 
inkomsten van werknemers in de 17e en 18e eeuw.  
Op bladzijde 715 publiceren zij een tabel, die de kosten aan voeding voor een gezin van vijf 
personen als percentage van het jaarinkomen van een ongeschoolde arbeider toont.  
Hieronder wordt een gedeelte van deze tabel gereproduceerd. 
 
Periode Kosten aan voeding 

in stuivers per dag 
Jaarinkomen van een 
ongeschoolde 
arbeider in guldens2 

Voedingskosten per 
jaar als % van het 
jaarinkomen van een 
ongeschoolde 

1720-1729         10,35        308,03          61,3 
1730-1739           9,80        317,96          56,2 
1740-1749         11,05        300,73          67,1 
1750-1759         12,25        306,05          73,0 
1760-1769         12,60        306,47          75,0 
1770-1779         14,10        305,71          84,2 
1780-1789         11,72        302,99          70,6 
1790-1795         11,44        304,67          68,5 
 
Wat opvalt is het feit dat het jaarinkomen van een ongeschoolde arbeider gedurende de 18e 
eeuw nauwelijks aan verandering onderhevig was. Gemiddeld was het jaarinkomen van een 
ongeschoolde arbeider tijdens de periode 1720-1795 fl 306,58 en waren de voedingskosten als 
een percentage van het jaarinkomen van een ongeschoolde gedurende deze periode 69,4%. 
Van de resterende 30,6% moest, en het onderdak en de kleding van vijf personen worden 
bekostigd! 
 
Jan de Vries en Ad van der Woude hebben geen exacte inkomenscijfers voor het jaar 1767, 
maar wel voor het jaar 1742. Gezien de bovenstaande stabiliteit van de jaarinkomens van 
ongeschoolde arbeiders tijdens de periode 1720-1795, kunnen de inkomens voor het jaar 1742 
als een goede leidraad voor de inkomens in 1767 gezien worden. 
 
De Vries en van der Woude geven in zeven tabellen3 voor het jaar 1742 de inkomens in 
zestien Hollandse steden van personen met een groter gezinsinkomen dan fl 600,=  in diverse 
sectoren van de samenleving, zoals de sector detailhandel met winkel, fabrikant-ondernemer, 
medische verzorging, administratie en de sectoren bouwvak en vervoer. Tenslotte gebruikten 
De Vries en van der Woude nog gegevens in de sector ‘niet ingedeelde beroepen’ en de sector 
‘renteniers, enz.’ 
 
Ze hebben het aantal ‘taxabelen’ vastgesteld, daarvan het gezamenlijk inkomen bepaald en 
vervolgens het gemiddeld inkomen berekend. 
De steden waarvan de gegevens werden geanalyseerd waren Amsterdam, de vier grote steden 
Haarlem, Leiden, Den Haag en Rotterdam, de vijf  middelgrote steden Delft, Dordrecht, 

                                                 
1 J. de Vries, A. van de Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam 2005, pp. 585 - 719. 
2 Maximale jaarverdienste van een ongeschoolde vermeerderd met 20% voor overig gezinsinkomen. 
3 J. de Vries, A. van de Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam 2005, tabel 11.18, p. 662, tabel 11.19, p. 664,  
   tabel 11.20, p. 666, tabel 11.21, p. 667, tabel 11.22, p. 668,  tabel 11.23, p. 669 en tabel 11.25, p. 672. 
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Enkhuizen, Gouda en Hoorn en tenslotte zes kleine steden: Gorinchem, Medemblik, 
Monnickendam, Purmerend, Schiedam en Schoonhoven. 
Inkomens in zestien Hollandse steden in 1742 van personen met een groter gezinsinkomen 
dan fl 600,=  in de sector detailhandel met winkel. 
 

Beroep, functie Aantal 
taxabelen

Gezamenlijk
inkomen 

Gemiddeld inkomen 

Winkelier    
Kruidenier 374 465.350 1.244 
Tabakswinkel 266 301.350 1.133 
Koffie- en/of theewinkel      257 227.250                884 
Boekverkoper 219 267.700 1.222 
Kommenij (zuivelproducten en fijne 
vleeswaren) 

197 163.500    830 

Katoenwinkel 137 150.750 1.100 
Lakenwinkel 127 189.800 1.494 
Stoffenwinkel 127 166.850 1.314 
IJzerwinkel 117 185.950 1.589 
Juwelier 114 238.150 2.089 
Linnenwinkel 106 131.350 1.219 

Subtotaal   2.041  2.488.150 1.219 
    

Ambacht met winkel    
Bakker 885 773.200    874 
Koekenbakker 167 149.950    898 
Zilversmid 217 245.850 1.133 

Subtotaal   1.269  1.169.000    921 
    

Drankverkoop    
Tapper  774 678.400     876 

    
Algeheel totaal   4.084  4.335.500 1.062 

 
 
Inkomens in zestien Hollandse steden in 1742 van personen met een groter gezinsinkomen 
dan fl 600,=  in de sector administratie. 
 
Beroep, functie Aantal  

taxabelen
Gezamenlijk 
inkomen 

Gemiddeld inkomen 

Boekhouder 249 439.700 1.766 
Klerk 214 335.150 1.566 
Notaris 151 244.500 1.619 
    
Totaal 614  1.019.500 1.660 
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Inkomens in zestien Hollandse steden in 1742 van personen met een groter gezinsinkomen 
dan fl 600,=  in de sector fabrikant-ondernemer. 
 
Beroep, functie Aantal 

taxabelen 
Gezamenlijk  
inkomen 

Gemiddeld inkomen 
 

Grutter 156 260.400 1.638 
Fabrikeur 146 357.400 2.448 
Brander 123 130.650 1.062 
(Suiker)-raffinadeur 113 331.650 2.935 
Kaarsenmaker 101 105.550 1.045 
Brouwer   96 280.400 3.116 
Zeilmaker         83 119.450 1.439 
Zeepzieder         31 102.350 3.302 
    
Totaal 852     1.687.850 1.981 
 
 
Inkomens in zestien Hollandse steden in 1742 van personen met een groter gezinsinkomen 
dan fl 600,=  in de sector bouwvak en vervoer. 
 
Beroep, functie Aantal  

taxabelen 
Gezamenlijk 
inkomen 

Gemiddeld inkomen 

Timmerman 457 456.500 999 
Metselaar 156 154.050 988 
    
Bouwvak, totaal 613 610.050 996 
    
Schipper 369 359.450 974 
Bode 151 145.050 961 
    
Vervoer, totaal 520 504.500 970 
 
 
Inkomens in zestien Hollandse steden in 1742 van personen met een groter gezinsinkomen 
dan fl 600,=  in de sector medische verzorging. 
 
Beroep, functie Aantal  

taxabelen 
Gezamenlijk 
inkomen 

Gemiddeld inkomen 

Chirurgijn 307 312.750 1.019 
Apotheker 239 323.650 1.354 
Doctor medicinae 180 354.100 1.967 
    
Totaal 726 990.500 1.364 
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Inkomens in zestien Hollandse steden in 1742 van personen met een groter gezinsinkomen 
dan fl 600,=  in de sector ‘niet-ingedeelde groepen.’ 
 
Beroep, functie Aantal  

taxabelen 
Gezamenlijk 
inkomen 

Gemiddeld inkomen 

Vleeshouwer 223 415.600 1.864 
Predikant-priester 174 344.400 1.979 
Molenaar 158 177.800 1.125 
Kleermaker 145 116.900    806 
Schoolmeester 113 101.200    896 
Advocaat  94 257.700 2.741 
Kassier        84 166.200 1.979 
    
Totaal 991     1.579.800 1.594 
  
 
Inkomens in zestien Hollandse steden in 1742 van personen met een groter gezinsinkomen 
dan fl 600,=  in de sector renteniers, enz. 
 
Beroep, functie Aantal  

taxabelen 
Gezamenlijk 
inkomen 

Gemiddeld inkomen 

Rentenier 3.567 8.616.050 2.415 
Zonder, onbekend    769 1.017.000 1.323 
    
Totaal 4.336 9.633.050 2.222 
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Appendix 22: Gedichten van Frans de Haes 
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Portret van Frans de Haes door Dionys van Nijmegen. 

Grisaille op koper. Hoog 11 cm. Breed 9 cm. 
Rijksmuseum Amsterdam 
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Appendix 23: Kaart van Ameide, Tienhoven en Herlaar uit 1751  
 

 
 
De tekst aan de rechteronderzijde van de kaart is als volgt:  
 

Copije 
Caarte van de Heerlijkheden Amijden, Tienhoven en Herlaar op ordre van den WelEdele 
Gestrenge Heer Arnout Leers, Heere van Amijden en Herlaar etc. etc. in de maanden Junij en 
Julij 1751, door mij ondergetekende volgens aanwijzinge en onderrigt van Leendert 
Ottolander gemeeten. En is in deze Caarte vertoont de situatie der voorn. Heerlijkheeden, met 
het beloop der Rivieren, Kreeken, Dijken en weegen, alsook de situatie der gebouwen en 
huisen volgens haare plattegronden. Dog belangende de Zaailanden, Boomgaarden, Grienden 
etc. zijn voor een gedeelte maar occulair tot cimat en aanwijsinge ingetekent. Al het welk op 
deze Caarte volgens Zuidhollandse maat in haare waare proportie is getekent. Exempt den Bol 
aan de Rivier de Lek en ’t Land aan off om de groote off oude Wiel geleegen. Ter Oirconde 
deze door mij ondergetekent in Raamsdonk den 10e September 1751.                                  
Was getekent P. Keetelaar. 
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Appendix 24: Caspar Barlaeus 
 
Het is interessant om er op te wijzen dat de overgrootvader van moederszijde van Arnout 
Leers, Caspar Barlaeus, een Latijns gedicht heeft gemaakt bij een postume ets van de 
predikant  Jan Cornelis Sylvius door Rembrandt. Deze Jan Cornelis Sylvius was de voogd van 
zijn nicht Saskia van Uylenburgh, die in 1634 trouwde met Rembrandt. 
Deze ets is op de volgende pagina afgebeeld. De Latijnse tekst van het gedicht is als volgt: 

 
Cuius adorandum docuit Facundia Christum, 

Et populis veram pandit ad astra viam 
Talis erat Sylvî facies. audivimus illum 

Amstelijs isto civibus ore loqui. 
Hoc Frisjis  praecepta dedit: pietasq. severo 
Praeluxit, veneranda suis vertutibus, aetas. 

Simplicitatis amans fucum contemsit honesti, 
Nec sola voluit fronte placere bonis. 

Rectiús, et vocum fulmina posse minus. 
Amstela, sis memor extincti, qui condidit urbem 

Moribus, hanc ipso fulsijt ille Deo. 
 

De Nederlandse vertaling1 is: 
                                                                                               

Zijn welbespraaktheid  leerde hem Christus te aanbidden 
En aan de volkeren openbaarde hij de ware weg naar de sterren. 
Zo was het uiterlijk van Sylvius.  Met deze mond hoorden wij hem 
spreken tot de burgers van Amsterdam. Met deze mond gaf hij zijn 

voorschriften aan de Friezen; en zijn godsvrucht stond  veilig door zijn 
altijd strenge en niets ontziende godsbesef. 

Zijn eerbiedwaardige leeftijd straalde door zijn deugden. 
Zijn stralende ouderdom maakte de mensen wijzer. 
Hij hield van eerlijkheid en  verachtte vals fatsoen. 

En hij wilde de oprechte mensen niet met uiterlijke schijn alleen behagen. 
Daarom besloot hij dat het beter was de mensen over Jezus te leren door beter 

Te leven en vocum fulmina pulso(pulse?) minus2. 
Gedachtig aan het uitgebluste Amsterdam stichtte hij de stad door zijn zedelijke kwaliteiten, 

Liet hij de stad schitteren door de aanwezigheid van God. 
C. Barlaeus 

 
 
 

                                                 
1  Met dank aan de vertaler Jan van der Velden uit Amersfoort. 
2 Het onderstreepte fragment bevat de merkwaardige vorm pulse (de laatste letter moet een   e  zijn gezien het  
   handschrift van de schrijver). Het zou dan een soort bijwoord moeten zijn van pulsus (geslagen, gestoten). 
   Fulmina vocum betekent: bliksemschichten van stemmen. Minus betekent: minder. 
   Waarschijnlijk moet er zo ongeveer staan dat hij het beter vond dat mensen niet voortgedreven worden door  
   donderende woorden (preken?), maar het Latijn is een beetje raar. 
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John Michael Montias3 vermeldt in zijn boek dat Casper van Baerle, de grootvader van de 
moeder van Arnout Leers, nooit op een openbare veiling een schilderij heeft aangeschaft. 
Cornelia Brandt4  vermaakte in haar testament een schilderij van Casper van Baerle aan  
Gerard de Haes.  
   

                                                 
3 J.M. Montias, Art at Auction in 17th Century Amsterdam, Amsterdam, 2002, p. 70. 
4 Zie Appendix 25. 
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Appendix 25: Het testament van Cornelia Brandt 
 
Reinier Leers overleed in 1714 en tien jaar later maakte zijn weduwe Cornelia Brandt een 
testament1 . 
 

   
 
Op heden den 20e Maij 1724 compareerde voor mij Johan Obreen,  notaris publijk binnen 
Rotterdam vrouwe Cornelia Brandt, weduwe van  wylen den Heer Reinier Leers in zijn leven 
schepen dezer Stad; te kennen gevende genegen te zijn om van hare tijdelijke goederen te 
disponeren, ten dien einde alvorens revoierende (?) dood en te niet doende alle Testamenten, 
Codicillen en andere acten van uitlng (?) te Dispositie (?) die zij vrouwe comparante voor 
dato deze  zoude mogen hebben gemaakt ofte verleden, en specialijk het Codicil door de 
vrouwe Comp. Nevens den voorn. Heer Reinier Leers zu (?) gepasseert voor mij notaris en 
zekere getuigen, in Dato den 24e  September 1714.voorzooveel zij Testatrice in eeniger 
maniere daar bij mede heeft gedisponeert, ofte eenige legaten gemaakt aan welke personen en 
onder wat condities het ook zoude mogen wezen, houdende het zelve codicil ten dien opzigte 
voor nul, kragteloos ende onwaarde, indien voegen , alsof het nooit gemaakt of verleden ware 
geweest. Ende bij dezen op nieuw disponerende verklaarde zij Testatrice alhier vooraf neder 
te stellen en te declareren dat haar oudste zoon Joan de Haes van haar heeft genoten 
considerable sommen van penningen die zij testatrice hem van tijd tot tijd op interest heeft 
gegeven in zijn negotie verstrekt: alsmede: alsmede dat zij Testatrice zig voor den zelven 
haren zoon Joan de staat verscheide malen borg hebbende gestelt. Daarvoor meakelijk (?) 
gehade en nadeel heeft geleden als zijnde genoodzaakt geweest voor hem als beschadigde 
borgt te voldoen resp. uitwijzend de guilanels (?) en andere begeheiden (?) daarvan zijnde 
mitsgaders de aanteekeningen en rekeningen door de Testatrice zelve deswegen gehouden, 
waaraan zij wil en begeert dat zoodanig geloof zal moeten worden gegeven alsof de resp. 
sommen daarin tot zijnen laste gebragt. 

                                                 
1 Testament 20 mei 1724. GAR Oud Not. Arch. 2014/76. 
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In dezen waren begroot en uitgedrukt. Enden ademaal haar meirgen (?) oudste zoon daarvoor 
van de Testatrice bereits heeft genoten niet alleen het montant (?) van zijne Legitime portie, 
maar ook daar zelfs zijne filiale (?) portie of kindsgedeelte daardoor verre is geabsorbeert en 
wegh gesmolten, zoo verklaarde zij Testatrice bij dezen Frans de Haes, eenigen nagelaten 
zoon van Joan de Haes, bij representatie van zijn voorn. Vader alleen maar voorzooveel des 
noode (?), ende omme te voldoen aan de wetten en practijke hier te lande gerecipieert, te 
institueren in deszelve Legitime portie: zoo nogtans dat hem daarop zal mogen en ook moeten 
worden gekort en aan gerekent al het gunt zijn voorn. vader zal als voorsz. is bereiet (?) van 
de Testatrice zoude mogen hebben genoten, niets uitgezondert. Ende nadien uit het hiervoren 
gepromitteerde klaarblijkelijk is dat de institutie in dezen ten behoeve van den voorn. Frans de 
Haes gedaan van zelfs is te vergeefs en infruiteers (?), ende zij Testatrice egter genegen is 
denzelven iets na te laten ’tharer gedagtenisse, zoo verklaarde zij bij dezen aan den voorn. 
Frans de Haes staat te legateren & bespreken een Lijfrentebrief ten laste van de Generaliteit, 
staande  ten zijnen lijve in dato 1e Maart 1710 reg. no. 1651 sto. gevende een rente van 
omtrent veertig guldens jaarlijc. 
Ende vervolgens komende tot de dispositie van alle hare natelate goederen roerende en 
onroerende geene uitgezondert verklaarde zij Testatrice tot hare eenige en universele 
Erfgenamen te noemen en insutueren hare drie kinderen met namen, Mr. Gerard de Haes, 
Johanna Leers, huisvrouwe van Mr. François van der Hoeven, en Arnout Leers; te samen bij 
egale porties en gelijke deelen, ende bij overlijden van een ofte meer van dezelve voor de 
Testatrice, des vooroverleden wettige afkommelingen bij representatie: ende bij ontbreken of 
vooroverlijden van zoodanige afkomelingen, verklaarde 
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Zij Testatrice te substitueren de overige van hare drie voorn. Kinderen en erfgenamen, 
mitsgaders denzelven wettige afkomelingen bij repres. alles mee volkomen regt en utule (?) 
van institutie of substitutie resp. 
Voorts verklaarde zij Testatrice niet te willen of begeren dat tussen hare drie voorgem. 
kinderen en erfgenamen, of denzelven wettige afkomelingen bij repres. zal plaats hebben het 
regt van inbreng of collatie wegens eenige of te alle zoodanige goederen als elk van hun 
bereids van de Testatrice heeft genoten, uit eenigen hoofde hoe genaamt; als begerende dat 
alle dezelve tusschen henlieden zullen worden gehouden voor gecompenseert en als in dezen 
voorzooveel des noods aan eenij (?) gelijk van hun geprolegateere. 
Gelijk zij Testatrice ook verbiedt hare meubelen linden (?) en gemaakt zilver in ’t openbaar te 
verkoopen, maar ter contrairie wil en begeert dat al het zelve bij blinde lotinge tusschen hare 
drie voorn. Erfgenamen zal worden gedeelt, en bij elk voor zijn portie aangenomen ten prijze 
bij haar Testatrice gestelt op zekeren Inventaris door haar gemaakt in Januarij 1724. 
Wijders verklaarde zij Testatrice bij deze te prelegateren ende vooruit te maken te weten 
Aan haren zoon Mr. Gerard de Haes een ledekantje met een groen behangsel. Een eiken 
kabinetje met de kasdaeke (?), drie paar lakens gemerkt G. H, drie paar sloopen  gemerkt G.H. 
Ende nog de navolgende portretten als 
Een portret van Johannes Brandt, Testatrices broeder, jong geschildert 
Een dito met de japonsche rok door…. 
Een dito van haar vader Gerard Brandt door Verkolje 
Een dito van haar vader door Musscher 
Een dito van haar grootvader Barlaeus 
Een dito van haar grootvader Brandt 
Een tekening van Gerard Brandt, de jonge 
Een dito na de dood geteekent door Willem Paets. 
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Ende nog haar Testatrice origineel portrait geschildert door den ridder van der Werff; mits het 
zelve aannemde tot  zoodanigen prijze als het op haren Inventaris zal zijn gestelt. 
Wijders zal haar Testatrice voorn, zoon Gerard de Haes op rekeningen en in mindering van 
zijne voorgem. erfportie moeten aannemen een lijfrentebrief  aen lijve van hem Gerard de 
Haes , staande ten laste van de generaliteit, ten comptoire in S ‘Hage in dato den 1e april 
1709, no 2107. reg. No 526 door de Testatrice aangekogt voor een Capitale somme van                   
fl 5 00,= tot welken prijze dezelve Lijfrentebrief ook aan den voorn. Gerard de Haes afslag zal 
moeten strekken en valideren niettegenstaande dezelve alsdan minder waardig zoude mogen 
zijn. 
Item (?) aan haar Testatrices voorn. Dogter Johanna Leers, huisvrouwe van Mr. François van 
den Hoeven, Eerstelijk alle haar testatrices zijde en wolle kleederen mitsgaders  het linden, 
resp. tot haren  lijve en gebruike behoorende uitgezondert alleenlijk ’t gene daarvan hierna 
aan haar Testatrices zuster zal worden gelegateert. Nog aan de voorn. Johanna Leers haar 
eigen portrait geschildert door Pieter van der Werf2, in een vergulde Lijst. Een dito klein 
tekeningetje door Thomassin in een vergult lijstje. De copy van haar Testatrices portrait 
gemaakt door Patijn (?). Zullende voorts haar Testatrices voorn. Dogter Johanna Leers 
gehouden zijn op rekening en in mindering van hare voorgem. erfportie aan te nemen de 
volgende goederen te weten: het tapijt in de grote zaal, het goudleer in de zijkamer, het 
goudleer in de eetzaal, de behangsels van zeildoek op de voorkamer en het kleine kamertje, de 
zitbank in ’t voorhuis. Ende dat te samen voor de somme van agt hondert vijftig guldens. 
                                                 
2 Dit portret wordt bezongen door haar broer Caspar Brandt in zijn bundel Poëzy. (Dit schilderij is niet 
teruggevonden.) Het portretbijschrift was als volgt: 
 

Op de afbeelding myner zuster Kornelia Brandt, door Adriaen van der Werf 
Dus trof de Maes-Apel het rustige gelaet 

Van Brandts Kornelia, maar niet haer zielsieraat 
Of straelt haer wakkre geest hier op ’t paneel door d’ oogen? 

Zy leeft, of Van der Werf heeft ’t leven zelf bedrogen. 
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Nog tien geborduurde stoelen een ervan en een speeltafel voor haar voorn. Dogter zelf 
genaait, ten prijze als het zelve op haren inventaris zal zijn gestelt 
 
 
 
 

        
 
Ende om alle misverstant en geschillen voor te komen, verklaarde zij Testatrice bij dezen dat 
de zolderstukken in de groote zaal als in de zijkamer, alsmede de schilderij boven de 
schoorsteen van de zijkamer en de ovale spiegel in dezelve, resp. zijn behoorende tot het huis, 
’t welk aan hare voorn. Dogter Johanna Leers, bij de scheidinge des boedels van wijlen den 
meergen. Heer Reinier Leers is aanbedeelt, en ovenzulg (?) aan haar in eigendom zijn 
toekomende. 
Item (?) aan haar Testatrices zoon Arnout Leers, een zilveren lampet en schotel door de 
Heeren Burgmeesteren  dezer stadt aan de Testatrice vereert, in consederatie van de 
Commissie van den voorn. heer Leers za (?) te Parijs. 
Nog zal haar voorn. zoon de keus (?) hebben van de twee portraiten te weten van de voorn. 
Reinier Leers en Cornelia Brandt, de testatrice in dezen op rekening en in mindering van zijne 
erfportie aan te nemen ten prijze als op haar meergen. Inventaris zal zijn gestelt. 
Met dezen verstande nogtans dat ingevalle haar voorn. zoon zonder wettige afkomelingschap 
na te laten, quam te overlijden, haar Testatrices voorn. Dogter Johanna Leers, indien dezelve 
als dan nog in levenden lijve mogte zijn de keur (?) zal hebben omme het voorn. Lampet en 
Schotel volgens de waarde te rekenen…………………..de  once, en de voorgz. twee 
portraiten, volgens de taxatie op haren Inventaris gemelt, over te nemen en de waarde van 
dezelve en maniere voorgz. Aan de Erfgenamen van den voorn. Arnout Leers uit te keeren. 
Nog legateert of prelegateert zij Testatrice aan dezelven haren zoon de Portraiten van den 
‘oude’ Arnout Leers en zijn vrouw. Het eigen portrait van den voorn. haren zoon geschildert 
door Pieter van der Werf in een vergulde lijst. Een dito klein tekeningetje in een vergulde 
lijstje door Thomassin. 
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Verklarende verders zij Testatrice aan hare zuster Anna Brandt wed. van wijlen Gerard 
Blokkerens te legateren te weten, Een zwarte Tabbert en rok 
 
 
 
 

    
 
Een zwart en wit stofjes Japonsche rok haar Testatrices wolle onderrokken………..rokken en 
camisooltjes. Haar mof van …….punten. 
Sluitende en exenserende vervolgens zij Testatrice welexpresselijk (?) uit haren na te laten 
boedel en buiten alle voogdije opzigt en bewind dienaangaande (behoudens derzelver 
waardigheid) de Ed. agtb. Heeren  zoo van den Geregte als van de Weeskamer dezer Stad, 
mitsgaders van alle andere steden en plaatsen waar haar sterfhuis zoude mogen vallen, eenige 
goederen gelegen, of minderjarigen woonagtig zijn. 
Laatstelijk verklaarde Testatrice aan zig te reserveren de magt  en faculteit om deze hare 
dispositie ten allen tijde te kunnen en mogen anderen alsmede om legaten of prelegaten te 
mogen maken en de gemaakte vermeerderen, verminderen of teenemaal vernietigen naar haar 
Ed. welgevallen, ’t zij ten overstaan van getuigen onder de hand of anderszins, zooals zij zal 
geraden vinden; ’t welk van zoodanige kragt en waarde zal zijn en gehouden moeten worden 
alsof ’t in dezen van woord tot woord stond geinsereert (?). 
Al het gene voorz. Staat haar vrouwe Comparante duidelijk voorgelezen zijnde verklaarde zij 
te wezenhaar Testament en uiterste wil, begerende dat dezelve zal stand grijpen ’t zij als 
Testament of …….. zoo ’t best zal kunnen bestaan, ten dien einde verzoekende met hulp van 
alle regten en regteren.  
Gedaan binnen Rotterdam, in ’t bijzijn van Michiel Blokhuizen junior en Cornelis Westdriel, 
getuigen hiertoe verzogt. 
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Appendix 26: Het testament van Arnout van den Bergh en Margareta van Eijk 
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Appendix  27: Tuinbeeld Herlaar 
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Appendix 28:  Opdracht aan Arnout Leers en Christina Uijlenbergh in het 
manuscript van Mr. P. van der Schelling 
 

Opdragt 
aan 

den weled. Gestr. Heere, 
ARNOUT LEERS 

Oud Schepen der Stad Rotterdam, enz. 
en 

de weled. Vrouwe, 
CHRISTINA UIJLENBERGH, 

 
Heere en Vrouwe der Ambachts-Heerlijkheid van de Stede,en Lande van AMEIDE, en van 
den Kasteele en Huize van HERLAAR, enz. 
 
Weled’ le Heer, en Vrouw, die door ‘d Lands Staaten zijt 
Met HERLAAR en AMEIDE, en al hun regt verlijd, 
En in ’t bezit zijt van Heerelijke Leenen, 
Zoo oud, dat blijk van hun begin schier is verdwenen. 
 
AMEIDE en HERLAAR, dat elk met uw wapenschild, 
En naam thans praald, die wenscht, en tijd en zorgen spild. 
Een zorg, en pooging, die zal leeven doen uw Naamen, 
Uit puin der oudheid in een bundel doen verzaamen. 
 
En aan uw zoon, en wie u in dit heerlijk goed, 
Na lang verloop van tijd, opvolgen zal en moet, 
Ten onwaardeerbaar nut, en ligt en lust verstrekken, 
En eindeloozen roem in uw Geslagt verwekken. 
 
Dat wat ‘er in ’t verloop van eeuwen zij bedreeven, 
En wat ‘er van AMEIDE en HERLAAR zij beschreeven, 
Verstrooid, verwaarloosd, of in eenig kabinet 
Verborgen, en als vergetelheid gezet. 
 
Weer op te spooren,  en in eenen bondel blaeren 
Van een beschrijvinge bij een te doen vergaeren, 
Uit Oudheids Puinhoop, waar die ergens overschoot, 
Ik prijs uw lust en zorg zoo loffelijk groot.  
 
En help met al mijn magt  een bondel te verzaamen, 
Dat anders vrugtloos zoekt, en doorgaans alles mist, 
En des te meer staat bloot voor Pleitgeschil en Twist. 
 
Neemt wel, dat ik dit WERK aan u in poëzije, 
Ter eer’ van beider naam, eerbiediglijk toewije, 
Een werk, waarin al wat uw heerlijkheden raakt, 
Bijeen verzameld, en getrouw is opgemaakt. 
 
Uit oude, schier vergaan, verstrooide, bleeke schriften, 
Om oneenzijdig ’t waar van ’t valsche, regt te schiften, 
U dan, o Edelbaar, o echtgenooten, met Leenen reeds verlijd,  
Die hier beschreven zijn, van ouds tot onzen tijd. 
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AMEIDE, en HERLAAR, die verheffen uwe naamen; 
U, die hun’ blijken uit d ‘Aloudheid wilt verzaamen, 
U bied ik ze in dit werk (waar in beweezen staan 
Uw heerlijk Regt en Goed) met zulken oogmerk aan. 
 
Hier kunt ge AMEIDE zien in veele schilderijen, 
En Herlaar, naar den stand der oudste, en later tijen, 
AMEIDE, een oud gehugt, een dorp, en sints een stad 
Beide Utrechts Leen weleer, ’t welk eerst uw oom bezat. 
 
Als Hollands Leen, gelijk ’t door u thans word bezeten, 
Dat eer aan Teisterbant, een Graafschap, niet vergeeten, 
Aan ’t Huis van Kleef, ’t Geslagt van BOEZICHEM, en voort 
Aan KUILENBURG, en aan Vyanen heeft behoord. 
 
Sints aan de Graaflijk Huis van BREEROO, ’t welk verleegen, 
In Albaas Wreeden tijd, veel glorie heeft verkreegen, 
Daar ’t voor ’s Lands Vrijheid streed in weergaloozen nood, 
En laatst aan VAN DER LIPP’, door wien het in den schoot  
 
Van Hollands Staaten kwam, die ’t hebben uitgegeeven, 
Te leen, behoudens ’t regt, en vrijheid hier beschreven, 
Ter goeder trouw, en onpartijdig, volgens pligt, 
Naar egt bescheid, en blijk, of welgegrond berigt, 
 
Naar d’ oudste schriften, door de jaaren schier versleeten,  
En anders ligt verdelgd, verwaareloosd, vergeeten, 
Naar egt bewijs, dat tijd, en ramp, en oorlogslot, 
En brand nog overliet, met dierbaar overschot. 
 
Als uit braam gehaald, verzameld met verlijen, 
Al eeuwenlang vermist, gevist in onze tijen. 
Ik geev aan ALKEMADE in deeze zijnen lof, 
Die d’ eerste schets gaf, en zijn lang vergaarde stof. 
 
‘k Heb sints verzameld wat meer mogt zijn te krijgen, 
Op dat dit werk zoo hoog, als mogelijk was, mogt’ stijgen. 
En van den oudsten tijd tot heden zijn volbragt, 
En verder, dan men,om vele rampen had verwagt. 
 
‘k Beklaag VIANES brand, waar door twee kamers schriften, 
Van groot belang, waar uit misschien waar’ nut te ziften, 
Verteerden op ’t Kasteel, tot alle toe verbrand, 
Ten nadeel van Geschicht, en Regten van uw land 
 
Dewijl daar moog’ lijk ook veel blijken zijn verdweenen 
Der oudste tijden, en gebeurt’ nis’ uwer leenen,  
Het zij hoe ’t zij, ziet hier, ter goeder tijd vergaard, 
Al wat ooit kabinet der oudheen heeft bewaard. 
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Dat anders was verstrooid, vergaan, verdaan, verslonden, 
Een kabinetstuk van handvesten, egt bevonden,  
Geschicht en oudheen, nut, vooral voor ’t kroost, en zoet, 
Van waarmerken, zoo veel, als doenlijk was, verzameld en behoed. 
 
Door uwe voorzorg, die uw nazaat roem zal geeven,  
Terwijl AMEIDE hier en HERLAAR blijven leeven, 
(Hoe zeer veranderd, en somstijds verwoest te spijt) 
In hun ‘ geschiedenis van ouder en laater tijd. 
 
In hun afbeeldingen, en veel merkwaardigheden, 
Van rampen, tweespalt, peis, en oorlog, doorgestreeden. 
Dat dit gedenkstuk dan steeds blijve in uw geslagt, 
En HERLAAR en AMEIDE, in dit tafereel gebragt. 
 
U lang verlustige, terwijl Ge, op ’t slot gezeeten, 
Begeerd geval, en stand van ouder tijd te weeten, 
Getrouw beschreeven in den bondel deezer blaen, 
Zoo zal dit schrift door ’t Leen, en ’t Leen door ’t schrift bestaan. 
 
Zoo moet ge u beide lang op HERLAAR en AMEIDEN, 
Met uwe kindr’ en en kinds kinderen vermeiden, 
Terwijl Ge op ’t slot, uw lust- en stamhuis, u vermaakt, 
En ’t stad- en koopgewoel ontwijkt, en zorgen staakt. 
 
En door uw boomgaard, hov’, en lommerrijke dreeven,  
Vol boomvrugt, moes, en plant, en bloemen , blij gaat streeven, 
Terwijl de Lek zijn zalm op uwe tafel tild,  
En Herlaars gragten vis, uw jagt u leverd wild. 
 
En ge uit uw eetzaal ziet den Dom met zijnen toorn, 
Gods goedheid wil mijn wens’, en bede, gunstig hooren! 
Zij hoord mij reeds, gelijk de Maas en Lek mijn toon, 
Terwijl KORNELIA uw dogter kreeg een zoon. 
 
Een hoop van nageslagt, naar TEYLINGE genaamd, zoo moet uw stamhuis bloeyen, 
Door egtverbintenis van zoon en dogters groeien, 
Tot vreugde van uw kroost en van u , Heer en Vrouw, 
Zoo vierd ge ’t ZILVERFEEST, in Wijnmaand, van uw trouw. 
 
Ja eens het GOUDE, met veel meer afkoomelingen,  
Lang leve HERLAAR, en AMEIDE, in zegeningen! 
 
 
                                                    P. van der Schelling 
 
Te Rotterdam, 
Den 22 van Bloey- 
maand. 1749 
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Appendix 29: Hoeveel schilderijen uit de verzameling Leers zijn 
geïdentificeerd? 
 
 
Schilderij  Geïdentificeerd  Vage identificatie Niet traceerbaar 
Leers     1 x   
Leers     2   x 
Leers     3  x  
Leers     4   x 
Leers     5 x   
Leers     6    x 
Leers     7   x 
Leers     8 x   
Leers     9 x   
Leers   10 x   
Leers   11 x   
Leers   12 x   
Leers   13 x   
Leers   14 x   
Leers   15   x 
Leers   16   x 
Leers   17 x   
Leers   18 x   
Leers   19   x 
Leers   20   x 
Leers   21   x 
Leers   22  x  
Leers   23   x 
Leers   24   x 
Leers   25   x 
Leers   26 x   
Leers   27   x 
Leers   28   x 
Leers   29 x   
Leers   30   x 
Leers   31   x 
Leers   32 x   
Leers   33 x   
Leers   34 x   
Leers   35   x 
Leers   36 x   
Leers   37 x   
Leers   38 x   
Leers   39 x   
Leers   40 x   
Leers   41 x   
Leers   42 x   
Leers   43 x   
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Leers   44 x   
Leers   45   x 
Schilderij Geïdentificeerd Vage identificatie Niet traceerbaar 
Leers   46 x   
Leers   47 x   
Leers   48   x 
Leers   49   x 
Leers   50 x   
Leers   51   x 
Leers   52  x  
Leers   53 x   
Leers   54   x 
Leers   55   x 
Leers   56 x   
Leers   57 x   
Leers   58   x 
Leers   59  x  
Leers   60 x   
Leers   61   x 
Leers   62 x   
Leers   63   x 
Leers   64   x 
Leers   65 x   
Leers   66   x 
Leers   67 x   
Leers   68 x   
Leers   69 x   
Leers   70 x   
Leers   71   x 
Leers   72   x 
Leers   73 x   
Leers   74   x 
Leers   75   x 
Leers   76 x   
Leers   77   x 
Leers   78 x   
Leers   79  x  
Leers   80   x 
Leers   81   x 
Leers   82   x 
Leers   83   x 
Leers   84   x 
Leers   85   x 
Leers   86   x 
Leers   87   x 
Leers   88   x 
Leers   89 x   
Leers   90   x 
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Leers   91   x 
Leers   92   x 
Schilderij Geïdentificeerd Vage identificatie Niet traceerbaar 
Leers   93   x 
Leers   94   x 
Leers   95 x   
Leers   96   x 
Leers   97   x 
Leers   98   x 
Leers   99 x   
Leers 100   x 
Leers 101   x 
Leers 102   x 
Leers 103 x   
Leers 104 x   
Leers 105   x 
Leers 106   x 
Leers 107 x   
Leers 108   x 
Leers 109   x 
Leers 110   x 
Leers 111 x   
Leers 112 x   
Leers 113 x   
Leers 114 x   
Leers 115 x   
Leers 116 x   
Leers 117   x 
Totaal 53 5 59 
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Appendix 30: Berekening van de opbrengst van de verkoop van de schelpen-
collectie en het naturaliënkabinet van Arnout Leers op 20 mei 1767 in de 
herberg de Keizerskroon in de Kalverstraat in Amsterdam 
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30a: Opbrengst van de verkoop van de schelpencollectie 
 

Schelpen familie Catalogus bladzijde Kavelnummers Opbrengst in guldens 
Wormachtige 
Kookers 

  3   1 t/m 4      164,00 

   4   5 t/m 10        40,15 
Pypagtige Kookers   4   11          2,00 
   5   12          2,00 
Schotels   5   13 t/m 21        10,45 
   6   22 t/m 33        45,10 
   7   34 t/m 44        57,00 
Zee-Ooren   8   45 t/m 51        10,75 
Zeilers   9   52 t/m 63      191,15 
   10   64 t/m 68        33.60 
Schippers   10   69 t/m 75        26,40 
Post-Ryders   11   76 t/m 81      128,60 
   12   82 t/m 93      107,15 
   13   94 t/m 101        20,20 
   14   102 t/m 111        72,90 
   15   112          1,75 
Halve Maan-Hoorens   15   113 t/m 118        15,65 
   16   119 t/m 124        13,10 
   17   125 t/m 134        44,20 
   18   135 t/m 138        12,50 
Maan-Hoorens   18   139 t/m 142        36,60 
   19   143 t/m 153        27,00 
   20   154 t/m 159        27,00 
Tollen   20   160 t/m 161        22,50 
   21   162 t/m 171        19,15 
   22   172 t/m 182        33,15 
   23    183 t/m 192        52,50 
   24   192 t/m 202        67,30 
Pennen   25   203 t/m 208        12,15 
   26   209 t/m 217        38,25 
   27   218 t/m 224        38,00 
   28   225 t/m 231        23,15 
   29   232          3,55 
Trompetten   29   233 t/m 240        37,25 
   30   241 t/m 251      103,95 
   31   252 t/m 260        76,80 
   32   261 t/m 268        32,65 
   33   269 t/m 276        32,15 
   34   277 t/m 288        72,50 
   35   289 t/m 298        50,10 
   36   301 t/m 312         36,00 
   37    313 t/m 326        71,15 
   38   327 t/m 338        74,15 
Sub totaal      1985,65 
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Schelpen familie Catalogus bladzijde Kavelnummers Opbrengst in guldens 
   39   339 t/m 349        60,00 
Purper-Hoorens   40   350 t/m 358      102,50 
   41   359 t/m 370      105,50 
   42   371 t/m 383        37,15 
   43   384 t/m 393      152,00 
   44   394 t/m 405      139,15 
   45   406 t/m 421        49,10 
   46   422 t/m 432        84,00 
Rots-Hoorens   47   433 t/m 441        22,50 
   48   442 t/m 450        26,00 
   49   451 t/m 462        51,00 
   50   463 t/m 473       331,20 
   51   474 t/m 488        82,10 
   52   489 t/m 493        19,25 
Vleugel-Hoorens   52   494 t/m 496        51,25 
   53   496 t/m 508      105,15 
   54   509 t/m 522        56,50 
   55   523 t/m 535        68,00 
   56   536 t/m 546        31,00 
   57   547 t/m 554        18,15 
   58   555 t/m 560        36,50 
Halve Vleugel-
Hoorens 

  58   561 t/m 562        47,00 

   59    563 t/m 571        31,00 
   60   572 t/m 575        10,00 
Tooten   60   576        41,00 
   61   577 t/m 585       234,00 
   62   586 t/m 596       182,50 
   63   597 t/m 608       180,00 
   64   609 t/m 619         79,00 
   65   620 t/m 628         33,45 
   66   629 t/m 642         70,50 
   67   643 t/m 655         69,00 
   68   656 t/m 671         95,50 
   69    672 t/m 684         54,50 
   70   685 t/m 692         45,00 
   71   693 t/m 704          58,15 
   72   705 t/m 713         42,00 
   73   714 t/m 726         34,15 
   74   727 t/m 735         40,10 
   75   735 t/m 745       102,10 
   76   746 t/m 755         60,50 
   77   756 t/m 765         98,00 
   78   766 t/m 775         35,00 
Rollen of Dadels   78   776           5,00 
   79   777 t/m 787         23,50 
Sub totaal       3298,95 
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Schelpen familie Catalogus bladzijde Kavelnummers Opbrengst in guldens 
   80   788 t/m 798         27,50 
   81   799 t/m 808         32,10 
   82   809 t/m 812         10,10 
Blaas-Hoorens   82   813 t/m 817         42,10 
   83   818 t/m 826         78,50 
   84   827 t/m 838       111,65 
   85   839 t/m 848         24,10 
   86   849 t/m 860         19,15 
   87   861 t/m 870         16,10 
Kasketten   88   871 t/m 876         11,10 
   89   877 t/m 885         29,10 
   90   886 t/m 896         32,00 
   91   897 t/m 906         24,50 
   92   907 t/m 911           9,60 
Halve Porcelein-
Hoorens 

  92   912 t/m 913       143,00 

   93   914 t/m 919          29,10 
Porcelein-Hoorens   93   920           6,55 
   94   921 t/m 931         32,45 
   95    932 t/m 938         26,10 
   96   939 t/m 948         25,00 
   97   949 t/m 958         23,50 
Kabinetjes   97   959         24,00 
   98   960 t/m 961         24,00 
Mossels   99   962 t/m 963           5,00 
   100   964 t/m 975         32,35 
   101   976 t/m 988         48,00 
   102   989 t/m 997         15,00 
Mantels   103   998 t/m 2006         34,15 
   104   1007 t/m 1017         26,50 
   105   1018 t/m 1028         80,00 
   106   1029 t/m 1040          80,10 
   107   1041 t/m 1055         82,00 
   108   1056 t/m 1064         72,50 
Oesters   109   1065 t/m 1072         96,15 
   110   1073 t/m 1080         50,50 
   111   1081 t/m 1091       237,15 
   112   1092 t/m 1099       205,10 
   113   1100 t/m 1105         10,20 
Arken   113   1106 t/m 1108         97,10 
   114    1109 t/m 1119         40,00 
   115   1120 t/m 1123           7,00 
Lazarus-Klappen   115   1124           9,00 
   116   1125 t/m 1137       108,10 
   117   1138 t/m 1148         51,00 
   118   1149 t/m 1156         66,15 
Sub totaal       2254,35 
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Schelpen familie Catalogus bladzijde Kavelnummers Opbrengst in guldens 
   119   1157 t/m 1164         61,10 
Foely-Blaaderen   120   1165 t/m 1173       125,15 
   121   1174 t/m 1178         12,60 
Fonteyn-Bakken of 
Paarde-Voeten 

  121   1179           6,10 

   122   1180 t/m 1185         21,60 
Halve Hart-
gelykende 

  122   1186           7,90 

   123   1187 t/m 1191          15,00 
Harten   123   1192 t/m 1195          28,50 
   124   1196 t/m 1199          34,15 
Driezydige Harten   124   1200 t/m 1203          24,95 
   125   1204 t/m 1211        272,50 
   126   1212 t/m 1220          29,50 
   127   1221 t/m 1226            8,15 
Gaapers   127   1227          46,00 
   128   1228 t/m 1235          17,10 
   129   1236 t/m 1244          25,50 
   130   1245 t/m 1254          46,15 
   131   1255 t/m 1264          29,00 
   132   1265 t/m 1275          19,10 
   133   1276 t/m 1286          23,50 
   134   1287 t/m 1301          28,50 
   135   1302 t/m 1312          27,10 
   136   1313 t/m 1327          27,00 
Dun-schaalen    137   1328 t/m 1336          33,50 
   138   1337 t/m 1350          26,00 
Gooten    139   1351 t/m 1358          29,10 
   140   1359 t/m 1369          42,00 
   141   1370 t/m 1374          13,10 
Steen-schulpen   142   1375 t/m 1376          18,00 
   143   1377 t/m 1381          27,10 
Eende-Halzen en 
Voet-Teenen 

  143   1382            3,00 

   144   1383 t/m 1384            6,00 
Pokken   144   1385 t/m 1387            4,10 
Geteepelde ronde 
Egels 

  145    1388 t/m 1389           20,10 

   146   1390 t/m 1394          12,00 
Zee-egels   146   1395 t/m 1398            6,00 
   147   1397 t/m 1400            7,00 
Geteepelde ovaale 
Egels 

  147   1401 t/m 1402          22,00 

   148   1403 t/m 1404            2,50 
Ovaale gladde Egels   148   1405            1,50 
   149   1406            1,00 
Hart-gelykende Egels   149   1407 t/m 1408            5,00 
Sub totaal        1215,15 
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Schelpen familie Catalogus bladzijde Kavelnummers Opbrengst in guldens 
Plat-ronde gladde 
Egels 

  150   1409 t/m 1410            5,00 

Plat-ronde gladde  
gefigureerde Egels 

  150    1411            3,15 

   151   1412 t/m 1413            1,50 
Overgeslaagene 
Hoorens en doublet-
schelpen 

  151   1414          50,00 

   152   1415 t/m 1417          82,10 
   153   1418 t/m 1421          62,00 
   154   1422 t/m 1427          39,50 
   155   1428 t/m 1432          12,15 
   156   1433 t/m 1436          18,10 
Steen- en dierplanten 
Koraalen 

  156   1437 t/m 1440            3,15 

   157   1441 t/m 1449          30,50 
   158   1450 t/m 1461          31,00 
   159   1462 t/m 1473          43,00 
   160   1474 t/m 1482        119,10 
   161   1483 t/m 1494          19,10 
   162   1495 t/m 1505          14,00 
   163   1506 t/m 1513          12,50 
Zee- en landdieren en 
gedeeltens derzelven 

  164   1514 t/m 1519          78,00 

   165   1520 t/m 1530          11,10 
   166   1531 t/m 1542          25,15 
   167   1543 t/m 1553          22,00 
   168   1554 t/m 1563          20,15 
   169   1564 t/m 1568            9,00 
Varia   169   1569 t/m 1571            7,15 
   170   1572 t/m 1575         115,00 
Sub totaal           833,40 
Totaal         9587,50 
 
30b: Opbrengst van de verkoop van het naturaliënkabinet 
 
Groep Catalogus bladzijde Kavelnummers Opbrengst in guldens
Oriëntaalse zwart 
gefigureerde 
boomsteenen 

  171   1            25,00 

   172   2 t/m 13           300,00 
   173   14 t/m 33           126,15 
   174   34 t/m 36           88,50 
Oriëntaalse rood 
gefigureerde 
boomsteenen 

  174   37 t/m 45             80,50 

Sub totaal            620,15 
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Groep Catalogus bladzijde Kavelnummers Opbrengst in guldens 
   175   46 t/m 65              44,50 
Oriëntaalse zwart 
gefigureerde 
boomsteenen 

  176   66 t/m 85              78,10 

   177   86 t/m 90              10,50 
Boomstenen, 
Cornalynen, 
Opaalen, Kat-oogen, 
&c. 

  177   91 t/m 93              17,00 

   178   94 t/m 109              45,15 
   179   110 t/m 122              65,00 
   180   123 t/m 127              18,00 
Oriëntaalse en 
Europaese Agaate 
plaaten 

  180   128 t/m 130                9,00 

   181   131 t/m 141             28,50 
   182   142 t/m 152             31,15 
Agaate Doozen en 
drinkschaalen 

  183   153 t/m 161             22,15 

   184   162 t/m 172             35,00 
   185    173 t/m 180             52,50 
   186   181 t/m 189             21,00 
Aangepolyste ruwe 
Agaaten 

  187   190 t/m 200               7,10 

   188   201               1,00 
Jaspis, Granit en 
Key-soorten 

  188   202 t/m 208             22,00 

   189   209 t/m 219             39,10 
   190   220 t/m 226              15,50 
Antique steenen   190   227 t/m 228             10,15 
   191   229 t/m 235             37,00 
   192   236 t/m 244             40,50 
   193   245 t/m 253             34,50 
   194   254 t/m 264               9,15 
   195   265 t/m 268             19,10 
Afgietzels in Glas   196   269 t/m 274               3,10 
Oriëntaalse edele 
gesteentens 

  196   275 t/m 276             42,50 

   197   277 t/m 291             41,50 
   198   292 t/m 307             90,10 
   199   308 t/m 319             29,50 
   200   320 t/m 325             23,15 
Marmers, Spathen, 
Boomagtige Spek-
steenen, Serpentynen 

  200   326 t/m 329             11,50 

   201   330 t/m 341             43,00 
   202   342 t/m 347             22,00 
Sub totaal             983,00 
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Groep Catalogus bladzijde Kavelnummers Opbrengst in guldens 
Barnsteenen met 
ingesloote insecten 

  202   348 t/m 349             18,15 

   203   350 t/m 359             18,15 
   204   360 t/m 368               8,50 
Indise Goude, 
zilvere, en andere 
Europaesche 
mineraalen 

  204   369 t/m 370             58,00 

   205   371 t/m 378             55,10 
   206   379 t/m 388               4,00 
   207   389 t/m 401             14,00 
   208   402 t/m 404               8,00 
Versteende zaaken   208   405 t/m 410               2,00 
   209   411 t/m 423             11,00 
   210   424 t/m 433             11,15 
   211   434 t/m 444             17,10 
   212   445 t/m 458             10,15 
   213   459 t/m 466               5,15 
   214   467 t/m 477             37,00 
Florentynse steede-
steenen en andere 
gepolyste boom-
steenen 

  215   478 t/m 486             41,15 

   216   487 t/m 494             41,15 
   217   495 t/m 499             18,15 
Miniaturen en andere 
kostbaarheeden 

  217   500             40,00 

   218   501 t/m 512            130,00 
   219   513 t/m 519              29,50 
   220   520 t/m 523              46,50 
   221   524 t/m 529              59,00 
   222   530 t/m 537              42,15 
   223   538 t/m 540              48,00 
   224   541 t/m 547              44,15 
   225   548 t/m 550                6,50 
Overgeslaagene 
antique statuen, 
borstbeelden en 
uitmuntende vaazen 

  225   551 t/m 552              55,00 

   226   553 t/m 555            650,00 
   227   556            490,00 
Sub totaal            2018,70 
Totaal            3621,85 
Grand totaal          13209,35 
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