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Inleiding 

Omstreeks 1900 bevond zich bij verschillende zeister families een aantal 
foto's naar tekeningen van gezichten van het Slot, van een poortje bij Blik- 
kenburg en de toegang tot de Eerste Dorpsstraat ter hoogte van de Oude 
N.H. Kerk. Onder de foto's (in totaal vier stuks) stond een jaartal uit 
omstreeks het midden der 18e eeuw vermeld, met een aanduiding als: Laan 
achter 't Slot; 't Slot van de zijde. De drukker De Heus te Zeist gaf zelfs van 
enkele tekeningen een prentbriefkaart uit: Oud Zeist, de Eerste Dorpsstraat 
in 1754 en een gezicht in het park direct achter het huis bij de daar over- 
brugde vijver. Ten onrechte wordt deze plaats door De Heus als 'Slotplein ' 
aangeduid. Veel later na de verwerving van de z.g. munchense serie door de 
gemeente Zeist heeft de Rotary-club Zeist van het vooraanzicht van het Slot 
nog een prentbriefkaart doen vervaardigen. Het heeft mij als kind reeds 
geïntrigeerd te weten waar deze tekeningen zich bevonden en wie ze had ver- 
vaardigd. Ik zie ze nog hangen langs de trap bij mijn oudoom H. Meerdink, 
die aan de Tweede Dorpsstraat op de hoek van de Hartesteeg woonde. De 
merkwaardige lotgevallen van deze vier tekeningen, en van een nog veel 
groter aantal dat te voorschijn is gekomen en die alle op Zeist betrekking 
hebben, willen we hier in een kort overzicht samenvatten, voordat we aan de 
tekenaar zelf met een beschrijving en beoordeling van zijn werk aandacht 
schenken. 

Te Zeist zijn er op het ogenblik zestien tekeningen op royaal formaat (f 
30 x 50 cm) aanwezig. Hiervan hebben er twee betrekking op de ingang van 
het dorp bij de Oude Kerk, één op het poortje van Blikkenburg en dertien 
op het Slot en zijn tuinen; de oudste dateren van 1748, het jongst zijn de 
dorpsgezichten (1756). 

Het merkwaardige is nu dat deze collectie uiteenvalt in twee gedeelten: 
tien tekeningen waren reeds lang te Zeist aanwezig; uit deze groep werden 
de vier exemplaren gekozen die lang geleden werden gefotografeerd en als 
prentbriefkaart gereproduceerd. Zes tekeningen werden in de zestiger jaren 
van deze eeuw door de gemeente Zeist verworven. 

Bepalen we ons om te beginnen tot de eerstgenoemde groep. Deze was 
vóór de eerste wereldoorlog eigendom van jhr L. M. Schuurbeque Boeye. 
De heer Schuurbeque Boeye, gehuwd met Agnes Henriëtte Labouchere, was 
schoonzoon van mevrouw H. M. J. Labouchere-Voombergh, eigenaresse van 
het Slot Zeist (overl. 1908) en bewoonde de linker slotvleugel. 

Wanneer we zouden veronderstellen dat de collectie vanouds op het Slot 
aanwezig zou zijn geweest, zouden we ons evenwel danig vergissen. De heer 
Boeye was een bekend verzamelaar van antiek en zijn oog was op deze 



verzameling gevallen bij de heer P. E. Martin, de eigenaar van de destijds 
zeer bekende keramische fabriek aan de Lageweg te Zeist. De Martin's 
hadden perioden van financiële 'ups' en 'downs' en het was in een 'downJ- 
periode dat zij de collectie tekeningen aan de heer Boeye van de hand deden. 
Hoe en waar hadden zij op hun beurt een en ander verworven? Ik kan helaas 
hier niet anders dan een mondelinge overlevering doorgeven. 

De zwager van de heer Martin, de heer C. W. Fries, was boekhouder van 
een bedrijf in St Petersbiirg en zou deze tekeningen te Moskou (tegen het 
einde van de 19e eeuw), zelfs op een z.g. vlooienmarkt hebben verworven. 
Zowel Fries als Martin waren zeister Hernhutters. Bij de terugkomst van 
Fries naar Zeist zijn de tekeningen in het bezit van Martin gekomen. De 
vraag blijft hoe deze tekeningen hun weg naar Moskou hebben gevonden. 
Ook hier kan geen absolute zekerheid worden gegeven. Wel duiken een aan- 
tal mogelijkheden en zelfs waarschijnlijkheden op. In de eerste plaats 
denken we aan de Broedergemeente-kolonies in Rusland. Ze waren te 
vinden aan de Wolga in Samara, maar ook in verschillende steden waren 
Broedergemeente-relaties, zij het vooral langs de Oostzee, toen Lijfland en 
Koerland geheten. 

Meer concreet bestaat er nog een andere mogelijkheid. In 1843 overleed te 
Zeist Anna Charlotte van Laer, geboren Beuning. Zij was de weduwe van de 
in 1816 overleden Heer van Zeist, Johannes van Laer. Als Heer van Zeist 
werd laatstgenoemde opgevolgd door zijn broers Cornelis Renatus en Jacob. 
De zeer welgestelde weduwe had geen kinderen. Tot erfgename benoemde 
zij haar nicht Louise Eleanora Einbrodt, geboren Hubner, de weduwe van 
een apotheker te Moskou. Zeer veel legaten moesten worden uitgekeerd. 

En het is te dezer plaatse wel aardig op te merken dat het terrein tussen de 
Dorpsstraat en de Hogeweg krachtens de beschikking van mevrouw van 
Laer-Beuning ook naar Moskou werd vermaakt, zij het onder levenslang 
vruchtgebruik van haar inwonende vriendin te Zeist, mejuffrouw Munten- 
dam. Ook roerende zaken gingen naar mevrouw Einbrodt in Moskou; er is 
sprake bijvoorbeeld van een verzameling medailles. Het is mogelijk dat de 
familie Van Laer in het bezit is geweest van de hier bedoelde tekeningen en 
dat ze uit de nalatenschap van mevrouw van Laer-Beuning naar Moskou 
zijn gekomen. In ieder geval bracht Fries de tekeningen weer van Moskou 
naar Zeist. 

In 1920 werden ook meubilaire goederen van het Slot geveild en kwamen 
onze tekeningen in handen van mr Fr. A. Beunke, advocaat en procureur en 
vele jaren wethouder van Zeist. De heer Beunke was nauw betrokken bij het 
in het leven roepen van de Van de Poll-Stichting te Zeist (Stichting tot bevor- 
dering van de beoefening der zeister geschiedenis). Hij maakte deel uit van 
de Raad van Beheer van deze Stichting en schonk haar de tekeningen. 



Of de gehele serie die we nu als de moskouse kennen, inderdaad 
daar vandaan komt, is toch niet geheel zeker. In 1788 werd te 
Amsterdam een tekening geveild, die wel heel waarschijnlijk tot de 
bedoelde verzameling behoort: "Een ander gezicht, zijnde een vij- 
vergezicht, van het huis te Seyst, op de voorgrond legt een schuitje 
met twee hengelaars; met geele oost-indische inkt gewasschen " 
(veiling Greebe, Amsterdam 8 december 1788). Dit zou echter de 
tekening kunnen zijn, die in het Koninklijk Huisarchief aanwezig 
is. We komen hier later nog op terug. En in 1812 werd een andere 
tekening geveild: "Blikkenburg te Zijst, pen en oost-indische inkt ". 
Hier kan het poortje van Blikkenburg bedoeld zijn, eveneens in de 
z.g. moskouse serie aanwezig. 

Ook het bekende plaatwerk van Stoopendaal: 'Het Huys te Zeyst', waarvan 
de Van de Poll-Stichting een zeer gaaf exemplaar met ingekleurde gravures 
bezit, is een geschenk van de heer Beunke. Het plaatwerk werd destijds door 
hem bij de fa Becker te Zeist gekocht. 

Minder is er te verhalen over de geschiedenis van de zes tekeningen, die 
Dijkstra's uitgeverij te Zeist in october 1963 ten geschenke gaf aan de 
gemeente. Zij zijn evenals de moskouse serie ongesigneerd, maar behoren 
zonder twijfel in één verband met deze tekeningen. Afgebeeld zijn voor- en 
achterzij de van het Slot, een aantal gezichten in de tuinen en, bijzonder 
aardig, de toegang tot de Dorpsstraat, met de spits van de kerktoren uit- 
rijzend boven het geboomte, links een hoek van het Schoutenhuis Boo- 
gaardslust (later 'Veelzigt'), rechts de bomen van de ridderhofstad Kers- 
bergen. Tijdens een vacantiereis werden deze zes tekeningen door de heer 
Dijkstra te Munchen gekocht. Hoe en wanneer ze daar in de handel terecht 
zijn gekomen blijft onbekend. Door dr J. W. Niemeyer werden ze als werk 
van Johannes de Bosch herkend ( l ) .  Of de serie met deze zestien tekeningen 
compleet is blijft zeer de vraag. Het Rijksprentenkabinet te Amsterdam 
bewaart nog een late tekening - uit 1781 - van een bosgezicht te Zeist. 
Hierop blijkt het geboomte duidelijk verder uitgegroeid, de plaats moet weer 
achter het Slot worden gezocht. Op één punt verschillen de tekeningen uit 
Munchen van die uit Moskou. De door de heer Dijkstra gekochte tekenin- 
gen vermelden op de achterzijde de plaatsaanduiding en het jaartal, de teke- 
ningen van de Van de Poll-Stichting (Moskou) hebben deze vermelding 
ónder de afbeelding. Toch lijken de onderschriften in dezelfde tijd en waar- 
schijnlijk nog wel in de 18e eeuw te zijn aangebracht, hetgeen er misschien 
op zou kunnen wijzen dat de verzameling al vroeg uit elkaar is geraakt. 

Een tweede aanknopingspunt om me met Johannes de Bosch bezig te 
gaan houden, vond ik in een familieportret. Het 46e jaarboek van het 
Genootschap Amstelodamum (1954) bevat een interessant artikel van C. A. 
van den Berg jr over Zinzendorf en de Hernhutters te Amsterdam en het was 
om die reden dat ik het bewuste jaarboek in handen kreeg. Niet dit artikel, 
maar het daaropvolgende (2) van E. Pelinck over een portret van de familie 



De Bosch trok in het bijzonder mijn aandacht. Besproken worden een door 
T. Regters in 1754 geschilderd portret en een vrijwel identieke tekening van 
dezelfde familiegroep. Het schilderij was in 1954 in het bezit van mr dr 
B. van der Mersch te Zeist en de tekening eigendom van mevrouw J. de 
Vries-Eindhoven te 's-Gravenhage. Op het familieportret zijn voorgesteld: 
de 77-jarige apotheker en verzamelaar Jeronimo de Bosch I1 (1677-1767), 
sedert zeven jaar weduwnaar van Judith Willink, en zijn kinderen: 
Bernardus (1709-1786), diens vrouw Margaretha van Leuvenig; Jeronimo 
I11 (1711-1779), eveneens apotheker en als zijn vader verzamelaar van pren- 
ten, zijn echtgenote Catharina van der Heyde (1710-1759); dan volgt Johan- 
nes de Bosch (1713-1785), gekleed in stemmig zwart, "die (ik citeer mejuf- 
frouw Pelinck) uit gewetensbezwaar zijn post aan de stadswisselbank verliet 
en Hernhutter werd. Hij had een belangwekkende kunstverzameling en was 
zelf ook een verdienstelijk tekenaar". Als verdere kinderen komen dan op 
het schilderij en de tekening nog voor: Elisabeth de Bosch (1716-1783), de 
enige dochter, haar man de remonstrantse predikant Willem Schuyt (1708- 
1784) en de jongste zoon Hendrik (1720-1772), arts en letterkundige, later 
gehuwd met Alida Ottens. 

"Het gezelschap behoort tot de zeer gegoede burgerkringen van het I8e 
eeuwse Amsterdam, strenge Mennisten, waaraan de dracht van de vader, 
ook met de ouderwetse stropdas, nog sterk herinnert. De zonen, behalve 
dan de Hernhutter Jan, zijn wat moderner gekleed': aldus mejuffrouw 
Pelinck. Vermoed wordt dat de afgebeelden ten huize van Jan zijn geportret- 
teerd. Op de tafel, waarom zij zijn gegroepeerd, ligt een kunstboek, naast 
een er kennelijk uitgenomen tekening. Tegen de achterwand staat een kast 
geopend. Naar alle waarschijnlijkheid bevindt de deur van deze kast, door 
Jacob de Wit met 'Pictura' beschilderd, zich in het Rijksmuseum. We bevin- 
den ons in een typisch 18e eeuws verzamelaarsmilieu. 

Men zou zich kunnen afvragen hoe de familie Van der Mersch in het bezit 
van dit familieportret De Bosch is gekomen. Er waren wel relaties met de 
familie Van der Mersch. Een dochter van Jan van der Vliet (1678-1723) - 
schoonvader en vader van Doopsgezinden, die zich als Hernhutter te Zeist 
vestigden - Maria Anna (geb. 1743), was gehuwd met J. A. van der Mersch 
(geb. 1732), terwijl een zoon Cornelis David getrouwd was met Marianne 
van Leuvenig, die wel een familielid van de bovengenoemde Margaretha van 
Leuvenig, de vrouw van Bernardus de Bosch, moet zijn geweest. Twee 
andere dochters van Van der Vliet waren gehuwd met de gebroeders Ver- 
beek, eveneens Mennisten en grondleggers van de Hernhuttergemeente te 
Zeist. Dit was ook het geval met Cornelis van Laer (1705-1774), nauw 
bevriend met de graaf Von Zinzendorf, die met de in 1787 overleden dochter 
van Jan van der Vliet, Cecilia, trouwde. 

In dit verband verdient het wellicht ook aandacht dat Jeronimo I11 de 
Bosch getrouwd was met Catharina van der Heyde, een verwante van de 
doopsgezinde predikant J. Deknatel (1698-1759), gehuwd met Jacoba van 
der Heyde, en een groot voorstander van de Hernhutters in Nederland. Weer 



iemand die een stoot tot de stichting der zeister Hernhutterkolonie heeft 
gegeven (3) en de eigenlijke spil van de Hernhutterbeweging te Amsterdam. 

Maar de vererving van het schilderij zal wel gegaan zijn over Jan de Bosch 
jr (zoon van Jeronimo I11 de Bosch), gehuwd met A. J. Broers; Margaretha 
Broers gehuwd met W. Koopmans; Catharina Koopmans gehuwd met G. C. 
Blaauw, welke laatsten de grootouders waren van mevrouw M. van der 
Mersch-Blaauw (2). 



Levensschets 

Het gezin van de doopsgezinde apotheker Jeronimo de Bosch werd ons in 
de inleiding al voorgesteld. Bij de beknopte levensloop van zijn zoon 
Johannes willen we toch eerst nog wat achtergrondinformatie geven over het 
milieu waaruit hij afkomstig was. 

De De Boschen vormden een familie te Amsterdam, waarvan de stam- 
vader Jeronimo I in 1666 in Spanje overleed. Hij was daar gevangen gezet 
wegens het in het openbaar uitkomen voor zijn geloof (4). Alle leden van de 
familie waren belangstellend in kunst. Johannes was niet de enige die bedre- 
ven was in tekenen, schilderen of het schrijven van poësie. De broer van 
Johannes, Bernardus, was een in de 18e eeuw gewaardeerd dichter; zijn 
andere broer, Hendrik, amsterdams stadsgeneesheer, dichtte in het Latijn. 
De apotheek ging van Johannes' vader Jeronimo later over naar zijn zoon 
Jeronimo 111, collectionneur als zijn vader. Zo kunnen we doorgaan met een 
volgende generatie: b.v. Bernardus de Bosch I1 (1742-1816) ook al weer een 
kunstverzamelaar en liefhebber van de dichtkunst; Goris de Bosch (1751- 
1804), zeer belangstellend in letterkunde en schilderkunst. De in 1838 
geboren Jeronimo de Vries, bekend 19e eeuws doopsgezind predikant en 
letterkundige stamde uit de familie De Bosch. 

De familie behoorde tot de welgestelde middenklasse, kwam als doops- 
gezind met geen lid op een kussen van de vroedschap, maar steeg wel in aan- 
zien. Zo werd apotheker Jeronimo I1 ook eerste klerk ter stadssecretarie en 
zelfs curator der leidse academie. 

De apotheek van De Bosch was gevestigd op de Herengracht, no 238 (5). 
Hij had dit huis in 1710 gekocht en de oude De Bosch had te dien tijde ook 
nog de functie van 'Inspector van het Collegium Medicum'. Ongetwijfeld 
derhalve een man van betekenis in de kringen van de amsterdamse gezond- 
heidszorg in de 18e eeuw. De familie De Bosch bleek betrokken bij panden 
in de omgeving van haar apotheek. In 1728 kocht Jeronimo Sr het buurhuis 
no 240 erbij. Beide huizen bleven tot in de 19e eeuw in het bezit van de 
familie. 

Intussen blijken in 1739 de makelaar en dichter Bernardus en in 1742 de 
assistent-boekhouder van de Wisselbank, schilder, tekenaar, kunstverzame- 
laar en Hernhutter Johannes (de man waar het ons hier om gaat) bij hun 
vader in te wonen. Die zelfde Johannes maakt een tekening van het in 1752 
afgebroken huis no 232, waar kort na de afbraak zijn broer, dr Hendrik (de 
arts) met een zilveren troffel de eerste steen voor een nieuw winkelhuis legt. 
Hendrik de Bosch verhuisde in 1768 van de Leidsegracht naar Herengracht 
240; zijn vader was een jaar tevoren gestorven en de naastgelegen apotheek 



op no 238 werd een gemeenschappelijk eigendom van zijn kinderen. De 
apotheker Jeronimo I11 woonde van 1757-1779 op Herengracht 441. De in- 
druk, die we krijgen, is niet alleen die van een welgestelde, maar ook van een 
nauw gesloten familie. Hetgeen ook blijkt uit de omstandigheid dat niet een 
enkel lid, maar verschillende leden toetraden tot de Evangelische Broeder- 
gemeente (Hernhutters) te Amsterdam. In het gezangboek van de Evange- 
lische Broedergemeente in Nederland (1968) is onder no 304 een lied van de 
makelaar-dichter Bernardus opgenomen (6). Dezelfde, die nog meer 
psalmen en gezangen, naast een lofdicht op zijn broer Johannes - die hij 
vier jaren overleefde - vervaardigde. De familie kan worden gekarakteri- 
seerd als rechtzinnig doopsgezind, sober en in sterke mate kunstzinnig ge- 
richt op de grafische kunsten; verschillende leden waren echte verzamelaars. 
Nu was - laten we het niet uit het oog verliezen - verzamelen, het aanleg- 
gen van 'kabinetten ', een echte 18e eeuwse trek bij vele van de meer welge- 
stelde Nederlanders: schelpenkabinetten, botanische verzamelingen, pren- 
tenkabinetten waren 'en vogue'. Het ouderlijke milieu moet de tekenaanleg 
van Johannes belangrijk hebben gestimuleerd. 

De familie De Bosch bevond zich voorts in de tegenstroom ten opzichte 
van de heersende tijdgeest van verlichting en rationalisme. Beter ware mis- 
schien hier te spreken van een onderstroom, namelijk die van piëtistische 
vroomheid; de sentimentele gevoeligheid, die in de laatste helft van de eeuw 
hand over hand toeneemt - de invloed van Jean Jacques Rousseau; 
Goethe's Werther - komt daar dan nog bij. Johannes de Bosch hoort meer 
in deze geestelijke atmosfeer thuis; hij wordt in zijn latere jaren somber en 
twijfelt aan zijn heil en is allesbehalve de verlichte intellectueel, die we in het 
18e eeuwse Amsterdam in de welgestelde kringen plegen te ontmoeten. Ook 
niet de opgewekte, ondernemende, energieke Hernhutter, die zijn heils- 
boodschap naar de einden der aarde wilde uitdragen. Wé1 een nauwgezet 
boekhouder van de financiën der kleine gemeenschap, de Hernhutterkring, 
in de laatste decennia der 18e eeuw, waarvan hij deel uitmaakt. Het blijft 
alles wat klein van formaat. Hij verzamelt en doet goed aan zijn medemens, 
maar lijkt wel een geboren melancholicus te zijn. Een type overigens dat 
men - zij het gevariëerd - meer in de 18e eeuwse Broedergemeente ont- 
moet. Ik denk b.v. aan de aristocraat en architect Moritz von Schweinitz, 
die het kerkgebouw en een aantal particuliere huizen te Zeist ontwierp. De 
invloed van het piëtisme en met name van Spener, de peetoom van de graaf 
Von Zinzendorf, met diens bezorgdheid ten aanzien van 's mensen heil en de 
noodzakelijkheid van boete en strijd ( 'Busskampf') om daartoe te geraken, 
zullen hieraan niet geheel vreemd kunnen zijn. 

Het wordt tijd dat we tot een overzicht van de levensloop van Johannes 
geraken. De oude apotheker De Bosch tekent in de familiebijbel aan: 
"Anno 1713, den 29ste Juny op donderdag aan den avond tussen ses en half 
seven uren is geboren ons derde soontien Joannes de Bosch srj'nde ons vierde 
kind" (7). Johannes was het middelste van de vijf kinderen van Jeronimo en 



Judith Willink. Bernardus en Jeronimo waren hem voorafgegaan, er volgden 
nog Elisabeth en de latere arts Hendrik (zie pagina 10). 

Erg vroeg is zijn onderwijs niet begonnen. Hij was al acht jaar toen hij in 
augustus 1721 naar de schrijfschool van meester Gerard Elink ging en nog 
geen twee jaar later naar meester Boessens. Op zijn twaalfde jaar ging hij, 
begin augustus 1725, tekenles nemen. Erg lang heeft dat ook weer niet 
geduurd, want na nog geen twee jaar, in mei 1727, wordt hij als kantoorbe- 
diende aangesteld bij de bekende rijke groot-koopman François Straalman. 
Wel hebben die tekenlessen van Van Huysum hem in de kring van met zijn 
vader bevriende kunstenaars gebracht, die voor zijn eigen werk van door- 
slaggevende betekenis zijn geweest. We denken dan aan de beide broeders Van 
Huysum, behalve zijn leermeester Michiel ook de meer bekende Jan (1682- 
1749), daarnaast aan een Frederik de Moucheron (1677-1744) en de beken- 
de schilder van de zogenaamde 'witjes ' of grauwtjes ' Jacob de Wit (1695- 
1754). 

Michiel van Huysum, wiens vader Justus (1659-1716), ook al kunstschil- 
der was, moet kort voor 1704 zijn geboren en wordt in 1760 voor het laatst 
vermeld. Veel weten we van zijn leven niet (8). Hij schilderde fruit- en 
bloemstukken, ook arcadische landschappen, die vaak als copieën naar zijn 
broer Jan worden aangemerkt. Veel aquarellen, maar zelden schilderijen. 
Van hem wordt vermeld dat hij in hoofdzaak tekenaar was. Een hoofdbron 
van zijn inkomsten bestond uit het geven van tekenlessen. 

Deze lessen en deze entourage van kunstenaars hebben het scheppen van 
Johannes bepaald. We zullen mogen aannemen dat na het beëindigen van 
de lessen in 1725 hij toch voortdurend naar het werk van de bovengenoemde 
meesters, die ten huize van zijn vader verkeerden, zal hebben gekeken, er- 
van zal hebben opgestoken en zich niet alleen door hen zal hebben laten 
inspireren, maar ook ijverig gecopiëerd zal hebben. 

Veel vrije tijd zal hij overigens niet hebben gehad, want als jongetje nog 
ging hij naar François Straalman (1678-1754) op kantoor. Straalman dreef 
samen met zijn broer Jan een lakenhandel en was ook reder. Hij behoorde 
evenals de De Boschen tot de Doopsgezinden, woonde ook op de Heren- 
gracht en was in het 18e eeuwse Amsterdam een vooraanstaande figuur. 
Johannes' vader dacht hem daar een goede plaats te hebben bezorgd, maar 
het pakte anders uit. Een paar maanden na zijn aanstelling, in september 
al, werd hij ernstig ziek. Zijn toestand verergerde in het begin van 1728 en 
het duurde daarna nog weken voor hij hersteld was. Van Straalman horen 
we dan niet meer. "De voorzienigheid" - zo drukt hij het zelf uit - "had 
anders over hem besloten ". Waarschijnlijk door bemoeiing van zijn vader en 
door de gunst van burgemeester Jan Trip (deze 'gunst' wordt ook door hem 
zelf vermeld) kreeg hij een betrekking als assistent-boekhouder bij de 
Wisselbank. De amsterdamse Wisselbank was in de 18e eeuw centrum van 
de geldhandel, niet alleen voor Amsterdam of Nederland, maar op europese 
schaal. Deze Bank was in feite meer en meer een zwaartepunt van de econo- 
mische internationale bedrijvigheid van de stad geworden. Daar benoemden 



de "Edel groot agtbarerz Heeren Burgemeesteren " onze 15-jarige Johannes. 
Burgemeester Trip, die er de hand in had, moet als bewoner van de Heren- 
gracht de apotheker De Bosch wel hebben gekend, maar een mede-broeder 
in den gelove als François Straalman was hij niet. Jan Trip, Heer van Ber- 
kenrode (1664-1732), 64 jaar oud in dat jaar, was tussen 1707 en 1731 vijf- 
tien maal burgemeester van de stad. Een machtige oudere man, lid van de 
heersende Kerk en een geboren regent. Hij was een kleinzoon van de 
bekende koopman in ijzer, wapenen en geschut Elias Trip. 

Over goede relaties moet onze oude Jeronimo de Bosch dus wel hebben 
beschikt. Te zelfder tijd dat hij de aanstelling bij de Wisselbank verkreeg 
werd de jonge tekenaar amsterdams burger en zo kon hij dus zijn loopbaan 
als aankomend bankemployé, met een bij gebleken geschiktheid misschien 
brillante toekomst, onder gunstige omstandigheden beginnen. Maar dit 
alles viel niet mee. De jonge man voelde zich op de Wisselbank allerminst 
thuis. Begrijpelijk, gezien zijn leeftijd, het beschutte milieu thuis, zijn artis- 
tieke aanleg, de vrienden en kennissen, de geestelijke instelling van de 
Doopsgezinde Broederschap. Hij schrijft zelf: "ik die nog weynig omgang 
met mensche gehad hadde, leerde die mensche kenne, de wereldprezenteer- 
de zig aan mij, het verderf dat in de natuur van alle mensche legt, quaam 
ook in mij te voorschijn overtuygt zijnde van mijn onsalige toestand zogt ik 
mij zelve te bekeren, met hoeveel ernst ik dit ook zogt, zo konde ik de waare 
vreede des gemoeds niet deelachtig werden.. . ". Aanpassingsmoeilijkheden 
zijn - gegeven de omstandigheden - begrijpelijk. 

Maar dit gaat verder. De vraag blijft natuurlijk in hoeverre hier bij de 
15-jarige direct sprake is van een tobben over het eigen heil, de typisch 
piëtistische instelling, gepaard aan een zekere Weltschmerz, alles opgeroe- 
pen door de hem vreemde omgeving van het bank-, geld- en credietwezen en 
de daarbij betrokkenen. Dan wel, Òf we moeten denken aan een latere inter- 
pretatie van de vrome hernhutter broeder, die zijn levensloop beschreef en 
daarbij zijn herinneringen aan die moeilijke periode bij de Bank ongewild 
wat bijkleurde. Hij stelt, dat hij in die tijd geen evangelische denkbeelden 
genoeg had, nog niet uit het geloof gerechtvaardigd was. Alles zaken, die 
waarschijnlijk wel vanuit zijn latere Hernhutter-zijn - toen hij die regelen 
schreef - moeten worden geïnterpreteerd. De preken van Deknatel, de 
grote verbindingsschakel tussen de Doopsgezinden en de Hernhutters, 
hadden als enig thema de rechtvaardigmaking van de arme zondaar uit 
louter genade (9). Maar onze Johannes was blijkbaar nog niet zover toen hij 
op 23 februari 1728 door ds P. Smit - en dat zal in de kerk 'By 't Lam' op 
het Singel zijn geweest - werd gedoopt. Op zijn werk deed hij zijn best, 
maar gelukkig was hij er niet, al was hij nog zo 'getrouw in zijn beroep ". Hij 
had - zo schrijft hij zelf - "een melancolies leven en maakte het zichzelf 
en anderen zeer zwaar". 

Joannes Deknatel was het, die hem door zijn preken tot een licht op zijn 
pad werd. Met hem had hij een goed contact, dat tot een vriendschappelijke 
omgang uitgroeide. En door Deknatel werd hij dan ook met de Hernhutters, 



In augustus van dat zelfde jaar biedt hij zijn bemiddeling aan om een ziek 
dochtertje van de zeister predikant Lieberkuhn naar zijn broer Hendrik, de 
arts, te brengen, voor een consult. Deze aangelegenheid wordt in de 'Helfer 
Konferenz' behandeld (13) en we vinden het geheel een te aardig tijdsbeeld 
en ook een te aardig beeld van het medeleven van Johannes met de zeister 
gemeente om het niet weer te geven: 

"Es wurde BruderJan de Boschens Brief gelesen, darinnen er meldete, 
dass sein Bruder der Doctor ernstlich denke, dat vielleicht die kleine Lieber- 
kuhn (14)  ihr Gesicht durch einen Salivation wieder hergestellt werden 
könnte, wie er schon die Probe gemacht. Unsere Bruder Kuhn en Röhrs 
waren dazu geneigt und so auch der Vater und so reiste er sogleich mit dem 
Kinde und Bruder Röhrs nach Amsterdam zum Dr De Bosch auf unsere 
letzte Not. Dieser hat wohl nicht alle Hoffnung aufgegeben, da er das Kind 
selher gesehen und die Umstande genauer eingeholt. Aber Dr Hovius zu 
dem er sie auch gesandt, hat weniger Hoffnung gemacht. Und so wurde es 
dem Vater und ubrigen Gesclzwistern ganz gemass dergleichen nicht zu 
wagen, die wei1 das Kind so schwachlich und oft einen Schlaganfall hat ". 

Maar ook als kunstkenner en tekenaar wordt hij door de leden van de 
zeister Hernhutter-kolonie gewaardeerd. Duidelijk blijkt dit b.v. uit een 
brief van 26 april 1763 aan de ongehuwde broeder David Nitschmann te 
Zeist: 

"Uit onse geliefde Broeder Samuel (vermoedelijk Lieberkuhn) heb ik 
verstaan dat U.E. dat eene stukje Schilderij zonder lijst wel wilde verkocht 
hebben en mij daartoe volkomene vrijheid laat o m  het na mijn goed vinden te 
verkopen. Mijn lieve Broeder ik vinde mij verpligt o m  U. E. vooraf na waar- 
heid te melden, dat hetzelve stukje van zeer weynig waarden is, en mogelijk 
op een verkoping geen 10 stuyvers zal mogen gelden, en deswegen niet 
waard is o m  er die omstanden o m  te maken, vind U.E. het egter goed, het- 
zelve te verkopen, zo zal ik een opkoper van schilderijen het laate zien en 
hem verkopen hetzelven, zo duer ik kan: dus zoude ik ook ligt handelen met 
de twee stuks schilderey, die ik van Suster Catarina Beuning ontfangen 
hebbe o m  te verkopen, alzo dezelve ook niet veel waardig zijn, verzoeke 
U.E. vriendelijk haar E. dit te melden, waarop ik U. E. nader antwoord 
verwagten. Bij deeze gelegentheit moet ik U.E. ook melden mijn bijzondere 
vergenoeging met onse lieve Broeder Samuels hier zijn, in alle onse gelegent- 
heden bespeurt men des Heilands na zijn, waarvoor ik den Heiland met 
duizend hertens tranen wil danken. I k  ben na hertelijke groetenisse, aan 
U.E. beminde; ook de Sr Beuning, Br en Sr Louterbag, Petzins en andere 
U. E. D. W. Dr en br Joannes de Bosch. 

N. B. 
Het andere schilderey heeft wat tijd nodig o m  de oude quetzing in het voor- 
hoofd goed te helpen". 



Hier vinden we Johannes dan bezig met zaken, waarover hij nergens in 
zijn levensbeschrijvingen rept. De man moet uiterst bescheiden zijn geweest 
en zich niet meer dan een dilettant en liefhebber hebben gevoeld. Toch is hij 
omstreeks de vijftiger jarer, bezig met een werk, dat wel degelijk een gerouti- 
neerd vakman en een kunstenaar vergt. 

Pieter Fontein, doopsgezind voorganger in Amsterdam, kocht in 1749 op 
de Herengracht de panden 210-212 en betrok 212 na beide huizen van een 
nieuwe gevel onder rechte lijn met consoles en attiek te hebben voorzien (15). 

Niet ver daar vandaan, op no 238, woonden de De Boschen en Johannes 
heeft in het huis van de hem ongetwijfeld goed bekende ds Fontein - een 
man van formaat, die zijn fraaie uit zeldzame Mennonitica bestaande 
bibliotheek aan de doopsgezinde gemeente te Amsterdam heeft vermaakt - 
een gehele kamer met landschapsschilderingen op behang versierd. Arkadi- 
sche landschappen, zoals hij er zovele tekende. De figuurtjes in deze land- 
schappen werden door de bekende tekenaar van het amsterdamse leven in 
de 18e eeuw Jurriaan Andriessen aangebracht (16). 

De relaties met Zeist blijven daarbij nauw, hij reist er herhaaldelijk heen 
en ook zijn broer Jeronimo 111, de apotheker, komt er telkens. We vinden 
een brief van diens vrouw Catharina de Bosch-van der Heyde uit 1755, waar- 
in zij vraagt om logies voor kennissen ( "ik geloove het haar om een seege te 
doen is ") in Zeist. In 1756 treedt haar echtgenoot tot de gemeente toe. 

Intussen gaat het leven voor Johannes zijn rustige gang verder. Uit de 
zestiger jaren vinden we geen op Zeist betrekking hebbende tekeningen. Hij 
zal in de amsterdamse Hernhutter-gemeente zijn steunpunt hebben gevon- 
den, terwijl de hoge ouderdom van zijn vader zijn bewegingsvrijheid 
mogelijk beperkte. Deze laatste overleed in januari 1767 op 90-jarige leeftijd 
en Johannes schrijft: "dewijl de gebreken des ouderdoms hem aankleefden, 
zo konde ik in dit verlies mij na des Heeren wil schikken". 

Na zijn dood verlaat Johannes de Herengracht en gaat wonen in de Haar- 
lemmer Houttuinen: "daer toenmaals eenige ongehuwde broederen te 
samen woonden. Ik hadde zulks verkozen om mijn leeven lang geduerende 
een stil ende Gode welbehagelijk leeven te leiden". 

Sinds 1753 voerde het koor der ongehuwde broeders te Amsterdam al een 
eigen huishouding. Het had sedert 1748 de uit Herrnhut gekomen Chr. 
Sahlwagter als arbeider (zielzorger). In 1755 werd deze Sahiwagter in dezelf- 
de functie bij het koor der gehuwden geplaatst, na te voren in Zeist te zijn 
getrouwd. De Sahlwagters zijn goede relaties van de familie De Bosch: Jero- 
nimo 111, de apotheker - eerst onlangs gemeentelid geworden - schrijft 30 
april 1755 naar Zeist met het verzoek om broeder en zuster Sahlwagter als 
voorgangers te Amsterdam te mogen hebben. Nu dit gebeurde ook en Sahi- 
wagter zette zich te Amsterdam zeer voor de gemeente in (17). 

De Haarlemmer Houttuinen waren voor de amsterdamse Hernhutters een 
vertrouwde omgeving. Eén der eerste leden van de amsterdamse kring, 
Bartholomeus Hasselman, woonde er in 1738; later woonde deze Hasselman 
in Zeist en blijkt een goede bekende van Catharina de Bosch-van der Heyde. 



Er is ergens in de Houttuinen een 'Kinderanstalt' gevestigd geweest, die in 
1749 naar Haarlem (waar ook een gemeente was) werd verplaatst. In 1762 
werd - met bestemming tot gemeentezaal - het pakhuis 'Hinloopen ' ge- 
kocht tezamen met een daarbij behorende woning. En hier gaat de nu 54- 
jarige Johannes zijn intrek nemen bij een klein aantal eveneens ongehuwde 
broeders; tot zijn dood blijft hij deze gemeenschap trouw. 

Zijn melancholische aard, moeilijk voor zichzelf en zelfs driftig nu en dan 
wanneer het om gewetenszaken en de bezorgdheid om zijn eigen zieleheil 
gaat, blijft hem vergezellen, evenals het berouw wanneer hij zich wat te ver 
heeft laten gaan. Dat blijkt uit zijn levensbeschrijving en de correspondentie 
die hij met 'Zeist' voert (18). Hij maakt zich verdienstelijk met het beheren 
van de 'Armenkas' en verder ook, na het overlijden van broeder Vogel, met 
het beheren van de middelen van het koor der ongehuwde broeders. De 
Hernhutter-kring is overigens in het laatste kwartaal der 18e eeuw duidelijk 
op zijn retour. "We krijgen de indruk - zo schrijft Van der Berg (19) - 
dat de gemeente, die vermoedelijk nooit meer dan ongeveer honderd leden 
heeft geteld, langzamerhand is uitgestorven". 

De Bosch heeft in zijn moeilijkheden veel steun gehad van G. H. Loskiel, 
die hem als 'koorarbeider' (zielzorger der ongehuwde broeders) uit zijn 
geestelijke problemen heeft kunnen bevrijden. Loskiel was later predikant te 
Zeist en geeft in 1773 te Amsterdam een hernhutter-gezangboek uit. In die 
zeventiger jaren geeft Johannes zich echter ook zelf moeite voor een mede- 
broeder, nog wel de zeer bekende Johan Leonard Dober, zendeling onder de 
Joden en voorganger der amsterdamse gemeente. In een brief aan de 'Helfer 
KonferenzJ(20) van mei 1775 schrijft Dober, dat het hem door voorspraak 
van J. de Bosch gelukt is gevrijwaard te worden van de verplichting om bij de 
amsterdamse brandweer te dienen. Van zijn eigen 'dienst' bij de amster- 
damse Wisselbank, met zoveel moeite en tegenzin vervuld, was Johannes al 
weer jaren bevrijd. Toch ontbreekt het hem niet aan een zakelijke inslag. In 
het tegengestelde geval had men hem immers niet diverse financiële aange- 
legenheden toevertrouwd. Duidelijk is dat de gemeente vaak haar voordeel 
heeft gedaan met de connecties van de familie De Bosch. 

Eind 1778 wordt een ander huis voor de ongehuwde broeders gekocht, het 
ligt aan de Lauriergracht. Johannes heeft er zich ook persoonlijk en finan- 
cieel voor ingezet, maar eerst in 1781 wordt er vanuit de Haarlemmer Hout- 
tuinen verhuisd en in 1782 al blijkt uit zijn correspondentie dat hij zich af- 
vraagt of het niet beter is het huis weer te verkopen. Er zijn al onkosten ge- 
maakt voor reparaties, blijkbaar door de sinds kort overleden Vogel, een 
man die ook veel voor de huishouding heeft gedaan en voorgeschoten; nu 
zijn er in 1782 al weer veel onkosten te verwachten. De Bosch ziet het - als 
gebruikelijk - somber in; hij schrijft: "Zou men niet beter doen het huis te 
verkopen en voor de penningen een ander broederhuis te kopen? Blijven wij 
alleen met onse drie à vier broeders in dit huys wonen, zo is de inkomsten van 
het huys te klein om een Choorarbeider (zielzorger) te meintineren ". Maar 
aan het eind van het jaar schrijft hij weer aan broeder Anton Seyfert in Zeist, 



dat hij geld wil voorschieten om in het broederhuis te Amsterdam met zijn 
medebroeders - en dat zijn er dan maar een paar - te kunnen blijven wonen. 

Hij is intussen aan het eind der zeventiger jaren en het begin der jaren 
tachtig weer enige malen in Zeist geweest. In mei 1779 heeft hem een derge- 
lijk bezoek - zoals hij schrijft - veel goed gedaan. Uit het jaar 1781 bezit- 
ten we een enkele tekening met een tuingezicht. Als steeds weer heel 
conscientieus, met gevoel voor decor, getekend, maar nog in precies 
dezelfde trant als dertig jaar tevoren. 

We naderen nu het einde van zijn leven. Enkele jaren, waarin de zorgen 
der kleine amsterdamse kring van ongehuwde Hernhutters hoog voor hem 
liggen opgetast. Een nieuwe verhuizing staat voor de deur. Via zijn broer 
Bernardus tracht men in 1783 het 'broederhuis' te verkopen. Voortdurend 
vindt overleg plaats met het bestuur der gemeente Zeist. Voor f 13.500,- 
laat zich een koper vinden. De ongehuwden achten nu een huis op de Ege- 
lantiersgracht zeer geschikt, dat zich voor f 6.000,- zou laten verwerven. 
Men is doende met een makelaar Baars, broer van een gemeentelid. Maar 
naast dat huis aan de Egelantiersgracht zou ook nog een huis voor f 330,- 
kunnen worden gehuurd. Makelaar Baars raadt de koop af, want het huis is 
slecht, men zou er inderdaad beter aan doen het naastgelegen pand te 
huren. Dit zijn de zaken waar de oude Johannes de Bosch zich mee bezig- 
houdt (18). Het heeft te maken met de achteruitgang van de Broederge- 
meente in Amsterdam. Dat brengt ook financiële zorgen met zich mee. 
Johannes wil geld voorschieten om met zijn mede-broeders in het eigen huis 
te kunnen blijven wonen. Ook schrijft hij aan de zeister voorganger Seyfert 
(8-8-1783) dat hij aan de 'Moravische Broeder Uniteit'f 900,- had willen 
nalaten ter aflossing van een gedeelte der schulden van de Broeder Uniteit. 
Maar dat zal hij nu maar bij zijn leven schenken. Hij voelt zich zwakker 
worden. In het begin van 1784 is hij bereid tot een bedrag van f 1.010,- 
voor te schieten, om aan de financiële noden van het Broederkoor tegemoet 
te komen. In november 1783 is de 'Chorpfeger' (zielzorger) van de kleine 
gemeenschap vertrokken naar Neusalz, een Broedergemeente aan de Oder, 
en het valt hen moeilijk zijn reis te betalen. Men kon hem niet meer dan 
f 25,- meegeven. Een salaris voor een nieuwe zielzorger kan men niet op- 
brengen zolang het huis niet is verkocht. Een litanei van zorgen en moeiten, 
ook echte materiële ditmaal. 

Te midden van de enkele leden van het koor der ongehuwde broeders - 
als mens en christen in de kring der zijnen en daarbuiten algemeen geacht 

ontsliep hij op 31 januari 1785 in de ouderdom van 71 jaar en 7 maanden. 
"Zachte zedelijke geaardheid en gevoel voor het schoon der stille natuur- 
tooneelen" bepaalden zijn leven en zijn kunst (21). Overzien wij zijn levens- 
loop, de correspondenties en verslagen die wij konden raadplegen, dan 
vallen ons twee zaken op. Vrijwel nooit komt zijn gave voor de tekenkunst en 
zijn lust in het verzamelen van kunstvoorwerpen, schilderijen en tekeningen, 
ter sprake. Een liefhebberij, die zijn vader en broers deelden. We zullen aan 



zijn tekenwerk, in het bijzonder voor zover het Zeist aangaat, in ons volgen- 
de hoofdstuk de nodige aandacht geven. 

In de tweede plaats krijgen we niet de indruk - afgezien dan van enkele 
voorschotten, waarvan in zijn laatste levensjaar sprake is - te doen te 
hebben met een vrij welgesteld man. Dat hij dit was blijkt uit zijn nalaten- 
schap (19). Hij bezat een half huis op de Nieuwendijk bij de Oude Brugsteeg 
over de St Jacobsstraat, en het zesde deel van een huis op de Herengracht 
bij de Hartenstraat (dit huis zal wel zijn ouderlijk huis, de apotheek, zijn 
geweest, waarin hij over 1/6 deel-gerechtigd was), verschillende obligaties 
en schuldvorderingen, en een belangrijke kunstverzameling. Afgezien van 
deze kunstverzameling, bestaande uit schilderijen, tekeningen, kopergravu- 
res en etsen, die op 23 mei 1785 werd geveild, beliep zijn vermogen tegen de 
f 10.000,-. 

Sprak hij zelf - bescheiden als hij was - weinig of niet over zijn teken- 
kunst, zijn broer Bernardus, de makelaar en dichter, dacht daar anders 
over. 

In zijn veeldelige 'Dichtlievende Verlustigingen ' (22), een werk waarvoor 
Johannes titel- en andere vignetten vervaardigde, die door Folkema en 
Reinier Vinkeles in het koper werden gegraveerd (23), plaatste hij het onder- 
staande gedachtenisvers. We nemen het slechts gedeeltelijk over. 

'Schoon schilderkunst in u een kloeker leerling vond 
Dan dichtkunst wel in mij, geen prijs u toegewezen 
Heb ik u ooit benijd, en gij met recht geprezen, 
Betoonde een nedrigheid die nooit naar lofspraak stond. 

Gij zaagt u voorgelicht in 't handlen der penselen, 
En bootste Moucheron, Van Huisum en De Wit 
In eigen vinding na. Nu stelt ge ons in 't bezit 
Van 't kostbaar Kabinet dier schoone kunsttafreelen. 

Dit zij 't gedenkstuk van uwe onvermoeide vlijt, 
Waardoor gij roem en gunst bij kenners mocht verwerven, 
Wij echter denken mee aan uw ontroerend sterven 
En Christen heldenmoed in uwen jongsten strijd (24). 



Oeuvre 

De 18e eeuw was een eeuw van zinnebeelden, allegorieën, topografische 
prenten, behangselschilderingen. De grote tijd van de enorme ontplooiing 
van de schilderkunst: portret, landschap, genre, alles ter verhoging van het 
levensbesef van de omhoog strevende, rijk wordende burgerij, steeds in de 
weer om haar vermogen te vermeerderen en ijverig doende in handel en 
bedrijf, was voorbij. De oogst was binnengehaald, het vermogen belegd, de 
aandacht meer gericht op het verschaffen van credieten aan derden, het 
geldverkeer en het bankwezen, dan aan koloniale expansie en het zoeken 
van nieuwe markten voor de productenhandel. De expansie was er nog wel, 
maar subtieler, in de sfeer van het geldverkeer. De amsterdamse Wissel- 
bank was een novum en een europees centrum voor dat verkeer. We wezen 
er reeds op. 

Onze familie De Bosch past goed in dit geheel. Johannes met zijn functie 
op de Wisselbank, tekenaar van topografische prenten, zinnebeelden en 
allegorieën, mythologische voorstellingen en behangselschilderingen. Niet 
te vergeten de liefde voor het aanleggen van verzamelingen, een eigenschap, 
die we sterk bij de familie De Bosch en ook bij Johannes vinden ontwikkeld 
en die typisch voor de 18e eeuwse burgerij mag heten. De 'grote burgerij' 
dan, de zogenaamde kabinetten van allerlei collecties waren de lust en het 
leven voor de leden van vele regenten- en andere welgestelde families. 

Tegen deze achtergrond moeten we het werk van De Bosch bezien. Begin- 
nen we met een indeling te maken naar de terreinen waarop hij werkzaam 
was. Te onderscheiden vallen: 

1. Titel- en andere vignetten 

Deze werden door hem voor boeken ontworpen en door kunstenaars als S. 
Fokke, J. Folkema, J. Swertner en Reinier Vinkeles gegraveerd (25). 

Hij heeft met name de vele delen 'Dichtlievende Verlustigingen' van zijn 
broer Bernardus daarmee opgesierd (26). Het is ons helaas niet gelukt deze 
poëzie in handen te krijgen. We zullen verder wel mogen veronderstellen dat 
ook verschillende andere boeken - men had dat graag in de 18e eeuw - 
door hem van titelbladen en vignetten zijn voorzien; allegorieën en zinne- 
beelden. Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie beschikt 
over afbeeldingen van een viertal van dergelijke vignetten. Tot bijzondere 
opmerkingen geven ze geen aanleiding, ze blijven op het niveau van de 
meeste titelbladen en zinnebeelden uit die tijd. Wel wordt er nog al veel van 



boomloof gebruik gemaakt en daarover behoeven we ons - tegen de achter- 
grond van wat hij in Zeist heeft getekend - niet te verwonderen. Overigens 
is de loofbehandeling van De Bosch niet zijn sterkste kant. Ze is zeer stereo- 
typ en heeft het zelfs daardoor mogelijk gemaakt, niet gesigneerd werk van 
hem te identificeren (27). 

2. Mythologische en arcadische landschappen 

Zeer veel heeft De Bosch getekend naar De Moucheron, naar J. van 
Huysum, ook naar N. Berchem, zelfs naar J. van Capelle en Allaert van 
Everdingen. Copieën, maar ook in de geest van de betrokkenen, zelfs met 
gebruikmaking van gedeeltelijke copieën, maar dan in een eigen, soms wat 
onhandige compositie. We mogen hierin de kern van zijn werk zien. Het 
werk van een 'liefhebber', een begaafd dilettant. Professioneel heeft De 
Bosch, voor zover we hebben kunnen nagaan, niet gewerkt - tenzij we de 
behangselschilderingen in het huis van ds Fontein op de Herengracht als 
zodanig moeten beschouwen. De enige gelegenheid trouwens waarop we 
onze Johannes als schilder vermeld vinden. In de trant van Jacob de Wit 
schijnt hij wel eens zogenaamde grauwtjes' te hebben vervaardigd. De 
fiches van Hofstede de Groot - aanwezig op het Rijksbureau voor Kunst- 
historische Documentatie - die alle veilingen sinds de 18e eeuw analyseren, 
vermelden herhaaldelijk zijn tekeningen. Voornamelijk na zijn dood: 1788, 
1789, 1793, 1797, 1800, 1805. In veel gevallen zal het om collecties gaan die 
uit zijn eigen bezit of dat van zijn naaste verwanten stammen. We vinden 
dan veel genoemd: bosgezichten, 'Paysages arcadiques ', zogenaamde hof- 
gezichten; een enkele keer riviergezichten, een wintergezicht en dergelijke. 
Op de topografische tekeningen komen we later terug. 

Wat de behangselschilderingen betreft, ongetwijfeld zal De Moucheron 
ook hier weer een belangrijke inspiratiebron zijn geweest. Waarom evenwel 
de bekende tekenaar Jurriaan Andriessen de figuren bij ds Fontein moest 
schilderen is niet duidelijk. Ongetwijfeld was Andriessen een zeer bekend 
tekenaar van het amsterdamse leven in de 18e eeuw, die de mensen in hun 
bedrijf bijzonder raak wist te typeren. Maar De Bosch stoffeerde zijn land- 
schapstekeningen ook bijzonder graag en hij deed dat - vooral te Zeist - 
vaak verrassend goed. Toegegeven, in zijn mythologische en arcadische 
landschappen is hij in dit opzicht zwakker. Dat brengt ons weer op De 
Moucheron en Van Huysum, die hij zo bijzonder graag en veel navolgde. 
Jan van Huysum (1682-1749) was een bekend amsterdams schilder van 
bloemen en vruchten, ook van arcadische voorstellingen. Hij wordt ook 
thans nog als schilder van rang genoemd, waarvan men de grote roem in zijn 
eigen tijd kan begrijpen (28). Zijn broer, leermeester van De Bosch, was van 
minder betekenis, gaf vooral lessen. Izaak de Moucheron (1670-1744) was 
de grote man van het geïdealiseerde klassieke landschap, heroïsch of 
idyllisch-arcadisch, waarbij duidelijk de invloed van de grote Fransen 



N. Poussin (1594-1665) en Claude Lorrain (1600-1682) is te bespeuren. Ook 
de school der zogenaamde Hollandse Italianisanten speelde hier een rol. 
Zijn vader Frederik (1633-1686) had dit soort landschap het eerst toegepast 
voor decoratieve wandvakken. De zoon Izaak ging daarmee voort. Nog uit- 
drukkelijker idealiserend vervaardigde hij zijn behangselschilderingen. De 
antieke gebouwen krijgen de overhand. Als ideaal zweefde hem blijkbaar de 
beroemde romeinse parken uit de omgeving van Rome, Frascati en Tivoli 
voor ogen (29). 

Van het werk, dat door deze kunstenaars te Amsterdam werd vervaar- 
digd, vormen de arcadische en mythologische voorstellingen door Johannes 
de Bosch getekend de niet altijd even geslaagde navolging. 

We trekken deze conclusie op grond van de foto's naar een viertal van 
dergelijke voorstellingen aanwezig op het Rijksbureau voor Kunsthistori- 
sche Documentatie te Den Haag. 

We zien bosschages, stèles met borstbeeld, grotten, nymphen, rotsen, 
watervallen, romeins aandoende bouwsels, obelisken, ruïnes, vrouwen die 
met een mand op het hoofd naar een stroom afdalen, verspreid liggende 
architectuurfragmenten, 'perspectieven ', soms grillig aandoende bomen, 
cypressen. Kortom Italië, het klassieke land, zoals de idealiserende noorder- 
lingen dat in de 18e en tot in de 19e eeuw zagen. Veel 'Römische Ruïnen 
Romantiek', met de woorden van Waetzold (30). 

De tekeningen, misschien wel ontwerpen voor behangselschilderingen, 
zijn aanwezig in het Wallraf-Richartz Museum te Keulen en de Kunsthalle 
te Hamburg. 

Erg imponeren doen ze niet, er ontbreekt een zekere 'Schwung' aan. De 
compositie is wat stijfjes. Daarbij is het opvallend dat hij elementen zonder 
veel verandering van de ene tekening in de andere schuift. Het blijft alle- 
maal wat stereotyp. Bomen en loof worden beklemtoond; over de loofbehan- 
deling werd hiervoor al het een en ander opgemerkt. De voorkeur voor bos- 
gezichten zullen we ook in zijn tekeningen in de omgeving van het Slot te 
Zeist tegenkomen. De figuurtjes zijn erg klein en maken hier en daar een 
wat onbeholpen indruk. Men ontkomt niet aan de gedachte dat hij telkens 
weer dezelfde motieven in een andere rangschikking gebruikt. En die motie- 
ven zullen wel van grote voorbeelden komen. 

Kortom: de betovering van een 'paradise lost' gaat ondanks de pogingen 
daartoe van die arcadische landschappen niet uit. De 'Italien Sehnsucht' 
lijkt maar bloedarm. 

3. Topografische tekeningen, 
in het bijzonder die te Zeist van de tuinen om het Slot 

Hier komt toch een in vele opzichten andere De Bosch naar voren dan de 
tekenaar, die in de mythologische en arcadische voorstellingen wat boven 
zijn macht greep. Hofstede de Groot vermeldt nog al wat topografische teke- 



ningen, waaronder slechts een enkele maal Zeist. Baambrugge bij Abcoude 
komt meer voor; een wintergezicht; een brand; "een fraai en bevallig gezicht 
te Baambrugge, ziende naar lustplaatsen, valbrug en andere wooninge, 
gestoffeerd met een wandelende Heer en Dame, en jonge-juffrouw, zon- 
achtig en uitvoerig met sapverven geteekend ", aldus het veilingboekje van 
1802. We proeven hier de tekeningen, zoals hij die te Zeist heeft gemaakt. 

Wat meer valt te zeggen over een pentekening in kleuren gewassen, van 
Loenen, aanwezig in het Koninklijk Huisarchief. Verbeeld is een gezicht op 
de Vecht. Op het water een roeiboot met twee mannen en één vrouw. Op het 
middenplan een ophaalbrug. Daarachter een groot dak en twee tuinkoepels. 
Links het afgesneden deel van een herenhuis, een aanlegsteiger, twee figu- 
ren, tuinhagen. Links en rechts van de rivier schuren, rechts nog een poort- 
achtig bouwsel. De opzet is symmetrisch, misschien wat gekunsteld, de 
bomen wat stijf. De motieven - de roeiboot bijvoorbeeld - zijn ook in Zeist 
terug te vinden. 

Maar hij heeft nog veel meer stads- en dorpsgezichten, kastelen en kerken 
getekend, waarvan op dit ogenblik weinig bekend is, maar waarmee hij zich 
ongetwijfeld in de rij van de talrijke topografische tekenaars van de 18e eeuw 
plaatst. In de catalogus van Hofstede de Groot vinden we tekeningen 
vermeld van Wayestein bij Amerongen, Abcoude, Uithoorn, Teilingen 
(Z. -Holland), Liesveld, Muiden, Brederode (N. -Holland), Weleveld (Gro- 
ningen), Ter Horne (Friesland), Heemstede, Loenen, Muiderberg, Baam- 
brugge, de Koogerkerk, en in de stad Utrecht de Witte Vrouwen- en de 
Catrynepoort. 

Verschillende malen heeft hij ook - en we komen nu in de sfeer van zijn 
geestelijk tehuis - het grote huis der Hernhutters 's Heerendijk bij IJssel- 
stein getekend. Dit 'conferentie-oord' der Broedergemeente, tevens en niet 
in de laatste plaats logies voor zendelingen en kolonisten vanuit Duitsland 
op weg naar de Amerika's, gunstig gelegen aan de Hollandse IJssel, als 
doorgang naar de havens in het westen van het land, was ontworpen door de 
moravische timmerman Christian David. Christian David was de grote 
figuur in de opwekkingsbeweging onder de leden der oude Broeder-Uniteit, 
die onder de druk der Habsburgers uit Bohemen en Moravië naar Saksen 
uitweken en zich vestigden op het landgoed van de graaf Von Zinzendorf. 

Hij velde daar in 1722 de eerste boom voor de bouw van Herrnhut. En 
deze zelfde Christian David bouwde met het geld van Jacob Schellinger het 
huis 's Heerendijk in 1737. Een acht traveeën breed gebouw van twee verdie- 
pingen, met aan de voorzijde over die twee verdiepingen een traptorentje. 
Ter weerszijde twee aardige bijgebouwtjes. Wat meer op de achtergrond nog 
een vierde gebouw. Behalve een der bijgebouwtjes is alles sinds lang ver- 
dwenen (31). 

Bij Hofstede de Groot vinden we drie vermeldingen van tekeningen door 
De Bosch van dit huis. Ze geven duidelijk blijk van zijn belangstelling voor 
de Broedergemeente. Merkwaardig blijft het overigens dat hij van de neder- 
zetting te Zeist geen tekening maakte, maar zich tot het Slotpark, Blikken- 



burg en een paar dorpsgezichten beperkte. Tenzij we een tekening van 1761 
'Het Susterhuys tot Seyst' (aanwezig in het archief der Evangelische Broeder- 
gemeente Zeist) aan hem mogen toeschrijven. 

Hoe dit ook zij, 's Heerendijk krijgt de volle maat: 
"Een gezicht van het Gemeentehuis van de Evangelische Broeders tot 

's Heerendijk, met sapjes geteekend" (in 1788 geveild). 
"Gezicht van den IJssel naar het Gemeentehuis van de Evangelische 

Broeders tot S Heerendijk, met depen en sapverven". 
"1 775. Het Gemeentehuis van de Evangelische Broeders tot S Heeren- 

dijk, getekent zeer dun met sapverven". 
Het is niet duidelijk of met deze drie vermeldingen ook drie afzonderlijke 

tekeningen zijn bedoeld. 
De tekening, waarop de in het Rijksarchief te Utrecht aanwezige foto 

teruggaat zou misschien van 1745 kunnen dateren. 
Ze geeft het huis weer, omgeven met een grote tuin, begrensd door ge- 

schoren hagen. De voorgrond wordt ingenomen door de IJssel, waarop een 
roeiboot met enkele spelevarende personen (typisch De Bosch motief). 
Ongeveer twee-derde van de tekening wordt door de hemel in beslag geno- 
men. Alles is wat simpel en stijfjes neergezet. 

Met een duits onderschrift bevindt zich op het rentmeesterkantoor der 
Broedergemeente te Zeist een gewassen tekening in kleur (32) van Heeren- 
dijk. Ze was geëxposeerd op de tentoonstelling Erfgoed van Herrnhut in 
1974 op het Rijksarchief te Utrecht (no 233 van de catalogus), met de aan- 
tekening dat het vermoedelijk een copy naar Jan de Beyer uit de tweede helft 
van de 19e eeuw zou zijn. H. Romers (33) vermeldt in zijn catalogus van De 
Beyer's werk echter slechts één tekening: "t  Huis 's Heerendijk en de stad 
IJsselstein in 't  verschiet 1744'. Deze tekening, met H. Spilman als graveur, 
is als kopergravure bekend en bepaald niet het origineel van de te Zeist aan- 
wezige 19e eeuwse copy (wanneer het althans een copy is). Ik acht het moge- 
lijk dat "de zeer dun met sapverven " vervaardigde tekening, waar 1775 bij 
vermeld wordt (veiling of jaar van ontstaan?), van De Bosch hieraan ten 
grondslag ligt. Zou 1775 het ontstaansjaar betreffen, dan valt te bedenken 
dat het huis in 1770 voor afbraak werd verkocht. Zou de Broedergemeente 
Zeist er geen belangstelling voor hebben gehad nog een afbeelding van 
's Heerendijk te bezitten? En zou De Bosch niet gaarne die tekening hebben 
gemaakt? De boom rechts op de voorgrond is niet aanwezig op de koper- 
gravure van 1744. De gewassen tekening is duidelijk van latere tijd. Daarop 
wijzen nog andere verschillen. Zo vertonen de torentjes van IJsselstein een 
wat simpeler vorm op de tekening dan zich op de kopergravure van De Beyer 
laat vermoeden. Is de boom links van de haag bij het linker huisje bij De 
Beyer minder uitgegroeid dan op de tekening. Tenslotte heeft het herenhuis 
achter 's Heerendijk, het zogenaamde 'Heistische Haus', op de kopergravu- 
re een aanbouw, die op de aquarel niet aanwezig is. De loofbehandeling van 
de boom op de voorgrond en ook het struikgewas daarbij, doet wel aan De 
Bosch denken. Trouwens, als De Beyer het niet kan geweest zijn, dringt de 



gedachte aan De Bosch zich onontkoombaar op, wanneer we weten dat hij 
het gebouw omstreeks 1770 nog zou kunnen hebben uitgebeeld. De aquarel 
wordt nog opgefleurd door een een praam voortbomende man. In hoeverre 
diens kleding op de tweede helft van de 18e eeuw wijst durven we niet te 
beoordelen. Wel komt op één van zijn tekeningen van Zeist, zelfs in de slot- 
vijver, een dergelijke een praam voortbomende figuur voor. Uiteindelijk 
blijft de indruk, dat het voor een copy een toch wel zeer genuanceerde 
gewassen tekening is. 

Dan komen we tot het zwaartepunt in al het tekenwerk van De Bosch, 
voor zover we dit thans kennen, namelijk de gezichten in de tuinen van het 
Slot te Zeist en de directe omgeving daarvan. Het zijn in totaal 18 teke- 
ningen, formaat !c 30 x 50 cm; tien ervan zijn in het bezit van de Van de 
Poll-Stichting, ze hebben een opschrift onder de tekening (moskouse 
collectie); zes, met een opschrift aan de achterzijde van de tekening, behoren 
aan de gemeente Zeist (munchense collectie); één is er in het Rijksprenten- 
kabinet (19 x 28,6) en één bezit het Koninklijk Huisarchief (27,2 x 46,4 cm). 

Het is niet anders dan begrijpelijk dat Jan de Bosch' hart naar Zeist trok. 
Hij vond er de religieuze gemeenschap waartoe hij zo graag wilde behoren en 
waarvan hij in 1747 lid werd, maar daarnaast had hij de buitenkans, dat 
Slot en park te Zeist aan leden van die gemeenschap behoorden. De teke- 
naar in hem vond ruimschoots gelegenheid zich daar op vertrouwde grond 
uit te leven in het tekenen van de barokke tuingezichten, met hun geschoren 
hagen, rechthoekige vijvers en nauw begrensde perspectieven, die hij even- 
zeer liefhad als de arcadische landschappen voor behangselschilderingen, 
door hem te Amsterdam vervaardigd. 

Ook te Zeist als een pure liefhebber: zijn tekeningen zijn nimmer ter publi- 
catie gegraveerd en aan een uitgever of particulier opdrachtgever verkocht. 

Dat huis te Zeyst en zijn tuinen waren er ook wel naar om de gezeten 
burger te 'epateren '. Het behoorde in die 18e eeuw tot de enkele 'buiten- 
plaatsen', die als park een zeer groot oppervlak besloegen (34). We rekenen 
daartoe naast Zeist, het Loo en het Huis te Voorst bij Zutphen. Alle schep- 
pingen van de franse refugié Daniel Marot - te Zeist in samenwerking met 
de architect Jacob Roman - ten behoeve van de stadhouder-koning Willem 
I11 en zijn kring (35). De Bosch moet er diep van onder de indruk zijn 
geweest en als medebroeder kon en mocht hij er zich geheel thuisvoelen. 
Voor een tekenaar als hij moet dit - om een wat platvloerse duitse uitdruk- 
king te gebruiken - een 'gefundenes Fressen' zijn geweest. De benadering 
van het gegeven: de tuinen om het Slot, moet dan ook wat anders geweest 
zijn dan die van zijn voorganger. 

Want De Bosch was niet de eerste die zich als tekenaar met Zeist bezig 
hield. Daniel Stoopendaal(1685-1713) was hem daarin voorgegaan. De 
door hem in het koper gegraveerde 21 'Veues de la Maison de Zeyst avec ses 
Jardins et Plantages appartenans a Monsieur le Comte de Nassau' zijn 
echter van een ander karakter en wel degelijk - zo mogen we rustig aan- 



nemen - in opdracht en ter verheerlijking van de graaf van Nassau, Vrij- 
heer van Zeist, vervaardigd. Ze dateren uit het eerste kwart der 18e eeuw. 
Stoopendaal is - en ik bezie nu de figuurtjes die op de tekeningen voor- 
komen - meer 'hoofs' dan De Bosch. Zijn figuren (rijtuigen en paarden) 
staan erg klein in het beeld: de tuinen en de grootse' aanleg moeten uit- 
komen. Maar wel zijn het karossen, beleefd groetende heren, dames met 
hoge pruiken, een enkele tuinman. Het blijft bij Stoopendaal mathematisch 
en precies werk, het gaat om de grote lijnen, de perspectieven die misschien 
hier en daar wat uitgerekt zijn ter vergroting van het effect. Neen, dan is De 
Bosch heel wat natuurlijker, maar die werkte dan ook voor zijn eigen 
plezier. En Heer van Zeist was de 'burger-vrijheer' en mede-broeder Corne- 
lis Schellinger (36). 

De sfeer is anders, meer gemoedelijk zouden we zeggen: men wandelt, 
spelevaart in de vijver, of vist er vanuit een roeibootje, hangt rustig over een 
brugleuning, ligt lui aan de oever van het water achter een hengel. Ook 
kleine kinderen in een trekkarretje of aan de hand van moeder of kinder- 
meisje komen we tegen; een praam wordt door de vijver voortgeduwd. Zulke 
zaken liggen niet in de aard van Stoopendaals opdrachtgever. Toch zal onze 
Jan de Bosch niet geheel van zijn achtergrond als schilder van arcadische 
landschappen zijn losgekomen. Het blijft alleen wat moeilijk te onderschei- 
den. Heeft hij nog al eens gearrangeerd of ligt het arrangement, de coulis- 
senwerking in de aard en aanleg van de tuinen? 

Wij krijgen de indruk van een trouwhartige tekenaar, die aardige effecten 
weet te bereiken door de plaatsing van zijn personages te midden van de 
tuincoulissen en die dan ook in het algemeen nauwkeurig afbeeldt. Saai zijn 
zijn tekeningen niet, al moet worden opgemerkt dat zijn loofbehandeling tot 
de conclusie moet voeren, dat er te Zeist maar één soort bomen groeide en 
dat was toch bepaald niet zo. We werden getroffen door een overeenkomsti- 
ge behandeling van het loof in een schilderij van Jan van Huysum: 'Bosge- 
zicht met offerande' in het Rijksmuseum. Hoe dit ook zij, het geboomte als 
zodanig is mooi genuanceerd. Grijzige tinten meer op de achtergrond, wit- 
zwart op het eerste plan; een effect waardoor de nodige diepte ontstaat. 

Dat de man door zijn onderwerp werd gefascineerd moge blijken uit de 
omstandigheid, dat van de achttien tekeningen er vier twee jaartallen 
dragen (twee 1748 en 1751 en ook twee 1748 en 1754). Bij het poortje van 
Blikkenburg vermeldt hij: "begonnen 1748, afgedaan 1754"; bij een gezicht 
over de brug bij de Waterigeweg waarop de nu verdwenen tuinkoepel staat: 
"na 't leeven begonnen 1748 en opgemaakt 1754". We mogen misschien wel 
concluderen, dat hij zijn zeister tekeningen nu en dan te Amsterdam uit- 
werkte. Hij was een man met aandacht voor de kleine dingen: de grond is 
niet glad en ongenuanceerd - als bij Stoopendaal bijvoorbeeld - oneffen- 
heden, stenen, onkruid, karresporen komen voor. Nauwkeurig ook: het hek 
aan de achterzijde van het Slot vertoont in 1751 sierlijke steunijzers, maar 
die zijn in 1754 verdwenen. Dat hij langer met één onderwerp bezig bleef, 
leren ons ook de tekening uit het Koninklijk Huisarchief, die van 1747 



dateert en vanaf de brug bij de Brouwerij over de vijver naar tuinkoepel en 
Slot uitziet, én een tekening met een volkomen gelijk onderwerp in de 
moskouse collectie die van 1755 dateert. 

We leren er ook iets van zijn wijze van werken. Op beide tekeningen en op 
dezelfde plaats bevindt zich een roeiboot met twee vissende mannen. Op de 
tekening van 1747 is die roeiboot weinig uitgewerkt, de beide figuurtjes, die 
een onbeduidende indruk maken, evenmin. Boot en mannen zijn klein in 
verhouding tot het brede water. Op de voorgrond is rechts nog een stuk wal 
met wat struikjes zichtbaar, dat op de tekening van 1755 ontbreekt. Daar is 
het water (bij een gelijk gezichtspunt) smaller; de roeiboot is uitgewerkt en 
geprononceerd; één van de beide mannen, die op de oudste tekening wel te 
slapen leek, kijkt de toeschouwer aan, de ander - eerst met de rug naar de 
tekenaar - laat nu ook duidelijk zijn gezicht zien. De kleding is uitgewerkt, 
alles is meer levendig, er is contact met de beschouwer. Daarnaast is ook de 
tekening van hagen en bomen veel beter en is het perspectief wat verkort. 

In 1747 werden de hagen saai en simpel met vlekjes aangegeven, de boom- 
stammen staan er (vooral die op de linkerhelft van de tekening) stijf en 'on- 
afgewerkt' bij. De tekening van 1755 staat op een veel hoger peil: de hagen 
zijn uitgewerkt, de boomstammen hebben een meer natuurlijke vorm (het 
gaat hier om dezelfde bomen, die op dezelfde plaatsen staan aangegeven), 
aan de rechterkant vande tekening is het struikgewas meer gedetailleerd. 
Het loof blijft overal met de typische manier van De Bosch getekend; de 
tekening van 1755 past volkomen in de serie van Moskou of München, die 
van 1747 is zonder twijfel van minder gehalte. Hebben we hier te maken met 
een - misschien min of meer haastig gemaakte opzet - die later werd uit- 
gewerkt? Toch blijft ook in de latere tekeningen moeilijk uit te maken of de 
hagen uit taxus (naaldhout) of liguster bestaan. Dat hij steeds weer met 
Zeist bezig bleef is wel duidelijk. Van één plekje - te situeren bij het kleine 
bruggetje dat bij de Waterigeweg naar de zogenaamde 'Seufzer Allee' leidt 
- heeft hij zelfs drie tekeningen gemaakt: in 1750 en 1751 en dan nog eens 
dertig jaar later in 1781. In deze tekeningen zijn de bomen zo imposant, dat 
met recht - zoals de catalogi ook doen - van bosgezichten mag worden 
gesproken, Of hij hier met zijn bomen niet aan het arrangeren is? De natuur 
lijkt wat vrijer te worden, maar tegelijk stelt zich met meer klem de vraag 
naar het opzetten van een decor, ditmaal niet door de ontwerper van de 
tuinen, maar door De Bosch' eigen hand op het tekenpapier. Heeft hij hier 
niet - met smaak overigens - zo nu en dan voor een 'repoussoir' ten 
behoeve van de gewenste effecten gezorgd? De tekening van 1781 lijkt 
overigens in dit opzicht van minder kwaliteit te zijn dan die van 1750 en 
1751. Merkwaardig wel dat juist die tekeningen, welke niet te Zeist 
aanwezig zijn, in kwaliteit wat achterblijven. 

Een tweede punt dat aandacht verdient is de omstandigheid dat de teke- 
ningen van Zeist maar een enkele maal door Hofstede de Groot in zijn fiches 
worden vermeld. We vinden slechts op de veiling Greebe, 8 december 1788, 
van Jan de Bosch: "Een vijvergezicht van het huis te Seyst, op  de voorgrond 



legt een schuitje met twee hengelaars, met geele Oost-Indische inkt gewas- 
schen ". 

Dit vijvergezicht - zo wil het ons voorkomen - kan niet anders dan de 
tekening vanaf de brouwerijbrug zijn, die in het Koninklijk Huisarchief 
aanwezig is. 

Het vermoeden bestaat dat de tekeningen van Zeist uit de moskouse en 
munchense collectie niet in zijn (immers na zijn dood geveilde) verzamelin- 
gen aanwezig waren en in de tachtiger jaren misschien wel op het Slot moeten 
worden gezocht. 

Dan rest er nog één vraag, waarop het antwoord wel bijzonder moeilijk is. 
Hebben we met de 18 tekeningen alles, wat De Bosch in Zeist heeft gete- 
kend, in handen, of is er mogelijk nog het een en ander in een particuliere 
collectie of het depôt van een prentenkabinet aanwezig? We zullen wel in het 
ongewisse moeten blijven, al valt te constateren, dat er een zekere oneven- 
redigheid bestaat tussen de aantallen tekeningen van de verschillende delen 
van het slotpark. 

Indien we ons plaatsen op de hoofdas van het park tegenover de voorzijde 
van het Slot, dan zijn er óp deze as drie tekeningen gemaakt, links van de as 
vijf en rechts zeven. Zou De Bosch evenveel belangstelling hebben gehad 
voor de linker- als voor de rechterzijde, dan zouden er wellicht nog enige 
tekeningen te voorschijn kunnen komen. Eerlijk gezegd heeft het ons ook 
verbaasd, dat hij - met zijn belangstelling voor mythologische voorstellin- 
gen - de beeldengroepen ter wester- of oosterzijde (z.g. 'Adam en Eva') van 
het Slot niet meer in één van zijn tekeningen heeft betrokken. Ongeveer te 
zelfder tijd toen de bekende Jan de Beyer tekeningen te Zeist maakte, die 
dan vervolgens door Hendrik Spilman (een Hernhutter uit Haarlem) werden 
gegraveerd en in boekvorm met vele andere kopergravures gepubliceerd 
(37), maakte ook De Bosch van dezelfde zeister plekjes een tekening; het 
oude poortje van Blikkenburg, de ingang van de zeister Dorpsstraat bij de 
Hervormde Kerk en het vooraanzicht van het Slot. Het vervallende metsel- 
werk, de afbrokkelende pleister zijn bij het poortje uiterst accuraat weerge- 
geven, zelfs ontbrekende pannen worden niet vergeten; in het nisje boven de 
doorgang komt een door een leeuw gehouden wapen duidelijk uit. Dit alles 
blijkt niet - of veel minder - uit de tekening van De Beyer, die toch uit 
dezelfde tijd stamt. 

Onlangs kreeg de Van de Poll-Stichting van H. M. baron Taets van 
Amerongen van Renswoude, wiens ouders Blikkenburg bewoonden, ten 
geschenke een gedecoreerde sepiatekening van veel kleiner formaat (17,s x 
22 cm) voorstellende hetzelfde poortje van Blikkenburg en vrijwel identiek 
aan de grotere tekening uit de moskouse collectie (zie afb. 4 en 22). 
Verschillen zijn evenwel toch nog aanwezig: het poortje is wat steiler, het 
hekwerk binnen het poortje telt 9 en niet 12 spijlen, het metselwerk om de 
nis met de heraldische leeuw is minder uitgewerkt, het nog aanwezig 
pleisterwerk op de muren vertoont hier en daar verschillen en 'last but not 



least', de figuur op de voorgrond links houdt op de kleine tekening de blik 
naar beneden gericht en draagt kennelijk een tekenmap onder de arm. 
Het ligt voor de hand te vermoeden dat De Bosch zich hier zelf heeft uitge- 
beeld. In de grote tekening houdt deze persoon een wandelstok in de hand: 
De Bosch heeft zich 'geanonymiseerd'. Dat hij vrij geruime tijd met het 
onderwerp is bezig geweest leert het onderschrift bij de grote tekening: 
'begonnen 1748, afgedaan 1754'. 

De tekeningen van de zeister Dorpsstraat hebben ook topografisch een 
unieke waarde. De Beyer tekent de situatie, komend vanaf de Waterigeweg; 
De Bosch komt van de richting Utrecht; met zijn eerste tekening bevindt hij 
zich ter hoogte van de westelijke hoek van 'Veelzigt ' (het tegenwoordige 
politiebureau), de tweede is meer genaderd tot de hoek van de Waterigeweg. 
Zowel De Beyer als De Bosch geven een - voor die tijd - levendig beeld van 
hetgeen in het midden der 18e eeuw de kern van het dorp mocht worden 
genoemd. 

Vergeten we niet dat het tegenwoordige Rond, destijds Half Rond of 
Rondeel geheten, volledig tot het slotpark behoorde. 

De Bosch frappeert ook hier door de figuren, die hij in zijn tekeningen 
aanbrengt. Deze geven een goed beeld van de kleding in het midden der 18e 
eeuw, doordat ze ook op dit punt zijn uitgewerkt. De houding der mensen is 
niet stijf; vrouwen zijn ongedwongen, met de hand onder de schort, met 
elkaar in gesprek; een moeder komt - midden op de Utrechtseweg - aan- 
wandelen samen met haar kleuter, die een paar takken in de handen houdt; 
de moeder deed een boodschap in het dorp, draagt een boodschappenmand 
aan de arm; een paar heren zijn, gesticulerend, in gesprek voor de woning 
van de schout ( 'Veelzigt '; thans politiebureau). 

De andere tekening laat zien hoe op de hoek van de Utrechtse- en Wateri- 
geweg een groep van twee mannen - één met de handen gemoedelijk op de 
rug - en een vrouw met kind met elkaar aan de praat zijn, andere groepjes 
zijn over de tekening verdeeld; een kleine karos staat voor de herberg, de 
paarden zijn waarschijnlijk net in de stal, waarvan de deuren wijd open- 
staan, binnengebracht. Bomen, voorgrond, struikgewas, alles in het zeer 
eigen karakter van De Bosch. Er is veel sfeer in deze tekeningen, een 
zomerse rust, de stille behagelijkheid van een dorpje op de utrechtse Heuvel- 
rug in het midden van de 18e eeuw. 

En hiermede eindigen we onze beschouwingen over Johannes de Bosch: 
een bescheiden mens, een liefhebber van de tekenkunst, iemand die zichzelf 
onderschatte, en misschien tot dusver ook door ons werd onderschat. Hangt 
dit niet samen met de omstandigheid dat er zo weinig van - vooral zijn 
topografische tekeningen - bekend was? Niets van hem werd immers in de 
vele 18e eeuwse plaatwerken gereproduceerd. In ieder geval wilde hij trouw- 
hartig als hij was ook natuurgetrouw werken. En dat kon hij: verheerlijking, 
pathos was hem vreemd en zijn technische capaciteiten waren niet gering. 



Daarbij kwam hem ook de aandacht, die hij voor de mens in zijn gewone 
doen en laten had, ten goede. Kind van zijn tijd bleef hij in zijn arcadische 
landschappen en bosgezichten - arcadie was niet zijn sterkste kant - en 
die instelling moet hem ook te Zeist beïnvloed en misschien parten hebben 
gespeeld. Zijn fantasie nam evenwel geen hoge vlucht en - bovenal - hij 
bleef een dood-eerlijk man. Dit kan uiteindelijk zijn betrouwbaarheid als 
topografisch tekenaar alleen maar gunstig hebben beïnvloed. Hij mag een 
nabloeier uit de school van Schenk en Stoopendaal zijn, die een halve eeuw 
vóór hem werkten. Stijf en egaal van ui&oering (38) kunnen wij zijn 
tekeningen niet vinden; al was het alleen maar om de mensen die er op voor- 
komen. 
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Afbeeldingen 

1. De familie De Bosch, door Tibout Regters in 1754 geschilderd (destijds 
in het bezit van mr dr B. van der Mersch te Zeist; foto Centraal Museum 
Utrecht). 
Van links naar rechts Jeronimo de Bosch I1 (1677-1767) en zijn kinderen 
Bernardus (1709-1786), zijn vrouw Margaretha van Leuvenig (zij kijken 
samen naar een proeve van zijn dichtkunst); 
Jeronimo I11 (1711-1779), staande achter zijn vrouw Catharina van der 
Heyde (1710-1759); dan onze tekenaar Johannes de Bosch, gekleed in 
stemmig zwart, staande en met het portret van - waarschijnlijk - zijn 
moeder in de hand; vóór de tafel zit Elisabeth de Bosch (1716-1783), als 
enige dochter op de ereplaats, achter haar haar man, ds Willem Schuyt 
(1708-1784); de jongste zoon Hendrik (1720-1772) komt net de kamer 
binnen. 

2. 's Heerendijk bij IJsselstein. Tekening uit de veertiger jaren der 18e 
eeuw, mogelijk van Johannes de Bosch. De foto is aanwezig in het Rijks- 
archief te Utrecht. Waar de tekening zich bevindt is niet bekend. 

3. Heerendijk. De gewassen tekening, aanwezig op het kantoor der Evange- 
lische Broedergemeente Zeist, die de situatie in de tweede helft der 18e 
eeuw weergeeft, is mogelijk van of naar (indien het een 19e eeuwse copy 
zou zijn) Joannes de Bosch. 

De tekeningen, die op Zeist betrekking hebben, zijn verdeeld in de zoge- 
naamde moskouse (tien stuks), munchense (zes stuks) collectie en overige 
collectie (één exemplaar). 

Bovendien is één tekening aanwezig in het Koninklijk Huisarchief en één 
in het Rijksprentenkabinet. Beide tekeningen betreffen de tuinen om het 
Slot. 

In totaal derhalve negentien tekeningen, waarvan vijftien het Slot en de 
tuinen afbeelden, twee de ingang van het dorp bij de kerk en de Eerste 
Dorpsstraat en twee het poortje van Blikkenburg. 

De afmetingen der bladen zijn meest ongeveer 30 x 50 cm; het 'Bosgezicht 
te Zeist' uit het Rijksprentenkabinet is veel kleiner (19 x 28,6 cm). 

Op de moskouse bladen zijn plaats en jaartal vermeld aan de voet van de 
tekening; de munchense tekeningen hebben die aanduidingen op de achter- 
zijde, evenals de tekening in het Koninklijk Huisarchief. 

De afbeeldingen zijn hier eerst naar de plaats van herkomst: Moskou en 



München, gerubriceerd en binnen deze categorieën chronologisch. De teke- 
ningen van het Rijksprentenkabinet en het Koninklijk Huisarchief kregen 
een plaats bij die prenten, welke een vrijwel gelijk gedeelte van de Slottuin 
afbeelden. 

moskouse collectie 

4. Blikkenburgh te Zeyst begonnen 1748, afgedaan 1754 (zie ook nr 22) 
5. Zeyst 1750 (Slottuin) 
6. Zeyst 1751 (idem) 
7. * Bosgezicht te Zeist 1781; Rijksprentenkabinet 
8. Zeyst 1754 (Slottuin) 
9. Zeyst 1754 (idem) 

10. Zeyst 1754 (idem) 
l l. Zeyst 1755 (idem) 
12. Zeyst 1755 (idem) 
13. Zeyst 1755 (idem) 
14. *Syst 1747 (idem; lijkt een 'voorstudie' voor nr 13); Koninklijk Huis- 

archief 
15. Het Dorp Zeyst 1756 (ingang Eerste Dorpsstraat) 

munchense collectie 

16. Zyst 1748 en 1751 (Slottuin) 
17. Zyst 1748 en 1751 (idem) 
18. Een Gezigt te Zeyst na 't leeven begonnen 1748 en opgemaakt 1754 

(Slottuin) 
19. Zeyst het Huysvanvoorene 1754 
20. Zeyst het Huys van agteren 1754 
21. Bij het dorp Zeyst 1756 (Utrechtseweg) 

overige collectie 

22. Het poortje van Blikkenburg (zie ook nr 4) 

* niet uit de moskouse collectie 
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