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Figuur 1: Portrait of an elderly woman (P89) in de Wallace Collection

Gedateerd op 1632. H 120 x W 96.6 cm. Bron: Wallace Collection

∗Tijdens dit onderzoek heb ik veel gehad aan mijn correspondentie met de stadsarchieven van Rees (DE), Kleef
(DE), en Amsterdam, met Ruud Louw, Milou Goverde, Tim Zeedijk, Egbert Wolleswinkel, Daan de Clercq, Marius
de Kok, Eva Konings, en in het bijzonder Tessa de Boer.
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1 Inleiding

In de 17e eeuw was Amsterdam het onbetwiste centrum van de Nederlandse schilderkunst. Een
groot deel van de hoofdstedelijke elite liet zich vereeuwigen door middel van een geschilderd portret.
Het identificeren van de geportretteerden is in sommige gevallen mogelijk door het verbinden van
een 17e-eeuws document, bijvoorbeeld de beschrijving van een boedelscheiding, aan een portret.

Dit document onderzoekt of het “conterfeijtsel van bestemoeder Josynna Lambrechts van Bac-
ker” dat genoemd wordt in de scheiding van de roerende goederen in de nalatenschap van Maria
Rutgers dat op 7 februari 1653 te Amsterdam is opgemaakt (Afbeelding A.2) overeenkomt met
het aan Jacob Backer toegeschreven “Portrait of an elderly woman” in de Wallace Collection (Af-
beelding 1).1 Het portret wordt nagelaten aan dochter Barbara Leeuw (1628/29-1682), getrouwd
in 1646 met haar directe neef Anthony Block (1619/20-1681) die zelf ook in de boedelscheiding
voorkomt.

Josynna Lambrechts werd volgens het de 14e jaargang van het Nederlands Adelboek2 geboren te
Rees in het Duitse Kreis Kleve. Rees ligt aan de Rijn, in de buurt van de huidige Nederlandse grens.
Volgens het stadsarchief Rees beginnen de eerste kerkboeken pas in het midden van de 17e eeuw,
waardoor het zoeken naar een doop niet nodig is. Lambrechts is de echtgenote van de in Antwerpen
geboren koopman David Rutgers (1655-1623), broer van de door Rembrandt geschilderde Nicolaes
Ruts (Afbeelding A.4). Volgens Louw (2015) is het echtpaar in 1585 getrouwd en woonden zij
achtereenvolgens in Haarlem (in ieder geval in 1595) en Amsterdam (vanaf 1616). Zij krijgen
één zoon, David, en vier dochters, Yda, Josijntje, Maria, en Susanna. Lambrechts wordt op 28
september 1638 in de Zuiderkerk begraven.

Het portret van Josynna Lambrechts wordt al decennialang (vergeefs) gezocht. In een beschrij-
ving van het Amsterdamse doopsgezinde geslacht Block vraagt Van Eeghen (1940) naar de verblijf-
plaats van schilderijen (waaronder een portret van een grootmoeder) genoemd in de inventaris van
de bovengenoemde Barbara Leeuw (1628/29-1682) en echtgenoot Anthony Block (1619/20-1681).
In een antwoord vraagt De Roo Van Alderwerelt (1940) zich af of de portretten zich wellicht in de
familie Rutgers van Rozenburg bevinden. Jaren later presenteert Van Eeghen (1953) de bovenge-
noemde nalatenschap van Maria Rutgers (1603/04-1652), maar schrijft verder niet over het voor
ons relevante portret.

Deze nalatenschap duikt opnieuw op in een artikel over doopsgezinden en schilderkunst in de
17e eeuw Dudok Van Heel (1980), later ook in Goverde (2011) en Kok (2016). In het eerste artikel
wordt de geboortedatum van Josynna Lambrechts geschat op circa 1565.3 Gezien het overlijden
van Lambrechts in 1638 en het feit dat Backer pas sinds 1632/3 actief was in Amsterdam, moet de
geportretteerde Lambrechts rond de 70 jaar oud zijn geweest.4

Van Den Brink and Van Der Veen (2008) noemen kort na elkaar het portret van Josynna
Lambrechts en het Portrait of an elderly woman, en vermelden dat het laatste door Wolleswinkel
(1987) “onder enig voorbehoud” gëıdentificeerd is als Anna Roefs (c.1563-1639). Deze identificatie
is gebaseerd op het bestaan van een kopie (Afbeelding 2b) dat bij een Nederlandse familie naast een

1De boedelscheiding bevindt zich in het Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Familie Brants en Aanverwante
Families, 2.3.2.1 Ameldonck Leeuw (1604-1647) en Maria Rutgers (1603/04-1652), 809.

2Kleinzoon David Rutgers van Rozenburg werd in 1697 door Keizer Leopold I verheven in de rijksadelstand.
3Het is mij niet geheel duidelijk op basis waarvan deze schatting is gemaakt.
4Het staat omstotelijk vast dat Backer in 1633 in Amsterdam woonde en mogelijk eerder. Indien het Portrait of

an elderly woman correct aan Backer is toegeschreven zou dit tenminste 1632 zijn (Van Den Brink and Van Der Veen,
2008).
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rond 1650 door Wallerant Vaillant geschilderd mansportret (Afbeelding 2a) hangt. Deze portretten
zijn van het geslacht Rutgers via Van Mekeren, Straalman, Corver Hooft, d’Ablaing van Giessenburg
bij het geslacht Sloet van Oldruitenborgh terechtgekomen, eigenaren van Landgoed de Oldenhof,
waar de portretten tegenwoordig hangen (Afbeelding 3).

Het idee dat het portret van Josynna Lambrechts en het Portrait of an elderly woman hetzelfde
zouden kunnen zijn, wordt in geen enkele van bovenstaande bronnen genoemd.

(a) Waarschijnlijk Philips de Flines (1581-1652)

Bron: RKD. Verblijfplaats: Landgoed de Oldenhof.

(b) Waarschijnlijk Anna Roefs (?-1639)

Bron: RKD. Verblijfplaats: Landgoed de Oldenhof.

Figuur 3: Trouwzaal op Landgoed de Oldenhof

Bron: http://www.landgoedoldenhof.nl/
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2 Portrait of an elderly woman in de Wallace Collection

Hoewel het Portrait of an elderly woman al sinds 1872 deel uitmaakt van de Wallace Collection, is
over de herkomst van het portret in de Wallace Collection vrijwel niks bekend. Van Den Brink and
Van Der Veen (2008) schrijven hierover: “Vermoedelijk verworven door de 3e Marquess of Hertford
[WL: Francis Seymour-Conway (1777-1842)]; mogelijk Dorchester House (inv. 1842: ‘Cuyp. An old
woman seated’); Hertford House (inv. 1870); sinds 1872 in de Wallace Collection, achtereenvolgens
Sir Richard Wallace, 1st Bart., London (1872-1890); Amélie Julie Castelnau, Lady Wallace, Londen
& Parijs; sinds 1897 in het museum.”

Het schilderij is vals gesigneerd als “Rembrandt”, met datum 1632. Verder is links van de
geportretteerde “AEt 69” geschreven. Na van 1872 tot 1890 ook als Rembrandt te zijn beschouwd,
werd in 1900 Backer als werkelijke vervaardiger geopperd door Claude Phillips, curator van de
Wallace Collection (Wallace Collection, 1900). Deze toeschrijving is inmiddels breed geaccepteerd
(Ingamells, 1992).

Wellicht interessant is dat er een “Portret van een 57-jarige vrouw” voorkomt in Backer’s oeu-
vrecatalogus (A11) met eveneens een valse Rembrandt-inscriptie, gedateerd 1632 (Van Den Brink
and Van Der Veen, 2008). Dit portret was ooit onderdeel van de “Collectie L. Douglas, Londen”.

3 Overerving Conterfeijtsel van bestemoeder Josynna Lambrechts
van Backer

1. Conterfeijtsel van bestemoeder Josynna Lambrechts van Backer aan Barbara Leeuw. Schei-
ding van de roerende goederen in de nalatenschap van Maria Rutgers, 1653. Stadsarchief
Amsterdam, Archief van de Familie Brants en Aanverwante Families, 809. Afbeelding A.2.

2. Een conterfeytsel, wesende de grootmoeder van de laetste overledene. Inventaris van Barbara
Leeuw, 1682. Stadsarchief Amsterdam, NA 4101, f 373a t/m 442. Afbeelding A.3.

In haar biografie van Agnes Block (1629-1704), de beroemde zus van Anthony Block (1619/20-
1681), beschrijft Van De Graft (1943) de inventaris van Lucas van Beeck (1679/80-1745) en Jo-
hanna Teyler (1678/79-1758), waarin zich portretten bevinden van Anthony Block, Barbara Leeuw,
Ameldonck Leeuw, Maria Rutgers, Arent Block en de grootmoeder van Barbara Leeuw (i.e. Jo-
synna Lambrechts). In de inventaris van dochter Francina van Beeck (1707-1787) bevinden zich
5 familieportretten en 3 familiestukken bevinden. De nichten Joanna Blok (1714-1792), getrouwd
met Gerrit Bosch (1718-1798), en Francina Teyler (1712-1794) erfden het bezit van de kinderloze
Francina van Beeck.

Tenslotte schrijft Van De Graft (1943) nog “Een portret van Josina Lambers kan in 1695 in het
bezit zijn geweest van haar kleindochter Josina Rutgers, weduwe Wijbrand Schellinger”, maar het
is onduidelijk op basis waarvan dit gesteld wordt.
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4 Wat nu?

1. Het is belangrijk de inventarissen van Lucas van Beeck (1679/80-1745) en Johanna Teyler
(1678/79-1758) alsook die van Francina van Beeck (1707-1787) te traceren.

• Er is een boedelscheiding van Lucas van Beeck (23 maart 1748), waarin obligaties en
vastgoed wordt verdeeld tussen Johanna Teyler en de drie kinderen, maar geen inboedel.

• Er is een boedelscheiding van Johanna Teyler, opgemaakt op 30 january 1760 bij Isaac
Pool, waar opnieuw voornamelijk obligaties en geen inboedel wordt verdeeld. Vreemd
genoeg, lijkt er geen boedelinventaris te vinden voor Lucas van Beeck of Johanna Teyler.
(Onderzoek Tessa de Boer)

• Lucas van Beeck en Johanna Teyler hebben hun testament opgemaakt op 19 februari
1707 bij Hendrik Verrijn. Dit testament met het bijbehorende protocol is verloren gegaan
bij of a) de verhuizing van Verrijns kantoor in 1714 of b) de brand van 1762 op het
Stadhuis/Paleis op de Dam. Na Lucas’ dood heeft Johanna geen nieuw testament laten
opmaken. Dit wordt in alle akten omtrent haar nalatenschap gespecificeerd. (Onderzoek
Tessa de Boer)

2. De inventaris van Francina van Beeck zou rond 1787 moeten zijn opgemaakt, mogelijk bij Jan
Harmsen.

• Het is Francina van Beecks boedelscheiding die op 25 september 1787 bij Jan Harm-
sen is opgemaakt, te vinden in de tweede helft van deze stukken in de Collectie Six.
Er wordt geen schilderij genoemd, maar er wordt wel verwezen naar het feit dat een
boedelinventaris is opgemaakt, doch zonder het noemen van een datum. In Harmsens
(niet-gedigitaliseerde) protocollen uit 1787 is geen inventaris van Francina te vinden.
(Onderzoek Tessa de Boer)

3. De inventaris van Joanna Blok (1714-1792) moet worden gezocht.

• Op 11 november 1787 heeft Joanna bij Jan Harmsen een aanvulling op haar testament
laten opnemen. Hierin wordt verwezen naar een eerdere aanvulling gedaan op 17 april
1765 bij Paulus Hunthum, waarin echter slechts executeurs en voogden benoemd worden.
Het originele testament is een standaard langstlevendetestament opgemaakt op 25 mei
1739 bij Abraham Tzeewen. Een boedelinventaris is niet gevonden, maar zou kunnen
zijn opgemaakt bij Harmsen. In de indices van Hunthum wordt ze niet genoemd in 1792
en 1793. (Onderzoek Tessa de Boer)

4. De Nederlandse kopie (Afbeelding 2b) is hoogstwaarschijnlijk door David Rutgers (1601-1668)
en Susanna de Flines (1607-1677) aan David Rutgers (1629-1707) en Margaretha Block (1638-
1702) nagelaten. Het zou goed zijn om inventarissen van deze echtparen te zoeken om al dan
niet een “Portret van Anna Roefs” te vinden.

• Het testament van David Rutgers en Susanna de Flines is opgemaakt bij Nicolaas Lis-
tingh op 27 februari 1664. Dit testament (met het bijbehorende protocol) heeft wa-
terschade opgelopen tijdens de Stadhuisbrand van 1762 en is te kwetsbaar om te raad
plegen. Er zijn boedelinventarissen van familieleden van Margaretha Block, waarin zij
en David genoemd worden, opgemaakt bij David Doornick. (Onderzoek Tessa de Boer)
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5. Volgens Hulkenberg (1980) vindt er op 18 december 1736 [WL: correcte datum is 8 decem-
ber] voor de Amsterdamse Mathijs Maten de Jonge een boedelscheiding van Lucas van Beeck
en Maria Block plaats: aan Anthoni Block van Beeck (1722-1756) worden nagelaten “alle
de pourtraitten van haar testatrices ouders [WL: Anthony Block, Barbara Leeuw], als van
grootvader [WL: Arent Block/Ameldonck Leeuw] en overgrootvader [WL: Jacob Leeuw/David
Rutgers/Derrick Block]”. Gek genoeg kan ik de portretten van grootmoeders en overgroot-
moeders (bijvoorbeeld Josynna Lambrechts) niet vinden in deze akte. Er is nog een boedel-
scheiding, gedateerd op 25 oktober 1738, met weinig additionele informatie.

6. Er bestaat een testament van Anthoni Block van Beeck opgemaakt in 1737, waarin hij 40,000
gulden aan zijn zus Maria van Beeck (1678-1752) nalaat. Na dier overlijden, zal dit bedrag
haar dochters Joanna (1714-1792) en Maria Blok toekomen. Het overige deel van zijn nala-
tenschap wordt verdeeld tussen zijn broers Lucas en Pieter Lucas. Een in 1743 opgemaakt
testament wijst Lucas, Pieter Lucas en Maria als gelijke erfgenamen aan. Hulkenberg (1980)
schrijft dat Anthoni twee zonen had: Lucas en Thomas. (Onderzoek Tessa de Boer)

7. Volgens Van Bemmelen (1929) maakten David Rutgers en Josynna Lambrechts hun testa-
ment op te Amsterdam 6 februari 1618 bij Jan Fransz. Bruyningh. Het portret zal hier
waarschijnlijk niet in te vinden zijn, maar het kan toch interessant zijn. Egbert Wolleswin-
kel heeft dit testament bestudeerd. Het bevat slechts een opsomming van de zes kinderen,
Davidt, Susanna, Ytgen, Agnies, Josijna, en Maijken, en hun potentiële voogden. Er wordt
geen portret genoemd.

8. Er zijn twee kunstverzamelaars die wellicht relevant zijn voor dit onderzoek: Gerrit van der
Pot van Groeneveld (1732-1807) en Leendert Pieter de Neufville (1729-1811). Gerrit van der
Pot is verwant aan de families die mogelijk het portret van Josynna Lambrechts in bezit
hadden (zie Sectie A.1) en hij had contacten met Engelse kunsthandelaren (Zeedijk, 2007).
Het lijkt er echter op dat er geen portret zoals dat van Josynna Lambrechts in de verzameling
van Van Der Pot voorkomt. Leendert Pieter de Neufville was een doopsgezinde Amsterdamse
bankier. In zijn voorgeslacht komen onder andere de namen De Wolff en Van Beeck voor. Bij
zijn faillissement is een groot deel van zijn kunstverzameling geveild, zie Bikker (2012). In
de “Catalogus van Schilderijen van wijlen de heer Pieter Leendert de Neufville, den ouden,
Verkogt den 19 Junii 1765, binnen Amsterdam” komt het volgende schilderij van Rembrandt
voor: “80. Een zittende oude Vrouw met Handen, door denzelven; P, hoog 42, breet 34
duimen. 250 - O”. De afmetingen lijken iets kleiner te zijn dan die van het Portrait of an
elderly woman, maar de verhoudingen zijn nagenoeg gelijk. Dit kan natuurlijk toeval zijn.

9. In de “Getty Provenance Index Databases” bevindt zich een inventaris van Philips de Flines
(1640-1700), weduwnaar van Susanna Rutgers (1641-1679) met daarin “Een conterfijtsel van
den ouden David Rutgers” en “een conterfijtsel van David Rutgers huijsvrouw”. Dit is erg
interessant, maar het is lastig te zeggen welke David Rutgers hier precies is afgebeeld. Mogelijk
zijn dit de portretten van David Rutgers (1601-1668) en Susanna de Flines (1607-1677) door
Jürgen Ovens die in Van Eeghen (1975) genoemd worden. Het is ook van belang te vermelden
dat in de inventaris géén portret van Anna Roefs voorkomt. Er zou ook een boedelinventaris
van Philips de Flines (1640-1700) bij G. E. ten Bergh (N.A.A. nr. 5672, fol. 1403-1465) zijn
opgemaakt op 20 juni 1704. Deze inventaris is inmiddels (op aanvraag) gedigitaliseerd en lijkt
slechts De Flines’ bibliotheek te beschrijven (link).
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A Appendix

A.1 Stamboom

Figuur A.1: Stamboom
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Anna Roefs
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David Rutgers
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David Rutgers
1555-1623

Maria Rutgers
1603/04-1652

Barbara Leeuw
1629-1682

Arent Block
1582/89-1635

Jacob Leeuw
?-1635

Josynna Lambrechts
?-1638

David Rutgers
1555-1623

Ida Rutgers

Derrick Block Naleken Worms

Ameldonck Leeuw
1604/05-1647

Barbara de Bosch
1581-1605

Gerrit van der Pot
1732-1807

Anna Bosch
1741-1792

Jacob van der Pot
1737-1821

Sara Bosch
1707-1777

Willem van der Pot
1704-1783

Stephanus de Clercq
1747-1819

Maria Bosch
1752-1820

Gerrit Bosch
1746-1825

Johanna van Vollenhoven
1755-1789

Wybrand Schellinger
1640-1674

Francina van Beeck
1707-1787

Lucas van Beeck
1709-1745

Joanna Blok
1714-1792

Gerrit Bosch
1718-1798

Pieter Lucasz van Beeck
?-1756

Michiel Blok
1685-1761

Lucas van Beeck
1650/51-1705

Maria Block
1653/54-1736

Anthony Block
1619/20-1681

Anthoni Block van Beeck
c1679-1756

Maria van Beeck
1678-1752

Johanna Teyler
1678/79-1758

Lucas van Beeck
1679/80-1745

Susanna Rutgers
1635-1679

Philips de Flines
1640-1700

Gilbert de Flines
1611-1671

Rebecca de Wolff
1615-1700

Josina Rutgers
1641-?

Deze stamboom toont de familiebanden tussen de voor dit artikel relevante personen. De personen die het portret van Josynna Lambrechts naar alle waarschijnlijkheid
in bezit hebben gehad, zijn aangegeven met een grijze kleur.7



A.2 Aktes

Figuur A.2: Scheiding van de roerende goederen in de nalatenschap van Maria Rutgers, 1653

Bron: Archief van de Familie Brants en Aanverwante Families, Stadsarchief Amsterdam

Figuur A.3: Inventaris van Barbara Leeuw, 1682

Bron: Notariële Akten 4101, f421, Stadsarchief Amsterdam

8



A.3 Schilderijen

Figuur A.4: Nicolaes Ruts (1573-1638)

Gedateerd op 1631. Bron: Frick Collection
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